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دندیسر مالسلا  هیلعماما  تمدخ  هب  يربک  تبیغ  رد  هک  نانآ  تایاکح  رکذ  12رد 

ترضح اب  ناگدننک  تاقالم  یماسا  رد  هللا  همحرقودص  خیش  12تیاور 

فّرشت تایاکح  15ماسقا 

نارکمج سّدقم  دجسم  يانب  لّوا  15تیاکح 
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ترضح نآ  نادنزرف  ياهرهش  مود  19تیاکح 

لوا 19تمسق 
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جح رفس  رد  ار  بانج  نآ  هیماما  زا  یکی  تیؤر  موس  26تیاکح 
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بانج نآ  تسد  هب  یلقره  نسح  نب  لیعامسا  يافش  مجنپ  27تیاکح 

رورس نآ  تسد  هب  یناهفصا  ینییان  دیعس  دّمحم  ازریم  يافش  مشش  29تیاکح 
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یلماع لیلج  دّمحم  دیس  فرشت  ياعد  تباجا  متفه  31تیاکح 

روکذم یلماع  لبج  دّمحم  دیس  تاجن  متشه  33تیاکح 

رورس نآ  تسد  هب  يدیز  هوطع  يافش  مهن  34تیاکح 

بانج نآ  تیانع  اب  یسراف  دومحم  عیشت  مهد  35تیاکح 
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ارضخ هریزج  تیاکح  رابتعا  نایب  74رد 

ارضخ هریزج  هصق  يوار  ییحی  نب  لضف  75لاوحا 
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سلدنا تکلمم  هیرب  رد  هبیجع  هنیدم  76رکذ 

نآ ریغ  اقلباج و  اسلباج و  رهش  رد  مالسلا  هیلعمئاق  باحصا  لاح  زا  یلامجا  77رد 

مالسلا هیلعماما  مهس  سمخ و  مکح  79رد 

مالسلا هیلعماما  مهس  فرص  تیفیک  زا  یلامجا  80رد 
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موس 83دلج 
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زا 143تسرهف هحفص 7 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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مود تصش و  103تیاکح 

موس تصش و  104تیاکح 

مراهچ تصش و  105تیاکح 

ریمع نب  105لّکوتم 
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يدابآرتسا دّمحم  108ازریم 

ملاعم بحاص  رسپ  دّمحم  خیش  108تمارک 

متفه تصش و  109تیاکح 

متشه تصش و  109تیاکح 

مهن تصش و  109تیاکح 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  110تسرهف 

اه تشون  112یپ 

مراهچ 112دلج 

مداتفه 112تیاکح 

يوسوم یتشر  دمحا  112دیس 

بش 114زامن 

هعماج ترایز  114حدم 

اروشاع ترایز  114تلیضف 

مکی داتفه و  115تیاکح 

مود داتفه و  116تیاکح 

موس داتفه و  117تیاکح 

مراهچ داتفه و  118تیاکح 
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متشه داتفه و  120تیاکح 

مهن داتفه و  120تیاکح 

مداتشه 120تیاکح 

مکی داتشه و  121تیاکح 

مود داتشه و  121تیاکح 

موس داتشه و  121تیاکح 
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مجنپ داتشه و  123تیاکح 

مشش داتشه و  124تیاکح 

متفه داتشه و  124تیاکح 

متشه داتشه و  125تیاکح 
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هفوک دجسم  رد  ار  مالسلا  هیلعماما  رگید  رفن  ود  ویفیطق  دمحم  دیس  بانج  125تاقالم 

یفیطق دمحم  دیس  126حدم 

مدون 126تیاکح 

مکی دون و  128تیاکح 

مود دون و  129تیاکح 

موس دون و  130تیاکح 

ینیوزق يدهم  130دیس 

هعمّدلا يذ  يارب  هحتاف  هروس  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ندناوخ  بوتکم : 130تروص 

مراهچ دون و  132تیاکح 

مجنپ دون و  133تیاکح 

ینیوزق يدهم  133دیس 

ینیوزق يدهم  دیس  تاماقم  تامارک و  زا  134یضعب 
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مشش دون و  135تیاکح 

متفه دون و  135تیاکح 

متشه دون و  136تیاکح 

مهن دون و  137تیاکح 

مدص 137تیاکح 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  138تسرهف 

اه تشون  140یپ 
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مالسلا هیلع  نامزلابحاص  رضحم  هب  ناگتفای  فرشت 

باتک تاصخشم 

هللاهیقب ترـضح  بئاغ  ماـما  لاوحا  رب  لمتـشم  بقاـثلامجن  يدادرارق :  ناونع  1320ق . یقتدمحم 1254 -  نبنیـسح  يرون  هسانـشرس : 
 / بقاثلامجن باتک  زا  هتفرگرب  مالـسلا  هیلع  نامزلابحاص  رـضحم  هب  ناگتفای  فرـشت  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  هدـیزگرب  رـصعلابحاص .

-964 هرود :  کــباش :  4 ج . يرهاظ :  تاصخـشم  نارکمج 1385 . سدقم  دجسم  مق  رـشن :  تاصخـشم  يرونیـسربط  نیـسح  فلوم 
؛ :  مود 5-88-8484-964-978 پاچ  ، 1 لایر ج .  7500 ج 1 964-8484-88-0 ؛  978-964-8484-87-2 ؛  هرود :  8484-87-2 ؛ 
؛ :  مود 2-89-8484-964-978 پاچ  ، 2 لایر ج .  9000 ج 2 964-8484-89-9 ؛ :  لایر :  6000 موس ؛ ) پاـچ  (ج.1 ، لایر  10000

10000 978-964-8484-90-8 ؛  مود :  پاــچ  ، 3 لاـیر ج .  7000 ج 3 964-8484-90-2 ؛ :  موـس ؛ ) پاــچ  (ج.2 ، لایر  13000
لایر ج.4،  10000 مود 978-964-8484-91-5 ؛ :  پاـچ  ، 4 لاـیر ج .  7000 ج 4 964-8484-91-0 ؛ :  موس ؛ ) پاـچ  (ج.3 ، لایر
(. 1389 موس : پاچ  1 و 2( ج . تشادداـی :  ناتـسمز 1386 .) مود : پاچ   ) ات 4  1 ج . تشادداـی :   5-91-8484-964-978 موس :  پاـچ 
 : تشاددای (. 1389: موس پاچ  ج.4 (  تشادداـی :  (. 1389 موس : پاـچ   ) 3 ج . تشادداـی :  راهب 1385 .) لوا : پاـچ   ) 2 ج . تشادداـی : 

يدنب هدر  مق )  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانـش  تیودهم  عوضوم :  مهدزاود 255ق -  ماما  جع ،)  ) نسح نبدـمحم  عوضوم :  همانباتک .
م11537-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/959 ییوید :  يدنب  هدر  BP51/ط273ن3016 1385  هرگنک : 

لوا دلج 

دندیسر مالسلا  هیلعماما  تمدخ  هب  يربک  تبیغ  رد  هک  نانآ  تایاکح  رکذ  رد 

هک نانآ  دوب و  باـنج  نآ  هک  هیعطق  نیارق  يور  زا  دـش  مولعم  تقراـفم  زا  سپ  اـی  ار  باـنج  نآ  دنتخانـش  یبایفرـش  لاـح  رد  هکنآ  هچ 
تایاکح نآ  همه  هک  ترـضح ، نآ  سّدقم  دوجو  رب  ّهلاد  راثآ  زا  يرثا  رب  ای  باوخ  ای  يرادیب  رد  بانج  نآ  زا  ياهزجعم  رب  دندش  فقاو 
دیامنیم نانچ  رظن  يداب  رد  تسا . هدـش  هدـید  باوخ  رد  هچ  نآ  یّتح  دنکیرـش ؛ تسا ، باب  نیا  یّلک  دوصقم  هک  بلطم  نیا  تاـبثا  رد 

هدـید مالـسلا  مهیلعهّمئا  ریاس  تلحر  زا  سپ  هک  تازجعم  ریاس  لـثم  دـنکن ، هیلاـح  تاـیح  اـقب و  رب  تلـالد  باوخ  طّـسوت  هب  هزجعم  هک 
نیملـسم نایم  رد  هک  نآ  هچ  سّدـقم ، دوجو  نآ  ياقب  رب  تلالد  زا  دوشن  کفنم  بانج ، نآ  زا  هزجعم  ندـید  اـج  نیا  رد  نکلو  دوشیم 

هدرک تافو  هاگ  نآ  هدـش ، تمارک  تماما و  ماقم  ياراد  هک  دـشاب  لئاق  يدـنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ترـضح  يارب  هک  دـشابن  یـسک 
رد دنیوگ  ای  دنشابیم و  مالسلا  هیلعيرکسع  ترضح  يارب  دنزرف  دوجو  لصا  رکنم  ای  هیماما  يامـصُخ  نیرکنم و  هک  میتسناد  هچ  تسا .

میدرک تباث  هَّللادـمحلا  ام  درک . تاـفو  هاـگ  نآ  دوب ، بطق  لاـس  هدزون  ترـضح  نآ  هتفگ  هک  ینانمـس  صخـش  نآ  زج  هدرم ، یکدوک 
ّذاش لوق  نیا  هلمجلاب  تسا و  نیفرطلا  دودرم  هک  هدرک  فارتعا  دوخ  هتفگ و  وا  هک  نآ  مسا  لـصا  رد  هابتـشا  لاـمتحا  هکلب  ار ، وا  بذـک 

تمارک و ماـقم  ییاراد  ترـضح و  نآ  دوجو  لـصا  هب  لـئاق  نیملـسم  زا  هک  ره  نیملـسم و  لاوقا  ناـیم  رد  تسین  نآ  رکذ  لـباق  فـیعض 
رکذ هب  تهج  نیا  زا  میتشادـن و  بانج  نآ  تالاح  ياصقتـسا  يانب  باتک  نیا  رد  هچ  رگا  ام  تسا . بانج  نآ  ياقب  هب  لئاق  هدـش ، زاجعا 

اج نیا  رد  ناشیا  یماسا  رکذ  هب  لامجا ، هب  نکلو  میتخادرپن  دندش ، فّرشم  روضح  فرش  هب  يرغـص  تبیغ  رد  هک  نانآ  تازجعم و  مامت 
. میزادرپیم دوصقم  لصا  هب  هاگ  نآ  هدرک ، هراشا 

ترضح اب  ناگدننک  تاقالم  یماسا  رد  هللا  همحرقودص  خیش  تیاور 
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، هدیسر رظن  هب  هچ  نآ  نآ ، زا  سپ  اهنآ و  یماسا  طبـض  رد  هدرک  لقن  ( 1) نیدلا لامک  رد  قودص  هک  يربخ  رکذ  هب  ًالوا  مینکیم  ادتبا 
ددـع تسا  هدرک  رکذ  وا  هک  یفوک  هَّللادـبع  یبا  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  روکذـم  باـتک  رد  روکذـم  خیـش  مینک . قحلم  نآ  رب  هداـیز 

وا رسپ  يرمع و  دادغب : رد  الکو : زا  ار  بانج  نآ  دندید  مالسلا و  هیلعمئاق  تازجعم  رب  دندش  فقاو  هک  اهنآ  زا  هدیسر  وا  هب  هک  یناسک 
دّمحم نادمه : لها  زا  قاحسا . نب  دمحا  مق : لها  زا  رایزهم . نب  میهاربا  نب  دّمحم  زاوها : زا  یمصاع . هفوک : زا  راطع . یلالب و  زجاح و  و 
دّمحم روباشین : لها  زا  الع . نب  مساق  ناجیابرذآ : زا  يوار . یفوک  هَّللادبع  نب  دّمحم  دوخ  ینعی  يدـسا  یماسب و  ير : لها  زا  حـلاص . نب 

(2) یلینو زاّزق  نوراه  يدینج و  هَّللادبعوبا  يدنک و  هَّللادبعوبا  سباح و  یبا  نبا  مساقلاوبا  دادـغب : لها  زا  الکو : ریغ  زا  یمیعن . ناذاش  نب 
قاحسا نسح و  رسپ  ود  دّمحم  دمحا و  مالـسلا و  هیلعنسحلا  یبا  مالغ  خاّبط  رورـسم  خورف و  نب  هَّللادبعوبا  و  ( 3) سیبد نب  مساقلاوبا  و 

دّمحم نادمح و  نب  رفعج  درمشک و  نب  دّمحم  نادمه : لها  زا  هدرک . رهم  هسیک  بحاص  نیتسوپ و  بحاص  و  ( 4) تخبون ینب  زا  بتاک ،
. نادیز هرمیص : زا  ( 6 .) هلاشداپ رسپ  ناهفصا : زا  نسحلاوبا . و  ( 5) وا ردارب  رـسپ  دمحا  نوراه و  نب  نسح  رونید : زا  نارمع . نب  نوراه  نب 

رسپ یسوم و  نب  مساق  ير : لها  زا  بوقعی . نب  نسح  وا و  ردپ  قاحـسا و  نب  دّمحم  نب  یلع  دّمحم و  نب  دّمحم  رـضن و  نب  نسح  مق : زا 
. دمحا نب  یلع  سادرم و  نیوزق : لها  زا  ءاّفر . رفعجوبا  ینیلک و  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  یلع  ةاصح و  بحاص  نوراه و  نب  دّـمحموبا  وا و 

هعقر بحاص  لام و  بحاص  یفرـشا و  رازه  بحاـص  ورم : زا  (. 8) جورحم سراف : زا  لاخلا . نبا  روز : رهـش  زا  درم . ود  (: 7) سباق لها  زا 
. یطاشمش یمجعالا و  نبا  يرفعج و  وا و  رـسپ  نسح  دیزی و  نب  لضف  نمی : زا  حلاص . نب  بیعـش  نب  دّمحم  روباشین : زا  تباثوبا . اضیب و 

ّفلؤم یبیـصخ . زاوها : لها  زا  ءاـنجولا . نب  دّـمحم  وبا  نیبیـصن : زا  ءاـجروبا . هّکم و  رد  لاـم  بحاـص  و  ( 9) دولوم ود  بحاص  رـصم : زا 
هک درکیم  نغور  رد  تراجت  ینعی  تسا ، ناّمس  يرکسع  يدسا  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  رمع ، وبا  فورعم ، رب  انب  يرمع  زا  دارم  دیوگ :

لاجر یّشک و  لاجر  زا  تسا . يرمع  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  شرـسپ  دوب و  مالـسلا  هیلعتّجح  لّوا  بیان  يرکـسع و  ترـضح  لیکو 
نیا لامتحا  تسا . دّمحم  وا  رسپ  لامج و  هب  دوب  فورعم  هک  تسا  ورمع  نب  صفح  لیکو  يرمع ، زا  دارم  هک  دوشیم  رهاظ  یسوط  خیش 

لاجر ملع  رد  لاح  قیقحت  دیعب و  زین  باتک  ود  نآ  خـسن  رد  طلغ  لامتحا  تسا و  دـیعب  دنـشاب ، صخـش  ود  نآ  ریغ  صخـش ، ود  نیا  هک 
، روکذـم يدـسا  هچ  ار ؛ ناـشیا  ناـمز  دوب  وا  ندرکن  كرد  تهج  هب  ار  رگید  مّظعم  باـب  ود  وا  ندرکن  رکذ  هک  تسا  نیا  رهاـظ  تسا و 
، مساقلاوبا خیش  تسا : روکذم  فیرش  ربخ  نآ  رد  هچ  نآ  ریغ  هلمجلاب  دنکیم . تیاور  وا  زا  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  هک  تسا  یـسک 
، میـسن مالـسلا و  هیلعیقت  دّمحم  ماما  رفعج  یبا  رتخد  همیکح ، يرّمـس و  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا ، یبا  یمیمت و  یتخبون  حور  نب  نیـسح 

نب دمحا  هیبرم  هلباق  هزوجع  مداخ و  ردب  ویندم  میهاربا  نب  لماک  ترضح و  نآ  مداخ  فیرط ، رصن  یبا  مالـسلا و  هیلعدّمحم  یبا  مداخ 
باحصا و زا  یعمج  ترضح و  نآ  مداخ  مناغوبا ، ینارزیخ و  یلع  وبا  هیراج  ترـضح و  نآ  همداخ  هیرام ، یماع و  بتاک  دواد  نب  لالب 

امهیلعرفعج نب  یسوم  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  یـسراف و  درم  يزاوها و  رمع  حون و  نب  بویا  نب  دّمحم  میکح و  نب  ۀیواعم  نوراهوبا و 
دمحا یلع  وبا  حلاص و  نب  هَّللادبع  یبا  رفن و  ود  اب  یناردام  قیشر  وا و  همداخ  يروباشین و  هدبع  نب  میهاربا  رّهطم و  نب  یلع  وبا  مالـسلا و 

نب بوقعی  فلخ و  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نیـسحلا  وبا  هروالج و  زا  يدرم  مالـسلا و  هیلعيداـهلا  یلع  نب  رفعج  سیردا و  نب  میهاربا  نب 
میهاربا ويرعـشا  یمق  هَّللادبع  نب  دعـس  ینادمه و  یجاح  يروس و  هَّللادبع  یلباک و  ناذاش  نب  دّمحم  يدنه و  مناغ  دیعـس  وبا  سوفنم و 

مسا رد  یهابتـشا  ریقح ، نامگ  هب  نکل  هدرک و  لقن  قودص  خیـش  هچنانچ  رایزهم -  نب  میهاربا  نب  یلع  يروباشین و  سراف  نب  دّمحم  نب 
 - ملاعلا هَّللاو  دشاب . هعقاو  کی  ًارهاظ  دننکیم و  لقن  هعقاو  ود  میهاربا و  هب  یهاگ  دنهدیم و  وا  هب  تبسن  یهاگ  ار  یلع  تیاکح  هدش و 

و ( 10) يرانید مثیهلاوبا  ینیلک و  نالع  يدومحم و  دمحا  نب  دّمحم  یلعوبا ، يدنره و  يدیز  يراصنا  میعنوبا  میعن و  یبا  نب  نامیلس  و  . 
ءانجو نب  نسحلایبا  ّدج  مارحلادجسم و  رد  رفن  یـس  رادقم  هب  یتعامج  اب  یقیقع  يولع  مساقلا  یبا  نب  دّمحم  ینادمه و  لوحا  رفعجوبا 

نب دّـمحم  نب  میهاربا  مق و  لها  زا  یتعامج  يریمح و  رفعج  نب  دّـمحم  نسحلاوبا  مالـسلا و  هیلعيرکـسع  ترـضح  مداـخ  ناـیدالاوبا  و 
اب يزیربت  دّمحم  نب  میهاربا  یـسابع و  یمـشاه  هَّللادبع  نب  دمحا  يرفعج و  دمحا  نب  فسوی  یمق و  هَّللادبع  نب  دّمحم  يراصنا و  دـمحا 
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ترـضح مداـخ  یبوـن ، هایـس  دـیقع  یتـخبون و  یلع  نب  لیعامـسا  لهـسوبا  يرهز و  يدـنر و  یمیمت  هَّللادـبع  نـب  نـسح  رفن و  هـُن  یس و 
، هزوجع هریبک و  تاولص  يوار  یناهفصا ، ای  یناّسغ  بارض  فسوی  نب  بوقعی  مالسلا و  هیلعيرکسع  ترضح  یبرم  مالسلا و  هیلعيداه 

نـسح نب  دمحا  مالغ  دیزی ، ای  ردب  دیمحلادبع و  نب  نسح  نب  دّـمحم  تشاد و  لزنم  هّکم  رد  هک  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ترـضح  همداخ 
يرـصق و سابع  نب  دّـمحم  ینـسح و  نسحلاوبا  ینایفـس و  هَّللادـبع  مود و  بیان  نامثع ، نب  دّـمحم  ردارب  يرمع ، نسحلا  یبا  ینارداـم و 
ّما يزاوها و  دّـجهتم  دـباع  هنارورـس ، دـندوب و  هتـساوخ  لمح  يارب  اعد  کـی  ره  هک  يرـصم  درم  ود  یناـمی و  نسح  نب  یلع  نسحلاوبا 
نب یلع  نب  نیـسح  بتاک و  دمحا  نب  نسح  نب  دـمحا  یلـصوم و  نانـس  یمق و  لوسر  يرمع و  نامثع  نب  دّـمحم  رفعجیبا  رتخد  موثلک 

فقو لیکو  ینالدیـص ، ةاطو  نب  نسح  دمحا و  نب  رفعج  یمق و  زاّزب  درم  یفریـص و  نسح  نب  دّمحم  يدادـغب و  نبا  هب  فورعم  دّـمحم ،
نیـسح نب  نسح  يرونید و  هفیعـض  دـمحا و  نب  دّـمحم  رفعج ، یبا  دّـمحم و  نب  رـضخ  نسحلا ، یبا  حور و  یبا  نب  دـمحا  و  طساو ، رد 
هیوباب نب  یسوم  نب  نیسح  نب  یلع  شقیفر و  اب  ینیادم  صخـش  يورم و  بتاک  نیـصح  نب  دّمحم  يدابآرتسا و  درم  يدابآ و  بابـسالا 

نب دمحا  هلودلارصان و  نادمح  نب  نیسح  يرارز و  نامیلـس  نب  دّمحم  نب  دمحا  بلاغوبا  یجلعد و  دّمحموبا  قودص و  خیـش  دلاو  یمق 
یلع نب  دّمحم  دـّلخم و  نب  میهاربا  نب  دـمحا  و  ( 11) يرارزلا ییحی  نب  یلع  رهاـط ، یبا  یمیمت و  هَّللادـیبع  نب  نسح  نب  دّـمحم  هروس و 

رد دیسر  عیقوت  وا  هب  هک  يدرم  دمحا و  نب  دّمحم  یلامث و  دّمحم  وبا  هرماس و  هب  هنیدم  زا  ترـضح  مرح  لماح  فیفع ، يدواد و  دوسالا 
، يروـنید جارـس  دّـمحم  نب  دـمحا  حابـص و  نب  رـصن  یـسیلج و  مساـقلایبا  یمیناـف و  درم  ینیوزق و  رفعج  نب  نـسح  ناـیلع و  اربـکع و 

رفعج نب  دمحا  نب  دّمحم  و  تشذگ -  يدـسا  ربخ  رد  هک  دـشاب  نوراه  نب  نسح  هداز  ردارب  دـمحا ، دـیاش  داتـسا -  هب  بّقلم  سابعلاوبا 
یلع و نب  سادرم  يرـصم و  درم  مداخ  بلاطیبا  و  ( 12) یبآ درم  لیکو و  رفعج  نب  دّمحم  يرعـشا و  دّمحم  نب  نیـسح  لیکو و  ناطقلا 

نب نوراه  سییر و  نبا  يرارز و  بلاغ  یبا  قیفر  یناغملـش و  یلع  نب  دّمحم  یتخبون و  ریثک  نب  نسحلاوبا  دیمح و  ضبر ، لها  زا  يدرم 
ای لازغ  يورس و  دّمحموبا  یجحزلا و  جرفلا  نب  دّمحم  نب  میهاربا  ورمع  نب  رفعج  یلین و  یلعوبا  دادزی و  نب  دّمحم  تارفلا و  نب  یـسوم 

بحاص ّتنس ، لها  ياملع  زا  يرذالب  رباج  نب  دّمحم  نب  دمحا  نسحلاوبا ، هّقح و  بحاص  هفیعض  یمشاه و  یسیع  نب  یسوم  زینک  لالز 
راطع یلاخن  نب  رکب  یبا  رهاوخ  رـسپ  يدنجُخ و  حلاص  یبا  نب  نسح  نب  دمحا  هّطب و  نب  دّمحم  نب  دـمحا  بیطلاوبا  فارـشالا و  خـیرات 
دّمحم زا  حیحص  دنس  هب  هدرک  تیاور  هیولیجام  یلع  نب  دّمحم  زا  مق  خیرات  رد  دیسر . ترضح  نآ  تمدخ  هب  هیردنکـسا  رد  هک  یفوص 

ام رب  ار  مالسلا  هیلعيدهم  م ح م د » ، » دوخ رسپ  اهزور  زا  يزور  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  دّمحموبا ، : » تفگ وا  هک  يرمع  نامثع  نب 
نیا : » تفگ ار  ام  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  دّمحم  وبا  میدوب ». رفن  لهچ  میدرک و  يارس  وا  لزنم  رد  ام  دومن و  ام  رب  ار  وا  درک و  ضرع 

هار هب  دـیوشم و  هدـنکارپ  نم  زا  سپ  ار و  وا  دـیرب  نامرف  امـش . رب  نم  لَِبق  زا  تسا  هفیلخ  تسامـش و  ياوشیپ  ماـما و  نم  زا  سپ  دـنزرف ،
نامثع نب  دّمحم  دید ». دیهاوخن  ار  يدهم  م ح م د ،» ، » امـش رگید  زورما  زا  دعب  هک  تقیقح  هب  دـیوش . كاله  نیا  رد  هک  دـیورم  قّرفتم 

، ایند راد  زا  ماما  هک  ّالا  تشذـگن  سپ  میدـمآ  نوریب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  دّـمحم ، یبا  ماما  ترـضح  تمدـخ  زا  ام  نوچ  : » تفگ
مالسلا هیلعترضح  نآ  هک  دنتـسه  یتعامج  صاخـشا  نیا  تشگ ». نایع  ناهج  نآ  رد  دش و  ناهن  ناهج  نیا  زا  درک و  اقب  راد  هب  تلحر 

دنـشاب و مود  فنـص  زا  ناشیا  رتشیب  دیاش  دندیـسر . ضیف  ود  ره  هب  یـضعب  دندش و  فقاو  بانج  نآ  هزجعم  رب  ای  دندومن و  هدـهاشم  ار 
لاح زا  علّطم  هک  یفـصنم  چیه  رب  هکنانچ  تسا . عیاش  دوجوم و  هفلتخم ، دیناسا  هب  باحـصا  بتک  رد  هَّللادمحب  ناشیا  تایاکح  ایاضق و 

هب دـنفورعم  ناشیا  زا  ياهلمج  هکلب  دـشاب -  هدروآ  تسد  هب  ار  ناشیا  طایتحا  تقاثو و  لـضف و  اوقت و  ماـقم  دـشاب و  بتک  نآ  ناـبحاص 
لامتحا زاوج  مدـع  بانج و  نآ  زا  هزجعم  رودـص  يونعم و  رتاوت  لوصح  رد  دـنکن  یّکـش  تّنـس -  لها  دزن  رد  ملع  تناـید و  قدـص و 

زا کی  ره  زا  هزجعم  رودـص  هدـش  تباث  وحن  نیمه  هب  هچنانچ  دورب . لامتحا  نیا  اهنآ  زا  کی  ره  رد  دـنچ  ره  عیاـقو ؛ نآ  عیمج  بذـک 
اهنآ زا  يرایسب  تسا و  یفاش  یفاک و  ترـضح ، نآ  تازجعم  زا  دومن  میهاوخ  رکذ  باب  نیا  رد  هچ  نآ  هکلب  بانج ، نآ  نیرهاط  يابآ 
نکل همیدـق . بتک  هقباس و  تازجعم  هب  هعجارم  هب  دـتفین  یتجاح  اهنآ  رد  هناقداص  لّمأت  اب  تسا و  یلعا  ّحـصا و  نقتا و  دنـس  بسح  هب 
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كرابم دوجو  هک  يوحن  هب  بلق  رد  یسوسوم  رطاخ  ندنامن  نیقی و  عطق و  ّدح  هب  ار  ماقم  نیا  رد  هروکذم  تازجعم  تایاکح و  ندناسر 
نآ زا  ياهلمج  بتک ، نآ  زا  هک  یُبتُک  بابرا  تالاح  زا  تسا  یـصّحفت  هلمجلایف  هب  جاـتحم  دوش ، ینادـجو  قلخ  ناـیم  رد  ترـضح  نآ 

راربا و ياملع  زا  ًابلاغ  هک  میدومن  لقن  ار  اهنآ  زا  ياهلمج  هطساوالب ، ای  هطساو  هب  ناشیا  زا  دوخ  هک  نانآ  تالاح  میتشادرب و  ار  صـصق 
هکلب میدینش . هک  ره  زا  هچ  ره  اج  نیا  رد  مینکن  لقن  هک  تسا  تناید  قدص و  میدومن ، تیاعر  ناشیا  رد  هچ  نآ  ّلقا  دنرایخا و  ياحلص 

نوچ دناهرهاب و  تامارک  هیلاع و  تاماقم  نابحاص  اهنآ  زا  يرایـسب  دنکیرـش و  همه  لقن ، رد  تقاثو  قدص و  تهج  زا  یلاعت ، هَّللا  نوعب 
ار یسک  هَّللاب  ذایعلا  رگا  روسیم ، ناشیا  تالاح  زا  رابختسا  مالعتسا و  تایح و  رد  ار  اهنآ  دندومن  تاقالم  هک  نانآ  ای  صاخـشا  نآ  دوخ 
هک تسا  مزال  وا  رب  فیلکت  بسح  بهذم ، نید و  زا  ناربخ  یب  نادرد  یب  تسلاجم  هطـساو  هب  دشاب ، یّکـش  هبیر و  رطاخ ، يادـیوس  رد 

دننام سّدقم  تاذ  نآ  دوجو  دوش  نشور  حضاو و  وا  رب  یتکرح  كدنا  هب  يدـنوادخ ، نوع  هب  هک  هدـمآرد  سّـسجت  صّحفت و  ماقم  رد 
زا دسر و  دایرف  دناد ، تحلـصم  هک  اجنآ  ار  ناگدنامرد  هاگآ و  اناد و  ایاعر  ریاس  وا و  لاح  رب  هک  دـنیب  دـناد و  باحـس و  ریز  رد  باتفآ 
هچ نآ  تسایهم و  شرما  هنیزخ  رد  تسا و  وا  هیهلا  تردـق  كراـبم و  تسد  ریز  رد  همه  دـهاوخ  هچ  ره  دـهد . تاـجن  قلازم  کـلاهم و 

میاهدیـشک و تسد  هدرتسگ ، شناگدنب  يارب  زا  هک  هیهلا  نوگانوگ  معن  ناوخ  زا  هک  تسام  ضارعا  تبناجم و  یتیلباق و  یب  زا  دسریمن 
ره هب  هیوامس  هدئام  نآ  هلدابم  هب  هدش  یضار  هک  نآ  هّتبلا  هدیود . نانمـشد  هناخ  رد  ینان  همقل  يارب  نانک  هزویرد  هنـسرگ ، ناگـس  نوچ 

(13 .«) ٍنیِح یّتَح  ْمِِهتَرْمَغ  ِیف  ْمُهْرَذَف   » هرمز رد  دوش  لخاد  نود ، سیسخ و 

فّرشت تایاکح  ماسقا 

رب تسا  دوجوم  هقحال  ای  هنراقم  ای  هقباس  هنیرق  تیاـکح ، رد  هک : نآ  لّوا  تسا : مقر  ود  رب  دوشیم  رکذ  هک  یتاـیاکح  نیا  دـنامن  یفخم 
نآ مود  تسا . تیاکح  نآ  رکذ  زا  ضرغ  لصا  هک  تسا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  رـصع  ماما  تیاکح ، نآ  بحاص  هک  نیا 

، هدـش راچان  ّرطـضم و  ًـالثم  یناـبایب  رد  هدـناماو  اـی  هدـنامرد  هک  تسا  نّمـضتم  هکلب  تسین ؛ بلطم  نآ  رب  هنیرق  تیاـکح ، لـصا  رد  هک :
هاجنپ و متفه و  لهچ و  مشـش و  یـس و  متـشه و  تیاکح  لثم  داد ؛ تاجن  تداع  قراـخ  وحن  هب  ار  وا  یـسک  هک  درکن ، اـی  درک  هثاغتـسا 

نیا هب  تسا  بیرق  هک  رگید  تیاـکح  هس  ود  مراـهچ و  دون و  مشـش و  داـتفه و  مداـتفه و  متفه و  تصـش و  مشـش و  تصـش و  متـشه و 
تامارک و رودص  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  هن  دشاب ، ایلوا  لادبا و  زا  یکی  صخـش  نآ  دیاش  هک  اهنیا  رد  دور  مّهوت  تسه  اسب  تایاکح .

لالخ رد  اهنآ  رکذ  سپ  دننکیم ، لقن  دوخ  داّهز  ایقتا و  احلـص و  ياملع  يارب  هفیاط  ره  هتـسویپ  زیاج و  جـجح ، ریغ  زا  تاداع  قراوخ 
اربک تبیغ  رد  هک  یناسک  باب  رد  ار  ایاضق  نآ  لاثما  هک  ار  دوخ  باحصا  ناگرزب  میدومن  تعباتم  ًالوا : ام  نکل  تسا . بسانمان  باب  نیا 

یـسردایرف ناگدـنامرد و  یـسرداد  هک  دومن  میهاوخ  تباث  یلاـعت ، هَّللاءاـش  نا  متـشه ، باـب  رد  ًاـیناث : دـندومرف . لـقن  دـندش ، باـیفرش 
هک ضرف  رب  ًاثلاث : دیامرف . تناعا  ار  ّرطضم  فوهلم  دنک و  هثاغا  ار  ثیغتسم  مولظم  هک  تسا  بانج  نآ  هیهلا  بصانم  زا  یکی  ناگراچیب ،
نآ دوخ  رگا  ّرطـضم  سپ  دـشاب ؛ باـنج  نآ  هصوـصخم  ناـیلاوم  صاوـخ و  زا  یکی  دـیاب  راـچان  دـشابن ، باـنج  نآ  صخـش  ثیغم ، نآ 
زا هک  نآ  میلست  ضرف  رب  ًاعبار : تسا . یفاک  بولطم  تابثا  يارب  زا  هدیسر و  بانج  نآ  تمدخ  هب  هک  هدید  ار  یسک  هدیدن ، ار  ترـضح 

لتق رفاک و  ار  هیماما  دشابن ، یماما  رگا  تسا ، نیملـسم  زا  دبال  هک  صخـش  نآ  هچ  هیماما ؛ بهذم  تیقح  رب  دنک  تلالد  دشابن ، زین  اهنآ 
تداع قراخ  وحن  هب  ار  یصخش  نینچ  کلاهم ، رد  هنوگچ  سپ  دریگن . باتک  لها  دننام  ناشیا ، زا  زین  هیزج  دناد و  بجاو  ًاروف  ار  ناشیا 

. دودولا کلملا  هَّللا  نوعب  دوصقم  رد  مینک  عورش  لاح  یلاعت . هَّللاءاش  نا  دوعوم  باب  نآ  رد  مالک  مامت  و  دهد ؟ تاجن 

نارکمج سّدقم  دجسم  يانب  ّلوا  تیاکح 

قّحلا ۀـفرعم  یف  نیزحلا  سنوـم  باـتک  زا  هدرک  لـقن  ( 14) مق خـیرات  رد  قودـص  رـصاعم  یمق  نسح  نب  دّـمحم  نب  نسح  لضاف ، خـیش 
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دّمحم ماما  ترـضح  لوق  زا  نارکمج  دجـسم  يانب  باب  ترابع : نیا  هب  یمق  هیوباب  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  خیـش  تافّنـصم  زا  ( 15) نیقیلاو
خیش هک  تسا  هدوب  نیا  مالسلا  هیلعماما  لوق  هب  نآ  ترامع  نارکمج و  سدّقم  دجسم  يانب  ببـس  نمحرلا -  هّللا  تاولـص  هیلع  يدهم - 

رد ( 16) نیعـست ثلث و  هنـس  ناضمر  كرابم  هام  مهدفه  هبنـش  هس  بش  نم  دیوگیم : هللا  مهمحرینارکمج  هلثُم  نب  نسح  حلاص  فیفع 
و زیخرب ! دـنتفگ : دـندرک و  رادـیب  ارم  هتـشذگ  بش  زا  یفـصن  دـندمآ . نم  يارـس  رد  هب  مدرم  یتعامج  هاگان  هک  مدوب  هتفخ  دوخ  يارس 

مه هب  متـساخرب ، نم  تفگ : نسح  دـناوخیم . ار  وت  هک  نک  تباجا  ار  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  يدـهم  دّـمحم ، ماـما  بلط 
وت زا  هک  نکم  رب  هب  نهاریپ  کصیمق ». ناکام  وه  : » هک يارـس  رد  زا  دمآ  زاوآ  مشوپب . نهاریپ  ات  دیراذگب  متفگ : مدش . هدامآ  مدـمآرب و 
وت زا  یتفگرب  هک  لیوارس  نآ  ینعی  کلیوارس ». ذخف  کنم ، کلذ  سیل  : » دمآ زاوآ  متفرگرب . ار  دوخ  لیوارس  مدرک و  ارف  تسد  تسین !
.« حوتفم باـبلا  : » دـمآ زاوآ  مدرک . يارـس  رد  دـیلک  بلط  مدیـشوپ و  رد  متفرگرب و  دوخ  زا  متخادـنا و  ار  نآ  ریگرب ! دوخ  نآ  زا  تسین ،

هاگیاج نادب  ات  دندروایب  ارم  دـندرک . ( 17) بیحرت دنداد و  باوج  مدرک . مالـس  مدید . ار  ناگرزب  زا  یتعامج  مدمآ ، يارـس  رد  هب  نوچ 
یناوج هداهن و  وکین  ياهشلاب  هدرتسگ و  تخت  نآ  رب  وکین  یـشرف  هداهن و  مدـید  یتخت  مدـیرگنب ، کین  نوچ  تسا ؛ دجـسم  نونکا  هک 

زا نوزف  دـناوخیم و  ناوج  نآ  رب  هتفرگ و  تسد  رد  یباتک  هتـسشن و  وا  شیپ  يریپ  هدرک و  شلاب  راهچ  رب  هیکت  تخت ، نآ  رب  هلاـس  یس 
هیلعرضخ ترضح  ریپ ، نآ  دنتشاد و  زبس  ياههماج  یـضعب  دیفـس و  ياههماج  یـضعب  دننکیم . زامن  وا  درگرب  نیمز ، نیا  رب  درم  تصش 

لاس دنچ  وت  هک  وگب  ار  ملسم  نسح  ورب و  : » تفگ دناوخ و  دوخ  مان  هب  ارم  مالسلا  هیلعماما  ترضح  دناشن و  ارم  ریپ  نآ  سپ  دوب . مالسلا 
رـس زا  هراب  رگید  لاسما  ینکیم و  تعارز  هک  تسا  لاس  جـنپ  مینکیم و  بارخ  ام  يراـکیم و  ینکیم و  نیمز  نیا  تراـمع  هک  تسا 

، ياهتفرگرب نیمز  نیا  زا  هک  عافتنا  ره  دـیاب  ینک . تعارز  هراـب  رگید  نیمز ، نیا  رد  وت  هک  تسین  تصخر  ینکیم ؛ شتراـمع  یتفرگ و 
ياهنیمز زا  ار  نیمز  نیا  یلاعت  يادخ  تسا و  یفیرش  نیمز  نیا  هک  ار  ملسم  نسح  نیا  وگب  دننک و  انب  دجـسم  عضوم ، نیدب  ات  ینک  ّدر 

هن رگا  يدشن و  هیبنت  وت  دَتِس و  زاب  وت  زا  ّلجوّزع  يادخ  ناوج ، رسپ  ود  یتفرگ و  دوخ  نیمز  اب  وت  هدرک و  فیرش  تسا و  هدیزگرب  رگید 
تعامج هک  دیاب  یناشن  نیا ، رد  ارم  يالوم ! يدیـس و  ای  : » تفگ هلثم  نسح  یـشابن ». هاگآ  وت  هچ  نآ  دـسر ، وت  هب  يو  رازآ  ینک ، نینچ 

. دشاب وت  لوق  قیدصت  ات  مینکب  اج  نیا  ام  تمالع  كانه » ملعنـس  انا  : » تفگ دنرادن ». قدصم  ارم  لوق  دنونـشن و  تّجح  ناشنیب و  نخس 
هتفرگ هک  هلاس  دنچ  عافتنا  دنک و  رـضاح  ار  درم  نآ  دـیایب و  دزیخرب و  ات  وگب  ور و  نسحلاوبا  دیـس  کیدزن  هب  راذـگب . ام  تلاسر  ورب  وت 

دروایب و تسام ، کلم  هک  لاهدرا  هیحان  هب  قهر  زا  هوجو  یقاب  دنهنب و  دجسم  يانب  ات  دهد  نارگید  هب  دناتسب و  دنک و  بلط  وا  زا  تسا ،
. دننکب دجـسم  ترامع  فرـص  دنروایب و  ار  نآ  هوجو  هلاس  ره  هک  دجـسم  نیا  رب  میدرک  فقو  ار  قهر  همین  کی  دنک و  مامت  ار  دجـسم 

یتعکر ره  رد  دجسم ، تیحت  تعکر  ود  : » دنراذگب اج  نیا  زامن  تعکر  راهچ  دنراد و  زیزع  عضوم و  نیدب  دننکب  تبغر  ات  وگب  ار  مدرم 
هیلعنامزلابحاص ماما  زامن  تعکر  ود  و  دـنیوگب . راب  تفه  دوجـس ، عوکر و  حـیبست  و  ٌدَـحَأ » ُهَّللا  َوُه  ُْلق  » راـب تفه  دـمحلا و  راـب  کـی 

رخآ ات  ار  هحتاف  نآ  زا  دعب  دیوگب و  راب  دص  دسر ، ُنیِعَتْـسَن » َكایِإَو  ُُدبْعَن  َكایِإ   » هب دـناوخ و  هحتاف  نوچ  قَسَن : نیا  هب  دـنرازگب  مالـسلا 
لیلهت دشاب ، هدرک  مامت  زامن  نوچ  دیوگب و  راب  تفه  دوجـس ، عوکر و  رد  حیبست  دراذگب و  قیرط  نیمه  هب  زین  مّود  تعکر  رد  دناوخب و 
تاولص شلآ -  ربمغیپ و  رب  تاولص  راب  دص  دهن و  هدجس  هب  رـس  دوش ، غراف  حیبست  زا  نوچ  مالـسلا و  اهیلعارهز  همطاف  حیبست  دیوگب و 

نیا هک  ره  ینعی  قیتعلا .» تیبلا  یف  یّلص  اّمناکف  امهیلص  نمف  : » هک تسا  مالسلا  هیلعماما  كرابم  ظفل  زا  لقن  نیا  و  دتسرفب . مهیلع -  هَّللا 
نخـس نیا  نوـچ  نم  تفگ : ینارکمج  هلثم  نسح  دـشاب . هدرازگ  هبعک  رد  زاـمن  تعکر  ود  هک  دـشاب  نینچ  مه  درازگب  زاـمن  تعکر  ود 
نادب هراشا  مالسلا و  هیلعنامزلابحاص  مامالل  دجسملا  اذه  اّمنا  يرادنپیم  وت  هک  تسا  عضوم  نآ  ایوگ  هک  نتـشیوخ  اب  متفگ  مدینـشب ،
رگید مدـمایب ، هار  ياهراپ  نوچ  مدـمایب . نم  ورب »! : » هک درک  تراشا  نم  هب  ناوج  نآ  سپ ، دوب . هتـسشن  شلاب  راـهچ  رد  هک  مدرک  ناوج 

وت هن ، رگا  رخب و  دنهن ، اهب  هد ، مدرم  رگا  يرخب ، ار  زب  نآ  دیاب  تسا ، یعار  یناشاک  رفعج  هلگ  رد  يزب  : » دنتفگ دـندناوخ و  زاب  ارم  هراب 
ار زب  نآ  تشوگ  ناضمر ، كرابم  هام  مهدجیه  زور  هاگ  نآ  بش . ادرف  یـشکب  عضوم  نیدب  يروایب و  ار  زب  نآ  یهدـب و  دوخ  هّصاخ  زا 
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تفه دراد و  رایسب  ياهيوم  قلبا و  زب ، دهد و  افـش  ار  همه  یلاعت  ّقح  هک  ینک  قافنا  تخـس ، دشاب  هتـشاد  یتّلع  هک  یـسک  نارامیب و  رب 
دـینادرگزاب و راب  رگید  ارم  سپ  متفر ، سپ  اهمرد ». نوچ  مه  دیفـس ، هایـس و  مهاردـلاک  یبناج  رب  راـهچ  یبناـج و  رب  هس  دراد : تمـالع 

داتفه رب  رگا  تسا و  موس  تسیب و  هک  ردق  بش  رب  دـنک  لیلد  ینک ، لمح  زور  تفه  رب  رگا  مییاجنیا  ام  زور  تفه  ای  زور  داتفه  : » تفگ
همه مدـمآ و  هناخ  ات  مدـمایب و  نم  تفگ : هلثم  نسح  سپ  تسا ». راوگرزب  زور  دوب و  مارحلا  ةدـعقلايذ  مجنپ  تسیب و  بش  ینک ، لمح 
متفر دمایب . نم  اب  وا  متفگب . يو  اب  لاوحا  نآ  مدـمآ و  رذـنم  نب  یلع  کیدزن  مدرازگب و  ضرف  درک . رثا  حبـص  ات  مدوب  هشیدـنا  رد  بش 

اهریجنز و هک  تسا  نیا  یکی  تفگ ، ارم  مالـسلا  هیلعماما  هک  یتمالع  ناشن و  هَّللاب ! تفگ : سپ  دـندوب . هدرب  بش  ارم  هک  هاـگیاج  نادـب 
هک میدید  ار  يو  مشح  مدخ و  میدیسرب ، يو  يارس  رد  هب  نوچ  میدش ، اضرلا  نسحلاوبا  دیس  کیدزن  هب  سپ  تسا . رهاظ  اج  نیا  اهخیم 

تمدخ مالس و  متفر و  نورد  هب  لاح  رد  نم  یلب . متفگ : ینارکمج »؟ زا  وت  تسا . وت  راظتنا  رد  نسحلاوبا  دیـس  هاگرحـس  زا  : » دنتفگ ارم 
هتفخ نم  هلثم ! نسح  يا  تفگ : ارم  منک ، ثیدـح  نـم  هـک  نآ  زا  شیپ  دـناشن و  نـیکمت  هـب  ارم  درک و  زازعا  داد و  وـکین  باوـج  مدرک .

ار وا  نخـس  دـیوگ  هچ  نآ  هک  دـیاب  دادـماب ، دـیآ  وـت  شیپ  نارکمج ، زا  يدرم  ماـن ، هلثم  نسح  : » تفگ ارم  یـصخش  باوـخ ، رد  مدوـب .
تعاس نیا  ات  مدش . رادیب  باوخ  زا  ینادرگن ». ّدر  ار  وا  لوق  هک  دیاب  تسام ، نخـس  وا  نخـس  هک  ینک  دامتعا  وا  لوق  رب  يراد و  قّدصم 

. دندش راوس  دـندروآ و  نوریب  دـنداهنرب و  نیز  ار  اهبسا  ات  دومرفب  لاح  رد  تفگب . يو  اب  حرـش  هب  ار  لاوحا  هلثم  نسح  مدوب . وت  رظتنم 
نادنفـسوگ همه  سپ  زا  زب ، نآ  تفر و  هلگ  ناـیم  رد  هلثم  نسح  تشاد . هار  راـنک  رب  ار  هلگ  یعار ، رفعج  دندیـسر ، هد  کـیدزن  هب  نوچ 

زگره نم  هک  درک  دای  دـنگوس  یعار  رفعج  دروایب . ار  زب  دـهد و  يو  هب  اـهب  هک  تفرگرب  ار  زب  نآ  وا  دـیود و  هلثم  نسح  شیپ  دـمآیم ،
نونکا دوشیمن و  رّـسیم  مریگب ، ار  زب  نیا  هک  مهاوخیم  هک  دنچ  ره  منیبیم و  هک  زورما  ّالا  تسا ، هدوبن  نم  هلگ  رد  ماهدیدن و  ار  زب  نیا 
دندمآ عضوم  نیدب  اضرلا  نسحلاوبا  دیس  دنتشکب و  دندروآ و  هاگیاجنآ  رد  دوب  هدومرف  دیس  هکنانچ  مه  ار  زب  سپ  دمآ . امـش  شیپ  هک 

دیـس دـندیناشوپب و  بوچ  هب  ار  نارکمج  دجـسم  دـندروایب و  ار  قَـهَر  هوـجو  دندتـسب و  وا  زا  عاـفتنا  دـندرک و  رـضاح  ار  ملـسم  نسح  و 
ریجنز رد  ار  دوخ  دنتفریم و  ناتّلع  بحاص  نارامیب و  همه  تشاذـگ . دوخ  يارـس  رد  درب و  مق  هب  ار  اهخـیم  اهریجنز و  اضرلا  نسحلاوبا 

نسحلاوبا دیس  : » مدینش هضافتسا  هب  دیوگ : ردیح  نب  دّمحم  نسحلاوبا  دندشیم . شوخ  دادیم و  لجاع  يافش  یلاعت  يادخ  دندیلامیم ،
ار قودنـص  رـس  دش و  هناخ  رد  يو  دش و  لزان  يرامیب  ار  يو  نآ  زا  دـنزرف  نآ ، زا  دـعب  مق و  رهـش  هب  نایوسوم  رد  تسا  نوفدـم  اضرلا 

هخسن رد  دیوگ : ّفلؤم  ( 18 .) دش هداد  حرش  هک  فیرش  عضوم  نآ  لاوحا  زا  يرـصتخم  تسا  نیا  دنتفاین ». ار  اهخیم  ریجنز و  دنتـشادرب ،
یشاوح رد  هدرک ، لقن  نآ  زا  ار  هّصق  نیا  رـصتخم  یهاشنامرک  یلع  دّمحم  اقآ  لیلج ، ملاع  هک  نآ ، یبرع  هخـسن  رد  مق و  خیرات  یـسراف 
هبتـشم خسان  رب  ًارهاظ  و  هدرک ، لقن  تسیود  زا  دـعب  هس  دون و  ینعی  نیعـست  ثلث و  رد  ار  هصق  خـیرات  نسح ، باب  رد  یفطـصمریم  لاجر 

. تسا دون  زا  شیپ  قودص  خیش  تافو  هک  اریز  تسا  داتفه  ینعم  هب  هک  هدوب  نیعبس  لصا  هدش و 

مالسلا هیلعتجح  ترضح  زامن  تیفیک 

. دـناهدرک تیاور  ار  نآ  املع  زا  یتعامج  تسا و  هفورعم  ياهزامن  زا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  هب  بوسنم  زامن  تعکر  ود  اـما 
نب نیـسح  هَّللادبع  یبا  زا ، همازخ  زا  یبردـلا  نب  دـمحا  زا  هدرک  تیاور  ( 19) حاجنلا زونک  باتک  رد  ریسفت ، بحاص  یـسربط  خیـش  لّوا :

یلاعت ّقح  يوس  هب  ار  سک  ره  : » هک مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  هسّدقم  هیحان  زا  هدمآ  نوریب  هک  تسا  هتفگ  وا  يرفوزب و  دّمحم 
لّوا تعکر  رد  درازگ و  زامن  تعکر  ود  دور و  دوخ  زامن  ياج  هب  دـنک و  لسغ  هعمج ، بش  فصن  زا  دـعب  هک  دـیاب  سپ  دـشاب ، یتجاح 

، دوش مامت  هبترم  دص  هک  نآ  زا  دعب  دنک و  رّرکم  ار  نآ  هبترم  دص  دسرب ، نیعتسن » كایاو  دبعن  كایا   » هب نوچ  ار و  دمح  هروس  دناوخب ،
ار هدجـس  ود  عوکر و  سپـس  دناوخب و  هبترم  کی  ار  دحا  هَّللا  وه  لق  هروس  دمح ، هروس  ندش  مامت  زا  دعب  دناوخب و  ار  دمح  هروس  هّمتت 
، هدجس ود  زا  کی  ره  رد  ار  هدمحبو » یلعالا  یبر  ناحبس   » دیوگب و عوکر  رد  هبترم  تفه  ار  هدمحبو » میظعلا  ّیبر  ناحبس   » دروآ و اجب 

مالسلا هیلع  نامزلابحاص  رضحم  هب  ناگتفای  زا 143فرشت  هحفص 17 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب سپ  دناوخب ، ار  اعد  نیا  زامن  ندش  مامت  زا  دعب  دروآ و  ياج  هب  لّوا  تعکر  دننام  زین  ار  مود  تعکر  نآ  زا  دعب  و  دیوگب . هبترم  تفه 
.« دشاب محر  هلص  ندرک  عطق  رد  وا  تجاح  هک  نآ  رگم  دشاب . هک  یتجاح  هنوگ  ره  دروآیمرب ، ار  وا  تجاح  هّتبلا  یلاعت  ّقح  هک  یتسرد 

َرَکَـشَو َمَْعنَأ  ْنَم  َناَْحبُـس  ُجَرَْفلا  َْکنِمَو  ُحْوَّرلا  َْکنِم  َکـَل  ُۀَّجُْحلاَـف  َُکتیَـصَع  ْنِإَو  َکـَل  ُةَدَـمْحَْملاَف  َکـُتْعَطَأ  ْنِإ  َّمُهَّللا  : » تسا نیا  اـعد  و 
َْملَو ًاَدلَو  ََکل  ْذِخَّتَأ  َْمل  َِکب  ُناَمیِْإلا  َوُهَو  َکَیلِإ  ِءایْـشَْألا  ِّبَحَأ  ِیف  َُکتْعَطَأ  ْدَـق  یِّنِإَف  َُکتیَـصَع  ْدَـق  ُْتنُک  ْنِإ  َّمُهَّللا  َرَفَغَو  َرَدَـق  ْنَم  َناَْحبُس 

َالَو َِکتیِدُوبُع  ْنَع  ِجوُرُْخلا  َالَو  ِةََرباَکُْملا  ِهْجَو  ِریَغ  یَلَع  یَِهلِإ  ای  َُکتیَـصَع  ْدَـقَو  َکیَلَع  ِِهب  یِّنِم  ًاّنَم  اـَل  یَلَع  ِِهب  َکـْنِم  ًاـّنَم  ًاکیِرَـش  َکـَل  ُْعدَأ 
ِینْمَحَْرتَو ِیل  ْرِفْغَت  ْنِإَو  ٍِملاَظ  َریَغ  ِیبُونُِذبَف  ِیْنبِّذَُـعت  ْنِإَف  ُنایَْبلاَو  یَلَع  ُۀَّجُْحلا  َکَلَف  ُناَطیَّشلا  ِینَّلَزَأَو  ياَوَه  ُْتعَطَأ  ْنَِکلَو  َِکتِیبُوبُِرل  ِدوُحُْجلا 

ُّلُکَو ٍءیَـش  ِّلُک  ْنِم  ًانِمآ  ای  : » دیوگب نآ  زا  دـعب  دـیوگب  رّرکم  ار  میرک » ای  میرک  ای   » دـنک افو  وا  سفن  ات  نآ  زا  دـعب  میِرَک ». ٌداَوَج  َکَّنِإَف 
ًاناَمَأ ِینیِطُْعت  ْنَأَو  ٍدَّمَحُم  ِلآَو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  یِّلَُـصت  ْنَأ  َْکنِم  ٍءیَـش  ِّلُک  ِفْوَخَو  ٍءیَـش  ِّلُک  ْنِم  َِکْنمَِأب  َُکلَأْسَأ  ٌرِذَـح  ٌِفئاَـخ  َکـْنِم  ٍءیَش 
َمِْعنَو ُهَّللا  اَُنبْسَحَو  ٌریِدَق  ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًاَدبَأ  ٍءیَش  ْنِم  َرَذْحَأ  َالَو  ًادَحَأ  َفاَخَأ  َال  یَّتَح  یَلَع  ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَم  ِِرئاَسَو  يِْدلُوَو  ِیلْهَأَو  یِسْفَِنل 

ْنَأَو ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  یِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  َباَزْحَْألا  ٍدَّمَحُم ص  ِیفاَک  ایَو  َنْوَعِْرف  یَـسُوم  ِیفاَک  ایَو  َدوُرُْمن  َمیِهاَْربِإ  ِیفاَک  اـی  ُلـیِکَْولا 
بلط یلاعت  ّقح  زا  دیوگب و  ار  وا  ردپ  مان  دسرتیم و  وا  ررض  زا  هک  ار  یـصخش  مان  نالف  نب  نالف  ياج  هب  و  ناَُلف ». ِْنب  ِناَُلف  َّرَـش  ِینیِفْکَت 

. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  درک . دهاوخ  ار  وا  ررـض  تیافک  هتبلا  یلاعت ، ّقح  هک  یتسرد  هب  سپ ، دنک . تیافک  دـیامن و  عفر  ار  وا  ررـض  هک  دـنک 
ینمؤم و درم  تسین  هک  یتسرد  هب  یلاعت . ّقح  يوس  هب  دنک  يراز  عّرـضت و  دیامن و  تلأسم  ار  دوخ  تجاح  دور و  هدجـس  هب  نآ  زا  دعب 

يارب نامـسآ ، ياهرد  وا ، يارب  دوشیم  هدوشگ  هک  نآ  رگم  دناوخب ، صالخا  يور  زا  ار  اعد  نیا  درازگب و  ار  زامن  نیا  هک  ياهنمؤم  نز 
لضف و ببـس  هب  نیا  دـشاب و  هک  یتجاح  هنوگره  بش ، نامه  رد  تقو و  نامه  رد  ددرگیم  باجتـسم  وا  ياعد  وا و  تاـجاح  ندـمآرب 

ياهزامن نمـض  رد  ( 20) تاوعد باتک  رد  يدـنوار  هَّللا  لضف  دیـس  ردـقلا ، میظع  دیـس  مّود : نامدرم . رب  اـم و  رب  تسا  یلاـعت  ّقح  ماـعنا 
دص هبترم و  کی  دمح  یتعکر  ره  رد  تسا : تعکر  ود  هیلع -  همالـس  هَّللا و  تاولـص  يدهم -  زامن  : » دیوگیم مالـسلا  مهیلعنیموصعم 
یلع لیلج ، دیس  موس : زامن ». زا  دعب  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  وا -  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولـص  هبترم  دص  و  نیعتـسن » كایاو  دبعن  كایا   » هبترم

ار وا  زا  دعب  تاولص  دص  رکذ  نکلو  هداد  ترضح  نآ  هب  تبـسن  روکذم  وحن  هب  ار  زامن  نیمه  ( 21) عوبسالا لامج  باتک  رد  سواط  نب 
ُضْرَْألا ِتَقاَضَو  ُءاَطِْغلا  َفَشَْکناَو  ُءاَجَّرلا  َعَطَْقناَو  ُءاَفَْخلا  َحَِربَو  ُءاَلَْبلا  َمُظَع  َّمُهَّللا  : » دـناوخب زاـمن  بقع  رد  ار  اـعد  نیا  دومرف  هدرکن و  لـقن 
َتْضَرَف َنیِذَّلا  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا  ِءاَخَّرلاَو  ِةَّدِّشلا  ِیف  ُلَّوَعُْملا  َکیَلَعَو  یَکَتْشُْملا  ِّبَر  ای  َکَیلِإَو  ُءاَمَّسلا  ِتَعَنَمَو 

ياِیفاَک اَمُکَّنِإَف  ِینایِفْکا  ِیلَع  ای  ُدَّمَحُم  ای  ُبَْرقَأ  َوُه  َْوأ  ِرَـصَْبلا  ِحْـمَلَک  اًلِجاَع  ًاجَرَف  ْمِهِّقَِحب  اَّنَع  ْجِّرَفَف  ْمُهََتلِْزنَم  َِکلَذـِب  اَـنَْتفَّرَعَف  ْمُهَتَعاَـط  اَـنیَلَع 
فیرـش دجـسم  ِینْکِرْدَأ ». ِینْکِرْدَأ  ِینْکِرْدَأ  َثْوَْغلا  َثْوَْغلا  َثْوَْغلا  هبترم -  هس  ِناَمَّزلا -  َبِحاَص  ای  يَالْوَم  ای  ياَرِـصاَن  اَـمُکَّنِإَف  ِیناَرُْـصناَو 

یقرب و زا  هدرک  تیاور  ( 22) مق خیرات  رد  ناشاک و  هزاورد  تمس  زا  ًابیرقت  مق ، یخـسرف  کی  رد  تسا  عقاو  دوجوم و  نونکات  نارکمج 
نیدـب هک  هید  لّوا  هک  مجع  تاور  دـناهتفگ  نینچ  نارکمج ، فارـشا  رابک و  لزاـنم  ینعی  تسا ، هدوب  ناـهّماناب  مق ، هبـصق  ماـن  هک  هریغ 

يزیچ ینعی  هدوب  هحشچ  دنداهن ، انب  نارکمج  هب  هک  یعضوم  لّوا  تسا و  هدرک  انب  ار  نآ  ِکلَم ، ِمج  تسا و  نارکمج  دنداهن ، انب  تیحان 
نابز هب  هحـشچ » : » دـنتفگ دـیاهدرک ؟ راک  هچ  تفگ : درک ، رذـگ  نآ  نایاّنب  نـالماع و  رب  نوچ  نارکمج ، بحاـص  هک  دـنیوگ  كدـنا و 
رذآ نب  نیلج  نارکمج  هب  دندرک و  مان  ناتـسدیو  ار  يو  ببـس  نادب  و  دـنداهن . مان  نیدـب  ار  عضوم  نیا  سپ  يزیچ . كدـنا  ینعی  ناشیا 

تـسا یهوـک  نارکمج  هب  یلاـعت . هَّللا  ءاـش  نا  ار ، نآ  منک  داـی  مجع  باـب  رد  نم  تسا و  ياهّـصق  ار  نآ  داـهن و  اـنب  ( 23) دنمدازآ حون 
انب ار  نآ  ردنکـسا  هک  دنیوگ  دننادیمن و  ار  شبحاص  میدق و  هنهک  دـنلب ، تسا  ياهعلق  نآ  رب  دـنناوخ و  هیوشیو  ار  نآ  نآ و  رب  فرـشم 
نیا تسا و  هدرک  انب  مالـسلا  اـمهیلعدواد  نب  نامیلـس  ار  نارکمج  هک  تسا  تیاور  یقرب  زا  هدـینادرگ . هناور  نآ  رب  ار  بآ  تسا و  هدرک 

. دـنناوخیمن زاب  ودـب  تسین و  دواد  نب  نامیلـس  هب  بوسنم  ییانب  چـیه  تیحاـن  نیدـب  هک  نآ  ببـس  هب  تسین ، یفـالخ  زا  یلاـخ  تیاور 
تخاسب و یکشوک  نارکمج  رد  وا  نیلج . وا  مان  داد ، يرسپ  ار  وا  ّلجوّزع  يادخ  تسا و  هدوب  نیکام  نآ  زا  نارکمج  و  هَّللادنع » ملعلاو  »
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هدزاود عومجم  هچنانچ  دومن ، هفاضا  نآ  هب  برد  تلحم و  ود  نآ ، زا  دـعب  درک و  انب  برد  تلحم و  هد  نینچ  مه  تسا و  یقاـب  زونه  نآ 
باقعا نادنزرف و  درک و  نکاس  نآ  رد  ار  دوخ  ناگدنب  ناکزینک و  داهن و  انب  یغاب  دوب و  ياهدکشتآ  یبرد ، یّتلحم و  ره  رد  رب  دنشاب و 
ناـشاک هب  لاـح و  اـت  تسا  هرومعم  هفورعم  يارق  زا  قهر  یهتنا . دـننکیم . راـختفا  رگیدـکی  رب  دـننکاس و  نآ  رد  اذـه  اـنموی  یلا  ناـشیا 

. ًابیرقت خسرف  هد  تفاسم  هب  تسا  مق  عباوت  زا  نکیل  مق و  زا  تسا  رتکیدزن 

ترضح نآ  نادنزرف  ياهرهش  مود  تیاکح 

لوا تمسق 

خیش زا  هدرک  تیاور  ( 24  ) يزاعت باتک  رخآ  رد  ینیـسحلا  يولعلا  نمحرلادبع  نب  نسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  هَّللادـبعوبا  دـهاز ، فیرش 
وا هک  ثراحلا ، نب  بیـسملا  نب  ةزمح  نیدـلاریطخ  يرقم  ّلجا  خیـش  زا  یـضرلا ، نب  دـمحا  نب  دیعـس  مالـسالا  ۀـجح  ظـفاح  ملاـع  ّلـجا 

خیش ارم  درک  ثیدح  تفگ : راهچ  لهچ و  دصناپ و  هنس  نابعش  رهش  مهدجیه  رد  مالسلاۀنیدم ، رد  هیرفظ  رد  نم  هناخ  رد  درک : تیاکح 
ارم داد  ربخ  تفگ : ود  لهچ و  دصناپ و  هنس  زا  رخالا  يدامج  مهدفه  رد  یقشمدلا  دمحا  نب  یقابلادبع  نب  نامثع  رمقلا  یبا  نب  ملاع  نم 
رهش مهد  هبنـش  جنپ  بش  مالـسلا ، ۀنیدم  هبیط  هدلب  رد  دوخ  هناخ  رد  يرابنالا  ییحی  نب  دّمحم  نب  دمحا  نیدلالامک  ۀّجحلا  ملاعلا  لجالا 

یناوخ رـس  رب  ام  هتـشذگ و  لاس  ناضمر  هام  رد  هریبه  نب  ییحی  نیدلانوع  ریزو  دزن  رد  میدوب  تفگ : ود  لهچ و  دـصناپ و  لاس  ناضمر 
هب سلجم  نآ  رد  ناصوصخم  یعمج  دندومن و  تعجارم  هدیبلط و  تصخر  راّضح ، رثکا  راطفا  زا  دعب  دندوب . یتعامج  وا  دزن  رد  میدوب و 

هدیـسرن وا  تبحـص  هب  تیاـغ  اـت  متخانـشیمن و  ار  وا  هک  دوب  هتـسشن  زیزع  يدرم  ریزو ، يولهپ  رد  بش  نآ  رد  دـندرک و  فـّقوت  وا ، رما 
، تبحص نامز  دادتما  زا  دعب  دومرفیم و  وا  مالک  عامتسا  هتـسناد ، تمینغ  ار  وا  تبحـص  دومنیم و  وا  میرکت  میظعت و  رایـسب  ریزو  مدوب .

مدرم رب  روبع  هار  هداد و  تسد  میظع  ناراب  هک  دندومن  رابخا  ار  ریزو  باحصا ، دنیامن . تعجارم  دوخ  لزانم  هب  هک  دنتساخرب  زین  صاوخ 
تمّذم رد  ریزو  دیـشک . نایدا  بهاذم و  هب  مالک  هتـشر  رـس  ات  دـیدرگ  روکذـم  نانخـس ، باب  ره  زا  هدـش ، مدرم  نتفر  عنام  ریزو ، هتـسب .

هک یـصخش  انثا  نیا  رد  دنلیلذ . راوخ و  لیلقلا و  نم  ّلقا  هَّللدمحلا  تفگ : دومن و  نایب  ار  تعامج  نآ  ّتلق  هدومن ، هغلابم  هعیـش ، بهذـم 
هب هچ  نآ  منک و  یتیاکح  هعیـش ، باب  رد  دـشاب  تصخر  رگا  كاقب ! هَّللا  مادا  هک : تفگ  ریزو  اب  دوب  مارتحا  ریقوت و  ماـقم  رد  وا  اـب  ریزو 

. داد تصخر  ار  وا  رخآ  هتـشگ ، رّکفتم  یتعاس  ریزو  مدرگ . تکاس  ینادـن ، حالـص  رگا  مناـسر و  ضرع  هب  ماهدومن  هدـهاشم  نیعلا  يأر 
وشن و تفگ : سپ  دوشیمن . نایعیش  بهذم  نالطب  تّجح  ّتلق ، ناینس و  نید  تیقح  لیلد  ترثک ، هک  دزاس  راهظا  لّوا  هک  تساوخ  يو 

لقع یلاوح و  نآ  رد  تسا  هیرق  عایـض و  تسیود  رازه و  یگرزب و  تمظع و  تیاغ  رد  تسا  يرهـش  هک  هدوب  هیهاب  هنیدـم  رد  نم  يامن 
رد يوسیع و  نید  رب  دناینارـصن و  ریثک ، عمج  نآ  یماـمت  و  هَّللا . ّـالا  مهددـع  یـصحیالو  یحاون  ارق و  نآ  مدرم  ترثک  رد  تسا  ناریح 

دوشیم یهتنم  هک  هروکذم  ریازج  يرارب  يراحص و  رد  ینارـصن و  نآ  مدرم  همه  تسا و  عقاو  هریثک  همیظع  ریازج  روکذم ، هیهاب  دودح 
، دنزواجتم ّدح  زا  ربرب  هبون و  هشبح و  هنکس  نینچ  مه  يراع . مالـسا  بهذم  زا  ینارـصن و  همه  دننکاس و  رایـسب  قیالخ  هشبح ، هبون و  هب 
، مالک نیا  يادا  زا  دـعب  و  نایخزود . هب  تبـسن  تشهب  لها  نوچ  ناـشیا ، ترثک  بنج  رد  ناملـسم  يوسیع و  تّلم  رب  دناینارـصن و  همه 
: هک تفگ  سپ  دـنا . نایدا  للم و  لها  زا  هدایز  نایعیـش  تسا ، بهذـم  تیقح  لـیلد  ترثک ، رگا  هک  دزاـس  رهاـظ  ریزو  رب  هک  دومن  هدارا 

رفـس هرـش ، صرح و  تهج  هب  میدومن و  ترفاسم  هدمآ ، نوریب  هیهاب  هنیدم  زا  تراجت  مزع  هب  مردـپ  اب  لاس  کی  تسیب و  هب  نیا  زا  لبق  »
رد دیناسر . راهناو  راجشا  رب  لمتشم  ریازج  هب  دیشک و  ار  ام  یتشک  نانع  ریدق ، کلم  ياضق  هب  ریدقت ، دیاق  ات  میدرک  رایتخا  ایرد  رطخ  رپ 

اهتفرعم یف  متناو  انا  تفگ : میدومن . ریازج  نآ  یماسا  راسفتسا  ادخان  زا  هدومن  بّجعت  میدید  هریثک  همیظع  قیتاسر  همیظع و  نیادم  اجنآ 
زا میدیسر ، لّوا  رهش  کیدزن  هب  نوچ  ماهدیدن . ار  یحاون  نیا  ماهدیـسرن و  ریازج  نیا  هب  زگره  میناسکی ، وا  تفرعم  رد  امـش  نم و  ءاوس .
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تیاهن رد  یمدرم  تفاطل و  لامک  رد  ییاوه  بآ و  تهازن و  تیاغ  رد  میدـید  يرهـش  میدـمآرد . رهـش  نآ  رد  و  میدـمآ ، نوریب  یتشک 
ناهج شخّرف  تحاس  زورفا  ناهج  شمّرخ  هصرع  ازفا  ناج  زورفلد و  یلزنم  نانچ  هدیدن  سک  چـیه  ناهج  رد  رعـش : تفاظن . یگزیکاپ و 
تخت زا  دـنناوخیم . رهاط  ار  نآ  کلم  دـنیوگیم و  هکراـبم  ار  هنیدـم  نیا  دـنتفگ : میدیـسرپ ، نآ  یلاو  رهـش و  مسا  ناـشیا  زا  نوچ  ارآ 

نآ هب  ات  اج  نیا  زا  دنیوگیم و  هرهاز  ار  نآ  هک  تسا  يرهش  رد  دنتفگ : میدومن ، راسفتسا  روکذم  کلم  تموکح  رقتـسم  ّرقم  تنطلس و 
ام لاوما  هک  دنیاجک  ناطلس  ناگتـشامگ  لاّمع و  متفگ : ارحـص . ّرب و  هار  زا  تسا  هار  زور  جنپ  تسیب و  ایرد و  زا  تسا  هار  زور  هد  رهش ،

یناوعا مزـالم و  ار  رهـش  نیا  مکاـح  دـنتفگ : مینک ؟ هلماـعم  هعیاـبم و  رد  عورـش  هتفرگ ، ار  نآ  هتـشادرب ، ار  دوـخ  جارخ  رـشع و  هدـید و 
وا لزنم  هب  دـندومن ، تلـالد  ار  اـم  دـننک و  وا  میلـست  دـنرب و  مکاـح  هناـخ  هب  هتـشادرب  ار  دوـخ  جارخ  راّـجت ، هک  تسا  رّرقم  دـشابیمن و 

، ایقتا سابل  احلـص و  يز  رد  ریبدت  بیاص  تمـشح ، بحاص  ریمـض ، یفاص  تفـص ، یفوص  میدید  ار  يدرم  میدمآ ، رد  نوچ  دندیناسر .
. دنکیم تباتک  هداشگ ، باتک  هتفرگ و  تسد  هب  یملق  هداهن و  دوخ  شیپ  رد  یتاود  هتخادنا و  ریز  رد  ییابع  هدیـشوپ و  مشپ  زا  ياهماج 

لاح تروص  دـیاهدمآ »؟ اجک  زا  : » دیـسرپ دومن . اـم  مارکا  زازعا و  تفگ و  اـبحرم  داد ، باوج  میدرک ، مالـس  هدرک ، بّجعت  عضو  نآ  زا 
رب اقفر  زا  یضعب  متفگ : دیاهتفای »؟ مالسلا  هیلعيدّمحم  نید  قیدصت  قیفوت  دیاهدیسر و  مالسا  فرش  هب  همه  : » دومرف میدومن . ریرقت  دوخ 

فّقوت ناناملسم  دنورب و  هدومن ، میلست  ار  دوخ  هیزج  هّمذ  لها  : » تفگ دناهدومنن . مالسا  ماکحا  دایقنا  هدوب و  خسار  یسیع  یسوم و  نید 
، میدوب ینارـصن  هک  رگید  رفن  هس  ارم و  ار و  دوخ  هیزج  مردپ  سپ  مییامن ». مولعم  ار  ناشیا  هدیقع  مینک و  ناشیا  بهذـم  قیقحت  ات  دـننک 

نایب ار  دوخ  بهذم  : » تفگ ناشیا  هب  ناناملسم  لاح  فاشکتـسا  تهج  هب  نآ  زا  دعب  دنداد . هیزج  دندوب ، رفن  هن  هک  دوهی  دومن و  میلـست 
متنا اّمنا  : » دـندومرف دـماین . رایع  مامت  ناحتما ، کحم  رب  ناشیا  تفرعم  دـقن  دـندومن ، زاب  ار  دوخ  هدـیقع  هدرک ، نآ  راـهظا  نوچ  دـینک »!

امش لاوما  نمؤملا » ملسملل  ّلحت  مکلاوما  : » هک دومرف  هغلابم  رب  انب  و  دیراد . ماظتنا  جراوخ  کلس  رد  هدوبن  مالـسا  هرمز  رد  امـش  جراوخ »
، ناـمزلابحاص اـت  ایـصوا  ریاـس  ویـضترم  یلع  وا ، یـصو  یبتجم و  لوسر  هب  درادـن  ناـمیا  هک  ره  : » تفگ سپ  تسا . لـالح  نینمؤم  رب 

لاوما هدساف ، هدیقع  تهج  هب  دندینش و  نخـس  نیا  هک  ناناملـسم  تسا ». نیفلاخم  جراوخ و  لخاد  تسین و  نیملـسم  هرمز  رد  ام ، يالوم 
هطوغ ریحت  هودـنا و  ياـیرد  رد  ياهظحل  هدرب ، رّکفت  بیج  هب  رـس  دـندیدرگ و  نیزح  ّملأـتم و  دـندید ، فـلت  بهن و  ضرعم  رد  ار  دوـخ 

تقیقح هک  هدومن  نآ  ياعدتـسا  تکلمم  یلاو  زا  تبقاع  دنتـشگیم . هتـشگرس  رّـسحت  فّسأت و  نایاپ  یب  نابایب  رد  ینامز  دندروخیم و 
ناشیا لوؤسم  دیامن . يور  یجرف  اجنآ  ار  ناشیا  هک  دیاش  ات  دتسرف  هرهاز  هب  ار  تعامج  نآ  هتشون ، یناطلس  ترـضح  هب  ار  ناشیا  لاوحا 

لاح نوچ  ام  ( 25 .«) ٍۀَـنَیب ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َکـِلْهِیل  : » هک دومن  توـالت  هیآ  نیا  دـنور و  هرهاز  هب  هک  دومرف  مکح  هدیـسر و  لوبق  ضرعم  هب 
قیفر تسا  یتّدم  : » هک میتفگ  هدمآ ، ادخان  دزن  میدیدنسپن . نتشگرب  نتـشاذگ و  لالم  نیع  رد  ار  ناشیا  میدید ، لاونم  نآ  رب  مالـسا  لها 

تیاعر تهج  هب  هک  میراد  وت  یتشک  راجیتسا  سامتلا  میراذـگب . اـهنت  هکلهم  نیا  رد  ار  ناـشیا  هک  تسین  تّورم  میتعاـمج ، نآ  سیلج  و 
هار نآ  هب  زگره  هدـیدن و  ار  هرهاز  يایرد  هک  درک  دای  مسق  ادـخان  مینک ». تناعا  دادـما و  ار  ناشیا  میور و  هرهاز  هب  تعامج  نیا  رطاـخ 

هدزاود میدش و  هرهاز  هّجوتم  مالـسا  لها  قاّفتا  هب  میدومن . هیارک  یتشک  رهـش ، نآ  مدرم  زا  یـضعب  زا  هدیدرگ و  سویأم  نآ  زا  ام  هتفرن .
، هدیسر ماجنا  هب  تنحم  ماش  هک : تفگ  ریبکت  ادخان  دومن ، عولط  مهدزیس  زور  حبص  نوچ  میدیـشک . ینادرگرـس  ایرد  نآ  رد  زور  هنابش 
. میدـش هناور  تعرـس  لامک  هب  تهجهب  رورـس  يور  زا  سپ ، دـش . ادـیپ  نآ  راوید  رئانم و  هرهاز و  تاـمالع  هدومن و  يور  تحار  حـبص 
وا هرابرد  ( 26 .«) َنِینِمآ ٍمالَِسب  اهُولُخُْدا   » هملک هدینشن ، وا  هیبش  یشوگ  چیه  هدیدن و  نآ  ریظن  هدید  چیه  هک  میدیسر  يرهـش  هب  هاگتـشاچ 

، اشگلد شخب و  حرف  شیاوه  ازفا و  حور  ادز و  مغ  شمیسن  یتیانک ، وا  تحاس  تحسف  زا  ( 27 .«) ُتاوامَّسلا اَهُضْرَع  ٍۀَّنَج  : » همیرک یتیآ و 
دالب و رتبوخ  نیز  دینـش  کلم  شوگهن  دیدن و  کلف  مشچ  دومرف : یناگدنز . بآ  نوچ  شخبتایح  یفاص و  شغیب و  شذـیذل  بآ 

هطاحا رحب  ّرب و  بناج  زا  يراصح  اضیب ، هرقن  نوچ  دیفس  یهوک  رب  نآ  يانبم  ایرد و  رب  دوب  فرـشم  اشگلد  رهـش  نیا  ّرقم و  رتهدیدنـسپ 
ات هریثک  راهنا  يادـتبا  هتخیر . ایرد  هب  قاوسا  لزانم و  نایم  لضاوف  هتـشگ و  يراج  هزیکاپ  هریثک  راـهنا  رهـش ، ناـیم  رد  هدومن و  رهـش  نآ 
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راجـشا عرازم و  رایـسب و  نیتاسب  تاغاب و  هوک ، نآ  تحت  رد  مینـست و  رثوک و  نوچ  تّذل  معط و  رد  دوب و  مین  خـسرف و  کی  نآ  ياهتنا 
، هتفرگ تـفلا  مـه  اـب  يدـندیدرگ و  نادنفـسوگ  اـهگرگ و  نیتاـسب ، تاـغاب و  ناـیم  رد  راوـگشوخ و  فـیطل  ياـههویم  اـب  رامـش  یب 

رهش نآ  نایم  رد  ماوه  عابس و  يدروخن و  نآ  گرب  کی  هتفرگ ، هرانک  يداد ، رس  یسک  تعارز  هب  ار  یناویح  یصخش ، رگا  يدندیمرن .
رد میظع ، میدید  يرهش  میدیسر . هرهاز  هکرابم  هنیدم  هب  میتشذگ  رهـش  نآ  زا  نوچ  سپ ، يدیـسرن . یـسک  هب  ناشیا  ررـض  هدرک ، ياج 

رحب ّرب و  قیالخ  هدامآ و  نآ  رد  تغارف  شیع و  بابسا  هیهانتمریغ ، هعتما  هریثک و  قاوسا  رب  لمتـشم  میعن ، تاّنج  نوچ  یخارف  تعـسو و 
رد نوچ  نیرقیب . یتسار  تناید و  تناـما و  رد  نیمز و  يور  قیـالخ  نیرتهب  بادآ ، دـعاوق و  يور  زا  نآ  مدرم  هدـنور . هدـنیآ و  نآ  رد 
.« کسفنل نز  ! ِ اذـه ای  : » هک يدومن  رما  يرتشم  هب  يدـشن و  نآ  نداد  ضّرعتم  عیاب  يدومن ، عایتبا  یعرزم  ای  يدـیرخ  یعاتم  یـسک  رازاب 
زا يدوبن و  هدوهیب  وغل و  مـالک  ناـشیا  ناـیم  رد  و  يدوب . نینچ  ناـشیا  تـالماعم  عیمج  يرادـن و  نم  هب  فوقوم  هتـشادرب ، ّقح  هک  دـیاب 
هب نانز  نادرم و  زا  نامدرم  همه  یتفگ ، ناذا  نّذؤم  يدـمآ و  رد  زامن  تقو  هاـگره  يدـندوب . زرتحم  همیمن  بذـک و  تهافـس و  تبیغ و 

. يدندومن تعجارم  دوخ  لزانم  هب  تدابع  تعاط و  فیاظو  زا  دعب  يدندش و  رضاح  زامن 

مود تمسق 

دندروآ رد  ار  ام  میدیدرگ . رومأم  ناطلس  تمدخ  دورو  هب  میدومن . بّجعت  نآ  زرط  كولـس و  زا  میدید ، ار  ریظنلا  میدع  رهـش  نیا  نوچ 
يرواد دنـسم  رب  ناکم  نآ  رد  ناطلـس  هتـشگ و  يراج  همیظع  راـهنا  نآ  رود  رب  هتخاـس و  بصق  زا  يدـبنگ  ناـیم  رد  هتـسارآ و  یغاـب  هب 

نآ تحاس  تعاس ، رد  تفگ و  تماقا  ناذا و  نّذؤم ، تلاح  نآ  رد  هتسب . نایم  رب  تعباتم  صالخا و  رمک  وا ، تمدخ  رد  یعمج  هتسشن و 
رد دندرازگ و  تعامج  زامن  هدومن و  وا  هب  ادتقا  مدرم  درک و  تماما  ناطلـس  دـیدرگ . رپ  رهـش  نآ  مدرم  زا  حیـسف  هصرع  عیـسو و  ناتـسب 

: دومرف هدومن  تافتلا  نادنمدرد  ام  بناج  هب  نأش  یلاع  ناطلـس  زامن ، يادا  زا  دعب  دنتـشاد . یعرم  عوشخ  عوضخ و  لامک  لاوقا ، لاعفا و 
نیح رد  ار  وا  رهـش  نآ  مدرم  هک  میدوب  هدینـش  رمالا ! بحاص  نب  ای  یلب ، متفگ : هدیدرگ »؟ ام  رهـش  لخاد  دناهدیـسر و  هزات  هک  دـنناشیا  »

راسفتـسا اجنآ  هب  ام  دورو  ببـس  زا  دومن و  بیحرت  هداد ، يرادلد  ار  ام  ناطلـس  ترـضح  دنیوگیم . رمالابحاص ! نبای  تیحت  باطخ و 
رب مینارجات و  : » هک میدیناسر  ضرع  هب  ام  دینامهم ؟ فایض و  لخاد  ای  دیراد  ماظتنا  راّجت  کلس  رد  فایض »؟ وا  راجت  متنا  : » تفگ هدومن 
ناج نایم  رب  مالـسا  رمک  هک  دـنمادک  امـش  نایم  رد  : » دومرف هدیـسرپ و  ام  تّلم  بهذـم و  زا  سپ  نامهیم ». ناطلـس  ناسحا  ماعنا و  ناوخ 

ام دناهدیسرن »؟ نافرع  نامیا و  ياشگلد  يارحص  هب  هدنام ، تلالض  يادیب  رد  هک  دنمادک  دناهتشگ و  داقنم  ار  نامیا  یهاون  رماوا و  هتسب ،
دناهبعشنم هورگ  هّرثکتم و  قَِرف  ناناملسم  : » دومرف هاگ  نآ  دیدرگ . علّطم  کی  کی  بولق  ریارس  رب  میتشاد و  ضورعم  ار  کی  ره  تقیقح 

، یعفاش عبات  بهذم ، ّتلم و  رد  يزاوها و  دمحا  نب  ناهبزور  وا  مان  يرقم ، هب  روهـشم  دوب  یـصخش  ام  نایم  رد  دیاهفیاط »؟ مادک  زا  امش 
: تفگ دنراد »؟ تقفاوم  ِرَـس  ّتلم  نیا  رد  وت  اب  هک  دنمادک  تعامج  نآ  نایم  رد  : » هک دومرف  دومن . دوخ  هدـیقع  راهظا  هدرک ، مّلکت  زاغآ 
هب لئاق  وت  یعفاش ! يا  :» تفگ ناطلـس  تسا ». یکلاـم  هک  ثیغ  نب  ناـسحّالا  دـننادیم ، ادـتقم  ماـما و  ار  یعفاـش  دـنا و  قّفتم  نم  اـب  همه  »

، تفلاخم ِتواقـش  نافوط  مطالت  زا  ار  وا  هک  تساوخ  ناطلـس  رمالابحاص ! نبای  یلب ، تفگ : ینکیم »؟ سایق  هب  لمع  هدـیدرگ ، عامجا 
! رمالا بحاص  نبای  یلب ، تفگ : يراد »؟ دای  هدـناوخ و  ار  هلهابم  هیآ  یعفاش ! ای  : » دومرف دـناسر ؛ تیادـه  ِتداعـس  لحاس  هب  هداد  تاـجن 

یَلَع ِهَّللا  َۀَنْعَّل  لَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَاَو  انَـسُْفنَاَو  ْمُکَئاِسنَو  انَئاِسنَو  ْمُکَئاْنبَاَو  انَئاْنبَا  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف   » همیرک تفگ : تسا »؟ مادـک  : » دومرف
»؟ دـنناسک هچ  سفنا  ءاـسن و  اـنبا و  نیا  زا  راـتخم  لوسر  راـگدرورپ و  دارم  هک  ادـخ  هب  ار  وـت  مهدیم  مسق  : » هک دوـمرف  ( 28 «.) َنِیبِذاْکلا

لوسر زا  ریغ  هب  هدوب  رگید  یـسک  اسک ، باحـصا  کلـس  رد  هک  ادـخ  هب  ار  وت  مهدیم  مسق  : » دومرف ناطلـس  دـیدرگ . شوماخ  ناهبزور 
: هک دومرف  رمالا ! بحاص  نبای  ال ، تفگ : ناهبزور  البرکب »؟ دیهشلا  نیـسح  یبتجم و  نسح  ءاسنلاةدیـس و  همطاف  یـضترم و  یلع  ادخ و 

نیا هدیدرگ و  لزان  ناشیا  نأش  یلاع  نأش  رد  هفیرش  هیآ  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ینعی  مهاوِس ». اهب  ّصخالو  مهیف  ّالا  ۀیالا  هذه  لزنی  مل  »
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سجر زا  یناحبـس  ترـضح  هک  ره  هک  داب  وت  رب  مسق  یعفاش ! اـی  : » هک دومرف  سپ  نارگید . هن  تسا  ناـشیا  صوصخم  تلیـضف ، فرش و 
هب یـصقن  هک  دنناوت  لالـض  لها  هدش ، تباث  بابرالا  ّبر  باتک  ّصن  هب  وا  تمـصع  تراهط و  هدـینادرگ ، كاپ  یهانم  ثول  یـصاعم و 

باحـصا یلاعت ، ّقح  دارم  هک  دنگوس  ادخ  هب  اهلها ». ّالا  اهب  یّنع  ام  کیلع  هَّللاب  : » دومرف رمالابحاص ! نبای  ال  تفگ : دـنناسر »؟ وا  لامک 
هدولآ نایـصع ، درگ  هب  ناـشیا  تمـصع  لاـیذا  اـت  دراد  رود  ناـشیا  زا  ار  تائیـس  اـیاطخ و  هک  نآ  هب  هتفرگ  قّلعت  وا  هدارا  هک  تسا  اـسک 

زا رپ  اههنیـس  نایرگ و  اههدـید  هک  دومن  ادا  یثیدـح  نایب ، تقالط  ناسل و  تحاـصف  هب  سپ  دنـشاب . موصعم  هریبک  هریغـص و  زا  ددرگن و 
هتـشگرس نیا  امرف و  نایب  ار  دوخ  یلاع  بسن  کبـسن ». بسنا  رمالا ! بحاص  نبای  ًاوفع  ًاوفع ! : » تفگ هتـساخرب ، یعفاـش  دـیدرگ . ناـمیا 

یسوم نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  نب  رهاط  انا  : » تفگ نایب  قیاقح  نابز  هب  ناطلـس  امرف »! تیاده  ار  تلالـض  يداو 
ّبر دارم  هـک  هَّللاو  («. 29 «) ٍنِیبـُم ٍماـِما  ِیف  ُهانیَـصْحَا  ٍءیَـش  َّلُـکَو  : » هیف هَّللا  لزنا  يذـّلا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب 

بلاط یبا  نب  یلع  نیلجحملا ، ّرغلا  دئاق  نییـصولا و  دیـس  نیقّتملا و  ماما  تسا و  نینمؤملاریما  ترـضح  نیبم ، ماما  هّمات  هملک  زا  نیملاعلا 
رما باـکترا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصتلاسر  ترـضح  زا  دـعب  هک  دـسرن  ار  سک  چـیه  تسا و  نییبنلامتاـخ  لـصفالب  هفیلخ  هک  تسا 

بتارم نیا  هب  ار  ام  هداتـسرف و  ام  نأش  رد  ( 30 «) ٍضَْعب ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀیِّرُذ   » همیرک و  تیاده . هّطخ  هام  تیالو و  هاش  ریغ  هب  دـیامن ، تفالخ 
نایب تیادـه  نانخـس  عامتـسا  نوچ  ناهب  زور  رمالا ». ولوا  نحن  لوسرلا ، ۀـیّرذ  نحن  یعفاـش ! اـی  : » هک دومرف  سپ  هداد . صاـصتخا  هیلاـع 

نامیا ینّابر  تیادـه  قیفوت  هب  دـمآ ، زاب  شوه  هب  نوچ  هدـیدرگ و  شوهیب  نامیا  تفرعم و  رون  لّـمحت  ببـس  هب  دومن  ناـیملاع  هدازهاـش 
نم بیـصن  نافرع  تلود  هک  دنوادخ  دـمح  نیقیلا ». یلا  دـیلقتلا  نم  ینلقنو  نامیالاو  مالـسالاب  ینحنم  يذـّلا  هَّللدـمحلا  : » تفگ دروآ و 

نیقی هریاد  زکرم  نید و  رورس  نآ  سپ  دیناسر ». نامیا  رونا  يازف  حرف  ياضف  هب  دیلقت  هدکتملظ  زا  دیناشوپ و  نم  هب  نامیا  تعلخ  هدومن ،
نآ ناسحا  دوج و  هدیام  رب  زور  تشه  تّدم  دنراد و  یعرم  مارکا  زازعا و  لامک  دـنیامن و  تفایـض  هدرب ، هفایـضلاراد  هب  ار  ام  هک  دومرف 

يزاون بیرغ  دندرک و  ینابرهم  تّبحم و  راهظا  دندمآ و  ام  ندـید  هب  مایا  نآ  رد  رهـش ، نآ  مدرم  همه  میدوب و  نامهیم  نایملاع  هدازهاش 
هک دنتساوخرد  ترضح  نآ  زا  زور ، تشه  زا  دعب  تشهب و  لها  وچ  يوخشوخ  لدشوخ و  تشرس  هتـشرف  هلمج  وا  مدرم  رعـش : دندومن .

هذیذل معاطم  هب  هتخادرپ ، ام  تیاعر  فیاظو  تفایض و  تیاور  هب  تجهب  يداش و  لامک  هب  ناشیا  لومأم  لوبق  فرش  دننک . تفایض  ار  ام 
عطق هام ، ود  زا  رتمک  هب  راتفر ، دـنت  راوس  دوب و  هار  ههام  ود  رورـس ، رپ  رهـش  نآ  ضرع  لوط و  دـندومن . تفایـض  ار  ام  هیهـش ، سبـالم  و 

نب مساق  نآ  مکاح  یلاو و  ماـن و  هقیار  تسا  ياهنیدـم  هتـشذگ ، رهـش  نیا  زا  هک  دـندومن  رکذ  رهـش  نآ  هنکـس  دومنیمن و  نآ  تفاـسم 
غارف تیهافر و  دادس و  حالـص و  قلُخ و  قلَخ و  بسح  هب  مدرم  رهـش و  نیا  ربارب  نآ ، ضرع  لوط و  تسا و  مالـسلا  امهیلعرمالا  بحاص 

نب میهاربا  نآ  ناطلـس  هیفاـص و  نآ  ماـن  رهـش ، نیا  گـنر  رد  دنـسر  رگید  يرهـش  هب  دـنرذگب  نآ  زا  نوچ  رهـش و  نیا  مدرم  دـننام  لاـب 
نمحرلادبع نآ  ّیلوتم  مولط و  نآ  مسا  هتـسارآ ؛ هیویند  هینید و  ياهتنیز  همه  هب  تسه  يرهـش  نآ ، دعب  و  مالـسلا . امهیلعرمالابحاص 

هب دوشیم  یهتنم  تسا و  هار  ههام  ود  نآ  لوط  هک  هریثک  عایض  همیظع و  قیتاسر  رهـش ، نآ  یلاوح  رد  مالـسلا و  امهیلعرمالا  بحاص  نب 
یلاوح رد  تسا و  هار  ههام  راهچ  وا  ضرع  لوط و  تفاسم  تسا و  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  نب  مشاه  نآ  مکاح  مان و  سیطاـنع  يرهش 

ْنِم يرَْجت  ٍتاّنَج  : » هنومن رامثا ، تفاطل  راهنا و  ترـضن  راجـشا و  ترـضخ  راـهنا و  ترثک  هب  نیزم  رامـش ، یب  عرازم  رایـسب و  عایـض  نآ 
هّطخ نادب  روبع  لیبس  رب  هکره  نیدلاخ  اهولخداف  ندع  تاّنج  هذه  نیمالا  حور  نامسآ  زا  ادن  مد  ره  دنکیم  دومرف : ( 31 .«) ُراْهنَْالا اَِهتَْحت 
کی هروبزم  تکلمم  ضرع  لوط و  هک : تفگ  ریزو  هب  هّصقلا  دباین . جورخ  تصخر  تسا ، ندب  ناتـسرهش  هک  لد  زا  دیآ  رورّـسلا  روفوم 

يادـعا زا  اّربت  هیرـشع و  انثا  هّمئا  لوسر و  ادـخ و  ياـّلوت  هب  لـئاق  هعیـش و  نمؤم و  ماـمتلاب  دـندودحمان ، هک  نآ  هنکـس  تسا و  هار  لاـس 
دنناسریم و هیعرـش  فراصم  هب  ار  نآ  دنیامنیم و  تاکز  يادا  هدومن ، تالـص  تماقا  عوشخ ، عوضخ و  هب  ناشیا  عومجم  و  ( 32) اهنآ
، ددع بسح  هب  نامیا و  ماکحا  جـیورت  ناشیا ، رادـم  نامزلا ؛ بحاص  دالوا  ناشیا ، ماّکح  دـننکیم . یهن  رکنم  زا  هدومن و  فورعم  هب  رما 
ّدح و زا  هک  نامدرم  عومجم  رمالا و  بحاص  ترـضح  هب  تبـسن  دابع  قیالخ و  هّفاک  دالب و  راصما و  نیا  دنتفگ  نامدرم و  هّفاک  زا  هدایز 
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نآ رد  هک  دوب  نیا  مدرم  نامگ  نوچ  و  دننادیم . ترـضح  نآ  نامالغ  زا  ار  دوخ  هتـسب ، ناج  نایم  رب  نامیا  ناقیا و  رمک  دننوزفا ، رـصح 
ترـضح نآ  تمزالم  راظتنا  یتّدـم  تخاس ، دـنهاوخ  رّونم  موزل  تجهب  مودـق  رون  هب  ار  هرهاز  هنیدـم  لاـعتم  کـلم  هدـیزگرب  نآ  لاـس ،

ندـید نامزلابحاص و  تهج  هب  ناسح  ناهب و  زور  اما  میدـش و  دوخ  راـید  هناور  هدـنام ، مورحم  یناـّبر  تلود  نآ  زا  تبقاـع  میدیـشک ،
ناعماس شوه  شوگ  هک  هبیرغ  هّصق  نیا  نوچ  دندومنن . تقفاوم  ام  اب  تعجارم  رد  دـندومن و  فّقوت  نامدود ، هصالخ  نآ  ینارون  تعلط 

رد دیبلط و  ار  ام  زا  کی  کی  هتفر ، هّصاخ  هرجح  هب  هتـساخرب و  ریزو  نیدـلانوع  دیـسر ، مامتا  هب  هدینـشن ، نآ  ریظن  هیبش و  هبیجع ، رابخا 
نیا راهظا  هک  راهنیز ! تفگ : دومن و  رارـسا  نیا  ياشفا  مدع  رد  رایـسب  حاحلا  هغلابم و  تفرگ و  ارف  قاثیم  دـهع و  رابخا ، نیا  راهظا  مدـع 

فوخ نادناخ و  نانمـشد  سرت  میب و  زا  ام  دنزیرن . امـش  نوخ  دـنزیخنرب و  امـش  لتق  هب  نانمـشد  هک  دـیراد  ناهنپ  زار  نیا  و  دـینکم ! ّرس 
تردابم یکی  میدرکیم ، تاقالم  ار  رگیدـکی  هک  مادـک  ره  میدومنن و  ناهنپ  زار  نیا  راـهظا  تأرج  ناـمزلارخآ ، ربمغیپ  يرارذ  يداـعا 

رهظت الو  نامتکلاو  ءافخالاب  کیلعو  معن ! : » باوج رد  تفگیم  ار ؟ ناضمر  هام  يراد  رطاخ  ایآ  ناضمر »؟ رکذـتأ  : » تفگیم درکیم و 
. دـندرک لقن  املع  زا  یتعاـمج  ار  هّصق  نیا  هک : دـیوگ  ّفلؤم  ( 33 .«) هدالواو نیرهاطلا  هئابآ  یلعو  هیلع  هَّللا  تاولـص  ناـمزلابحاص  ّرس 

باتک رخاوا  رد  سواط  نب  یلع  لیلج ، دیـس  هچنانچ  نآ ؛ هب  دـندرک  هراشا  ياهراـپ  راـصتخا و  هب  یخرب  دـش و  رکذ  هک  يوحن  هب  یـضعب 
هک تسا  دالوا  زا  یتعامج  هیلع ، هَّللا  تاولـص  يدـهم  يارب  زا  هک  نیا  هب  لصّتم  دنـس  هب  یتیاور  متفای  نم  : » هک هتفگ  ( 34) عوبسالا لامج 

نیدلانیز خیش  نأشلا  میظع  لیلج  خیش  ار ». ناکین  تافـص  یگرزب و  تیاغ  دنیاراد  ناشیا  تسایرد و  رد  هک  اهرهـش  فارطا  رد  دننایلاو 
هسیفن بتک  زا  هک  ( 35) میقتـسملا طارـص  باتک  مهدزای  باب  زا  مهدزناپ  لصف  رد  ۀعـسات ، هئام  ياملع  زا  یـضایب  یلماع  سنوی  نب  یلع 
بحاص یلین  دیمحلادبع  نب  یلع  دیـس  لیبن  لیلج  دیـس  هدومرف . لقن  راصتخا  وحن  هب  ار  هروبزم  هّصق  يرابنا ، نیدلالامک  زا  تسا ، هیماما 
دجمالا لجالا  خیـش  زا  ار ، نآ  هدرک  لـقن  ناـمیالا  لـها  نع  جرفملا  ناطلـسلا  باـتک  رد  تسا  ۀـنماث  هئاـم  ياـملع  زا  هک  هقئار  فیناـصت 

قّقدم تشذـگ . هچ  نآ  رخآ  ات  مالـسلا  ۀـنیدم  رد  ثراحلا ، نب  ةزمح  نیدـلارطخ  لجا  خیـش  زا  يدادـغبلا ، یـضر  مالـسالاۀجح  ظفاحلا 
هک نیعبرا  باتک  رد  هدروخ و  اـه  شوگ  هب  هک  تسا  بیجع  تیاور  بیرغ و  تیاـکح  هک  دومرف  ( 36) ۀعیشلا ۀقیدح  باتک  رد  یلیبدرا 

امهیلع هَّللا  تاولص  نینمؤملاریما -  ترضح  نامالغ  نیلسرملادیس و  ترـضح  تّلم  ياملع  زا  نیدهتجم  مظاعا  نیفّنـصم و  رباکا  زا  یکی 
ریاـس زا  نیـسحت  مشچ  ددرگیم و  قاروا  نیا  نیزم  نآ ، لـقن  هب  دراد  یلوط  هک  نآ  اـب  هدیـسر ، نیرتـمک  نیا  رظن  هب  هدرک و  فینـصت  - 

يرابنالا ییحی  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  هب  ار  نآ  هک  يدنـس  هب  ینیـسحلا  يولعلا  یلع  نب  دّـمحم  لضاف ، یقّتم  لـماع و  ملاـع  دراد . نینمؤم 
نآ هدرک  لقن  يریازج  هَّللاۀمعن  دیس  و  خلا . ناضمر ... كرابم  هام  رد  هس  لهچ و  دصناپ و  لاس  رد  تفگ : وا  هک  هدومن  تیاور  دناسریم 
دزن رد  خلا . دهاز ... فیرـش  هدرک  تیاور  هتفگ  وا  هک  یناشاک  هَّللا  حـتف  نب  یلع  اضر  هب  بقلم  لضاف  باتک  زا  ( 37) ۀینامعنلا راونا  رد  ار 

همجرت یـسراف  هب  یبرع ، هب  نآ  نتم  رکذ  زا  دعب  اجنآ  رد  تسا و  طقاس  نآ  لّوا  قاروا  هک  املع  زا  یـضعب  زا  تسا  ینیعبرا  هخـسن  ریقح ،
رد ار  نآ  هک  هدـش  وحم  یـسلجم  همّالع  رظن  زا  هک  تسا  بجع  نیلقان  ترثک  نیا  اب  مدومن و  تعاـنق  نآ  همجرت  هب  اـج  نیا  رد  هدومرف و 

تسا و عالطا  ّتلق  نآ  ءاشنم  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  ههبـش  ود  هروکذـم ، هّصق  رد  اـهنآ  ّدر  ههبـش و  ود  ( 38 .) تسا هدومرفن  رکذ  راحب 
. نامیا فعض  يرگید 

لّوا ههبش 

زا نآ  ندینـشن  رابخا و  رد  نآ  ندیدن  تسا و  روکذـم  هّصق  نیا  رد  هچنانچ  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  يارب  لایع  دالوا و  ندوبن  مولعم 
هدش نآ  هب  هراشا  رایسب  رابخا  رد  تسین و  هدیشوپ  ریصب  دقان  رب  نآ  باوج  و  دناهدش . نآ  لصا  دوجو  رکنم  یضعب  تهج  نیا  زا  رایخا و 
دوخ مرکا  ّدـج  همیظع  تّنـس  نینچ  دومرف  دـنهاوخ  كرت  هنوگچ  ندوبن و  رب  دوشن  لیلد  نآ ، رب  عالّطا  مدـع  ندیـسرن و  درجم  هک  نآ  اب 

رد تّما  نیرتراوازس  هدش و  شکرت  رد  هک  فیوخت  دیدهت و  نآ و  لعف  رد  هک  صیرحت  بیغرت و  همه  نآ  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصار 
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هب ام  هدرمشن و  بانج  نآ  صیاصخ  زا  ار  نآ  كرت  یسک  نونکات  تسا و  رصع  ره  ماما  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تّنـس  هب  ذخا 
(40) تبیغ باتک  رد  یسوط  خیش  و  ( 39) تبیغ باتک  رد  ینیلک  مالسالاۀقث  ذیملت  ینامعن  خیـش  لّوا : مینکیم . تعانق  ربخ  هدزاود  رکذ 
زا هک  یتسرد  هب  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  ترضح  هک  مدینش  تفگ : هک  رمع  نب  لضفم  زا  دندرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  ود  ره 

دنیوـگیم هدرم و  وا  هک  ناـشیا  زا  یـضعب  دـنیوگیم  هک  نیا  اـت  دـشکیم  لوـط  ود  نآ  زا  یکی  تسا : تبیغ  ود  رما ، نیا  بحاـص  يارب 
رگم شباحـصا ، زا  وا  تماما  رب  دنامیمن  تباث  هک  نآ  ات  تسا  هتفر  هک  ناشیا  زا  یـضعب  دنیوگیم  هدش و  هتـشک  وا  هک  ناشیا  زا  یـضعب 

یـسوط و خیـش  مود : دهد ». نامرف  وا  هب  هک  ار  یـسک  رگم  وا ، ریغ  هن  وا و  نادنزرف  زا  يدحا  وا  عضوم  رب  دوشیمن  علّطم  كدـنا و  يرفن 
تفر و جح  هب  کی  داتشه و  تسیود و  هنس  رد  وا  هک  یناهفـصا  باّرـض  فسوی  نب  بوقعی  زا  دندرک  تیاور  هدّدعتم  دیناسا  هب  یتعامج 

هعیـش ّصاوخ  نایم  دوب  هطـساو  هک  دوب  ینزریپ  اجنآ  رد  درک و  لزنم  هجیدخ  هناخ  هب  دوب  فورعم  هک  ياهناخ  رد  لیللا  قوس  رد  هّکم  رد 
دوب بوتکم  نآ  رد  هک  دنداتسرف  وا  يارب  يرتفد  ترضح ، هک  تسا  روکذم  نآ  رخآ  رد  دراد و  ینالوط  هّصق  مالـسلا و  هیلعرـصع  ماما  و 

رب یتسرفب  تاولـص  یتساوخ  هاگره  هک  دـندومرف  رما  و  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  بانج -  نآ  رب  هّمئا و  ریاـس  لوسر و  ترـضح  رب  یتاولص 
هتّصاخو هتیعرو  هتعیشو  هتیرذو  هسفن  یف  هطعا  مهّللا  : » تسا روکذم  نآ  زا  یعضوم  رد  تسا و  ینالوط  نآ  تسرفب و  وحن  نیا  هب  ناشیا ،

یضترملا یلعو  یفطصملا  دّمحم  یلع  ّلص  مهّللا  : » تسا نینچ  نآ  رخآ  و  ( 41 .«) خلاو هنیع ... هب  رَقَت  ام  ایندلا  لها  عیمجو  هّودعو  هتماعو 
لبحلاو یقثولا  ةورعلاو  یقتلارانمو  يدهلا  مالعاو  یجدلا  حـیباصم  ءایـصوالا  عیمجو  یّفـصملا  نیـسحلاو  اضرلانسحلاو  ءارهزلا  ۀـمطافو 
مهلامآ یـصقا  مهغّلبو  مهلاجآ  یف  دزو  مهرامعا  یف  دزو  هدلو  نم  ۀّمئالاو  كدهع  ةالوو  کیلو  یلع  ّلصو  میقتـسملا  طارـصلاو  نیتملا 

یلع نیدلایضر  دیس  دناوخ و  دیاب  هعمج  زور  رد  هک  ياهصوصخم  ترایز  رد  موس : ( 42 .«) ریدق ءیش  ّلک  یلع  ّکنا  ةرخآو  ًایندو  ًانید 
رد زین  و  نیرهاطلا ». نیبیطلا  کتیب  لآ  یلعو  کـیلع  هَّللا  یّلـص  : » تسا روکذـم  هدومرف ، لـقن  ( 43) عوبـسالا لامج  باتک  رد  سواط  نب 

یلعو کیلع  هَّللا  تاولـص  : » هدومرف نآ  رخآ  رد  و  ۀعمجلا ». ... موی  اذه  کتیب  لآ  یلعو  کیلع  هَّللا  تاولـص  : » هک تسا  نآ  زا  یعـضوم 
تاولص مالس و  يربکعلت ،  یـسوم  نب  نوراهتاوعدلا  عومجم  باتک  زا  راونالاراحب  رازم  باتک  رخآ  رد  مراهچ : نیرهاطلا ». کتیب  لها 
تاولص مالس و  رکذ  زا  دعب  و  مهیلع -  هَّللا  تاولص  هّمئا -  زا  کی  ره  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يارب  زا  هدرک  لقن  ینالوط 

: ناشیا يارب  اعد  وا و  نادنزرف  زا  نایاوشیپ  رب  مالسلا و  هیلعتّجح  دهع  تالو  رب  تاولص  مالس و  هدومرف : مالسلا  هیلعتّجح  ترـضح  رب 
انلعجاو مهیلا  كرما  نم  تدنـسا  ام  مهل  مّمتو  مهرـصن  ّزعاو  مهلاجآ  یف  دزو  مهلامآ  مهغّلبو  هدلو  نم  ۀّمئالاو  هدـهع  ةالو  یلع  مالّـسلا  »

نم کئاصلخو  كرما  ةالوو  کنید  مئاعدو  كدـیحوت  ناکراو  کملع  نئازخو  کتاملک  نداعم  مّهناف  ًاراصنا  کـنید  یلعو  ًاـناوعا  مهل 
ۀیحتلا مهنم  انیلع  ددراو  مالسلاو  ۀیحتلا  یّنم  مهغّلبو  کئایفصا  دالوا  ةوفصو  کئایلوا  لئالسو  کئایلواو  کقلخ  نم  کتوفصو  كدابع 

زا یکی  دـندرک و  لقن  باـنج  نآ  يارب  یتراـیز  هر ) ) هریغ سواـط و  نب  دیـس  مجنپ : ( 44 .«) هتاکربو هَّللا  ۀمحرو  مهیلع  مالّسلاو  مالّـسلاو 
ّرقت ام  ایندلا  لها  عیمجو  هتّماعو  هتّـصاخو  هتیعرو  هتعیـشو  هتیرذو  هسفن  یف  هطعا  مهّللا  : » تسا نیا  ترایز ، نآ  زامن  زا  دعب  ياعد  تارقف 
هدرک لقن  دوخ  حابصم  رد  یمعفک  میهاربا  خیش  متفه : دیایب . نیا  زا  دعب  هک  ارـضخ  هریزج  هصق  مشـش : ( 45 .«) خلا هسفن  هب  ّرستو  هنیع  هب 
هدرک تیاور  ناضمر  رهش  لمع  باتک  رد  سواط  نب  یلع  لیلج ، دیس  متشه : تسا . بهل  یبا  نارتخد  زا  یکی  هک  ترضح  نآ  هجوز  هک 

رد دمآ  دهاوخ  مالسلا و  هیلعتجح  ترـضح  كرابم  دوجو  ظفح  تهج  هب  دناوخ ، رهد  تاقوا  عمج  رد  دیاب  هک  ییاعد  هرق ، یبا  نبا  زا 
هیلعقداص بانج  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش  مهن : نیثراولا ». ۀّمئالا  نم  هتیرذو  هلعجتو   » تسا اعد  نآ  تارقف  زا  هَّللاءاش و  نا  مهن ، باب 

هب تاـفو  بش  رد  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ياـیاصو  زا  یـضعب  تسا  روکذـم  نآ  رد  هک  يربـخ  هدرک  تیاور  مالـسلا 
نیا ترضح  نآ  دسر ، رد  مالـسلا  هیلعمئاق  لجا  نوچ  و  : » دومرف بانج  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  تارقف  هلمج  زا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما 

هتفگ و نمحرلادبع  نب  سنوی  هتفگ : دوخ  ( 47) حابصم رد  یمعفک  خیش  مهد : خلا ». ( 46 ...) دهدب نییدهم  لّوا  دوخ ، دنزرف  هب  ار  تیصو 
نع عفدا  مهّللا   » اعد نیا  هب  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  يارب  زا  اعد  هب  هدرک  رما  بانج  نآ  هک  مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  زا  هدرک  تیاور 
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نآ و هب  بیرق  تشذگ  هچ  نآ  رخآ  ات  هدـعب ». ... نم  ۀّـمئالاو  هدـهع  ةالو  یلع  ّلص  مهّللا   » هک هدرک  رکذ  نآ  رخآ  رد  خـلا و  کیلو ». ...
هدارا وا و  رب  يداتسرف  تاولص  هک  نآ  زا  دعب  ًایناث ، ناشیا  رب  تسرفب  تاولص  هاگ  نآ  ًالوا ، وا  رب  تسرفب  تاولـص  ینعی  هتفگ  هیـشاح  رد 

دنکیم تلالد  وا و  هب  دننکب  ادتقا  هک  تسا  یسک  ماما  ملاع  دنفارـشا و  املع و  ناشیا  هک  اریز  ار ، بانج  نآ  دالوا  وا ، دعب  هّمئا  هب  هدومرف 
تسا يورم  يدهشم  نب  دّمحم  ( 48) رازم رد  مهدزای : مالـسلا . هیلعيدهم  زا  تسا  يورم  هک  ییاعد  رد  هدلو  نم  ۀّـمئالا  وا و  لوق  نیا  رب 

. خـلا شلایع »... لها و  ابهلهـس  دجـسم  رد  ار  مالـسلا  هیلعمئاق  لوزن  منیبیم  اـیوگ  : » دومرف ریـصب  یبا  هبمالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  هک 
دیاب هک  هدرک  لقن  ینالوط  ییاعد  امدق ، لوصا  زا  یکی  زا  هعمج  زور  حبـص  لامعا  رد  راحب  تالـص  دّلجم  رد  یـسلجم  هماّلع  مهدزاود :

ًایلو کقلخ  یف  کـیلول  نک  مهّللا  : » تسا نیا  اـجنآ ، رد  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  يارب  ياـعد  تارقف  زا  دـناوخ و  رجف  زاـمن  زا  دـعب 
نیا یفانم  يربخ  ( 49 .«) اعدلا نیثراولا ... ۀمئالا  اهیف  هتیرذو  هلعجتو  ًالوط  اهنم  هعّتمتو  ًاعوط  کضرا  هنکـست  یّتح  ًارـصانو  ًادئاقو  ًاظفاحو 

نب نسح  زا  حیحـص  دنـس  هب  دوخ  تبیغ  رد  هدرک  تیاور  يروباشین  ناذاش  نب  لضف  لـیلج ، هقث  هک  یثیدـح  رگم  هدیـسرن  رظن  هب  راـبخا 
: دومرف ترضح  نآ  یماما ؟ وت  تفگ : ترضح  نآ  اب  هزمح و  یبا  نبا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  سلجم  هب  دمآرد  تفگ : زاّزخ  یلع 
.« دـشابیم دـنزرف  ار  وا  هک  نآ  رگم  دـشابیمن ، ماما  تفگیم : هک  مدینـش  مالـسلا  امهیلعرفعج  تّدـج ، زا  نم  : » تفگ مماما ». نم  یلب ، »
هک تسین  نیا  زج  مّدج ، هتفگن  نینچ  نیا  خیـش ؟! يا  ییامنیم  راکـشومارف  ار  دوخ  ای  ياهدرک  شومارف  ایآ  : » هک دومرف  مالـسلا  هیلعماما 

دهاوخ نوریب  مالسلا  امهیلعبلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  هک  یماما  نآ  رگم  دشابیم ، دنزرف  ار  وا  هک  نآ  ّالا  دشابیمن  ماما  دومرف : مّدج 
نآ زا  ار  نخـس  نآ  نوچ  هزمح  یبا  نبا  دوـب ». دـهاوخن  دـنزرف  ار  وا  هک  یتـسرد  هب  سپ  وا ؛ ناـمز  رد  درک  دـهاوخ  تعجر  وا و  رب  دـمآ 
هب بّقلم  ینیـسح  دّمحم  دیـس  ( 50 .) يدومرف ناـیب  هک  مدینـش  نینچ  مه  تّدـج  زا  موش ! وت  يادـف  یتفگ  تسار  تفگ : دینـش ، ترـضح 

رـضخا و هریزج  هعیـشلا و  ۀنیدم  ربتعم  ربخ  نیرتمک ؛ نیا  هتفگ : ربخ  نیا  رکذ  زا  دعب  يدتهملا  ۀیافک  رد  دامادریم  قّقحم  ذـیملت  یحولریم 
باتک رد  حیحـص  ثیدـح  نیا  اب  تسا ، دـنزرف  دـنچ  ار  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاـص  ترـضح  هک  تسا  روکذـم  نآ  رد  هک  ار  ضیبا  رحب 
یسوط خیـش  ار  ربخ  نیا  و  یهتنا . ( 51 .) دیامن عوجر  روکذم  باتک  هب  دـبای ، عالّطا  نآ  رب  دـهاوخ  هک  ره  هدومن ، قیفوت  نینمؤملا  ضایر 

نآ ینعی  دشابیمن . دـشاب ، ماما  هک  يدـنزرف  ینعی  دـنزرف ، ندوبن  زا  ترـضح  دارم  هک  تسا  نآ  رهاظ  هدرک و  لقن  ( 52) تبیغ باتک  رد 
، دشابن دنزرف  ار  وا  درک ، دهاوخ  تعجر  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  هک  هاگ  نآ  رد  ای  درادـن  ماما  دـنزرف  تسایـصوالا و  متاخ  بانج 

!« ملاعلا هَّللاو  . » هروکذم رابخا  اب  درادن  تافانم  سپ 

مود ههبش 

ّرب ضرع  لوط و  صیخشت  تحایس و  ریس و  لوغشم  مامت ، دادعتسا  اب  هک  تساهلاس  ناشیا  ریغ  نایوسیع و  نادرونایرد  ناحایـس و  هک  نآ 
فقاو دالب  ریازج و  نینچ  رب  لاح  ات  دـندرک و  یط  ار  هرود  ماـمت  برغ ، قرـش و  فرط  زا  دـناهتفر و  یلامـش  بطق  اـت  رّرکم  دـنرحب و  و 

زا رگا  ههبـش  نیا  دنـشاب . هدـیدن  ار  همیظع  دـالب  نیا  هیـضرع ، هیلوط و  تاـجرد  رتـشیب  رب  روـبع  اـب  هک  دوـشن  تداـع  بسح  هب  دـندشن و 
تروص هتمظع -  تّلج  سّدقم -  دوجو  نآ  تابثا  زا  شیپ  ناشیا ، باوج  سپ  ار ، رداق  راتخم  میکح  عناص  دوجو  دـنرکنم  هک  تساهنآ 

یلع يرداـق  یمیکح و  دوجو  هب  هدرک  فارتـعا  هدـمآرد و  تّلم  راـب  ریز  رد  هک  تساـهنآ  زا  داعبتـسا  نیا  رگا  دـشابن و  رّـسیم  دریگن و 
زا هک  ار  هچ  نآ  هدرک  يدحا ، طسوت  یب  ایلوا و  مالـسلا و  امهیلعایـصوا  ایبنا و  تسد  هب  رّرکم  دنک و  دناوت  دـهاوخ ، هچ  نآ  هک  قالطالا 

َنیذَّلا َنَیبَو  َکَنَیب  اْنلَعَج  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِاَو  : » دیامرفیم دـنوادخ  هک  مییوگیم  سپ  زجاع ، نآ  لثم  ندروآ  زا  رـشب  تسا و  نوریب  تداع 
، ترخآ هب  دـنروآیمن  نامیا  هک  نانآ  ناـیم  وت و  ناـیم  اـم  مینادرگیم  ار ، نآرق  یناوخب  نوچ  و  ( 53 .«) ًارُوتْسَم ًاباجِح  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمْؤیال 
هک دناهدرک  لقن  هّماع  هّصاخ و  نارّسفم  و  یگدنشوپ . تفـص  ياراد  هدنـشوپ و  هدرپ  ای  رگید  يزیچ  هب  ای  مدرم  مشچ  زا  هدیـشوپ  ياهدرپ 

ربمغیپ دنوادخ ، دناشوپ  هک  بهل ، یبا  هجوز  لیمج ، ّما  لهجوبا و  ثراح و  نب  رـضن  نایفـسوبا و  ّقح  رد  دوب  هدـش  لزان  هفیرـش  هیآ  نیا 
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بطق ار . وا  دـندیدیمن  وا و  زا  دنتـشذگیم  ترـضح و  نآ  دزن  دـندمآیم  سپ  دـناوخیم . نآرق  هک  هاـگ  نآ  ناـشیا ، مشچ  زا  ار  دوـخ 
سپ ار ، سّدـقملا  تیب  هبعک و  دومنیم  لابقتـسا  دوسالارجح و  لباقم  درکیم  زامن  بانج  نآ  هک  هدرک  تیاور  ( 54) جیارخ رد  يدنوار 
رهاوخ لـیمج ، ّما  هک  دوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  دزن  رد  رکبوبا  يزور  هک  هدرک  تیاور  زین  دوش . غراـف  زاـمن  زا  هک  نآ  اـت  دـشیمن  هدـید 

ارم وا  : » دومرف ترـضح  دـینک . هراـنک  ناـکم ، نیا  زا  درک : ضرع  رکبوبا  دـناسرب . يرازآ  باـنج  نآ  هب  تساوـخیم  هک  دـمآ  نایفـسوبا 
سپ هن »! : » تفگ يدـید »؟ ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  اـیآ  : » رکبوبا هب  تفگ  داتـسیا و  ترـضح  نآ  دزن  دـمآ و  سپ  دـنیبیمن ».

دناهدرک لقن  مالسلا  مهیلعهّمئا  ترضح و  نآ  تازجعم  باب  رد  مقر  نیا  زا  يرایـسب  تیاکح  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  ( 55 .) تشگرب
دیمحت حیبست و  رکذ و  ای  تئارق  لوغشم  هتسشن ، ای  هداتـسیا  یعمج  نایم  رد  یـصخش  ندوب  ناکما  زا  سپ  تسا و  نوریب  رتاوت  ّدح  زا  هک 

زا ار  همه  مشچ  دـنوادخ  دـشاب و  راحب  ای  يرارب  رد  همیظع  دالب  نینچ  هک  دراد  داعبتـسا  هچ  دـنیبن ، ار  وا  یـسک  ار و  اهنآ  همه  دـنیبب  هک 
زا ار  دالب  نآ  دـیاش  دـیاین و  ناشرظن  هب  يزیچ  فرگـش  يایرد  رفق و  يارحـص  زج  دـتفا  اجنادـب  ناشروبع  رگا  دـیامن و  بوجحم  اـهنآ 

، دـشن نئمطم  شبلق  بانج  نآ  تاراشب  حـیاصن و  ظعاوم و  زا  دایز و  رکبوبا  بارطـضا  نوچ  راغ ، بش  رد  دـهد . ریـس  یناکم  هب  یناکم 
، هتفر نوریب  رد  نیا  زا  دندش ، لخاد  راّفک  رگا  : » دومرف دش . رهاظ  هنیفس  ایرد و  دش و  زاب  يرد  دندز ؛ راغ  تشپ  ار  كرابم  ياپ  ترضح ،

یتـشک رد  هکلب  دـندرک ، رهاـظ  اـیرد  هناـخ ، رهـش و  رد  هک  رایـسب  زین  تازجعم  مسق  نیا  زا  و  دـش . هدوسآ  سپ ، مینیـشن ». یتـشک  نیا  هب 
هّصاخ و نارّـسفم  زا  ياهلمج  قودـص و  خیـش  دـنداد . ریـس  ایند  نیا  رد  هدوجوم  دالب  نیا  ریاظن  رد  ار  دوخ  نایلاوم  زا  صاوخ  دنتـسشن و 

دهع رد  رفن  کی  زج  دوب و  دـهاوخ  هدوب و  یفخم  قلخ  راظنا  زا  هک  نیا  دـناهدرک و  لقن  ار  داّدـش  رـصق  مرا و  غاب  هّصق  نیخّروم ، هّماع و 
ّصاوخ اب  هک  تسا  مالـسلا  هیلعتّجح  كرابم  دوجو  صیاصخ  زا  تسا و  عقاونمی  يارحـص  رد  هک  نآ  اب  هدـیدن  ار  نآ  یـسک  هیواعم ،

زا نوچ  دوش و  يراج  بآ  دـیورب و  هایگ  ًاروف  دـش ، رقتـسم  اجنآ  رد  نویامه  بکوم  درک و  لزنم  هک  یفلع  بآ و  یب  نیمز  ره  رد  دوخ 
راظنا زا  شندوب  بوجحم  شفیرـش و  رمع  لوط  كرابم و  دوجو  نآ  لـصا  هچناـنچ  هلمجلاـب  ددرگرب . لّوا  لاـح  هب  دـننک  تکرح  اـجنآ 

تبـسن دـننکن و  یقرف  تادوجوم  فعـضا  دوجو  اب  یهلا  رما  تردـق و  هلحرم  رد  تسا و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هبیجع  تایآ  زا  رایغا ،
همه هریغ ، ّرقم و  مشح و  مدخ و  زا  دشاب ، بانج  نآ  هیهلا  هیفخ  تنطلـس  مزاول  زا  بوسنم و  ّقلعتم و  هچ  نآ  دـشاب ، يواسم  نآ ، هب  همه 

زج نآ ، داعبتـسا  سپ  دنادن . یهار  اهنآ ، زا  ياهراپ  هب  ربخم  بیذکت  يارب  زا  دناد و  زیاج  ار  اهنآ  لقع  هک  دـشاب  هبیجع  هبیرغ  تایآ  زا 
نادرخ یب  نوچ  دیامن . داعبتسا  دنک و  ههبش  مالسلا  هیلعتّجح  ترـضح  دوجو  لصا  رد  دیاب  هتبلا  یـسک  نینچ  دشابن و  نامیا  فعـض  زا 

. تسا ارضخ  هریزج  هّصق  هک  متفه  یس و  تیاکح  لیذ  رد  دیایب  مالک  مامت  و  ( 56 «.) ُنِیبُْملا ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ   » نیدناعم زا 

جح رفس  رد  ار  بانج  نآ  هیماما  زا  یکی  تیؤر  موس  تیاکح 

يربطلا يولعلا  ةزمح  نب  نسح  تبیغ  باتک  زا  هداـهن  ماـن  ( 57) يدتهملا ۀیافک  ار  نآ  هک  نیعبرا  باتک  رد  روکذم  ینیـسح  دّمحم  دـیس 
؛ هیماما ام  باحـصا  زا  حلاص  يدرم  ام  يارب  زا  درک  ثیدح  تفگ : هک  تسا  باتک  نآ  مشـش  یـس و  ثیدـح  نآ  هدرک و  لقن  یـشعرملا 
متشگ و عطقنم  هلفاق  زا  سپ  دوب . رایسب  مومس  تشاد و  مامت  تّدش  امرگ  لاس ، نآ  رد  متفر و  نوریب  ّجح  هدارا  هب  اهلاس  زا  یلاس  تفگ :

مشچ دیـسر . مشوگ  هب  یبسا  ههیـش  سپ ، مدش . گرم  هب  فرـشم  مداتفا و  نیمز  رب  هدمآرد ، ياپ  زا  یگنـشت  تیاغ  زا  مدرک و  مگار  هار 
لـسع زا  رتکنخ و  فرب  زا  هک  دـیناماشآ  نم  هب  یبآ  ناوج ، نآ  راوس و  ابهـش  یبسا  رب  يوبـشوخ ؛ يورـشوخ و  مدـید  یناوج  مدوشگ .
تّجح منم  : » تفگ يدومرف ؟ نم  هراـبرد  تمحرم  نیا  هک  یتسیک  وت  نم ! دیـس  يا  متفگ : دـیناهر . ندـش  كـاله  زا  ارم  دوب و  رتنیریش 

ملظ زا  دشاب  هدش  رپ  هکنانچ  نآ  داد ، لدع و  زا  ار  نیمز  درک  مهاوخ  رپ  هک  یـسک  نآ  منم  وا . نیمز  رد  هَّللا  ۀیقب  ادخ و  ناگدنب  رب  ادخ 
مهیلعبلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسح  دـنزرف  منم  روج . و 

نآ سپ  مدـید . هلفاـق  يور  شیپ  رد  ار  دوخ  مدوشگ ، اـشگب »! : » دوـمرف مدیـشوپ . شوـپب »! ار  تیاـه  مشچ  : » دوـمرف نآ  زا  دـعب  مالـسلا ».
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یلع نب  نسحلا  نب  دّمحم  نب  هَّللادـبع  نب  یلع  نب  ةزمحنب  نسح  هک  دـنامن  یفخم  هیلع .-  هَّللا  تاولـص  دـش - . بیاغ  مرظن  زا  ترـضح 
رد بوشآ  رهـش  نبا  تسا . هعبار  هئام  ياملع  زا  هعیـش و  هفیاط  ياـهقف  هّلجا  يـالجا  زا  مالـسلا  مهیلعبلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلانبا 

، عرو ِدهاز  ِهیقف  ِفراع  ِبیدا  ِلضاف  وا  هک  هدومرف  یسوط  خیش  تبیغ و  باتک  وا  فیناصت  هلمج  زا  هدومن  رکذ  ( 58) ءاملعلا ملاعم  باتک 
(59 .) خلا دوب ... رایسب  نساحم  بحاص 

دنمدرد يافش  مراهچ  تیاکح 

ترضح نآ  رّرکم  هک  ار  يدنمدرد  مسانـشیم  هک  ادخ  نم و  هنایم  دیوگیم : نیعبرا  مقار  هک  هتفگ  مّدقتم  نیعبرا  رد  روکذم  لضاف  دیس 
ۀیافک نیعبرا  نیا  مسا  دومرف و  تمارک  لماک  يافـش  ار  وا  ترـضح  نآ  هک  هدوب  راتفرگ  کلهم  ضرم  هب  تاقوا  زا  یـضعب  رد  هدید و  ار 

. تسا جنپ  داتشه و  دص و  هنس  ریقح  هخسن  خیرات  مالسلا و  هیلعيدهملا  ۀفرعم  یف  تسا  يدتهملا 

بانج نآ  تسد  هب  یلقره  نسح  نب  لیعامسا  يافش  مجنپ  تیاکح 

یـصخش هّلح  دالب  رد  هک  نم  ناردارب  تاقث  زا  یتعامج  ارم  داد  ربخ  دیامرفیم : ( 60) همغلا فشک  رد  یلبرا  یسیع  نب  یلع  لضاف ، ملاع 
ار وا  نم  نم و  نامز  رد  درک  تاـفو  دـنیوگیم . لـقره  ار  وا  هک  دوب  ياهیرق  لـها  زا  دـنتفگیم ؛ یلقره  نسح  نب  لیعامـسا  ار  وا  هک  دوب 

نار رد  یناوج  تقو  رد  دمآ  نوریب  هک  مردپ  نم  يارب  زا  درک  تیاکح  تفگ : نیدلا ، سمش  وا ، رـسپ  نم ، يارب  زا  درک  تیاکح  مدیدن .
نیا تفریم و  كرچ  نوخ و  نآ  زا  دیکرتیم و  راهب  لصف  ره  رد  یمدآ و  هضبق  رادقم  هب  دنیوگیم ، ( 61) هثوت ار  وا  هک  يزیچ  وا  پچ 

، دیس دومن . هوکـش  تفوک ، نیا  زا  تفر و  سواط  نب  یلع  نیدلا  یـضر  تمدخ  هب  دمآ و  هّلح  هب  تشادیم . زاب  یلغـش  همه  زا  ار  وا  ملا ،
ندیرب هب  ّالا  تسین ، نآ  جالع  تسا و  هدمآرب  لحکا  گر  يالاب  رب  هثوت  نیا  دنتفگ : همه  دندید و  ار  نآ  هدومن ، رـضاح  ار  هّلح  ناحاّرج 

رطخ نوچ  ندیرب  نیا  رد  دنامیمن و  هدـنز  لیعامـسا  دـش ، هدـیرب  هاگره  گر ، نآ  دوش و  هدـیرب  لحکا  گر  دـیاش  میّربب  ار  نیا  رگا  و 
دادـغب ناحاّرج  اّبطا و  هب  مربب و  هارمه  ار  وت  ات  شاب  موریم . دادـغب  هب  نم  تفگ : لیعامـسا  هب  دیـس  میوشیمن . نآ  بکترم  تسا ، میظع 

نامه دندرک و  صیخـشت  نامه  ًاعیمج  زین  دیبلط ، ار  اّبطا  دمآ و  دادغب  هب  درک . دـنناوت  یجالع  دـشاب و  رتشیب  ناشیا  فوقو  دـیاش  میامنب .
لوبق ياهدولآ ، نآ  هب  هک  تساجن  نیا  دوجو  اـب  ار  وت  زاـمن  یلاـعت  قح  تفگ : وا  هب  روکذـم  دیـس  دـش . ریگلد  لیعامـسا  دـنتفگ و  رذـع 
يدُه هّمئا  هب  هثاغتسا  موریم و  هّرماس  ترایز  هب  تسا  نینچ  نوچ  سپ  تفگ : لیعامسا  تسین . رجایب  ملا ، نیا  رد  ندرک  ربص  دنکیم و 

نآ هب  نوچ  تفگ : هک  مدینـش  مردـپ  زا  تفگیم : هک  مدینـش  شرـسپ  زا  دـیوگیم : همغلا  فشک  بحاـص  دـش . هّرماـس  هّجوتم  مربیم و 
رد بش  متفر و  بادرـس  هب  مدرک و  مالـسلا  امهیلعيرکـسع  نسح  ماما  یقن و  یلع  ماما  نیمامه ، نیماـما  تراـیز  مدیـسر و  رّونم  دهـشم 

مدرک و ترایز  لسغ  متـسش و  ار  هماج  هتفر ، هلجد  فرط  هب  حبـص  مدرب . هثاغتـسا  رمالا  بحاـص  هب  مدـیلان و  رایـسب  یلاـعت  ّقح  هب  اـجنآ 
دنیآیم و هک  مدید  راوس  راهچ  هدیـسرن ، هعلق  هب  منک . ترایز  رگید  راب  کی  هک  مدش  دهـشم  هّجوتم  مدرک و  بآ  رپ  متـشاد ، هک  یقیربا 
، ناوج ود  هک  مدید  دندیسر ، نم  هب  نوچ  دنـشاب . ناشیا  زا  رگم  هک  مدرک  نامگ  دنتـشاد ، هناخ  افرـش  زا  یعمج  دهـشم ، یلاوح  رد  نوچ 

لیامح يریـشمش  يرگید  تشاد و  تسد  رد  هزین  هک  عضو  هزیکاپ  دوب  يریپ  یکی ، دوب و  هدیمد  شّطخ  ناشیا  زا  یکی  دناهتـسب . ریـشمش 
ار هزین  ُنب  تفرگ و  رارق  تسار  تسد  رد  ریپ  نآ  سپ  هتفرگ ؛ تسد  هب  هزین  هتـسب و  کنحلا  تحت  هدیـشوپ و  نآ  يالاب  رب  یجرف  هدرک و 
. مداد مالـس  باوج  دندرک . مالـس  نم  رب  هدنام ، هار  نایم  رد  یجرف  بحاص  دنداتـسیا و  پچ  فرط  رد  ناوج  ود  نآ  تشاذگ و  نیمز  رب 
هک دیـسر  رطاـخ  هب  ارم  دراد »! رازآ  رد  ار  وت  زیچ  هچ  منیبـب  اـت  يآ  شیپ  : » تفگ یلب . متفگ : يوشیم »؟ هناور  ادرف  : » تفگ شوپ  یجرف 

، دسرن وت  هب  شتسد  رگا  تسا . رت  زونه  تاهماج  هدیشک و  بآ  هب  ار  تخر  هدرک و  لسغ  وت  دننکیمن و  تساجن  زا  يزارتحا  هیداب ، لها 
تسار دمآ و  درد  هب  هکنانچ  درـشف . هداهن ، تحارج  نآ  رب  تسد  دیـشک و  دوخ  فرط  هب  ارم  هدش  مخ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دشاب . رتهب 
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هچ ارم  مان  هک  مداتفا  بجعت  رد  و  متحلفا ! متفگ : نم  لیعامـسا »! ای  َتحلفا  : » تفگ خیـش  نآ  لاح  نآ  نراقم  تفرگ . رارق  نیمز  رب  هدش ،
. مدیسوب شباکر  نار و  هدیود  نم  ماما ». تسا ، ماما  : » تفگ یتفای ! يراگتسر  يدش و  صالخ  تفگ  نم  اب  هک  خیـش  نامه  زاب  دنادیم !

زاـب موشن . ادـج  زگره  وت  زا  متفگ : نم  درگرب »! : » تفگ نم  هب  مدرکیم . عزج  متفریم و  شباـکر  رد  نم  دـش و  یهار  مالـسلا  هیلعماـما 
ماما هک  يرادن  مرش  لیعامسا ! يا  تفگ : خیش  نآ  مدرک . هداعا  ار  فرح  نامه  نم  تسا ». نتـشگرب  رد  وت  تحلـصم  هک  درگرب  : » دومرف

تفتلم نم  هب  زاب  دـندش  رود  دـنچ  یمدـق  نوچ  مداتـسیا . سپ  درک . رثا  نم  رد  فرح  نیا  ینکیم . وا  لوق  فالخ  درگرب و  دومرف  رابود 
وگب یضر  ام  دنزرف  هب  نکم و  لوبق  وا  زا  درک ؛ دهاوخ  ییاطع  وت  هب  دیبلط و  دهاوخ  ار  وت  رـصنتسم  یـسر ، دادغب  هب  نوچ  : » دومرف هدش ،
مدوب هداتسیا  اج  نامه  نم  دهدب ». یهاوخ ، وت  هچره  هک  منکیم  شرافـس  وا  هب  نم  هک  دسیونب  ضوع  نب  یلع  هب  وت ، باب  رد  يزیچ  هک 

ارم نوچ  دهـشم  لها  متـشگرب . دهـشم  هب  نآ  زا  دـعب  متـسشن و  اج  نامه  یتعاس  مدروخ . رایـسب  فّسأت  نم  دـندش و  بیاغ  نم  رظن  زا  ات 
نیا هک  دییوگب  اما  هن ، متفگ : ياهدرک ؟ یعازن  یگنج و  یـسک  اب  دـنتفگ : هن ! متفگ : يراد ؟ يرازآ  تسا ، ریغتم  تتلاح  دـنتفگ : دـندید ،

نآ دندیسرپ : دوب . ماما  ناشیا  زا  یکی  هکلب  دندوبن . هن ، متفگ : دنشاب . افرـش  زا  ناشیا  دنتفگ : دیدید ؟ دنتـشذگ ، اج  نیا  زا  هک  ار  ناراوس 
زاب ارم  نار  سپ ، درک . درد  درشف و  ار  نآ  یلب ، متفگ : يدومن ؟ نآ  هب  ار  تمخز  دنتفگ : یجرف . بحاص  متفگ : یجرف ؟ بحاص  ای  خیش 
نم رب  قلخ  اج  نیا  رد  مدیدن و  يرثا  مدوشگ ، ار  رگید  نار  مداتفا و  کش  هب  تشهد  زا  مه  دوخ  نم  دوبن و  تحارج  نآ  زا  يرثا  دندرک 

هب ناغف  دایرف و  مدوب و  هتفر  اپ  تسد و  ریز  رد  دـندرکیمن ، صالخ  ارم  دهـشم  لها  رگا  دـندرک و  هراپ  هراپ  ارم  نهاریپ  دـندرک و  موجه 
ارم یعمج  حبـص  هدـنام ، اجنآ  رد  بش  نم  دـسیونب و  هعقاو  هک  تفر  دینـش و  ار  ارجاـم  دـمآ . دیـسر و  دوب ، نیرهنلا  نیب  رظاـن  هک  يدرم 
عمج لپ  رـس  رب  رایـسب  قلخ  هک  مدـید  مدیـسر ، دادـغب  رهـش  رد  رب  رگید  حبـص  دنتـشگرب . دـندرک و  هارمه  سک  ود  دـندومن و  تعیاشم 

هک ار  یتخر  دندرک ، موجه  نم  رـس  رب  دندینـش  ارم  مان  میدیـسر و  ام  نوچ  دنـسرپیم ، ار  شبـسن  مسا و  وا  زا  دسریم  هک  ره  دـناهدش و 
زا ار  مدرم  دندیسر و  یعمج  اب  نیدلایضر  دیس  هک  دنک  تقرافم  نم  نت  زا  حور  هک  دوب  کیدزن  دندرک و  هراپ  هراپ  مدوب ، هدیـشوپ  ًایناث 

يدرم نیا  دومرف : دیـس  دوب . هدرک  ربخ  ار  ناشیا  وا  هداتـسرف و  دادغب  هب  ار و  لاح  تروص  دوب  هتـشون  نیرهنلا  نیب  رظان  دندرک و  رود  نم 
ار مخز  نوچ  درک و  زاب  ارم  نار  هدمآ ، ریز  هب  بسا  زا  یلب ! متفگ : ياهتخادنا ؟ رهش  نیا  رد  اغوغ  نیا  هک  ییوت  هتفای ، افش  دنیوگیم  هک 
، دهـشم زا  هک  هتفگ  هدیبلط و  ارم  ریزو ، تفگ : دـمآ ، دوخ  هب  نوچ  دـش و  شوه  یب  درک و  شغ  یتعاس  دـیدن ، يرثا  نآ  زا  دوب و  هدـید 
هک ریزو  نآ  تمدخ  هب  دوخ  اب  ارم  ناسرب و  نم  هب  ار  وا  ربخ  دوز  تسا ، طوبرم  وت  هب  هک  صخـش  نآ  دنیوگیم  هدمآ و  هتـشون  روط  نیا 
هب ات  لّوا  زا  نک . لـقن  نم  تهج  هب  ار  هّصق  تفگ : ریزو  تسا . نم  باحـصا  نیرتتسود  نم و  ردارب  درم ، نیا  هک : تفگ  درب . دوب ، یمق 

امـش دومرف : دـندش ، رـضاح  نوچ  داتـسرف . ناحاّرج  اّبطا و  بلط  هب  ناسک  لاـحلا  یف  ریزو  مدومن . لـقن  دوب ، هتـشذگ  نم  رب  هچ  نآ  رخآ 
لکـشم دنّربب ، رگا  تسا و  ندیرب  رد  رـصحنم  نآ  جالع  دنتفگ : همه  تسیچ ؟ نآ  ياود  دیـسرپ : یلب ! دنتفگ : دیاهدید ؟ ار  درم  نیا  مخز 

دعب دوب و  دهاوخ  یقاب  تحارج  نآ  هام  ود  ًّالقا  دنتفگ : دیآ ؟ مه  هب  مخز  نآ  هاگ  دنچ  ات  دریمن ، هک  يریدقت  رب  دیـسرپ : دنامب . هدـنز  هک 
وا مخز  هک  دش  زور  دنچ  امش  دیسرپ : زاب  دیورن . يوم  اجنآ  زا  هک  دنام  دهاوخ  دیفس  يوک  نآ  ياج  رد  نکیلو  دوش  لمدنم  دیاش  نآ  زا 

ًالـصا رگید  نار  اـب  هک  دـندید  ناـشیا  درک . هنهرب  ارم  نار  هدـیبلط و  شیپ  ار  ناـشیا  ریزو ، سپ  تسا . مـهد  زورما  دـنتفگ : دـیاهدید ؟ ار 
نم اذه  هَّللاو  : » تفگ هدز ، هحیـص  دوب ، يراصن  زا  هک  اّبطا  زا  یکی  تقو  نیا  رد  تسین . تفوک  نآ  زا  هجو  چیه  هب  يرثا  درادن و  یتوافت 
چیه لمع  نوچ  تفگ : ریزو  میرم . نب  یـسیع  ینعی  حیـسم ، هزجعم  زا  رگم  تسین ، نتفای  افـش  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  ینعی  حیـسملا ». لمع 

رصنتسم درب و  هفیلخ  تمدخ  هب  دوخ  اب  ارم  ریزو  دیبلط . ار  ریزو  هدیسر  هفیلخ  هب  ربخ  نیا  تسیک . لمع  منادیم  نم  تسین ، امـش  زا  کی 
رانید رازه  نآ  رد  هک  ار  ياهسیک  هک  دومرف  ار  یمداخ  مدـیناسر ، ماـمتا  هب  مدرک و  لـقن  نوچ  منک و  ناـیب  ار  هّصق  نآ  هک  دومرف  رما  ارم 

هک زا  تفگ : درک . مناوـتیمن  لوـبق  نیا ، زا  ار  ياهّبح  متفگ : نـم  نـک . دوـخ  هـقفن  ار  غـلبم  تـفگ : نـم  هـب  رـصنتسم  درک . رـضاح  دوـب ،
، هدـش رّدـکم  هفیلخ  سپ ، نکم . لوـبق  يزیچ  رفعجوـبا  زا  هـک  دوـمرف  رما  وا  هـک  اریز  تـسوا ؛ لـمع  نـیا  هـک  نآ  زا  مـتفگ : یـسرتیم ؟
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. مدرکیم لقن  یعمج  يارب  زا  ار  تیاکح  نیا  نم  يزور  هک ، نآ  هنـسح  تاقاّفتا  زا  هک : دیوگیم  ( 62  ) همغلا فشک  بحاص  تسیرگب .
بّجعت قاّفتا  نیا  زا  متخانـشیمن . ار  وا  نم  تسا و  لیعامـسا  رـسپ  دّـمحم  نیدـلا  سمـش  عمج  نآ  زا  یکی  هک  متـسناد  دـش ، مامت  نوچ 

زا وم  مدوب و  هدید  تّحـص  لاح  رد  یلو  مدوب ، کچوک  تقو  نآ  رد  تفگ : يدوب ؟ هدـید  مخز  تقو  رد  ار  ردـپ  نار  وت  متفگ : هدومن و 
رـس هب  اجنآ  رد  اهتّدـم  تفریم و  هّرماس  هب  دـمآیم و  دادـغب  هب  راب  کی  لاـس  ره  مردـپ  دوبن و  مخز  نآ  زا  يرثا  دوب و  هدـمآرب  اـجنآ 

رگید راب  کی  تشگیم و  اجنآ  رد  دـنیبب ، ار  ترـضح  نآ  رگید  ياهبترم  هک  نآ  يوزرآ  هب  دروخیم و  فّسأـت  تسیرگیم و  دربیم و 
ترـسح رد  تفایرد و  ار  ترایز  نآ  فرـش  تفاتـش و  هّرماس  ترایز  هب  رگید  راـب  لـهچ  منادیم  نم  هچ  نآ  دـشن و  شبیـصن  تلود  نآ 

خیش : » دیامرفیم ( 63 «) لمالا لما   » باتک رد  یلماع  ّرح  خیـش  دـیوگ : ّفلؤم  تفر . ایند  زا  مالـسلا  هیلعناـمزلا  بحاـص  ترـضح  ندـید 
ّطخ هب  فلتخم  باتک  مدید  نم  دوب و  هر ) ) همّالع هذمالت  زا  ملاع و  لضاف  یلقرهلا ، یلع  نب  نسحلا  یبا  نب  نسح  نب  لیعامسا  نب  دّمحم 

.« یهتنا هدناوخ . نیقّقحملارخف  ینعی  شرسپ  ای  وا  دزن  ار  نآ  هک  نیا  هتشون و  شّفلؤم  نامز  رد  ار  نآ  هک  باتک  نآ  زا  دوشیم  رهاظ  وا و 
لّوا و قّقحم  دزن  رد  هدش  هدناوخ  دلج و  کی  رد  یکی  تسا . روکذم  دّـمحم  خیـش  طخ  هب  هک  مدـش  فقاو  عیارـش  زا  هخـسن  ود  رب  ریقح 

لآ دّمحم  دیس  لیبن ، دیس  لیلج و  ملاع  بانج  دزن  رد  نیمظاک  دلب  رد  لاح  دوجوم و  نآ  رد  راوگرزب  ود  ره  طخ  هب  هزاجا  یناث و  قّقحم 
نب دّمحم  یلاعت ، هَّللاۀمحر  یلا  ریقفلا  دبعلا  هتباتک  نم  غرف  : » تسا نینچ  نآ  لّوا  دّلجم  رخآ  تروص  تسا و  هدـییأت -  ماد  ردـیح -  دـیس 
رهـش رـشع  سماخ  سیمخلا  راهن  رخآ  تاـنمؤملاو ، نینمؤمللو  يّدـلاولو  هل  هَّللارفغ  یلقرهلا ، یلع  نب  نسحلا  یبا  نب  نسح  نب  لیعامـسا 

رد قّقحم  ّطخ  تروص  و  لیکولا ». معنو  هَّللا  انبـسحو  نیملاعلا  ّبر  هَّللدمحلاو  ًارفغتـسم ، ًایّلـصمو  ًادـماح  ۀئامتـسو ، نیعبـس  ۀنـس  ناضمر 
ۀئامتـسو نیعبـسو  يدـحا  ۀنـس  نم  هّجحلايذ  رـشع  نماث  ءاعبرالا  اهرخآ  سلاجم  یف  ًاقیقحتو  ًاثحبو  ةءارق  هَّللا  هدـیا  هاـهنا  : » نآ يذاـحم 

يارب لّوا ، دـّلجم  رهظ  رد  یناث  قّقحم  هزاجا  و  دیعـس ». نب  رفعج  هبتک  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  اندیـسو  اـنیلوم  ةرـضحب 
ناشیا ّطخ  زین ، یناث  لّوا و  دلجم  رخآ  رد  هس و  یس و  دص و  هن  هنس  رد  تسا ، هفاذح  نبا  هب  ریهـشلا  یجاحلا  نب  مساق  نیدلافرـش  خیش 
ییحی خیـش  دهف و  نبا  یناث و  قّقحم  دزن  رد  هدش  هدناوخ  دـلج و  ود  رد  تسا  ریقح  دزن  رد  هیهلا  بهاوم  زا  رگید  هخـسن  تسا و  دوجوم 

. تسا دهف  نبا  ّطخ  هب  نآ  یشاوح  رثکا  دوجوم و  نآ  رد  یمامت  طوطخ  مهریغ و  یکرک و  یتفم 

رورس نآ  تسد  هب  یناهفصا  ینییان  دیعس  دّمحم  ازریم  يافش  مشش  تیاکح 

دّمحم ازریم  یقت ، عرو  حلاص  لضاف  ملاع  بانج  ار  ام  داد  ربخ  هک  تسا  نانچ  نآ  هتشذگ و  تیاکح  اب  دراد  تهباشم  تبـسانم و  رایـسب 
يردارب ارم  هک  مالسالاخیش  هب  بّقلم  ینییان  میحّرلادبع  ازریم  لماک ، بّذهم  لماع و  ملاع  بانج  دنمجرا  دنزرف  یناهفصا ، ینییان  نیـسح 

، ًابیرقت جنپو  داتشه  تسیودو و  رازه  هنس  رد  تسا . هینید  مولع  لیصحت  لوغشم  لاح  هک  دیعس ، دّمحم  ازریم  شمان  ردام ، ردپ و  زا  تسا 
، بیبط دـمحا  ازریم  دـش . زجاع  نتفر  هار  زا  سپ ، درک ، جّوعم  ار  نآ  هک  يوحن  هب  ات  درک  مرو  مدـق ، تشپ  دـش و  رهاظ  شیاپ  رد  يدرد 

دنچ دش . قّرفتم  هّدام  تفر و  مرو  دش و  فرط  رب  اپ  تشپ  یجک  درک . هجلاعم  دندروآ ، وا  يارب  ار  ینییان  باّهولادـبع  ازریم  یجاح  رـسپ 
ياهّدام دش و  ادیپ  نار  رد  اپ ، نامه  رد  يرگید  هّدام  رگید ، زور  دنچ  زا  سپ  دـش و  رهاظ  قاس  وناز و  نیب  رد  هّدام  هک  تشذـگن ، يزور 

. دـمآیم كرچ  اهنآ  زا  دـش و  رجفنم  دـندرک ، هجلاعم  تشاد ؛ يدـیدش  عجو  دـش و  مخز  اهنآ  زا  کی  ره  هک  نآ  اـت  فتک ؛ ناـیم  رد 
مئتلم اهنآ  زا  کی  چـیه  تاجلاعم و  عاونا  هب  دوب  حورق  نیا  هجلاعم  لوغـشم  هک  لاح ، نآ  رب  تشذـگ  وا  رب  هداـیز  اـی  لاـس ، کـی  بیرق 
شود هب  ییاج ، هب  ییاج  زا  ار  وا  نیمز و  رب  اپ  نتشاذگرب  دوبن  رداق  هلیوط ، تّدم  نیا  رد  دشیم و  هدوزفا  تحارج  رب  زور  ره  هکلب  دشن ،

تسوپ و زج  وا  زا  دوب ، هتفر  نوریب  حورق  نآ  زا  هک  كرچ  نوخ و  ترثک  زا  دش و  فیعـض  شجازم  ضرم ، لوط  تهج  زا  دندیـشکیم .
لاح و فعضو  تحارج  یتدایز  زج  دومنیم ، مادقا  هک  هجلاعم  عون  ره  هب  دش و  تخـس  دلاو  رب  راک  دوب و  هدنامن  یقاب  يزیچ  ناوختـسا 
اپ نامه  نار  رد  هک  يرگید  قاس و  وناز و  نیباـم  رد  یکی  هک  ود  نآ  هک  دیـسر  اـج  نآ  هب  اـهمخز  نآ  راـک  تشادـن و  يرثا  جازم  اوق و 
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رهاظ نییان  رد  يدیدش  يابو  مایا  نآ  رد  دـشیم . يراج  يرگید  زا  نوخ  كرچ و  دنتـشاذگیم ، اهنآ  زا  یکی  يور  رب  تسد  رگا  دوب ،
، دـنتفگیم فسوی  اقآ  ار  وا  هک  یقذاح  حاّرج  هک  میدـش  عّلطم  سپ  میدوب . هدرب  هانپ  نآ  يارق  زا  ياهیرق  رد  ابو  فوخ  زا  ام  دوب و  هدـش 

هـضرع ار  نم  ضیرم  ردارب  نوچ  درک و  رـضاح  هجلاعم  يارب  داتـسرف و  وا  دزن  هب  یـسک  دـلاو ، سپ  دراد . لزنم  ام  هیرق  کـیدزن  هیرق  رد 
ازریم یجاح  ار  وا  هک  نم  ياهولاخ  زا  یکی  اب  مدنام  وا  دزن  رد  نم  تفر و  نوریب  وا  دزن  زا  دـلاو  هک  نآ  ات  دـش ، تکاس  یتعاس  دنتـشاد ،
یفخم نم  زا  دـهدیم و  سأـی  ربـخ  وا  هب  هک  متـسناد  تاـملک ، نآ  ياوحف  زا  نم  درک و  اوجن  وا  اـب  یتدـم  سپ  دـنیوگیم . باّهولادـبع 

لّوا غلبم ، نـالف  نم  هک : تفگ  حاّرج  نآ  تشگرب . دـلاو  سپ ، دـتفا . عزج  هب  دوش و  برطـضم  سپ  میوگب ، هدـلاو  هب  اداـبم  هک  دـنکیم 
هلیسو هجلاعم ، زا  شیپ  غلبم  نآ  نداد  زا  دلاو  عانتما  هک  دوب  نیا  نخـس  نیا  رد  وا  ضرغ  و  هجلاعم . رد  منکیم  عورـش  هاگ  نآ  مریگیم ،

ار تصرف  وا  سپ  دومن . عانتما  هجلاعم ، زا  شیپ  تساوخ  هچ  نآ  نداد  زا  دلاو  سپ  هجلاعم . رد  مادقا  زا  شیپ  نتفر  يارب  زا  وا  يارب  دشاب 
نآ اب  هجلاعم ، زا  دوب  وا  زجع  سأی و  تهج  هب  حاّرج  لـمع  نیا  هک  دنتـسناد  هدـلاو  دـلاو و  دومن . تعجارم  دوخ  هیرق  هب  درمـش و  تمینغ 

حالـص و اوقت و  تیاغ  رد  دنتفگیم ، بلاطوبا  ازریم  ار  وا  هک  دوب  رگید  يولاخ  ارم  دـندش . سویأم  وا  زا  تشاد ، هک  يداتـسا  تقاذـح و 
ۀباجالا و عیرس  مدرم ، يارب  دسیونیم  وا  هک  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  رصع ، ماما  يوس  هب  هثاغتسا  ياههعقر  هک  تشاد  یترهـش  دلب  رد 

شدنزرف يافـش  يارب  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  ماهدلاو  سپ  دندرکیم . هعجارم  وا  هب  رایـسب  اهالب  دـیادش و  رد  مدرم  دـنکیم و  ریثأت  دوز 
ام هیرق  کـیدزن  هک  تفر  یهاـچ  دزن  هب  تشادرب و  ار  مردارب  تفرگ و  ار  نآ  هدـلاو  تشون و  هعمج  زور  رد  سپ  دـسیونب . هثاغتـسا  هعقر 

ادـیپ یتّقر  هدـلاو ، وا و  يارب  لاح  نیا  رد  هدـلاو و  تسد  رد  هاچ  يالاب  رد  دوب  ّقلعم  وا  تخادـنا و  هاـچ  رد  ار  هعقر  نآ  مردارب  سپ  دوب .
راوس هس  هک  مدید  باوخ  رد  نم  هک  تشذگن  يزور  دنچ  سپ  دوب . هعمج  زور  رخآ  تعاس  رد  نیا  دنتسیرگب و  تخس  ود  ره  سپ  دش .
هعقاو لاح ، نآ  رد  نم  سپـس  دـنیآیم ؛ ام  هناخ  هب  ور  ارحـص  زا  هدـش ، دراو  یلقره  لیعامـسا  هعقاو  رد  هک  یلیامـش  تأیه و  هب  بسا  رب 

، مّدـقم راوس  نآ  هک  مدـش  تفتلم  سپ  دوب . مرظن  رد  نآ  لیـصفت  مدوـب و  هدـش  فـقاو  وا  رب  اـهزور  نآ  رد  دـمآ و  مرطاـخ  هب  لیعامـسا 
ياضف رد  دوخ  شارف  رد  ضیرم  مردارب ، هدـمآ و  نم  ضیرم  ردارب  يافـش  يارب  بانج ، نآ  هک  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح 

دندمآ و کیدزن  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لّجع  تّجح -  ترضح  سپ  دوب . نینچ  مایا ، بلاغ  رد  هچنانچ  هداد ، هیکت  ای  هدیباوخ  تشپ  رب  هناخ 
هک زیخرب  : » دوـمرف وا  هـب  دوـب و  وا  فـتک  رد  اـیوگ  تشاذـگ و  وا  ندـب  زا  یعـضوم  رد  ار  هزین  نآ  سپ  تـشاد . هزین  كراـبم  تـسد  رد 

؛ میتشاد هک  رگید  يولاخ  مودـق  هب  تسا  تراشب  مالک ، نیا  زا  بانج  نآ  دارم  هک  لاـح  نآ  رد  مدـیمهف  نینچ  هدـمآ ». رفـس  زا  تیولاـخ 
رفـس و لوط  تهج  هب  میدوب  فیاخ  وا  رب  ام  دوب . هدیـشک  لوط  شرفـس  دوب و  هتفر  تراـجت  رفـس  هب  وا  ربکا و  یلع  ازریم  یجاـح  شماـن 

دوخ باوخ  ياج  زا  مردارب  دومرف ، ار  نخس  نآ  تشاذگ و  وا  فتک  رب  ار  هزین  ترـضح ، نوچ  دیدش . يالغ  طحق و  زا  راگزور  بالقنا 
نشور اوه  علاط و  رجف  مدید  مدش ، رادیب  باوخ  زا  سپ  روکذم . يولاخ  لابقتـسا  تهج  هب  تفر  هناخ  رد  يوس  هب  باتـش  هب  تساخرب و 

رب هماج  هک  نآ  زا  شیپ  متفر ، مردارب  دزن  تعرس  هب  متساخرب و  دوخ  ياج  زا  سپ  هتساخنرب . باوخ  زا  حبص  زامن  تهج  هب  یسک  هدش و 
. متشاد اپ  هب  متفرگ و  ار  وا  تسد  زیخرب . هداد ، افش  ار  وت  مالسلا  هیلعتّجح  ترـضح  وا : هب  متفگ  مدرک و  رادیب  باوخ  زا  ار  وا  منک . نت 

كدنا دوب و  رادیب  بش  بلاغ  عَجَو ، تّدش  تهج  هب  نوچ  مدرک . رادیب  ار  وا  ارچ  هک  دز  هحیـص  نم  رب  تساخرب و  باوخ  زا  مردام  سپ 
رد نتفر  هار  هب  درک  عورش  متـشاد ، اپ  هب  ار  وا  نوچ  هداد . افـش  ار  وا  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  متفگ : دوب . تمینغ  لاح  نآ  رد  باوخ 

هتـشذگ وا  رب  نینچ  هدایز ، ای  لاس  کی  بیرق  نیمز و  رب  شمدق  نتـشاذگ  رب  تشادـن  تردـق  هک  دوب  نانچ  بش  نآ  رد  هرجح و  ياضف 
دندش عمج  دندوب ، هک  نایانـشآ  ناشیوخ و  همه  دش و  رـشتنم  هیرق  نآ  رد  تیاکح  نیا  دندرکیم . لمح  ار  وا  یناکم  هب  یناکم  زا  دوب و 

تراشب هب  مدرک  تردابم  نم  هک  نیا  زا  مدوب  كانحرف  رایـسب  مدرکیم و  لقن  ار  باوخ  نم  دنتـشادن و  رواب  لقع  هب  هچ  دننیبب . ار  وا  هک 
دعب زور  دنچ  ياهتفه . نتشذگ  زا  شیپ  دش  مئتلم  اهمخز  دش و  عطقنم  زور  نآ  رد  نوخ  كرچ و  دوب و  باوخ  رد  وا  هک  یتلاح  رد  افش 
نیا رد  ناشیا  مان  هک  یـصاخشا  مامت  تسا ، هس  دـص و  یـس  رازه و  هک  خـیرات  نیا  رد  دـش و  دراو  تمالـس  هب  تمینغ و  اب  ولاـخ  نآ ، زا 
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.« هَّللدمحلاو . » دنتفگ کیبل  ار  قح  یعاد  هک  روکذم  حاّرج  هدلاو و  زج  دنا  تایح  رد  هدش  هدرب  تیاکح 

مالسلا هیلعرصع  ماما  يوس  هب  هثاغتسا  هعقر 

نکل تسا و  دوجوم  هلوادتم ، هیعدا  بتک  رد  هدش و  تیاور  وحن  دنچ  هب  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  يوس  هب  هثاغتسا  هعقر  دیوگ : ّفلؤم 
. هدـشن رکذ  زین  تساهنآ  عمج  ّلحم  هک  راحب  ياـعد  باـتک  راونـالاراحب و  رازم  رد  هکلب  تسین ، اـهنآ  رد  هک  هدیـسر  رظن  هب  ياهخـسن 
رد هیوفص  تلود  ياملع  زا  بیطلا  دّمحم  نب  دّمحم  رّحبتم ، لضاف  هدید . مزال  اج  نیا  رد  ار  نآ  لقن  اذهل  تسا ؛ بایمک  نآ  هخـسن  نوچ 

لقن دنکیم ، لقن  نآ  زا  هثلاث  هفیحـص  رد  یناهفـصا  هَّللادبع  ازریم  ریبخ ، لضاف  راحب و  رد  یـسلجم  هماّلع  هک  ( 64) نیدباعلا سینا  باتک 
مـساقلاابا ای  کیلا  تلّـسوت  میحرلا  نمحرلا  هَّللامسب  یتجاح : یّمهم و  ره  يارب  زا  لّسوت  ياـعد  تراـبع  نیا  هب  تاداعـس  باـتک  زا  هدرک 

، میظعلا أبنلا  بلاـط ، یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم 
میکحلانآرقلاو سیب  تارهاطلا  کـتاهّمابو  نیرهاـطلا  کـئابآبو  نیملاـعلا  ءاـسن  ةدیـس  کـّماب  نیجاـّللا ، ۀمـصعو  میقتـسملا ، طارـصلاو 

نب نالف  كاله  وا  نالفل  ۀـجاحلا  یف  یلاـعت  هَّللا  یلا  يریفـس  نوکت  نأ  روطـسم  باـتکو  رونلا  رونو  ناـمیالا  ۀـقیقحو  میظعلا  توربجلاو 
نب نامثع  ایو  نامثع  نب  دیعـس  ای  : » دـیوگب لاح  نآ  رد  دزادـنیب . یهاچ  ای  يراج  بآ  رد  دراذـگب و  یکاپ  لِگ  رد  ار  هعقر  نیا  و  نالف ».

نینچ دیاب  عاقر  زا  یضعب  هقیرط  تایاور و  هظحالم  هب  نکلو  دوب  نینچ  هخسن  هیلع ». هَّللا  تاولص  نامزلا  بحاص  یلا  یتّصق  الصوَا  دیعس 
.« ملاعلا هَّللاو  .« » خلا نامثع ! نب  دّمحم  ایو  دیعس  نب  نامثع  ای  : » دشاب

یلماع لیلج  دّمحم  دیس  فرشت  ياعد  تباجا  متفه  تیاکح 

بِج هیرق  رد  هدنز و  لاح  هک  سابع  دیـس  بانج  رـسپ  دّمحم ، دیـس  موحرم  یقت ، حلاص  دـباع  هثاغتـسا  هعقر  ریثأت  زا  تسا  يرکذ  نآ  رد 
، یناهفـصا یلماع  نیدـلاردص  دیـس  لیلج ، رّحبتم  ملاع  لیبن و  دیـس  بانج  مامعا  ینب  زا  وا  تسا و  نکاس  لماع  لبج  يارق  زا  ( 65) ثیش
هک روج  ماّکح  يّدعت  هطساو  هب  روکذم  دّمحم  دیس  تسا . امهماقم -  یلاعت  هَّللا  یلعا  یفجن -  رفعج  خیش  دوخ ، رصع  ياهقف  خیـش  رهص 
زج لماع ، لبج  زا  ندمآ  نوریب  زور  رد  هک  يوحن  هب  یتعاضبیب  اب  هدش ، يراوتم  نطو  زا  دننک ، هیرکـسع  ماظن  رد  لخاد  ار  وا  نتـساوخ 

بیاجع باوخ ، يرادیب و  رد  تحایس  مایا  رد  درک  تحایس  یتّدم  درکن و  لاؤس  زگره  تشادن و  يزیچ  تسا ، نارق  رشع  هک  يرمق  کی 
تیاهن رد  تفرگ و  یلزنم  هلبق ، تمـس  هیناقوف  تارجح  زا  سّدقم  نحـص  رد  هدش و  رواجم  فرـشا ، فجن  رد  هرخالاب  دوب ! هدـید  رایـسب 

، توف نامز  ات  نطو  زا  ندـمآ  نوریب  تقو  زا  دـش و  موحرم  هک  نآ  ات  دوبن  علّطم  یـسک  رفن  هس  ود  زج  شلاح  رب  دـنراذگیم و  یناشیرپ 
، هیعدا بتک  زا  یهاگ  دشیم و  رضاح  يراد  هیزعت  مایا  رد  عناق و  ایحاب و  فیفع و  رایسب  تشاد . هدوارم  ریقح  اب  دیـشک و  لوط  لاس  جنپ 

تهج هب  اذـهل  دوبن ؛ نّکمتم  يزیچ  رب  فیرـش  نحـص  هاچ  بآ  امرخ و  هناد  دـنچ  زا  هداـیز  تاـقوا  زا  يرایـسب  نوچ  تفرگیم و  هیراـع 
لوغـشم زور  بش و  بلاغ  دـش . توف  وا  زا  هک  دوب  ییاعد  يرکذ و  رتمک  اـیوگ  تشاد و  هروثأـم  هیعدا  زا  یّماـت  تبظاوم  قزر ، تعـسو 

هک قیرط  نیا  هب  دنک  تبظاوم  زور  لهچ  هک  تشاذگ  انب  مالـسلا و  هیلعتّجح  ترـضح  تمدخ  دـش  هضیرع  نتـشون  لوغـشم  یتقو  دوب .
هب بیرق  تسار ، فرط  هب  ور  دور  نوریب  تسایرد  تمـس  هب  هک  رهـش  کچوک  هزاورد  ندـش  زاب  نراقم  هزور ، همه  باتفآ  عولط  زا  لـبق 

. دزادنا بآ  رد  دراپـسب و  ترـضح  باّون  زا  یکی  هب  هتـشاذگ ، لگ  رد  ار  هضیرع  هاگ  نآ  دنیبن . ار  وا  يدحا  هک  هعلق  زا  رود  نادیم ، دنچ 
دوب گنت  رایسب  مقلخ  هتخادنا و  ریز  هب  ار  رـس  عاقر و  نتخادنا  ّلحم  زا  متـشگیمرب  يزور  دومرف : زور . ُهن  ای  تشه  یـس و  ات  درک  نینچ 

مداد و يرـصتخم  باوج  هدرـسفا ، لاح  اب  نم  درک و  مالـس  لاقع و  هیفچ و  یبرع و  سابل  اـب  دـش  قحلم  نم  هب  بقع  زا  یـسک  اـیوگ  هک 
یقاب لّوا  تلاح  نامه  هب  نم  درک و  تقفاوم  نم  اب  هار  رد  يردق  متـشادن ، ار  یـسک  اب  نتفگ  نخـس  لیم  نوچ  مدرکن . وا  بناج  هب  هّجوت 
باتفآ عولط  زا  لبق  هک  تسا  زور  ُهن  ای  تشه  یس و  زورما  هک  يراد  بلطم  هچ  دّمحم ! دیس  : » لماع لبج  لها  هجهل  هب  دومرف  سپ  مدوب .
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دیـس تسین »؟ علّطم  وت  تجاح  زا  تماما  ینکیم  نامگ  يزادـنایم ؟ بآ  رد  هضیرع  يوریم و  ایرد  زا  ناکم  نـالف  اـت  ییآیم و  نوریب 
دیدیمن و ایرد  رانک  رد  ارم  یـسک  ار و  مایا  زا  رادقم  نیا  صوصخ  دوبن ، علّطم  نم  لغـش  رب  يدـحا  هک  مدرک  بّجعت  نم  تفگ : دّـمحم 

سپ تسین . موسرم  لـماع  لـبج  رد  هک  لاـقع  هیفچ و  اـب  صوصخ  مسانـشن ، ار  وا  نم  هک  تسین  اـج  نیا  رد  لـماع  لـبج  لـها  زا  یـسک 
لماع لبج  رد  نوچ  مداد . ار  هادـفلا -  هل  انحور  رـصع -  ماما  روتـسم ، بیاـغ  روضح  هب  فّرـشت  دوصقم و  لـین  گرزب و  تمعن  لاـمتحا 

ساسحا رگا  منکیم ، هحفاصم  متفگ : دوخ  اب  تسین ، نانچ  یتسد  چـیه  هک  تسا  مرن  نانچ  ترـضح  نآ  كراـبم  تسد  هک  مدوب  هدـینش 
ود زین  بانج  نآ  مدرب ، شیپ  ار  دوخ  تسد  ود  تلاح  نامه  هب  میامنیم . لمع  كرابم ، روضح  هب  فّرشت  مزاول  هب  مدومن ، ار  هلحرم  نیا 

سپ يربک  تبهوم  یمظع و  تمعن  لوصح  هب  مدرک  نیقی  متفای . يداـیز  تفاـطل  یمرن و  مدرک ، هحفاـصم  دروآ . شیپ  ار  كراـبم  تسد 
تیاکح نیا  زا  هک  كرابم  تسد  یمرن  دـیوگ : ّفلؤم  مدـیدن . ار  یـسک  مسوبب ، ار  شکرابم  تسد  متـساوخ  مدـینادرگ و  ار  دوخ  يور 
نیرتهیبش قلُخ  قلَخ و  رد  تسوا و  راوگرزب  ّدج  لیامـش  بانج ، نآ  لیامـش  هک  موس  باب  لّوا  رد  تشذگ  هچ  نآ  هب  رظن  دوشیم  مولعم 

لیزن یمق  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دّمحموبا  لیلج ، خیـش  هک  ار  يربخ  تسا  دیؤم  ملـسو ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصترضح  نآ  هب  تسا  قلخ 
تفگ قشمد ، رد  یـسوطرط  میرکلادبع  نب  یـسیع  نب  دّمحم  هتفگ  تفگ : رفعج  Ơنب  یسح زا  هدرک  تیاور  تالـسلسم  باتک  رد  ير ،

یبا رب  میدـش  لخاد  تفگ : میمت  نب  فلخ  هتفگ  هک  تفگ  ناقهد ، نب  دـمحا  هتفگ  هک  تفگ  یجنم ، راسی  نب  دیعـس  نب  رمع  هتفگ  هک 
نیا اب  مدرک  هحفاصم  تفگ : سپ  مینک . تداـیع  ار  وا  هک  کـلام  نب  سنا  رب  میدـش  لـخاد  هک  تفگ  سپ  مینک . تداـیع  ار  وا  هک  زمره 

كرابم فک  زا  دشاب  رتمرن  هک  ار  يریرح  هن  ار و  ییابید  مدرکن  سم  سپ  ار ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيادخ  لوسر  فک  دوخ ، فک 
ادـخ لوسر  فک  نآ ، هب  يدرک  هحفاصم  هک  یفک  اب  ام ، اـب  نک  هحفاـصم  کـلام ! نب  سنا  هب  میتفگ : سپ  تفگ : زمرهوبا  ترـضح . نآ 

ام اب  نک  هفحاصم  زمرهوبا : هب  متفگ  تفگ : میمت  نب  فلخ  مکیلع . مالّسلا  تفگ : ام و  اب  درک  هحفاصم  سپ  ملسو . هلآو  هیلع  هللا  یلصار 
: تفگ ناقهد  نب  دـمحا  مکیلع . مالـسلا  تفگ : اـم و  اـب  درک  هحفاـصم  سپ  ار . کـلام  نب  سنا  نآ  اـب  يدرک  هحفاـصم  هک  یفک  نآ  هب 
: تفگ ام و  اب  درک  هحفاصم  سپ  زمرهوبا . اب  فک  نآ  اـب  يدرک  هحفاـصم  هک  یفک  نآ  هب  اـم  اـب  نک  هفحاـصم  میمت : نب  فلخ  هب  میتفگ 

نب فلخ  اب  فک  نآ  هب  يدرک  هحفاصم  هک  یفک  ام  اب  نک  هحفاـصم  ناـقهد : نب  دـمحا  هب  میتفگ  تفگ : دیعـس  نب  رمع  مکیلع . مالّـسلا 
اب نک  هحفاصم  دیعس : نب  رمع  هب  میتفگ  تفگ : میرکلادبع ، نب  یسیع  نب  دّمحم  مکیلع . مالّـسلا  تفگ : ام و  اب  درک  هحفاصم  سپ  میمت .

: تفگ رفعج  نب  نیسح  مکیلع . مالّسلا  تفگ : ام و  اب  درک  هحفاصم  سپ  ناقهد . نب  دمحا  اب  فک ، نآ  هب  يدرک  هحفاصم  هک  یفک  اب  ام 
: تفگ ام و  اب  درک  هحفاصم  سپ  دیعـس . نب  رمع  اب  نآ  اب  يدرک  هحفاصم  هک  یفک  اـب  اـم ، اـب  نک  هحفاـصم  یـسیع : نب  دّـمحم  هب  میتفگ 
اب ام ، اب  نک  هحفاصم  رفعج : نب  نیـسح  هب  میتفگ  تفگ : باتک ، نیا  فّنـصم  يزار ، یلع  نب  دـمحا  نب  رفعج  دّـمحم  وبا  مکیلع . مالّـسلا 
نب بحاص  لوق  دـیؤم  زین  مکیلع . مالّـسلا  تفگ : ام و  اب  درک  هحفاصم  سپ  یـسیع . نب  دّـمحم  اب  فک ، نآ  اب  يدرک  هحفاـصم  هک  یفک 

فورعم هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  لیامش  ثیدح  رد  هک  نیّفکلا  نثش  هملک  هک  ۀغللا  طیحم  باتک  رد  تسا  دابع 
، تسا یمرن  ینعم  هب  هک  هدرک  طبـض  هیناقوف  هطقن  ود  يات  اب  هدـش  دراو  دـناهدرک ؛ لـقن  ار  نآ  هربتعم ، دـیناسا  هب  هّماـع  هّصاـخ و  تسا و 

ناک ّهنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصیبنلا  ۀفص  یف  ثیدحلا  یف  يورو  نتـشلا  دحاولا  بایثلا  نم  ۀنیللا  نوتـشلا : : » دیوگیم اجنآ  رد  هچنانچ 
ربخ رد  هدش  تیاور  تسا و  نتش  نآ ، درفم  تسا و  اههماج  زا  مرن  نوتش ، ینعی : یهتنا . فحص ». دقف  ءاثلاب  هاور  نمو  ءاتلاب  فکلا ، نتش 

، هدرک تیاور  ءاث  اب  ار  نآ  هک  یسک  ءات و  اب  دوب  نتـش  بانج ، نآ  فک  هک  نیا  هدیـسر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تفـص  رد  هک 
زا ار  طیحم  بحاص  نخس  هکلب  دناهدرک ، طبـض  ءاث  اب  تغل  لها  رابخا و  حاّرـش  نیثّدحم و  ریاس  نکلو  هدرک  طبـض  طلغ  ار  ثیدح  ظفل 

هَّللادبع نب  نسح  دمحا ، یبا  زا  مدرک  لاؤس  دیامرفیم : ( 66) رابخالا یناعم  باتک  رد  ربخ  مامت  لقن  زا  دعب  قودص  خیش  دنتسناد . بیارغ 
نشخ و ترضح ، نآ  كرابم  ياهفک  ینعی  دیوگیم : نیفکلا  نثش  حرـش  رد  هک  نیا  ات  تفگ : ربخ . نیا  ریـسفت  زا  يرکـسع  دیعـس  نب 
ود ینعی  دیوگیم : ( 67) ۀـیاهن رد  يرزج  ریثا  نبا  و  فک . یمرن  هب  ار  ناـنز  فک و  يربز  هب  ار  نادرم  دـننکیم  حدـم  برع ، دوـب و  ربز 
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رد نیا ، تسا  هدیدنسپ  یهاتوک و  نودب  دوب  یتظلغ  شناتشگنا ، رد  هک  دناهتفگ  یضعب  و  یهاتوک . تظلغ و  هب  دوب  لیام  شکرابم  فک 
و تسا ؛ نیعم  تفـص  نیا  تسا ، نادرم  لغـش  هک  زیچ ، نتفرگ  يارب  زا  ینعی  ناـشیا ؛ ندرک  ضبق  يارب  زا  تسا  ّدـشا  نیا  هکاریز  نادرم .

نآ فک  هک  هدیـسرمالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  لیامـش  رد  هچ  نآ  تسا ، ناشیا  مـالک  دـیؤم  ناـنز . رد  تفـص  نیا  تسا  مومذـم 
، دـمآ نوریب  هنیدـم  زا  هرـصب  لها  لاتق  دـصق  هب  بانج  نآ  نوچ  هک  هدرک  تیاور  ( 68) داشرا رد  دـیفم  خیـش  دوب . ربز  ظیلغ و  زین  بانج 

دـش لخاد  سابع  نبا  دیامرفیم : هک  نآ  ات  دنونـشب  ار  بانج  نآ  مالک  هک  دندش  عمج  دش و  قحلم  اجنآ  رد  جاح  رخآ  دش و  هذـبر  دراو 
دـشاب وت  بانج  بناج  زا  دـشاب ، کـین  رگا  میوگب ؛ نخـس  نم  هک  یهدیم  تصخر  اـیآ  : » درک ضرع  دوب و  باـنج  نآ  هک  ياهمیخ  رد 

ناکو تشاذـگ ، نم  هنیـس  رب  ار  كرابم  تسد  هاگ  نآ  : » دـیوگیم سابع  نبا  میوگیم ». نخـس  دوخ  هن ، : » دومرف نم »؟ فرط  زا  هنرگو 
، تسد یمرن  هچ  درادن  یهجو  هخسن  ندوب  ءاث  اب  زج  و  دروآ ». درد  هب  ارم  دوب ، ظیلغ  ربز و  نوچ  كرابم  ياهفک  ینَملاف ، نیّفکلا  نثش 

امهیلعیلع نب  نسح  دّمحم ، یبا  رب  مدش  لخاد  تفگ : هک  شوقنم  نب  بوقعی  زا  تسا  يورم  ( 69) نیدلا لامک  رد  ملا . يارب  دوشن  تّلع 
! نم دیس  يا  : » متفگ سپ  دوب . هتخیوآ  نآ  رب  هدرپ  هک  دوب  یقاطا  شتسار  فرط  رد  هناخ و  ِرَد  يوّکس  رب  دوب  هتسشن  بانج  نآ  مالـسلا و 

نآ لیامـش  هاگ  نآ  هلاس . جنپ  يرـسپ  ام  يوس  هب  دـمآ  نوریب  سپ  مدرک . الاب  سپ  نک ». دـنلب  ار  هدرپ  : » دومرف رما »؟ نیا  بحاص  تسیک 
. هدومن ریسفت  تظلغ  هب  راحب  رد  یسلجم  تسا و  طوبضم  ءاث  اب  خسن  رد  و  نیّفکلا » نثش   » تساهنآ هلمج  زا  هک  درک  رکذ  ار  بانج 

روکذم یلماع  لبج  دّمحم  دیس  تاجن  متشه  تیاکح 

نم رب  اجنآ  تمعن ، یناوارف  اب  مدش  فّرـشم  يوضر  سّدقم  دهـشم  هب  نوچ  هک  درک  لقن  روکذـم  یقّتم  دیـس  روربم ، یفـص  حـلاص  زین  و 
ناشیا هب  ار  دوخ  نآ ، هب  مناوتب  هک  نان  صرق  کی  نوچ  دـنور ، نوریب  اجنآ  زا  راّوز  دوب  انب  هک  زور  نآ  حبـص  تشذـگیم . گـنت  رایـسب 

راّوز هب  ار  دوخ  رگا  مدـید  هضیرف  يادا  زا  سپ  مدـش . فّرـشم  رّهطم ، مرح  هب  دـش . رهظ  دـنتفر . راّوز  مدرکن . تقفاوم  متـشادن ، مناـسرب ،
تیاکش متفر و  حیرـض  کیدزن  متـساخرب  موشیم . فلت  دوشیم ، ناتـسمز  نوچ  منامب ، لاح  نیا  هب  رگا  تسین و  رگید  ياهلفاق  مناسرن ،

دوخ ّالا  موشیم و  حیرتسم  مدش  كاله  رگا  موریم ، نوریب  هنـسرگ  لاح  نیمه  هب  متفگ : دوخ  اب  متفر و  نوریب  هدرـسفا  رطاخ  اب  مدرک و 
ییاج هب  متفر ، هار  بورغ  اـت  زین  نم  دـنداد . ناـشن  نم  هب  ار  یفرط  مدـش ، اـیوپ  هار  زا  مدـمآ ، نوریب  هزاورد  رد  زا  مناـسریم . هلفاـق  هب  ار 

یگنـشت یگنـسرگ و  تّدـش  زا  دوبن . نآ  رد  يزیچ  لظنح  ياوس  هک  مدیـسر  یناـیاپ  یب  ناـبایب  هب  ماهدرک . مگ  ار  هار  مدـیمهف  مدیـسرن ؛
دیاش هک  مدیدرگیم  ارحـص  نآ  فارطا  رد  دوب  نشور  اوه  ات  دوبن . دـشاب ، هناودـنه  اهنآ  زا  یکی  دـیاش  متـسکش ، لظنح  دـصناپ  بیرق 
اجنآ هب  دـمآ . مرظن  هب  یعفترم  ناکم  هاگان  مدرکیم . هیرگ  مداد و  گرم  هب  نت  مدـش . سویأم  هّرملاب  هک  نآ  اـت  منک  ادـیپ  یفلع  اـی  یبآ 

بآ متفگ : دوـخ  اـب  هدروآ و  اـج  هب  دـنوادخ  رکـش  تسا !؟ هنوـگچ  بآ  همـشچ  يدـنلب ، رد  هک  مدرک  بّجعت  متفاـی . یبآ  همـشچ  متفر .
ناروناج و زا  دش  رپ  ارحـص  مامت  دش و  کیرات  اوه  اشع  زامن  زا  دعب  مشاب . هدرک  زامن  مدرُم ، هچنانچ  منکب . زامن  هتفرگ ، وضو  مماشایب و 

رود زا  یـضعب  گرگ و  ریـش و  نوـچ  متخانـشیم  ار  اـهنآ  زا  يرایــسب  مدینــشیم . اـهنآ  زا  بـیرغ  ياهادـص  فارطا  زا  ناگدـنّرد و 
هداد و اـضق  هب  اـضر  مدوـب ، هدیـشک  رایـسب  جـنر  دوـبن و  يزیچ  ندرم  رب  هداـیز  نوـچ  مدرک و  تشحو  دوـمنیم . غارچ  دـننام  ناشمـشچ 
رد مدوب . یلاح  یب  فعض و  تیاهن  رد  نم  دوب و  هدش  شوماخ  اهادص  نشور و  هام ، عولط  هطـساو  هب  اوه  هک  مدش  رادیب  یتقو  مدیباوخ .

. مرادن يزیچ  نم  دوب و  دهاوخ  يدربتـسد  ددص  رد  هک  اریز  تشک . دـهاوخ  ارم  راوس ، نیا  متفگ : دوخ  اب  دـش . نایامن  يراوس  لاح ، نیا 
اب ینکیم »؟ هچ  : » دومرف مدش . نئمطم  متفگ و  باوج  درک . مالـس  ندیـسر ، زا  سپ  دز . دهاوخ  یمخز  هلاحمال  درک ، دهاوخ  مشخ  سپ 

مدوب و هدرک  صحف  نوچ  نم  يروخیمن »؟ ارچ  تسا ، هزبرخ  ددع  هس  وت ، بنج  رد  : » دومرف مدرک . دوخ  تلاح  هب  هراشا  فعض ، تلاح 
هاگن بقع  هب  : » دومرف راذـگاو »! دوخ  لاح  هب  ارم  نکم ! هیرخـس  ارم  : » متفگ هزبرخ ، هب  دـسر  هچ  لـظنح ، تروص  هب  هناودـنه  زا  سویأـم 
حبـص ار  یکی  فصن  نک و  دوخ  عوج  ّدس  اهنآ  زا  یکی  هب  : » دومرف تشاد . گرزب  هزبرخ  ددـع  هس  هک  مدـید  ياهتوب  مدرک . رظن  نک »!
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ار هزبرخ  فصن  رهظ ، هب  بیرق  ادرف  وش . هناور  میقتسم  ّطخ  هب  هار  نیا  زا  ربب و  دوخ  هارمه  رگید  حیحص  هزبرخ  اب  ار  رگید  فصن  روخب و 
هب ار  وت  اهنآ  دیـسر . یهاوخ  ياهمیخ  هایـس  هب  بورغ  هب  کیدزن  دـمآ . دـهاوخ  تراک  هب  هک  نکم  فرـص  هتبلا  ار  رگید  هزبرخ  روخب و 
هب دیاش  هک  دوب  نیریش  فیطل و  رایسب  متـسکش ، ار  اههزبرخ  نآ  زا  یکی  متـساخرب  نم  دش . بیاغ  نم  رظن  زا  سپ  دناسر ». دنهاوخ  هلفاق 
زور زا  یتعاس  ات  مدرکیم  تفاـسم  یط  مدـش و  هناور  هتـشادرب ، ار  رگید  هزبرخ  ود  متـساخرب و  مدروخ و  ار  نآ  مدوب . هدـیدن  یبوخ  نآ 

هزبرخ اـب  مدروخ و  دوب ، مرگ  تّدـش  هب  اوه  هک  رهظ  ماـگنه  ار  رگید  فصن  مدروـخ و  ار  نآ  فـصن  هتـسکش و  ار  رگید  هزبرخ  دـمآرب .
هب ارم  دـندیود و  نم  يوـس  هب  دـندید ، رود  زا  ارم  همیخ  لـها  نوـچ  مدـید . ياهمیخ  رود  زا  باـتفآ ، بورغ  هب  بیرق  مدـش . هناور  رگید 
زج اـهنآ  متـسنادیمن و  یبرع  ریغ  نوچ  مسوساـج و  نم  هک  دـندوب  هدرک  مّهوـت  اـیوگ  دـندرب . همیخ  يوـس  هب  هتفرگ ، فـنُع  یتـخس و 

مامت مشخ  اب  وا  متفر . همیخ  گرزب  کیدزن  هب  ات  دادیمن  نم  فرح  هب  شوگ  یسک  مدرکیم  دایرف  هچ  ره  دنتـسنادیمن ، ینابز  یـسراپ ،
زور ندـمآ  نوریب  ار و  دوـخ  لاـح  تیفیک  هلمجلایف  هلیح  رازه  هب  نم  مشکیم ». ار  وـت  هنرگو  وـگب ! تـسار  ییآیم ؟ اـجک  زا  : » تـفگ

، دـنکیمن روبع  یـسّفنتم  ییوگیم ، وت  هک  اهاج  نیا  بذاک ! دیـس  يا  تفگ : مدرک . رکذ  ار  هار  ندرک  مگ  سّدـقم و  دهـشم  زا  هتـشذگ 
نیا رد  هک  تسین  یـسک  رودقم  ییوگیم ، وت  هک  تفاسم  ردق  نآ  هوالع ، دیرد و  دهاوخ  ار  وا  ناروناج  دش و  دهاوخ  فلت  هک  نآ  رگم 

تـسار دوب . دـهاوخ  اهلزنم  ییوگیم  وت  هک  هار  نیا  زا  تسا و  لزنم  هس  دهـشم  ات  اج  نیا  زا  فراعتم  قیرط  هب  هک  اریز  دـنک . یط  نامز 
: تفگ دش . نایامن  نم  يابع  ریز  زا  هزبرخ  لاح  نیا  رد  نم . يور  رب  دیـشک  ار  دوخ  ریـشمش  مشکیم و  ریـشمش  نیا  اب  ار  وت  هنرگ  وگب و 

سپ میاهدیدن ». نونکات  ام  هک  مسق  نیا  صوصخ  تسین ، هزبرخ  ًادـبا  ارحـص  رد  : » دـنتفگ نیرـضاح  مامت  متفگ . ار  لیـصفت  تسیچ ؟ نیا 
سپـس تسا . تداع  قرَخ  نیا  هک  دندش  نئمطم  ایوگ  دندرک و  يدایز  يوگتفگ  دوخ  نابز  هب  دـندرک و  عوجر  رگید  یـضعب  هب  یـضعب 

ياههماج دندرب و  كّربت  يارب  ارم  ياههماج  دنتـشاد . مرتحم  زّزعم و  ارم  دنداد و  ياج  سلجم  ردص  رد  دندیـسوب و  ارم  تسد  دـندمآ و 
نم اـب  رفن  هس  دـنداد و  نم  هب  ناـموت  هد  موـس ، زور  یبوـخ . تیاـهن  رد  دـندرک ، يرادـنامهم  زور  ود  بش و  ود  دـندروآ . مـیارب  هزیکاـپ 

. دندناسر هلفاق  هب  ارم  دنداتسرف و 

رورس نآ  تسد  هب  يدیز  هوطع  يافش  مهن  تیاکح 

يولع هوطع  نب  یقاب  دیـس  نم ، يارب  زا  درک  تیاـکح  دـیوگیم : ( 70) همغلا فشک  بحاص  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  یعملا  لـضاف  ملاـع 
ام لیم  دوب  رکنم  دوب و  هدرزآ  نارسپ ، ام  زا  وا ، دندوب و  زجاع  شجالع  زا  اّبطا  هک  دوب  یـضرم  ار  وا  دوب . يدیز  هوطع ، مردپ  هک  ینـسح 

مالسلا هیلعيدهم  امش  بحاص  ات  موشیمن  لخاد  امـش  بهذم  هب  منکیمن و  ار  امـش  قیدصت  نم  : » تفگیم هرّرکم  هیماما . بهذم  هب  ار 
هک میدینـش  ار  ردـپ  دایرف  هک  میدوب  عمج  اـج  کـی  همه  اـم  نتفخ ، زاـمن  تقو  رد  یبش  ًاـقاّفتا  دـهدن ». تاـجن  ضرم  نیا  زا  ارم  دـیاین و 
ام تفر . نوریب  نم  شیپ  زا  هظحل ، نیمه  هک  دیبایرد  ار  دوخ  بحاص  دیودب و  تفگ : میتفر ، شدزن  هب  يدنت  هب  نوچ  دیباتشب ! دیوگیم :
وت متفگ : نم  هوطعای »! : » تفگ دمآ و  نم  دزن  هب  یـصخش  تفگ : دوب ؟ هچ  میدیـسرپ : هتـشگرب و  میدیدن و  ار  یـسک  میدـیود ، دـنچ  ره 

. دیلام تسد  نم  ملا  عضوم  رب  هدرک و  زارد  تسد  نآ ، زا  دعب  و  مهد ». افـش  ار  وت  هک  ماهدـمآ  وت ، نارـسپ  بحاص  نم ، : » تفگ یتسیک ؟
ریغ زا  نم  درک و  یناگدنز  ییاناوت ، تّوق و  اب  دوب و  هدـنز  دـیدم  ياهتّدـم  مدـیدن و  تفوک  نآ  زا  يرثا  مدرک ، هاگن  دوخ  رب  نوچ  نم 

تیاکح نیا  لقن  زا  دعب  باتک  بحاص  دندرک . لقن  مک  دایزیب و  قیرط  نیمه  هب  همه  مدیـسرپ و  ار  هّصق  نیا  ریثک ، یعمج  زا  وا  نارـسپ 
هدرک مگ  ار  هار  ای  هک  دناهدید  رایسب  هریغ  زاجح و  هار  رد  نامدرم  ار  مالسلا  هیلعماما  دیوگیم : تشذگ ، هک  یلقره  لیعامسا  تیاکح  و 

رکذ دوبیمن ، لیوطت  فوخ  رگا  هدیناسر و  دوخ  بلطم  هب  ار  ناشیاو  هداد  یصالخ  ار  ناشیا  ترضح  نآ  دنتـشاد و  یگدنامرد  ای  دندوب 
. میدرکیم
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بانج نآ  تیانع  اب  یسراف  دومحم  عیشت  مهد  تیاکح 

: دیامرفیم تبیغ  باتک  رد  هر ) ) لّوا دیهش  خیش  رـصاعم  یلینلا ، یفجنلا  ینیـسحلا  دیمحلادبع  نب  یلع  نیدلاءاهب  لیبن ، ملاع  لیلج و  دیس 
هب دندرک  توعد  ارم  تفگ : نوراق  نب  دّمحم  نیدلاو  ّقحلا  سمش  رمتعم  جاح  دومحم  ظفاح  يرقم  هودق  لماک  ملاع  خیـش  ارم ، داد  ربخ 

دومحم هب  ار  وا  دندرک  جیوزت  وا ، لها  سپ  حالـص . ریخ و  لها  زا  هنمؤم  تسا  ینز  وا  هک  متـسنادیم  نم  وا و  دزن  هب  متفر  سپ  ینز ، دزن 
نامیا لها  توادع  بصن و  نّنست و  تّدش  هب  دنروهـشم  سراف  لها  دنتفگیم . رکبونب  ار  وا  براقا  ار و  وا  رکبیخا و  هب  فورعم  یـسراف 

دوخ بهذم  هب  هک  شلها  فالخ  هب  ندش  هعیـش  يارب  ار  وا  داد  قیفوت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  باب و  نیا  رد  دوب  ناشیا  ّدـشا  دومحم ، و 
داتفا قاّفتا  هچ  یشاب ؟ نایبصان  نیا  اب  وت  هک  دش  یـضار  درک و  يدرمناوج  وت  ردپ  هنوگچ  بجع ! هچ  متفگ : نز  نآ  هب  سپ  دندوب . یقاب 

تیاـکح وا  يارب  زا  هک  یتـسرد  هب  يرقم ! يا  تفگ : نز  نآ  درک ؟ كرت  ار  ناـشیا  بهذـم  درک و  دوـخ  لـها  تفلاـخم  وـت  رهوـش  هـک 
وا زا  تفگ : تسیچ ؟ تیاـکح  نآ  متفگ : تسا . بیاـجع  زا  نآ  هک  دـننکیم  مکح  دنونـشب  ار  نآ  بدا  لـها  هاـگره  هک  تسا  ياهبیجع 

ّتلم زا  دروآ  نوریب  ار  وت  هچ  دومحم ! يا  متفگ : دومحم ، دزن  رد  میدـش  رـضاح  نوچ  دومرف : خیـش  نآ . هب  دـهدیم  ربخ  ار  وت  هک  سرپب 
لها تداع  هک  یتسرد  هب  نادـب  مدرک . يوریپ  ار  نآ  دـش ، حـضاو  ّقح  نوچ  خیـش ! يا  تفگ : نایعیـش ؟ ناـیم  رد  درک  لـخاد  وت و  لـها 

. دنیامن رادید  دننک و  تاقالم  شیپ  ار  وا  هک  دـنوریم  نوریب  ناشیا ، رب  دوشیم  دراو  ياهلفاق  دنونـشب  نوچ  هک  هدـش  يراج  نانچ  سرف ،
، تقو نآ  رد  نم  دـندوب ، يرایـسب  ناـکدوک  نم  اـب  متفر و  نوریب  نم  سپ  دوشیم . دراو  یگرزب  هلفاـق  میدینـش  اـم  هک  داـتفا  قاـّفتا  سپ 

میدرکن هشیدنا  دوخ ، راک  تبقاع  رد  میدمآرب و  هلفاق  يوجتسج  رد  میدرک و  شـشوک  ینادان  يور  زا  سپ  غولب . کیدزن  مدوب  یکدوک 
ییداو رد  میدرک و  مگ  ار  هار  سپ  میدرکیم . شنزرـس  شفعـض  رب  ار  وا  دـنامیماو  اـم  زا  یکدوـک  هاـگره  هک  میتـشاد  یعـس  ناـنچ  و 
عورـش سپ  میدوب . هدیدن  نآ  دننام  زگره  هک  دوب  هدـیچیپ  مهرد  هوبنا  ناتخرد  راخ و  ردـق  نآ  اجنآ  رد  میتخانـشیمن . ار  نآ  هک  میداتفا 

ور هب  ندرم و  هب  میدرک  نیقی  سپ  دوب . هدـش  نازیوآ  اـم  هنیـس  رب  اـم  ناـبز  یگنـشت ، زا  میدـنامزاب و  نتفر  هار  زا  اـت  نتفر ، هار  هب  میدرک 
رد یفیطل  شرف  دـمآ و  دورف  ام  کیدزن  رد  تسا و  راوس  يدـیپس  بسا  رب  هک  میدـید  يراوس  هاـگان  هک  میدوب  لاـح  نیا  رد  میداـتفارد .
رب هک  میدـید  يرگید  راوس  هاگان  هک  میدوب  وا  تفتلم  دیـسریم . ماشم  هب  رطع  يوب  نآ ، زا  میدوب و  هدـیدن  نآ  لثم  هک  درک  شرف  اـجنآ 

شرف و نآ  رب  دمآ  دورف  سپ  دوب . فرط  ود  نآ  يارب  هک  دوب  ياهماّمع  شرس  رب  دوب و  هدیـشوپ  دیفـس  ياهماج  دوب و  راوس  يزمرق  بسا 
هب دومحم »! يا  : » دوـمرف دـش . نم  تفتلم  سپ  بیقعت . يارب  تسـشن  هاـگ  نآ  درک . زاـمن  وا  اـب  شرگید  قـیفر  نآ  درک و  زاـمن  داتـسیا و 

یکاب : » دومرف مرادن . تردق  یگتـسخ ، شطع و  تّدش  زا  متفگ : ایب ». نم  کیدزن  : » دومرف نم ! ياقآ  يا  کیّبل ، متفگ : یفیعـض  يادـص 
سپ متفر . بانج  نآ  کیدزن  هب  هنیـس  اب  سپ  متفای . هزاـت  حور  دوخ ، نت  رد  هک  دـش  مسوسحم  دومرف ، ار  نخـس  نیا  نوچ  وت ». رب  تسین 

هچ نآ  مناهد و  نایم  رد  دش  لخاد  منابز  قصلم و  ییالاب  کنح  هب  نم و  کنح  ات  درب  الاب  دیشک و  نم  هنیـس  تروص و  رب  ار  دوخ  تسد 
يارب اهلظنح  نیا  زا  لظنح  هناد  کی  زیخرب ! : » دومرف سپ  متـشگرب . دوخ  یلّوا  تلاح  هب  دـش و  فرطرب  همه  رازآ  جـنر و  زا  دوب  نم  رد 

ار نآ  : » دوـمرف داد و  نم  هب  ار  نآ  دوـمن و  همین  ود  ار  نآ  مدروآ . شیارب  یگرزب  لـظنح  دوـب . يرایـسب  لـظنح  يداو  نآ  رد  راـیب »! نـم 
ندروخ هب  هدوـمرف  رما  ارم  هک  دوـب  نینچ  نم  دزن  رد  وا و  ندرک  تفلاـخم  رب  متـشادن  تأرج  متفرگ و  باـنج  نآ  زا  ار  نآ  سپ  روـخب »!

تسا رتوبشوخ  خی و  زا  رتدرس  لسع و  زا  تسا  رتنیریش  هک  مدید  مدیشچ ، نآ  زا  نوچ  لظنح . یخلت  نم ، دزن  هب  دوب  دوهعم  نوچ  ربص ،
یفیعـض هتـسکش  نابز  هب  وا  مدناوخ . ار  وا  سپ  دـیایب ». وگب ، ار  دوخ  قیفر  : » دومرف نم  هب  هاگ  نآ  مدـش . باریـس  ریـس و  سپ  کشم ! زا 
شتمدخ هب  درک و  بانج  نآ  هب  ور  هنیـس ، هب  زین  وا  سپ  تسین ». وت  رب  یکاب  زیخرب ! : » دومرف وا  هب  سپ  مرادـن . تکرح  رب  ییاناوت  تفگ :

مـسق دنوادخ  هب  ار  وت  میتفگ : وا  هب  دوش . راوس  هک  تساخرب  دوخ  ياج  زا  هاگ  نآ  دوب . هدرک  نم  اب  هک  درک  هنوگ  نامه  زین  وا  اب  دیـسر .
یّطخ ام  رود  دوخ  هزین  اب  و  دـینکن »! هلجع  : » دومرف ناسرب . ام  لـها  هب  ار  اـم  نک و  ماـمت  اـم  رب  ار  دوخ  تمعن  هک  اـم ، ياـقآ  يا  میهدیم 
هاگان میداتفا . هار  هب  میتساخرب و  سپ  مینک . ادیپ  ار  هار  هوک و  لباقم  میتسیاب  ات  زیخرب ! متفگ : مقیفر  هب  نم  سپ  تفر . شقیفر  اب  دیشک و 
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رب میتسـشن و  سپ  ام . بناج  راهچ  ره  رد  نینچ  مه  میدید و  رگید  راوید  میدرک ، ریـس  رگید  تمـس  هب  تسام . لباقم  رد  يراوید  میدید 
. تسا رتحـیبق  رتخـلت و  زیچ  همه  زا  میدـید  دروآ . یلظنح  سپ ، میروخب . ات  رایب  لظنح  نیا  زا  متفگ : مقیفر  هب  سپ  میتسیرگ . دوخ  لاـح 

یـسک دـنوادخ  زج  ار  نآ  رامـش  هک  دـندرک  هطاحا  ام  هب  يرایـسب  شوحو  هاـگان  هک  میدرک . گـنرد  یکدـنا  میتخادـنا و  رود  هب  ار  نآ 
دشیم و فرطرب  راوید  دنتفریم ، نوچ  دشیم و  عنام  ار  اهنآ  راوید  نآ  دنوش ، کیدزن  ام  هب  هک  دندرکیم  دـصق  هاگره  تسنادیمن و 

اوه درک و  عولط  باتفآ  دش و  حبص  هک  نآ  ات  میدروآ  رس  هب  ار  بش  نآ  نئمطم ، هدوسآ و  ام  دشیم . رهاظ  راوید  دندرکیم ، دوع  نوچ 
نوچ دندوب . هدرک  هتشذگ  زور  هچ  نآ  دندرک  دندش و  ادیپ  راوس  ود  نآ  هاگان  میداتفا . عزج  هب  سپ  درک . هبلغ  ام  رب  یگنـشت  دش و  مرگ 

امش داب  تراشب  : » دومرف ام . لها  هب  ناسرب  ار  ام  هک  میهدیم  مسق  دنوادخ  هب  ار  وت  هک  راوس  نآ  هب  میتفگ  دننک ، تقرافم  ام  زا  دنتـساوخ 
میدید دـش ، زور  رخآ  نوچ  دـندش . بیاغ  ام  رظن  زا  سپ  امـش ». لها  هب  دـناسریم  ار  امـش  هک  یـسک  امـش  دزن  دـیآیم  يدوز  هب  هک  ار 

. تشاذگ ار  دوخ  ياهرخ  درک و  رارف  دیـسرت و  دید ، ار  ام  نوچ  مزیه . ندرب  يارب  دمآیم  دوب و  غالا  هس  وا  اب  هک  اسارف  لها  زا  ار  يدرم 
يازع امـش  لها  هک  یتسرد  هب  امـش ! رب  ياو  تفگ : تشگرب و  سپ  میدرب . وا  يارب  ار  دوخ  ماـن  شدوخ و  مسا  هب  میدرک  زاوآ  ار  وا  سپ 

، میدیـسر هیرق  کیدزن  نوچ  میدـش . راوس  اهرخ  نآ  رب  میتساخرب و  سپ  مزیه . رد  تسین  یتجاح  ارم  هک  دـیزیخرب  دـندرک . اپ  رب  ار  امش 
تعلخ وا  رب  دـندرک و  مارکا  ار  وا  دـندش و  فوعـشم  دنـسرخ و  تیاـغ  هب  ناـشیا  درک و  ربـخ  ار  اـم  لـها  دـش و  دـلب  لـخاد  اـم  زا  شیپ 

ام سپ  میدوب . هدید  هک  ار  هچ  نآ  ناشیا ، يارب  میدرک  تیاکح  دندیـسرپ ، ام  لاح  زا  دوخ ، هناخ  لها  رب  میدـش  لخاد  نوچ  دـندیناشوپ .
، درب نم  دای  زا  ار  هّصق  نیا  راگزور  هاگ  نآ  هدـش . ادـیپ  امـش  يارب  شطع  تهج  زا  هک  هدوب  یتـالایخ  نآ  دـنتفگ : دـندرک و  بیذـکت  ار 

نایراکم کلـس  رد  متفرگ و  نز  مدیـسر و  یگلاس  تسیب  ّنس  هب  هک  نآ  ات  دـنامن  نآ  زا  يزیچ  مرطاخ  رد  دوبن و  يزیچ  اـیوگ  هکناـنچ 
. دنتفریم يأر  نم  ّرس  هب  هک  مالسلا  مهیلعهّمئا  راّوز  امیس  نامیا ، لها  اب  توادع  رد  دوبن  یـسک  نم  زا  رتتخـس  نم ، لها  رد  مدمآرد و 

متـشاد داقتعا  نآ و  ریغ  يدزد و  زا  دیآرب  متـسد  زا  هچ  نآ  هب  ناشیا ، ندرزآ  تیذا و  دـصق  هب  مدادیم  هیارک  ناویح  ناشیا  هب  نم  سپ ،
هب مداد  هیارک  ار  دوخ  ياهلام  هک  داتفا  قاّفتا  سپ  یلاعت . كرابت و  دـنوادخ  هب  دـنکیم  کیدزن  ارم  هک  تسا  یلاـمعا  زا  لـمع  نیا  هک 
ریغ يردـهزلا و  نبا  براح و  نبا  هفرع و  نبا  یلیهـسلا و  نبا  دوب  ناشیا  هلمج  زا  دنتـشگیمرب و  ترایز  زا  ناشیا  هّلح و  لها  زا  یتعامج 
دوب رپ  دـندید و  اهنت  ارم  هار  رد  نوچ  سپ  نم . توادـع  دانع و  رب  دـندوب  فقاو  ناـشیا  دادـغب و  يوس  هب  میتفر  حالـص و  لـها  زا  ناـشیا 

رب متـشادن  یتردق  و  مدوب . تکاس  نم  دندرک و  نم  اب  هک  نآ  رگم  حـیبق ، راک  زا  يزیچ  دنتـشاذگن  نم  رب  هنیک ، ظیغ و  زا  ناشیا  ياهلد 
رپ نم  هنیـس  دندمآ و  دورف  اجنآ  رد  دادـغب و  یبرغ  فرط  هب  دـنتفر  تعامج  نآ  میدـش  دادـغب  دراو  نوچ  ناشیا . ترثک  تهج  هب  ناشیا 

: دنتفگ متـسیرگ . مدز و  هچناپط  دوخ  يور  رب  متفر و  ناشیا  دزن  متـساخرب و  دندمآ ، نم  ياقفر  نوچ  ناشیا . رب  دقح  ظیغ و  زا  دوب  هدـش 
ّبس هب  دندرک  عورش  سپ  اهنآ . زا  دوب  هدش  دراو  نم  رب  هچ  نآ  ناشیا ، يارب  مدرک  تیاکح  سپ  هدش ؟ دراو  وت  رب  هچ  هدش و  هچ  ار  وت 

، ناشیا اب  درک  میهاوخ  دـنور و  نوریب  نوچ  دـش ، میهاوخ  عمج  هار  رد  اهنآ  اب  ام  هک  رادشوخ  لد  دـنتفگ : تعامج و  نآ  ندرک  نعل  و 
تعاـمج نیا  متفگ : نتـشیوخ  اـب  سپ  تفاـیرد . ارم  تداعـس  تفرگ ، ارف  ار  ملاـع  بش  یکیراـت  نوچ  دـندرک . اـهنآ  هچ  نآ  زا  رتعینش 

اب ّقح  هک ، نآ  رگم  تسین ، نیا  ناـشیا و  نید  هب  دـندرگیمرب  دـنوش ، دـهاز  نوچ  ناـشیا  ریغ  هکلب  دـندرگیمنرب ، دوـخ  نید  زا  هضفار ،
نیا رد  نم  هب  دهد  ناشن  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  وا ، یبن  ّقح  هب  مدرک  لاؤس  دنوادخ  زا  مدـنام و  هشیدـنا  رد  تسا و  ناشیا 

هک مدـید  ار  تشهب  هاـگان  درب ، باوـخ  ارم  سپ  دوـخ . ناگدـنب  رب  ار  نآ  هدـینادرگ  بجاو  هک  یّقح  هب  نآ  هب  مََرب  یپ  هک  یتمـالع  بش ،
اهنآ ياههخاش  هک  اریز  دوبن ؛ ایند  ياهتخرد  خنس  زا  اههویم و  فلتخم و  ياهگنر  هب  دوب  یگرزب  ناتخرد  نآ  رد  دناهدرک و  شیارآ 

اب بآ  بل  دوب و  يراج  اهرهن  نیا  بآ و  لسع و  ریـش و  رمخ و  زا  مدـید  رهن  راهچ  دوب و  ـالاب  تمـس  هب  اـهنآ  ياـههشیر  دوب و  ریزارس 
لیامـش و امیـس و  شوخ  مدـید  ار  ینانز  و  دروخیم . هنیآ  ره  دـماشایب ، اهنآ  زا  تساوخیم  يروم  رگا  هک  يوحن  هب  دوب  يواـسم  نیمز 

نآ زا  هک  مدرکیم  دـصق  هاگره  دوبن . نآ  رب  یتردـق  ارم  دـندیماشآیم و  اـهرهن  نآ  زا  دـندروخیم و  اـههویم  نآ  زا  هک  مدـید  ار  یموق 
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هچ متفگ : تعامج  نآ  هب  تفریم . ورف  ریز  هب  مشونب ، اهرهن  نآ  زا  مدرکیم  مزع  هک  نامز  ره  تفریم و  ـالاب  تمـس  هب  مریگب ، اـههویم 
ار یمیظع  جوف  هاگان  هک  مدوب  لاح  نیا  رد  يدماین . ام  دزن  هب  زونه  وت  دنتفگ : سپ  مناوتیمن ؟ نم  دیـشونیم و  دیروخیم و  امـش  هدش ،

اهتأیه نیرتهب  رد  هک  ار  هکیالم  زا  اهجوف  مدید  مدرک . رظن  دیآیم ». هک  تسا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ام  نوتاخ  : » دنتفگ سپ  مدـید .
يراوس نآ  مدید  دیـسر ، کیدزن  ترـضح  نآ  نوچ  دندوب . هدرک  هطاحا  هّمظعم  نآ  هب  ناشیا  دندمآیم و  دورف  نیمز  هب  اوه  زا  دـندوب و 

ار و وا  متخانش  مدید ، ار  وا  نوچ  هداتسیا ، مالسلا  اهیلعهمطاف  يور  هب  ور  دیناروخ ، ام  هب  لظنح  هک  نیا  هب  داد ، تاجن  شطع  زا  ار  ام  هک 
سپ امهیلع »-  هَّللا  تاولـص  تسا - . رظتنم  مئاق  نسحلا  نب  دّـمحم  نیا ، : » دـنتفگیم موق  نآ  هک  مدینـش  تیاـکح و  نآ  دـمآ  مرطاـخ  هب 

و : » دومرف سپ  هَّللا »! لوسر  تنب  ای  ِکیلع  مالّـسلا  : » متفگ متـساخرب و  نم  سپ  مالـسلا . اـهیلعهمطاف  رب  دـندرک  مالـس  دنتـساخرب و  مدرم 
رگا : » دومرف سپ  نم ! هدیس  يا  يرآ ، متفگ : شطع »؟ زا  ار  وت  نم  دنزرف  نیا  درک  صالخ  هک  یسک  نامه  وت  دومحم ! يا  مالّسلا  َکیلع 

زا ناگتـشذگ  تماـما  هب  مراد  رارقا  وت و  نایعیـش  نید  وت و  نید  رد  مدـش  لـخاد  نم  متفگ : يدـش ». راگتـسر  نایعیـش ، اـب  يدـش  لـخاد 
هیرگ هک  یتلاح  رد  مدش  رادیب  نم  سپ  تفگ : دومحم  يدـش ». زیاف  هک  ار  وت  داب  تراشب  : » دومرف سپ  دـنایقاب . هک  اهنآ  وت و  نادـنزرف 
هیرگ نیا  هک  دندرک  نامگ  دـنداتفا و  قلق  هب  نم  هیرگ  تهج  هب  نم  ياقفر  سپ  مدوب . هدـید  هچ  نآ  تهج  هب  مدوب ، دوخ  یب  مدرکیم و 

میهاوخ ماـقتنا  هنیآ  ره  هک  دـنوادخ  هب  مسق  راد ! شوـخ  لد  دـنتفگ : سپ  مدرک . تیاـکح  ناـشیا  يارب  هک  تسا  يزیچ  نآ  تهج  هب  نم 
سپ دوب . هدرک  دـنلب  ناذا  هب  زاوآ  هک  مدینـش  ار  نّذؤم  يادـص  دـندش و  تکاس  اهنآ  هک  نآ  ات  مدـش  تکاـس  سپ  نایـضفار . زا  دیـشک 

نوریب ًالهـس ، الو  ًالها  ال  دنتفگ : ناشیا . رب  مدرک  مالـس  سپ  راّوز . تعامج  نآ  رب  مدش  لخاد  متفر و  دادغب  یبرغ  بناج  هب  متـساخرب و 
سپ ارم . نید  ماکحا  نم  هب  دیزومایب  هک  امش  رب  مدش  لخاد  امش و  اب  متشگرب  نم  متفگ : وت . راک  رد  دهدن  تکرب  دنوادخ  ام . دزن  زا  ورب 
سپ دـیوگب . تسار  دوریم  لاـمتحا  دـنتفگ : رگید  یـضعب  و  دـیوگیم . غورد  تفگ : ناـشیا  زا  یـضعب  دـندش و  توـهبم  نم  نخـس  زا 

لاح ام  ییوگیم ، تسار  وت  رگا  دـنتفگ : مدوب . هدـید  هک  ار  هچ  نآ  ناـشیا  يارب  مدرک  تیاـکح  سپ  ار . رما  نیا  ببـس  نم  زا  دندیـسرپ 
لوغـشم ًۀـعاطو و  ًاعمـس  متفگ : مینک . هعیـش  ار  وت  اجنآ  رد  ات  ایب  ام  اب  سپ  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  دهـشم  يوس  هب  میوریم 

سپ هفیرش . ترضح  هب  میدیـسر  ات  ناشیا  يارب  مدرکیم  اعد  ار و  ناشیا  ياهنیجروخ  متـشادرب  ناشیا و  ياپ  تسد و  ندیـسوب  هب  مدش 
ناشیا هب  راّوز  راّوز و  رب  دندرک  مالس  سپ  دوب . رتگرزب  همه  زا  هک  يولع  يدرم  دوب  ناشیا  نایم  رد  دندرک و  لابقتـسا  ار  ام  اجنآ  ماّدخ 

هک تسا  یـسک  امـش  اب  نکلو  ًۀمارکو  ًابح  دنتفگ : مینک . ترایز  ار  دوخ  يالوم  دیـس و  ات  دینک  زاب  ام  يارب  ار  هسّدقم  هضور  رد  دـنتفگ :
نم هب  همّرکم  نآ  هداتـسیامالسلا و  اهیلعهمطاف  نم  هدیـس  يور  شیپ  هک  مدید  باوخ  رد  ار  وا  نم  دوش و  هعیـش  دـهاوخیم  دراد و  هدارا 

منیبـب ار  وا  رگا  و  سک » ره  زا  شیپ  نک  زاـب  وا  يارب  ار  رد  سپ  دوش . هعیـش  دراد  هدارا  هک  يدرم  دـمآ  دـهاوخ  وـت  دزن  رد  ادرف  : » دوـمرف
يوس هب  ندرک  رظن  رد  درک  عورـش  سپ  نک . لّمأت  ام  رد  دنتفگ : وا  هب  دندرک و  رظن  رگیدکی  هب  بّجعت  يور  زا  تعامج  نآ  مسانـشیم .

تـسار دـنتفگ : تعاـمج  نآ  تفرگ و  ارم  تسد  مدوب . هدـید  ار  وا  هک  درم  نآ  هَّللاو  تسا  نیا  ربکا ! هَّللا  تفگ : سپ  ناـشیا . زا  یکی  ره 
یلاعت كرابت و  دنوادخ  دمح  دندش و  دنسرخ  همه  درک و  لقن  هچ  نآ  رد  تفگ  تسار  درم  نیا  دوب و  تسار  وت  مسق  دیـس و  يا  یتفگ 

نم درک و  هعیش  ارم  تخومآ و  نم  هب  ار  عیـشت  هقیرط  هفیرـش و  ترـضح  رد  درک  لخاد  تفرگ و  ارم  تسد  هاگ  نآ  دندروآ . ياج  هب  ار 
يولع دش ، مامت  مراک  نوچ  درک . يّربت  ناشیا  زا  دیاب  هک  اهنآ  زا  متـسج  يّربت  ار و  ناشیا  درک  تالاوم  دـیاب  هک  ار  نانآ  مدرک  تالاوم 
ضوع دنوادخ  هک  نکن  ییانتعا  وا  هب  ایند ، لام  زا  ياهراپ  وت  هب  دسریم  يدوز  هب  : » وت هب  دیامرفیم  مالـسلا  اهیلعهمطاف  وت  هدیـس  تفگ :

ًاعمـس متفگ : سپ  تفاـی ». یهاوخ  تاـجن  هک  اـم  هب  نک  هثاغتـسا  سپ  اـهیگنت ؛ رد  داـتفا  یهاوخ  دـنادرگیمرب و  وـت  هب  يدوز  هب  ار  نآ 
رد فاعـضا و  نآ و  لثم  هب  داد  نم  هب  ار  نآ  ضوع  دنوادخ  دُرم و  نآ  سپ  دوب ، یفرـشا  تسیود  نآ  تمیق  هک  دوب  یبسا  ارم  و  ًۀـعاطو .

ار یسک  ره  مراد  تسود  زورما  نم  ناشیا و  تکرب  هب  داد  جرف  ارم  دنوادخ  متفای و  تاجن  مدرک و  هثاغتسا  ناشیا  هب  سپ  مداتفا ، اهیگنت 
سپ ار . تبقاع  نسح  ناشیا  دوجو  تکرب  زا  مراد  دیما  دراد و  نمـشد  ار  ناشیا  هک  ار  سک  ره  مراد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  ناشیا  هک 
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ناشیا زا  مدشن  یـضار  متـشاذگاو و  ار  دوخ  لها  نم  دندومن و  جـیوزت  نم  هب  ار  نز  نیا  سپ  نایعیـش ، زا  یـضعب  هب  مدـش  لّسوتم  نآ  زا 
(71 .) هَّللدـمحلاو يرجه . تشه  داتـشه و  ودـصتفه  هنـس  رد  درک  لـقن  نم  يارب  ار  هیـضق  نیا  دـیامرفیم : باـتک  فّنـصم  مریگب . ینز 
تسا و یّلح  دهفنبا  داتسا  تسا و  همّالع  رسپ  نیقّقحملارخف  نادرگاش  زا  تساملع و  ناگرزب  زا  دیمحلادبع  نب  یلع  دیـس  دیوگ : ّفلؤم 

يردهز نبا  تسا و  رایـسب  هقیار  فیناصت  ار  وا  تسوا و  ّدـج  دـیمحلادبع  دـناهدرک و  رایـسب  حدـم  وا  زا  تازاجا  لاجر و  بتک  رد  املع 
يردهزلا نب  رفعج  نیدلامجن  خیـش  رـسپ  وا  دیایب و  هک  مراهچ  لهچ و  تیاکح  بحاص  تسا ، نیدـلالامج  خیـش  هّصق ، نیا  رد  روکذـم 

بتک رد  هک  قّقحم  عیارـش  باتک  تادّدرت  حراش  تسا و  نیقّقحملارخف  رـصاعم  فورعم و  لضاف  ملاع  يردهز  نیدـلامجن  خیـش  تسا و 
حتف لّوا و  ياز  رسک  همجعم و  يازود  اب  دناهدرک  طبض  یضعب  ار  يردهز  نبا  دیوگیم : املعلا  ضایر  بحاص  دننکیم . لقن  وا  زا  هیهقف 

هدوب و اـملع  زا  مه  وا  هک  دوشیم  مولعم  باـتک  نآ  زا  رخآ . رد  هطقن  یب  يار  لّوا و  رد  همجعم  ياز  اـب  یـضعب  تسا و  رهـشا  نیا  لاد و 
دالب رد  هن  دوب ، اجنآ  رد  وا  هّصق  هدوببرع و  قارع  لها  زا  دومحم  هک  دوشیم  رهاظ  تیاکح ، نیا  عومجم  هظحـالم  زا  هک  دـنامن  یفخم 

هچنانچ دـشاب ؛ اسارف  هیرق ، مسا  ای  قارع  يارق  زا  دـشاب  ياهیرق  اج  نیا  رد  سراف  زا  دارم  ای  دوب  سراف  زا  وا  لصا  دـیاش  سپ  مجع . سراف 
. تسا هدش  رکذ  نآ  زا  یعضوم  رد 

نسحملادبع خیش  مهدزای  تیاکح 

هّجوتم نم  دیامرفیم : ( 72) هقیاضم هعساوم و  هلاسر  رد  سواط  نب  یلع  نیدلایـضر  هرهاظ  تامارک  هرهاب و  تاماقم  بحاص  لیلج  دیس 
دهـشم يوس  هب  هّلح  زا  همتاخ -  فرـش  هتداعـس و  هَّللا  فعاض  يوآ -  یـضاق  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  دوخ ، حـلاص  ردارب  اب  مدـش 

یلاعت يادخ  سپ  کی . لهچ و  دص و  شش  هنس  يرخالا  يدامج  رهـش  مهدفه  هبنـش  هس  زور  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دوخ ، يالوم 
رد بش  زین  ام  نایاپ  راهچ  ام و  باحصا  دنتفگیم و  راجنس  نبا  هرود  ار  نآ  هک  ياهیرق  رد  میرب  رـس  هب  ار  بش  هک  ام  يارب  دومرف  رایتخا 

هبنشراهچ زور  رهظ  مالسلا  هیلعیلع  ام ، يالوم  دهشم  هب  میدیسر  میدرک و  تکرح  اجنآ  زا  روکذم  هام  هبنشراهچ  حبـص  رد  دندوب . اجنآ 
يوس هب  مدـید  یلابقا  دوخ  سفن  رد  سپ  دوب . يرخالا  يدامج  مهدزون  هبنـش  جـنپ  بش  نآ ، دـش و  بش  میدرک و  ترایز  سپ  روکذـم .

لومأـم و هب  ندیـسر  تفأر و  تیاـنع و  لوبق و  تاـمالع  مدومن  هدـهاشم  سپ  يرایـسب . ریخ  يروضح و  يدـنوادخ و  ترـضح  سّدـقم 
ياهمقل نم  تسد  رد  ایوگ  دید : باوخ  رد  بش  نآ  رد  هتداعـس -  هَّللا  فعاض  يوآ -  دّمحم  نب  دّـمحم  نم ، حـلاص  ردارب  ار و  ینامهم 

، دش بش  نآ  رحـس  نوچ  مداد . وا  هب  ار  نآ  زا  يردق  تسا و  مالـسلا  هیلعيدهم  نم ، يالوم  نهد  زا  نیا ، هک  وا  هب  میوگیم  نم  تسا و 
، دوخ يالوم  هرّونم  هضور  لخاد  دش ، هبنـش  جنپ  زور  حبـص  نوچ  مدـناوخ . ار  بش  هلفان  تشاد ، نم  اب  یلاعت  يادـخ  هک  یلّـضفت  بسح 
هب تافشاکم  شترضح و  سّدقم  لابقا  يدنوادخ و  لضف  زا  نم  رب  دش  دراو  سپ  متـشاد . هک  یتداع  هب  مدش  هیلع -  هَّللا  تاولـص  یلع - 
رب یهلا  لضف  دیاوع  بسح  داد ، تسد  ارم  یکانلوه  شاعترا  دمآرد و  هزرل  هب  میاهمدـق  اضعا و  متفیب و  نیمز  رب  دوب  کیدزن  هک  يّدـح 

جنر و هناخ  زا  تقرافم  تکاله و  رب  مدش  فرـشم  نم و  يارب  دوخ  ناسحا  زا  نم  هب  ار  نآ  دنایامن  هچ  نآ  نم و  هب  شبانج  تیانع  نم و 
وا و يوس  هب  ندرک  رظن  رب  متشادن  تردق  نم  نم و  هب  درک  مالس  سپ  لامج . هلینک  نب  دّمحم  لاح  نیا  رد  دش  رضاح  هک  نآ  ات  تّقشم .

نم يارب  تراـیز  نیا  رد  دـش  دـیدجت  دندناسانـش و  نم  هب  ار  وا  سپ  وا . لاـح  زا  مدرک  لاؤـس  نآ  زا  دـعب  هکلب  ار ، وا  متخانـشن  وا و  ریغ 
دنچ هب  هتداعـس -  هَّللا  فعاـض  يوآ -  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نم ، حـلاص  ردارب  ارم  داد  ربخ  هلیمج . تاراـشب  هلیلج و  تافـشاکم 
نم هک  وا  هب  دیوگیم  دنکیم و  لقن  یباوخ  وا  يارب  باوخ  رد  یـصخش  ایوگ  دید : هک  نآ  هلمج  نآ  زا  ار ؛ اهنآ  دوب  هدـید  هک  تراشب 

ینعی وت -  تسا و  راوس  مدوب -  رـضاح  درکیم ، لقن  وا  يارب  ار  باوخ  نیا  هک  لاح  نآ  رد  نم  اـیوگ  نم و  ینعی  ینـالف -  اـیوگ  مدـید 
ود نآ  زا  یکی  ینادیم  وـت  هک  وا  هب  متفگ  نم  تفگ : نامـسآ . يوـس  هب  یگمه  دـیدرک  دوعـص  رگید  راوـس  ود  و  يوآ -  حـلاص  ردارب 

مالـسلا هیلعيدهم  نم  يالوم  نآ   -: » نم ینعی  یتفگ -  وت  سپ  منادیمن ! تفگ : باوخ  لاح  رد  باوخ  بحاص  سپ  دوب ؟ یک  اهراوس 
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رخالا يدامج  مهدفه  هعمج  بش  اجنآ  هب  میدیسر  سپ  هّلح . تمس  هب  بجر  لّوا  ترایز  تهج  هب  میدش  هّجوتم  فرشا  فجن  زا  تسا ».
لها زا  دنیوگیم  نسحملادبع  ار  وا  هک  حلاص  یصخش  هک  تشاد  روکذم  یلقبلا ، نب  نسح  روکذم ، هعمج  زور  رد  هراختسا و  بسح  هب 

رهاـظ و رد  ار  وا  هدرک  تاـقالم  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  اـم  يـالوم  هک  دـنکیم  رکذ  هدـمآ و  هّلح  هب  قارع -  يارق  ینعی  داوـس - 
، هبنش بش  دش  رـضاح  سپ  دوب . ارق  نب  ظوفحم  وا  مداتـسرف و  وا  دزن  يدصاق  سپ ، یماغیپ . تهج  هب  نم  دزن  هب  هداتـسرف  ار  وا  يرادیب و 

کـش سفن ، تسا و  یحلاص  درم  هک  ار  وا  متخانـش  نسحملادـبع . خیـش  اـب  مدرک  تولخ  سپ  هروکذـم . هرخـالا  يداـمج  مکی  تسیب و 
اجنآ زا  تسا و  رـشب  صفح  زا  وا  لصا  هک  درک  رکذ  سپ  مدیـسرپ . شلاح  زا  تسا و  ینغتـسم  ام  زا  وا و  ثیدح  قدص  رد  درک  دهاوخن 
اجنآ رد  لاح  نسحلا و  یبا  نبا  بالود  هب  تسا  فورعم  تسا و  هیدـهاجم  هب  فورعم  هلوحم  لباقم  هک  بالود  هب  هدـمآ  هدـش و  لـقتنم 

هک درک  رکذ  تسا . نآ  ریغ  هّلغ و  ندـیرخ  شلغـش  تسا و  رجات  وا  هکلب  اجنآ ، تعارز  بالود و  رد  تسین  يراـک  وا  يارب  تسا و  میقم 
. رجم هب  فورعم  عضوم  رد  درب  رـس  رب  هیدیعم  هفیاط  دزن  رد  ار  بش  دنک و  ضبق  ار  هّلغ  هک  اجنآ  هب  دمآ  ریارـس و  ناوید  زا  دـیرخ  هّلغ  وا 
. دوب اجنآ  یقرش  فرط  رد  رهن  رهن و  دصق  هب  تفر  نوریب  سپ  دنک . لامعتـسا  هیدیعم  بآ  زا  هک  تشاد  شوخان  دش ، رحـس  ماگنه  نوچ 
برغ و تهج  رد  تسالبرک  ینعی  مالسلا  هیلعنیسح  دهشم  هار  رد  هک  مالس  ّلت  رد  دید  ار  دوخ  هک  یتقو  رد  رگم  دشن  دوخ  تفتلم  سپ 
هچ نآ  زا  یضعب  حرش  تشذگ  هک  یبش  نامه  دوب ، کی  لهچ و  دص و  شـش  هنـس  رخالا  يدامج  رهـش  مهدزون  هبنـش  جنپ  بش  رد  نیا 
هب متـسشن  نم  سپ  تفگ : نسحملادبع  مالـسلا . هیلعنینمؤملاریما  ام ، يالوم  دزن  رد  وا  ِزور  رد  بش و  نآ  رد  نم  هب  درک  لّضفت  دنوادخ 

هدرک عولط  هام  ییادص و  یتکرح و  وا  بسا  يارب  زا  هن  یّسح و  وا  زا  مدینـشن  هک  مدید  دوخ  دزن  رد  ار  يراوس  هاگان  ندرک ، لوب  تهج 
دایز خرـس  شبـسا  گنر  هک : تفگ  سپ  وا . بسا  راوس و  نآ  تأیه  زا  مدرک  لاؤس  وا  زا  نم  سپ  تشاد . يرایـسب  هم  ار  اوه  نکل  دوب و 
راوس سپ  دوب . هدرک  لیامح  يریـشمش  تشاد و  کنح  هک  دوب  ياهماّمع  وا  رب  دوب و  دیفـس  ياههماج  شندـب  رب  دوب و  یهایـس  هب  لـیام 

: تفگ تقو . نیا  زا  دنکیم  لاؤس  هک  مدرک  نامگ  نم  سپ  تفگ : نسحملادبع  مدرم »؟ تقو  تسا  هنوگچ  نسحملادـبع ! خیـش  : » تفگ
رد مدرم  متفگ : مدرم ». لاـح  زا  وـت  زا  مدرک  لاؤـس  مدرکن ، لاؤـس  نیا  زا  ار  وـت  نم  : » تفگ سپ  هتفرگ . راـبغ  غـیم و  ار  اـیند  مـتفگ  سپ 
درک رکذ  و  وـگب » وا  هب  ناـنچ  نینچ و  سواـط و  نبا  دزن  هب  ورب  : » تفگ سپ  دـندوخ . لاـم  رب  دوـخ و  نطو  رد  تینما  ینازرا و  یبوـخ و 

« هدـش کـیدزن  تقو  سپ  هدـش ، کـیدزن  تقو  سپ  : » دومرف باـنج  نآ  هک  تفگ  هاـگ  نآ  دوـب . هدوـمرف  ترـضح  نآ  هچ  نآ  نم  يارب 
مداتفا و رد  ور  هب  سپ  تسا . مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ام ، يالوم  وا  هک  دـش  مولعم  مسفن  رب  داـتفا و  ملد  رد  سپ ، تفگ : نسحملادـبع 
؟ ارم سواط ، نبا  زا  بانج  نآ  درک  هدارا  هک  یتسناد  اجک  زا  وت  متفگ : دش . علاط  حبص  هک  نآ  ات  مدوب  یـشوهیب  تلاح  هب  مدش و  شوهیب 
هچ متفگ : ار . وت  يوس  هب  تلاسر  نیا  زا  دوب  هدرک  دصق  هک  نآ  رگم  متسنادن  مبلق  رد  ار و  وت  رگم  سواط  ینب  رد  مسانشیمن  نم  تفگ :

هدـش کیدزن  ای  هدـش  کیدزن  نم  تافو  هک  درک  دـصق  ایآ  هدـش » کیدزن  تقو  هدـش ، کیدزن  تقو  : » هک بانج  نآ  مالک  زا  يدـیمهف 
هّجوتم زور  نآ  رد  نم  سپ ، تفگ : مالـسلا . هیلعباـنج  نآ  روهظ  دـش ، کـیدزن  هکلب  تفگ : هیلع ؟-  هَّللا  تاولـص  باـنج -  نآ  روـهظ 

نامیـشپ ار و  یلاعت  يادخ  منک  تدابع  موش و  دوخ  هناخ  مزالم  هک  مدرک  مزع  مالـسلا و  هیلعهَّللادبع  یبا  دهـشم  البرک ، تمـس  هب  مدـش 
؟ يدرک هاگآ  تیاکح  نیا  زا  ار  یـسک  ایآ  وا : هب  متفگ  اهنآ . زا  منک  لاؤس  متـساوخیم  هک  ار  ییاهزیچ  مدرکن  لاؤس  هنوگچ  هک  مدـش 
مدرک و مگ  ار  هار  نم  هک  دـندرک  ناـمگ  هیدـیعم و  لزنم  تمـس  هب  نم  نتفر  نوریب  زا  دنتـشاد  ربـخ  هک  ار  یناـسک  ضعب  يرآ ! تـفگ :

جنپ زور  نآ  لوط  رد  نوچ  داد و  يور  ارم  هک  یـشغ  هب  نم  لاغتـشا  ناشیا و  يوس  هب  نم  نتـشگرب  نداتفا  ریخأت  تهج  هب  مدـش ، كاله 
لقن ار  تیاکح  نیا  هک  مدرک  تیـصو  ار  وا  سپ ، بانج . نآ  تاقالم  فوخ  زا  دوب  هدـش  نم  ضراع  هک  ار  یـشغ  نآ  رثا  مدـیدیم  هبنش 

وا نم و  سپ  تسا . یناوارف  لاـم  ارم  قـلخ و  زا  مزاـینیب  نم  تفگ : ار . اـهزیچ  زا  یـضعب  مدرک  ضرع  وا  رب  يدـحا و  يارب  زگره  دـنکن 
رد نآلا  تسا  نم  يانکـس  لحم  هک  هناخرد  زا  یّلحم  رد  درب  رـس  هب  ام  دزن  رد  ار  بش  مداتـسرف و  یباوخ  هماـج  وا  يارب  نم  میتساـخرب و 

لاؤس مباوـخب ، هک  نآ  تهج  هب  مدـمآ  دورف  هنزور  زا  نم  تساـخرب و  نم  دزن  زا  نوـچ  میدوـب . هدرک  توـلخ  هنزور  رد  وا  اـب  نم  هّلح و 
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يالوم ایوگ  هک  مدـید  باوخ  رد  سپ ، ار . نآ  ممهفب  هک  باوخ  رد  بش  نیمه  رد  ار  بلطم  نیا  فشک  يداـیز  یلاـعت  يادـخ  زا  مدرک 
باوخ زا  سپ  منادیمن . ار  نآ  ردق  نم  تسا و  نم  دزن  رد  هیده  نآ  هداتـسرف و  نم  يارب  یمیظع  هیده  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  نم 

. دوب رخآلا  يدامج  مهدجه  هبنـش  بش  نآ  بش و  زامن  يارب  زا  متفر  الاب  هنزور  نآ  هب  مدروآ و  ياج  هب  یلاعت  يادخ  دـمح  متـساخرب و 
ار قـیربا  نهد  سپ  مزیرب ، دوـخ  فـک  رب  بآ  هـک  مـتفرگ  ار  قـیربا  هتـسد  مدرک و  زارد  تـسد  نـم . دزن  دروآ  ـالاب  ار  قـیربا  حـتف ، سپ 

سپ دشاب  سجن  بآ  دیاش  متفگ : سپ  زامن . يارب  وضو  تهج  هب  بآ  لامعتـسا  زا  ارم  دش  عنام  دـنادرگرب و  ار  نآ  تفرگ و  ياهدـنریگ 
تسا مقر  نیا  دننام  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  رایـسب  ياهاطع  نم  رب  دنوادخ  يارب  زا  هک  اریز  نآ . زا  دیامن  ظفح  ارم  هک  هتـساوخ  دنوادخ 
سجن نیا  دـیاش  متفگ : يراـج . بآ  راـنک  زا  تفگ : يدرک ؟ رپ  اـجک  زا  ار  قیربا  متفگ : مداد و  زاوآ  ار  حـتف  سپ ، ار . نآ  مدوب  هدـید  و 

درک كاپ  ار  نآ  مدینشیم و  ار  قیربا  يادص  نم  تخیر و  ار  بآ  تفر و  سپ  نکرپ . ّطش  زا  نک و  ریهطت  نادرگرب و  ار  نآ  سپ  دشاب .
ار قیربا  نهد  ياهدـنریگ  سپ  مزیرب . دوخ  فک  رب  نآ  زا  هک  مدرک  عورـش  متفرگ و  ار  نآ  هتـسد  سپ  ار ، نآ  دروآ  دومن و  رپ  ّطـش  زا  و 

تدواعم زاب  تاوعد . زا  یـضعب  ندناوخ  هب  مدش  لوغـشم  مدرک و  ربص  متـشگرب و  سپ  نآ . زا  ارم  دش  عنام  نم و  زا  دـنادرگرب  تفرگ و 
بش و نیا  رد  بش  زامن  ندرک  زا  تسا  نم  عنم  تهج  هب  هیضق  نیا  هک  متـسناد  تشذگ . قباس  وحن  نامه  هب  سپ  قیربا ، بناج  هب  مدرک 

يارب بشما  نم  هک  هتساوخن  ادرف و  رد  ییالتبا  یمکح و  نم  رب  دیامن  يراج  هک  هدومرف  هدارا  یلاعت  يادخ  دیاش  هک  تشذگ  مرطاخ  رد 
مدید ار  يدرم  هاگان  مدیباوخ . هتسشن ، لاح  نآ  رد  سپ  درکیمن . روطخ  يزیچ  نیا ، ریغ  مبلق  رد  متسشن و  سپ  منک . اعد  نآ  زا  یتمالس 

مدش و رادیب  سپ  يورب ». هار  وا  يور  شیپ  رد  وت  هک  دوب  راوازـس  ایوگ  دوب ، هدمآ  تلاسر  يارب  هک  نسحملادـبع  : » دـیوگیم نم  هب  هک 
هک ار  هچ  نآ  مدرک  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  مدرک  هبوت  سپ  وا . مارکا  مارتحا و  رد  مدرک  ریـصقت  نم  هک  تشذـگ  مرطاخ  رد 

سپ تشاذگ . دوخ  تداع  هب  ارم  تفرگن و  ار  قیربا  یسک  سپ  وضو . نتفرگ  رد  مدرک  عورش  یـصاعم و  نیا  لثم  زا  دنکیم  هدننک  هبوت 
نیا ّقح  يادا  هب  مدرکن  اـفو  نم  هک  مدـیمهف  مدرک و  اـضق  ار  بش  هلفاـن  سپ  دـش . علاـط  رجف  هک  مدرک  زاـمن  تعکر  ود  متفرگ و  وـضو 

وا يارب  یفرـشا  شـش  دوخ ، لام  هّصاخ  زا  مدرک و  مارکا  مدومن و  تاـقالم  ار  وا  نسحملادـبع و  خیـش  دزن  هب  مدـمآ  دورف  سپ  تلاـسر .
رب ار  اهنآ  مدرک و  تولخ  وا  اب  دوخ . لام  لثم  نآ ، رد  مدرکیم  لمع  هک  ییاهلام  زا  یفرشا  هدزناپ  دوخ ، لام  هّصاخ  ریغ  زا  متـشادرب و 

تفرگن و  تسا » یفرـشا  دص  ردق  هب  نم  اب  : » تفگ نآ و  زا  يزیچ  ندرک  لوبق  زا  درک  عانتما  سپ  متـساوخ . ترذـعم  متـشاد و  هضرع  وا 
هَّللا یلـص  بانج -  نآ  لثم  ِلوسر  متفگ : سپ  دومن . عانتما  تّدـش  هب  و  تسا » ریقف  هک  یـسک  هب  ار  نآ  هدـب  : » تفگ ار و  اهنآ  زا  يزیچ 

. تسا كرابم  متفگ : نتفرگ . زا  درک  عانتما  زاب  وا . يانغ  رقف و  تهج  هب  هن  هداتسرف ، ار  وا  هک  نآ  مارکا  تهج  هب  دنهدیم  زیچ  ار  هیلع - 
نم لام  هّصاخ  زا  هک  یفرـشا  شـش  نیا  اما  نآ و  ندرک  لوبق  رب  منکیمن  هارکا  ار  وت  تسین  نم  لام  هّصاخ  زا  هک  یفرـشا  هدزناـپ  نآ  اـما 

، ار نآ  تفرگ  سپ  لوبق . رب  ار  وا  مدرک  مازلا  هک  نآ  ات  دـنکن  لوبق  ار  نآ  هک  دوب  کـیدزن  سپ  نآ . ندرک  لوبق  زا  يراـچان  سپ  تسا ،
رد هچناـنچ  متفر ، هار  وا  يور  شیپ  رد  مدروخ و  راـهان  وا  اـب  نم  تفرگ و  سپ  مدوـمن . مزلم  ار  وا  سپ  تشاذـگ . ار  نآ  تشگرب و  زاـب 
زا و  نیرهاطلا ». هلآو  دّمحم  نیلسرملا  دیس  یلع  هَّللا  یّلصو  هَّللدمحلاو  . » نامتک هب  مدومن  تیـصو  ار  وا  مدوب و  هدش  رومأم  نآ  هب  باوخ 
هب کی  لهچ و  دصشش و  هنس  رخآلا  يدامج  زا  مایس  هبنـشود  زور  هتفه ، نیا  رد  مدش  هّجوتم  نم  هک  نآ  لاح ، نیا  نایب  یتدایز  بیجع 
رد دش  رضاح  سپ  هتداعس .-  هَّللا  فعاض  دّمحم  نب  دّمحم  نب  دّمحم  دوخ  حلاص  ردارب  اب  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادبعیبا  دهـشم  يوس 

ادتبا شدوخ  دادغب و  رد  تسا  يرقم  هک  دیوس  نب  دّمحم  کی  لهچ و  دـص و  شـش  هنـس  كرابملا  بجر  لّوا  هبنـش  هس  بش  رحـس  دزن 
رد یلوسر  متـسه و  هناخ  رد  نم  ایوگ  هک  دش  روکذم  ًاقباس  هک  رخآلا  يدامج  مکی  تسیب و  هبنـش  بش  رد  باوخ  رد  دید  هک  درک  رکذ 

، نآ هک  دندرک  نامگ  تعامج  زا  یـضعب  سپ  تفگ : دیوس  نب  دّمحم  تسا . مالـسلا  هیلعبحاص  دزن  زا  وا  هک  دنیوگیم  هدمآ و  وت  دزن 
بحاص بناج  زا  وا  هک  متـسناد  نم  و  تفگ : دـیوس  نب  دّـمحم  هدـمآ . وت  دزن  هب  یماـغیپ  يارب  هک  هناـخ  بحاـص  بناـج  زا  تسا  لوسر 

، اـم يـالوم  لوـسر  دزن  تساـخرب و  دوـمن و  ریهطت  تسـش و  ار  دوـخ  تسد  ود  دـیوس  نب  دّـمحم  سپ  تفگ : تسا . مالـسلا  هیلعناـمزلا 
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هـس بوتکم  نآ  رب  نم و  يارب  دوب  مالـسلا  هیلعيدهم  ام ، يالوم  بناج  زا  هک  ار  یبوتکم  وا  دزن  رد  تفای  سپ  تفر . مالـسلا  هیلعيدهم 
ود اب  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدهم -  دوخ ، يالوم  لوسر  زا  متفرگ  میلـست  ار  بوتکم  نآ  نم  سپ  تفگ : يرقم  دیوس  نب  دّمحم  دوب . رهم 

يارب وا  متفگ : تسا ؟ تیاکح  هچ  تفگ : دوب . رضاح  يوآ  دّمحم  محلاص  ردارب  مدوب و  نم  وا  دوصقم  مدومن و  وت  میلست  ار  نآ  تسد و 
نامه رد  دید  باوخ  رد  دیوس  نب  دّمحم  هک  نیا  زا  مدش  بّجعتم  نم  سپ  دـیامرفیم : هللا  مهمحرسواط  نب  یلع  دیـس  دـنکیم . لقن  وت 

نب دّمحم  نیدلا  یضر  دیس  هک : دیوگ  ّفلؤم  ( 73 .) هَّللدمحلا روما . نیا  زا  دوبن  يربخ  ار  وا  دوب و  نم  دزن  رد  بانج ، نآ  لوسر  هک  بش 
هدش و فّرـشم  ترـضح  نآ  تمدخ  هک  تسا  یناسک  زا  زین  دومرف  رایتخا  يردارب  هب  سواط  نب  یلع  دیـس  ار  وا  هک  روکذم  يوآ  دّمحم 

نآ هک  هوآ  دلب  هب  تسا  تبسن  يوآ  دمآ و  دهاوخ  دندرک و  لقن  هریغ  همّالع و  هچنانچ  هدومن ، تیاور  بانج  نآ  زا  ار  هراختسا  زا  یعون 
قیدصت هب  تسا  ياهراشا  بش ، زامن  زا  دیـس  عنم  قیربا و  نتـشاد  هاگن  تیاکح  رد  تسا . لیم  جـنپ  هواس  هوآ و  نایم  دـنیوگیم و  هبآ  ار 

، بش زاـمن  صوصخ  رد  تسا . تاداـبع  زا  ياهلمج  زا  ندرک  مورحم  ناـهانگ ، زا  ياهراـپ  تبوـقع  هک  هدیـسر  هربـتعم  راـبخا  رد  هچ  نآ 
ببـس هب  دوشیم  مورحم  سپ  یغورد ، دیوگیم  درم  هنیآ  ره  : » دومرف هک  دـندرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  قودـص  ینیلک و 
لـالح يزور  يزور ، زا  دارم  و  ( 74 .«) يزور زا  نآ ، تهج  هب  دوشیم  مورحم  بش ، زاـمن  زا  دـش  مورحم  نوـچ  سپ  بش . زاـمن  زا  نآ ،

هک تسا  هّصاخ  تایاده  فراعم و  مولع و  دارم ، هنرگو  نآ  ریغ  بورشم و  لوکأم و  زا  دشاب  ینامسج  یناگدنز  بابـسا  دارم  رگا  تسا .
یتسرد هب  تفگ : سپ  دـمآ . مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دزن  يدرم  هک  دـناهدرک  تیاور  راوگرزب  ود  ره  زین  تسا . نآ  هب  حور  تاـیح  ماوق 

(75) یعادـلاةدع رد  وت ». ناهانگ  هدومن  دـیقم  ار  وت  هک  يدرم  وت  : » دومرف مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  بش . زاـمن  زا  مدـنام  مورحم  نم  هک 
دنکیم شومارف  سپ  ار ، یهانگ  هدنب ، دوشیم  بکترم  هاگ  هک  یتسرد  هب  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  يورم 

زا يدحا  منکیمن  نامگ  : » دومرف مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  تسا  يورم  تایرفعج  باتک  رد  دوب ». هتخومآ  هک  ار  یملع  نآ ، ببـس  هب 
هک تـسا  يورم  هّدـع  رد  زین  و  ( 76 .«) ار نآ  هدروآ  اـج  هب  هک  یهاـنگ  تهج  هب  رگم  ار  دوـخ  نـید  رما  زا  يزیچ  دـینک  شوـمارف  اـهامش 

داتفه زا  دنادیم  هچ  نآ  هب  دنکیمن  لمع  هک  ياهدنب  هب  درک  مهاوخ  هک  يزیچ  رتمک  نم  : » هک مالـسلا  هیلعدواد  هب  درک  یحو  دـنوادخ ،
هیلعداجـس ترـضح  زا  تسا  يورم  ( 78) رابخالا یناـعم  رد  ( 77 .«) ار دوـخ  رکذ  توـالح  وا  لد  زا  مرادیم  رب  هک  نـیا  هینطاـب ، تبوـقع 

ندرک و يزیچیب  راـهظا  دـنادرگرب ، ار  موسقم  يزور  هک  یناـهانگ  : » هدومرف اـجنآ  رد  ناـهانگ و  میـسقت  رد  ینـالوط  يربخ  رد  مالـسلا 
هچ نآ  خلا . نتشاد ». ... تیاکش  دوخ  دوبعم  زا  ندرمش و  کچوک  ار  یهلا  تمعن  نداد و  تسد  زا  ار  حبـص  اشع و  زامن  ندنام و  باوخ 

ناهانگ زا  مقر  نیا  رد  لخاد  تسا ، هلیلج  هسیفن  ياهيزور  زا  هک  بش  زامن  زا  وا  نامرح  يارب  زا  دش  ببس  هک  دیمهف  دوخ  لمع  زا  دیس 
يارب و  ( 79 .«) دومن مارکا  مارتحا و  ار  وا  دـیاب  تسا ؛ ملاع  راگدرورپ  لوسر  هناـخ ، ِرد  رب  لـیاس  : » هک هدیـسر  هربتعم  راـبخا  رد  هچ  تسا .
يارب هک  دـیدهت  یهن و  تمّذـم و  همه  نآ  اب  مدومن  طبـض  هبیط  هملک  باتک  رد  ار  نآ  زا  لهچ  هک  هدیـسر  عرـش  رد  یبادآ  وا  اـب  كولس 

نآ فاعضا  هّتبلا  راگدرورپ ، ترضح  بناج  زا  تسا  هداتـسرف  ًاتقیقح  هک  بانج  نآ  ّصاخ  لوسر  يارب  زا  سپ  هدیـسر . وا  لاؤس  لیاس و 
زامن صوصخ  تسا و  نمؤم  جارعم  هک  زامن  تمعن  ندیسر  زا  ندش  مورحم  ّقحتـسم  نآ ، رد  رّـصقم  تشاد و  تیاعر  دیاب  زازعا  مارکا و 
رکش زامن  تعکر  ود  رضحلا  ةدمعو  رفسلا  ةّدع  باتک  رد  یسربط  خیش  دش . دهاوخ  تسا ، نوریب  اصحا  ّدح  زا  نآ  باوث  هزادنا  هک  بش 

ره ای  هروکذم  تمعن  زا  نامرح  هک  تسناد  دـیاب  ( 80) دروآ ياج  هب  هضیرف  ره  يادا  زا  سپ  تسیاـب  هک  هدرک  تیاور  صوصخم  وحن  هب 
ببـس ناـمرح  نآ  هک  نیا  هب  دوشیم  هتخانـش  تسا و  نالذـخ  يزخ و  تبوقع و  يور  زا  یهاـگ  یهاـنگ ، ریـصقت و  ره  تهج  هب  یتمعن 
زگره مورحم و  دوخ  رادرک  يدب  تهج  هب  هلیلج  معن  مسق  نیا  رتشیب  زا  هک  قیالخ  بلاغ  دننام  شبحاص ، تمادـن  رّکذـت و  يارب  زا  دوشن 

كرادـت دـنناوتن  دـنروخ و  ترـسح  دوش و  فوشکم  ناشیا  رب  هک  زور  نآ  اـت  هتفر  ناـشیا  تسد  زا  هچ  دـندرک و  هچ  هک  دـنوشن  تفتلم 
دوش و تفتلم  دوز  هک  نآ ، تبقاـع  يدـب  رادرک و  ءوـس  هب  تسا  مرج  بکترم  ندرک  هاـگآ  تیاـنع و  فـطل و  يور  زا  یهاـگ  و  دـننک .

راتفگ تانکس و  تاکرح و  عیمج  رد  هتشاذگ ، هیهلا  دودح  رب  ندرکن  زواجت  رب  ار  دوخ  لمع  يانب  هک  دننک  نانآ  اب  ار  نیا  دنک و  یفالت 
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، تسین اهنآ  حرـش  ّلحم  هک  حلاصم  ياهراپ  تهج  هب  یهاگ  رگا  سپ ، دننک . یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ياضر  هظحالم  راتفر ، رادرک و  و 
نآ دوش و  قباـس  تلاـح  زا  رتهب  شلاـح  نآ  زا  سپ  دـنریگب و  شتـسد  دـننک و  شهّبنتم  دـنهد و  شیازج  دوز  دنزرـس ، ناـشیا  زا  یمرج 

ار ماقم  دوشیم و  رهاظ  لییاکیم  لییربج و  همـصاخم  ربخ  زا  هچنانچ  درب . الاب  ار  شراک  هدـش ، ادـیپ  وا  رد  هک  تلجخ  مرـش و  راـسکنا و 
. تسین نیا  زا  هدایز  شیاجنگ 

املع نایم  رد  سواط  ینب 

نب یلع  نیدلا  یـضر  لیلج  دیـس  ناشیا : رهـشاو  لّوا  سواط . لآ  لضافا  زا  دـندوب  یتعامج  املع ، نایم  رد  سواطینب  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
نبا لیاضف  تاراـیز و  هیعدا و  بتک  رد  هچ  نآ  هعیـش و  ناـیم  رد  هعیاـش  بتک  هفورعم و  تاـماقم  بحاـص  دّـمحم  نبا  رفعج  نب  یـسوم 

هیهقف و بتک  رد  سواط  نبا  زا  دارم  دوب و  رـصع  هناگی  لاجر  هقف و  رد  هک  دمحا  لیبن ، ملاع  وا  ردارب  مود : تسوا . دارم ، دنیوگ ، سواط 
دوب راگزور  هناگی  املع و  اّلجا  زا  هک  يرغلاۀحرف  باتک  بحاص  سواط  دمحا  نب  میرکلادـبع  نیدـلا  ثایغ  وا  رـسپ  موس : تسوا . هیلاجر 

، مساقلا یبا  نیدلا  یضر  دیس  مجنپ : میرکلادبع . نب  یلع  مساقلایبا ، نیدلا  یضر  میرکلادبع  دیس  رـسپ  مراهچ : مهف . تدوجو  ظفح  رد 
رب یهاگ  دوب . کیرـش  دوخ  دجما  ردپ  اب  هینک  مسا و  رد  هک  دیاوفلا  دـیاوز  باتک  بحاص  سواط ، نب  یلع  نیدـلا  یـضر  دیـس  نب  یلع 
رد دومن . فینـصت  وا  يارب  ار  هّجحملا  فشک  باـتک  وا  دـجما  ردـپ  دـننک و  قـالطا  سواـط  نبا  زین  دّـمحم  نیدـلا  لـالج  دیـس  وا  ردارب 

املع زا  رگید  یعمج  همالع و  دلاو  نیدلا  دـیدس  اب  سواط  نبا  نیدـلادجم  دیـس  هک  تسا  روکذـم  دادـغب ، هب  ناخ  وکاله  دورو  تیاکح 
نب دّمحم  نیدلادجم ، دیـس  هک  هدرک  لقن  یتکابت  نیدلارخف  الوم  خیرات  زا  ءاملعلا  ضایر  رد  و  دنتفرگ . ناما  هّلح  يارب  زا  وا و  دزن  دنتفر 

ام : » دنتفگ ار و  دایقنا  تعاطا و  دندرک  راهظا  وکاله و  دزن  دنداتـسرف  یبوتکم  رّهطم ، نبا  فسوی  نیدـلا  دـیدس  یّلح و  سواط  نب  نسح 
جورخ رد  ار  مالسلا  هیلعیلع  زا  يورم  ربخ  نآ  دندرک  رکذ  و  دالب ». نیا  رب  دش  رهاق  یهاوخ  وت  هک  ( 81) مالسلا هیلعیلع  رابخا  رد  میتفای 

ینب رکذ  رد  خـیراوتلا  خـسان  رد  رـصاعم  خّروـم  لـضاف  داد و  ناـما  ار  هّلح  درک و  مارکا  ار  ناـشیا  سپ  ( 82 .) دادـغب رب  وا  هبلغ  وکـاله و 
دیامنیم و هدراو  راثآ  رابخا و  رکذ  نآ  رد  ةراشبلا ». باتک  بحاص  تسا ، نیدـلادجم  دیـس  قارع  رد  سواط  ینب  زا  یکی  : » هتفگ سواط 
رد لّوا  دیهـش  ذیملت  یّلح  نامیلـس  نب  نسح  خیـش  نکل  خـلا . دـیامرفیم . رکذ  ار  سابعلاینب  تلود  ضارقنا  دالب و  نآ  رد  ار  لوغم  هبلغ 

« ملاعلا هَّللاو  . » سواط نب  یلع  دیس  هب  هداد  تبسن  ار  تراشب  باتک  ( 84) ریاصبلا (83) رصتخم باتک 

سواط نبا  نابز  زا  یتیاکح  مهدزاود  تیاکح 

يدهم ام ، يالوم  وا و  نایم  یتلصاوم  مربیمن ، ار  وا  مسا  هک  یسک  زا  مدینش  : » دیامرفیم روکذم  باتک  رد  سواط  نبا  لیلج ، دیـس  ًاضیا 
تایح و بانج و  نآ  سّدقم  دوجو  رب  دراد  تلالد  هک  دـشیم  وزج  دـنچ  هنیآ  ره  نآ ، رکذ  دوب  اور  رگا  هک  تسا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  - 

(85 .«) وا هزجعم 

مالسلا هیلعنیمظاک  مرح  رد  رورس  نآ  هدهاشم  مهدزیس  تیاکح 

مدرک كرد  هک  قیقحت  هب  هدومرف : ( 86) موجنلا نم  مارحلاو  لالحلا  جهن  ۀفرعم  یف  مومهلا  جرف  باتک  رد  هارث  باط  روکذـم  مظعم  دـیس 
یناسک دوب  ناشیا  نایم  رد  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ار -  يدهم  دندومن  هدـهاشم  ناشیا ، هک  دـندرکیم  رکذ  هک  ار  یتعامج  دوخ  نامز  رد 

هک يربخ  تسا ، هلمج  نیا  زا  بانج و  نآ  رب  دوب  هدـش  ضرع  هک  ار  اههضیرع  اههعقر و  ترـضح  نآ  بناـج  زا  دـندوب  هدـش  لـماح  هک 
يادـخ زا  وا  هک  دومن  رکذ  سپ  مربب ؛ ار  وا  ماـن  هک  تسا  هدادـن  نذا  هک  یـسک  ارم  داد  ربـخ  هک  تسا  ناـنچ  نآ  متـسناد و  ار  نآ  قدـص 

هدهاشم وا  هک  دید  باوخ  رد  سپ  ار . هیلع  هَّللا  مالـس  يدهم  ترـضح  ندومن  هدهاشم  هب  دیامن  لّضفت  وا  رب  هک  دوب  هدرک  تلأسم  یلاعت 
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، ام يـالوم  رّهطم  دهـشم  رد  وا  دیـسر ، تقو  نآ  نوچ  تفگ : تقو . نآ  هب  دـندومن  هراـشا  ار  وا  هک  یتقو  رد  ار  باـنج  نآ  دومن  دـهاوخ 
، ام يالوم  ترایز  هب  دوب  لوغشم  وا  تقو و  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  دوب  هتخانش  هک  ار  يزاوآ  دینـش  سپ  دوب . مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم 
رد داتسیا  رّونم و  مرح  رد  دش  لخاد  بانج و  نآ  ندرک  تمحازم  زا  تشاد  هاگن  ار  دوخ  روکذم ، لیاس  سپ  مالسلا . هیلعداوج  ترـضح 
هَّللا تاولـص  يدهم -  تسا  وا  هک  دوب  دقتعم  هک  نآ  دمآ ، نوریب  سپ  مالـسلا . هیلعمظاک  ترـضح  ام ، يالوم  سّدقم  حیرـض  ياهاپ  دزن 

نآ سّدـقم  روضح  رد  بیدأت  بوجو  تهج  هب  وا  اب  درکن  مّلکت  ار و  باـنج  نآ  دومن  هدـهاشم  صخـش  نیا  یقیفر و  دوب  وا  اـب  و  هیلع - 
. بانج

اه تشون  یپ 

هلاشزاب و خ.ل : ( 6 وا . ردارب  خ.ل: ( 5 تخبین . خ.ل: ( 4 سیئر . خ.ل : لیبن 3 ) خ.ل : ( 2 . 443 ص 442 -  ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 1
خ.ل: حورجم ؛ لـصا : ( 8 رتقاـف . زین  مئاـق و  خ.ل : فلؤم ؛  موـحرم   ] هنم سقاـغم . سلبارط و  نیباـم  برغم  رد  تسا  يرهـش  ( 7 هکاشداپ .

هروس ( 13 فـّلؤم .  موـحرم   ] هـبآ لـها  زا  ینعی  ( 12 يزار . ل : خ  ( 11 يراـبنا . خ.ل : ( 10 دوـلوم . ود  بحاــص  ود  خ.ل : ( 9 جووحم .
نآ زا  شیب  ایوگ  تسین و  دوجوم  رتشیب  مجنپ  باب  ياهتنا  ات  یمق  کلملادبع  موحرم  رثا  مق  خیرات  یـسراف  همجرت  ( 14 هیآ 54 . نونمؤم ،

موحرم زا  هتـشادن و  یـسرتسد  نآ  یبرع  لـماک  نتم  هب  زین  مرتحم  فلؤم  هدوبن و  سرتـسد  رد  نآ  یبرع  یلـصا  نتم  تسا . هدـشن  همجرت 
. نیعبس خ.ل : ( 16 تسین . نآ  زا  يرثا  ًالعف  هک  تسا  هللا  همحرقودص  خیـش  زا  مهم  یباتک  ( 15 دناهدومرف . لقن  یهاشنامرک  یلع  دّمحم 
ص 295-294. تاوعدلا ، جـهم  ر.ك : ( 19 ص 233-230 . ج 35 ، راونـالاراحب ، ر.ك : فلؤم 18 ) موحرم  . ] دـنتفگ اـبحرم  ینعی  ( 17

نوچ تسا . هیزعت  عمج  يزاعت  هنمدازآ 24 ) لصا : ( 23 ص 60 . مق ، خیرات  ( 22 ص 181 . عوبسالا ، لامج  ( 21 ص 89 . تاوعدلا ، ( 20
دنداد اهنآ  هب  هک  یّلـست  ناـگدز و  تبیـصم  يارب  ار  مالـسلا  هیلعیلع  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هیزعت  هدرک  عمج  نآ  رد 

هیآ نارمع ، لآ  هروس  ( 27 هیآ 46 . رجح ، هروس  ( 26 هیآ 42 . لافنا ، هروس  ( 25 ّفلؤم .  موحرم  . ] هنم تشاذـگ . يزاعت  ار  نآ  مان  اذـهل 
خ.ل: ( 32 هیآ 25 . هرقب ، هروـس  ( 31 هیآ 34 . نارمع ، لآ  هروـس  ( 30 هیآ 12 . سی ، هروـس  ( 29 هـیآ 61 . نارمع ، لآ  هروـس  ( 28 . 133

طارصلا ( 35 ص 31 . عوبسالا ، لامج  ( 34 . 220 ص 213 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ( 33 رمع . نامثع و  رکبوبا و  ینعی  هثالث  خویـش  ياربت 
ر.ك: ( 38 . 69 ص 59 -  ج 2 ، هینامعنلا ، راونالا  ( 37 ص 765 . هعیـشلا ، ۀقیدح  ( 36 ص 264 . ج 2 ، میدقتلا ، یقحتسم  یلا  میقتـسملا 
هدومرف و فیلأت  راونالاراحب  هب  قاحلا  تهج  ار  يوأملا  ۀنج  هلاسر  هللا  همحريرون  ثدحم  موحرم  . ) 220 ص 213 -  ج 53 ، راونالاراحب ،
(39 ددرگیم ). پاچ  راونالاراحب  تسویپ  هب  هلمکت  ناونع  هب  هک  تسا  يوأملا  ۀـنج  هلاسر  رخآ  اـت  زا ص 190  راحب  دلج 53  نونکا  مه 

 - ص 277 یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 41 . 162 ص 161 -  یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 40 . 172 ص 171 -  ینامعن ، میهاربا  نب  دّـمحم  ۀـبیغلا ،
لامج ص 411 ؛ دجهتملا ، حابصم  ر.ك : ( 44 . 42 صص 41 -  عورشملا ، لمعلا  لامکب  عوبسالا  لامج  ( 43 ص 280 . نامه ، ( 42 . 279

ص 280. یسوط ، خیش  ۀبیغلا ، ( 45 ص 115 . ص 332 و ج 99 ، ج 92 ، راونالاراحب ، 310 ؛ ص 309 -  عورشملا ، لمعلا  لامکب  عوبسالا 
(48 . 550 ص 548 -  حابصملا ، ( 47 ص 261 . ج 36 ، راونالاراحب ، ص 40 ؛ تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  زین ر.ك : ص 151 و  نامه ، ( 46
ص 318. ملهچ ، ثیدح  لیذ  نامه ، ( 51 ص 317 . هدیزگ ،   ] يدتهملا ۀیافک  ( 50 ص 340 . ج 86 ، راونالاراحب ، ( 49 ص 134 . رازملا ،

هیآ جح ، هروس  ( 56 ص 775 . ج 2 ، نامه ، ( 55 ص 87 . ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ( 54 هیآ 45 . ءارسا ، هروس  ( 53 ص 224 . ۀبیغلا ، ( 52
ص یسوط ، خیش  تسرهفلا ، ر.ك : ( 59 ص 72 . ءاملعلا ، ملاعم  ( 58 ص 185 . مشش ، یـس و  ثیدح  هدیزگ ،   ] يدتهملا ۀیافک  ( 57 . 11
( توت  ) ثوت لکـش  رب  مرن  خرـس و  تسا  ینوزف  یتـشوگ  هثوت : ( 61 . 300 ص 296 -  ج 3 ، ۀّـمئالا ، ۀـفرعم  یف  هّمغلا  فشک  ( 60 . 104
، لمآلا لما  ( 63 . 300 ص 296 -  ج 3 ، همئالا ، ۀفرعم  یف  همغلا  فشک  ( 62 ادخهد . ر.ك : دیارگ . یهایس  هب  هک  دشاب  یـضعب  هتخیوآ و 
( هر ) سواط نبا  هدرک و  همجرت  سابع  هاش  رتخد  مگیب ، اغآ  ناخ  يارب  زا  ءالضف  زا  یـضعب  ار  نیدباعلا  سینا  باتک  ( 64 ص 245 . ج 2 ،
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هَّللا یبن  ثیش  ّبُج  ففخم  ثیش  بج  ( 65 ّفلؤم .  موحرم  . ] هبلق راونا  هَّللاداز  هنم  دنکیم . لقن  تاداعس  باتک  زا  یهاگ  دوخ  باتک  رد 
یف ۀیاهنلا  ( 67 ص 87 . رابخالا ، یناـعم  ( 66 فلؤم .  موحرم  . ] هنم مالـسلا . هیلعربمغیپ  نآ  هب  دـنهد  تبـسن  اـج  نآ  رد  ار  یهاـچ  تسا ،

ص همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 69 ص 247 . ج 1 ، دابعلا ، یلع  هَّللا  جـجح  هفرعم  یف  داـشرالا  ( 68 ص 444 . ج 2 ، ثیدـحلا ، بیرغ 
هخسن رد  ( 72 . 208 ص 202 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 71 . 301 ص 300 -  ج 3 ، همئالا ، ۀفرعم  یف  همغلا  فشک  ( 70 407 و 437 .

یـضعب تسا  سوواط  نبا  موحرم  زا  زین  باتک  نیا  تسا . هدـمآ  يرولا » ناطلـس  ثایغ  باتک  ، » هقیاضم هعـساوم و  هلاـسر  ياـج  هب  یطخ 
ص 73. ج 16 ، هعیرذلا ، ر.ك : تسا . هتشاگن  نینچ  هعیرذلا  رد  گرزب  اقآ  موحرم  هچنانچ  دنشاب  باتک  کی  ود  ره  هک  دناهداد  لامتحا 
ص 42، لامعالا ، باوث  ص 262 ؛ ج 2 ، عیارشلا ، للع  ص 195 ؛ ج 1 ، بلطملا ، یهتنم  ( 74 . 90 ص 86 -  هیندملا ، دـئاوفلا  ر.ك : ( 73
ص تایرفعجلا ، ( 76 ص 197 . یعاسلا ، حاجن  یعادلا و  ةدـع  ( 75 ص 160 . ج 8 ، هععیشلا ، لئاسو  ص 122 ؛ ج 2 ، ماکحالا ، بیذهت 
ص 121؛ ةدمعلا ، ص332 ؛ ج2 ، مالسالا ، مئاعد  ( 79 ص 270 . رابخالا ، یناعم  ( 78 ص 69 . یعاسلا ، حاجن  یعادلا و  ةدـع  ( 77 . 172

لق  » هروـس دــمح و  مود  رد  هـبترم  کــی  هَّللا » وــه  لــق   » دــمح و هروــس  لّوا  تـعکر  رد  هَّللاوــه ؛ ( 80 ص25 . ج 93 ، راونــالاراحب ،
هدجـس رد  عوکر و  رد  و  ًادـمحو » هَّللًارکـش  ًارکـش  هَّللدـمحلا  : » دـیوگب لّوا  تعکر  هدجـس  ود  عوکر و  رد  هبترم و  کی  نورفاکلااهیاای »
یهتنم ر.ك : ( 81 فلؤم .  موحرم   ] هنم یتلئسم ». یناطعاو  یئاعد  یل  باجتـساو  یتجاح  یل  یـضق  يّذلا  هَّللدمحلا  : » دیوگب مّود  تعکر 

ج هعیرذلا ، ص 43 ؛ هابتشالا ، حاضیا  ص 15 ؛ ج 1 ، ماکحالا ، دعاوق  ر.ك : ( 82 ص 297 . ج102 ، راونالاراحب ، ص 15 ؛ ج 3 ، بلطملا :
 - ج 52 راونالاراحب ، كر : ( 86 ص 91 . هیندملا ، دئاوف  ( 85 ص 212 . تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  ( 84 بختنم . لصا : ( 83 ص 114 . ، 3

ص54.

مود دلج 

مهدراهچ تیاکح 

نومیم نب  سابعلاوبا  دیـشر  نآ ، هب  ارم  درک  ثیدح  هک  يربخ  تسا  هلمج  نیا  زا  و  هدومرف : سوواط ) نبا  ، ) نأشلا میظع  دیـس  ماّرو  خیش 
زا هحور -  هَّللا  سدق  سارف  یبا  نب  ماّرو  نم ، ّدج  ینعی  خیش  دش  هّجوتم  نوچ  تفگ : هّرماس . تمس  هب  میتفریم  ام  هک  یلاح  رد  یطـساو 

، زور تفه  ّالا  هاـم  ود  شیرق ، رباـقم  رد  سّدـقم  دهـشم  رد  ندومن  تماـقا  يراـغم و  زا  دوب  هدرک  ادـیپ  هک  یتلـالم  ّملأـت و  تهج  هب  هّلح 
دهـشم رد  ماّرو  خیـش  اب  میدش  عمتجم  سپ  دوب . درـس  تّدـش  هب  اوه  يأر و  نم  ّرـس  يوس  هب  طساو  دـلب  زا  نم  مدـش  هّجوتم  سپ  تفگ :

رد ای  يدنبب  دوخ  سابل  همکد  اب  ار  نآ  هک  متسرفب  ياهعقر  وت  اب  مهاوخیم  تفگ : مدرک . نایب  وا  يارب  ترایز  رد  ار  دوخ  مزع  یمظاک و 
رد يوش  لخاد  سّدقم و  بادرس  هّبق  ینعی  هفیرـش ، هّبق  هب  يدیـسر  نوچ  سپ  دومرف : متـسب . دوخ  هماج  رد  ار  نآ  سپ  دوخ . نهاریپ  ریز 

نوچ سپ  راذـگب ؛ هّبق  رد  ار  هعقر  سپ  ییایب ، نوریب  یتساوخ  هک  يدوب  یـسک  رخآ  دـنامن و  یقاب  وت  دزن  رد  یـسک  بش و  لّوا  رد  اجنآ 
متفر و حبـص  سپ  دومرف . رما  نم  هب  ار  هچ  نآ  مدرک  نم  سپ  تفگ : وگم . زیچ  يدحا  هب  ینیبن ، اجنآ  رد  ار  هعقر  اجنآ و  هب  يورب  حـبص 
. دومن تعجارم  هّلح  هب  ینعی  دوخ . لها  يوس  هب  دوب  هتشگرب  دوخ  لیم  هب  نم  زا  شیپ  خیش  دوخ و  لها  يوس  هب  متشگرب  متفاین و  ار  هعقر 
: تفگ سابعلاوبا  دش . یـضقنم  تجاح  نآ  نم : هب  دومرف  هّلح  رد  شلزنم  رد  ار  خیـش  مدرک  تاقالم  مدمآ و  ترایز  مسوم  رد  نوچ  سپ 

داّهز زا  روکذم  ماّرو  خیش  دیوگ : ّفلؤم  تسا . لاس  یس  بیرق  هک  لاح  ات  خیش  تافو  تقو  زا  متفگن  يدحا  هب  وت  زا  لبق  ار  ثیدح  نیا 
نبا يردام  ّدج  وا  ماّرو و  هعومجم  هب  تسا  فورعم  هک  رطاخلا  هیبنت  باتک  فّنصم  تسا و  رتشا  کلام  دالوا  زا  تساهقف و  نایعا  املع و 
ماّرو دوعـسم  رتخد  تسا ، سیردا  نبا  ردام  هک  خیـش  رگید  رتخد  رتخد و  نیا  رداـم  تسا و  یـسوط  خیـش  رتخد  وا  رداـم  تسا و  سواـط 
نیا رد  هّفلؤم  بتک  زا  يرایسب  رد  هدش و  هبتشم  یتعامج  رب  ماّرو  نیا  هب  ماّرو  دوعسم  نآ  دنتازاجا و  رد  لخاد  الـضف و  زا  هس  ره  تسا و 
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رگیدکی هلاخ  رسپ  ار  ملاع  ود  نیا  یضعب  یّتح  تسین ؛ نآ  رکذ  ماقم  هک  هدش  سیردانبا  سواط و  نبا  همجرت  رد  هبیجع  تاهابتـشا  باب 
. دراد املع  تاقبط  هب  یتفرعم  هلمجلا  یف  هک  نآ  رب  تسین  یفخم  تسا و  هشحاف  طالغا  زا  نیا  هدرمش و 

مهدزناپ تیاکح 

هلمج زا  هتفگ : یّلح  همّالع  هَّللاۀیآ  تالاوحا  نمـض  رد  ( 1) نینمؤملا سلاجم  رد  يرتشوش  هَّللارون  یضاق  دیهش  دیس  یّلح  همالع  فّرـشت 
رد هک  تّنـس  لها  ياملع  زا  یکی  هک  هتفای  راهتـشا  ناـمیا  لـها  هنـسلا  رب  هک  تسا  نآ  دراد ، زاـیتما  نآ  هب  خیـش  باـنج  هک  هیلاـع  بتارم 

دـناوخیم و مدرم  اب  ار  نآ  سلاجم ، رد  دوب و  هتـشون  هیماما  هعیـش  بهذـم  ّدر  رد  یباتک  دوب ، خیـش  باـنج  داتـسا  یملع  نونف  زا  یـضعب 
خیـش بانج  دـسیونب و  هک  دادیمن  یـسک  هب  ار  نآ  دـیامن ، نآ  ّدر  هعیـش  ياملع  زا  یـسک  ادابم  هک  نآ  میب  زا  دومنیم و  ناـشیا  لالـضا 
باتک تیراـع  ساـمتلا  هلیـسو  ار  يدرگاـش  داتـسا و  هقـالع  مرجـال  دـیامنب . نآ  ّدر  اـت  درآ  تسد  هب  ار  نآ  هک  تخیگنایم  هلیح  هشیمه 

ار باتک  نیا  هک  ماهدرک  دای  دنگوس  تفگ : دهن ، وا  سامتلا  هنیـس  رب  ّدر  تسد  هراب  کی  هک  تساوخن  صخـش  نآ  نوچ  درک و  روکذـم 
زا بش  نآ  رد  هک  درب  هناخ  هب  تفرگب و  ار  باتک  هتـسناد ، تمینغ  ار  ردـق  نآ  زین  خیـش  بانج  مراذـگن . یـسک  شیپ  بش  کی  زا  هدایز 

ترضح دومن ؛ هبلغ  خیـش  بانج  رب  باوخ  تشذگب ، بش  زا  یفـصن  دومن و  لاغتـشا  نآ  تباتک  هب  نوچ  دیامن . لقن  ناکما  ردق  هب  اجنآ 
نآ دش ، رادیب  باوخ  زا  خیـش  نوچ  نک ». باوخ  وت  راذگاو و  نم  هب  ار  باتک  : » هک دنتفگ  خیـش  اب  دش و  ادیپ  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص 

میهاربا نب  یلع  یعملا  لـضاف  لوکـشک  رد  ار  تیاـکح  نیا  دـیوگ : ّفلؤم  دوب . هدـش  ماـمت  مالـسلا  هیلعرمـالابحاص  تمارک  زا  هخـسن 
زا یـضعب  زا  یباتک  باـنج ، نآ  هک  درک  لـقن  هک  تسا  ناـنچ  نآ  مدـید و  رگید  وحن  هب  هللا  مهمحریـسلجم  همّـالع  رـصاعم  یناردـنزام 
هک نآ  طرـش  هب  داد  وا  هب  هک  داتفا  قاّفتا  هک  نآ  ات  دوب . یگرزب  باتک  نآ  نداد و  زا  درک  ابا  وا  سپ  دنک . ياهخـسن  هک  تساوخ  لضافا 

عورـش دروآ و  لزنم  هب  ار  نآ  هر ) ) هماّلع سپ  رتشیب . ای  لاس  کی  رد  رگم  دـشیمن ، باتک  نآ  خاسنتـسا  دـنامن و  وا  دزن  رتشیب  بش  کـی 
زاجح و لها  تفـص  هب  دش  لخاد  رد  زا  يدرم  دید  سپ  درک . ادیپ  تلالم  تشون و  هحفـص  دـنچ  سپ  بش . نآ  رد  نآ  نتـشون  رد  درک 

رطسم وا  يارب  خیش  سپ  مسیونیم ». نم  و  ار ! قاروا  نیا  نم  يارب  شکب  رطـسم  وت  خیـش ، يا  : » تفگ صخـش  نآ  تسـشن . درک و  مالس 
مامتا هب  مامتلاب  باتک  دمآرب ، حبص  سورخ  گناب  نوچ  دیسریمن . وا  هب  رطسم  تباتک ، تعرس  زا  تشونیم و  صخـش  نآ  دیـشکیم و 

.« ملعا هَّللاو  . » دید هتشون  ار  باتک  دش ، رادیب  نوچ  دیباوخ . دش ، هتسخ  خیش  نوچ  هک : دناهتفگ  یضعب  و  دوب . هدیسر 

مهدزناش تیاکح 

تـسا هلمج  نیا  زا  دـیامرفیم : مومهلا  جرف  باتک  رد  هر ) ) سواط نب  یلع  ّلـجا ، دیـس  زین  ادـخ و  ناگدـنب  زا  یکی  هب  ماـما  زا  ياهیـصوت 
هدرک تلأـسم  نم  تفگ : ار . نآ  منکیم  رکذ  هچ  نآ  رد  نم  يارب  وا  یتـسار  هدـش  قّقحم  هک  یـسک  زا  نم  يارب  هدـش  مولعم  هک  يربـخ 

نآ تمدخ  وا و  تبحـص  هب  دنفّرـشم  هک  یناسک  زا  مشاب  هدوب  هک  نیا  رد  دهد  تصخر  ارم  هک  مالـسلا  هیلعيدهم  دوخ ، يالوم  زا  مدوب 
رب مدوب  هدرکن  علّطم  شناصاخ و  ناگدـنب و  زا  ار  بانج  نآ  دـننکیم  تمدـخ  هک  نانآ  هب  مشاب  هدرک  ادـتقا  هک  شتبیغ  نامز  رد  باـنج 

، هبنـش جنپ  زور  رد  دـش ، رکذ  ًاقباس  هک  یطـساو  سابعلاوبا  دیـشر  نبا  نم ، دزن  رد  دـش  رـضاح  سپ  ار . دابع  زا  يدـحا  دوخ  دوصقم  نیا 
رگم میرادـن  دـصق  ام  وت ، هب  دـنیوگیم  دوخ : سفن  زا  ادـتبا  نم  هب  تفگ  جـنپ و  یـس و  دـص و  شـش  هنـس  بجرملا  بجر  مهن  تسیب و 

نآ ییوگیم  هک  بناـج  زا  متفگ : وا  هب  سپ  دوشیم . لـصاح  دارم  ربـص ، رب  ار  دوخ  سفن  ینکیم  نیطوـت  رگا  سپ  ار . وـت  اـب  یناـبرهم 
(2  -.) هیلع هَّللا  تاولص  يدهم  ام -  يالوم  بناج  زا  تفگ : ار ؟ نخس 

مهدفه تیاکح 
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زا ار  نآ  ماهتسناد  هک  یتیاکح  تسا ، هلمج  نیا  زا  و  دیامرفیم : باتک  نآ  رد  روکذم  نأشلامیظع  دیـس  ًاضیا  لئاس و  زا  بوتکم  تفایرد 
 - هیلع هَّللا  تاولـص  يدهم -  دوخ ، يالوم  يوس  هب  متـشون  تفگ : ار ، وا  ماهدرک  قیدصت  وا و  ثیدح  نم  دزن  رد  هدـش  قّقحم  هک  یـسک 
هب دوخ  اب  ار  بوتکم  متـشادرب  دوخ و  فیرـش  ملق  هب  اهنآ  زا  دنهد  باوج  هک  مدرک  لاؤس  ار و  مهم  رما  دـنچ  دوب  نّمـضتم  هک  یبوتکم 

دوخ و اب  ار  نآ  متشادرب  سپ  وا . رب  مدرک  فوخ  هاگ  نآ  متشاذگ . بادرس  رد  ار  بوتکم  سپ  يأر . نم  ّرـس  رد  فیرـش  بادرـس  يوس 
، دش لخاد  باتـش  اب  یمداخ  دش ، بش  فصن  کیدزن  نوچ  مدنام . سّدـقم  نحـص  ياههرجح  زا  یکی  رد  اهنت  دوب و  هعمج  بش  رد  نآ 

سپ مداد ؛ لوـط  زاـمن و  ریهطت  يارب  متـسشن  سپ  تسا . يوار  زا  ّکـش  نیا  دـنیوگیم و  تفگ : اـی  ار ! بوـتکم  نم  هب  هدـب  تفگ : سپ 
(3 .) یمودخم هن  مدید و  ار  یمداخ  هن  مدمآ  نوریب 

مهدجیه تیاکح 

جهم باتک  رخاوا  رد  هحور -  هَّللا  سدـق  روکذـم -  ردـقلا  لیلج  دیـس  زین  و  هر ) ) سواط نبا  دیـس  طسوت  مالـسلا  هیلعمئاق  ياعد  ندـینش 
ار اعد  بانج ، نآ  زا  مدرک  ظفح  سپ  ار . مالسلا  هیلعمئاق  ياعد  رحس ، رد  مدینش  سپ  يأر ، نم  ّرـس  رد  نم  مدوب  : » هدومرف ( 4) تاوعدلا

دوب و  انتلودو » انناطلـس  : » دومرف ای  انکلمو ». انرغ  یف  مهیحاو  : » دومرف ای  مهقبا  اههدرم و  اههدـنز و  زا  ار  وا  دوب  هدرک  رکذ  هک  نآ  يارب  زا 
.« تشه یس و  دص و  شش  هنس  هدعقلا  يذ  مهدزیس  هبنشراهچ  بش  رد  هّصق  نیا 

مهدزون تیاکح 

نبا زا  هدش  لقن  هک  تسا  روکذم  نیدباعلا  سینا  باتک  تاقحلم  رد  سواط  نبا  دیـس  طسوت  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  تاجانم  عامتـسا 
تقلخ انتعیش  ّنا  مهّللا  : » دومرفیم بانج  نآ  هک  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  زا  سّدقم  بادرس  رد  رحس  رد  دینـش  وا  هک  هللا  مهمحرسواط 

! انیضر دقف  مهنع  حفـصاف  مهنیبو ، کنیب  مهبونذ  تناک  ناف  انتیالوو  انّبح  یلع  الاّکتا  ةریثک  ًابونذ  اولعف  دقو  انتنیط  ۀیقبو  انراونا  عاعـش  نم 
یف انئادـعا  نیبو  مهنیب  عمجت  الو  رانلا  نع  مهحزحزو  ۀـّنجلا ! مهلخداو  انـسمخ ! نع  اهب  ّصاقو  مهنیب  حلـصاف  مهنیب ، امیف  اـهنم  ناـک  اـمو 

یـسلجم و همّـالع  زا  نیرّخأـتم ، زا  ياهلمج  تافّنـصم  رد  اـعد  نیا  تراـبع  دـیوگ : ّفلؤم  اـّنم  انتعیـش  ّنا  ربخ  رد  لاکـشا  ( 5 .«) کطخس
رد نآ  ندوبن  تهج  هب  هعقاو  نیا  لـصا  تبـسن  تّحـص  رد  مدرک  لاکـشا  يواـملا  ۀـّنج  هلاـسر  رد  هدـش و  لـقن  رگید  وـحن  هب  نیرـصاعم 

نیا هک  مداد  لامتحا  اجنآ  رد  هکلب  وا ، نیرـصاعم  نیثّدـحم  یـسلجم و  هماّلع  بتک  وا و  زا  نیرّخأتم  تاـّفلؤم  هعقاو و  بحاـص  تافّنـصم 
: هدومرف هک  اجنآ  ات  جهم  زا  هقباس  تیاکح  لقن  زا  دعب  وا  هچ  ( 6) راونالا قراشم  رد  یسرب  بجر  خیش  ظفاح  مالک  زا  دشاب  ذوخأم  مالک ،

تسا فورـصم  ناشیا  تیانع  تسا و  ناشیا  يوس  هب  اهنآ  عجرم  دنناشیا و  زا  ناشیا  نایعیـش  دنچ  ره  و  انتکلممو » : » دنیوگیم انکلم » «و 
انأَو اوأطخاو  اورـصق  دقو  اؤاسا  دـق  مّهناو  انیلا  نیفاضمو  اّنم  انتعیـش  ّنا  مهّللا  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعبانج  نآ  هک  ایوگ  سپ  اهنآ ، رد 
انیلع مهلاّکتاو  انب  مهـصاصتخال  انرـصف  انیلا  مهعوجرو  انیلع  مهلّوعم  نال  مهایاطخ  انلّمحتو  مهبونذـب  مهنع  انلّبقت  دـقو  مهنم  اّبح  مهلاـبح 

انّبح یلع  ًالاّکتا  هولعف  ام  بونذـلا  نم  مهل  رفغا  مهّللا  مهیلاوم . یلا  کیلامملا  لّوعمو  هدیـس  یلا  فاضم  دـبعلا  ذا  بونذـلا  باحـصا  ّاناک 
تطبحا ناو  ایندلایف  مهرما  انتیلو  امک  ةرخالا  یف  مهرما  اّنلوو  انئادعا  دنع  تائیسلاب  مهحضفتالو  انتعافش  یلع  ًالیوعتو  انتیالو  یف  ًاعمطو 

هب تسا  یحرش  تسا و  قراشم  بحاص  زا  هک  تاملک  نیا  و  یهتنا . انتّبحمب ». مهتاجرد  عفراو  انتیالوب  مهیزاوم  لّضفتف  مهلامعا  تائیـسلا 
عیاش یترابع  نینچ  دیس  زا  هچنانچ  تسا و  دیـس  رـصع  بیرق  وا  رـصع  تسا و  براقتم  هروکذم  ترابع  اب  بانج  نآ  مالک  يارب  وا  معز 

زا تسین  دیعب  تبـسن ، نیا  هچرگا  اهنآ ، رب  دهاوش  رب  وا  عالّطا  بلاطم و  نیا  رب  وا  صرح  ترثک  تهج  هب  نآ  لقن  هب  دوب  یلوا  وا  هدوب ،
هب اهنآ  رد  یسک  ره  تسا  هتسیاش  هک  متشه  باب  رد  وا  تاملک  زا  یـضعب  دیایب  دوشیم و  مولعم  هقباس  تایاکح  زا  هچنانچ  دیـس ؛ ماقم 

. دیامن رظن  ترسح ،
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متسیب تیاکح 

(7) عوبسالا لامج  باتک  رد  هللا  مهمحرروکذم  دیؤم  دیس  زین  هبنـشکی و  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مالـسلا  هیلعتّجح  ترایز 
نیا هب  ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  درکیم  ترایز  هک  ار  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح  دومن  هدهاشم  هک  یـصخش  زا  هدرک  تیاور 
یلع مالّـسلا  . » تسا مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زور  زور ، نآ  هک  هبنـش  کی  زور  رد  باوخ ، رد  هن  دوب  يرادـیب  رد  هدـهاشم  نیا  ترایز و 

. مالـسلا امهیلعحونو  مدآ  کیعیجـض  یلعو  کیلع  مالـسلا  ۀمامالاب . ۀعنوملا  ةّوبنلاب  ةرمثملا  ۀئیـضملا  ۀیمـشاهلا  ۀحودلاو  ۀیوبنلا  ةرجّـشلا 
ای يـالومای  كربـقب  نیّفاـحلاو  کـب  نیقّدـحملا  ۀـکئالملا  یلعو  کـیلع  مالّـسلا  نیرهاـطلا . نیبـیطلا  کـتیب  لـها  یلعو  کـیلع  مالـّـسلا 

ۀفایـضلا ّبحت  میرک  ّکناف  ینرجاو  يالومای  ینفـضأف  كراجو  هیف  کفیـض  اـناو  کمـسابو  کـموی  وهو  دـحألا  موی  اذـه  نینمؤملاریما 
کّمع نـبا  ّقـحبو  مکدـنع  هـتلزنمو  هَّللادــنع  کـتیب  لآو  کـتلزنمب  کـنم  هتوـجرو  هـیف  کـیلا  تـبغر  اـم  لـعفاف  ةراـجالاب  ( 8) رومأمو

: دـیوگ فـّلؤم  مالـسلا  مهیلعهمئا  زا  یکی  هب  هتفه  ماـیا  زا  زور  ره  تبـسن  حرـش  نیعمجا ». مکیلعو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر 
ناشیا دزن  رد  اهنآ  هب  دش  لّسوتم  دیاب  هک  يداروا  لامعا و  بسح  هب  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  نیرهاط -  ججح  هب  هتفه  مایا  تبسن 

یّنج یـسنا و  نیطایـش  رورـش  ینیمز و  ینامـسآ و  ياـهالب  ندرک  عفد  هیورخا و  هیویند و  هیجراـخ ، هیلخاد و  عفاـنم  هب  ندیـسر  تهج  هب 
لاـمج باـتک  رد  سواـط  نبا  دیـس  هک  تسا  يوحن  هب  سپ  تحدـم . ییوگاـنث و  مالـس و  هب  لّـسوت  تاراـیز و  رد  اـما  هدیـسر ، فلتخم 

هب هبنشود  مالسلا . هیلعنینمؤملاریما  هب  هبنـش  کی  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  تسا  بوسنم  هبنـش  هدومن : رکذ  ( 9) عوبسالا
هب هبنـشراهچ  مالـسلا . مهیلعقداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  داّجـس و  ترـضح  هب  هبنـش  هس  مالـسلا . امهیلعادهـشلادیس  نسح و  ماما 

هعمج زور  مالـسلا . هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هب  هبنـش  جنپ  مالـسلا . مهیلعیقنلایلع  ماما  یقت و  دّمحم  ماما  اضر و  ماما  مظاک و  ترـضح 
. زور نآ  رد  دش  دهاوخ  رهاظ  هک  تسا  يزور  نآ  تسوا و  مسا  هب  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامّزلا -  بحاص  رـصع ، ماما  هب  تسا  بوسنم 

نامهم زور  نیا  رد  نم  تسامـش و  زور  زورما ، هک  بلطم  نیا  هب  هدـش  هراشا  اـهنآ  زا  کـی  ره  رد  هدومن و  رکذ  یتراـیز  زور ، ره  يارب 
ماما يداه ، ترضح  زا  ود  ره  هک  تیاور  ود  اب  تسا  قباطم  بیترت ، نیا  دیهد ». هانپ  دینک و  تفایض  ارم  مدروآ . امش  هب  هانپ  متسه و  امش 

. همورا نب  ناملس  یبا  زا  يدنوار  بطق  ار  يرگید  هدومن و  لقن  فلد  یبا  نب  رقص  زا  قودص  ار  یکی  هدش . تیاور  مالسلا  هیلعیقنلایلع 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  هدش  هدرک  تیاور  هک  تسا  یثیدح  نم ! دیـس  يا  بانج : نآ  هب  متفگ  دـیوگیم : رفـص  لّوا  ربخ  رد 

درک دنهاوخ  ینمشد  هک  اهزور  اب  دینکم  ینمـشد  هک : ترـضح  نآ  لوق  متفگ : ثیدح »؟ نآ  تسا  مادک  : » دومرف ار . نآ  ینعم  منادیمن 
لوسر مسا  هبنـش  سپ  شیاـهنیمز . اهنامـسآ و  تساـپرب  هک  یماداـم  مییاـم ، اـهزور  يرآ ، : » دوـمرف سپ  نآ ؟ ياـنعم  تسیچ  امـش . اـب 

عمج وا  يوس  هب  تسا و  نم  رـسپ  ِرـسپ  مسا  هعمج  و  : » دومرف هک  نآ  اـت  دومن  رکذ  قسن  ناـمه  هب  و  ملـسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلـصتسادخ 
(10 .«) ترخآ رد  امش  اب  دننکیم  ینمشد  هک  ایند  رد  ناشیا  اب  دینکن  ینمـشد  سپ  اهزور . ینعم  تسا  نیا  سپ  ّقح . لها  هورگ  دنوشیم 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ثیدـح  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  يرآ ، : » دومرف باوج  رد  روکذـم ، ثیدـح  زا  لاؤس  زا  دـعب  مود  ربـخ  رد 
ندوب هیانک  هک  دـیمهف  دوشیم  ربخ  نیا  زا  ( 11 .) رخآ ات  ملسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلـصتسادخ  لوسر  سپ  هبنـش ، اما  تسا ؛ یلیوأت  ملـسو 
مانـشد نآ و  هب  ریطت  يزور و  هب  ندرک  دـب  لأفت  هک  دـشاب  دارم  زین  نآ  رهاظ  هک  درادـن  تافانم  هکرابم ، ياهمان  نآ  زا  هتفه  مایا  یماـسا 

دندومرفیم تّمذـم  دوخ  رّرکم  هچ  تسا ، دـیعب  نآ  هداد و  لامتحا  یـسلجم  هماّلع  هچناـنچ  وا . يدـب  ریثأـت  يارب  زا  دوش  ببـس  وا ، نداد 
نیا هب  درک  دهاوخ  ینمشد  وا  سپ  تسوا ؛ رد  ندومن  تیصعم  ندرک و  دب  لمع  زور ، هب  ندرک  ینمشد  هک  نآ  ای  ار ، مایا  نیا  زا  یـضعب 
انیلع وهو  دـیدج  ثداـح  موی  اذـه  و  : » هک تسا  ( 12) هلماک هفیحـص  حابـص  ياعد  رد  تمایق . زور  رد  دب  لمع  نآ  رب  دـهد  تداهـش  هک 

نآ رکذ  هک  دناهدرک  هدیعب  تالیوأت  ترابع  نیارد  هفیحـص  نیحراش  هچرگا  مذب ». انقراف  انئاسا  ناو  دمحب  انعّدو  انـسحا  نا  دـیتع  دـهاش 
تراـیز زا  دـعب  سواـط  نـبا  نـکلو  دـشن ، يرکذ  مالــسلا  اـهیلعهرهاط  هقیّدــص  زا  ربـخ  ود  نـیا  رد  هـک  دــنامن  یفخم  تـسین . بساـنم 
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ام هدومرف و  هدافتسا  رگید  يربخ  زا  هک  تسا  لمتحم  و  ( 13) هدومن رکذ  همّظعم  نآ  يارب  یترایز  هبنش ، کی  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 
ادـخ لوسر  هب  هیدـه  زامن  تیفیک  درک . میهاوخ  رکذ  هعمج  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  ترایز  مهدزای  باب  رد  هَّللاءاـش  نا 
هیده ندرب  زامن و  هلیسو  هب  مهیلع -  هَّللا  تاولص  هّمئا -  لوسر و  ترـضح  هب  لّسوت  رد  اما  مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
هعمج زور  زا  دنکیم  عورش  تسا : نینچ  ( 14 ،) حابصم رد  یسوط  خیش  تیاور  هب  هتفه  مایا  بسح  هب  نآ  میسقت  سپ  ناشیا ، دزن  رد  زامن 
همطاف يارب  تعکر  راهچ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  زا  دنکیم  هیده  ار  تعکر  راهچ  دناوخیم . زامن  تعکر  تشه  و 

هیلعیبتجم نسح  ترضح  يارب  تعکر  راهچ  هبنش  کی  زور  مالـسلا . هیلعنینمؤملاریما  يارب  تعکر  راهچ  هبنـش  زور  مالـسلا . اهیلعارهز 
زور مالـسلا . هیلعداجـس  ترـضح  يارب  تعکر  راـهچ  هبنـشهس  زور  مالـسلا . هیلعادهّـشلادیس  يارب  تـعکر  راـهچ  هبنـشود  زور  مالـسلا .

تشه هعمج  زور  مالسلا . هیلعقداص  ترضح  يارب  تعکر  راهچ  هبنش  جنپ  زور  مالسلا . هیلعرقاب  ترـضح  يارب  تعکر  راهچ  هبنـشراهچ 
ماما يارب  تعکر  راهچ  هبنش  زور  مالسلا . اهیلعهرهاط  هقیدص  يارب  راهچ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  راهچ  زاب  تعکر .

رد و  تسا . هسیفن  لامعا  زا  نیا  و  مالسلا . هیلعتّجح  ترضح  يارب  تعکر  راهچ  هبنش  جنپ  زور  ات  بیترت  نیمه  هب  و  مالسلا . هیلعیـسوم 
لوسر يارب  دـهد  رارق  هلفان ، هچ  هضیرف  هچ  ار ، دوخ  زامن  باوث  هک  یـسک  : » دـندومرف هدـش ، هیدـه  زاـمن  نیا  رکذ  نآ  رد  هک  رگید  ربخ 
سفن ات  هفعاضم  فاعـضا  ار  وا  زامن  باوث  دنکیم  فعاضم  دنوادخ  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  وا -  زا  دـعب  يایـصوا  نینمؤملاریما و  ادـخ و 

ایهم هچ  نآ  هب  نشور  تمـشچ  داب و  شوخ  تلد  نالف ! يا  دنک : تقرافم  شندب  زا  شحور  هک  نآ  زا  شیپ  دـنیوگیم  وا  هب  دوش و  عطق 
عوکر و حـیبست  اـهزامن ، نیا  رد  هک  تسا  نآ  رتـهب  وا ». هب  يدیـسر  هک  هچ  نآ  وت  يارب  داـب  اراوگ  وت و  يارب  یلاـعت  يادـخ  ار  نآ  هدرک 

مهّللا : » دیوگب تعکر  ود  ره  زا  دعب  و  نیرهاطلا ». نیبیطلا  هلآو  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلـصو  : » دیوگب نآ  زا  سپ  دـیوگب و  هبترم  هس  ار  دوجس 
نآ مان  و  نالف ! نب  نالف  یلا  یّنم  ۀیده  تاعکرلا  هذه  ّنا  مهّللا  مالّسلاب . کنم  اّنبر  انیح  مالّـسلا  دوعی  کیلاو  مالّـسلا  کنمو  مالّـسلا  تنا 

کلوـسر یفو  کـیف  یئاـجرو  یلما  لـضفا  ینطعاو  اـهایا  هغّلبو  دّـمحم  لآو  دّـمحم  یلع  ّلـصف  تسوا ؛ يارب  هیدـه  هـک  درب  ار  تّـجح 
هب بوسنم  تسا  یمیـسقت  زین  هام  ماـیا  يارب  زا  هک  دـنامن  یفخم  و  یتساوخ . هک  ار  هچره  نک ، اـعد  هاـگ  نآ  هیفو ». هلآو  هیلع  کـتاولص 

هَّللالـضف دیـس  تسوا و  هب  بوـسنم  زور  نآ  هک  تّجح  نآ  هب  تسا  صتخم  هـک  یحیبـست  دوـش و  هدـناوخ  دـیاب  زور  ره  رد  هـک  ناـشیا 
دیاب هام  رخآ  ات  هام  ره  مهدجیه  رد  هک  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  حیبست  هدرک . لقن  ار  اهحـیبست  نآ  ( 15) تاوعد باتک  رد  يدنوار 

ناحبس هقلخ  ددع  هَّللا  ناحبس  : » تسا نیا  نآ ، هام و  رخآ  ات  تسا  هام  مهدجیه  زور  زا  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  حیبست  دوش و  هدناوخ 
.« کلذ لثم  هَّللدمحلاو  هشرع  ۀنز  هَّللا  ناحبس  هتاملک  دادم  هَّللا  ناحبس  هسفن  ياضر  هَّللا 

مکی تسیب و  تیاکح 

زا رگید  یعون  : » دیامرفیم حالـصلا  جاهنم  باتک  رد  هر ) ) یّلح هماّلع  هَّللاۀـیآ  دومرف  میلعت  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  هک  حـیبست  اب  هراختـسا 
نیدلایـضر دیـس  زا  هللا  مهمحررّهطملا  نب  یلع  نب  فـسوی  نیدـلا ، دـیدس  دوـخ ، هیقف  دـلاو  زا  ار  نآ  مدرک  تیاور  هک  تـسا  هراختـسا 

هبترم هس  نآ  ّلقا  هبترم و  هد  ار  باتکلا  ۀحتاف  دناوخب  : » هک تسا  نینچ  نآ  مالسلا و  هیلعرمالابحاص  زا  هللا  مهمحرینیـسح  يوآ  دّمحم 
کملعب كریختسا  ّینا  مهّللا  : » هبترم هس  ار  اعد  نیا  دناوخب  هاگ  نآ  هبترم ، هد  ار  هانلزنا » ّانا   » دناوخب هاگ  نآ  هبترم ، کی  نآ  زا  رتتسپ  و 

هیداوبو هزاجعا  ۀـکربلاب  تطین  دـق  ینالفلا  رمـالا  ناـک  نا  مهّللا  روذـحملاو . لومأـملا  یف  کـب  یّنظ  نسحل  كریـشتساو  رومـالا  بقاوعب 
مهّللا یهتناف . یهن  اماو  رمتئاف  رما  اما  مهّللا  ًارورـس . هماـیا  ( 16) صعقتو ًالولذ  هسومـش  ّدرت  ةریخ  هیف  یلرخف  هیلایلو  همایا  ۀـمارکلاب  تّفحو 
نوریب ار و  دوخ  تجاـح  دـنراذگب  رطاـخ  رد  حـیبست و  هعطق  زا  درادرب  هضبق  کـی  هاـگ  نآ  ۀـیفاع ». یف  ةریخ  کـتمحرب  كریختـسا  ّینا 

نیا ینعی  سکع ، هب  ای  نکم  ینعی  تسا ، لعفتال  تسا ، درف  رگا  نکب و  ینعی  تسا  لعفا  وا  سپ  تسا ، تفج  هعطق  نآ  ددـع  رگا  دروایب ،
، هراختـسا ماسقا  زا  یکی  هدومرف : ( 18) يرکذ رد  لّوا  دیهش  خیـش  ( 17 .«) هدننک هراختـسا  داد ، رارق  هب  تسا  هتـسب  يدـب  یبوخ و  تمالع 
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، ینیسح يوآ  دّمحم  نیدلایـضر  دباع  ریبک  دیـس  نامز  زا  شیپ  هتـشذگ ، ياهرـصع  رد  دوبن  روهـشم  مسق  نیا  تسا و  ددع  هب  هراختـسا 
زا هلمج  زا  وا  تایورم  ریاس  وا و  زا  هراختسا  نیا  تیاور  رد  مراد  نذا  ای  منکیم  تیاور  نم  هنع و  هللا  یضر  يورغ  سّدقم  دهـشم  رواجم 

(19 .) مالسلا هیلعرمالابحاص  زا  یضر  دیس  زا  شدلاو  زا  رّهطملا  نبا  نیدلا  لامج  لضاف  ریبک  خیش  زا  دوخ  خیاشم 

مود تسیب و  تیاکح 

زا تسا  يورم  وا  هک  هدومرف  تاربع  ياعد  حرـش  رد  حالـصلا  جاهنم  باتک  رد  هللا  همحرهماّلع  ینیـسح  يوآ  دّمحم  نیدـلا  یـضر  دـیس 
 - يوآ دّمحم  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  نیدلایـضر  دیعـس  دیـس  فرط  زا  اعد  نیا  يارب  زا  مالـسلا و  امهیلعدّـمحم  نب  رفعج  قداص ، بناج 
زا هدرک  لقن  نینچ  ار  تیاکح  نآ  جاهنم . زا  عضوم  نیا  هیـشاح  رد  الـضف  زا  یـضعب  ّطـخ  هب  هفورعم  تسا  یتیاـکح  هحور -  هَّللا  سدـق 

نیدلادیدس هیقف  خیش  شّدج  زا  هدومن  تیاور  شدلاو  زا  وا  هک  هماّلع  ینعی  نیدلالامج ، لجا  خیش  رـسپ  دّمحم  نیدلارخف  دیعـسلا  یلوم 
سپ یگنت . یتخس و  تیاهن  رد  یلیوط  تّدم  نوغامرج ، ناطلس  يارما  زا  يریما  دزن  رد  دوب  سوبحم  وا  هک  روکذم  یضر  دیس  زا  فسوی 
ندش صالخ  رد  نک  تعافـش  نم ! يالوم  يا  تفگ : تسیرگ و  سپ  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ار -  رظتنم  حلاص  فلخ  دـید  دوخ  باوخ  رد 

رد اـعد  نآ  : » دومرف تاربـع ؟ ياـعد  تسا  مادـک  تفگ : دیـس  ار ». تاربـع  ياـعد  ناوخب  : » دوـمرف ترـضح  سپ  هملظ . هورگ  نیا  زا  نم 
سپ نآ ». رد  ار  اعد  تفای  یهاوخ  حابصم ! رد  نک  رظن  : » دومرف تسین . نم  حابصم  رد  اعد  نم ! يالوم  يا  تفگ : دیس  تسا ». وت  حابصم 

رد دوب  هتـشون  اعد  نآ  هک  نآ ، قاروا  نایم  رد  تفای  ياهقرو  سپ  دومن . زاب  ار  حابـصم  درک و  ار  حبـص  زامن  دش و  رادـیب  دوخ  باوخ  زا 
ریما سپ  تشاد . دامتعا  وا  رب  ریما  نآ  هّربدـم و  هلقاع و  ود  نآ  زا  یکی  دوب  نز  ود  ار  ریما  نآ  دـناوخ و  ار  اـعد  نآ  هبترم  لـهچ  سپ  نآ .
نیا زا  يدرک  لاؤـس  ارچ  تفگ : ریما  ار ؟ مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  دـالوا  زا  کـی  ياهتفرگ  ریما : هب  تفگ  سپ  شاهبوـن . رد  دـمآ  وا  دزن 

. تفرگ دوخ  تشگنا  ود  نایم  ارم  قلح  سپ  وا ؛ راسخر  زا  دیـشخردیم  باتفآ  رون  اـیوگ  ار و  یـصخش  مدـید  باوخ  رد  تفگ : بلطم ؟
يا متفگ : وا  هب  نم  سپ  هتفرگ ». گـنت  وا  رب  بارـش  ماـعط و  رد  ارم و  نادـنزرف  زا  یکی  تفرگ  هک  ار  ترهوش  منیبیم  : » دومرف هاـگ  نآ 
نیا سپ  ار ». وا  هناخ  درک  مهاوخ  بارخ  هنیآ  ره  درکن ، اـهر  ار  وا  رگا  وا  هب  وگب  بلاـط ، یبا  نب  یلع  نم  : » دومرف یتسیک ؟ وت  نم ! دـیس 

سوبحم یک  تفگ : درک و  وجتـسج  دوخ  باّوـن  زا  تسین و  بلطم  نیا  هب  یملع  ارم  تفگ  سپ  دیـسر . ناطلـس  هب  دـش و  رـشتنم  باوـخ 
دوش و راوس  نآ  رب  هک  دیهدب  وا  هب  یبسا  دینک و  اهر  ار  وا  : » تفگ وا . نتفرگ  هب  يدرک  رما  هک  يولع  خیـش  دـنتفگ : امـش ؟ دزن  رد  تسا 

هلمج نیا  زا  و  : » هدومرف ( 21) تاوعدلا جهم  رخآ  رد  سواط  نب  یلع  ّلجا ، دیس  ( 20 .«) دورب دوخ  هناخ  هب  سپ  دـینک . تلالد  وا  هب  ار  هار 
فرش هتداعـس و  هلالج  ّلج  هَّللا  فعاض  يوآ -  یـضاق  دّمحم  نب  دّمحم  نم ، تسود  ردارب و  نم و  قیدص  داد  ربخ  ارم  هک  ییاعد  تسا 

رد ار  اعد  نیا  تفای  سپ  داد . يور  ياهثداح  وا  يارب  هک  دوب  نیا  نآ ، درک و  لقن  یبیرغ  ببـس  یبیجع و  ثیدـح  وا  يارب  زا  و   - هتمتاخ
نآ تشادرب ، ار  هخسن  نآ  نوچ  سپ  هخسن . نآ  زا  تشادرب  هخسن  سپ  دوخ . بتک  نایم  رد  نآ ، رد  ار  اعد  نآ  دوب  هتـشاذگن  هک  یقاروا 

لـصا اب  دومن  رکذ  اعد  يارب  رگید  دنـس  نآ  زا  سپ  درک و  لقن  ار  اعد  دیـس  هاگ  نآ  دـش . دوقفم  دوب ، هتفای  دوخ  بتک  نایم  رد  هک  لصا 
یلوا هخسن  رکذ  هب  ًانّمیت  ام  تسا و  رایسب  فالتخا  زین  هماّلع  دیـس و  هخـسن  نایم  هچنانچ  تسا  رایـسب  فالتخا  هخـسن ، ود  نآ  نایم  اعد و 

َُکلَأْسَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  داد  يوآ  نیدلا  یضر  دیس  هب  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  هک  تاربع  ياعد  مینکیم : تعانق  دیس 
ُلَعَْجتَو ًالایْذَأ  ْتَبَحَس  ْدَق  َو  ِنَحِْإلا  َباَبَض  ُولَْجتَو  ًالاَِقث  ْتَْسمَأ  ْدَقَو  ِنَحِْملا  َِبئاَحَس  ُعَشْقَت  يِذَّلا  َْتنَأ  ِتَابُرُْکلا  َفِشاَک  ایَو  ِتاَرَبَْعلا  َمِحاَر  ای 
َكِرْصَن ْنِم  َُهل  َتْحَتَفَف  ْرِصَْتناَف  ٌبُوْلغَم  یِّنَأ  َكاَداَن  ٍْدبَع  ْنِم  ْمَکَف  یَِهلِإ  ًاِبلاَط  َبُولْطَْملاَو  ًاِبلاَغ  َبُوْلغَْملا  ُّدَُرتَو  ًامیِمَر  اَهَماَظِعَو  ًامیِـشَه  اَهَعْرَز 

ای ٍرُـسُدَو  ٍحاَْولَأ  ِتاَذ  یَلَع  َِکتیاَفِک  ْنِم  ُهَْتلَمَحَو  َرُِدق  ْدَق  ٍْرمَأ  یَلَع  ِهِجَرَف  ُءاَم  یَقَْتلاَف  ًانویُع  َِکنْوَع  ْنِم  َُهل  َتْرَّجَفَو  ٍرِمَْهنُم  ٍءاَِمب  ِءاَمَّسلا  َباَْوبَأ 
َكِرْـصَن ْنِم  ِیل  ْحَْـتفاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـصَف  ْرِـصَْتناَف  ٌبُوْلغَم  یِّنِإ  ِّبَر  اـی  ْرِـصَْتناَف  ٌبُوْلغَم  یِّنِإ  ِّبَر  اـی  ْرِـصَْتناَف  ٌبُوْلغَم  یِّنِإ  ِّبَر 

ٍحاْولَأ ِتاذ  یلَع  َِکتیاَفِک  ْنِم  ِّبَر  ای  ِیْنلِمْحاَو  َرِدـُق  ْدَـق  ٍْرمَأ  یلَع  یِجَرَف  ُءاَم  یِقَْتلِیل  ًانویُع  َِکنْوَع  ْنِم  ِیل  ْرِّجَفَو  ٍرِمَْهنُم  ٍءاِمب  ِءاـمَّسلا  َباْوبَأ 
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ای ْدُجَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِّلَص  ٍمیِمَح  َالَو  ِیلَو  ْنِم  ُهُخِرْـصی  ًاخیِرَـص  َُهل  ْدِجی  ْمَلَف  ُمیِهی  ِِهتَریَح  ْنِم  ٍلَیل  ِیف  ُْدبَْعلا  ََجلَو  اَذِإ  ْنَم  ای  ٍرُـسُدَو 
ٌةَرِهاَق ُُهتَرُْدق  ْنَم  ایَف  َّمُهَّللا  ِهِجَرَف  ِماَلْعَأ  ْنِم  َّمِهُْملا  َُهل  ُرِهْظیَو  ِهِجَرَحَو  ِهِْرمَأ  ِقیَـض  ْنِم  ِهیِّجَنی  ًاثِیثَح  ُُهُبلْطی  ًاِیلَوَو  ًانیِعُم  ًاخیِرَـص  َِکتَنوُعَم  ْنِم  ِّبَر 

َِکتاَرَظَن ْنِم  ًةَرْظَن  ِّبَر  ای  َیلِإ  ْرُْظناَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِّبَر  ای  ِّلَص  ٍراَّتَخ  ٍروُفَک  ِّلُِکل  ٌۀَغِماَد  ٍراَبُج  ِّلُِکل  ٌۀَمِـصاَق  ُُهتاَمِقَنَو  ٌةَرِهَاب  ُُهتایآَو 
اَِهبَبَِسب ْتَرَجَو  ُسْأْیلا  ِبُولُْقلا  یَلَع  اَِهب  َلَمَتْـشاَو  ُعوُرُّزلا  اَْهنِم  ْتَفَلَقَو  ُعوُرُّضلا  اَْهنِم  ْتَّفَج  ٍۀَهاَع  ْنِم  ًۀَمیِقُم  ًۀَِفقاَو  ًۀَْملُظ  یِّنَع  اَِهب  ُولَْجت  ًۀَمیِحَر 

ِناَطیَّشلا ِدـِیب  َنوُکَت  ْنَأ  ِناَویَْحلا  ِءاَم  ْنِم  اََهبَّرَـشَو  ِنَمْحَّرلا  ُدـی  اَْهتَـسَرَغ  َِسئاَرَِغل  ًاظْفِح  ًاظْفِحَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ُساَْـفنَْألا 
َبُولُْقلا َّنِإَو  ُْهِنلَأَف  َنُشَخَو  ُْهنِّوَهَف  َلاَه  ْدَق  َْرمَْألا  َّنِإ  یَِهلِإ  ًاِعناَمَو  ًاسِراَح  َكاَمَح  ْنَع  َنوُکی  ْنَأ  َْکنِم  َیلْوَأ  ْنَم  یَِهلِإ  ُّزَُحتَو  ُعَطُْقت  ِهِسْأَِفبَو  ُّزَُجت 

ِۀیِعاَد ِیف  ِروُرْضَْملِاب  ُّرُّضلا  َفَحْجَأ  ْتَّلَض  ِةَریَْحلا  ِهِماَهَم  ِیف  ًاماَْهفَأَو  ْتَّلَز  ْدَق  ًاماَْدقَأ  ْكَراَدَت  یَِهلِإ  اَْهنِّکَـسَف  ْتَعاَتْرا  ُسوُفُّنلاَو  اَهِّنَطَف  ْتَعاَک 
َکَیلِإ َوُهَو  ِءاَّمَْغلا  َۀَُّجل  َضوُخی  ْنَأ  َِکلْدَع  ْنِم  ُلَمْحی  ْلَه  ْمَأ  ٍجاَر  ََکل  َوُهَو  ِءاَلَْبِلل  ًۀَسیِرَف  ُهَلَعَْجت  ْنَأ  َِکلْـضَف  ْنِم  ُنُسْحی  ْلَهَف  ِرُوبُّثلاَو  ِلیَْولا 

ْمُهَف اْینُّدلا  اوُضَفَر  ٍمْوَق  ِْکلِـس  ِیف  ُمِظَْتنَأ  َالَو  اَضِّرلا  َغَْلبَم  ِۀَعاَّطلا  ِءاَبْعَأ  ِلْمَح  ِیف  ُُغْلبَأ  َالَو  یَقُّتلا  ِیف  یِـسْفَن  یَلَع  ُّقُشَأ  َال  ُْتنُک  ِْنَئل  يَالْوَم  ٍجَال 
یِعاَوَِدلَو ٍةَداَتْعُم  ِۀَـحاَّرِلل  ٍسَفَنَو  َِللَّزلاَو  ِءاَطَْخلِاب  ٍلیِقَث  ٍرْهَظَو  ِلَمَْعلا  َنِم  ٍفْعَِـضب  ِّبَر  ای  َُکتیَتَأ  َْلب  ِءاَُکْبلا  َنِم  ِنویُْعلا  ُشْمُع  ِنوُُطْبلا  ُصُمُخ 

. ْمِهِیف َحُورَأ  ْنَأ  ِینیِفْکی  اَم  َأ  ٍلاَغُم  َِکتَّبَحَم  ِیفَو  ٍلاَوُم  َِکئاِیلْوَِأل  یِّنَأ  َکیَدـَل  ًۀَـعیِرَذَو  َکَیلِإ  ًۀَلیِـسَو  ِّبَر  ای  َکیِفْکی  اَم  َأ  ٍةَداَْقنُم  ِفیِوْسَّتلا 
َال َِملَف  ُعَنَتْقی  اَهاَنْدَِأب  ٌۀَّمِذَو  ُعیَُـضت  َال  ٌۀَمْرُح  ِهِذَِهب  ِّبَر  ای  َكَْدنِع  اَم  َأ  ًاموُجُر  ٍموُجُر  َدَْعبَو  ًاموُمُه  ٍموُمُه  َدـَْعب  یِْـضقَأَو  ًاموُظْکَم  َوُدـْغَأَو  ًامُولْظَم 

ُِکلاَم َْتنَأَو  َِدئاَلَق  ْمِهِفْـسَخ  ْنِم  ْمُهُدِّلَُقتَو  َِدئاَصَم  َِکئاَدْعَِأل  َكَءاِیلْوَأ  ُلَعَْجت  َأ  ٌقیِرَح  َكِّوُدَع  ِراَِنب  ِینُعَدَتَو  ٌقیِرَغ  اَذ  اَنَأ  اَهَو  ِّبَر  ای  ِینُعَنْمی 
َکِظْفِح ْنِم  ْمُْهنَع  َعِْزنَتَو  ْمُهَسَْأب  َّفُکَت  ْنَأ  ِّبَر  ای  َکُعَنْمی  اَمَو  اوُدَمَخ  اَهَتْعَطَق  َْول  ْمِهِساَْفنَأ  ُّداَوَم  َِکتَْضبَق  ِیفَو  اوُدَمَج  اَهَتْـضَبَق  َْول  ْمِهِـسوُُفن 

ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َنوُـحَرْمی  َكِداَـبِع  یَلَع  یْغَْبلا  ِناَدـیَم  ِیف  َو  َنوُحَرْـسی  َکِـضْرَأ  ِیف  اَِـهب  ٍۀَماَلَـس  ْنِم  ْمُـهیِْرُعتَو  ْمُهَـساَِبل 
ٍْنمَِأب ًاـفوُفْحَم  ُْهنَع  َبآَف  ٍناَْطلُـس  َیلِإ  َأَـجَْتلا  ٍِفئاَـخ  ْنِم  ْمَک  یَِهلِإ  ِقَفَّشِلل  یِـسْمَش  َبیُغ  اََّملَو  ِینْکَراَدـَتَو  ُقَرَْغلا  ِینْکِرْدـی  اََّملَو  ِینْکِرْدَأَو 

َكِراَِصْتنا ِنِم  َمَرْکَأ  ْمَأ  ًاراَِدْتقا  َكِراَِدْتقا  ِنِم  َرَثْکَأ  ْمَأ  ًاناَسْحِإ  َِکناَسْحِإ  ْنِم  َعَسْوَأ  ْمَأ  ًاناَْطلُـس  َِکناَْطلُـس  ْنِم  َمَظْعَِأب  ِّبَر  ای  ُدِْـصقَأَف  َأ  ٍناَمَأَو 
ِّبَر ای  اَِهب  َیلِإ  َیلِإ  ِمایَْألا  ِرْوَِجل  َنِیفَدْهَتْسُْملا  ُۀَّنُج  یِه  ِیتَّلا  َُکتیاَنِع  َنیَأَو  ِماَنَْألا  َنِم  َنِیثیِغَتْسُْملا  ُةَرُْصن  یِه  ِیتَّلا  َُکتیاَفِک  َنیَأ  َّمُهَّللا  ًاراَِصْتنا 
ِۀَقْرُح یَلَع  ياَوِْـطناَو  يِّرُـض  ِیف  ِیبُّلَقَتَو  يِْرمَأ  ِیف  يِریَحَت  يَرَت  ياـَلْوَم  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  َْتنَأَو  ُّرُّضلا  ِینَّسَم  یِّنِإ  َنیِِملاّـظلا  ِمْوَْـقلا  َنِم  ِینَِّجن 

يَرْـسْیلا َوْحَن  ِّبَر  ای  ِیل  ْرِّسیَو  ًاجَرْخَمَو  ًاجَرَف  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَِمب  ِّبَر  ای  ِیل  ْدُـجَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّبَر  اـی  ِّلَـصَف  يِرْدَـص  ِةَراَرَحَو  ِیْبلَق 
َّمُهَّللا ِفِرْصاَو  ُهَرَفَح  اَمِیف  ًاِعقاَو  اَهِیف  ِینَِعقوِیل  َْرِئْبلا  ِیل  َرَفَح  ْنَمَو  ُهَرَکَم  اَم  َعیِرَص  اَِهب  ِینَعَرْصِیل  ِیل  ًالاَبِح  َبَصَن  ْنَم  ِّبَر  ای  ِیل  ْلَعْجاَو  ًاجَْهنَم 

َکُفیِعَضَو ُهَتَوْعَد  ْبِجَأ  َكُْدبَع  َكُْدبَع  یَِهلِإ  ِناَمیِْإِلل  يِداَنی  ٍداَنُمَو  ِنایَّدلا  ِنیِِدل  ُهَسْفَن  َداَق  ْنَّمَع  ُُهفِرْصَت  اَم  ُهَّرَضَو  ُهَداَسَفَو  ُهَرْکَمَو  ُهَّرَش  یِّنَع 
َعِـضْوَم ُفِداَُصت  َنیَأ  اَهَتْدَدَر  ْنِإ  ِهِذَـه  ِیتَوْعَد  يَالْوَم  َکُّلِظ  اَّلِإ  ٍّلِـظ  ُّلُـک  َصَّلَقَتَو  َکـُْلبَح  اَّلِإ  ٍلـْبَح  ُّلُـک  َعَطَْقنا  ِدَـقَف  ُهَتَّمُغ  ْجِّرَف  َکـُفیِعَض 

َال ْنَم  َِکباَنِج  َنُود  ُِعنَتْمی  َالَو  ًابَاب  ُهَریَغ  ُفِْرعی  َال  ْنَم  َکـِبَاب  ْنَع  َّدَُرت  اَـلَف  ِۀـَباَجِْإلا  َعِضْوَم  ِیقاَُـلت  َنیَأ  اَهَْتبَّذَـک  ْنِإ  ِیتَلیِخَم   ] ینلعجیَو ِۀـَباَجِْإلا 
ْنَأ ٌقیِقَح  َدَجَـس  ِِهلاَِهْتبِاب  ََکل  ًانِیبَج  َّنِإَو  ُهَبیُِجت  ْنَِأب  ٌقِیلَخ  ُبِغاَّرلاَف  َهَّجََوت  ِِهتَبْغَِرب  َکـَیلِإ  ًاـهْجَو  َّنِإ  یَِهلِإ  ُلوُقیَو  ُدُجْـسیَو  ًاـباَنِج  ُهاَوِس  ُفِْرعی 
ِیف يِداَِهتْجاَو  ِیلاَِهْتباَو  يِّدَخ  َریِفْعَت  يََرت  ْدَق  یَِهلِإ  ای  اَذ  اَنَأ  اَهَو  َرَفْظیَو  ِهِداَرُِمب  َزوُفی  ْنَِأب  ٌریِدَج  ُرِّفَعی  ِِهَتلَأْسَِمب  َکَیلِإ  ًاّدَـخ  َّنِإَو  َدَـصَق  اَم  َُغْلبی 

َال یَِهلِإ  اًلِیلْذَت  َِکَتباَجِإ  ِتاَرَمَث  َفوُُطق  ِیل  ْلِّلَذَو  ًالوُصُو  َِکتَْفأَِرب  ِیتاَِبلَط  َیلِإ  ْلِّهَـسَو  ًالُوبَق  َِکتَْفأَِرب  ِیتاَبَغَر  ِّبَر  ای  َّقَلَتَف  يِّدِـجَو  َِکَتلَأْسَم 
ٍلْوَِقب َرِهْظَتْسَأَف  َِکئاَعُد  ْنِم  ُّدَسَأ  َلْوَق  َالَو  َکیَلَع  یِِجئاَوَح  ِءاَضَق  ِیف  ُْتلَّوَعَو  َکَیلِإ  ُتیَوَأ  ْدَقَو  ٍدیِدَش  ٍنْکُر  یلِإ  ِيوآ  َف  َْکنِم  ُّدَشَأ  َنْکُر 

َال ْنَم  ای  َبیِحَّنلاَو  َءاَُکْبلا  یِّنِم  َمَحَْرتَو  َبیُِجت  ْنَأ  اَّلِإ  ِّبَر  ای  یَِقب  ْلَهَف  َتْدَعَو  اَمَک  َِکلْـضَِفب  ِیل  ْبِجَتْـساَف  َتْرَمَأ  اَمَک  َُکتْوَعَد  ْدَقَو  ٍدـیِدَس 
ِعیِمَِجبَو ِّبَر  ای  ِیب  ْفُْطلاَو  َنیِِحتاـْفلا  ُریَخ  َْتنَأَو  ِیل  ْحَْـتفاَو  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  یَلَع  ِینْرُْـصنا  ِّبَر  ُهاَـعَد  اَذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیِجی  ْنَم  اـیَو  ُهاَوِس  ََهلِإ 

. نیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا 

موس تسیب و  تیاکح 
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زا هدومرف  لقن  ( 22) تاوعدلا جهم  رد  سواط  نب  یلع  لیلج  دیس  داد  دای  ینیسح  یلع  نب  دّمحم  هب  بانج  نآ  هک  الب  زا  یـصالخ  ياعد 
ناّرح رد  یضیرع  يولع  دّمحم  نب  رفعج  نب  قاحسا  نیسحلا و  نب  دّمحم  نب  دمحا  یلع  یبا  زا  هدومن  تیاور  وا  هک  امدق  بتک  زا  یضعب 
فرط زا  دیدش  یّمه  میظع و  يرما  ارم  تفرگ  ورف  تفگ : رصم ، رد  دوب  نکاس  هک  ینیسح  يولع  یلع  نب  دّمحم  ارم  داد  ربخ  تفگ : هک 

. ّجح دصق  هب  رصم  زا  مدمآ  نوریب  دندوب . هدرک  ینیچ  نخـس  نم  زا  نولوط  نب  دمحا  دزن  دوخ و  ناج  رب  وا  زا  مدیـسرت  سپ  رـصم . یلاو 
شرّونم ربق  هب  مرب  هانپ  هک  ار  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  دوخ ، ردپ  یلوم و  دقرم  مدرک  دصق  قارع و  يوس  هب  متفر  زاجح  زا  هاگ  نآ 
رادومن سپ  دوخ . زور  بش و  رد  مدومنیم  عّرـضت  مدرکیم و  اعد  زور . هدزناپ  ریاح ، رد  مدـنام  سپ  مسرتیم . وا  زا  هک  نآ  توطـس  زا 

يا دیوگیم : وت  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  : » دومرف نم  هب  سپ  مدوب . باوخ  يرادـیب و  نایم  رد  نم  نمحر و  یلو  نامز و  میق  نم  يارب  دـش 
زا وا ، دزن  مدرک  تیاکـش  دوخ و  دیـس  هب  مدروآ  هانپ  سپ  دنک . كاله  ارم  هک  هدومن  دـصق  يرآ ، : » متفگ نالف »؟ زا  يدیـسرت  نم ! رـسپ 
نآ دندناوخ  هک  ییاهاعد  هب  ار  دوخ  ناردپ  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  دنوادخ و  يدناوخن  ارچ  : » دومرف هدرک ». هک  یگرزب  دـصق  نیا 
هچ هب  متفگ : ناـشیا ». زا  ار  ـالب  دـنوادخ  دومن  فرطرب  دـنوادخ  سپ  یتخـس ، رد  دـندوب  هک  قیقحت  هب  سپ  ناربـمغیپ ؟ زا  ناگتـشذگ  ار 
هک یتلاح  رد  ار  اعد  نیا  ناوخب  یتفر ، رکش  هدجس  هب  نوچ  راذگب . بش  زامن  نک و  لسغ  دوش ، هعمج  بش  نوچ  : » دومرف ار ؟ وا  مناوخب 
دزن تقو ، نآ  لثم  رد  هک  ار  بانج  نآ  مدید  دیوگیم : يولع  دومن . رکذ  نم  يارب  ار  اعد  سپ  یشاب ». هدنابـسچ  نیمز  رب  ار  دوخ  يوناز 

نآ ات  دومنیم  رّرکم  نم  رب  ار  اعد  مالک و  نآ  دمآ و  نم  دزن  نینچ  یپ  رد  یپ  بش  جنپ  مدوب و  يرادیب  باوخ و  نایم  رد  نم  دمآ و  نم 
مدومن و وبـشوخ  ار  دوخ  مداد و  رییغت  ار  دوخ  هماـج  مدرک و  لـسغ  سپ  هعمج . بش  رد  شندـمآ  دـش  عطقنم  مدومن و  ظـفح  ار  نآ  هک 

دزن هبنش  بش  ترضح ، سپ  اعد . نیا  هب  مدناوخ  ار  ّلجوّزع  يادخ  مداتفا و  رد  وناز  هب  مدرک و  رکش  هدجـس  مدروآ و  ياج  هب  بش  زامن 
ار وت  تیاعس  هک  نآ  دزن  رد  اعد  زا  وت  غارف  زا  دعب  دش  هتـشک  وت  نمـشد  و  دّمحم ! يا  دش ، باجتـسم  وت  ياعد  : » نم هب  دومرف  دمآ و  نم 
هب مریس  رد  مدیسر  ندرا  هب  نوچ  مدش . رـصم  هّجوتم  متفر و  نوریب  ار و  دوخ  دیـس  مدرک  عادو  دش ، حبـص  نوچ  سپ  دندرک ». شدزن  رد 

نولوط نب  دـمحا  ارم ، مصخ  هک  داد  ربـخ  ارم  وا  سپ  نمؤم . دوب  يدرم  وا  رـصم و  رد  ار  دوخ  ناـگیاسمه  زا  يدرم  مدـید  رـصم ، يوـس 
رما سپ  دوب . هعمج  بش  رد  نیا  تفگ  دوب و  هدش  هدیرب  افق  زا  شرـس  هک  یتلاح  رد  درک  حبـص  سپ  دومن . وا  سبح  هب  رما  سپ  تفرگ .

. اعد زا  دوب  نم  غارف  زا  دعب  وا  ندش  هتشک  هک  نیا  نم ، هعیش  ناردارب  لها و  ارم  دنداد  ربخ  هک  يوحن  هب  دنتخادنا . لین  رد  ار  وا  هک  دومن 
دومن و لقن  هلمجلایف  یفالتخا  اب  يرصم  دامح  نب  یلع  نسحلاوبا  زا  رگید  دنس  هب  ار  هّصق  نیا  هر ،) ) دیس داد . ربخ  نم  هب  میالوم  هچنانچ 
: دوب نومـضم  نیا  هب  یطوطخ  وا  اب  هک  مدید  ار  دوخ  دالوا  زا  يدصاق  هاگان  لزانم ، زا  یـضعب  هب  مدیـسر  نوچ  هک : تسا  نینچ  نآ  رخآ 
دـندش و قّرفتم  دـندیماشآ و  دـندروخ و  سپ  دومن ، اـیهم  هرفـس  ناـشیا ، يارب  ار و  یموق  دومن  عمج  وا ، زا  يدرک  رارف  وت  هک  يدرم  نآ 

دندید هک  دنتشادرب  وا  يور  زا  ار  فاحل  سپ  یّسح . وا  يارب  دندینشن  مدرم و  دندرک  حبـص  سپ  ناکم . نامه  رد  شنامالغ  وا و  دیباوخ 
نم تفگ : هک  درک  لقن  دامح  نب  یلع  زا  نآ  زا  سپ  دومن و  لقن  ار  اعد  دیـس  هاگ  نآ  خـلا . تسا ! يراج  شنوخ  افق و  زا  هدـش  حوبذـم 

هک یـسک  هب  رگم  ار ، نآ  مهدـن  یفلاخم و  هب  ار  نآ  مهدـن  هک  نم  رب  درک  طرـش  متفرگ و  یـضیرع  يولع  یلع  نسحلاوبا  زا  ار  اعد  نیا 
دـش دراو  هاگ  نآ  میدناوخیم . ار  نآ  مناردارب  نم و  دوب ، نم  دزن  رد  تسا و  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  يایلوا  زا  وا  هک  منادب  ار  شبهذم 
لزنم وا  دزن  رد  وا و  دـلب  رد  مدوب  جاتحم  وا  هب  تشاد و  ناسحا  ّقح  نم  رب  دوب و  فلاخم  وا  زاوها و  تاـضق  زا  یـضعب  هرـصب ، رد  نم  رب 

اعد نیا  مدومن و  محر  مدرک و  ّتقر  وا  رب  سپ  دـهدب . مهرد  رازه  تسیب  هک  تفرگ  هتـشون  وا  زا  تفرگ و  ار  وا  ناطلـس ، سپ  مدرکیم .
مارکا اب  دوخ  دلب  هب  ار  وا  تفرگن و  وا  زا  يزیچ  هتشون  نآ  زا  درک و  اهر  ادتبا  ار  وا  ناطلس  هک  دشن  مامت  هتفه  سپ  دناوخ ، مداد . وا  هب  ار 

دوخ بتک  مامت  رد  متفاین و  مدرک ، بلط  ار  اعد  تشذگ ، زور  دنچ  نوچ  هرـصب . هب  متـشگرب  مدرک و  تعیاشم  ار  وا  هّلبا ، ات  دـنادرگرب و 
بتک رد  زین  وا  دوب . نآ  زا  ياهخـسن  زین ، وا  دزن  رد  ینیـسح و  راـتخم  یبا  زا  ار  اـعد  مدرک  بلط  سپ  مدـیدن . نآ  زا  يرثا  مدرک ، شیتفت 

بناـج زا  تسا  یتـبوقع  هک  متـسناد  متفاـین و  ار  نآ  لاـس و  تسیب  اـت  نآ  زا  مدرکیم  وجتـسج  دوخ  بتک  رد  هتـسویپ  سپ  تفاـین . دوخ 
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هک دنچ  تاعفد  هک  نآ  لاح  متفای و  دوخ  بتک  نایم  رد  ار  نآ  تشذگ  لاس  تسیب  نوچ  مداد . فلاخم  هب  ار  نآ  نوچ  ّلجوّزع ؛ يادـخ 
زا هک  منک  ادـیپ  قوثو  وا  نید  هب  هک  یـسک  هب  رگم  ار  نآ  مهدـن  هک  مدرک  دای  دـنگوس  سپ  مدوب . هدرک  شیتفت  اـهنآ  رد  دوشن ، اـصحا 
اعد نوچ  تسا . قحتسم  هک  نآ  هب  رگم  ار  نآ  دهدن  هک  وا  زا  مریگب  دهع  هک  نآ  زا  دعب  تسا ، مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  تیالو  نیدقتعم 

هک اعد  نیا  ذخأم  هک  دـنامن  هدیـشوپ  ( 23 .) مدرکن لقن  اذـهل  دوجوم ، اعد  بتک  زا  يرایـسب  رد  جراـخ و  باـتک  عضو  زا  دوب و  ینـالوط 
نینچ نآ  لّوا  هدشن و  هدـید  ییاعد  باتک  رد  نآ  زا  لبق  تسا و  دیـس  ( 24) تاوعدلا جهم  باتک  يرـصم  يولع  ياعد  هب  تسا  فورعم 
تسا فورعم  هک  یمعفک  حابصم  تاقحلم  هلاسر  رد  نکل  هطعت ». ... ملف  کلئس  يّذلا  اذ  نمو  هبجت  ملف  كاعد  يّذلا  اذ  نم  ّبر  : » تسا

ادعا و ّرـش  عفد  يارب  زا  ردـقلالیلج  تسا  ییاعد  نومـضم : نیا  هب  تسا  روکذـم  تسین ، مولعم  شّفلؤم  تسا و  حابـصم  هخـسن  اب  ًابلاغ  و 
حیحص دش و  رکذ  هچ  نآ  يارب  تسا  ییاعد  نآ  هلمجلاب  تسین و  نآ  حرش  تعسو  ار  ماقم  هک  تسا  ینالوط  هبیجع  هبیرغ  هّصق  نآ  يارب 

، دومن هبرجت  ار  وا  هک  یـسک  يوس  هب  مالـسلا و  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ایقتا ، ماـما  ایـصوا و  دیـس  يوس  هب  نآ  دانتـسا  تسا 
ياعد تایآ و  اههروس و  زا  دناوخ  دیاب  نآ  رد  عورش  زا  لبق  هک  دومن  رکذ  یبادآ  نآ  زا  سپ  نآ . ریثأت  وا  دزن  رد  دیـسر  تّحـص  هب  سپ 

نونکاـت صّحفت  زا  سپ  قدـص و  تین  بلق و  ّتقر  عرّـضت و  عوشخ و  عوضخ و  اـب  اـعد  رد  نک  عورـش  سپ  هتفگ : نآ  زا  سپ  فورعم .
« ملاعلا یلاعت  هَّللاو  « ؟ تساجک تسیچ و  بادآ  نیا  تبسن و  نآ  رد  ّفلؤم  ذخأم  دنتسم و  هک  دشن  مولعم 

مراهچ تسیب و  تیاکح 

رد نایبلا  عمجم  ریـسفت  بحاص  یـسربطلا ، نسح  نب  لضف  ردـقلا  لیلج  خیـش  دومرف  میلعت  تاجن  يارب  هک  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  ياعد 
دّمحم نسحلایبا ، هب  باوخ  رد  دومن  میلعت  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلابحاص -  ترـضح  ار  اعد  نیا  هک  هدرک  لقن  حاجنلا  زونک  باتک 

هانپ هتخیرگ و  شیرق  رباقم  هب  ندش  هتشک  سرت  زا  روکذم  نسحلایبا  شیرق . رباقم  رد  دادغب  رهش  رد  هللا  مهمحرثیللا  یبا  نب  دمحا  نب 
نم هب  ترضح  نآ  هک  تسا  هتفگ  روکذم  نسحلاوبا  تسا و  هتفای  تاجن  ندش  هتشک  زا  اعد  نیا  ندناوخ  تکرب  هب  سپ  تسا . هدوب  هدرب 

ای کـیلاو  ءامـسلا  تعنمو  ضرـالا  تقاـضو  ءاـطغلا  فـشکناو  ءاـجرلا  عـطقناو  ءاـفخلا  حربو  ءـالبلا  مظع  ّمهّللا  : » وـگب هـک  دوـمن  مـیلعت 
انتفرعف مهتعاط  انیلع  تضرف  نیذـّلا  رمالا  یلوا  دّـمحم  لآو  دّـمحم  یلع  ّلصف  ّمهّللا  ءاخرلاو . ةّدـشلا  یف  لّوعملا  کـیلعو  یکتـشملاّبر 
امّکناف ینارـصناو  يایفاک  امّکناف  ینایفکا  یلع  ای  دّمحم  ای  برقا  وه  وا  رـصبلا  حملک  ًابیرق  ًالجاع  ًاجرف  مهّقحب  اّنع  جّرفف  مهتلزنم  کلذـب 

، نامزلابحاص ای  نتفگ  تقو  رد  هک  تسا  هتفگ  يوار  و  ینکردا ». ینکردا  ینکردا  ثوغلا  ثوغلا  نامزلابحاص  ای  يـالوم  اـی  يارـصان 
تقو رد  هک  دـشاب  نیا  هراـشا  نیا  زا  ترـضح  دارم  هک  تسا  نآ  رهاـظ  دـیوگ : ّفلؤم  ( 25 .) دومن دوخ  كرابم  هنیـس  هب  هراشا  ترـضح 

نآ زامن  بیقعت  رد  لّوا  تیاکح  لیذ  رد  تشذـگ  عضوم  دـنچ  رد  یفالتخا  اب  اـعد  نیا  دومن و  دـصق  دـیاب  ارم  ناـمزلابحاص ، اـی  نتفگ 
. ترضح

مجنپ تسیب و  تیاکح 

نیمالا دلب  باتک  رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  حـلاص ، رّحبتم  خیـش  دروخب  دـیوشب و  تبرت  اب  دـیاب  ضیرم  هک  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  ياعد 
دروخب دیوشب و  مالسلا و  هیلعنیسح  تبرت  اب  هزات  فرظ  رد  ار  اعد  نیا  دسیونب  سکره  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  زا  تسا  يورم  هتفگ :

ًءافـش یفاشلا  وه  ًءافک  هَّللا  ّالا  هلا  الو  ءافـش  هَّللدـمحلاو  ءاود  هَّللا  مسب   » میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  ( 26 .) دوخ ضرم  زا  دباییم  افـش  ار ، نآ 
نیدلا نیز  دیـس  ّطخ  هب  مدید  و  ءابجنلا .» هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلـصو  مقـس  هرداغیال  ًءافـش  سانلا  ّبرب  سأبلا  بهذا  ًءافک  یفاکلا  وهو 

هیلعيدـهم زا  مالـسلا -  هفرـشم  یلع  البرک -  ینعی  ریاح  رد  دوب  رواجم  هک  يدرم  هب  تخومآ  ار  اـعد  نیا  هک  ینیـسح  نیـسحلا  نب  یلع 
نتسش اعد و  نیا  نتـشون  هب  دومرف  رما  سپ  مالـسلا . هیلعمئاق  يوس  هب  درک  تیاکـش  سپ  دوب ، التبم  یـضرم  هب  دوخ و  باوخ  رد  مالـسلا 
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« هَّللدمحلاو . » تفای تیفاع  ضرم  نآ  زا  لاحلا  یف  سپ  دوب . هدومرف  هچ  نآ  درک  سپ  شندروخ . نآ و 

مشش تسیب و  تیاکح 

يزاریـش یندم  ناخ  یلع  دیـس  لیلج  دیؤم  دیـس  دـناوخ  دـیاب  هبترم  هس  ماش  حبـص و  رحـس و  رد  هک  مالـسلا  هیلعتجح  ترـضح  ياعد 
تاداس زا  دوخ  باحصا  زا  یضعب  ّطخ  هب  مدید  نم  هتفگ : بیصلا  ثیغلاو  بیطلا  ملک  باتک  رد  هریغ  هیدمص و  هفیحص و  حرش  بحاص 

عماج قودـصلا ، یلوملا  هَّللایف  ردارب  زا  هس  دون و  رازه و  هنـس  بجر  هام  رد  مدینـش  هک  دوب  نیا  نآ ، تروص  هک  تاقث  ياحلـص  ياـّلجا 
: تفگ هک  هناهرب -  یلاعت  هَّللارانا  يراصنا -  يرباج  نامیلس  نب  یلع  نب  کیب  نیسح  نب  لیعامسا  ریما  هیسدق ، تافـص  هیـسنا و  تالامک 

ناج رب  هک  نآ  ات  امـصخ  اب  هصقانم  یتخـس و  یگنت و  هب  مدش  التبم  نم  تفگ : یّکم  ایلع  یجاح  خیـش  عّروتم  یقّتم  حلاص  خیـش  مدـینش 
. دهدب نم  هب  ار  نآ  یـسک  هک  نآ  نودب  دوخ ، بیج  رد  دـعب  ار  روطـسم  ياعد  نیا  متفای  سپ  تکاله . ندـش و  هتـشک  زا  مدیـسرت  دوخ 

اطع ام  : » نم هب  دیوگیم  دوب  داهز  احلـص و  يز  رد  هک  ار  ياهدـنیوگ  مدـید  باوخ  رد  سپ  مدوب . ریحتم  رما و  نیا  زا  مدرک  بّجعت  سپ 
! تسیک هدنیوگ  هک  نم  يارب  دشن  رهاظ  و  یتخـس ». یگنت و  زا  تفای  یهاوخ  تاجن  هک  ار  نآ  ناوخب  سپ  وت . هب  ار  ینالف  ياعد  میدومن 
وت و هب  مدوب  هداد  هک  ار  ییاـعد  نآ  ناوـخب  : » دوـمرف نم  هب  مدـید و  ار  مالـسلا  هیلعرظتنم  تّجح  رگید  هعفد  سپ  دـش . داـیز  مبّجعت  سپ 

دعب يدوز و  هب  ار  جرف  مدید  سپ  هبترم . دنچ  ار  اعد  نآ  مدرک  هبرجت  هک  قیقحت  هب  تفگ : خیـش  یتساوخ ». هک  سک  ره  هب  ار  نآ  زومایب 
یصخش سپ  دوخ . لمع  يدب  زا  مدرکیم  رافغتسا  نآ و  توف  رب  مدروخیم  فّسأت  نم  دوب و  دوقفم  يدنچ  دش و  مگ  اعد  نآ  یتّدم  زا 

ار اعد  سپ  مشاب . هتفر  ناکم  نآ  هب  نم  هک  دـماین  مرطاخ  رد  و  ناکم ». نالف  رد  دـش  دوقفم  وت  زا  اعد  نیا  : » نم هب  تفگ  دـمآ و  نم  دزن 
يِّوَُقت ًاِیناَحوُر  ًادَدَم  َُکلَأْسَأ  َِّبر   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تسا : نیا  اعد  نآ  مدروآ و  اج  هب  یلاعت  يادـخ  يارب  رکـش  هدجـس  متفرگ و 

ِیف یَْقبی  َال  یَّتَح  اَهاَُوق  ِِهب  ُطُقْـسَت  ًاضاَبِْقنا  اَهِِقئاَقَر  ُةَراَشِإ  ِیل  َِضبَْقنَتَف  ةرهاـق  سفن  لـک  یِـسْفَن  يداـبع  َرِْهقَأ  یَّتَح  ِۀـِیئْزُْجلاَو  ِۀـیِّلُْکلا  يَُوق  ِِهب 
ْنِم َلِیئاَرْزِع  ُهَتْعَدْوَأ  اَِـمب  َکـُلَأْسَأ  ُراَّهَق  اـی  ِدـیِدَّشلا  ِشْطَْبلا  اَذ  اـی  ُدـیِدَش  اـی  ُدـیِدَش  اـی  ُهَروُهُظ  ْتَقَرْحَأ  ْدَـق  يِرْهَق  ُراـَنَو  اَّلِإ  ٍحُور  ُوذ  ِنْوَْکلا 

ای َِکتَّوُِقب  ٍعِینَم  َّلُک  ِِهب  َلِّلَذُأَو  ٍْبعَص  َّلُک  ِِهب  َنَیلُأ  یَّتَح  ِۀَعاَّسلا  ِهِذَه  ِیف  َّرِّسلا  اَذَه  ِینَعِدُوت  ْنَأ  ِرْهَْقلِاب  ُسوُفُّنلا  َُهل  ْتَلَعَْفناَف  ِۀیِرْهَْقلا  َِکئاَمْـسَأ 
هاـگره سپ  هبترم . هس  ماـش ، رد  هبترم و  هس  حبـص ، رد  دوـش و  نکمم  رگا  هبترم  هس  رحـس ، رد  ار  نیا  یناوـخیم  ( 27 .«) َنِیتَْملا ِةَّوُْقلا  اَذ 

کلئـسا نیمحارلا  محرا  ای  میحر  ای  نمحر  ای  : » هعفد یـس  نآ ، ندناوخ  زا  دعب  دیوگب  دناوخیم ، ار  اعد  نیا  هک  نآ  رب  راک ، دوش  تخس 
.« ریداقملا هب  ترج  امب  فطللا 

متفه تسیب و  تیاکح 

باتک مجنپ  دـلج  رد  يدـنفا  هب  فورعم  یناهفـصا  هَّللادـبع  ازریم  داّقن ، رّحبتم  لضاف  ملاع  مالـسلا  هیلعتجح  ترـضح  هب  بوسنم  ياعد 
ار و مالـسلا  هیلعمئاق  تسا  هدـید  هک  تسا  یناسک  زا  وا  : » هتفگ یناـمعن  داوج  نبا  خیـش  تـالاوحا  رد  الـضفلا  ضاـیحو  ءاـملعلا  ضاـیر 
یتسرد و هب  هک  دیهـش  ذیملت  يریاح  نزاخ  دّمحم  نب  نسحلا  نب  یلع  نیدلانیز  خیـش  ّطخ  زا  لوقنم  مدید  بانج ». نآ  زا  هدومن  تیاور 

یماقم وت  يارب  نم ! يالوم  يا  : » وا هب  درک  ضرع  سپ  ار . مالـسلا  هیلعيدـهم  ام ، يـالوم  یناـمعن  داوجلا  یبا  نبا  تسا  هدـید  هک  قیقحت 
هبنـش هس  بش  رد  مشابیم  : » وا هب  دومرف  اهنآ »؟ زا  کی  ره  رد  دیراد  فیرـشت  تقو  مادک  سپ  هّلح . رد  تسا  یماقم  هینامعن و  رد  تسا 

تـسین نم و  ماقم  رد  دـننکیمن  راتفر  بادآ ، هب  هّلح  لها  نکلو  هّلح  رد  مشابیم  هعمج  بش  هعمج و  زور  هیناـمعن و  رد  هبنـش  هس  زور  و 
ناشیا رب  نم و  رب  دتـسرفب  تاولـص  مالـسلا و  مهیلعهّمئا  رب  نم و  رب  دنک  مالـس  دـنک و  بدا  بدا ». هب  نم  ماقم  رد  دوش  لخاد  هک  يدرم 
يادـخ هک  نآ  رگم  تعکر ، ود  نآ  رد  دـنک  تاجانم  یلاعت  يادـخ  اب  هروس و  ود  اب  درآ  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  هاگ  نآ  هبترم ؛ هدزاود 

ذخا دـق  ّمهّللا  : » دومرف ار . تاجانم  نیا  نم  هب  امرف  میلعت  نم ! يالوم  يا  متفگ : سپ  دـهاوخیم ». هک  ار  هچ  نآ  وا  هب  دـیامرف  اطع  یلاـعت 
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میلح تناو  هب  ینتبدا  ام  فاعضا  فاعضا  هب  قحتسا  بونذلا  نم  هتفرتقاام  ناک  نا  نیمحارلامحرا و  تناو  ّرـضلا  ینّـسم  یّتح  یّنم  بیدأتلا 
ینعی مدـیمهف ، هک  نآ  اـت  دومرف  رارکت  نم  رب  ار  اـعد  نیا  هبترم  هس  و  کباذـعو ». کـتمحرو  كوفع  قبـسی  یتح  ریثـکنع  وفعت  ةاـنا  وذ 

هَّللادبعوبا لیلج  خیـش  دشاب  دلب  نآ  لها  زا  ًارهاظ  دادغب و  طساو و  نیبام  قارع ، زا  تسا  يدلب  هینامعن  دیوگ : ّفلؤم  ار . نآ  مدومن  ظفح 
هک رصتخم  ریسفت  بحاص  ینیلک و  خیـش  ذیملت  بنیز  یبا  نبا  هب  فورعم  ینامعن ، هب  ریهـش  بتاک  رفعج  نب  میهاربا  نب  دّمحم  نب  دّمحم 
هک نآ  نایب  هدومرف . هراشا  داشرا  رد  دیفم  خیـش  هچنانچ  تسا ؛ هربتعم  هلّـصفم  هحورـشم  بتک  زا  هک  تبیغ  باتک  تسا و  تایآ  عاونا  رد 

ّلحم نکاـما ، زا  ياهلمج  رد  هـک  دـنامن  یفخم  تـسا . دـنوادخ  گرزب  ياـهتمعن  زا  ناـگدازماما  احلـص و  رباـقم  دـهاشم و  دـجاسم و 
یسک هک  تسا  نآ  رهاظ  نآ . ریغ  مق و  جراخ  هّلح و  هلهس و  دجـسم  مالـسلايداو و  لثم : بانج ، نآ  ماقم  هب  فورعم  تسا  یـصوصخم 
هفیرـش نکاما  رد  هدـش  لخاد  تهج  نیا  زا  هدـش و  رهاـظ  اـجنآ  رد  ياهزجعم  باـنج  نآ  زا  اـی  فّرـشم  روضح  فرـش  هب  عضوم  نآ  رد 

رد تسا . تاداـبع  لوبق  اـعد و  تباـجا  هبیرق  بابـسا  زا  یکی  دوخ  نیا  اـجنآ و  رد  نیطایـش  ّتلق  هکئـالم و  دّدرت  سنا و  ّلـحم  هکّربتم و 
نوچ نکاما  نیا  لاثما  دوجو  اجنآ و  رد  دوش  هدرک  تدابع  دراد  یم  تسود  هک  تسا  ییاه  ناکم  ار  دنوادخ  هک  هدیسر  رابخا  زا  یضعب 

هدنامرد ناگدنب  يارب  تسا  هیهلا  هیبیغ  فاطلا  زا  دالب  فارطا  رد  راربا  احلص و  ناگدازماما و  رباقم  مالسلا و  مهیلعهّمئا  دهاشم  دجاسم و 
ساوح ّلخم  رطاخ و  تّتـشم  بولق و  قّرفم  مومه  نابحاص  زا  ناشیا  ریاظن  جاتحم و  ناساره و  مولظم و  ضورقم و  ضیرم و  ّرطـضم و  و 

افـش دنهاوخب و  ار  دوخ  درد  ياود  دننک و  تلأسم  یلاعت  دنوادخ  زا  ماقم  نآ  بحاص  هلیـسو  هب  دنیامن و  عّرـضت  دـنرب و  هانپ  اجنآ  هب  هک 
دنتفر و مولظم  دنتشگرب و  تیفاع  اب  دنتفر و  ضرم  اب  هدش ، تباجا  هب  نورقم  تعرس ، هب  هک  هدش  يرایـسب  دننک . رارـشا  ّرـش  عفد  دنبلط و 

اجنآ رد  ریخ  دنشوکب ، اجنآ  مارتحا  بادآ و  رد  هچ  ره  هتبلا  دندومن و  تعجارم  رطاخ  هدوسآ  دنتفر و  ناشیرپ  لاح  اب  دنتـشگرب و  طوبغم 
دنلب اهنآ  ماقم  تسیاب  : » هک دومرف  رما  یلاعت  يادـخ  هک  ییاـهاجنآ  هلمج  رد  دـشاب  لـخاد  عضاوم  نآ  همه  تسا  لـمتحم  دـننیب و  رتشیب 

دنیوگ و یلاعت  ّقح  حیبست  اجنآ  رد  نیسپ  دادماب و  رد  هک  یناسک  زا  دومرف  حدم  و  ( 28 .«) دوش روکذم  اجنآ  رد  یلاعت  يادخ  مان  دشاب و 
. تسین نیا  زا  شیب  حرش  شیاجنگ  ار  ماقم  نیا 

متشه تسیب و  تیاکح 

لقن ( 29) لابقا باتک  رد  سواط  نب  یلع  لیلج  دیس  دندناوخ  هعـصعص  دجـسم  رد  بجر  هام  رد  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  هک  ییاعد 
ياهزور زا  يزور  رد  هلهس  دجسم  يوس  هب  ناّهد  رفعج  نب  دّمحم  اب  تفر  نوریب  دومن : رکذ  وا  هک  یساور  داورلا  یبا  نب  دّمحم  زا  هدرک 

هدرک و زامن  اجنآ  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  تسا و  یکرابم  دجسم  وا  هک  هعـصعص  دجـسم  هب  ربب  ار  ام  تفگ : وا  هب  دّمحم  بجر . هام 
هک میدوب  ندرازگزامن  نیب  رد  دجـسم . نآ  يوس  هب  میدرک  لیم  سپ  دنتـشاذگ . اجنآ  رد  ار  دوخ  هفیرـش  ياه  مدق  مالـسلا  مهیلعجـجح 
داد لوط  درک و  زامن  تعکر  ود  دش و  لخاد  هاگ  نآ  درک . لاقع  ار  وا  يوناز  هیاس ، ریز  رد  دمآ و  دورف  دوخ  رتش  زا  هک  ار  يدرم  میدید 

تساخرب و هاگ  نآ  دیایب ؛ هچ  نآ  رخآ  ات  ۀغباسلا ». ... ننملا  اذ  ای  ّمهّللا  : » تفگ درک و  دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  هاگ  نآ  ار . تعکر  ود  نآ 
وا هک  وا  زا  مینک  لاؤـس  سپ  وا ؟ دزن  میورن  مـیزیخنرب و  اـیآ  : » تـفگ نـم  هـب  ناّـهد  رفعج  نـبا  دـش . راوـس  وا  رب  دوـخ و  رتـش  دزن  تـفر 

مـسق ار  امـش  : » دومرف یتـسیک »؟ وت  هک  میهدیم  مسق  دـنوادخ  هب  ار  وـت  : » میتـفگ وا  هب  سپ  میتـفر . وا  دزن  هب  میتساـخرب و  سپ  تسیک »؟
ناـمگ نینچ  مه ، وـت  : » دوـمرف سپ  رـضخ . ار  وـت  میدرک  ناـمگ  تفگ : ناّـهد  رفعج  نبا  دـیتشادنپ »؟ یک  ارم  هـک  دـنوادخ  هـب  مـهدیم 

دیدرگرب وا . ندید  هب  تسا  جاتحم  رـضخ  هک  متـسه  یـسک  نآ  هنیآ  ره  نم  هک  هَّللاو  : » دومرف يرـضخ . هک  مدرک  نامگ  متفگ : يدرک »؟
دّمحم نب  یلع  زا  دندرک  لقن  (، 31) رازم رد  لّوا  دیهش  خیش  دوخ و  ( 30) ریبک رازم  رد  يدهشم  نب  دّمحم  خیش  امش ». نامز  ماما  منم  هک 
دجسم يوس  هب  ار  ام  يدربیم  شاک  : » دنتفگ نم  ناردارب  زا  یـضعب  ساور . ینب  هلیبق  هب  متـشذگ  تفگ : وا  هک  يرتشوش  نمحرلادبع  نب 
مالسلا مهیلعیلاوم  هک  هفّرشم  عضاوم  نیا  ترایز  نآ ، رد  تسا  بحتسم  تسا و  بجر  نیا  هک  اریز  نآ . رد  میدرکیم  زامن  هک  هعصعص 
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دجسم يوس  هب  میدرک  لیم  وا  اب  سپ  تساهنآ ». زا  یکی  هعـصعص ، دجـسم  نآ و  رد  دندرک  زامن  دندراذگ و  اجنآ  رد  ار  دوخ  ياهمدق 
هاگان میدش ، لخاد  سپ  هدش . هدیناباوخ  ورف  دجسم  ِرَد  رد  هک  هتشاذگ  شتشپ  رب  شنالاپ  هتـسب و  شیوناز  هک  ار  يرتش  میدید  هاگان  هک 

. ار اعد  نیا  دـناوخیم  هتـسشن و  زاجح و  لها  هماّمع  دـننام  دوب  ياهماّمع  وا ، رب  دوب و  يزاجح  ياههماج  شندـب  رب  هک  میدـید  ار  يدرم 
رتش رب  تساخرب و  درک و  ینالوط  هدجـس  هاگ  نآ  خلا ». ۀـغباسلا ... ننملا  اذ  ای  ّمهّللا  : » تسا نیا  اعد  نآ  میدرک و  ظفح  مقیفر  نم و  سپ 

ار ام  نابز  هک  ایوگ  میتفگن . نخس  وا  اب  هک  ار  ام  دش  هچ  سپ  دوب . رـضخ  وا  هک  منکیم  نامگ  تفگ : نم  هب  نم  قیفر  تفر . دش و  راوس 
نآ هعصعص و  دجسم  زا  میتفگ : دییآیم ؟ اجک  زا  تفگ : سپ  ار . یساور  داورلایبا  نبا  میدرک  تاقالم  میتفر و  نوریب  سپ  دندوب . هتـسب 

تسیک میتفگ : دنکیمن . مّلکت  زور و  هس  زور و  ود  ره  رد  هعصعص  دجسم  هب  دیآیم  راوس  رتش  نیا  تفگ : میدومن . لقن  وا  يارب  ار  ربخ 
رـضخ هک  یـسک  رگم  ار  وا  منادیمن  هَّللاو  نم  تفگ : سپ  تسا . رـضخ  میدرک  نامگ  میتفگ : ار ؟ وا  دـیدرک  نامگ  هچ  امـش  تفگ : وا ؟

. تسا هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلابحاص -  هَّللاو  وا  تفگ : نم  هب  مقیفر  سپ  تیادـه . دـشر و  اب  دـیدرگرب  وا . هدـهاشم  هب  تسا  جاـتحم 
یساور دندینش و  بانج  نآ  زا  بجر  مایا  رد  دجـسم  نآ  رد  ار  اعد  نیا  هبترم  ود  تسا و  هعقاو  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دیوگ : ّفلؤم 

زا رازم  ياه  باتک  رد  ار  اعد  نیا  مالعا  ياملع  دومن و  راتفر  زین  وا  دومن ، هملاکم  وا  اب  ترضح  هک  يوحن  هب  يرتشوش  دّمحم  نب  یلع  اب 
اجنآ و رد  یهاگ  ار  تیاـکح  نیا  دنتـسناد و  بجر  هاـم  هیعدا  هلمج  زا  لاـس  لاـمعا  هیعدا و  بتک  رد  دندرمـش  هعـصعص  دجـسم  بادآ 

سپ دشاب . ناکم  تیـصوصخ  تهج  هب  اجنآ  رد  ار  اعد  نیا  بانج ، نآ  ندناوخ  هک  دنداد  لامتحا  ایوگ  دناهدرک . رکذ  اج  نیا  رد  یهاگ 
اج ود  ره  رد  اذـهل  دـشاب و  بجر  هام  هیعدا  زا  سپ  دـشاب ، نامز  تیـصوصخ  تهج  هب  هک  تسا  لمتحم  دوب و  دـهاوخ  دجـسم  لامعا  زا 

دشاب هتشادن  ناکم  ای  نامز  هب  یـصاصتخا  دشاب و  هقلطم  هیعدا  زا  هک  دوریم  لامتحا  هچ  رگا  تسا ؛ يوقا  رظن  هب  لّوا ، دناهدومرف و  رکذ 
يِدایَْألاَو ِۀَمیِظَْعلا  ِبِهاَوَْملاَو  ِۀَمیِسَْجلا  ِمَعِّنلاَو  ِۀَعِماَْجلا  ِةَرْدُْقلاَو  ِۀَعِساَْولا  ِۀَمْحَّرلاَو  ِۀَعِزاَْولا  ِءَالْآلاَو  ِۀَِغباَّسلا  ِنَنِْملا  اَذ  ای  َّمُهَّللا  : » تسا نیا  اعد  و 

َعَفَتْراَف اَلَعَو  َعَرَـشَف  َعَدَْتباَو  َقَْطنَأَف  َمَْهلَأَو  َقَزَرَف  َقَلَخ  ْنَم  ای  ٍریِهَِظب  ُبَلْغی  َالَو  ٍریِظَِنب  ُلَّثَمی  َالَو  ٍلِیثْمَِتب  ُتَْعنی  َال  ْنَم  ای  ِۀَـلیِزَْجلا  ایاَطَْعلاَو  ِۀَـلیِمَْجلا 
ِیف اَنَدَو  ِراَْصبَْألا  َرِطاَوَخ  َتاَفَف  ِّزِْعلا  ِیف  اَمَـس  ْنَم  ای  َلَْضفَأَف  َحَـنَمَو  َلَزْجَأَف  یَطْعَأَو  َغَبْـسَأَف  َمَْعنَأَو  َغَْلبَأَف  َّجَـتْحاَو  َنَْقتَأَـف  َرَّوَصَو  َنَسْحَأَـف  َرَّدَـقَو 

ای ِِهنْأَش  ِتوُرَبَج  ِیف  َُهل  َّدِـض  اَلَف  ِءَالْآلاَو  ِءایِْربِْکلِاب  َدَّرَفَتَو  ِِهناَْطلُـس  ِتوُکَلَم  ِیف  َُهل  َّدـِن  اَلَف  ِْکلُْملِاب  َدَّحََوت  ْنَم  ای  ِراَْکفَْألا  َسِجاَوَه  َزاَجَف  ِفْطُّللا 
ِِهتَبیَِهل ُهوُـجُْولا  ِتَنَع  ْنَم  اـی  ِماـَنَْألا  ِراَْـصبَأ  ُِفئاَـطَخ  ِِهتَمَظَع  ِكاَرْدِإ  َنُود  ْتَرَـسَْحناَو  ِماَـهْوَْألا  ِِفئاََـطل  ُِقئاَـقَد  ِِهتَبیَه  ِءاـیِْربِک  ِیف  ْتَراَـح  ْنَم 

َکیِعاَدـِل َکِسْفَن  یَلَع  ِِهب  َتیَأَو  اَِمبَو  ََکل  اَّلِإ  یِغَْبنَت  َال  ِیتَّلا  ِۀَـحْدِْملا  ِهِذَِـهب  َُکلَأْسَأ  ِِهتَفیِخ  ْنِم  ُبُولُْقلا  ِتَلِجَوَو  ِِهتَمَظَِعل  ُباَقِّرلا  ِتَعَـضَخَو 
َنِیبِساَْحلا َعَرْسَأ  ایَو  َنیِرِظاَّنلا  َرَْظنَأ  ایَو  َنیِرِْصبُْملا  َرَْصبَأ  ایَو  َنیِعِماَّسلا  َعَمْسَأ  ای  َنیِعاَّدِلل  َکِسْفَن  یَلَع  ِهِیف  ََۀباَجِْإلا  َْتنِمَـض  اَِمبَو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 

اَذَـه اَنِرْهَـش  ِیف  ِیل  َمِسْقَت  ْنَأَو  ِرایْخَْألا  َنیِرِهاَّطلا  ِِهتَیب  ِلْهَأ  یَلَعَو  َنیِیبَّنلا  ِمَتاَخ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  ایَو  َنیِمِکاَْـحلا  َمَکْحَأ  اـیَو 
ًاروُرْـسَم ِیْنتِمَأَو  ًارُوفْوَم  ِینَتییْحَأ  اَم  ِینیْحَأَو  َتْمَتَخ  ْنَمِیف  ِةَداَعَّسلِاب  ِیل  َِمتَْختَو  َتْمَتَح  اَـم  َریَخ  َکـِئاَضَق  ِیف  ِیل  َِمتْحَت  ْنَأَو  َتْمَـسَق  اَـم  َریَخ 
َِکناَـنِجَو َکـِناَوْضِر  َیلِإ  ِیل  ْلَـعْجاَو  ًاریَِـشبَو  ًارِّشَبُم  ِینیَع  ِرَأَو  ًاریِکَنَو  ًارَْکنُم  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِخَزْرَبـْلا  ِۀـَلَءاَسُم  ْنِم  ِیتاََـجن  َْتنَأ  َّلََوتَو  ًاروـُفْغَمَو 

(32 .«) نیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  ای  اًلیِصَأَو  ًةَرُْکب  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ًارِیبَک  ًاْکُلمَو  ًاریِرَق  ًاشیَعَو  ًاریِصَم 

مهن تسیب و  تیاکح 

لقن ( 33) راحب رد  یسلجم  هماّلع  ار  هّصق  نیا  يدابآرتسا و  قاحسا  ریما  هصق  رورس  نآ  طسوت  وا  تاجن  يدابارتسا و  قاحسا  ریما  تیاکح 
، ینامی زرح  هب  فورعم  ياعد  تشپ  رد  مدـید  هللا  مهمحریقتدّـمحمالم  دـنوخآ  بانج  ناـشیا ، دـلاو  ّطـخ  هب  ریقح  دوخ . دـلاو  زا  هدرک 

ّبر هَّللدـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  : » مینکیم لقنار  نآ  تروص  همجرتام  یـضعب . يارب  هزاجا  اب  تسااـجنآ ، رد  هچ  نآ  زارتطوسبم 
بیبح بیدا  بیجن  دیس  نم  زا  درک  سامتلا  هک  قیقحت  هب  سپ  دعب : و  نیرهاطلا ». هترتعو  دّمحم  نیلسرملا  فرشا  یلع  ةولـصلاو  نیملاعلا 

زرح وا  يارب  مهد  هزاجا  هک  نیـسدقالا -  هلآ  دّمحم و  هاجب  هدییأت  یلاعت  هَّللامادا  مشاه -  دّـمحم  ریما  مارک ، يابقن  ماظع و  تاداس  هدـبز 
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يوام ۀـّنجلا  تماد  ام  امهیلع  همالـسو  هَّللا  تاولـص  نییبنلادیـس -  دـعب  قیالخلاریخ  نیقّتملاماما و  نینمؤملاریما و  هب  بوسنم  هک  ار  ینامی 
لدـب ، دـهاز دـباع  دیـس  زا  نم  دانـسا  هب  نم  زا  ار  اـعد  نآ  دـنک  تـیاور  هـک  نـیا  هدـییأت -  ماد  وا -  يارب  مداد  هزاـجا  سپ  نیحلاـصلا .- 
یلاعت هَّللاۀـفیلخ  نیلقثلا ، یلوم  ام و  يالوم  زا  البرک  نیعمجا ، ۀـّنجلا  لها  بابـش  دیـس  برق  هب  تسا  نوفدـم  هک  يداـبآرتسا  قاحـساریما 

هلفاق و زا  مداتفا  سپ  هّکم و  هار  رد  مدش  هدـنام  نم  تفگ : دیـس  نیـسدقالا . -  هئابآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولـص  نامزلاو -  رـصعلا  بحاص 
ام يالوم  دوخ ، رس  يالاب  مدید  هاگان  هک  تداهش  ندناوخ  رد  مدرک  عورـش  رـضتحم و  دننام  مدیباوخ ، تشپ  رب  تایح و  زا  مدش  سویأم 

دومن و باریس  ارم  سپ  مدوب . هنشت  نم  متـساخرب و  سپ  قاحـسا »! يا  زیخرب  : » دومرف ار . نیعمجا  سانلا  یلع  هَّللاۀفیلخ  نیملاعلا ، یلوم  و 
نآ ات  ار  نآ  درکیم  حالـصا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  بانج -  نآ  زرح و  نیا  ندناوخ  رد  مدرک  عورـش  سپ  دومن . راوس  دوخ  فیدر  هب  ارم 
درک ترهش  دیـسر . زور  ُهن  زا  دعب  هلفاق  دش و  بیاغ  بانج  نآ  مدمآ و  دورف  بکرم  زا  سپ ، حطبا . رد  مدید  ار  دوخ  هاگان  دش . مامت  هک 

هبترم لهچ  هدایپ ، هدرک  ّجح  دیس  نیا  ّجح و  کسانم  يادا  زا  دعب  مدومن  ناهنپ  ار  دوخ  سپ  مدمآ . ضرالا  یط  هب  نم  هک  هّکم ، لها  نیب 
یـسوم نب  یلع  مامالا  نینوکلا ، یلوم  ترایز  دصق  هب  دوب  هدمآ  البرک  زا  هک  ینامز  رد  وا  تمدخ  هب  ناهفـصا  رد  مدـش  فّرـشم  نوچ  و 
دهـشم هنکـس  زا  دوب  یـسک  دزن  رد  هک  تشاد  رادـقم  نیا  ناموت و  تفه  دوب  شاهجوز  رهم  وا  هّمذ  رد  و  امهیلع -  هَّللا  تاولـص  اـضرلا - 

مسرتیم مریمب و  اجنآ  رد  هک  نیا  يارب  لاس  هاجنپ  البرک ، رد  مدوب  رواجم  تفگ : هدش . کیدزن  شلجا  هک  دید  باوخ  رد  سپ  يوضر .
یضعب وا  اب  داتـسرف  دومن و  ادا  ار  غلبم  نآ  ام ، ناوخا  زا  یـضعب  وا  لاح  رب  دش  علّطم  نوچ  سپ  ناکم . نآ  ریغ  رد  دسر  رد  گرم  ارم  هک 

لزنم رد  دش و  توف  مهن  زور  رد  دش و  ضیرم  دومن ، ادا  ار  دوخ  نید  البرک و  هب  دیسر  دیس  نوچ  تفگ : وا  سپ  ار . ام  هَّللا  یف  ناوخا  زا 
تازاجا اعد ، نیا  يارب  زا  نم  يارب  هنع .-  هَّللا  یضر  ناهفـصا -  رد  وا  تماقا  تّدم  رد  وا  زا  ار  تامارک  نیا  لاثما  مدید  دش و  نفد  دوخ 

زا منکیم  سامتلا  تاوعد . تباجا  ّناظم  رد  دنکن  شومارف  ارم  هک  هدییأت -  ماد  تسوا -  زا  ُّوجْرَم  نامه و  رب  مدرک  راصتقا  تسا و  رایسب 
ره دراد ، نامیا  رگا  دوخ ، نمـشد  ندرک  كاله  يارب  ار  نآ  دـناوخن  یلاعت و  كرابت و  دـنوادخ  يارب  زا  رگم  ار  اعد  نیا  دـناوخن  هک  وا 

يوس هب  بّرقت  يارب  زا  نآ ، ندناوخ  دشاب  هدوب  هک  تسا  راوازـس  هکلب  هیند . يایند  عمج  يارب  دناوخن  هک  نیا  ملاظ و  ای  دشاب  قساف  دنچ 
نیا رد  تبرق  تین  ار  وا  تسا  نـکمم  رگا  نینمؤـم . عـیمج  زا  وا و  زا  ّنـج  سنا و  نیطایـش  ررـض  عـفد  يارب  یلاـعت و  كراـبت و  دـنوادخ 
یلا نیبوبرملا  جوحا  هرثادـلا  هاـنمیب  هقمن  هنأـش  یلاـعت -  ّقح  باـنج  زا  برق  زا  ریغ  تسا  بلاـطم  عـیمج  كرت  یلوا  سپ  هنرگو  بلطم ،
متاخ یهتنا . ءایفصالا  ءابجنلا  هئایـصوا  ءایبنالا و  دیـس  یلع  ایلـصمو  یلاعت  هَّللًادماح  یناهفـصالا  یـسلجم  نب  یقت  دّمحم  ینغلا  ّهبر  ۀمحر 

شدلاو زا  شداتسا  زا  ار  تیاکح  نیا  نیملاعلا  ءایض  لّوا  دّلجم  رخاوا  رد  یسلجم  هماّلع  ذیملت  فیرش ، نسحلاوبا  خیـش  نیثّدحملا ، املعلا 
مالسلا و هیلعماما  حیحصت  رب  متفرگ  وا  زا  ار  اعد  هخسن  نم  سپ  تفگ : نم  هب  خیش  دلاو  تفگ : هاگ  نآ  هّکم ، هب  دیس  دورو  ات  هدرک  لقن 

نآ و  هارث -  باط  دوب -  نم  روکذم  خیـش  هک  داد  هزاجا  دوخ  دنزرف  هب  زین  وا  مالـسلا و  هیلعماما  زا  ار  نآ  ندرک  تیاور  نم  هب  داد  هزاجا 
باوخ هّصق  هاگ  نآ  مدـید . رایـسب  ریخ  نآ  زا  ار و  نآ  مناوخیم  هک  تسا  لاس  لهچ  لاح  نم . يارب  دوب  نم  خیـش  تازاجا  هلمج  زا  اعد 

روکذـم وحن  هب  اعد  نیا  و  تسا » کیدزن  وت  گرم  هک  ار  ـالبرک  هب  نتفر  هب  نک  لـیجعت  : » دـنتفگ باوخ  رد  وا  هب  هک  درک  لـقن  ار  دـیس 
(. 34) راونالاراحب مهدزون  یناث  دلج  رد  تسا  دوجوم 

ما یس  تیاکح 

رد یـسلجم  هماّلع  و  ( 35) مومهملا جرف  باتک  رد  سواط  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  دیـس  دومرف  میلعت  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  هک  جرف  ياعد 
نب نوراه  نب  دّمحم  رفعجوبا  داد  ربخ  تفگ : وا  هک  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  خیـش  ( 37) لیالد باتک  زا  دندرک  لقن  ( 36) راحب
نب روصنم  یبا  بناج  زا  ار  يراک  متفرگ  هدهع  رد  تفگ : بتاک و  لغبلا  یبا  نب  نیسحلاوبا  ارم  داد  ربخ  تفگ : وا  هک  يربکعلتلا  یـسوم 

ناساره ناهنپ و  یتّدـم  دـمآرب . نم  يوجتـسج  رد  سپ  دوخ . ندرک  ناهنپ  رب  دـش  ثعاـب  هک  یبلطم  وا  نم و  ناـیم  دـش  عقاو  ناـحلاص و 
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بش هک  مدرک  مزع  هعمج و  بش  رد  ار  مالـسلا  هیلعمظاک  ترـضح  رّونم  دقرم  ینعی  ار . شیرق  رباقم  هب  نتفر  مدرک ، دصق  هاگ  نآ  مدوب .
هـضور ياهرد  هک  میق  رفعج  یبا  زا  مدومن  شهاوخ  سپ  دوب . داـب  ناراـب و  بش  نآ  رد  تلأـسم و  اـعد و  يارب  مروآ  رـس  هب  اـجنآ  رد  ار 

نمیا تلأسم و  اعد و  زا  مهاوخیم  هچ  نآ  يارب  منک  تولخ  هک  دشاب  یلاخ  فیرـش  عضوم  نآ  هک  نیا  رد  دنک  یعـس  ددـنبب و  ار  هرّونم 
داب و دـش و  فصن  بش  تسب و  ار  اـهرد  درک و  ناـنچ  سپ  وا . تاـقالم  زا  مدوب  فیاـخ  وا و  زا  مدوبن  نمیا  هک  یناـسنا  لوخد  زا  مشاـب 
رد مدروآیم . ياج  هب  زامن  مدومنیم و  ترایز  مدرکیم و  اعد  مدنام و  عضوم و  نآ  زا  ار  قلخ  دّدرت  دومن  عطق  هک  دـمآ  ردـق  نآ  ناراب 
درک مالس  سپ  دنکیم . ترایز  هک  ار  يدرم  مدید  مالسلا و  هیلعیسوم  میالوم ، تمـس  زا  ییاپ ، يادص  مدینـش  هاگان  هک  مدوب  لاح  نیا 

ار وا  سپ  مالـسلا . هیلعنامزلابحاص  هب  دیـسر  ات  ناشیا ، زا  کی  کـی  مالـسلا  مهیلعهّمئا  رب  هاـگ  نآ  مالـسلا . مهیلعمزعلا  اولوا  مدآ و  رب 
دش غراف  نوچ  درم ». نیا  يارب  تسا  یبهذم  نیا  ای  دسانشیمن  ای  هدرک  شومارف  وا  دیاش  : » متفگ لمع و  نیا  زا  مدرک  بّجعت  درکن . رکذ 

ترایز و نآ  لثم  درک  ترایز  سپ  مالـسلا . هیلعرفعج  یبا  ام ، يالوم  دـقرم  يوس  هب  درک  ور  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  دوخ ، تراـیز  زا 
دودعم یناوج ، رد  لماک  تسا  یناوج  هک  مدید  متخانـشیمن و  ار  وا  هک  اریز  مدوب . فیاخ  وا  زا  نم  درک و  زامن  تعکر  ود  مالـس و  نآ 

سپ دوب . هتخادنا  فتک  رب  ییادر  نآ و  زا  یفرط  هب  وا  يارب  دوب  هتشاذگ  کنح  هک  دراد  هماّمع  تسا و  دیفس  هماج  شندب  رب  لاجر و  زا 
زاـمن تعکر  ود  : » دومرف نم ؟ دیـس  يا  اـعد  نآ  تسا  مادـک  متفگ : جرف »؟ ياـعد  زا  وـت  ییاـجک  لـغبلا ! یبا  نب  نیـسحلاوبا  يا  : » تفگ

ای حفـصلا  میرک  ای  ّنملا  میظع  ای  رتّسلا  کتهیملو  ةریرجلاـب  ذـخاؤی  مل  نماـی  حـیبقلا  رتسو  لـیمجلا  رهظا  نماـی  : » ییوگیم يرازگیم و 
معنلاب ًاءدتبم  ای  نیعتـسم  لک  نوع  ای  يوکـش  لک  ۀیاغ  ایو  يوجن  لک  یهتنم  ای  ۀـمحرلاب  نیدـیلا  طساب  ای  ةرفغملا  عساو  ای  زواجتلا  نسح 

الا مالسلا ، مهیلعنیرهاطلا  هلآو  دّمحم  قحبو  ءامسالا  هذه  قحب  کلئسا  هبترم ) هد   ) هّابر ۀیاغ  یهتنم  ای  هبترم ) هد   ) هّابر ای  اهقاقحتـسا  لبق 
نآ ار ، دوخ  تجاح  بلطب  یتساوخ و  هک  ار  هچ  ره  نیا  زا  دعب  نک  اعد  یلاح ». تحلصاو  یمغ  تجّرفو  یّمه  تّسفنو  یبرک  تفشک  ام 

امّکناف ینایفکا  دّـمحم  ای  یلع  اـی  یلع  اـی  دّـمحم  اـی  : » دوخ دوجـس  رد  هبترم  دـص  وگب  نیمز و  رب  ار  دوخ  تسار  يور  يراذـگیم  هاـگ 
رّرکم رایـسب  ار  نآ  و  ینکردا » : » هبترم دـص  ییوـگیم  نیمز و  رب  دوـخ  پـچ  يور  يراذـگیم  و  يارـصان » اـمّکناف  ینارـصناو  ياـیفاک 

هب یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  سپ  ار . دوخ  رـس  يرادیم  رب  سفن و  دوش  عطقنم  هک  نیا  ات  ثوغلا » ثوغلا  ثوغلا   » ییوگیم ینکیم و 
متفر نوریب  مدش ، غراف  نوچ  سپ  تفر . نوریب  اعد ، زامن و  هب  مدش  لوغشم  نوچ  یلاعت ». هَّللا  ءاشنا  ار  وت  تجاح  دروآیم  رب  دوخ  مرک 

تسا و یقاب  دوخ  تلاح  هب  هک  ار  هتـسب  ياهرد  مدید  سپ  دش . لخاد  هنوگچ  هک  درم  نیا  لاح  زا  وا ، زا  منک  لاؤس  هک  رفعج  یبا  دزن  هب 
زا دمآ  نم  دزن  هب  زین  وا  مدناسر و  میق  رفعج  یبا  هب  ار  دوخ  سپ  دـشاب . اج  نیا  رد  يرد  دـیاش  متفگ  نیا و  زا  مدرک  بّجعت  تسا . لّفقم 

؛ تسا لّفقم  اهرد  : » تفگ وا . لوخد  تیفیک  درم و  نآ  لاح  زا  وا  زا  مدیـسرپ  دوب . هضور  غارچ  نغور  لحم  هک  هرجح  ینعی  تیز  قاـطا 
هیلع هَّللا  تاولـص  تسا -  نامزلابحاص  ام  يالوم  نیا  تفگ : هّصق . نادب  ار  وا  مداد  ربخ  سپ  ار ». اهنآ  مدرکن  زاب  نم  ینیبیم . هکنانچ 

نآ رب  مدروخ  فّسأت  مدرم . زا  هضور  ندش  یلاخ  تقو  رد  یبش ، نینچ  لثم  رد  ار  بانج  نآ  مدومن  هدهاشم  رّرکم  نم  هک  قیقحت  هب  و  - 
هک دیـسرن  تشاچ  هب  زور  نآ . رد  مدوب  ناهنپ  هک  یعـضوم  رد  خرک  هب  متفر  رجف و  عولط  کیدزن  رد  متفر  نوریب  نم و  زا  دـش  توف  هچ 

ياهعقر ریزو و  زا  یناما  دوب  ناشیا  اب  نم و  لاح  زا  دندرکیم  لاؤس  نم  ياقدـصا  زا  دـندش و  نم  تاقالم  يایوج  ناحلاص  نبا  باحـصا 
تفرگ شوغآ  رد  دیبسچ و  ارم  تساخرب و  سپ  دوخ . ياقدصا  زا  ینیما  اب  وا  دزن  مدـش  رـضاح  سپ  یبوخ . ره  دوب  نآ  رد  هک  وا  ّطخ  هب 

هب مالسلا . هیلعنامزلابحاص  يوس  هب  نم  زا  ینک  تیاکش  هک  دناشک  اجنآ  هب  ار  وت  تلاح ، تفگ : سپ  وا . زا  مدوبن  دوهعم  هک  يوحن  هب 
 - ناـمزلابحاص دوخ ، يـالوم  مدـید  باوخ  رد  بشید  وـت ! رب  ياو  تفگ : مدرک . باـنج  نآ  زا  یلاؤـس  دوـب و  ییاـعد  نم  زا  متفگ : وا 
هلاال متفگ : سپ  نآ . زا  مدیـسرت  هک  يوحن  هب  نم  هب  درک  یتشرد  یکین و  ره  هب  درک  رما  ارم  هک  هعمج  بش  ینعی  ار  هیلع -  هَّللا  تاولص 

نانچ و نینچ و  نم  هب  دومرف  يرادـیب و  رد  ار  دوخ  يالوم  هتـشذگ  بش  مدـید  ّقح . ياهتنم  دـنّقح و  ناشیا  هک  مهدیم  تداهـش  هَّللاالا ،
گرزب و يروما  نم  هب  هبـسّنلاب  وا  زا  دـش  رداص  نیا و  زا  درک  بجعت  سپ  فیرـش . دهـشم  نآ  رد  مدوب  هدـید  هک  ار  هچ  نآ  مدرک  حرش 
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جرف ياعد  هیلع . -  هَّللا  تاولـص  دوخ -  يالوم  تکرب  هب  متـشادن  ار  نآ  نامگ  هک  يدـصقم  هب  وا  بناج  زا  مدیـسر  باب و  نیا  رد  وکین 
: جرف ياعد  هب  تسا  یّمـسم  هک  تساعد  دنچ  دیوگ : ّفلؤم  دومرف  میلعت  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک 

نآ هک  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  زا  ( 38) تایرفعج فیرـش  باـتک  رد  يورم  تسا  ییاـعد  مود : تیاـکح . نیا  رد  روکذـم  ياـعد  لّوا :
یتاملک ار  وت  مزوماین  ایآ  : » دومرف ترضح  سپ  یتجاح . يارب  دومن  تیاکش  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر  ترـضح  دزن  دمآ  بانج 
هتـشون راهچ  راهچ و  اهنآ  زا  لییربج  یناشیپ  رب  هدـش  هتـشون  هک  تسا  فرح  هدزون  نآ  و  نم ؟ يارب  لـییربج  ار  اـهنآ  دروآ  هیدـه  هک 

نآ هب  هدرکن  اعد  شرع . لوح  هس  یسرک و  رود  رب  هدش  هتـشون  راهچ  لیفارـسا و  یناشیپ  رب  هدش  هتـشون  راهچ  لییاکیم و  یناشیپ  رب  هدش 
دنک تیافک  هک  نآ  رگم  یناطیـش  ای  یناطلـس  زا  دسرتیم  هک  یـسک  هن  یمومغم و  هن  یمومهم و  هن  ياهدنامرد و  هن  یبورکم و  تاملک ،
زرح نم ال  زرح  ایو  هل  رخذ  نم ال  رخذ  ایو  هل  دنس  نم ال  دنـس  ایو  هل  دامع  نم ال  دامع  ای  : » تسا نیا  تاملک  نآ  ّلجوّزع و  يادخ  ار  وا 

ای لمجم  ای  نسحم  ای  یکلهلا  یجنم  ای  یقرغلا  ذـقنم  ای  ءافعـضلا  ّزعای  ءاجرلا  میظع  ای  هل  نکر  نم ال  نکر  اـیو  هل  رخف  ـال  نم  رخف  اـیو  هل 
فیفحو ءاملا  يودو  رمقلا  رونو  سمشلا  عاعشو  راهنلا  ءوضو  لیللا  داوس  کل  دجـس  يّذلا  تنا  ّالا  هلا  يّذلا ال  هَّللا  لئـسا  لضفم  ای  معنم 

لوسر هک  جرف  ياـعد  جرف . ياـعد  هب  ار  اـعد  نیا  دـیمانیم  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مارکـالاو ». لـالجلاذ  اـی  نمحر  اـیو  هَّللا  اـی  رجـشلا 
هدرک تیاور  ۀـیقاولا  ۀـّنج  رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  موس : دومرف  میلعت  يدرم  هب  يزور  یگنت  مومه و  عفد  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

مدـش و ریقف  سپ  مدوب ، ینغ  نم  هک  یتـسرد  هب  هَّللا ! لوسر  اـی  تفگ : ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تمدـخ  دـمآ  يدرم  هک 
مدش و نیگنـس  سپ  ناشیا ، ياهلد  رب  مدوب  فیفخ  مدـش و  ضوغبم  سپ  مدوب ، لوبقم  مدرم  دزن  رد  مدـش و  ضیرم  سپ  مدوب ، حـیحص 
، قزر بلط  رد  مدرگیم  زور  يزارد  رد  شیخارف و  نآ  هب  هدـش  گـنت  نم  رب  نیمز  مومه و  نم  رب  دـش  عـمج  سپ  مدوـب ، كاـنحرف  نم 

يا : » دومرف وا  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبن  سپ  قزر . ناوید  زا  هدـش  وحم  نم  مسا  ایوگ  منک ؛ توق  نآ  هب  هک  يزیچ  مباییمن  سپ 
نتسشن لاح  رد  يدنبیم  رس  هماّمع  وت  دیاش  دومرف : مومه . ثاریم  تسیچ  درک : ضرع  ار . مومه  ثاریم  ینکیم  لامعتـسا  وت  دیاش  درم !

بآ رد  ینکیم  لوب  ای  تنماد  اب  یلامیم  ار  دوخ  راسخر  ای  نادند  اب  يریگیم  ار  دوخ  نخان  ای  نداتـسیا  لاح  رد  یـشوپیم  هماج  ریز  و 
ریمـض زیهرپب و  یلاعت  يادخ  زا  : » دومرف ترـضح  ار . يزیچ  اهنیا  زا  منکیم  درک : ضرع  هداتفا ». رد  دوخ  يور  هب  یباوخیم  ای  هداتـسیا 

کیدـل اـّلا  تباـخ  دـق  لاـمالا  حومط  یهلا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  : » جرف ياـعد  تسا  وا  ار و  اـعد  نیا  ناوـخب  نک و  صلاـخ  ار  دوـخ 
دوجا ایو  دوصقم  مرکا  ای  اجتلملا  کیلاو  ءاجرلا  کیلاف  کیلا  اـّلا  تمـس  دـق  لوقعلا  بهاذـمو  کـیلع  اـّلا  تعطقت  دـق  ممهلا  فکاـعمو 

نم برقا  ّکناب  یتفرعم  يوس  ًاعفاش  کیلا  یل  دجا  امو  يرهظ  یلع  اهلمحا  بونذلا  لاقثاب  نیبراهلا  أجلم  ای  یـسفنب  کیلا  تبره  لوئـسم 
هدابع یلع  هب  ّنتما  ام  لعجو  هدمحب  نسلالا  قلطاو  هتفرعمب  لوقعلا  قتف  نم  ای  نوبغارلا  هیدل  ام  لّماو  نورطـضملا  هیلا  أجلو  نوبلاطلا  ءاجر 

یلو ای  ایندـلا  ریخب  یل  حـتفاو  ًالیلد  یلمع  یلع  لطابلل  الو  ًالیبس  یلقع  یلع  مومهلل  لعجت  الو  هلآو  دّـمحم  یلع  ّلـص  هّقح  ۀـیدأتل  ًءاـفک 
دودو ای  دودو  ای  ّمهّللا  : » تسا جرف  ياعد  نیا  هک  هدرک  لقن  دوخ  ّدج  زا  بیطلا  ملک  رد  ناخ  یلع  دیس  رحبتم  لضاف  مراهچ : ( 39 .«) ریخلا

کقلخ عیمج  یلع  اهب  تردـق  یّتلا  کتردـقبو  کشرع  ناکرا  ألم  يذـّلا  کهجو  رونب  کلئـسا  دـیری  اِمل  ًالاّعف  ای  دـیجملا  شرعلا  اذ  اـی 
عقو برهلا  کیلاو  بلطلا  کنم  رطخلا  میظع  ای  رشبلا  هلا  ای  تنا  ّالا  هلا  دیعم ال  ای  يدبم  ای  تنا  ّالا  هلا  یش ال  ّلک  تعسو  یّتلا  کتمحربو 

قّقحم ةاـجنلا  حـیتافم  باـتک  رد  تسا  يورم  هک  جرف  ياـعد  مجنپ : هبترم » هس  ینثغا . ثیغم  اـی  ینثغا ، ثیغم  اـی  ینثغا  ثیغم  اـی  جرفلاـب 
. تسا ینالوط  نآ  و  خلا » َرَبَخَف ... َنََطب  ْنَم  ایَو  َرَهَقَف  اَلَع  ْنَم  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » تسا نیا  نآ ، لّوا  يراوزبس و 

مکی یس و  تیاکح 

هقّفو باتک -  نیا  فیلأت  خیرات  رد  دوجوم  يدادغب  یلع  یجاح  یقّتم  یفـص  حلاص  هیـضق  بانج  نآ  تمدخ  يدادغب  یلع  جاح  فرـشت 
رایـسب دـیاوف  نآ  رد  هک  هحیحـص  هنقتم  تیاکح  نیا  رگم  فیرـش ، باتک  نیا  رد  دوبن  رگا  دراد و  هقباس  تیاـکح  اـب  یتبـسانم  هک  هَّللا - 
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هتشذگ لاس  بجر  هام  رد  هک  تسا : نانچ  نآ  حرش  نآ و  تسافن  تفارـش و  رد  دوب  یفاک  هنیآ  ره  هدش ، عقاو  اهیکیدزن  نیا  رد  تسا و 
ملاع بانج  تمدخ  مدش و  نیمظاک  دراو  ثعبم . ترایز  تهج  هب  مدش  فرشا  فجن  مزاع  مدوب ، يوأملا  ۀّنج  هلاسر  فیلأت  لوغـشم  هک 
ردیح دیس  لیبنلا  دحوملاو  لیلجلا  ملاعلا  نب  دمحا  دیـس  دحوالا ، ملاعلا  نب  دّمحم  دیـس  اقآ  دمتعم  ربح  دنـس و  دیـس  لماک ، هیقف  لماع و 
داتسا لمعلا  ملعلا و  یف  هیمامالا  ۀسایر  هیلا  نیملسملا  مالـسالا و  رخف  نیدهتجملامتاخ و  هذمالت  زا  وا  مدیـسر و  هَّللا -  هدیا  ینیمظاکلا - 
فیرش مرح  نحص و  تعامج  هّمئا  ياحلص  زا  هفیرش و  هدلب  نآ  ياملع  يایقتا  زا  تسا و  هماقم -  یلاعت  هَّللا  یلعا  یضترم -  خیش  مظعا 

زا تسا . دوجوم  هریغ  هقف و  لوصا و  رد  ردـیح  دیـس  شّدـج  فیناصت  نیفورعم و  ياملع  زا  شّدـج  ردـپ و  راّوز . ابرغ و  باّلط و  ذالم  و 
هدینش ًاقباس  دوخ ، دومن و  لقن  ار  هیـضق  نیا  سپ ، دننک . لقن  هدینـش ، ای  هدید  باب ، نیا  رد  ياهحیحـص  تیاکح  رگا  مدرک : لاؤس  ناشیا 

مدینـش و تسا  یتّدـم  : » دومرف دـسیونب . دوخ  ّطـخ  هب  ار  نآ  هک  مدـش  یعدتـسم  سپ  مدوب . هدرکن  نآ  دنـس  لـصا و  طبـض  نکلو  مدوـب 
زا وا  هچ  بعـص ، وا  زا  یّقلت  وا و  تاقالم  نکل  مسیونب و  هاگ  نآ  مسرپب . منک و  تاـقالم  ار  وا  دـیاب  دوش ، یمک  داـیز و  نآ  رد  مسرتیم 
زا دـعب  دوریمن و  ییاج  هب  دوشیم  فّرـشم  ترایز  هب  نوچ  دادـغب و  شنکـسم  تسا . هدـش  مک  مدرم  اب  شـسنا  هیـضق ، نیا  عوقو  نامز 

نامتک رب  شیانب  هوالع  دوشیم و  تاقالم  روبع  رد  هعفد  ود  اـی  هعفد  کـی  لاـس  رد  هک  دوش  هاـگ  ددرگیم و  رب  تراـیز  زا  رطو  ياـضق 
دنرکنم هک  نیرواـجم  نیفلاـخم  يازهتـسا  فوـخ  زا  نآ ، هعاذا  رـشن و  زا  تسا  نمیا  هک  یناـسک  زا  صاوـخ  زا  یـضعب  يارب  رگم  تسا ،

، فـجن زا  ریقح  تعجارم  اـت  متفگ : سفن ». هیزنت  رخف و  هـب  ار  وا  ماوـع  نداد  تبـسن  فوـخ  ار و  وا  تـبیغ  مالـسلا و  هیلعيدـهم  تیـالو 
هب مدرک و  تقرافم  ناشیا  زا  سپس  تسا . گنت  تقو  گرزب و  تجاح ، هک  هدیـسرپ  ار  هّصق  هدید و  ار  وا  تسا  مسق  ره  هب  هک  میعدتـسم 

یـسک هلـصاف ، نودب  متفر ، دوخ  لزنم  هب  نوچ  هک  نآ  ایاضق  بجعا  زا  : » دـندومرف دنتـشگرب و  ناشیا  بانج  دـعب ، تعاس  هس  ای  ود  ردـق 
رد ار  روبزم  یجاح  مدرک ، زامن  متفر و  نوچ  دینک . زامن  نآ  رب  هک  دنرظتنم  دنتـشاذگ و  نحـص  رد  دندروآ و  دادغب  زا  ياهزانج  هک  دمآ 

رکـش ار  يادـخ  هینـس ، تمعن  نیا  رب  سپ  مدینـش . ار  هیـضق  دوب ، مسق  ره  هب  عانتما  زا  دـعب  مدرب و  ياهشوگ  هب  ار  وا  سپ  مدـید . نیعیـشم 
ترایز هب  ماـظع  تاداـس  مارک و  ياـملع  زا  یعمج  اـب  یتدـم  زا  سپ  مدرک . تبث  يوأـملا  ۀـّنج  رد  دنتـشون و  ار  هیـضق  ماـمت  سپ  مدرک .

يادا زا  سپ  مهیلع .-  هَّللا  ناوـضر  هعبرا -  باّوـن  تراـیز  تهج  هب  میتـفر  دادـغب  هـب  اـجنآ  زا  میدـش و  فّرـشم  مالـسلا  اـمهیلعنیمظاک 
رد تسا  نکاس  هک  روکذم  دّـمحم  دیـس  اقآ  بانج  ردارب  ینیمظاک ، نیـسح  دیـس  اقآ  لضاف ، دیـس  لماع و  ملاع  بانج  تمدـخ  ترایز ،

راضحا ار  روکذم  یلع  یجاح  هک  میدش  یعدتـسم  فّرـشم و  تسا ، ناشیا  اب  هَّللا -  مهدیا  دادـغب -  نایعیـش  هیعرـش  روما  رادـم  دادـغب و 
هب سلجم ، نآ  ریغ  رد  دش  یـضار  رارـصا ، زا  سپ  دومن . ابا  دنک ، لقن  ار  هیـضق  سلجم  رد  هک  میدـش  یعدتـسم  روضح ، زا  سپ  دـیامن .

رذـتعم دوخ  هک  تشاد  عوضوم  هس  ود  رد  یفالتخا  هلمجلایف  درک و  لقن  میتفر و  یتولخ  هب  سپ  دادـغب . لها  زا  یتعاـمج  روضح  تهج 
هک هقادم  مامت  اب  نیرضاح  مامت  هک  دوب  ادیوه  حیال و  يوحن  هب  حالـص  قدص و  راثآ  وا  يامیـس  زا  تسا و  تّدم  لوط  ببـس  هب  هک  دش 
لام ناموت  داتـشه  نم  هّمذ  رد  : » درک لقن  هَّللا -  هدیا  روکذم -  یجاح  دـندرک . ادـیپ  هعقاو  قدـص  هب  عطق  دـنراد ، هیویند  هینید و  روما  رد 
هَّللا یلعا  یـضترم -  خیـش  یقتلا  يدـهلا و  ملع  بانج  هب  مداد  ار  نآ  زا  ناموت  تسیب  فرـشا ، فجن  هب  متفر  دـش . عمج  مالـسلا  هیلعماما 
دنام یقاب  یقورش و  نسح  دّمحم  خیـش  بانج  هب  ناموت  تسیب  ینیمظاک و  دهتجم  نیـسح  دّمحم  خیـش  بانج  هب  ناموت  تسیب  و  هماقم - 
نوـچ هَّللا .-  هدـیا  سی -  لآ  ینیمظاـک  نسح  دّـمحم  خیـش  باـنج  هب  مهدـب  تعجارم  رد  متـشاد  دـصق  هک  ناـموت  تسیب  نـم  هـّمذ ، رد 

فّرـشم هک  دوب  هبنـش  جـنپ  زور  رد  سپ  نم . هّمذ  رد  دوب  یقاب  هچ  نآ  يادا  رد  منک  لـیجعت  هک  متـشاد  شوخ  دادـغب ، هب  مدرک  تعجارم 
ار ناموت  تسیب  نآ  زا  يردق  هَّللا و  هملـس  خیـش  بانج  تمدخ  متفر  نآ  زا  سپ  مالـسلا و  امهیلعنیمظاک  نیامه  نیماما  ترایز  هب  مدـش 
رب مدرک  مزع  مناـسرب و  شلها  هب  هک  دـننک  هلاوـح  نم  رب  جـیردت  هـب  ساـنجا  زا  یـضعب  شورف  زا  دـعب  هـک  مدرک  هدـعو  ار  یقاـب  مداد و 

. مهدب مراد  هک  یفابرعش  هناخراک  هلمع  دزم  دیاب  هک  مدش  رذعتم  منامب . درک  شهاوخ  خیش  بانج  زور . نآ  رـصع  رد  دادغب  هب  تعجارم 
ار یلیلج  دیـس  مدرک ، یط  ًابیرقت  ار  هار  زا  ثلث  نوچ  متـشگرب . سپ  مدادیم . هبنـش  جـنپ  رـصع  رد  ار  هتفه  دزم  هک  دوب  نینچ  مسر  نوچ 
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: دومرف هقناعم و  هحفاصم و  يارب  دوشگ  ار  دوخ  ياهتسد  درک و  مالـس  دش ، کیدزن  نوچ  دیآیم . نم  هب  ور  دادغب  فرط  زا  هک  مدـید 
راسخر رب  تشاد و  ینـشور  زبس  هماّمع  رـس ، رب  میدیـسوب و  ار  رگیدـکی  ود  ره  میدرک و  هقناـعم  تفرگ و  لـغب  رد  ارم  و  ًالهـسو » ًـالها  »
ترایز ار  مالـسلا  امهیلعنیمظاک  متفگ : يوریم »؟ اجک  هب  تسا ، ریخ  یلع ! یجاح  : » دومرف داتـسیا و  دوب . یگرزب  هایـس  لاخ  شکراـبم 

ات درگرب  یتـسه ! : » دوـمرف متـسین . نّکمتم  يدیـس ! اـی  متفگ : درگرب »! تسا ، هعمج  بش  بـشما  : » دوـمرف دادـغب . هـب  مدرگیمرب  مدرک و 
رما یلاعت  يادخ  هک  اریز  دهد ؛ تداهش  خیـش  ییام و  نایلاوم  زا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  نم  ّدج  نایلاوم  زا  هک  وت  يارب  مهد  تداهش 
نم هک  دهد  نم  هب  هتشون  منک  شهاوخ  خیش  بناج  زا  هک  متـشاد  رطاخ  رد  هک  یبلطم  هب  دوب  هراشا  نیا  و  دیریگب ». دهاش  ود  هک  هدومرف 

یسک : » دومرف یهدیم ؟ تداهش  هنوگچ  ینادیم و  هچ  وت  متفگ : سپ  مراذگب . دوخ  نفک  رد  ار  نآ  مالـسلا و  مهیلعمتیب  لها  نایلاوم  زا 
لیکو متفگ : نم » لیکو  هب  يدناسر  هک  نآ  : » دومرف ّقح ؟ هچ  متفگ : دسانشیمن »؟ ار  هدنناسر  نآ  هنوگچ  دنناسریم ، وا  هب  ار  وا  ّقح  هک 

رد هک  دوب  هتفگ  دّـمحم  دیـس  اقآ  بانج  هب  و  تسا » نم  لیکو  : » دومرف تسا ؟ وت  لـیکو  متفگ : نسح » دّـمحم  خیـش  : » دومرف تسیک ؟ وت 
دسانـشیم و ارم  وا  دیاش  متفگ : دوخ  هب  سپ  مسانـشیمن . ار  وا  نم  هک  نآ  اب  دـناوخ  مسا  هب  ارم  لیلج  دیـس  نیا  هک  درک  روطخ  مرطاخ ،

هیلعماما لاـم  زا  هک  مراد  شوخ  دـهاوخیم و  يزیچ  نم  زا  تاداـس  ّقح  زا  دیـس  نیا  متفگ : دوخ  سفن  رد  زاـب  مدرک . شومارف  ار  وا  نم 
خیـش بانج  هب  نآ  رما  رد  مدرک  عوجر  دوب ؛ هدـنام  يزیچ  امـش  ّقح  زا  نم  دزن  رد  نم ! دیـس  يا  متفگ : سپ  مناسرب . وا  هب  يزیچ  مالـسلا 

یضعب يدناسر  يرآ ! : » دومرف درک و  یمّـسبت  نم  يور  رد  سپ  وا . نذا  هب  ار  تاداس  ینعی  امـش ، ّقح  منک  ادا  هک  نآ  يارب  نسح  دّمحم 
نیا هک  تشذگ  مرطاخ  رد  يرآ ». : » دومرف دـش ؟ لوبق  مدرک ، ادا  هچ  نآ  متفگ : سپ  فرـشا ». فجن  رد  ام  يالکو  يوس  هب  ار  ام  ّقح  زا 

تاداس و قوقح  ضبق  رد  دنیالکو  املع  متفگ : سپ  دـمآ . گرزب  مرظن  رد  نیا  و  ام »! يالکو  : » مالعا ياملع  هب  هبـسنلاب  دـیوگیم  دـیس 
نوچ دوب . نم  پچ  تسد  رد  وا  تسار  تسد  متـشگرب و  سپ  نک »! ترایز  ار  مّدج  درگرب و  : » دومرف هاگ  نآ  یهتنا . تفرگ ، تلفغ  ارم 
رمث اب  همه  نآ  ریغ  روگنا و  رانا و  جنران و  ومیل و  ناتخرد  تسا و  يراج  فاص  دیفس  بآ  رهن  ام ، تسار  فرط  رد  مدید  میداتفا ، هار  هب 

زا سکره  : » دومرف تسیچ ؟ اهتخرد  نیا  رهن و  نیا  متفگ : دـناهتخادنا . هیاس  ام  رـس  يالاب  رب  دوبن  اهنآ  مسوم  هک  نآ  اب  تقو  کـی  رد 
!« نک لاؤس  : » دومرف منک . یلاؤس  مهاوخیم  متفگ : سپ  تسه ». وا  اب  اهنیا  ار ، ام  دـنک  ترایز  ار و  ام  ّدـج  دـنک  ترایز  هک  ام  ناـیلاوم 
ار اـهزور  دوخ ، رمع  لوط  رد  هک  یـسک  تفگیم : هک  مدینـش  متفر ، وا  دزن  يزور  سّردـم . دوب  يدرم  موحرم ، قازرلادـبع  خیـش  متفگ :

ناـیلاوم زا  دریمب و  هورم  افـص و  ناـیم  رد  درآ و  ياـج  هـب  هرمع  لـهچ  ّجـح و  لـهچ  درب و  رـس  هـب  تداـبع  هـب  ار  اـهبش  دـشاب و  هزور 
دوخ ناشیوخ  زا  یکی  لاـح  زا  سپ  تسین ». يزیچ  وا  يارب  هَّللاو ! يرآ ، : » دومرف تسین . يزیچ  وا  يارب  دـشابن ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

نم يارب  اندیـس ! متفگ : سپ  وت ». هب  تسا  قـّلعتم  هک  ره  وا و  يرآ ! : » دوـمرف تسا ؟ مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  ناـیلاوم  زا  وا  هک  مدیـسرپ 
تراـیز زا  یـصخش و  دزن  دـمآ  شمعا ، نامیلـس  هک  دـنناوخیم  مالـسلا  هیلعنیـسح  هیزعت  ءاّرق  متفگ : سرپـب »! : » دومرف تسا . ياهلأـسم 

نآ رد  تسیک  درک : لاؤس  نامـسآ . نیمز و  نایم  ار  یجدوه  دـید  باوخ  رد  سپ  تسا ! تعدـب  تفگ : دیـسرپ . مالـسلا  هیلعادهـشلادیس 
هک بشما  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ترایز  هب  دنتفگ : دنوریم ؟ اجک  هب  تفگ : مالـسلا . امهیلعيربک  هجیدخ  ارهز و  همطاف  دنتفگ : جدوه ؟

ۀلیل یف  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  راوّزل  راـنلا  نم  ناـما  : » تسا بوتکم  نآ  رد  دزیریم و  جدوـه  زا  هک  ار  ياـههعقر  دـید  تسا و  هعمج  بش 
هک تسا  حیحـص  اندیـس ! متفگ : تسا ». ماـمت  تسار و  يرآ ، : » دوـمرف تسا ؟ حیحـص  ثیدـح  نیا  ۀـمیقلا » موـی  راـنلا  نم  ناـما  ۀـعمجلا 

نامشچ زا  کشا  و  هَّللاو »! يرآ  : » دومرف تسا ؟ ناما  وا  يارب  سپ  هعمج ، بش  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  دنک  ترایز  سکره  دنیوگیم 
هیلعاضر ترـضح  هن  تصـش و  تسیود و  رازه و  هنـس  متفگ : سرپب »! : » دومرف ۀـلأسم . اندیـس ! متفگ : تسیرگ . دـش و  يراـج  شکراـبم 

میدرک و تاقالم  دنا ، فرشا  فجن  یقرش  فرط  نانیشن  هیداب  زا  هک  ار  هیقورش  ياهبرع  زا  یکی  توّرد  رد  میدرک و  ترایز  ار  مالسلا 
لام زا  نم  هک  تسا  زور  هدزناپ  زورما  تسا ، تشهب  تفگ : مالسلا . هیلعاضر  تیالو  تسا  هنوگچ  مدیـسرپ : وا  زا  میدرک و  تفایـض  ار  وا 

نآ ماعط  زا  نم  نوخ  تشوگ و  دنیایب ؟ نم  دزن  ربق  رد  هک  ریکن  رکنم و  دراد  ّدـح  هچ  ماهدروخ ! مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  دوخ ، يالوم 
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ریکن رکنم و  زا  ار  وا  دـیآیم و  مالـسلا  هیلعاضرلایـسوم  نب  یلع  هک  تسا  حیحـص  نـیا  باـنج . نآ  هناـخ  ناـمهم  رد  هدـییور  ترـضح 
!« سرپب : » دومرف مسرپب . مهاوخیم  تسا ، یکچوک  هلأسم  اندیـس ! متفگ : تسا ». نماـض  نم  ّدـج  هَّللاو ! يرآ ، : » دومرف دـنکیم ؟ صـالخ 
!« هَّللا مسب  : » دومرف هلأسم ». اندیس ! : » متفگ هَّللاءاش ». نا  تسا ، لوبق  : » دومرف تسا ؟ لوبقم  مالسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا  نم  ترایز  متفگ :
رد کیرش  قیفر و  نم  اب  وا  و  هن ؟ ای  تسا  لوبق  شترایز  یـشاب ، زاّزب  دمحا  یجاح  موحرم  رـسپ  یـشاب  زازب  نیـسح  دّمحم  یجاح  متفگ :

: متفگ هَّللا ». مسب  : » دومرف هلأسم . ! اندیـس متفگ : تسا ». لوبق  شترایز  حـلاص ، دـبع  : » دومرف مالـسلا . هیلعاضر  دهـشم  هار  رد  دوب  جراـخم 
نیا متفگ : هَّللا ». مسب  : » دومرف هلأسم ». اندیـس ! : » متفگ دـش . تکاس  سپ  تسا ؟ لوبق  شترایز  دوب ، ام  رفـسمه  دادـغب و  لها  زا  هک  نـالف 

دادغب نیفرتم  لها  زا  دندوب  رفن  دنچ  ناشیا  هک  درک  لقن  روکذم  یجاح  دادن . یباوج  هن ؟ ای  تسا  لوبق  وا  ترایز  هن ؟ ای  يدینـش  ار  هملک 
هّداج زا  یعضوم  هب  هار  رد  میدیسر  سپ  دوب . هتشک  زین  ار  دوخ  ردام  صخش  نآ  دندوب و  لوغشم  بعل  وهل و  هب  هتـسویپ  رفـس  نیب  رد  هک 

تسار فرط  زا  نیتاسب  هب  تسا  لصّتم  هک  هّداجنآ ، زا  یعضوم  تسا و  نیمظاک  هفیرش  هدلب  هجاوم  نیتاسب و  نآ  فرط  ود  رد  هک  هعیسو 
هنکس عرو  اوقت و  لها  درک و  هّداج  رد  لخاد  ار  نآ  روج ، هب  تموکح  هک  دوب  تاداس  ماتیا  زا  یضعب  لام  نآ  دیآیم و  دادغب  زا  هک  نآ 

يا متفگ : دوریم . هار  هعطق  نآ  رد  هک  ار  بانج  نآ  مدید  سپ  نیمز . زا  هعطق  نآ  رد  نتفر  هار  زا  دـندرکیم  هرانک  هشیمه  دـلب ، ود  نیا 
هیلعنینمؤملاریما ام ، ّدـج  لاـم  عضوم  نیا  : » دومرف تسین . اور  نآ  رد  فّرـصت  تسا ، تاداـس  ماـتیا  زا  یـضعب  لاـم  عضوم  نیا  نم ! دـیس 

لام تسا  یغاب  تسار ، فرط  رد  ناکم ، نآ  برق  رد  نآ ». رد  فّرـصت  ام  نایلاوم  يارب  تسا  لـالح  تساـم ، دـالوا  وا و  هیرذ  مالـسلا و 
هک تسا  تسار  اندیس ! متفگ : دوب . نکاس  دادغب  رد  هک  دوب  مجع  نیفورعم  نیلّومتم  زا  دنتفگیم و  يداه  ازریم  یجاح  ار  وا  هک  یصخش 

باوج زا  و  نیا ». هب  يراد  راک  هچ  : » دومرف تسا ؟ مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  لام  يداه ، ازریم  یجاح  غاب  نیمز  دنیوگیم 
هار ود  اجنآ  درذگیم و  هّداج  زا  دودح و  نآ  نیتاسب  عرازم و  يارب  دنشکیم  هلجد  ّطش  زا  هک  بآ  هیقاس  هب  میدیسر  سپ  دومن . ضارعا 

، هار نیا  زا  ایب  متفگ : سپ  تاداـس . هار  هب  درک  لـیم  باـنج  نآ  تاداـس و  هار  يرگید  تسا و  یناطلـس  هار  یکی  دـلب ، تمـس  هب  دوشیم 
دزن رد  سّدقم  نحص  رد  ار  دوخ  هک  میتفرن  یمدق  دنچ  میدمآ و  سپ  میوریم ». دوخ  هار  نیمه  زا  هن ، : » دومرف میورب . یناطلس ، هار  ینعی 

نییاپ فرط  یقرـش و  تمـس  زا  هک  دارملا  باب  فرط  زا  میدش  ناویا  لخاد  سپ  میدیدن . ار  يرازاب  هچوک و  چیه  میدـید و  يرادشفک 
نم متفگ : نکب »! ترایز  : » دومرف سپ  داتسیا . مرح  ِرد  رب  دش و  لخاد  دناوخن و  لوخد  نذا  دومرفن و  ثکم  رّهطم ، قاور  ِرد  رد  تساپ و 

ای کـیلع  مالـسلا  هَّللالوـسر ! اـی  کـیلع  مالـسلا  هَّللا ! اـی  لـخداَء  : » دوـمرف سپ  يرآ ! متفگ : مناوـخب »؟ وـت  يارب  : » دوـمرف متـسین . يراـق 
مالـسلا و هیلعيرکـسع  ترـضح  هب  مالـس ، رد  دندیـسر  ات  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  کی  ره  رب  دـندرک  مالـس  نینچ  مه  و  نینمؤملاریما ». ...
: دومرف مسانشیمن ؟ ارچ  متفگ : یسانشیم »؟ ار  دوخ  نامز  ماما  : » دومرف هاگ  نآ  يرکـسعلا ». نسحلا  دّمحم  ابا  ای  کیلع  مالـسلا  : » دومرف

مالسلا کیلع  : » دومرف دومن و  مّسبت  نسحلا ». نبا  ای  نامزلابحاص  ای  هَّللا  ۀّجح  ای  کیلع  مالـسلا  : » متفگ دوخ ». نامز  ماما  رب  نک  مالـس  »
مرح رد  میدش  لخاد  هللا  نیما  ترایز  رد  ماما  ود  ندرک  کیرـش  زاوج  تارایز و  همه  رب  هللا  نیما  ترایز  تلیـضف  هتاکربو ». هَّللا  ۀمحرو 

»؟ وت يارب  مناوخب  ترایز  : » دومرف متسین . يراق  نم  متفگ : نک »! ترایز  : » نم هب  دومرف  میدیـسوب . میدیبسچ و  ار  سّدقم  حیرـض  رّهطم و 
، هَّللانیما ترایز  : » دومرف هد . ترایز  نآ  هب  ارم  تسا ، لـضفا  هک  تراـیز  ره  متفگ : یهاوخیم »؟ ار  تراـیز  مادـک  : » دومرف يرآ . متفگ :

ياهغارچ خـلا » هدابع . یلع  هیتّجحو  هضرا  یف  هَّللا  ینیما  ای  امکیلع  مالّـسلا  : » دومرف ندـناوخ و  هب  دـندش  لوغـشم  هاگ  نآ  تسا ». لـضفا 
باتفآ رون  دننام  رگید ، يرون  هب  تسا  رّونم  نشور و  مرح  نکلو  تسا  نشور  مدید  ار  اهعمـش  سپ  دـندرک ، نشور  لاح  نیا  رد  ار  مرح 

زا نوچ  مدشیمن . تایآ  نیا  تفتلم  چیه  هک  دوب  هتفرگ  تلفغ  نانچ  ارم  دننک و  نشور  باتفآ  رد  زور  هک  دندوب  یغارچ  دننام  اهعمش  و 
هیلعنیـسح مّدج  ینکیم  ترایز  ایآ  : » دندومرف دنداتـسیا و  یقرـش  فرط  رد  رـس و  تشپ  هب  دندمآ  اپ  نییاپ  تمـس  زا  دش ، غراف  ترایز 

نم هب  دندش . غراف  برغم  ناذا  زا  اهنّذؤم  دندناوخ و  ار  ثراو  ترایز  سپ  تسا . هعمج  بش  منکیم ، ترایز  يرآ ، متفگ : ار »؟ مالسلا 
هب دوخ  دوب و  دقعنم  اجنآ  رد  تعامج  رّهطم و  مرح  رس  تشپ  دجسم  رد  دروآ  فیرـشت  سپ  تعامج »! هب  وش  قحلم  نک و  زامن  : » دومرف
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وا مدش ، غراف  نوچ  دش . ادیپ  یناکم  میارب  لّوا و  فص  رد  مدـش  لخاد  نم  وا و  يذاحم  تعامج ، ماما  تسار  فرط  رد  دنداتـسیا  دارفنا 
مهدب و وا  هب  ینارق  دـنچ  منک و  تاقالم  ار  وا  متـشاد  دـصق  مدـیدن و  ار  وا  مدرک ، صّحفت  مرح  رد  مدـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  مدـیدن . ار 

دایقنا زا  مدش  تفتلم  ار  هتشذگ  تازجعم  تایآ و  دوب ؟ یک  دیـس  نیا  هک  دمآ  مرطاخ  هب  هاگ  نآ  دشاب . نامهم  هک  مراد  هاگن  ار  وا  بش ،
« ام نایلاوم  : » وا نتفگ  مدوب و  هدیدن  ار  وا  هک  نآ  اب  مسا  هب  ارم  ندناوخ  متشاد و  دادغب  رد  هک  مهم  لغـش  نآ  اب  تعجارم  رد  ار  وا  رما  نم 

دش ببـس  هک  تشذگ  هچ  نآ  زا  اهنیا  زا  ریغ  و  مسوم » ریغ  رد  رادهویم  ناتخرد  يراج و  رهن  ندید   » و مهدیم » تداهـش  نم   » هک نیا  و 
ترضح رب  مالس  زا  دعب  نم ، زا  ندیسرپ  و  لوخد » نذا   » هرقف رد  صوصخ  تسا . مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  وا  هک  نیا  هب  نم  نیقی  يارب 

درک و مّسبت  مدرک ، مالـس  نوچ  نک ! مالـس  دومرف : مسانـشیم ، متفگ : نوچ  یـسانشیم »؟ ار  دوخ  نامز  ماما   » هک مالـسلا  هیلعيرکـسع 
»؟ دوب وت  قیفر  دیـس  نیا  : » هک دیـسرپ  و  تفر ». نوریب  : » تفگ مدرک . لاؤس  شباـنج  لاـح  زا  رادـشفک و  دزن  رد  مدـمآ  سپ  داد . باوـج 
هچ نآ  نسح و  دّمحم  خیـش  بانج  دزن  هب  متفر  دش ، حبـص  نوچ  مدرب . رـس  هب  ار  بش  دوخ و  رادـنامهم  هناخ  هب  مدـمآ  سپ  یلب ، متفگ :

ار وت  دنوادخ  : » دومرف ّرس . نیا  ياشفا  هّصق و  نیا  راهظا  زا  دومن  یهن  تشاذگ و  دوخ  ناهد  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  مدرک . لقن  مدوب  هدید 
، مدوب رّهطم  مرح  رد  يزور  تشذگ . هیضق  نیا  زا  هام  کی  هک  نآ  ات  مدومنن  راهظا  يدحا  هب  متـشادیم و  یفخم  ار  نآ  سپ  دنک ». ّقفوم 

نآ درک  هداعا  زاب  مدیدن . يزیچ  متفگ : زور . نآ  هّصق  هب  درک  هراشا  يدید »؟ هچ  : » دیـسرپ نم و  کیدزن  دـمآ  هک  مدـید  ار  یلیلج  دـیس 
یجاح رـسپ  روکذم  یلع  یجاح  هک : دیوگ  ّفلؤم  ( 40 .) مدیدن ار  وا  رگید  دـش و  دـیدپان  مرظن  زا  سپ  مدرک . راکنا  تّدـش  هب  ار . مالک 
دندرک حدم  مدش ، ایوج  وا  لاح  زا  هک  دادغب  نیمظاک و  ماظع  تاداس  املع و  زا  سکره  زا  تسا . یماع  راّجت و  زا  تسا و  يدادغب  مساق 

رد ار  فاصوا  نیا  راثآ  وا  اب  هملاکم  هدهاشم و  رد  دوخ  رـصع و  لها  ءوس  تاداع  زا  تبناجم  تناما و  قدـص و  حالـص و  ریخ و  هب  ار  وا 
صالخا و قدـص و  راثآ  دوب  مولعم  هک  يوحن  هب  بانج  نآ  نتخانـشن  زا  دروخیم  فّسأت  مـالک  ياـنثا  رد  هتـسویپ  مدومن و  هدـهاشم  وا 
زا درک  لاؤس  هک  يوحن  هب  هعمج  بش  رد  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلعهَّللادـبع  یبا  تراـیز  رد  هک  يربـخ  اـما  ( 41 «) هل ًاـئینه  . » نآ رد  تّبحم 

مدوب هدرک  لزنم  نم  تفگ : هک  شمعا  زا  هدرک  تیاور  دوـخ  ( 42) ریبک رازم  رد  يدهشملا  نب  دّمحم  خیـش  هک  تسا  يربخ  نآ ، تّحص 
هیلعنیسح ترایز  رد  ییوگیم  هچ  متفگ : وا  هب  سپ  دوب . هعمج  بش  متـسشنیم و  وا  اب  تاقوا  رایـسب  هک  دوب  ياهیاسمه  ارم  هفوک و  رد 

هدش رپ  متـساخرب و  وا  دزن  زا  نم  سپ  تسا . شتآ  رد  یتلالـض  ره  تلالـض و  یتعدب  ره  تسا و  تعدب  هک : نم  هب  تفگ  سپ  مالـسلا ؟
مرگ شمـشچ  هک  منکیم  لقن  وا  يارب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  یلیاـضف  وا و  دزن  میآیم  دوش ، رحـس  نوچ  متفگ : بضغ و  زا  مدوب 
لّوا زا  وا  هک  دـمآرب  رد  تشپ  زا  يزاوآ  سپ  مدـیبوک . ار  وا  هناخ  ِرَد  وا و  دزن  متفر  سپ  مغ . هودـنا و  نزح و  زا  تسا  هیاـنک  نیا  دوش و 

هدجـس و زا  هتـشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  هک  مدـید  ار  خیـش  هاگان  البرک . هب  مدـمآ  متفر و  نوریب  باتـش  هب  سپ  هدرک . ترایز  دـصق  بش ،
شتآ و رد  یتلالـض  ره  تلالـض و  یتعدـب ، ره  تسا و  تعدـب  تراـیز  یتـفگیم  زورید  وت  متفگ : وا  هب  سپ  دریگیمن . یتلـالم  عوکر 

یتماما مالـسلا  مهیلعتیب  لها  يارب  نم  هک  اریز  نکم  تمـالم  ارم  نامیلـس ! يا  نم : هب  تفگ  سپ  ار ! باـنج  نآ  ینکیم  تراـیز  زورما 
هن هک  ار  يدرم  مدید  تفگ : خیـش ؟ يا  يدید  هچ  متفگ : دـناسرت . ارم  هک  مدـید  یباوخ  سپ  دـش ، بش  نیا  هک  نیا  ات  مدوب  هدرکن  تباث 

. دندوب هتفرگ  ار  وا  درگادرگ  هک  دـندوب  یهورگ  وا  اب  ار . وا  ياهب  نسح و  میامن  فصو  هک  متـسین  رداق  هاتوک . دایز  هن  دوب و  لیوط  دایز 
ینکر ره  رد  دوب ؛ نکر  راهچ  جاـت ، نآ  يارب  هک  دوب  یجاـت  شرـس  رب  دوب و  مد  دـنچ  وا  يارب  هک  یبسا  رب  دوب  يراوس  وا  يور  شیپ  رد 

هیلع هللا  یلـصبلطملادبع  نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  : » دـنتفگ نیا ؟ تسیک  متفگ : سپ  ار . زور  هس  تفاسم  درکیم  نشور  هک  دوب  يرهوج 
زا مدید  ار  ياهقان  هاگان  متخادـنا ، رظن  هاگ  نآ  مالـسلا » هیلعبلاط  یبا  نبا  یلع  وا  یـصو  : » دـنتفگ تسیک ؟ يرگید  متفگ : ملـسو » هلآو 

رتـخد هجیدـخ  نآ  زا  : » دـنتفگ هقاـن ؟ نیا  تسیک  زا  متفگ : سپ  نامـسآ . نیمز و  ناـیم  درکیم  زاورپ  هک  دوب  یجدوه  نآ  يارب  هک  روـن 
اجک هب  متفگ : مالسلا » امهیلعیلع  نب  نسح  : » دنتفگ تسیک ؟ ناوج  نآ  متفگ : ملـسو » هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  رتخد  همطاف ، دلیوخ و 

هاگ نآ  مالسلا » امهیلعیلع  نب  نیسح  البرک  رد  دیهـش  ملظ ، هب  هدش  هتـشک  ترایز  هب  دنوریم  ناشیا  عیمج  : » دنتفگ دنورب ؟ دنراد  دصق 
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نب نیـسح  راّوز  يارب  زا  هرکذ ،-  ّلج  دنوادخ -  بناج  زا  تسا  ناما  : » هک الاب  زا  دزیریم  هک  ییاههعقر  مدید  هاگان  مدش . جدوه  هّجوتم 
! نامیلـس يا  هَّللاو  تشهب ». زا  میاهیلاع  هجرد  رد  اـم  نایعیـش  اـم و  هک  دیـشاب  هاـگآ  : » ار اـم  درک  ادـن  یفتاـه  هاـگان  هعمج ». بش  رد  یلع 

مدید هاگان  تفگ : هک  هدرک  لقن  نینچ  ار  ربخ  نیا  رخآ  یحیرط  خیـش  دنک . تقرافم  مدـسج  زا  محور  ات  ار  ناکم  نیا  منکیمن  تقرافم 
زا تسا  شتآ  ناما  نآ ، رد  هک  تسا  ییاـههعقر  نیا  : » تفگ اـههعقر ؟ نیا  تسیچ  مدرک : لاؤس  سپ  دزیریم . ـالاب  زا  هتـشون  ییاـههعقر 

تعدـب باـنج  نآ  تراـیز  ییوـگیم  وـت  : » نم هب  تفگ  ياهعقر . وا  زا  مدرک  بلط  سپ  هعمج ». بـش  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  راّوز  يارب 
سپ وا ». تفارش  لضف و  هب  ینک  داقتعا  ار و  مالسلا  هیلعنیسح  ینک  ترایز  هک  نآ  ات  ار  نآ  تفای  یهاوخن  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  تسا .
يوس هب  مدرک  هبوت  نم  ار و  مالسلا  هیلعنیـسح  مدوخ ، دیـس  ترایز  تعاس  تقو و  نامه  رد  مدومن  دصق  ناساره و  متـساخرب  باوخ  زا 

. یلاعت كرابت و  دنوادخ 

مود یس و  تیاکح 

رد مدوب  رواجم  هک  ینامز  رد  هک : ًاتباتک  ًاهافـش و  دنداد  ربخ  یلاعت -  هَّللا  هدیا  روکذم -  دیؤم  دیـس  زین  بانج و  نآ  اب  لاقب  درم  تاقالم 
ملع و لها  زا  یتعامج  زا  مدینشیم  دوب ، جنپ  داتفه و  تسیود و  رازه و  هنس  دودح  رد  نیا  هینید و  مولع  لیصحت  تهج  هب  فرشا  فجن 

 - رظتنم ماما  ام ، يالوم  تسا  هدید  وا  هک  دوب  هریغ  تالوقب و  نتخورف  شلغـش  هک  ار  يدرم  دندرکیم  رکذ  هک  تناید  لها  زا  ناشیا  ریغ 
متشاد شوخ  تسا و  ینیدتم  حلاص  درم  هک  متفای  ار و  وا  متخانش  سپ  مسانشب ، ار  وا  صخش  هک  مدش  ایوج  سپ ، ار . هیلع -  هَّللا  تاولص 

اب تّدوم  تامّدقم  سپ  ار . مالسلا  هیلع  تّجح  شندید ، تاقالم و  تیفیک  موش  رـسفتسم  وا  زا  هک  موش  عمتجم  یتولخ  ناکم  رد  وا  اب  هک 
هک نآ  ات  مدـیرخیم ؛ تخورفیم  هک  نآ  لاثما  تـالوقب و  زا  مدرکیم و  مالـس  مدیـسریم  وا  هب  هک  تاـقوا  زا  يرایـسب  متفرگ . شیپ  وا 
هب متفر  هک  نم  يارب  داتفا  قاّفتا  هک  نآ  ات  وا . زا  دوب  فیرـش  ربخ  نآ  ندینـش  تهج  هب  اهنیا  همه  دش . ادـیپ  یتّدوم  هتـشر  وا  نم و  نایم 
رد هک  مدید  ار  روکذم  صخش  مدیـسر ، دجـسم  رد  هب  نوچ  هراجتـسا . زامن  هب  فورعم  زامن  تهج  هب  هبنـشراهچ ، بش  ردهلهـس  دجـسم 

غراف هک  هاـگ  نآ  اـت  دوب  نم  اـب  سپ  دـنک . هتوتیب  نم  دزن  ار  بشما  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  مدرک و  تمینغ  تصرف  سپ  هداتـسیا . اـجنآ 
هلهس دجسم  رد  نوچ  نامز . نآ  هفراعتم  هدعاق  هب  هفوک ،  دجسم  مظعا  دجـسم  هب  میتفر  فیرـش و  دجـسم  نآ  رد  هفّظوم  لامعا  زا  میدش 
ياـج هب  ار  نآ  لاـمعا  ياهراـپ  میدیـسر و  دجـسم  نآ  هب  نوچ  دوبن . تماـقا  ياـج  بآ ، مداـخ و  هدـیدج و  ياـهانب  نیا  ندوبن  تهج  هب 

نم تفگ : دـنک . ناـیب  لیـصفت  هب  ار  دوخ  هّصق  هک  مدومن  شهاوخ  دوهعم و  ربخ  زا  ار  وا  مدرک  لاؤس  میدـش ، رقتـسم  لزنم  رد  میدروآ ،
یپ هبنشراهچ ، بش  لهچ  رد  هلهس ، دجسم  رد  دشاب  هتشاد  هراجتسا  لمع  تمزالم  سک  ره  هک  تناید  تفرعم و  لها  زا  مدینشیم  رایسب 

مـسفن سپ  هدـش . عقاو  رّرکم  بلطم  نیا  هک  نیا  بانج و  نآ  تیؤر  يارب  زا  دوشیم  قّفوم  مالـسلا  هیلعرظتنم  ماما  ندـید  تین  هب  یپ ، رد 
، راک نیا  ندرک  زا  دوبن  عنام  ارم  هبنـشراهچ و  بش  ره  رد  ار  هراجتـسا  لمع  تمزالم  مدرک  دـصق  راـک و  نیا  ندرک  يوس  هب  دـش  قیاـش 

مدرکیم هتوتیب  ار و  هراجتـسا  لمع  مدوب  مزالم  نم  تشذگ و  نم  رب  لاس  کی  بیرق  هک  نیا  ات  نآ ؛ ریغ  ناراب و  امرـس و  امرگ و  تّدش 
دوب ناتسمز  مسوم  متشاد و  هک  یتداع  هب  هدایپ ، فرشا ، فجن  زا  مدمآ  نوریب  هبنش  هس  رصع  هک  نآ  ات  هفراعتم  هدعاق  هب  هفوک  دجسم  رد 
هلهـس دجـسم  رد  بانج  نآ  هب  بوسنم  ماقم  رد  مالـسلا  هیلعتّجح  ندرک  زامن  دـمآیم . ناراب  مک  مک  کـیرات و  اوه  مکارتم و  اـهربا  و 
باتفآ هک  یماگنه  دجـسم  هب  مدیـسر  هک  نیا  ات  هرمتـسم ، تداع  بسح  اجنآ  هب  ار  مدرم  ندمآ  مدوب  نئمطم  مدش و  دجـسم  هّجوتم  سپ 

ارم سرت  ییاهنت  زا  دـش و  یلوتـسم  نم  رب  فوخ  سپ  دایز . قرب  دـعر و  اـب  دوب  هتفرگ  ورف  ار  ملاـع  تخـس  یکیراـت  دوب و  هدرک  بورغ 
هب سپ  دوبن . بش  نآ  دـمآیم ، اجنآ  هب  هبنـشراهچ  ياـهبش  رد  هک  يّررقم  مداـخ  یّتح  مدـیدن ، ار  يدـحا  دجـسم  رد  هک  اریز  تفرگ .

منکب و لیجعت  هب  ار  هراجتسا ، لمع  مروآ و  ياج  هب  ار  برغم  زامن  هک  تسا  نیا  راوازس  هک  متفگ  دوخ  سفن  رد  مدش و  شّحوتم  تیاغ 
زا مدرک  ار  هراجتـسا  لمع  هاگ  نآ  مدرک . ار  برغم  زامن  متـساخرب و  سپ  مدرک . نکاس  نیا  هب  ار  دوخ  سفن  سپ  هفوک ؛ دجـسم  هب  مورب 
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تاولـص نامزلابحاص -  ماقم  هب  تسا  فورعم  هک  مدش  فیرـش  ماقم  تفتلم  هراجتـسا  زامن  نیب  رد  متـشاد و  ظفح  ار  نآ  اعد و  زامن و 
تئارق ناـکم  نآ  زا  مدینـش  یلماـک و  ییانـشور  اـجنآ  رد  مدـید  سپ  تساـجنآ . ناگدـننکزامن  ناـکم  هـلبق  تمــس  رد  هـک  هـیلع -  هَّللا 

راّوز زا  یـضعب  فیرـش  ناکم  نآ  رد  هک  مدرک  نامگ  مدرک و  ادیپ  نانیمطا  لامک  رورـسم و  ملد  دـش و  نئمطم  مسفن  سپ  يرازگزامن .
هّجوتم هاگ  نآ  مدرک . مامت  رطاخ  نانیمطا  اب  ار  هراجتسا  لمع  سپ  مدش . دجـسم  لخاد  هک  یماگنه  ناشیا  رب  مدشن  علّطم  نم  هک  دنتـسه 

مدوب لفاغ  نکلو  داتفین  یعمـش  یغارچ و  هب  ممـشچ  مدید و  اجنآ  رد  یمیظع  ییانـشور  سپ  اجنآ ؛ رد  مدش  لخاد  مدش و  فیرـش  ماقم 
وا و يوس  هب  دـش  لیام  ملد  سپ  دـنکیم . زامن  هداتـسیا ، ملع ، لها  تأیه  هب  یبیهم  لیلج  دیـس  اجنآ  رد  مدـید  بلطم و  نیا  رد  رّکفت  رد 

سپ تسین . فرشا  فجن  هنکس  زا  وا  هک  متـسناد  هلمجلا  یف  مدرک  لّمأت  وا  رد  نوچ  هک  اریز  تسابرغ . راّوز  زا  یکی  وا  هک  مدرک  نامگ 
مدـش غراف  نوچ  مدرک . ار  ترایز  زامن  تسا و  ماقم  نآ  هّررقم  فیاظو  زا  هک  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  تراـیز  ندـناوخ  رد  مدرک  عورش 

، ماـقم جراـخ  هب  منکیم  رظن  نم  دـش و  عناـم  ارم  وا  تبیه  یگرزب و  سپ  هفوک . دجـسم  هب  میورب  هک  منک  شهاوخ  وا  زا  هک  مدرک  هدارا 
دومرف مّسبت  ینابرهم و  هب  دش و  نم  تفتلم  دوخ ، كرابم  يور  هب  سپ  ار . ناراب  دعر و  يادص  مونـشیم  ار و  تملظ  تّدش  منیبیم  سپ 

هب میدـش  فّرـشم  نوچ  هک  تسا  نینچ  فجن  لها  ام  تداع  نم ! دیـس  يا  يرآ ، متفگ : هفوک »؟ دجـسم  هب  میورب  هک  یهاوخیم  : » نم هب 
. مدوب دنسرخ  شتبحص  نسح  هب  رورسم و  شدوجو  هب  نم  میتفر و  نوریب  بانج  نآ  اب  سپ  هفوک . دجـسم  هب  میوریم  دجـسم ، نیا  لمع 
هک یکیرات  ناراب و  لاح  زا  مدوب  لفاغ  نم  دـیبسچیمن و  اپ  هب  يزیچ  هک  کشخ  نیمز  کـین و  ياوه  ییانـشور و  رد  میتفریم  هار  سپ 

تبحاصم تهج  هب  مدوب  تینما  رورس و  تیاغ  رد  نم  دوب و  نم  اب  هادف -  یحور  بانج -  نآ  دجـسم . رد  هب  میدیـسر  ات  ار  نآ  مدیدیم 
سپ دبوکیم ؟ ار  رد  تسیک  تفگ : مداخ  سپ  دوب . هتـسب  نآ  مدز و  ار  دجـسم  نوریب  رد  سپ  ناراب . هن  متـشاد و  یکیرات  هن  بانج . نآ 

تفتلم درک ، زاب  ار  رد  مداخ  نوچ  هلهـس . دجـسم  زا  متفگ : ناراب !؟ تّدش  کیرات و  نیا  رد  يدمآ  اجک  زا  تفگ : نک . زاب  ار  رد  متفگ :
هب مدش  لوغـشم  سپ  درابیم . ام  رب  ناراب  تّدش  هب  یکیرات و  تیاهن  رد  مدید  ار  ایند  مدـیدن و  ار  وا  سپ  لیلج . دیـس  نآ  يوس  هب  مدـش 

بانج نآ  زا  ًالصا  يرثا  مدرکیم . دایرف  دوخ و  رـس  تشپ  هب  متـشگرب  و  دش ». زاب  رد  هک  دییامرفب  انالوم ! ای  اندیـس ! ای  : » هک ندرک  دایرف 
رد ایوگ  هچنانچ  مدش . رادیب  تلفغ  تلاح  زا  مدش و  دجسم  لخاد  سپ  درک . تیذا  ارم  اوه  ناراب و  امرس و  كدنا  نامز  نآ  رد  مدیدن و 
زا ار  تاـمارک  نآ  مدـش  رّکذـتم  مدوب و  هدـید  هک  هرهاـظ  تاـیآ  نآ  زا  شتلفغ  رب  سفن  ندرک  تمـالم  هب  مدـش  لوغـشم  مدوب و  باوخ 

ءایـض و نآ  هب  درکیمن  اـفو  دوـب  اـجنآ  رد  مه  غارچ  تسیب  رگا  مدـیدن و  اـجنآ  رد  یغارچ  هک  نآ  اـب  فیرـش  ماـقم  رد  میظع  ییانـشور 
هب رظن  ماقم ، رد  نوچ  هک  مدروآ  رطاخ  هب  مدوب و  هدیدن  متخانـشیمن و  ار  وا  هک  نآ  اب  ممـسا  هب  ارم  لیلج ، دیـس  نآ  ندیمان  ییانـشور و 

بانج نآ  تبحاصم  هب  ماقم  زا  مدمآ  نوریب  نوچ  مدینـشیم و  ناراب  دعر و  يادص  مدیدیم و  يدایز  یکیرات  مدرکیم ، دجـسم  ياضف 
میدیـسر ات  عبط  میالم  اوه  دوب و  کشخ  نیمز  میدیدیم و  ار  دوخ  ياپ  ریز  هک  يوحن  هب  ییانـشور  رد  میتفریم  هار  هیلع -  هَّللا  مالـس  - 

رب مدرک  عطق  هک  دش  ببـس  هچ  نآ  زا  اهنیا  ریغ  مدـید و  ناراب  يدرـس و  اوه و  یکیرات  دومرف  تقرافم  هک  تقو  نآ  زا  دجـسم و  رد  هب 
لمحتم شبانج  هار  رد  ار  امرـس  امرگ و  مدرکیم و  شلامج  هدـهاشم  يارب  ار  هراجتـسا  لمع  نیا  نم  هک  تسا  نامه  باـنج  نآ  هک  نیا 

(44 («) 43 .) ُءاشی ْنَم  ِهِیتْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  : » مدشیم و

موس یس و  تیاکح 

(45) رطاـخلا هیبـنت  باـتک  مود  دـّلجم  رخآ  رد  سارف ، یبا  نب  ماّرو  دـهاز ، ریما  لـیلج و  خیـش  رورـس  نآ  فلخ  راّـصق  خیـش  ندرک  زاـمن 
: تفگ امن  نب  یلع  نب  یلع  ارم  داد  ربخ  تفگ : ینیسحلا ، يولعلا  یضیرعلا  میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  فیرش ، دیـس  ارم  داد  ربخ  هدومرف :

هفوک رد  تفگ : وا  هک  يولعلا  ینیادملا  یلع  نب  رفعج  نب  یلع  فیرش  هناخ  رد  یـساسقا  هزمح  نب  یلع  نب  نسحلا  دّمحموبا  ارم  داد  ربخ 
درکیم يوریپ  تدابع و  يارب  دوب  هدش  عطقنم  ناگدنریگ و  تلزع  کلـس  رد  دوب  طرخنم  دشیم و  هدیمان  دـهز  هب  هک  راصق  دوب  یخیش 
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. خیش يوس  هب  دوب  هدش  هّجوتم  وا  درکیم و  لقن  وا  يارب  خیـش  نیا  مدوب و  مردپ  سلجم  رد  يزور  هک  داتفا  قاّفتا  سپ  ار . نیحلاص  راثآ 
ناـکم رد  اـهنت  نم  دوب . هدـش  فصن  بش  هفوک و  تشپ  رد  تسا  یمیدـق  دجـسم  نآ  مدوب و  یفعج  دجـسم  رد  یبـش  تفگ : خیـش  سپ 

زا یکی  دندیـسر ، دجـسم  ياضف  طسو  هب  نوچ  دـندش . دجـسم  لخاد  سپ  دـنیآیم ، رفن  هس  مدـید  هاگان  هک  تداـبع  يارب  مدوب  یتولخ 
نآ زا  تفرگ  یلماـک  يوضو  سپ  دیـشوج . دـمآ و  شبنج  هب  بآ  سپ  نیمز . پچ  تسار و  فرط  هب  دـیلام  تسد  سپ  تسـشن ، ناـشیا 

تعامج زامن  اهنآ  اب  داتـسیا و  مّدـقم  هاگ  نآ  دـنتخاس . وضو  سپ  وضو . نتفرگ  هب  رگید  صخـش  ود  نآ  هب  دومرف  هراشا  هاـگ  نآ  بآ .
گرزب ار  وا  راک  دروآ و  تفگـش  هب  ارم  وا  لاح  دـش ، غراف  زامن  زا  داد و  مالـس  نوچ  مدرک . زامن  تعاـمج ، هب  ناـشیا  اـب  نم  سپ  درک .

هب مـتفگ  درم و  نآ  لاـح  زا  دوـب  نـم  تـسار  فرط  رد  هـک  رفن  ود  نآ  زا  یـصخش ، زا  مدرک  لاؤـس  سپ  بآ . ندروآ  نوریب  زا  مدرمش ،
متفگ مدیـسوب و  ار  شکرابم  ياهتسد  متفر و  بانج  نآ  کیدزن  مالـسلا . هیلعنسح  دنزرف  تسا ، رمالا  بحاص  تفگ : تسیک ؟ نیا  : وا

، دـبایب تیادـه  هک  تسه  اسب  و  هن ! : » دومرف تسا ؟ ّقح  رب  وا  ایآ  هزمح ، نب  رمع  فیرـش  رد  ییوگیم  هچ  هَّللا ! لوسر  نبای  بانج : نآ  هب 
فیرش تشذگ و  ینالوط  ینامز  میدرمش . هفرُط  هزات و  خیش ، نآ  زا  ام  ار  ربخ  نیا  سپ  دنیبب ». ارم  هک  نیا  ات  دُرم  دهاوخن  نآ  هک  نآ  زج 

ار وا  مدروآ  رطاخ  هب  نم  میدـش ، عمتجم  دـهاز  خیـش  اـب  نوچ  سپ  درک . تاـقالم  ار  باـنج  نآ  وا ، هک  دـشن  رـشتنم  درک و  تاـفو  رمُع ،
رمع فیرـش  نیا  هک  يدرک  رکذ  هک  يدوـبن  وـت  اـیآ  دـنک : ّدر  وا  رب  هک  یـسک  لـثم  وا  هـب  مـتفگ  ار و  نآ  دوـب  هدرک  رکذ  هـک  یتیاـکح 

نآ وا  هک  يدـش  ملاع  اجک  زا  هک : نم  هب  تفگ  سپ  وا ؟ هب  يدوب  هدومن  هراشا  هک  ار  مالـسلا  هیلعرمالابحاص  دـنیبب  هک  نیا  ات  دریمیمن 
دلاو تبحص  میدروآ  نایم  رد  هزمح و  نب  رمع  فیرش  دنزرف  بقانملاوبا ، فیرـش  اب  میدش  عمتجم  نآ ، زا  دعب  هاگ  نآ  هدیدن ؟ ار  بانج 

دوب و هدش  تسپ  شیادص  طقاس و  شتّوق  درم . ضرم  نآ  رد  هک  دوب  یـضرم  رد  وا  میدوب و  دوخ  دلاو  دزن  رد  یبش  ام  تفگ : سپ  ار . وا 
میدرک تلفغ  ار و  وا  لوخد  میتسناد  بیجع  و  وا . زا  میدیسرت  هک  ام  رب  دش  لخاد  هک  مدید  ار  یصخش  هاگان  ام . يور  رب  دوب  هتـسب  اهرد 

زا نوچ  تساخرب  هاگ  نآ  تسیرگیم . مردپ  تفگیم و  نخـس  هتـسهآ  وا  يارب  نم و  دلاو  بنج  رد  تسـشن  سپ  مینک . لاؤس  وا  زا  هک 
: تفگ درک و  زاب  ار  دوخ  ياهمشچ  میدـیناشن . ار  وا  سپ  دـیناشنب . ارم  تفگ : تخادـنا و  تّقـشم  هب  ار  دوخ  مردـپ  دـش ، بیاغ  ام  راظنا 
، میتفر وا  رثا  رد  سپ  دینک . بلط  ار  وا  تفگ : دـمآ . هک  اج  نامه  زا  تفر ، نوریب  میتفگ : سپ  دوب ؟ نم  دزن  رد  هک  صخـش  نآ  تساجک 

میتفاین ار  وا  هک  نیا  صخش و  نآ  لاح  زا  میداد  ربخ  ار  وا  سپ  وا ، يوس  هب  میتشگرب  سپ  میتفاین . وا  زا  يرثا  هتسب و  میدید  ار  اهرد  سپ 
هک ینیگنس  تلاح  هب  تشگرب  هاگ  نآ  دوب . هیلع -  هَّللا  مالس  رمالا -  بحاص  نیا  تفگ : صخـش . نآ  لاح  زا  ردپ ، زا  میدرک  لاؤس  ام  و 

تاداس و هّلجا  زا  یـساسقا  نیدلاّزع  هب  فورعم  یـساسقا ، هزمح  نب  نسح  دّمحموبا ، دـیوگ : ّفلؤم  ( 46 .) دـش شوهیب  تشاد و  ضرم  زا 
هَّللاب رـصنتسم  اب  یتقو  هک  دوب  وا  دوب و  هدرک  تاداـس  بیقن  ار  وا  یـسابع  هَّللابرـصان  دوب و  يرهاـم  رعاـش  هفوک و  ياـبدا  اـملع و  اـفرش و 

هیلعبلاطیبا نب  یلع  هک  دوخ  نانخس  رد  هعیش  تالغ  دنیوگیم  غورد  تفگ : وا  هب  رصنتسم  سپ  دنتفر ، ناملس  بانج  ترایز  هب  یـسابع 
ار تایبا  نیا  باوج  رد  سپ  دومن . تعجارم  بش  نامه  رد  ار و  ناملس  داد  لسغ  نیادم و  هب  ات  هنیدم  زا  دومن  ریس  بش  کی  رد  مالـسلا 
ام حابـصالاو  برثی  ضیارع  یلا  داعو  ًاناملـس  رهطلا  لّسغو  ًابلط  اهل  ّنا  اّمل  نیادـملا  ضرأ  یلا  یـصولا  راص  ذا  ۀـلیل  ترکنا  دومرف : اـشنا 

ابجحلا قرخب  یفاو  سیقلبأ  شرعب  أبـس  نم  فرطلا  ّدر  لبق  فصآف  ابذـکاودروی  مل  اذا  ةالغلا  بنذ  امو  ةالغلا  لوق  نم  کلذ  تلقو  اـبجو 
دجسم ابه  ثیدحلا  ّلک  وا  نییـصولاریخ  اذف  نیلـسرملا  ریخ  دمحا  ناک  نا  ابجع  اذ  ّنا  لاغ  انأ  ردیح  یف  یلب  هیف  لغت  مل  فصآ  یف  تناف 

اهیلعارهز حیبست  درک و  زامن  تعکر  راهچ  اج  نآ  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  تسا و  هفوک  هفورعم  هکرابم  دـجاسم  زا  یفعج 
دجـسم نآ  زا  لاح  مدومن و  رکذ  هیولع  هیناث  هفیحـص  رد  دوجوم و  رازم  بتک  رد  هک  درک  نآ  زا  سپ  ینالوط  یتاـجانم  داتـسرفمالسلا و 

. تسین يرثا 
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ردارب نیـسح  نب  نسح  نب  نیـسح  نب  نسح  نب  هَّللادـیبع  نب  یلع  نیدـلا  بجتنم  لیلج ، ثّدـحم  خیـش  يو  راصبتـسا  هَّللاـب و  رئاـث  تیؤر 
، دوـخ رـصع  اـت  تسا  یـسوط  خیـش  دـهع  زا  رّخأـتم  ياـملع  رکذ  رد  هک  بجتنم  باـتک  رد  فورعم  نیعبرا  بحاـص  هللا  مهمحرقودـص 

هاگ نآ  درک . جورخ  نالیج  رد  ار و  هیدـیز  تماما  دـش  یعّدـم  دوب و  يدـیز  یلیج ، ینـسح  هَّللاب  رئاث  نب  يدـهملا  نب  هَّللاب  رئاـث  هدومرف :
هیلعرمالابحاص ترضح  هدرک  هدهاشم  وا  هک  دوب  یعّدم  ثیداحا و  تیاور  تسوا  يارب  دومن و  رایتخا  ار  هیماما  بهذم  دش و  رـصبتسم 

(47 .) درکیم تیاور  بانج  نآ  زا  ار و  مالسلا 

مجنپ یس و  تیاکح 

تسا هقث  ینادمح ، نب  نیسح  نب  یلع  جرفلاوبا  خسن  یضعب  رد  رفظملاوبا و  هقث  خیش  هدومرف : اجنآ  رد  زین  ینادمح  جرفلاوباای  رّفظملاوبا 
وبا دـیفم ، خیـش  دومن  كرد  تسا . مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ماما  يارفـس  زا  وا  بهذـم و  رد  دوب  هیماـما  هفیاـط  رظن  لـحم  صخاـش و  و 

رفعج یبا  قفوم  خیـش  یـضترم و  دیـس  سرد  سلجم  رد  تسـشن  ار و  هللا  مهمحريدادـغب  یثراح  ناـمعن  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  هَّللادـبع 
ینعی هللا  مهمحرار  وا  تافلؤم  وا  زا  دوخ  دلاو  زا  دلاو  ارم  داد  ربخ  راوگرزب . ود  نآ  رب  دومنن  تئارق  دیفم و  خیش  رب  درک  تئارق  یسوط و 

یف دهازلا  باتک  هنـسلا ، باتک  ۀـبیغلا ، باتک  تساهنآ : زا  منک . لقن  میامن و  تیاور  هک  مراد  هزاجا  قیرط  نیا  هب  ار ؛ وا  بتک  تایاور و 
تباین خیش ، دیس و  سرد  سلجم  رد  روکذم  خیـش  نتـسشن  زا  وا  دارم  هک  تسا  نآ  رهاظ  ( 48 .) ضیارفلا باتک  جاهنملا ، باتک  رابخالا ،

« ملاعلا هَّللاو  . » دوشیم مولعم  ریخا  مالک  زا  هچنانچ  هدافتسا ؛ هن  میلعت ، سیردت و  رد  ناشیا  زا  دوب  وا  ندرک 

مشش یس و  تیاکح 

ّقحتـسم یلا  میقتـسملا  طارـص  باـتک  رد  ( 49) یـضایب یلماـع  سنوـی  نب  یلع  نیدـلا  نیز  نأـشلا ، میظع  خیـش  یلماـع  سنوـی  نـب  یلع 
هیلعمظاکلا یـسوم  نب  مساق  ترایز  دـصق  هب  میتفر  نوریب  دـندوب ، درم  رفن  لهچ  زا  هداـیز  هک  یتعاـمج  اـب  نم  هک : هدومرف  ( 50) میدقتلا

هدارا وا  هک  میدرک  نامگ  هدش ، ادیپ  هک  میدید  ار  يراوس  سپ  دوب . یلیم  ردق  هب  وا  فیرش  رازم  ام و  نایم  هک  اجنآ  هب  میدیسر  مالسلا و 
سپ میدیدن . ار  وا  میدید و  ار  شبسا  راثآ  میدیـسر ، نوچ  میدیـسرتیم . وا  رب  هک  ار  هچ  نآ  میدرک  ناهنپ  سپ  دراد . ار  ام  لاوما  نتفرگ 

وا هک  تسین  عنتمم  سپ  باتفآ . روضح  نیمز و  ندوب  حّطـسم  اب  افتخا  نیا  زا  میدرک  بّجعت  میدـیدن ، ار  يدـحا  هّبق ، رود  رد  میدرک  رظن 
رصع ماما  كرابم  دوجو  رب  تیاکح  نیا  لاثما  ندرک  تلالد  دمآ  دهاوخ  هک : دیوگ  ّفلؤم  لادبا . زا  یکی  ای  دشاب  مالسلا  هیلعرصع  ماما 

هب رایخا  املع و  هتـسویپ  تسا و  نوفدم  هّلح  یخـسرف  تشه  رد  روکذم  مساق  دش و  دـهاوخ  نایب  زین  لادـبا  زا  دارم  و  هیلع -  هَّللا  مالـس  - 
هب تسین  رداق  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلعاضر  بانج  هک  نومـضم  نیا  هب  بیرق  تسا  فورعم  هنـسلا  رد  یثیدح  دـنوریم و  وا  ترایز 
رب دـنکیم  تلـالد  هک  تسا  يربـخ  یفاـک  لوصا  رد  نکلو  مدـیدن  ار  ربـخ  نیا  و  ( 51 .«) ار مساق  مردارب  دـنک  ترایز  سپ  نم ، تراـیز 

هیلعاضرلایسوم نب  یلع  ترضح  رب  صن  هراشا و  باب  رد  مالسالا  ۀقث  دنکیمن . رّوصت  لقع ، هک  اجنآ  ات  وا  ماقم  یگرزب  نأش و  تمظع 
هب ترضح  نآ  هک  تسا  روکذم  اجنآ  رد  هّکم . هار  رد  مالسلا  هیلعمظاک  ترضح  زا  طیلـس  نب  دیزی  زا  هدرک  لقن  ینالوط  يربخ  مالـسلا 

ار و مالـسلا  هیلعاضر  بانج  ینعی  ار ، نالف  مرـسپ ، مداد  رارق  یـصو  سپ  ملزنم ، زا  مدمآ  نوریب  هرامع ! ابا  يا  ار  وت  مهد  ربخ  : » دومرف وا 
، دوب نم  يوس  هب  عجار  رما ، رگا  ار و  وا  اهنت  مدرک  هدارا  سپ  نطاب . رد  وا  هب  مدرک  تیصو  رهاظ و  رد  ار  دوخ  نارسپ  وا  اب  مدرک  کیرش 

دنوادـخ يوـس  هب  عـجار  رما  نیا  نکلو  وا  رب  نم  یناـبرهم  ار و  وا  نم  ّتبحم  تهج  هب  مرـسپ  مساـق ، رد  ار  تماـما  مدادیم  رارق  هنیآ  ره 
« هَّللدمحلاو ( » 52 «) خلا دهاوخیم . ... هک  اجک  ره  ار  نآ  دهدیم  رارق  تسا . ّلجوّزع 
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لوا تمسق 

مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  هنازخ  رد  هدـش و  تبث  هصوصخم  هلاسر  رد  هک  يوحن  هب  ضیبا  رحب  ارـضخ و  هریزج  هّصق  ءارـضخ  هریزج  هصق 
هللا و همحریسلجم  هماّلع  هک  يوحن  هب  ار  تیاکح  نآ  لّوا  ام  هلاسر . نآ  ّفلؤم  یلع  نب  ییحی  نب  لضف  لضاف ، لماع  ّطخ  هب  هدش  تفای 

نایب نآ  رابتعا  رب  ار  مـالعا  ياـملع  تاحیرـصت  نآ و  قدـص  رب  نیارق  دـهاوش و  نآ  زا  سپ  مینک . رکذ  دـندرک ، لـقن  هلاـسر  نآ  زا  هریغ 
، لماع ملاع  لضاف و  ماما  خیش  ّطخ  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هنازخ  رد  متفای  هک  قیقحت  هب  سپ  دعب ، و  هروکذم : هلاسر  تروص  مینک .

هدنب دیوگیم  نینچ  دعب  و  تسا : نینچ  نآ  تروص  هک  یتیاکح  هحور -  هَّللا  سدـق  یفوک -  ( 53) یسبطلا یلع  نب  ییحی  خیش  نب  لضف 
خیـش ود  زا  مدوب  هدینـش  نم  هک  هنع -  هَّللا  یفع  یماما -  یفوک  یـسبط  یلع  نب  ییحی  نب  لضف  هناحبـس ، دـنوادخ  وفع  يوس  هب  دـنمزاین 

رّون اـمهحور و  هَّللا  سدـق  یّلح  ماوح  نبا  هَّللادـبع  نیدـلا  لـالج  خیـش  یّلح و  حـیجن  نب  نیدلاسمـش  خیـش  نـالماع ، ناـملاع  نالـضاف 
خیـش زا  دناهدرک  تیاور  هک  ترجه  زا  هن  دون و  دـص و  شـش  هنـس  نابعـش  هام  همین  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  رّونم  دهـشم  رد  امهحیرض - 

هک هاگ  نآ  ار ، هّصق  نیا  ناشیا  يارب  درک  تیاکح  هک  فرـشا  فجن  رواجم  یناردنزام ، لضاف  نب  یلع  نیدلا  نیز  خیـش  عرو ، اب  حـلاص 
رحب رد  دوب  هدید  هچ  نآ  ناشیا ، يارب  درک  لقن  سپ  يأر . نم  ّرـس  رد  مالـسلا  امهیلعنیمامه  نیماما  دهـشم  رد  وا  اب  دندوب  هدـش  عمتجم 
مدرک لاؤس  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  روکذم و  نیدلانیز  خیـش  ندید  يارب  دش  ادیپ  نم  رد  یمامت  قوش  سپ  ارـضخ . هریزج  ضیبا و 
ندرک تکرح  رب  مدومن  مزع  دوش و  طقاس  نایم  زا  هطـساو  وا و  ناهد  زا  مونـشب  ار  ربخ  نیا  هک  دنادرگ  ناسآ  نم  يارب  ار  وا  تاقالم  هک 

هب روکذم  لاس  لاّوش  هام  رد  دمآ  هّلح  فرط  هب  روکذـم  خیـش  هک  داتفا  قاّفتا  سپ  منک . تاقالم  ار  وا  اجنآ  رد  هک  يأر  نم  ّرـس  يوس  هب 
نانّطوتم زا  یکی  ( 54 .) دیامن تماقا  اجنآ  رد  هدوهعم  هدعاق  هب  دور ، مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  دهـشم  ینعی  يورغ  سّدقم  دهـشم 

نیدلانیز خیش  دومرف : نخـس  يانثا  رد  دوب ، هدمآ  نم  ندید  هب  هک  دوب  یناردنزام  يوسوم  نب  یلع  نب  نسح  نیّدلارخف  دیـس  وا  هک  هّلح 
نادـنچ رثا ، تّرـسم  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  سپ  تسا . هدـش  لزان  تسا ، عقاو  هّلح  هدـلب  رخآ  رد  هک  وا  هناـخ  رد  هیلاراـشم ، لـضاف  نب  یلع 

سپ مدش . هناور  وا  تبحاصم  روکذم و  نیدلارخف  دیس  تمدخ  رد  مدومنن و  فّقوت  ًالـصا  مدیرپیم و  ایوگ  هک  دومن  خر  حرف ، يداش و 
لاؤس دیس  زا  ارم  لاح  وا  مدیسوب . ار  وا  تسد  مدرک و  مالـس  وا  رب  مدیـسر و  لضاف  نب  یلع  خیـش  تمدخ  هب  مدش و  هناخ  لخاد  دیـس  اب 

رد ارم  تساخرب و  اج  زا  وا  سپ  تسامش . تسود  قیدص و  تسا . یفوک  یسبط  ییحی  خیش  نب  لضف  خیـش ، نیا  تفگ : وا  هب  دیـس  درک .
نم تخانشیم و  رتشیپ  ار  ناشیا  وا ، هک  اریز  دیسرپ ؛ نیدلاحالص ، نم ، ردارب  ردپ و  لاوحا  زا  درک و  بیحرت  ارم  دیناشن و  دوخ  سلجم 
نب میهاربا  قاحـساوبا  لماک ، ملاـع  خیـش  شیپ  رد  مدوب  ملع  بلط  لوغـشم  اـجنآ  رد  مدوب و  طـساو  هدـلب  رد  هکلب  مدوبن ، تاـقوا  نآ  رد 

نخـس روکذم  یلع  خیـش  اب  مدناوخیم . سرد  وا  دزن  هب  دنادرگ و  روشحم  نیرهاط  هّمئا  اب  ار  وا  ادخ  هک  بهذم ، یماما  یطـساو  دّـمحم 
وا زا  تیبرع . ثیدـح و  هقف و  مولع  زا  دراد ، عـالّطا  موـلع  يرایـسب  رد  هک  متـسناد  مدـیدرگ و  وا  لـضف  رب  عـلّطم  وا ، نانخـس  زا  متفگ و 

یلع خیـش  سپ  مدوب . هدینـش  هّلح  لها  زا  یّلح  نیدلالالج  خیـش  نیدلاسمـش و  خیـش  لماع ، ملاع  لضاف  درم  ود  زا  ار  هچ  نآ  مدیـسرپ 
فارطا هّلح و  ياملع  زا  یتعامج  روضح  رد  هناخ و  بحاص  یناردـنزام  نسح  دیـس  روضح  رد  رخآ  اـت  لّوا  زا  ار  هّصق  عومجم  روکذـم ،

يزیچ تروص  نیا  درک و  لقن  هن  دون و  دص و  شـش  لاس  رد  لاوش  هام  مهدزناپ  زور  رد  دـندوب ، هدـمآ  روکذـم  یلع  خیـش  ندـید  هب  هک 
یکی ینعم  نکل  دوش ، لصاح  يرییغت  مدرک ، لقن  هک  یظافلا  نآ  رد  هک  دوشیم  اـسب  و  هئاـقب -  هَّللا  لاـطا  مدینـش -  وا  ظـفل  زا  هک  تسا 

تیاده ار  وا  ادخ  یفنح ، میحرلادبع  خیش  دزن  رد  مدوب  لوغـشم  ملع  بلط  هب  قشمد  رد  لاس  دنچ  نم  یلاعت :-  هَّللا  هظفح  دومرف -  تسا .
اریز مدناوخیم ؛ یکلام  یـسلدنا  یبرغم  یلع  نیدلانیز  خیـش  شیپ  ار  تئارق  ملع  مدناوخیم و  ار  تیبرع  لوصا و  ملع  وا  شیپ  رد  دنک 

، لوصا مالک و  یناعم و  قطنم و  وحن و  فرـص و  ملع  دننام  مولع  زا  يرایـسب  رد  هعبـس و  ياّرق  دـعاوق  هب  دوب  فراع  لضاف و  ملاع  وا  هک 
تقو ره  تشاد و  هک  یتاذ  کـین  زا  دیـشکیمن ، بهذـم  بّصعت  و  دومنیمن . هدـناعم  ندرک  ثحب  رد  دوب . تعیبط  مرن  تشاد و  تفرعم 

: دنتفگیم دشیم ، هعیش  رکذ  هک  یتقو  نیـسّردم ، ریاس  فالخ  هب  دناهتفگ ، نینچ  هیماما  ياملع  تفگیم : دشیم ، يراج  هعیـش  رکذ  هک 
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مولع نآ  وا  دزن  یتّدم  و  مدرک . عطق  ار  وا  ریغ  دزن  دّدرت  یکلام ، یـسلدنا  خیـش  بّصعت  مدـع  تهج  هب  نم  دـناهتفگ . نینچ  هضفار  ياملع 
نم رب  تشاد ، نم  اب  هک  یتّبحم  يرایسب  زا  دش . رصم  رفـس  مزاع  ماش  قشمد  زا  روکذم  خیـش  هک  داتفا  قاّفتا  سپ  مدناوخیم . ار  هروکذم 

دندوب نم  لثم  ابرغ  زا  یتعامج  وا  دزن  دربب و  دوخ  اب  ارم  هک  درک  دصق  سپ  دیدرگ . يراط  یتلاح  نینچ  زین  وا  رب  وا و  تقرافم  دش  نارگ 
رـصم ياهرهـش  زا  يرهـش  دراو  میدیـسر و  رـصم  هب  هک  نآ  ات  دـندش ، هناور  وا  هارمه  ناشیا  رثکا  دـندرکیم و  مولع  لیـصحت  وا  دزن  هک 
سرد اـجنآ  رد  یتّدـم  نکاـس و  نآ  رهزا  دجـسم  رد  سپ  تسا . رـصم  ياهرهـش  نیرتگرزب  زا  دـنیوگیم و  هرهاـق  ار  نآ  هک  میدـیدرگ 

دزن وا ، مولع  هب  ناشیا  ندیدرگ  عفتنم  يارب  زا  دندمآ ، وا  ندید  هب  ناشیا  همه  دندیدرگ ، عّلطم  وا  مودق  زا  رصم  يالـضف  نوچ  تفگیم .
زا ياهمان  ناشیا ، زا  يدرم  اب  دندش و  دراو  سلدنا  زا  ياهلفاق  هاگان  لاح . نسحا  هب  میدوب  وا  اب  ام  دنام و  اجنآ  رد  هام  ُهن  ات  دـندمآیم ، وا 
ایند زا  هک  نآ  زا  شیپ  دنیبب  ار  دوخ  دنزرف  هک  دراد  وزرآ  دیدش ! ضرم  هب  تسا  ضیرم  وا  دوب : هتـشون  همان  نآ  رد  وا  دوب . ام  خیـش  دـلاو 

سلدـنا هریزج  رفـس  مزاـع  تسیرگ و  هیلب  نآ  زا  دیـسر ، خیـش  هب  هماـن  نآ  نوچ  دوـمرف . ریخأـت  كرت  نتفر و  هب  صیرحت  ار  وا  و  دورب ».
دنک تیاده  ار  وا  ادخ  وا -  هک  اریز  مدوب ؛ اهنآ  زا  یکی  نم  هک  دندیدرگ  سلدنا  مزاع  وا  تقافر  هب  وا  نادرگاش  زا  یضعب  سپ  دیدرگ .
نم تکرح  عنام  دش و  نم  ضراع  يدیدش  بت  میدیسر ، هریزج  نآ  هیرق  لّوا  هب  نوچ  میدش و  هناور  سپ  تشاد . دیدش  یتسود  نم  اب  - 

هب سپ  وت . تقرافم  تسا  نارگ  نم  رب  تفگ : تسیرگ و  درک و  تّقر  نم  لاح  هب  دومن ، هدهاشم  نم  رد  ار  تلاح  نآ  خیش  نوچ  دیدرگ .
تیفاـع ضرم  نآ  زا  ارم  ادـخ  رگا  دـشاب و  نم  لاوـحا  هّجوـتم  هک  دوـمرف  رما  وا  هب  داد و  مهرد  هد  وا  هـب  میدیـسر  هـک  هـیرق  نآ  بـیطخ 

ات اجنآ  زا  دش و  سلدنا  هّجوتم  دوخ ، دـیامرف و  ییامنهار  تیادـه  رون  هب  ار  وا  ادـخ  هک  دومن  هدـهاعم  نینچ  موش و  قحلم  وا  هب  دیـشخب ،
. متـشادن تکرح  رب  تردق  بت ، تّدش  زا  مدوب و  رامیب  هیرق  نآ  رد  زور  هس  ات  نم  و  دوب . هار  زور  جنپ  تفاسم  ایرد  لحاس  هار  زا  وا ، دلب 

یضعب زا  هک  مدید  ار  ياهلفاق  هاگان  متـشگیم . هیرق  نآ  ياههچوک  رد  متفر و  نوریب  لزنم  زا  دش و  عطق  نم  بت  موس ، زور  رخآ  رد  سپ 
نیمز زا  اهنیا  تفگیم : یسک  هک  مدید  سپ  ( 55 .) دندروآ دوخ  اب  هعتما  ریاس  نغور و  مشپ و  دـندمآ و  یبرغ  يایرد  رانک  ياههوک  زا 

نیا دنتفگ : نم  هب  سپ  مورب . ناشیا  يوس  هب  هک  دش  ثعاب  ارم  نایضفار ، قوش  مدینش  ار  نیا  نوچ  دندمآ . هضفار  هریزج  یکیدزن  زا  ربرب 
هب اـههیرق  رگید  نآ  زا  دـعب  درادـن و  یناداـبآ  بآ و  زور  ود  تفاـسم  اـت  اـج  نیا  زا  تسا و  زور  جـنپ  تسیب و  تفاـسم  هیرق ، نآ  اـت  اـج 
هب نوـچ  هروـمعم و  ریغ  تفاـسم  نآ  عـطق  يارب  زا  مدرک و  هیارک  مهرد  هس  هب  يراـمح  ناـشیا ، زا  يدرم  زا  سپ  تسا . لـصّتم  رگیدـکی 
زا دنتفگ : نم  هب  مدیسر . نکاما  نآ  لّوا  هب  هک  نآ  ات  دوخ  رایتخا  هب  رگید  هیرق  هب  ياهیرق  زا  متفریم  هار  هدایپ  مدیـسر ، هرومعم  ياههیرق 
رد هک  تسا  يرهش  مدید  هک  مدیـسر  هریزج  نآ  هب  هک  نآ  ات  متفر  مدرکن و  ثکم  سپ  تسا . زور  هس  تفاسم  ضفاور ، هریزج  ات  اج  نیا 

ربرب هزاورد  ار  نآ  هک  نآ  گرزب  رد  زا  سپ  تسایرد . رانک  رد  نیا ، اـب  دراد و  دـنلب  مکحم و  ياـهجرب  تسا و  راوید  نآ  بناـج  راـهچ 
نآ مدش . دجـسم  لخاد  دنداد و  ناشن  ارم  مدرکیم . لاؤس  هیرق  دجـسم  زا  مدرکیم و  رورم  نآ  ياههچوک  رد  مدش و  لخاد  دـنتفگیم ،

مدـید هاگان  منک ؛ تحارتسا  يردـق  هک  نآ  ات  متـسشن  دجـسم  بناج  کی  رد  دوب . دالب  نآ  یبرغ  بناج  رد  هک  متفاـی  یگرزب  دجـسم  ار 
ترـضح يارب  زا  جرف  لیجعت  ياعد  دش ، غراف  ناذا  زا  نوچ  تفگ و  ار  لمعلاریخ » یلع  یح  : » دنلب يادص  هب  دیوگیم . رهظ  ناذا  نّذؤم 

ریز رد  هک  یبآ  همشچ  يوس  هب  دندش و  لخاد  جوف  جوف  مدرم  هاگ  نآ  داد . تسد  هیرگ  ارم  سپ  درک ؛ مالسلا  هیلعنامزلا  رمالابحاص و 
مدیدیم هک  نآ  ببـس  هب  مدـشیم  داش  مدرکیم و  هاگن  ناشیا  هب  نم  دـنتخاسیم . وضو  دـنتفریم و  دوب ، دجـسم  یقرـش  بناج  ِتخرد 

هنیکس بحاص  هک  ییورشوخ  درم  دندیدرگ ، غراف  وضو  زا  نوچ  تسا . هدش  لقن  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  هک  دنتخاسیم  يوحن  هب  ار  وضو 
درک ناشیا  يزامن  شیپ  وا  هتسب و  فص  تماقتسا  هب  وا  بقع  رد  مدرم  دومرف و  زامن  هماقا  دش و  بارحم  لخاد  تفر و  شیپ  دوب ، راقو  و 

تّدـش زا  نم  و  حـیبست ؛ بیقعت و  هلفان و  هضیرف و  دـندروآ ، لمع  هب  وکین  هجو  رب  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  هلوقنم  ناکرا  اـب  یلماـک  زاـمن  و 
نیا ناشیا  تعامج ؛ اب  مدرکن  زامن  هک  دندید  ارم  دندش ، غراف  زامن  زا  نوچ  و  مروآ . اج  هب  ناشیا  اب  ار  رهظ  زامن  هک  متـسناوتن  رفـس  بعت 

لاوحا نم  يراد ؟ بهذـم  هچ  و  ییاجک ؟ لها  زا  هک  دـندرک  لاؤس  نم  لاح  زا  دـندش و  نم  هّجوتم  ناشیا  همه  دـندرک و  راکنا  نم  رب  ار 
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هَّللا ّـالا  هلاـال  نا  دهـشأ  : » میوگیم ناناملـسم و  زا  ما  يدرم  نم  هک  تسا  نآ  بهذـم  مقارع و  لـها  متفگ : مداد و  ربخ  ناـشیا  هب  ار  دوخ 
نم هب  ناشیا  نوکرشملا ». هرک  ولو  هّلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نیدو  يدهلاب  هلسرا  هلوسرو  هدبع  ًادّمحم  نا  دهشاو  هل  کیرشال  هدحو 

تـشهب لخاد  هک  نآ  ات  ییوگیمن ؟ ار  رگید  تداهـش  نآ  ارچ  وت ؛ نوخ  نتـشاد  هاگن  رگم  درادـن ، هدـیاف  وت  هب  تداهـش  ود  نیا  دـنتفگ :
: تفگ ناشیا  زامن  شیپ  دـنک ! تمحر  ار  امـش  ادـخ  دـییامن . ییاـمنهار  ارم  رگید ؟ تداهـش  نآ  تسا  مادـک  متفگ : باـسح . یب  يدرگ 

نب یلع  نادیفـس ، اپ  تسد و  ياوشیپ  دیاق و  نایقّتم و  هاشداپ  نینمؤملاریما و  ترـضح  هک  یهد  یهاوگ  هک  تسا  نآ  ( 56) رگید تداهش 
، بانج نآ  يافلخ  الَع و  ّزع و  يادخ  لوسر  يایـصوا  مالـسلا  مهیلعترـضح  نآ  نادنزرف  زا  ماما  دـنزرف  هدزای  اب  مالـسلا  هیلعبلاط  یبا 
تسا و هداد  رارق  یهن  رما و  بحاص  ار  ناـشیا  تسا و  هدرک  بجاو  دوخ  ناگدـنب  رب  ار  ناـشیا  تعاـط  دـنوادخ  هک  لـصفالب  وا ، زا  دـعب 

هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  نیما ، قداص  هک  اریز  دوخ . ياههدیرفآ  يارب  زا  ناما  دوخ و  نیمز  رد  قلخ  رب  تسا  هدینادرگ  دوخ  ياهتّجح 
ار العوّزع  يادـن  جارعم  بش  رد  و  یلاعت . هناحبـس و  ّقح  بناج  زا  ناشیا  تماـما  هب  ار  قلخ  تسا  هداد  ربخ  نیملاـعلا ، ّبر  لوسر  ملـسو 

هبترم هب  تسا و  هدرب  الاب  هناگ  تفه  ياهنامـسآ  زا  ار  وا  هک  یبش  رد  تسا ، هدومرف  ناشیا  تماـما  هب  حیرـصت  هک  تسا  هدینـش  ًاـتهفاشم 
رب ادخ  مالس  تاولـص و  هک  تسا  هدرب  مان  اجنآ  رد  يرگید  زا  دعب  ار  ناماما  زا  کی  ره  تسا و  هدناسر  ( 57  ) ینْدَا َْوا  ِنیَسْوَق  َباق   » برق

دش و لصاح  نم  يارب  رایسب  يداش  مدروآ و  ياج  هب  ار  هناحبـس  دنوادخ  دمح  مدینـش ، ناشیا  زا  ار  مالک  نیا  نوچ  سپ  داب ! ناشیا  همه 
رد دندیدرگ و  نم  هّجوتم  ینابرهم  يور  زا  سپ  مناشیا . بهذم  رب  نم  هک  مداد  ربخ  ناشیا  هب  نم  دش و  لیاز  نم  زا  رفس  بعت  يداش ، زا 
دزن هک  یمادام  ات  دندیـشوکیم  نم  مارتحا  تّزع و  رد  دندوب و  نم  لاوحا  هّجوتم  هتـسویپ  دندومن و  نییعت  ییاج  نم  يارب  دجـسم  بناج 

مدرک و لاؤس  ناـشیا  زا  ار  دـلب  نآ  لـها  شاـعم  تیفیک  نم  سپ  درکیمن . تقراـفم  نم  زا  زور  بش و  ناـشیا  زاـمن  شیپ  مدوـب . ناـشیا 
هریزج بناج  زا  دـلب  نیا  لها  يزور  تفگ : وا  مدوب . هدـیدن  ناشیا  يارب  زا  هعرزم  نم  هک  اریز  دـیآیم ؛ اـجک  زا  ناـشیا  يزور  مدیـسرپ :

: تفگ دیآیم ؟ تّدم  دنچ  ره  رد  متفگ : دـیآیم . تسا ، مالـسلا  هیلعرمالابحاص  ترـضح  دالوا  ياههریزج  زا  هک  ضیبا  رحب  ارـضخ و 
راهچ تفگ : ناشیا ؟ ندـمآ  تقو  ات  تسا  یقاب  ردـقچ  متفگ : تسا . یقاب  شرگید  هبترم  هدـمآ ، لاس  نیا  هبترم  کی  هبترم . ود  لاـس ، رد 
رتدوز ار  ناشیا  هک  مدـناوخیم  ار  ادـخ  زور  بش و  مدـنام و  ناـشیا  دزن  زور  لـهچ  مدـش و  نوزحم  تّدـم ، نآ  لوط  ببـس  هب  نم  هاـم .

. مدوب مرتحم  زّزعم و  ناشیا  دزن  هک  نآ  اب  دروایب ،

مود تمسق 

رظن ( 58 ،) یتشک دیآیم  بناج  نآ  زا  دنتفگ  هک  یبرغ  تمس  هب  متفر و  نوریب  ایرد  رانک  تمـس  هب  دش و  گنت  نم  هنیـس  ملهچ ، زور  رد 
: دنتفگ تسه ؟ يدیفس  غرم  ایرد  نیا  رد  ایآ  مدرک : لاؤس  دلب  لها  گرزب  زا  درکیم و  تکرح  هک  مدید  یحبـش  رود  زا  سپ  مدرکیم .
. دـیآیم لاس  ره  رد  هک  تسا  ماما  دـنزرف  دالب  زا  اهیتشک  نیا  هک : دـنتفگ  دـندش و  داش  ناشیا  سپ  یلب . متفگ : يدـید ؟ يزیچ  اـیآ  هن ،

نآ دـمآ و  رتشیپ  ناشیا  گرزب  یتشک  سپ  دوبن . ناشیا  ندـمآ  تقو  نیا  ناشیا ، فرح  رب  دـندمآ و  اهیتشک  ینامز  كدـنا  زا  دـعب  سپ 
نوریب یتأیه  وکین  يورـشوخ  تماقلا  لدـتعم  درم  گرزب  یتشک  زا  سپ  دـندوب . یتشک  تفه  اهنآ  همه  دـندمآ و  زین  رگید  ياـهیتشک 

زا نوچ  دروآ . اج  هب  رـصع  رهظ و  زامن  تخاس و  تسا  لوقنم  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زا  هک  لماک  يوضو  دـش و  دجـسم  لـخاد  دـمآ و 
نامگ وت ؟ مسا  تسا  زیچ  هچ  هک  تفگ  نم  هب  متفگ . ار  وا  مالـس  باوج  نم  درک و  مالـس  ارم  درک و  تافتلا  نم  يوس  هب  دـش  غراف  زامن 
تـسا زیچ  هچ  : » تفگ دسانـشیم . ارم  اـیوگ  هک  تفگیم  نخـس  يوحن  هب  نم  هب  یتـفگ . تسار  متفگ : تسا ». یلع  وت  مسا  هک  منکیم 

یتسنادیم هچ  خیـش  يا  متفگ : دوب . ام  قیفر  رـصم  ات  ماش  زا  وا  هک  متـشادن  کش  نم  یلب و  متفگ : دشاب ». لضاف  هک  ایوگ  وت ؟ ردـپ  مسا 
؟ يدوب قیفر  ام  اب  سلدـنا  ات  رـصم  زا  متفگ : هن ». : » تفگ میتفریم ؟ رـصم  هب  ماش  زا  هک  یتقو  زا  يدوب  ام  اب  ایآ  ارم ؟ ردـپ  مسا  ارم و  مسا 
رد هک  نادـب  : » تفگ ارم ؟ ردـپ  ارم و  مسا  یتسناد  اجک  زا  متفگ : مدوبن ». وت  اب  مالـسلا  هیلعرمـالا  بحاـص  نم  يـالوم  ّقح  هب  هن ، : » تفگ
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ماوت و قیفر  نم  وت و  ردپ  مسا  وت و  تأیه  مسا و  وت و  لصا  تفص و  هب  دنداد  ربخ  ارم  هیلع -  همالس  هَّللا و  تاولـص  رمالا -  بحاص  رهش 
وا تداع  تسا و  روکذـم  ناشیا  نایم  رد  نم  مسا  هک  مدـیدرگ  داش  وا  نخـس  نیا  زا  نم  مرب ». ارـضخ  هریزج  هب  دوخ  اب  ار  وت  هک  مرومأـم 
نآ دومن و  ثکم  ناشیا  نایم  رد  هتفه  کی  هبترم  نیا  رد  دـنامیمن و  زور  هس  زا  هدایز  ناشیا  دزن  رد  دـمآیم  هک  یتقو  ره  هک  دوب  نینچ 

اب ارم  دیدرگ و  رفس  مزاع  هاگ  نآ  دوب . وا  تداع  هچنانچ  تفرگ ، ناشیا  زا  طوطخ  دومن و  اهنآ  لها  لیوحت  دوب ، هدروآ  هک  ار  یـسانجا 
رظن بآ  نآ  رب  رایـسب  نم  تسا و  دیفـس  اـیرد  بآ  هک  مدـید  مهدزناـش  زور  رد  میدومن . ریـس  اـیرد  هب  زور  هدزناـش  اـت  تشادرب و  دوـخ 
نیا هک  منکیم  رظن  نآ  تهج  هب  متفگ : ینکیم . رظن  رایـسب  بآ  نیا  رب  منیبیم  تفگ : نم  هب  یتشک  بحاـص  دّـمحم ، خیـش  مدرکیم و 

فارطا بآ ، نیا  ارـضخ و  هریزج  تساـج  نیا  رد  دیفـس و  ياـیرد  ینعی  ضیبا ، رحب  تسا  نیا  تفگ : تـسین . اـیرد  بآ  گـنر  هـب  بآ ،
نوچ نایّنـس ، نانمـشد و  یتشک  یلاـعت ، كراـبت و  يادـخ  مکح  هب  نآ و  بناـج  ره  زا  تسا  هدرک  هطاـحا  راوید  روس و  دـننام  ار  هریزج 

بحاص ترـضح  ام  ماما  الوم و  تکرب  هب  نیا  دنـشاب و  ماکحتـسا  تیاهن  رد  اهیتشک  نآ  هک  دنچ  ره  ددرگ ، قرغ  دوش ، بآ  نیا  لخاد 
هریزج هب  میتشذـگ و  دیفـس  بآ  نآ  زا  سپ ، متفای . تارف  بآ  دـننام  ار  نآ  مدـیماشآ و  بآ  نآ  زا  نم  تسا . مالـسلا  هیلعنامزلا  رمالا و 

، هریزج نآ  رد  میدش و  هریزج  لخاد  میدمآ و  نوریب  گرزب  یتشک  زا  سپ  شلها . هب  دراد  نادابآ  ار  نآ  هشیمه  ادخ  هک  میدیسر  ارضخ 
نآ رد  رامثا و  هکاوف و  عاونا  رب  دوب  نآ  رد  رایسب  ناتخرد  اهرهن و  دوب . ایرد  نآ ، رانک  رد  هک  میدید  هعساو  ياهجرب  اهراوید و  اههعلق و 

لزنم هب  ارم  دّمحم  خیـش  درکیم . زاورپ  يداش  زا  نم  لد  سپ  دندوب . اهب  يز و  نیرتوکین  رد  نآ  لها  دوب و  هدّدعتم  ياهمامح  اهرازاب و 
یصخش ناشیا  طسو  رد  مدید . رایسب  تعامج  دجـسم ، نآ  رد  درب و  گرزب  عماج  دجـسم  هب  ارم  اجنآ  زا  میدرک و  تحارتسا  درب و  دوخ 

هقف و نآرق و  دنتفگیم و  ملاع  دّمحم  نیدلا  سمش  دیس  ار  وا  مدرم  دومن و  مناوتن  فصو  هک  يراقو  هنیکس و  اب  دوب  هتـسشن  هک  مدید  ار 
 - هیلع همالـس  هَّللا و  تاولـص  رمالا -  بحاص  ترـضح  بناج  زا  وا  ار ، عورف  دنتفرگیم و  ارف  وا  دزن  ار  نید  لوصا  تیبرع و  مولع  ماسقا 

یلاوح رد  ارم  دوشگ و  اج  نم  يارب  مدیـسر ، وا  روضح  رد  نم  نوچ  دادیم . ربخ  ناشیا  هب  مکح  مکح ، هیـضق و  هیـضق ، هلأسم و  هلأسم ،
نیا دـنداد و  ربخ  وا  هب  ارم  لاوحا  همه  هک  دـینامهف  نم  هب  دیـسرپ و  نم  زا  ار  هار  شرازگ  دومرف و  لاؤس  نم  لاوحا  زا  دومرف . ياج  دوخ 
یکی رد  سپ  دوب . دنادرگ -  ینالوط  ار  وا  رمع  ادخ  هک  ملاع -  نیدلا  سمش  دیس  رما  هب  تسا ، هدروآ  ارم  هک  نم  قیفر  دّمحم ، خیش  هک 

متساخرب و نم  یشاب . هتساوخ  تولخ  تحار و  هک  تقو  ره  تسا ، وت  ياج  نیا  دومرف : دومن و  رّرقم  نم  يارب  ياج  دجـسم  ياههیواز  زا 
تکرح دوخ  ياج  زا  تفگ : دـمآ و  نم  يوس  هب  دوب ، نم  لّـکوم  هک  یـسک  نآ  مدرک و  تحار  اـجنآ  رد  رـصع  اـت  متفر و  عضوم  نآ  هب 
یناـمز كدـنا  سپ  مدرک . تعاـطا  مدینـش و  متفگ : دـنروخ . ماـش  وت  اـب  هک  نآ  يارب  دـنیآ ؛ وت  دزن  وا  باحـصا  دیـس و  هک  نآ  اـت  نکم 
دجسم هب  دیس  اب  میدش ، غراف  ندروخ  زا  نوچ  دندرک . رضاح  داز  هرفس و  دنتسشن و  دندمآ و  شباحصا  اب  هَّللا -  همّلـس  دیـس -  تشذگ .

زور هدـجیه  ات  متـشگرب و  دوخ  ياج  هب  نم  تفر و  دوخ  لزنم  هب  دیـس  میدـش ، غراف  زامن  ود  ره  زا  نوچ  اشع . برغم و  زامن  يارب  میتفر 
زامن زا  نوچ  درک و  بوجو  تین  هب  ار  هعمج  زامن  تعکر  ود  دیـس  هک  مدید  مدرک ، زامن  وا  اب  هک  ياهعمج  لّوا  رد  سپ  مدـنام . اجنآ  رد 

همه نآ  ياهطرـش  هک  نآ  يارب  یلب ، دومرف : بوجو . تین  هب  يدرک  تعکر  ود  ار  هعمج  زامن  هک  مدـید  نم ! دیـس  يا  متفگ : دـش ، غراـف 
هیلعماما ایآ  مدرک : لاؤس  وا  زا  تولخ  رد  رگید  تقو  رد  سپ  دشاب . رـضاح  مالـسلا  هیلعماما  هک  دـیاش  متفگ : دوخ  اب  سپ  تسا . دوجوم 

ار ماما  ایآ  نم . دیـس  يا  مدرک : ضرع  مدرک . ترـضح  نآ  رما  هب  مترـضح و  نآ  ّصاخ  بیان  نم  نکلو  هن ، دومرف : دوب ؟ رـضاح  مالـسلا 
ماما نخس  نم  ّدج  دیدیمن و  ار  وا  صخش  دینشیم و  ار  مالسلا  هیلعماما  نخس  وا  هک  درک  ثیدح  ارم  مردپ  نکلو  هن ، دومرف : [ ؟ ياهدید

 - ّقح ردارب ! يا  دومرف : دننیبیمن ؟ یضعب  دننیبیم و  یـضعب  ببـس  هچ  هب  نم ! دیـس  يا  مدرک : ضرع  دیدیم . ار  وا  صخـش  دینـشیم و 
ّقح هرهاق  ياهتمظع  هغلاب و  ياهتمکح  زا  نیا  دهدیم و  دهاوخیم  هک  دوخ  ناگدـنب  زا  کی  ره  هب  ار  دوخ  لضف  یلاعت -  هناحبس و 

، تیاـصو تلاـسر و  تّوـبن و  هب  ار  ناـشیا  تسا و  هدـیزگرب  ار  دوـخ  قـلخ  زا  یعمج  یلاـعت  قـح  هکناـنچ  تسا . یلاـعت -  هناحبـس و  - 
ار ناشیا  هدینادرگ و  دوخ  يایارب  يارب  زا  اهتّجح  و  ( 59) هداد رارق  دوخ  قلخ  يارب  زا  اهتمالع  ار  ناشیا  تسا و  هدـینادرگ  صوصخم 
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تیاده ددرگ و  هدنز  هک  ره  ددرگ و  كاله  لیلد  هنیب و  اب  ددرگ ، كاله  هک  ره  هک  نآ  ات  دوخ ، نیب  ناشیا و  نیب  تسا  هداد  رارق  هلیسو 
زا تسا  راچان  دراد و  دوخ  ناگدنب  هب  تبـسن  هک  یفطل  يارب  زا  دنادرگیمن ، یلاخ  تّجح  زا  ار  نیمز  ددرگ و  هدنز  هنیب  لیلد و  هب  دبای ،

درب و رهش  جراخ  هب  تفرگ و  ارم  تسد  یلاعت -  هَّللا  همّلس  دیس -  سپ  دناسر . قلخ  هب  وا  بناج  زا  هک  هطساو  ریفـس و  زا  تّجح  ره  يارب 
وکین و ياههویم  هکاوف و  عاونا  هب  دوب  لمتشم  هک  مدید  هریثک  نیتاسب  يراج و  ياهرهن  مدرک ، رظن  نوچ  دش و  هناور  اهناتسغاب  بناج  هب 

ریس هک  نآ  نیب  رد  مدوب . هدیدن  هویم  یبوخ ، نآ  هب  تاماش  برع و  مجع و  قارع  رد  هک  اهنآ  ریغ  و  ( 60) دورما ورانا  روگنا و  زا  نیریش 
رب دیسر ، کیدزن  نوچ  دومن و  رورم  ام  هب  تشاد  رب  رد  مشپ  زا  دیفس  درب  ود  هک  ییورـشوخ  درم  هاگان  رگید ، یغاب  هب  یغاب  زا  مدرکیم 
هوک نیا  تفگ : نم  هب  دیس  درم ؟ نیا  تسیک  متفگ : یلاعت -  هَّللاهمّلس  دیس -  هب  دمآ و  شوخ  وا  تأیه  زا  ارم  تشگرب و  درک و  مالـس  ام 

نآ يارب  زا  دوشیم و  يراج  تخرد  ریز  زا  اجنآ  رد  ياهمشچ  تسه و  ییوکین  ياج  نآ ، يالاب  رد  تفگ : یلب . متفگ : ینیبیم ؟ ار  دنلب 
دناهّبق و نآ  مداخ  رگید ، قیفر  اب  درم  نیا  دناهدرک و  انب  رجآ  هب  هک  تسه  ياهّبق  تخرد ، نآ  شیپ  رد  تسه و  رایـسب  ياههخاش  تخرد 
مروآیم و اج  هب  زاـمن  تعکر  ود  منکیم و  تراـیز  ار  مالـسلا  هیلعماـما  اـجنآ  رد  موریم و  ناـکم  نآ  هب  هعمج  زور  دادـماب  ره  رد  نم 

هقرو نآ  رد  هچ  ره  سپ  نانمؤم . نایم  همکاحم  زا  مجاتحم  نآ  هب  هک  ار  هچ  نآ  تسا ، هتـشون  هقرو  نآ  رد  هک  مباـییم  اـجنآ  رد  ياهقرو 
. ینک ترایز  ار  مالـسلا  هیلعماما  يور و  ناکم  نآ  هب  هک  وت  يارب  زا  تسا  راوازـس  رگید و  هعمج  ات  هعمج  زا  منکیم ، لمع  نآ  هب  تسه 

هدـید دیـس  اب  ارم  هک  نآ  مدـید و  اجنآ  رد  ار  مداخ  ود  دوب و  هدرک  فصو  هک  مدـید  وحن  نآ  هب  ار  هّبق  نآ  متفر و  ناـکم  نآ  هب  نم  سپ 
تافتلا نم  هب  زین  وا  سپ  مدـید . ملاع  نیدـلا  سمـش  دیـس  اب  ار  نیا  نم  تفگ : قیفر  نآ  دومن . راکنا  ارم  يرگید  نآ  دومن و  میرکت  دوب ،

مدیماشآ و همـشچ  نآ  بآ  زا  مدروخ و  اذغ  نآ  زا  نم  دندروآ و  روگنا  نان و  نم  يارب  زا  دـنتفگ و  نخـس  نم  اب  ناشیا  يود  ره  درک و 
ترضح نآ  ندید  دنتفگ : دیاهدید ؟ ار  مالسلا  هیلعماما  امش  مدرک : لاؤس  مداخ ، ود  نآ  زا  مدروآ . اج  هب  زامن  تعکر  ود  متخاس و  وضو 

اعد نم  يارب  زا  ناشیا  دـننک و  اـعد  نم  يارب  زا  هک  مدرک  بلط  ناـشیا  زا  سپ  يدـحا . هب  میهد  ربخ  هک  میرادـن  نذا  اـم  تسین و  نکمم 
هب دیس  دنتفگ : نم  هب  متفر . ملاع  نیدلا  سمش  دیس  هناخ  ِرَد  هب  مدش و  رهش  لخاد  مدمآ و  دورف  هوک  زا  متـشگرب و  ناشیا  دزن  زا  دندرک .

دحا راـکنا  هوک و  نآ  هب  ار  دوخ  نتفر  متفر و  دّـمحم  خیـش  دزن  هب  نم  یتـشک . رد  يدـمآ  وا  اـب  وـت  هک  تسا  هتفر  يدّـمحم  خیـش  هناـخ 
نیدلا سمش  دیس  ریغ  يدحا  يارب  زا  هک  دوب  نآ  يارب  ار  وت  مداخ ، نآ  راکنا  دومرف : وا  مدرک . لقن  وا  يارب  ار  اههتشذگ  ریاس  نیمداخ و 

زا دیس  تفگ : وا  مدیسرپ . وا  زا  ار  هَّللا -  همّلس  نیدلا -  سمـش  دیـس  لاوحا  نم  سپ  دنور . الاب  هوک  نآ  هب  هک  تسین  تصخر  وا  لاثما  و 
هب تسا  ترضح  نآ  ّصاخ  بیان  وا  تسا و  هلـصاف  ردپ ، جنپ  مالـسلا  هیلعماما  نایم  دیـس و  نایم  تسا و  مالـسلا  هیلعماما  دنزرف  نادنزرف 

، یناردنزام لضاف  نبا  یلع  نیدلا  نیز  حـلاص ، خیـش  تسا . هدیـسر  هیلع -  همالـس  هَّللا و  تاولـص  رمالا -  بحاص  ترـضح  زا  هک  يرما 
وا ياقب  دنادرگ  ینالوط  ادخ  هک  ملاع  نیدلا  سمش  دیس  زا  نم  تفگ : مالس -  داب  وا  فّرشم  رب  هک  فرشا - ، فجن  ینعی  يورغ  رواجم 
ریغ هینید و  هلکشم  مولع  زا  یضعب  مناوخب و  وا  دزن  ار  دیجم  نآرق  مریگارف و  وا  زا  مجاتحم ، هک  ار  لیاسم  زا  یـضعب  هک  متفرگ  نذا  ار - 

هفلتخم عضاوم  هب  مدناوخیم  نوچ  امن و  میظع  نآرق  ندـناوخ  هب  ادـتبا  لّوا  نیا ؛ هب  تسا  راچان  ار  وت  هاگ  ره  تفگ : مونـشب . وا  زا  ار  نآ 
تسا و هدـش  لیاق  وحن  نیا  هب  مصاع  تسا و  هدـناوخ  نینچ  ییاسک  تسا و  هتفگ  نینچ  اـج  نیا  رد  هزمح  هک : متفگیم  مدیـسریم ، نآ 

لزان فرح  تفه  رب  نآرق  هک  یتسرد  هب  میسانشیمن . ار  اهنیا  ام  تسا : هدومرف  هَّللا -  همّلس  دیـس -  تسا . هتفگ  نینچ  ریثک  نب  ورمعوبا 
حور دروآ ، ياج  هب  ار  عادولا  ۀّجح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نوچ  نآ  زا  دعب  هنیدم . ات  هّکم  زا  ترجه  زا  شیپ  تسا ، هدش 

نأش ار و  نآ  رخاوا  هروس و  لیاوا  مناسانشب  وت  هب  هک  نآ  ات  نمرب  ناوخب  ار  نآرق  دّمحم ! ای  تفگ : دش و  لزان  مالسلا  هیلعلییربج  نیمالا 
ماما نسح و  ماما  ترـضح  وا ، نادـنزرف  مالـسلا و  هیلعبلاـطیبا  نبا  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح ، نآ  دزن  دـش  رـضاح  سپ  ار . نآ  لوزن 
ناّسح يردخ و  دیعس  وبا  يراصنا و  هَّللادبع  نب  رباج  نامیلا و  نب  ۀفیذح  دوعـسم و  نب  هَّللا  دبع  بعک و  نب  یبا  مالـسلا و  امهیلعنیـسح 

هک نآ  ياج  ره  دناوخ و  رخآ  ات  لّوا  زا  ار  نآرق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصتلاسر  ترـضح  سپ  هباحـص . زا  رگید  تعامج  تباث و  نب 
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اهنآ هیلع -  هَّللا  تاولص  نینمؤملا -  ریما  ترضح  درکیم و  نایب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  يارب  لییربج  دوب ، فالتخا 
! نم دیـس  يا  متفگ : نم  تسا . نیملاـعلا  ّبر  لوـسر  یـصو  نینمؤـملاریما و  ترـضح  تئارق  هب  نآرق  عـیمج  سپ  تشوـن . یتـسوپ  رد  ار 
هک تسا  نینچ  رما  یلب ، تفگ : تسا . رـصاق  نآ  زا  نم  مهف  تسین و  نآ  دـعبام  لبق و  اـم  هب  طوبرم  رگید ، ضعب  اـب  تاـیآ  ضعب  منیبیم 

، دومرف تلحر  یقاب  راد  هب  یناف  راد  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللادبع  نب  دّمحم  ریـشب  دیـس  نوچ  هک  تسا  رما  نیا  ثعاب  ییوگیم و 
همه هیلع -  همالـس  هَّللا و  تاولـص  نینمؤملاریما -  ترـضح  هیرهاظ . تفالخ  بصغ  زا  دندرک ، هک  ار  هچ  نآ  شیرق ، تب  ود  نآ  دـندرک 

هک هناحبس  دنوادخ  باتک  تسا  نیا  دومرف : ناشیا  هب  دجسم و  رد  دروآ  ناشیا  يوس  هب  هتشاذگ و  ياهماج  نایم  رد  درک و  عمج  ار  نآرق 
تمایق زور  رد  هک  منک  مامت  امش  رب  ار  تّجح  منک و  ضرع  امـش  رب  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

هب جاتحم  ام  دـنتفگ : تّما  نیا  دورمن  تّما و  نیا  نوعرف  سپ  دـشابن . يرذـع  امـش  يارب  دـننک  ضرع  ادـخ  رب  ار  امـش  نم و  هک  یتقو  رد 
. میتسین وت  نآرق 

موس تمسق 

هداد ربخ  وت  نخـس  نیا  هب  ارم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  نم  بیبح  هک  قیقحت  هب  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح 
يوس هب  نآرق  نآ  اب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  سپ  منک ». مامت  امش  رب  ار  تّجح  متـساوخ  نم  تفگ و  نینچ  یهاوخ  وت  هک  تسا 

ّدر تسین و  وـت  يارب  زا  کیرـش  هک  اـتکی  دـنوادخ  ییوـت  تسین و  وـت  ریغ  يدـنوادخ  هـک  ادـنوادخ  : » تـفگیم تـشگرب و  دوـخ  لزنم 
وت رب  هک  يزور  رد  ناشیا  رب  یـشاب  نم  دـهاش  وت  تسین و  وت  تمکح  يارب  زا  یعناـم  دوب و  وت  ملع  قباـس  رد  هچ  نآ  زا  تسین  ياهدـننک 
دزن ار  نآ  دیاب  دشاب ، ياهروس  ای  نآرق  زا  ياهیآ  وا  دزن  رد  هک  ره  هک  درک  ادن  مدرم  نایم  رد  هفاحقوبا  رـسپ  سپ  میوشیم ». هدرک  ضرع 

 - هَّللادبع نب  هحلط  فوع و  نب  نمحرلادبع  نایفس و  یبا  نب  هیواعم  صاّقو و  یبا  نب  دعس  نامثع و  حاّرجلا و  نب  هدیبع  وبا  سپ  دروآ . ام 
زا هچ  نآ  دـندرک . عمج  ار  نآرق  نیا  دـندمآ و  وا  دزن  هب  ناناملـسم  تعامج  تباث و  نب  ناّسح  يردـخ و  دیعـس  وبا  و  مهیلع -  هَّللا  ۀـنعل 

، دوب نآرق  رد  حیبق  لامعا  نآ  دش و  رداص  ناشیا  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر  ترضح  زا  دعب  هک  هعینـش  لامعا  نعاطم و  بلاثم و 
 - نینمؤملاریما ترـضح  هک  ینآرق  ( 61 .) دنتـسین طوبرم  مه  اـب  تاـیآ  نیا  تهج ، نیا  زا  دـندرک و  نوریب  نآرق  زا  دـنتخادنا و  ار  اـهنآ 

شرا یّتـح  تسا ، يزیچ  ره  نآرق  نآ  رد  مالـسلا . هیلعرمـالا  بحاـص  دزن  تسا  ظوـفحم  دوـخ  ّطـخ  هب  درک  عـمج  هـیلع -  هَّللا  تاوـلص 
ترضح زا  تسا  هدیـسر  ام  هب  نینچ  تسا و  یهلا  مالک  نیا  هک  تسین  ياههبـش  ّکش و  سپ  نآرق ، نیا  اّما  و  دننک . ندب  رد  هک  یـشارخ 

هدایز اهنآ  هک  متفرگ  ارف  رایسب  لیاسم  هَّللا -  همّلس  نیدلا -  سمش  دیس  زا  تفگ : لضاف  نب  یلع  لضاف  خیش  مالـسلا . هیلعرمالا  بحاص 
ناـنمؤم رگم  اـهنآ ، رب  منادرگیمن  علّطم  مدـیمان و  هیـسمش  دـیاوف  ار  نآ  مدرک و  عمج  يدـّلجم  رد  ار  اـهنآ  نم  تسا و  هلأـسم  دوـن  زا 

رد هَّللا -  همّلـس  دیـس -  میدـش و  غراف  زامن  زا  تسا  هدوب  هام  طـسو  هعمج  هک  مود  هعمج  رد  ینیبب . ار  نآ  هک  تسا  دوز  وت  ار و  صلاـخ 
ار دیس  دیـسر و  مشوگ  هب  دجـسم  جراخ  زا  یمیظع  ياغوغ  جرم و  جره و  يادص  هاگان  دیامن . هدافا  نانمؤم  يارب  زا  هک  تسـشن  سلجم 

متفرگ نذا  نم  دناجرف . رظتنم  دنوشیم و  راوس  هام  طسو  هعمج  ره  رد  هک  دنتـسه  ام  رکـسع  يارما  اهنیا  دومرف : مدرک . لاؤس  رما  نآ  زا 
ناشیا همه  دنرایـسب و  تعامج  ناشیا  هک  مدـید  مدرک . رظن  ناشیا  هب  مدـمآ و  نوریب  داد . نذا  ارم  میاـمن . رظن  ناـشیا  هب  مور و  نوریب  هک 

يارب زا  هدننک  تحیـصن  ادخ و  رما  هب  هیلع -  هَّللا  تاولـص  مئاق -  ترـضح  يارب  زا  دـننکیم  اعد  دـنیوگیم و  لیلهت  دـیمحت و  حـیبست و 
هب متشگرب  دجسم  هب  سپ  هیلع . -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  ترـضح  حلاص  فلخ  يدهم  نسحلا  نب  ترـضح م ح م د  ینعی  ادخ ،

ناـشیا ددـع  دومرف : هن . متفگ : ار ؟ ناـشیا  يدرمـش  اـیآ  دومرف : یلب . متفگ : ار ؟ رکـسع  يدـید  دومرف : نم  هب  وا  هَّللا -  همّلـس  دیـس -  دزن 
داوج وا  هک  یتسرد  هب  دوخ ؛ تیشم  هب  دوخ  یلو  يارب  زا  ار  جرف  دیامن  لیجعت  ادخ  تسا و  یقاب  رگید  رصان  هدزیس  تسا و  رـصان  دصیس 

 - قح تیـشم  هب  قّلعم  نیا  تسا و  یلاعت  يادخ  دزن  نیا  ملع  ردارب ! يا  تفگ : دش ؟ دهاوخ  جرف  یک  نم ! دیـس  يا  متفگ : تسا . میرک  و 
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رب تلالد  هک  تسه  دنچ  تامالع  تایآ و  نیا ، يارب  زا  دنادیمن و  ار  نیا  مالـسلا  هیلعماما  دوخ  هک  تسا  هاگ  تسا و  یلاعت -  هناحبس و 
رهاظ و یبرع  نابز  هب  دـیوگ  نخـس  دـیآ و  نوریب  فالغ  زا  تسا و  راـقفلاوذ  نتفگ  نخـس  اـهنآ ، هلمج  زا  دـنکیم . باـنج  نآ  جورخ 
. دینش دنهاوخ  ار  نآ  قلخ  همه  هک  تسادن  هس  تامالع  زا  رگید  ار و  ادخ  نانمشد  نم  هب  شکب  ادخ ! مسا  هب  ادخ  یلو  يا  زیخرب  دیوگ :
« مالـسلا مهیلعدّمحم  لآل  نیملاظلا  یلع  هَّللا  ۀنعل  الا  : » مود يادن  و  نانمؤم . هورگ  يا  ( 62 «) ُۀَفِزْآلا ْتَفِزَأ  : » دیوگ هک  تسا  نآ  لّوا  يادـن 

دنوادخ دیوگیم : دوشیم و  رهاظ  باتفآ  همشچ  شیپ  رد  یندب  هک  تسا  نآ  موس  تمالع  و  دندرک . دّمحم  لآ  هب  ملظ  هک  یناملاظ  نآ 
تعاطا ار  وا  رما  دیونـشب و  ار  وا  نخـس  سپ  يدهم . تسوا  تسا و  هداتـسرف  ار  يدهم  نسحلا  نب  م ح م د  رمالا ، بحاص  ترـضح  ملاع 

رد هک  ره  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  زا  یثیدح  ام  خـیاشم  نم ! دیـس  يا  متفگ : دـینک .
هک تسا  یـسک  امـش  ناـیم  رد  هنوگچ  نیا  اـب  سپ  تسا . هتفگ  غورد  هک  قـیقحت  هب  مدـید ، ار  ترـضح  نآ  نم  هک  دـیوگ  يربـک  تبیغ 

نانمشد يرایسب  ببس  هب  نامز  نآ  رد  دومرف  ار  نخس  نیا  ترضح  نآ  ییوگیم . تسار  تفگ : مدید . ار  ترـضح  نآ  نم  هک  دیوگیم 
عنم ار  رگیدـکی  ناـمز  نآ  رد  نایعیـش  هک  نآ  یّتـح  ساـبع ؛ ینب  ياـفلخ  زا  ناـمز  هنعارف  زا  ناـشیا  ریغ  دوخ و  ناـشیوخ  تیب و  لـها  زا 

ناملاظ و نآ  زا  ام  دالب  دـندیدرگ و  سویأم  وا  زا  نانمـشد  تسا و  هدـیدرگ  ینالوط  نامز ، نونکا  وا و  لاوحا  ندرک  رکذ  زا  دـندرکیم 
دوشیم موهفم  نینچ  نیدلا  سمش  دیس  نخس  زا  دنسرب - . ام  هب  هک  دنناوتیمن  نانمـشد  ترـضح ، نآ  تکرب  هب  تسا و  رود  ناشیا  ملظ 

زا یثیدح  هعیـش  ياملع  نم ! دیـس  يا  متفگ : ( 63 .-) دـننیبیم یهاگ  ار  مالـسلا  هیلعماما  يربک  تبیغ  رد  تیالو  نآ  لـها  زا  یـضعب  هک 
رکذ وا  زا  یتـیاور  باـب  نیا  رد  امـش  اـیآ  هدوـمرف ، حاـبم  دوـخ  نایعیـش  رب  ار  سمخ  ترـضح  نآ  هک  دـناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعماـما 

مالـسلا و هیلعیلع  دنزرف  زا  دوخ  نایعیـش  يارب  زا  تسا  هدرک  حابم  ار  سمخ  تسا و  هداد  تصخر  ترـضح  نآ  یلب ، دومرف : دیاهدرک ؟
. هّماع ریغ  هّماع و  یّنـس  زا  تفگ : هّماع ؟ یّنـس  زا  دـنرخب  مالغ  زینک و  نآ ، زا  نایعیـش  ایآ  مدرک : ضرع  تسا . لالح  ناـشیا  رب  هک  دومرف 

دون نآ  رب  هدایز  هلأسم ، ود  نیا  دننکیم و  هلماعم  ناشیا  هک  يزیچ  نآ  اب  دـینک  هلماعم  ناشیا  اب  دومرف : مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  هک  اریز 
دیاب سپ  قاط ، لاس  رد  ماقم  نکر و  نیب  ام  رد  دیآیم ، نوریب  هّکم  زا  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  دومرف : هَّللا -  همّلـس  دیـس -  تسا . هلأسم 
رهاظ رب  دهد  نذا  ار  ترضح  نآ  ادخ  هک  نآ  ات  مشاب  امش  راوج  رد  هک  مراد  تسود  نم ! دیـس  يا  مدرک : ضرع  دنرب . راظتنا  نانمؤم  هک 

، وـت نم و  يارب  زا  تسین  نکمم  وـت و  نطو  يوـس  هب  منادرگرب  ار  وـت  هک  تـسا  هدرک  رما  ارم  رتـشیپ  ترـضح ، ردارب ! يا  تـفگ : ندـش .
وت يارب  زا  تسین  زیاج  ياهدیدرگ و  بیاغ  ناشیا  زا  هک  تسه  يدیدم  تدـم  یلایع و  بحاص  وت  هک  یتسرد  هب  ترـضح ؛ نآ  تفلاخم 
رما رد  هک  تسا  زیاج  ایآ  نم ! يالوم  يا  متفگ : متـسیرگ و  مدـیدرگ و  رثأتم  نخـس  نیا  زا  نم  سپ  ینک . يرود  ناشیا  زا  نیا ، زا  هداـیز 
ارم متفگ : تسین . زیاج  وت  رما  رد  هعجارم  دومرف : دـهد ؟ ندـنام  تصخر  ارم  هک  دـیاش  ینک ، سامتلا  ییامن و  ترـضح  نآ  هب  عوجر  نم 

ددرگ نئمطم  هک  نآ  اـت  ناـنمؤم  يارب  زا  ینک  تیاـکح  هک  نیا  تسین ! یکاـب  تفگ : منک ؟ تیاـکح  مدـید ، ار  هچ  نآ  هک  یهدیم  نذا 
رظن تسا  نکمم  ایآ  نم ! دیـس  يا  مدرک : ضرع  میوگن . ار  اهنآ  هک  ار  زیچ  دـنچ  دومن  نییعت  و  رما ، نالف  نالف و  رگم  ناـشیا ، ياـهلد 

هیلعماما هک  تسا  نکمم  ار  صلخم  نمؤم  ره  هک  ردارب  يا  نادـب  هن ، دومرف : نامز ؟ نیا  رد  ترـضح  نآ  ياـهب  لاـمج و  يوس  هب  ندرک 
يدید وت  دومرف : ماهدیدن . ار  بانج  نآ  متسه و  ترضح  نآ  صلخم  ناگدنب  هلمج  زا  نم  نم ! دیس  يا  متفگ : دسانشن . دنیبب و  ار  مالسلا 

وت ناقیفر  يأر و  نم  ّرـس  يوس  هب  دوب  وت  نتفر  هبترم  لّوا  نآ  یتفریم و  يأر  نم  ّرـس  هب  هک  یتقو  هبترم  کـی  هبترم . ود  ار  ترـضح  نآ 
رد دوب و  راوس  ابهش  بسا  رب  يدید ، ار  يراوس  تقو  نآ  رد  دوبن . نآ  رد  بآ  هک  دیـسر  يرهن  هب  سپ  يدنام . بقع  رد  وت  دنتفر و  شیپ 

، دیـسر وت  کیدزن  هب  نوچ  دوخ . تخر  يارب  زا  يدیـسرت  يدـید ؛  ار  وا  نوچ  دوب . یقـشمد  نهآ  نآ ، رـس  هک  دوب  يدـنلب  هزین  وا  تسد 
ضرع تسا . هدوب  هچ  نآ  هب  هَّللا  و  تسا ، هدروآ  رطاـخ  هب  ارم  سپ  تخرد . ریز  رد  دـنربیم  وت  راـظتنا  وت  ناـقیفر  هک  ورب  سرتم ! دومرف :

اب یتفریم  رـصم  يوس  هب  يدوب و  هدـمآ  نوریب  قشمد  زا  هک  دوب  یتـقو  رگید ، هبترم  دومرف : يدومرف . هک  دوب  نینچ  نم ! دیـس  يا  مدرک :
یناشیپ و هک  دوب  راوس  یبسا  رب  هک  يدروخرب  ياهراوس  هب  سپ  يدیـسرت . رایـسب  تقو  نآ  رد  يدنام و  زاب  هلفاق  زا  دوخ و  یـسلدنا  خیش 

مالسلا هیلع  نامزلابحاص  رضحم  هب  ناگتفای  زا 143فرشت  هحفص 73 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


بناـج هب  هک  ياهیرق  يوس  هب  ورب  سرتـم و  ورب و  دومرف : وت  هب  دوـب و  ياهزین  راوـس ، نآ  تسد  رد  دوـب و  دیفـس  بسا ، نآ  ياـپ  تسد و 
رد هک  دنچ  ياهیرق  لها  اب  ناشیا  هک  نکم  هیقت  ناشیا  زا  هد و  ربخ  دوخ  بهذـم  هب  ار  ناشیا  باوخب و  ناشیا  دزن  بشما  تسا . وت  تسار 

رسپ يا  دنیوا . هیّرذ  زا  مالسلا  مهیلعنیموصعم  هّمئا  بلاطیبا و  نب  یلع  ناتـسود  تسود ، دناصلخم و  نانمؤم  همه  تسا ، قشمد  بونج 
بهذـم زا  ار  ناشیا  دـندومن و  تّزع  ارم  مدـیباوخ . ناشیا  دزن  بش  متفر و  هیرق  لها  دزن  هب  نم  یلب ، مدرک : ضرع  دوب ؟ نینچ  ایآ  لضاف ،

مهیلعنیرهاـط هّمئا  بلاـطیبا و  نب  یلع  نیملاـعلا  بر  لوسر  یـصو  نینمؤملاریما و  بهذـم  رب  اـم  دـنتفگ : هیقتیب  مدرک . لاؤس  ناـشیا 
يرافغ رذوبا  دـنتفگ : تسا ؟ هدـناسر  امـش  هب  یک  و  دـیاهدش ؟ لیاق  ار  بهذـم  نیا  اجک  زا  امـش  متفگ : ناـشیا  هب  مییوا . هیّرذ  زا  مالـسلا 

نیا سپ  هداتـسرف ، ام  نیمز  هب  ار  وا  هیواعم  دوب ، هداتـسرف  ماـش  هب  دوب و  هدرک  رود  هنیدـم  زا  ار  وا  ناـمثع ، هک  یتقو  رد  هنع -  هَّللا  یـضر 
دندیناسر هلفاق  هب  ارم  دندرک و  نم  هارمه  رفن  ود  مدرگ ، قحلم  دوخ  ياقفر  هلفاق  هب  هک  متساوخ  دش ، حبص  نوچ  دیسر . ام  هب  وا  زا  تکرب 

زا دعب  یتّدم  ره  رد  دنکیم  ّجح  مالـسلا  هیلعماما  ایآ  نم ! دیـس  يا  مدرک : ضرع  سپ  مداد . ربخ  ناشیا  هب  ار  دوخ  بهذم  هک  نآ  زا  دعب 
، دوشیمن اپ  هب  ایند  هک  یـسک  يارب  زا  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  تسا . ماگ  کی  نمؤم  يارب  زا  ایند  مامت  لضاف ! رـسپ  يا  تفگ : یتّدـم ؟
قارع و رد  ار  راوگرزب  ناردپ  دنکیم  ترایز  لاس و  ره  رد  دـنکیم  جـح  یلب ! مالـسلا ؟ مهیلعوا  يابآ  دوجو  وا و  دوجو  تکرب  هب  رگم 

يوس هب  مدرگرب  دوز  هک  درک  صیرحت  ارم  نیدلا  سمـش  دیـس  سپ  ددرگ . یمرب  ام  نیمز  هب  و  مالـسلا -  اهفرـشم  یلع  سوط -  هنیدم و 
، هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالا  هلا  ال  : » تسا هتشون  تاملک  نیا  ناشیا  مهارد  رب  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  میامنن و  تماقا  برغم  دالب  رد  قارع و 
لوسر و ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هناگی و  يادـخ  رگم  ییادـخ  تسین  ینعی : هَّللا ». رما  هب  مئاـق  نسحلا  نب  دّـمحم  هَّللا ، یلو  یلع 

نآ زا  مهرد  جنپ  دیـس  تسادخ . رما  هدنراد  اپ  هب  مالـسلا  هیلعنسحلا  نب  دّمحم  تسادـخ و  رادتـسود  یلو و  یلع ، تسادـخ و  هداتـسرف 
، مدوـب هدـمآ  هک  ییاـهیتشک  نآ  اـب  ارم  هَّللا -  همّلـس  دیـس - ، متـشاد . هاـگن  ار  اـهنآ  تکرب ، يارب  زا  نم  دوـمن و  اـطع  نم  هب  ار  مهارد 
ار اهنآ  نم  دوب و  هداد  نم  هب  ییوج  مدنگ و  مدوب و  هدش  لخاد  اجنآ  هب  هبترم  لّوا  هک  ربرب  زا  هدـلب  نآ  هب  مدیـسر  هک  نآ  ات  دـینادرگرب 

يارب متفرن ؛ سلدـنا  هار  زا  مدـیدرگ و  دوب ، برغم  ياهرهـش  زا  یکی  هک  سلبارط  هّجوتم  متخورف و  یفرـشا  لـهچ  دـص و  هب  دـلب  نآ  رد 
قارع هب  مدرک و  ّجح  متفر و  هّکم  هب  یبرغم  ِّجاح  اب  اجنآ  زا  و  دنادرگ . ینالوط  ار  وا  رمع  ادخ  هک  ملاع -  نیدـلا  سمـش  دیـس  رما  لاثتما 

یناردنزام لضاف  نب  یلع  نیدلا  نیز  خیش  دسر . رد  ارم  گرم ، هک  نآ  ات  منامب  فجن  رد  دوخ ، رمع  تّدم  رد  هک  مهاوخیم  متـشگرب و 
یسوط رفعج  وبا  خیش  يوسوم و  یضترم  دیس  ناشیا  هک  رفن  جنپ  رگم  دنرب ، مان  ار  هیماما  ياملع  زا  يدحا  اجنآ  رد  هک  مدیدن  نم  تفگ :

خیـش ًاضیا  ار . مهیلع -  هَّللا  ۀـمحر  یّلح  ققحم  ینعی  ( 64) لیعامـسا نب  رفعج  مساقلاوبا  خیـش  هیوباب و  نبا  ینیلک و  بوقعی  نب  دّـمحم  و 
تّدـم منکیم ، لقن  امـش  يارب  هّلح  رد  هک  تقو  نیا  ات  مدوب  هسّدـقم  هعقب  نآ  رد  هک  یتقو  نآ  زا  تفگ : لـضاف  نب  یلع  خیـش  روکذـم ،

ببـس هب  دومن ، تماقا  هلهـس  دجـسم  رد  یتقو  دـنچ  هک  مدینـش  تفر ، نوریب  هّلح  زا  لضاف  نب  یلع  خیـش  نوچ  دـش و  مین  لاـس و  تشه 
هَّللا و  دـنیوگیم . میرب  ار  وا  هک  دوـب  ياهدـلب  زا  ناردـنزام  میلقا  زا  لـضاف  نب  یلع  خیـش  نطوـم  دـلوم و  دوـب و  هدـش  وا  هب  هک  ياهدـعو 

(65 .) يداهلا

ارضخ هریزج  تیاکح  رابتعا  نایب  رد 

هک ارـضخ  هریزج  هلاسر  زا  دـندومن  لقن  املعلا  ضایر  رد  یناهفـصا  هَّللادـبع  ازریم  ریبخ  لضاف  راحب و  رد  یـسلجم  هماـّلع  دـیوگ : ّفلؤم 
مـسا هب  دـندرکن  هراشا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  هنازخ  رد  ییحی  نب  لضف  لضاف ، خیـش  ّطخ  هب  متفای  تفگ : هلاـسر  بحاـص 
ربکا داتـسا  ذیملت  یبیرج ، رازه  مظاک  اّلم  دـنوخآ  حـلاص ، لضاف  نکل  رابتعا . رد  دـندومن  افتکا  ردـق  نیمه  هب  تیاکح و  عماج  هدـنبای و 

نیدهتجملا ءاهقفلا و  ةدـمع  لمعا ، ملعا  لضفا ، ّلجا  خیـش  ّطخ  زا  تسا  لوقنم  تیاکح  نیا  هتفگ : دوخ  بقانم  باتک  رد  یناهبهب  هماّلع 
یبرع و ظفل  هب  دـمتعم  هقث  یقت  نانمؤم  زا  یعمج  لقن  هب  دیهـش ، هب  روهـشم  یّکم  نب  دّـمحم  مالـسلا  مهیلعنیرهاـط  هّمئا  مسارم  دّدـجم 
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زا هرخآ . یلا  ییحی ، نب  لضف  اناد ، ياوشیپ  ّطخ  هب  دیامرفیم : هیلا  راشم  دیعس ، دیهش  راوگرزب ، خیـش  تسا : نینچ  یـسراف  هب  نآ  همجرت 
لقن رد  هک  یناسک  زا  نآ  ریظن  ای  دشاب  دیهـش  نآ  ّفلؤم  دـیاب  هک  مالک  نیا  دـیؤم  تسا و  دیهـش  هلاسر ، بحاص  هک  دوشیم  مولعم  نیا 

اب مالـسلا  هیلعيدهملا  ۀفرعم  یف  يدتهملا  ۀیافک  باتک  رد  یـسلجم  هماّلع  رـصاعم  یحول  دّمحم  ریم  هک  نآ  دـشابن ، ینخـس  لاجم  ناشیا 
نیا هک  باتک  زا  یعـضوم  رد  دـیوگیم : لاح  نیا  اب  هدرک ، داریا  هدز و  يرایـسب  نعط  باـنج  نآ  مهف  روکذـم و  هماـّلع  لـقن  رد  هک  نآ 
دنچ ار  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  هک  تسا  روکذم  نآ  رد  هک  ار  ضیبا  رحب  رضخا و  هریزج  ۀعیشلا و  ۀنیدم  ربتعم  ربخ  نیرتمک ،

دوبن و مولعم  نیبم و  هلاسر  نآ  بحاص  راـبتعا  رگا  ( 66 .) خلا مداد . قیفوت  نینمؤملا  ضایر  باتک  رد  حیحـص  ثیدح  نیا  اب  تسا ، دنزرف 
رد ار  اپ  یب  ینالوط  هّصق  نینچ  هک  روکذم  هماّلع  رب  داریا  نعط و  رد  دوب  یعیسو  نادیم  وا  يارب  تشاد ، دشاب ، یئزج ، دنچ  ره  ینعط ، هار 

بقانم نمـض  رد  سیباقم ، لّوا  رد  ینیمظاک  هَّللا  دسا  خیـش  لیبن  ربح  لیلج و  ملاع  تسا . هدرک  لقن  تسا ، هربتعم  رابخا  عمجم  هک  یباتک 
. ءارضخلا ةریزج  ۀّصق  یف  هملع  همساب و  هونملا  افرعلا ، ردب  الضفلا ، سمش  اهقفلا ، میکح  املعلا ، سییر  دیامرفیم : عیارش ، بحاص  قّقحم 
، تسا هلمج  نآ  زا  دیامرفیم : بانج ، نآ  زا  یمکح  یّقلت  يربک و  تبیغ  رد  تیؤر  ناکما  رب  دـهاوش  نمـض  رد  عانقلا ، فشک  رد  خـلا .
رد هللا  همحرهَّللا  رون  یـضاق  ثلاث ، دیهـش  نآ . ریغ  مالـسلا و  مهیلعهّمئالا  ریـسفت  راحب و  رد  تسا  روکذـم  هک  هفورعمارـضخ  هریزج  هّصق 

نیافد و مامت  روهظ ، نامز  رد  هک  نآ  رب  دـناقفّتم  هحیرـص  هحیحـص  تایاور  رب  انب  فلاؤم ، فلاخم و  هدومرف : نینمؤملا  سلاـجم  باـتک 
هملظ دش . دهاوخ  رهاظ  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  رب  دیآیم و  نیمز  يور  رب  تسا ، نوفدم  اهنیمز  تحت  رد  روتـسم و  رظن  زا  هک  اهجنگ 

رون هب  ناهج  دمآ و  دهاوخ  رد  ترـضح  نآ  رایتخا  هزوح  رادتقا و  هضبق  هب  ملاع  کلم  دیدرگ و  دنهاوخ  وا  روهقم  نیمز ، يور  هربابج  و 
ترضح نآ  هب  تردق  نآ  ةّزعلا  ّبر  ترضح  هک  تسا  یتردق  نیکمت و  هب  روما  نیا  عیمج  دش و  دهاوخ  رّونم  ترـضح ، نآ  داد  لدع و 

. دـشابن هار  نآ  هب  ترـضح  نآ  هیلع  هراـشا  یب  ار  يدـحا  هک  دروآ  رد  دوـخ  فّرـصت  هب  دـنچ ، ییاـج  دـناوت  نآ  هـب  هـک  هدوـمرف  ینازرا 
ره مسارم  مزاول  هب  دـیامرف و  بیترت  صاصتخا ، هدرپارـس  نامرحم  ّصاخ و  نامزالم  دوخ و  تهج  هب  اـجنآ  رد  لاـح  بساـنم  ( 67) لاحَم

رحب روهشم  هّصق  زا  هکنانچ  دیامن ؛ مادقا  مایق و  اجنآ  رد  دشاب ، ترضح  نآ  ینیقی  دید  باوص  ینید و  تحلصم  ياضتقم  هکنانچ  يرما 
هدوب و روهشم  فورعم و  هقبط ، نآ  رد  هّصق  نیا  هک  دوشیم  مولعم  فیرش ، مالک  نیا  زا  یهتنا . دوشیم . دافتـسم  رـضخا  هریزج  ضیبا و 
املعلا و ضایر  رد  تسا و  هربتعم  خـیراوت  زا  هک  ارآ  ناهج  خـیرات  رد  دـشاب و  هدـمآ  ناشیا  تسد  هب  زین  رگید  دنـس  هب  هک  تسا  لـمتحم 

نآ هک  سلدنا  يایرد  نایم  ربرب ، تیالو  نیمزرس  رد  تسا  ياهریزج  ضیبا  رحب  رضخا و  هریزج  تسا : روکذم  دننکیم ، لقن  نآ  زا  هریغ ،
هک هریزج  لکـش  هب  تسا  یعـضوم  ایرد ، نآ  لحاس  رد  تسا و  ناداـبآ  رومعم و  دنـشابیم و  اـجنآ  رد  وا  باحـصا  دـالوا و  ترـضح و 

ماقم هک  رضخا ، هریزج  هار  زا  ار  ناشیا  جاتحیام  دناهیماما و  هعیـش  یگمه  لحاس ، نآ  نانکاس  دنیوگیم . هضفر  هریزج  ار  نآ  نایـسلدنا ،
لها رب  دروآیم و  تسا ، هسّدـقم  هیحان  نآ  هب  طیحم  هک  ضیبا  رحب  هار  زا  اهیتشک  هب  هیحان ، لیلد  راـبود ، یلاـس  رد  تسا  ترـضح  نآ 

. دیامنیم تعجارم  دنکیم و  تمسق  هریزج  نآ 

ارضخ هریزج  هصق  يوار  ییحی  نب  لضف  لاوحا 

هک نآ  ای  هدش  فیرحت  هروکذم  هّصق  رد  تسا و  یّلح  یلذه  دیعـس  نب  ییحی  رـسپ  وا  تسا . نسح  قّقحم ، دـلاو  مسا  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
، تیاکح لصا  يوار  ییحی ، نب  لضف  اّما  دنهدیم . تبسن  شّدج  نیا  هب  ار  وا  اجنآ  رد  هک  وا  دادجا  زا  دشاب  یلیلج  صخش  مان  لیعامـسا 
رد بتاک ، یبیبطلا  رفظملا  نب  ییحی  نب  لضف  نیدـلادجم ، خیـش  دـیامرفیم : ( 68) لمآلا لما  رد  ّرح  خیـش  تساـملع . نیفورعم  زا  وا  سپ 

هتشون دوخ  طخ  هب  ار  نآ  یلبرا و  یـسیع  نب  یلع  شّفلؤم  زا  ار  هّمغلا  فشک  باتک  دنکیم  تیاور  تسا ؛ لیلج  ملاع و  لضاف و  طساو ،
ینعی دندرک ، عامس  وا  زا  و  کی . دون و  دص و  شش  هنس  هب  تسا  ياهزاجا  وا  يارب  یسیع  نب  یلع  زا  هدینش و  وا  زا  هدرک و  هلباقم  وا  اب  و 

رد یناهفـصا  هَّللادـبع  ازریم  لضاف  دـنرفن . هدزاود  ناشیا  دوخ و  ّلحم  رد  ار  ناشیا  میدرک  رکذ  هک  یتعامج  دندینـش  وا  زا  ار  باـتک  نآ 
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دص و شش  هنس  رد  روکذم  خیش  اب  هدرک  هلباقم  روکذم  لضف  هک  مدید  هّمغلا  فشک  زا  ياهنهک  هخسن  نم  دیامرفیم : ( 69) املعلا ضایر 
هتشون نآ  تشپ  رد  ترضح  هچ  نآ  مالسلا و  هیلعاضر  ترضح  يارب  زا  دوخ  دهع  تیالو  رد  ار  نومأم  طخ  تروص  طساو ، رد  هن  دون و 

حطس رد  همیظع  دالب  نینچ  داعبتسا  ههبـش  تیاکح و  نیا  رد  مالک  هک  دنامن  یفخم  مالـسلا . هیلعترـضح  طخ  نومأم و  دوخ  طخ  اب  دوب 
راظنا زا  شندوب  بوجحم  اهنآ و  ندوب  هک  مود  تیاکح  لیذ  رد  تشذـگ  ریـس ، دّدرت و  همه  نیا  اب  نآ ، رب  يدـحا  عالّطا  مدـع  نیمز و 

رد تسا  دوجوم  هک  فهک  باحصا  فهک  نینرقلاوذ و  ردنکسا  ّدس  زا ، تسین  بجعا  درادن  يدعب  یلاعت  يادخ  تردق  مومع  اب  قیالخ 
. درادن ربخ  یسک  نآرق و  حیرص  هب  نیمز 

یمطاف يدهم  هنیدم 

: هتفگ وا  هک  تسا  تّنس  لها  ياملع  زا  یکی  فیلأت  هک  نآ ، نادلب  ضرا و  میلاقا  تمسق  باتک  زا  هدرک  لقن  راحب  ملاع  امـس و  دّلجم  رد 
رارق نهآ  زا  ییاهرد  نآ ، يارب  زا  داد و  رارق  ياهعلق  نآ  يارب  یمطاف و  يدهم  ار ، نآ  هدرک  انب  مکحم  وکین و  تسا  يرهـش  يدهم ، دـلب 

(70 .) نییمطاف رب  مدش  نمیا  نآلا  تفگ : درک ، مکحم  دومن و  انب  ار  نآ  نوچ  راطنق و  دص  زا  تسا  هدایز  يرد  ره  نهآ  هک  داد 

سلدنا تکلمم  هیرب  رد  هبیجع  هنیدم  رکذ 

هب تفگ : وا  هک  یبعـش  زا  دوـخ  دانـسا  هب  هدرک  تـیاور  ( 71) رثالا بضتقم  باتک  وزج  لّوا  رد  شایع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  مدـقم  خـیش 
دوب کلملادبع  لماع  وا  و  يدبع -  رـصن  نب  یـسوم  هک  یتسرد  هب  رمعوبا و ! يا  تفگ : تساوخ و  ارم  ناورم  نب  کلملادبع  هک  یتسرد 
رما مالـسلا . اـمهیلعدواد  نب  نامیلـس  هَّللا ، یبن  ار  نآ  هدرک  اـنب  هک  سم  زا  تسا  يرهـش  هک  هدیـسر  نم  هب  هک  نم  هب  تشون  برغم -  رد 

ار نآ  درک  مرن  هک  تسا  یـسم  همـشچ  زا  رهـش  نآ  نآ و  يانب  رد  ّنج  زا  ییاههتیرفع  دندش  عمج  سپ  ار . نآ  دننک  انب  هک  ار  ّنج  دومرف 
هک ییاهجنگ  زا  تسا  وا  رد  هک  یتسرد  هب  تسا و  سلدنا  نابایب  رد  رهش  نآ  هک  نم  هب  هدیـسر  دواد و  نب  نامیلـس  يارب  زا  یلاعت  يادخ 
ارم داد  ربـخ  سپ  ار  نآ  يوس  هب  ترفاـسم  مروآ  تسد  هب  هک  ماهدرک  هدارا  نم  هک  قیقحت  هب  نامیلـس و  اـجنآ  رد  ار  اـهنآ  هدومن  ناـهنپ 

هار و يرود  اـب  رایـسب  هشوت  بوکرم و  زا  يدادعتـسا  هب  رگم  دوشیمن ، یط  نآ  تفاـسم  تسا و  لکـشم  نآ  هک  هار ، نآ  هب  ریبـخ  ياـناد 
ار وا  ردنکـسا  نوچ  اراد . رـسپ  اراد  رگم  اجنآ ، هب  ندیـسر  زا  دناماو  هک  نآ  رگم  داتفین ، هنیدم  نآ  مّه  رد  يدـحا  هک  نیا  نآ و  تبوعص 
، دنامن نیمز  زا  یعـضوم  چیه  اهنآ و  لها  دـندمآرد  نم  نامرف  ریز  هب  ار و  وا  میلاقا  همه  نیمز و  مدومن  یط  نم  هک  هَّللاو  تفگ : تشک ،

نم هک  یتـسرد  هب  دیـسر و  اـجنآ  هـب  اراد  رـسپ  اراد  هـک  ار  سلدـنا  زا  نـیمز  نـیا  رگم  مدروآرد . دوـخ  مدـق  ریز  هـب  ار  نآ  هـک  نآ  رگم 
دش ایهم  دش و  هیهت  لوغشم  ردنکسا  سپ  هدیسر . اجنآ  هب  وا  هک  يدصقم  زا  موشن  هدنام  هک  نآ  ات  ناکم  نآ  يوس  هب  هجوت  هب  مرتراوازس 
وا هب  اهنآ  دننک و  قیقحت  هک  دوب  هداتسرف  شیپ  رفن  دنچ  رفس و  نیا  يارب  هدش  دعتـسم  هک  درک  نامگ  نوچ  سپ  لاس . کی  جورخ  يارب 

نتشاذگ دادعتسا و  هب  ار  وا  دومن  رما  رصن و  نب  یـسوم  هب  تشون  کلملادبع  سپ  تسا . یعناوم  اجنآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دنداد  ربخ 
دومن و رکذ  ار  اجنآ  لاوحا  دید و  ار  نآ  دیـسر و  اجنآ  هب  تفر و  نوریب  دش و  دعتـسم  سپ  تشاد . هک  یلمع  يارب  دوخ ، ياج  هب  یـسک 
، دـش ماـمت  اـههشوت  تشذـگ و  اـهزور  نوـچ  هک  تشوـن  بوـتکم ، رخآ  رد  تشوـن و  کلملادـبع  هب  ار  اـجنآ  تیفیک  تعجارم ، زا  سپ 
هب هک  میدید  یتباتک  هعلق  نآ  زا  یّلحم  رد  سپ  میدیسر . رهـش  نآ  هعلق  هب  و  بورـشم . شبآ  تشاد و  راجـشا  هک  ياهچایرد  هب  میدیـسر 

وجری نمو  عینملا  ّزعلاوذ  ءرملا  ملعیل  دوب : نیا  تباـتک  نآ  دـندرک و  هخـسن  ار  نآ  هک  مدرک  رما  مدـناوخ و  ار  نآ  سپ  دوب . هتـشون  یبرع 
ءاطع هنم  رطقلاب  ۀـضئاف  رطقلا  نیع  رطقلا  هل  تلأس  دواد  نب  نامیلـس  كاذ  لانل  لهم  یف  دـلخلا  لانی  ًاـقلخ  نا  ول  دولخمب  یح  اـمو  دولخلا 
غرفاو دیوجت  ماکحاب و  ءامسلا  یلا  هل  لیه  ّمث  ًاحافص  هوریصف  يدؤیال  یلبیال و  رـشحلا  یلا  یقبی  ًارثا  هب  یل  اونبا  ّنجلل  لاقف  دودصم  ریغ 
نطب یف  راصو  دودـحم  ریغ  ًاموی  رهظی  فوسو  ۀـبطاق  ضرالا  زونک  هیف  ثبو  دوخیـص  ءامـص  نم  بلـصا  راصف  اتلـصنم  روسلا  قوف  رطقلا 
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عطقنم کلملا  نا  ملعیلا  اذه  دودخا  ریغآسمر  نمضی  یتح  ۀقباس  کلملل  هدعب  نم  قبی  مل  دیمالجلا  قیباوطب  ًادمصم  ًاعجطضم  ضرالارعق 
اهنم ۀقیلخلا  یلا  اثعبنم  تایالاب  هَّللا  هّصخو  دولوم  ریخ  اهنم  ناک  مشاه  نم  اهبحاص  ناندع  تدلو  اذا  یّتح  دوجلاو  ءامعنلا  يذ  هَّللا  نم  الا 

دیـصلا ةداسلا  ءایـصوالا  هدعب  نم  اججح  ةرـشع  انثا  فئالخلا  مه  دیلاقملا  لها  هل  ءایـصوالاو  ۀبطاق  ضرالا  لها  دیلاقم  هل  دوسلاو  ضیبلا 
هک كردم ، نب  بلاط  ار  وا  داد  ربخ  دناوخ و  ار  بوتکم  نآ  کلملادبع  نوچ  يدون  همساب  ام  اذا  ءامـسلا  نم  مهمئاق  هَّللا  رماب  موقی  یّتح 

. يرهز باهـش  نب  دّـمحم  دوب  کلملادـبع  دزن  رد  هّصق و  نیا  زا  دوب  هدرک  هدـهاشم  دوخ  هچ  نآ  هب  برغم  لماع  يوس  هب  دوب ، وا  لوسر 
نآ رد  هچ  نآ  رب  دـندوب  لّـکوم  یناـیّنج  هک  منکیم  ناـمگ  منیبیم و  تفگ : يرهز  بیجع ؟ رما  نیا  رد  ینیبیم  هـچ  تـفگ : وا  هـب  سپ 
زا تایبا  بوتکم و  نیا  ینعی  دـننکیم . فرـصت  دور  الاب  اجنآ  هب  تساوخ ، هک  ره  لایخ  هب  اـهنآ و  يارب  دنـشاب  ظـفاح  هک  تسا  هنیدـم 
راد زاب  تفگ : ینادیم ؟ يزیچ  نامـسآ ، زا  دـننک  ادـن  وا  مسا  هب  هک  نآ  رما  زا  اـیآ  تفگ : کلملادـبع  تشادـن . یتیعقاو  دوب و  تـالیخت 

، وگب هنیآره  تسا . نم  دوصقم  نیرتگرزب  نیا  نیا و  زا  مراد  زاـب  ار  دوخ  هنوگچ  تفگ : کلملادـبع  نینمؤملاریما ! يا  نیا ، زا  ار  دوـخ 
زا مالسلا  هیلعيدهم  نیا  هک  نیسحلا  نب  یلع  ارم  داد  ربخ  تفگ : يرهز  دیآ . شوخ  ای  دیآ  دب  ارم  تسا ، وت  دزن  هک  يزیچ  رتتخس  هّتبلا 
رد دـیزغلیم  هتـسویپ  دـیتفگ و  غورد  امـش  ود  ره  تفگ : کلملادـبع  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصتسادخ  لوسر  رتخد  همطاف ، نادـنزرف 

. مالـسلا امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  زا  وت ، يارب  ار  نآ  مدرک  تیاور  سپ  نم ، اّما  تفگ : يرهز  ام . زا  تسا  يدرم  يدهم  نیا  دوخ ، نانخس 
تسوا و دوخ  رب  نآ  ررـض  تفگ ، غورد  وا  رگا  متفگ . وـت  يارب  هچ  نآ  رد  تسین  یتمـالم  نم  رب  وا و  زا  نک  لاؤـس  یتـساوخ ، رگا  سپ 
زا لاؤس  يوس  هب  تسین  یتجاح  ارم  تفگ : کلملادبع  دنداد . هدعو  امش  هب  هچ  نآ  زا  ياهراپ  امـش ، هب  دیـسر  دهاوخ  تفگ ، تسار  رگا 

نیا نم  رب  داـب  وت  يارب  تفگ : يرهز  يدـحا . وـت  زا  ار  نآ  دونـشن  هک  ار  نانخـس  نیا  زا  یـضعب  نک  هتـسهآ  يرهز ! يا  بارت ، یبا  رـسپ 
رب عالّطا  رب  مامتها  همه  نآ  اب  تسا و  نایگنرف  تسد  رد  سلدنا  هک  تسا  ینالوط  ياهلاس  میوگن . یـسک  هب  مدرک  دهع  ینعی  هدـهاعم ،

هیلع هللا  یلـصنییبّنلا  متاخ  دوجو  تکرب  هب  هک  مالـسا ، لها  ًاصوصخ  نییّلم ، دنرادن و  هنیدم  نیا  زا  يربخ  نآ ، رب  نّکمت  ضرا و  عاضوا 
هبیجع و عیانـص  ندـنایامن  يراب و  ترـضح  لاعفا  تافـص و  تاذ و  دـیحوت  بتارم  رد  ار  دابع  بانج ، نآ  لیمکت  هیکزت و  ملـسو و  هلآو 

لاثما هک  اـم  نیفلاـخم  تّنـس و  لـها  هکلب  دـنرادن ، يداعبتـسا  هار  دـناهدش ، ملعا  لـمکا و  مما ، همه  زا  ـالع -  ّلـج و  ّقح -  هبیرغ  راـثآ 
تحص تسا  دیؤم  هک  رابخا  مقر  نیا  ندرک  لوبق  هب  دنرتراوازـس  دنداد ، رارق  هیماما  تعامج  هیرخـس  نعط و  بابـسا  ار ، هقباس  تایاکح 

لها بهذم  هدش  رقتـسم  لاح  هک  هیرعـشا -  ار . ناشیا  بهذم  لصا  دـننکن  يدـییأت  هچرگا  دـنرآ ، دوخ  يواعد  يارب  هک  هلثما  زا  یـضعب 
زا تیـشم  هدارا و  زج  يرثؤم  یببـس و  چـیه  نتـشادن  ریثأت  لجوّزع و  دـنوادخ  تردـق  مومع  نایب  ماـقم  رد  دـنیوگیم  اـهنآ -  رد  ّتنس 
هب دشاب  ألألتم  نآ  نامسآ و  ات  دشاب  نیمز  زا  نآ  عافترا  هک  دشاب  يدنلب  ياههوک  ام  يور  شیپ  رد  تسا  زیاج  هک  یلاعت : يراب  ترـضح 

، باتفآ عاعـش  شبات  ببـس  هب  اهنآ  دـشاب و  هدـیبات  اهنآ  رب  دیـشروخ  رون  اـهنآ و  اـم و  ناـیم  دـشابن  یبجاـح  نوگاـنوگ و  ياـهگنر 
نیا اب  دشاب و  بجو  کی  زا  رتمک  اههوک  نآ  وا و  نایم  دشابن و  یتفآ  یبیع و  نآ  رد  ملاس و  مه  مشچ  بحاص  ِمشچ  دنشاب و  هدنـشخرد 
دـص رد  دشاب  خسرف  دص  نآ  ضرع  لوط و  هک  یمدآ  زا  دشاب  یلاخ  هک  ینابایب  رد  تسا  زیاج  دنیوگیم : و  دنیبیمن . ار  اههوک  نآ  لاح 

يزادناریت و هقباسم و  هلداجم و  هبراحم و  هب  دنشاب  لوغشم  ناشیا  يدحا و  ار  شرامـش  دننادن  هک  یقیالخ  زا  دشاب  رپ  نابایب  نآ  خسرف و 
اب نابایب  نآ  ضرع  لوط و  رد  دنک  ریـس  یناسنا  دنرادن و  رـصح  هک  اهنآ  رب  دنراوس  هک  ینابـسا  اهریـشمش و  هب  رگیدکی  رب  ندرک  هلمح 

اجنآ رد  دزاتب  ار  دوخ  بسا  نابایب و  نآ  تاعطق  مامت  رب  دنک  هطاحا  وا  ریس  هک  يوحن  هب  ریدتسم  ای  تسار  طخ  رب  جاجوعا و  ای  تماقتسا 
یکی دوشن  مداصم  دروخنرب و  شریس  رد  ار و  ناشیا  زا  يدحا  تروص  دننیبن  تعامج و  نآ  زا  یتکرح  یّـسح و  چیه  دونـشن  لاح  نیا  اب 

دـننک و هرانک  وا  زا  پچ و  ای  تسار  فرط  هب  وا  زا  دـنوش  فرحنم  اهنآ  ریـس ، تالاح  عیمج  رد  هکلب  ار ، ناـشیا  بسا  هن  ار و  ناـشیا  زا 
. تسا هیرعشا  مامت  دیاقع  نآ ، لّصحم  نومضم و  هک  اهلاثم  نیا  ریاظن  دنوش و  رود 

نآ ریغ  اقلباج و  اسلباج و  رهش  رد  مالسلا  هیلعمئاق  باحصا  لاح  زا  یلامجا  رد 
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يرایسب رابخا  تهج ، نیا  زا  هروبزم  تیاکح  ریظن  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  يده -  هّمئا  ادخ و  لوسر  زجاعم  باب  رد  ناشیا  سپ  هیماما ، اّما 
ود برغم  قرـشم و  فرط  رد  دناهدومن  لقن  ینعم  بسح  هب  تسا ، رتاوتم  هک  يرایـسب  رابخا  هکلب  دش ، هراشا  ًاقباس  هچنانچ  دندومن ؛ لقن 

مالسلا هیلعمئاق  راصنا  زا  اهرهش  نآ  لها  هک  نیا  هدّدعتم و  ياهرهـش  هکلب  اقلباج ، يرگید  دنیوگ و  اسلباج  ار  یکی  هک  تسا  میظع  رهش 
زا ار  ناشیا  هک  دننکیم  تلأسم  یلاعت  يادخ  زا  هتـسویپ  دنیوجیم و  تقبـس  حالـس ، باحـصا  رب  دـننکیم و  جورخ  بانج  نآ  اب  دـنا و 

مولع و دنتخومآیم و  اهنآ  هب  نید  ملاعم  دنتفریم و  ناشیا  دزن  هنیعم  تاقوا  رد  مالـسلا  مهیلعهّمئا  هک  نیا  دـهد و  رارق  دوخ  نید  راصنا 
نامه هب  ار  دـنوادخ  باتک  دـننکیم  توالت  دـنریگن و  لالم  لـالک و  تداـبع ، زا  ناـشیا  دـندرکیم . میلعت  ناـشیا  هب  هیهلا  هّقح  تمکح 
ناشیا هک  نیا  ار و  نآ  دننک  راکنا  نآ و  هب  دنوش  رفاک  هنیآ  ره  دنناوخب ، مدرم  رب  رگا  هک  دندومن  میلعت  ناشیا  هب  هدـش و  لزان  هک  يوحن 

حرـشنم بلطم ، نآ  هب  ار  ناشیا  دنهد  ربخ  نوچ  سپ  ار . نآ  دندیمهفن  هک  نآرق  بلاطم  زا  يزیچ  زا  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  دننکیم  لاؤس 
، ار ناشیا  ینیبب  هاگره  ناکین . ناراکزیهرپ و  دنرارسا و  باحصا  اهنآ  ناشیا و  زا  دنونـشیم  هچ  نآ  تهج  هب  ناشیا ، ياههنیـس  دوشیم 

دنناشیا رد  تسا و  لاس  رازه  ناشیا  رمع  لـجوّزع و  دـنوادخ  هب  ار  ناـشیا  دـنکیم  کـیدزن  هچ  نآ  بلط  تناکتـسا و  عوشخ و  ینیبیم 
راـظتنا وا . نذا  هـب  رگم  دزیخیمنرب ، هدـنب و  نتـسشن  لـثم  وا ، دزن  رد  دنیــشنیم  دـنیبب  ار  يریپ  ناـشیا  زا  یناوـج  نوـچ  ناـناوج ، ناریپ و 

نآ ببس  هب  هک  تسا  یهار  ناشیا  يارب  دیامنب و  ناشیا  هب  ار  ترضح  نآ  هک  دنهاوخیم  یلاعت  يادخ  زا  ار و  مالسلا  هیلعمئاق  دنشکیم 
هب لمع  رد  دنراد  یگداتسیا  هتـسویپ  يرما ، هب  ار  ناشیا  ماما ، دیامرف  رما  هاگره  مالـسلا . هیلعماما  تادارم  هب  قیالخ  عیمج  زا  دنرتاناد  هار 

ناشیا تعاس  کی  رد  قیالخ  زا  برغم ، قرـشم و  نیبام  رب  دـنروآ  هلمح  رگا  ناشیا  دـیامرف و  رما  نآ  ریغ  هب  ار  ناشیا  هک  هاگ  نآ  ات  نآ ،
ریشمش ناشیا  زا  یکی  دنزب  رگا  هک  نهآ ، نیا  ریغ  نهآ  زا  تسا  يریشمش  ناشیا  يارب  دنکیمن . راک  ناشیا  ندب  رد  نهآ  دننکیم . انف  ار 

ربرب مور و  درک و  كرت و  ملید و  دنه و  اب  دنک  داهج  مالـسلا  هیلعماما  ناشیا ، اب  دیامن . ادج  مه  زا  دـنک و  عطق  ار  نآ  یهوک ، رب  ار  دوخ 
يوس هب  ّلجوّزع و  يادـخ  يوس  هب  ار  ناشیا  دـنناوخیم  هک  نآ  رگم  ینید ، لها  رب  دـنوشیمن  دراو  و  اقلباج ؛ اسلباج و  نیبام  سراف و  و 
لخاد دومن و  تباجا  هک  ناشیا  زا  هکره  سپ  مالسلا . هیلعتیب  لها  تیالو  دیحوت و  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هب  رارقا  مالـسا و 

یلصدّمحم هب  درکن  رارقا  دومنن و  تباجا  هک  نآ  دنیامنیم و  رّرقم  ناشیا  رب  ناشیا  زا  يریما  دنراذگیم و  شلاح  هب  ار  وا  مالسا ، رد  دش 
راظتنا تقو و  نآ  زا  دنتخادنین  دوخ  زا  ار  حالس  هک  دنتـسه  یتعامج  ناشیا  نایم  رد  دنـشکیم . ار  وا  مالـسا ، نید  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا 
تـسا یبـضغ  طخـس و  يور  زا  نیا  هک  دـننکیم  ناـمگ  دورن ، ناـشیا  دزن  ماـما  نوـچ  دـندومرف  ار و  مالـسلا  هیلعمئاـق  روـهظ  دنـشکیم 
يرازیب نـالف  نـالف و  زا  دـندرکن و  تیـصعم  دـندرواین و  يادـخ  هب  كرـش  زگره  دوریم . ناـشیا  دزن  ماـما  هـک  ار  یتـقو  نآ  دـنابقارم 

رد هک  ناشیا  رهش  عاضوا  تافص و  تعامج و  نآ  رادرک  تافـص و  تالاح و  زا  اهنیا  ریغ  و  ( 72 .) دننکیم تنعل  ناشیا  رب  دنیوجیم و 
هیبلق لزانم  ای  لاثم  ملاع  رب  ار  لیصافت  همه  نآ  دومن  لمح  ناوتن  تعیرش ، لها  هقیرط  رّهطم و  عرش  رهاظ  بسح  هب  هدش و  حورشم  رابخا 

نیققحم زا  یـضعب  هچنانچ  نآ ، زا  هلـصفنم  تاعطق  رد  ای  ضرا  رد  رهـش ، ود  نیا  دوجو  حوضو  دـننکیم . لیوأت  لها  هچنانچ  لاح ؛ لها 
تاملک زا  ياهلمج  رد  نادیم ، نایم  رد  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلعادهّشلادیس  ترضح  هک  دوب  ياهباثم  هب  قباس ، رصع  رد  دنداد  لامتحا 

هک مدید  يربخ  رد  هچنانچ  ( 73) نم زا  ریغ  تسین  يربمغیپ  رـسپ  اقلباج ، اسلباج و  نیبام  هَّللاو ! دـیامرفیم : تّجح ، مامتا  ماقم  رد  هفیرش ،
تسین برغم . رد  تسا  يرهش  نآ ، نوکـس  ای  مال  اب و  حتف  هب  سلباج  دیوگیم : سوماق  رد  يدابآزوریف  تسین . مرظن  رد  نآ  ّلحم  لاح ،

ربخ ( 75) رضتحم باتک  رد  لّوا ، دیهش  ذیملت  یّلح ، نامیلس  نب  نسح  خیـش  ( 74 .) قرشم رد  تسا  يرهش  قلباج  و  يدازیمدآ . نآ  يارو  ]
دربیم و فیرـشت  نوریب  هنیدم  زا  اهبش  یهاگ  هک  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  یقفانم ، ماّهتا  تیفیک  رد  هدرک  تیاور  یفیرش 

نآ ندراذـگ  دوب و  لاس  کی  هنیدـم  ات  نآ  تفاـسم  هک  اهرهـش  نآ  زا  یکی  هب  ار  وا  ترـضح  ندرب  یبش و  رد  ار  باـنج  نآ  وا ، تبقارم 
هب هک  يوحن  هب  هریغ  عرذ و  رد  قفانم  نآ  نعل  رب  اجنآ  لها  لاّکتا  دوب  هلمج  نآ  زا  هک  ار  دالب  نآ  عاـضوا  وا  ندـید  اـجنآ و  رد  ار  قفاـنم 
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هب ترـضح  رگید  هتفه  رد  دندرکیم و  ورد  سپ  دیـسریم . دروآیم و  هشوخ  دـشیم و  زبس  ًاروف  سپ  دـندناشفایم . مخت  وا ، نعل  ببس 
زا تسا  تیافک  میتفگ  هک  رادقم  نیا  رد  دوب و  نآ  نومضم  لامجا  ضرغ ، تسا . ینالوط  ربخ  تشگرب ، بانج  نآ  اب  درب ، فیرشت  اجنآ 

. نییّلم هبطاق  هکلب  نید  لها  ههبش  عفر  يارب 

مالسلا هیلعماما  مهس  سمخ و  مکح  رد 

نآ ندرک  لـالح  رد  درک  لاؤـس  نیدـلا  سمـش  دیـس  زا  لـضاف  نب  یلع  نیدـلا  نیز  خیـش  هک  یثیدـح  هـک  دـنامن  یفخم  فیرـش : هیبـنت 
سمخ قلطم  طوقـس  دارم  هک  نآ  هچ  تسین ، نآ  رهاظ  دارم ، ار . ربخ  نآ  دیـس ، قیدصت  تبیغ و  مایا  رد  نایعیـش ، رب  ار  سمخ  ترـضح ،

هدش لقن  وا ، نیرصاعم  زا  یضعب  قئادح و  بحاص  يراوزبس و  قّقحم  رالس و  زا  هچنانچ  تاداس ؛ مهس  مالـسلا و  هیلعماما  مهـس  زا  دشاب 
زا ياهلمج  رهاظ ، هب  رظن  دناهتفگ . یناشاک  ثّدحم  كرادم و  بحاص  هچنانچ  تبیغ ؛ مایا  رد  دشاب  مالسلا  هیلعماما  مهس  طوقـس  دارم  ای 

رابخا نآ ، هب  بیرق  نومـضم و  نیا  رب  ( 76) دشاب كاپ  ناشیا  هفطن  هک  نآ  ات  نایعیـش ، رب  ار  سمخ  میدرک  لالح  ام  دـندومرف : هک  رابخا 
نآ و رما  رد  دـیکأت  دـیدشت و  هکلب  نآ ، فنـص  ود  ره  ياقب  رب  تسا  هحیرـص  هربتعم  رابخا  باتک و  رهاظ  فلاخم  نوچ  اّما  تسا . رایـسب 
رب مالسلا  هیلعرـصع  ماما  زا  هدش  دراو  هک  فیرـش  عیقوت  ماقم ، نیا  رد  تسا  یفاک  تسا . هدش  رایـسب  نآ  رد  هحماسم  رد  دیعوت  دیدهت و 

باوج رب  دوب  لمتـشم  عـیقوت  نآ  هدوـمن و  تیاور  ( 77) نیدـلا لامک  رد  قودـص  هچنانچ  مود ؛ بیان  ناـمثع ، نب  دّـمحم  رفعجیبا  تسد 
وا تسد  رد  هچ  نآ  دـنادیم  لالح  هک  یـسک  سمخ . رما  زا  نآ  زا  يدرک  لاؤس  هچ  نآ  اـّما  تساـهنآ : زا  یکی  هک  لـیاسم  زا  ياهلمج 

نوعلم وا  سپ  دنک ، نینچ  هکره  سپ  ام . رما  نودب  دوخ  لام  رد  شندرک  فرـصت  دـننام  اهنآ ، رد  دـنکیم  فرـصت  ام و  لاوما  زا  تسا 
هک ار  يزیچ  نم  ترتع  زا  هتـسناد  لالح  هک  یـسک  ملـسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تسا  هدومرف  قیقحت  هب  وا . يامـصخ  مییام  تسا و 

نیملاظ هلمج  زا  وا  ار ، ام  دنک  ملظ  سک  ره  سپ  هدـش . هدرک  تباجا  ربمغیپ  ره  نابز  رب  نم و  نابز  رب  تسا  نوعلم  دـنوادخ ؛ هدرک  مارح 
هک یسکره  تسا : عیقوت  نیا  زا  یعـضوم  رد  (. 78 «) َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  َالَأ  :» دنوادخ دـیامرفیم  وا و  رب  دـنوادخ  تنعل  تسه  تسا و 

عیقوت رد  و  هتخورفا . شتآ  رد  دنیآرد  هک  دشاب  دوز  ار و  شتآ  دوخ ، مکـش  رد  دروخیم  هک  یتسرد  هب  سپ  ار . يزیچ  ام  لام  زا  دروخب 
مهرد کی  ام ، لام  زا  هتسناد  لالح  هک  یـسک  رب  مدرم  عیمج  هکیالم و  دنوادخ و  تنعل  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  تسا : بانج  نآ  رگید 
لالح هک  تسا  یـسک  ره  ّقح  رد  دیدهت ، ای  باذع  نیا  هک  متفگ  دوخ  سفن  رد  نم  دیوگیم : يدسا ، نیـسحلاوبا  عیقوت ، يوار  خلا . ار .

نآ زا  سپ  مدرک  رظن  هک  قیقحت  هب  دنوادخ  هب  مسق  مالسلا ؟ هیلعتّجح  يارب  زا  نیا ، رد  تسا  یتلیضف  هچ  سپ  ار . یمارح  درمش  دناد و 
رب مدرم  عیمج  هکیالم و  ادخ و  تنعل  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  دوب . هداتفا  ملد  رد  هچ  نآ  هب  هدـش  بلقنم  هک  ار  نآ  متفای  سپ  عیقوت . رد 

ار سمخ  هک  اـهنآ  زا  تماـیق  زور  مینکیم  لاؤـس  هنیآ  ره  هک  دـندروخ  مسق  راـبخا  یـضعب  رد  یمهرد . اـم  لاـم  زا  دروـخب  هـک  یـسک 
هدیـشک و تسد  رابخا  زا  هتـسد  نآ  رهاظ  زا  مهیلع -  هَّللا  ناوضر  اهقف -  نیققحم  اذهل  اهنیا . ریغ  هقادم و  رارـصا و  اب  لاؤس  دـنروخیم .

ناونع هب  یـضعب  هک  نیمز  زا  یماسقا  رب  یـضعب  ندرک  لمح  لثم  رابخا ، زا  تسا  يدـهاوش  کی  ره  يارب  هک  یلماحم  رب  ار  اـهنآ  لـمح 
سمخ لثم  تبیغ ، مایا  رد  اهنآ  رد  فرـصت  نایعیـش ، يارب  تسا  لالح  تسا و  مالـسلا  هیلعماـما  لاـم  لاـفنا  ناونع  هب  یـضعب  سمخ و 

نآ مامت  نآ و  زا  تاوما  نیمز  مامت  و  امهیلع -  هَّللا  تاولص  ماما -  ای  ربمغیپ  نذا  هب  دنتفرگ  هبلغ  رهق و  هب  راّفک ، زا  ناناملـسم  هک  اهنیمز 
ندوب لالح  رب  ار  یـضعب  و  نآ ، ریغ  اهرازین و  اههّرد و  نایم  اههوک و  يالاب  دندش و  يراوتم  ای  كاله  شلها  ای  دـنتفرگ ، نذا  نودـب  هچ 
هعیـش تسد  رد  نآ  لاثما  هّبه و  ای  هلماـعم  وحن  هب  تسا و  نیفلاـخم  اـی  رفاـک  تسد  رد  هک  یلاـم  هب  هتفرگ  قلعت  هک  سمخ  زا  رادـقم  نآ 

حبر سمخ  زگره  هک  فـیاوط  نآ  راّـجت  زا  ندـیرخ  تسا  لـالح  ناـشیا  رب  سپ  لاـم ، نیع  هب  تسا  قـّلعتم  سمخ ، هـک  نوـچ  دـتفایم .
رب تسا و  مالـسلا  هیلعماما  لام  اهنآ  همه  هک  دـنریگیم  اهگنج  رد  راّفک  زا  نیفلاخم  هک  یمیاـنغ  زا  ندـیرخ  دـنهدیمن و  ار  تراـجت 
هک نیا  هب  سمخ  ندرک  نوریب  زا  شیپ  نآ ، نیع  هب  سمخ  هتفرگ  قّلعت  هک  یلاـم  رد  فرـصت  زاوـج  رب  ار  یـضعب  دـندرک و  لـالح  هعیش 
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. لام نآ  رد  دنک  فرصت  دریگب و  هّمذ  رب  ار و  سمخ  دوش  نماض 

مالسلا هیلعماما  مهس  فرص  تیفیک  زا  یلامجا  رد 

مسق فرص  تیفیک  رد  هکلب  تسا ، دیدش  مالسلا  هیلعماما  مهس  صوصخ  سمخ و  رد  رما  هک  تسین  هدیـشوپ  رابخا  رد  لّمأتم  رب  هلمجلاب 
ِنید رد  عاطم  مکاح  هب  ای  دنک  فرص  نومأم ، هیقف  نذا  هب  نآ  بحاص  هک  نآ  هچ  دومن . تیاعر  دیاب  ار  طایتحا  تیاهن  نیقحتسم  هب  یناث 

هک یعطق  لاح  دهاش  هب  رگم  تسین ، هجرف -  هَّللا  لجع  بانج -  نآ  لام  رد  فّرصت  رد  یهار  هچ  دناسرب ؛ شلها  هب  هک  دهد  ِنیما  ِنومأم 
نفد هب  نیبیاغ  لاوما  ظفح  لثم  نآ ، ظفح  دـشاب  مزال  ات  اهیف  ام  ایند و  مامت  هب  هکلب  لام ، نآ  هب  تسین  هقالع  هقلع و  ياهّرذ  ار  باـنج  نآ 

نیزجاع افعض و  دوجو  اب  هکلب  دناهدومرف . املع  زا  یضعب  هچنانچ  رورّسلا ، روفوم  روهظ  ات  نآ  هب  ندومن  تیصو  تسد  هب  تسد  ندرک و 
ناشیا رد  لاوما  نآ  فرـص  هب  تسا  یـضار  هّتبلا  بانج ، نآ  يانغتـسا  مامت  اهنیا و  جایتحا  تّدـش  مهریغ و  تاداس و  زا  ماتیا  لمارا و  و 

ناـشیا و ّقـح  هب  فراـع  رّـصقم و  یـصاع و  عـیطم و  زا  داد  دـیاب  نایعیـش  زا  هقبط  فنـص و  مادـک  هب  هک  نآ  ّلـحم  صیخـشت  رد  نـکلو 
نداد رد  بانج  نآ  تیاضر  نّقیتم  هچ  تسا . لکشم  راک  داد ، دیاب  هچ  سک  ره  هب  هک  نآ  رادقم  ناشیا و  لاثما  رصبتسم و  فعـضتسم و 

شّدـج هریـس  دـننام  شباحـصاو  ترـضح  نآ  كولـسو  هریـسو  هرهاـظ  تنطلـس  ماـیا  رد  دـنهدیم  دوـخ  هک  يوـحن  هب  جاـیتحا  لـها  هـب 
. شروخ یب  نشخ  ياـهماعط  تشرد و  ياـهسابل  هب  ندرک  تعاـنق  شاـعم و  لوضف  زا  ماـمت  ضارعا  رد  تسا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
هچ دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداـص  باـنج  زا  دنـس  دـنچ  هب  ( 79) تبیغ باتک  رد  ینامعن ، میهاربا  نب  دّـمحم  مّدـقم ، خـیش 

شروخ و یب  ای  تشرد  رگم  وا ، ماعط  هن  ظیلغ و  رگم  وا ، سابل  تسین  هک  ادـخ  هب  مسق  سپ  مالـسلا  هیلعمئاق  جورخ  رد  دـننکیم  لیجعت 
دالخ زا  هدرک  تیاور  زین  ( 80 .) ربز يوُج  رگم  وا  ماعط  تسین  دومرف : رگید  ربخ  رد  ریـشمش . هیاس  ریز  ندرم  ریـشمش و  رگم  راک ، تسین 

»؟ زور نآ  رد  ناتدوخ  زا  دیرت  لابلا  غراف  زورما  امش  : » دومرف سپ  مالسلا ، هیلعاضر  ترضح  دزن  رد  مالـسلا  هیلعمئاق  دش  رکذ  تفگ : هک 
و شـشُک -  راتـشک و  ترثک  زا  ینعی  قرع -  نوخ و  ینعی  هقلع  رگم  تسین  دـنک ، جورخ  ام  مئاـق  هاـگره  دومرف «: تسا ؟ هنوگچ  تفگ :

يورم يدنوار  ( 82) تاوعد رد  ( 81 «.) نشخ رگم  وا  ماعط  ظیلغ و  رگم  مالـسلا  هیلعمئاـق  ساـبل  تسین  دـندوخ و  ياـهنیز  يور  رب  موق 
؟ امش اب  میدرکیم  یگدنز  هنیآ  ره  دشیم ، امـش  رد  رگا  رما  نیا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  هب  سیمخ  نب  یلعم  هک  تسا 

رگا : » هک دومرف  رمع  نب  لـضفم  هب  و  نشخ .» سبل  تشرد و  لـکا  رگم  تسین ، هنیآ  ره  اـم ، يوس  هب  ددرگرب  رما  نیا  رگا  هَّللاو ! : » دوـمرف
باب رد  تشذـگ  مالـسلا ». هیلعنینمؤملاریما  هریـس  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شیع  رگم  تسین  هنیآ  ره  دوش ، ام  اب  رما  نیا 

هک لضفم  زا  هدرک  تیاور  ینامعن  خیـش  زین  راتفگ . راـتفر و  لیامـش و  رد  ادـخ  لوسر  هب  تسا  قلخ  نیرتهیبش  ترـضح  نآ  هک  لـیامش 
ار وت  هک  هدـش  هچ  لـضفم ! يا  : » نم هب  دوـمرف  نم و  يوـس  هب  درک  رظن  سپ  فاوـط . رد  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  دزن  مدوـب  تفگ :
زا تسا  ناـشیا  تسد  رد  هچ  نآ  ساـبع و  ینب  يوس  هب  مدرک  رظن  موش ! وت  يادـف  متفگ  تفگ : هدـش »؟ ریغتم  تگنر  و  منیبیم ؟ موـمهم 

رگا هک  شاب  هاگآ  لضفم ! يا  : » دومرف سپ  میدوب . امش  اب  مه  ام  هنیآ  ره  دوب ، امش  يارب  اهنیا  رگا  سپ  توربج . تنطلس و  کلم و  نیا 
ماـعط ندروخ  و  داـهج -  تداـبع و  يارب  ینعی  زور -  رد  تحایـس  بش و  رد  بعت  رگم  تسین  تشگرب ، اـم  هب  تنطلـس  ینعی  دـش  نینچ 

میروخیم و دـش و  هتفرگ  اـم  زا  تنطلـس  نآ  سپ  تسا . منهج  شتآ  سپ  اـّلا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  هبـش  نشخ  ندیـشوپ  تشرد و 
: تفگ رمـش  نب  ورمع  زا  هدوـمن  تیاور  زین  ( 83 (»؟ نیا لثم  دـشاب  هداد  رارق  تمعن  ار  نآ  دـنوادخ  هک  ار  یملظ  يدـید  ایآ  میماـشآیم ،

يزیچ زا  دـندرکیم و  لاؤس  هدرک  باـنج  نآ  هب  ور  مدرم  باـنج و  نآ  ناـقّلعتم  زا  دوـب  رپ  هناـخ  وا و  هناـخ  رد  باـنج  نآ  دزن  رد  مدوـب 
: متفگ ورمع »؟! يا  هدروآ ، هیرگ  هب  ار  وت  هچ  : » دومرف متسیرگ . هناخ  هشوگ  زا  نم  سپ  نآ . زا  دادیم  باوج  هک  نآ  رگم  دندیسرپیمن ،

تباـنج يور  رب  هدرپ  تسا و  هتـسب  وت  يور  رب  رد ، هک  نآ  لاـح  تسه و  وت  لـثم  تما  نیا  رد  اـیآ  منکن و  هیرگ  هنوگچ  موش ! وت  يادـف 
، ییوگیم وت  هک  نآ  دوشب  رگا  ار و  مرن  هماـج  یـشوپیم  ار و  هزیکاـپ  ياذـغ  رتـشیب  يروخیم  ورمع ! يا  نکم ، هیرگ  : » دوـمرف هتخیوآ .
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خیش ( 85 «.) مّنهج شتآ  رد  تسا  لـالغا  هجلاـعم  سپ  اـّلا  مالـسلا و  هیلعنینمؤـملاریما  لـثم  نشخ ، سبل  و  ( 84) بشج لـکا  رگم  تسین 
هیلعیلع هماج  دشوپیم  دنک ، جورخ  تیب  لها  مئاق  هاگره  : » دومرف مالسلا  هیلعهَّللادبعیبا  ترـضح  هک  نامثع  نب  دامح  زا  هدرک  تیاور 

تعانق و نیا  تهج  هب  دـیاش  تسا و  رایـسب  رابخا  نومـضم  نیا  رب  ( 86 .«) مالسلا هیلعیلع  نینمؤملاریما  هریـس  هب  دنکیم  راتفر  مالـسلا و 
نآ رب  دـیاز  يزیچ  هب  جایتحا  مدـع  حاکن و  نکـسم و  بورـشم و  سوبلم و  لوکأم و  زا  شاعم  يرورـض  رادـقم  رب  راـصتقا  اـیند و  كرت 

ار قوـقح  زا  نآ  ریغ  تاـکز و  هّقح ، تلود  رد  هک  هدیـسر  هچناـنچ  دـندومرف . زاـین  یب  ینغ و  ار  ناـشیا  دـنک ، تجاـح  عـفر  هـک  رادـقم 
لانم لام و  ترثک  ناشیا ، يانغ  زا  دارم  هک  نآ  هن  دنکن . ادیپ  ار  یسک  دوش . قحتسم  بلاط  دنک و  ریس  دالب  رد  دریگ و  رـس  رب  شبحاص ،

ناشیا یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  هاگرد  يوس  هب  دناشکب  ار  قلخ  هک  بانج ، نآ  تثعب  زا  ضرغ  اب  تسا  یفانم  هک  دشاب  راقع  عایـض و  و 
رد ار  شلام  ندرک  فرص  دوب  دهاوخ  یـضار  هنوگچ  دشاب ، نینچ  شراتفر  رد  بانج  نآ  دوخ  رگا  سپ  دیامن . لماک  لمع  ملع و  رد  ار 

بانج نآ  زا  یتیاضر  نینچ  ناوتب  هک  اشاح  هیلاع ؟ نکاسم  هرخاف و  هسبلا  هذـیذل و  همعطا  هسیفن و  هعتما  ایند و  فراـخز  شاـعم و  لوضف 
بصن ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  شّدج  بانج و  نآ  كولـس  هریـس و  دیاب  مالـسلا  هیلعماما  مهـس  هدنریگ  هدنهد و  سپ  دومن . لیـصحت 

. مصاعلا هَّللا  و  دنشاب . باوج  يایهم  هنرگ  دننکن و  یطخت  نآ  زا  هداد ، رارق  دوخ  نیعلا 

اه تشون  یپ 

جهم ( 4 . 55 ص 54 -  ج 54 ، راونـالاراحب ، ر.ك : ( 3 ص 54 . ج 52 ، راونـالاراحب ، ر.ك : ( 2 ص 573 . ج 1 ، نینمؤملا ، سلاـجم  ( 1
عوبسالا لامج  ( 7 ص 316 . نینمؤملاریما ، رارسا  یف  نیقیلا  راونالا  قراشم  ( 6 هحفص 302 . دلج 53  راونالاراحب ، ( 5 ص 296 . تاوعدلا ،

ص 123- رابخالا ، یناـعم  ( 10 ص 36 . عورشملا ، لمعلا  لامکب  عوبـسالا  لامج  ( 9 لومأم . خ.ل : ( 8 ص 38 . عورـشملا ، لمعلا  لامکب 
حابصم ( 14 ص 38 . عوبسالا ، لامج  ( 13 مشش . ياعد  لیذ  هیداجس ، هفیحص  ( 12 ص 413-412 . ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ( 11 . 124

(18 ص 248 . ج 88 ، ص 271و  ،ج 53 ، راونـالاراحب ر.ك : ( 17 ضعقت . خ.ل : ( 16 ص 94 . تاوعدـلا ، ( 15 ص 322 . دـجهتملا ،
ءاهب خیـش  نأشلا  میظع  خیـش  زا  ریقف  موحرم  دلاو  هک  هدومرف  بیغلا  حیتافم  هلاسر  رد  یـسلجم  همالع  زیزعلاوه ؛ ( 19 ص 253 . يرکذلا ،
هیلع رمالا  بحاص  ترضح  زا  هک  میاهدینـش  دوخ  خیاشم  زا  تسد  هب  تسد  ام  هک  دومرفیم  لقن  ناوضرلا  ۀمحرلا و  امهیلع  دّمحم  نیدلا 

ار حیبست  دنتسرفب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  هبترم  هس  هک  حیبست  هراختسا  قیرط  رد  دندرکیم  تیاور  مالسلا - 
رثکا شور  نیا  هب  هللا  همحررورجم  دلاو  تسا و  دب  دنامیم  تفج  رگا  تسا و  بوخ  دـنامیم  قاط  رگا  دنرامـشب . ات  ود  ات  ود  دـنریگب و 

ص ج 53 ، راونـالاراحب ، ر.ك : ( 20 ّفلؤم .  موحرم   ] هبلق هللاروـن  هنم . درکیم . هراختـسا  دوـب  یلاجعتـسا  نآ  رد  هک  يروـما  رد  تاـقوا 
(24 . 294 ص 293 -  تاوعدلا ، جـهم  ( 23 ص 280-279 . تاوعدلا ، جـهم  ( 22 . 342 ص 339 -  تاوعدـلا ، جـهم  ( 21 . 222-221
ج 53، راونالاراحب ، ر.ك : ( 27 ص 226 . ج 53 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 26 ص 275 . ج 53 ، راونـالاراحب ، ر.ك : ( 25 ص 281 . نامه ،
ص 266-264. نامه ، ( 31 ص 146-144 . رازملا ، ( 30 ص 212 . ج 3 ، لامعالا ، لاـبقا  ( 29 هیآ 36 . رون ، هروـس  ( 28 ص 226-225 .
(35 دعب . هب  ص 241  ج 92 ، راونالاراحب ، ( 34 دعب . هب  ص 175  ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 33 صص 392-391 . ج 95 ، راونـالاراحب ، ( 32
ص ص 349-350 و ج 51 ، ص 200-201 و ج 88 ، ج 92 ، راونالاراحب ، ( 36 ص 247-245 . موجنلا ، ءاملع  خـیرات  یف  مومهملا  جرف 

نیا ( 40 ص 280 . ج 84 ، راونــالاراحب ، ر.ك : ( 39 ص 248 . تاـیرفعجلا ، ( 38 . 552  - ص 551 ۀـمامالا ، لـئالد  ( 37 . 305  - 304
زا سپ  لاس  هس  یگنس  پاچ  خیرات  نوچ  دوب و  هدش  لقن  رگید  يوحن  هب  باتک  یگنس  پاچ  رد  یتروص و  هب  یّطخ  هخـسن  رد  تیاکح 

يراددوخ مالک  لیوطت  تهج  هب  یّطخ  هخـسن  نتم  لقن  زا  دوب ، هدیـسر  پاـچ  هب  ّفلؤم  موحرم  رظن  ریز  ًـالامتحا  مه  نآ  یّطخ و  هخـسن 
تـشه ای  تفه  رد  دش  رکذ  هک  سّدقم  دهـشم  رفـس  رد  هک  درک  لقن  هقیفوت -  دـیز  روکذـم -  یلع  یجاح  حـلاص  هقث  هَّللاوه ؛ ( 41 دش .

ام و  مریگیم ». ناموت  هدراهچ  : » تفگ میتشاد . تبحص  وا  هزانج  لمح  رد  يراّکم  اب  دش ، توف  ناهارمه  زا  یکی  دهـشم ، هب  هدنام  یلزنم 
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رب ار  هزانج  تشاد . یغالا  ناهارمه  زا  یکی  دـشن . یـضار  درادرب ، ار  وا  غلبم  نیا  هب  میتساوخ  میدومن و  عمج  ناموت  تفه  دوخ  ناـیم  رد 
يراوس میتفر  هک  یکدنا  دوب . بعت  جنر و  رد  نمؤم  نآ  میداتفا و  هار  هب  سپ  مربیم ». ار  هزانج  دشاب ، وحن  ره  هب  : » تفگ تشاذـگ و  نآ 

.« مرادیمرب غلبم  نیا  اب  نم  : » تفگ سپ  میدرک . رکذ  تشذگ  هچ  نآ  دیسرپ . هزانج  لاح  زا  دیـسر  ام  هب  نوچ  دش . ادیپ  دهـشم  فرط  زا 
رد : » تفگ میهدـب . ار  غلبم  نآ  وا ، هب  میتساوخ  تسب . مکحم  تشاذـگ و  نآ  رب  ار  هزانج  سپ  دوب . يرخف  نالاپ  نآ ، رب  وکین و  شبـسا  و 

هتفه میدـیدن . ار  وا  رگید  میدوب . هدادـن  لسغ  ار  تیم  نآ  و  میـسرب ». ام  اـت  دوشن  نفد  : » میتفگ وا  هب  دـش و  هناور  سپ  مریگیم ». دهـشم 
رد هدرک ، نفک  هداد و  لسغ  تیم  نآ  میدید  میدـش ، لخاد  سّدـقم  نحـص  هب  نوچ  میدـش ؛ دهـشم  دراو  هک  دوب  هبنـش  جـنپ  زور  رگید ،

ار هزانج  هک  زور  نامه  رد  دش  مولعم  میدرک ، قیقحت  نوچ  میدیدن . ار  یسک  شرس و  يالاب  رد  شتخر  مامت  هدش و  هتشاذگ  رّهطم  ناویا 
ر.ك: ص 330-331 ؛ ریبـکلا ، رازملا  فـّلؤم 42 ) موـحرم   ] هنم دـشن . رهاـظ  وا  زا  يرثا  رگید  هدـش و  سّدـقم  دهـشم  دراو  میداد ، وا  هب 
ص ج 2 ، مارو ، ۀـعومجم  ر.ك : ( 45 ص 312-309 . ج 53 ، راونالاراحب ، ( 44 هیآ 4 . هعمج ، هروـس  ( 43 ص 58 . ج 98 ، راونالاراحب ،
ص 77. ج 52 ، راونالاراحب ، ر.ك : ص 44-45 ؛ نیدلا ، بجتنم  تسرهفلا ، ( 47 ص 56-55 . ،ج 53 ، راونالاراحب ر.ك : ( 46 . 305-303
: دیوگیم بتک  دادعت  نمض  رد  شتافّنصم  زا  یضعب  رد  یمعفک  میهاربا  خیش  زیزعلا ؛ وه  ( 49 ص 101 . نیدلا ، بجتنم  تسرهفلا ، ( 48
توربجلا و راونا  طبهم  رصعلا  دیحو  رهدلا و  دیرف  همالعلا  مامالا  عمج  نایبلا  عمجم  نم  عزتنملا  ناسنالا  ناسنا  نایبلا و  ةدبز  کلذ  نِم  «و 
قحلا و ۀلّملا و  نیز  خیشلا  نیملاعلا  یلع  ججحلا  ۀیقب  نیرخأتملا  نیمدقتملا و  تالامک  عماج  نیطلاو  ءاملا  ۀصالخ  توکلملا  رارـسا  حتاف 

فلؤم تسوا  مالـسلا و  مهیلع  هلآ و  ٍدـمحمب و  هسورد  هنیهارب و  حاـضیا  هسومـش و  راونا  نم  ناـمزلا  هللا  یلخا  ـال  سنوی  نب  یلع  نیدـلا 
؛ زیزعلا وه  ( 50 فلؤم .  موحرم  .« ] هنم دـش . لقن  راحب  ملاع  ءامـس و  رد  نآ  مامت  هک  حورلاو  سفنلا  یف  لیق  ام  یلا  حوتفملا  بابلا  هلاسر 

نم عزتنملا  ناسنالا  ناسناو  ناـیبلا  ةدـبز  کـلذ  نِمو  : » دـیوگیم بتک  دادـعت  نمـض  رد  شتافّنـصم  زا  یـضعب  رد  یمعفک  میهاربا  خـیش 
عماج نیطلاو  ءاملا  ۀصالخ  توکلملا  رارـسا  حـتاف  توربجلا و  راونا  طبهم  رـصعلا  دـیحوو  رهدـلا  دـیرف  همالعلا  مامالا  عمج  نایبلا  عمجم 
راونا نم  نامزلا  هللا  یلخا  سنوی ال  نب  یلع  نیدلاو  قحلاو  ۀلّملا  نیز  خیـشلا  نیملاعلا  یلع  ججحلا  ۀـیقب  نیرخأتملاو  نیمدـقتملا  تالامک 
مامت هک  حورلاو  سفنلایف  لیقام  یلا  حوتفملا  بابلا  هلاسر  فلؤم  تسواو  مالسلا  مهیلعو  هلآو  ٍدمحمب  هسوردو  هنیهارب  حاضیاو  هسومش 

ج یفاکلا ، ( 52 ص 256 . ج 3 ، و  ص 311  ج 48 ، راونـالاراحب ، ر.ك : ( 51 فلؤمموحرم .  .«] هنم . دـش لقن  راحب  ملاـعو  ءامـسرد  نآ 
هک ار  وا  مودـق  مدیـشکیم  راظتنا  مدوب و  اجنآ  تقو  نآ  رد  نم  هدـمآ ، هّلح  هب  وا  هک  مدینـش  نوچ  ( 54 یبیبطلا . خ.ل : ( 53 1،ص 314 .

نسح نیدلارخف  دیس  عینم ، بسح  عیفر و  بسن  بحاص  بیسح ، دیـس  هناخ  هب  دورب  هدرک  دصق  هراوس و  دیآیم  هک  ار  خیـش  مدید  هاگان 
ملد رد  نکل  ار ، روکذـم  حـلاص  خیـش  متخانـشیمن  تقو  نآ  اـت  نم  و  هئاـقب -  هَّللا  لاـطا  تشاد -  لزنم  هّلح  رد  هک  یناردـنزام  یلع  نب 

، مدیـسر وا  هناخ  رد  هب  نوچ  سپ  روکذـم . دیـس  هناخ  ات  متفر  وا  بقع  رد  دـش  بیاغ  مرظن  زا  نوچ  سپ  تسا . ناـمه  وا  هک  درک  روطخ 
. داد هدژم  ارم  خیـش  روضح  هب  نم و  يور  رد  دیدنخ  میآیم ، هک  دید  ارم  نوچ  دنـسرخ . هداتـسیا ، هناخ  رد  هک  ار  نیدلارخف  دیـس  مدـید 
مدش و هناخ  لخاد  نیدلارخف  دیس  اب  مور . وا  دزن  رگید  تقو  رد  هک  مراد  هاگن  ار  دوخ  متـسناوتن  دومن و  زاورپ  رورـس  حرف و  زا  ملد  سپ 
هب بیرق  فرط  زا  دنیآیم  اهنیا  هک  دنتفگ  مدیسرپ . ناشیا  لاح  زا  ( 55 راحب . هخسن  رخآ  ات  مدیسوب . ... ار  وا  تسد  وا و  رب  مدرک  مالس 

؛ ناشیا ماعط  ( 58 هیآ 9 . مجن ، هروـس  ( 57 مّوس . خ.ل : ّفلؤم 56 ) موحرم   ] راـحب هخـسن  هضفار . ریازج  هب  تسا  کـیدزن  هک  ربرب  ضرا 
. اهتمالع ار  ناـشیا  ار و  نیبجتنم  يایـصوا  نیلـسرم و  اـیبنا و  دوخ  ناگدـنب  زا  هدومرف  صوصخم  یلاـعت  قح  هکناـنچ  راحب 59 ) هخسن 

تهازن يداتـسا ؛ اضر  هَّللاۀیآ  ریـسافت ، اب  ییانـشآ  كر : ثحبم : نیا  هرابرد  رتشیب  تاعالطا  تهج  ( 61 یبالگ . دورما : ( 60 راحب . هخسن 
رتـفد رـشن  یبارهـش ، دّـمحم  همجرت  تفرعم ، هَّللا  ۀـیآ  فیرحت ، زا  نآرق  تینوصم  ءارـسا ، رـشن  یلمآ ، يداوج  هَّللا  ۀـیآ  فیرحت ، زا  نآرق 
رکذ دیعـس » نب  رفعج   » راونالاراحب زا  دوجوم  هخـسن  رد  ( 64 تسا . راـحب  زا  هلمج  نیا  ( 63 هیآ 57 . مجن ، هروـس  ( 62 یمالسا . تاغیلبت 
رخآ نیا  ، اـملع یماـسا  رکذ  زا  دـعب  تسا ، نینچ  راـحب  رد  تیاـکح  نیا  رخآ  و  ( 65 ص 174 . ج 52 ، راونـالاراحب ، ك : ر . تسا ؛ هدـش 
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رهدـلا و ءاملع  نم  رثک  هلاضفا و  یلع  هللا  ماد  روکذـم  لضاف  نب  یلع  یکز  لـضاف  یقت و  حـلاص  خیـش  زا  ار  نآ  مدینـش  هک  تسا  يزیچ 
نیموصعملا و نیرهاطلا  هلآ  یلع  دّـمحم و  هیربلا  دیـس  هقلخ  ریخ  یلع  هللا  یلـص  ًانطاب و  ًارهاظ و  ًارخآ و  ًالوا و  هللادـمحلا  هلاـثما و  هناـیقتا 

لما ( 68 لحم . عمج  اهلحم ، لاحم : ( 67 ص 318 . هدیزگ ،   ] يدتهملا ۀیافک  ( 66 فلؤم .  موحرم   ] هبلق هللا  رون  هنم . ًاریثک . ًامیلـست  ملس 
ص 229. ج 57 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 70 . 376 ص 375 -  ج 4 ، ءالضفلا ، ضایح  ءاملعلا و  ضایر  ( 69 . 218 ص 217 -  ج 2 ، لمآلا ،
ج 6، زجاعملا ، ۀنیدم  ص 510-512 ؛ تاجردلا ، رئاصب  ر.ك : ( 72 . 45 ص 43 -  رـشع ، ینثالا  ۀمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ( 71
ج 2، داشرالا ، ص 166 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  ر.ك : ( 73 ص 329و333 . ج 54 ، ص 195 ؛ ج 30 ، ص 43 ، ج 27 ، راونالاراحب ، ص 27 ؛
ص 302-303؛ ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  ر.ك : ( 76 دعب . هب  ص 65  رضتحملا ، ( 75 ص 297 . ج 2 ، طیحملا ، سوماقلا  ( 74 ص 29 .

بیذهت ص 57 ؛ ج 2 ، راصبتسالا ، ص 485 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 43 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 546 ؛  ، ج 1 یفاکلا ،
: دوه هروس  ( 78 . 521 ص 520 -  ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 77 ص 545 . ج 9 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 143 ؛ ص 136 ، ج 4 ، ماکحالا ،
ص تاوعدلا ، ( 82 ص 285 . نامه ، ( 81 ص 234 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 80 ص 233 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 79 هیآ 18 .

هماـنتغل ر.ك : نشخ ، تشرد و  ماـعط  راوختشرد ، شروخدـب و  بشج : ( 84 ص 287 . ینامعن ،) میهاربا  نب  دّـمحم   ) ۀـبیغلا ( 83 . 296
ص 216؛ ج 2 ، راربالا ، ۀـیلح  ص 411 ؛ ج 1 ، یفاـکلا ، ر.ك : ( 86 . 288 ص 287 -  ینامعن ،) میهاربا  نب  دّـمحم   ) ۀـبیغلا ( 85 ادخهد .

ص 55. ج 47 ، ص 336 ، ج 40 ، راونالاراحب ،

موس دلج 

متشه یس و  تیاکح 

یقت دّـمحم  یلوـملا  نـب  هَّللا  زیزع  ازریم  نـب  مظاـک  ازریم  نـب  یقت  دـّـمحم  ازریم  یقّتم ، لـضاف  لـماع  یــسلجم  یقت  دـّـمحم  ازریم  لـقن 
، موحرم نآ  ذـیملت  هچنانچ  دومرف : ایلوالا  ۀـجهب  هلاـسر  رد  یـساملا ، هب  تسا  بّقلم  هک  یـسلجم  همّـالع  يرتخد  هداون  هللا  همحریـسلجم 

نم يارب  یضعب  تفگ : هک  هدرک  لقن  وا  زا  نویعلارون ، باتک  رد  یناهفصا  ینیسح  فیرش  دّمحم  دیـس  نب  رقاب  دیـس  یعملا  ریـصب  لضاف 
يرفـس هناور  هتفگ : تسا ، تایح  رد  زونه  زین  يرجه  شـش  یـس و  دص و  رازه و  هنـس  رد  هک  دادغب  لها  زا  یحلاص  درم  هک  دندرک  لقن 

. تشگ قرغ  دوب ، نآ  رد  هچ  نآ  تسکش و  ام  یتشک  ًاقاّفتا  میدومنیم . تکرح  بآ  يور  رب  هدش ، راوس  یتشک  رب  رفـس  نآ  رد  میدوب و 
، هریزج فارطا  رد  مدـید . ار  دوخ  ياهریزج  لحاس  رب  یتّدـم  زا  دـعب  اـت  مدومنیم . تکرح  اـیرد  جوم  رد  هدـیبسچ ، ياهراـپ  هتخت  هب  نم 
هک مدید  مدیـسر ، نآ  کیدزن  هب  نوچ  مدـید ، یهوک  دوخ  ربارب  رد  مدیـسر . ییارحـص  هب  یگدـنز  زا  يدـیماان  زا  دـعب  مدومن و  شدرگ 
زا يردق  دیدرگ . مقوش  یتدایز  طاسبنا و  ثعاب  دسریم . مماشم  هب  اههویم  رطع  يوب  تسارحـص و  شفرط  کی  ایرد و  هوک ، نآ  فارطا 
اپ تسد و  ًاقلطم  هک  دوب  یـسلما  فاص  گنـس  رتشیب  ای  عرذ  تسیب  ًابیرقت  هک  مدیـسر  یعـضوم  هب  هوک  نآ  طساوا  رد  متفر ، الاب  هوک  نآ 

، دوب رتگرزب  يوق  رایـسب  ياهرانچ  زا  هک  یگرزب  رایـسب  رام  هاـگان  هک  مدوب  رّکفتم  ناریح و  لاـح  نآ  رد  دوبن . نکمم  اـهنآ  رد  ندرک 
قرغ زا  ارم  هکنانچ  اراگدرورپ ! مدومن : هثاغتسا  یلاعت  قح  هب  مدش و  نازیرگ  نم  دیآیم . هدیدرگ ، نم  هّجوتم  مامت  تعرس  هب  هک  مدید 

هب هوک  يالاب  زا  یـشوگرخ  ردـق  هب  يروناج  هک  مدـید  انثا  نیا  رد  امرف . تمارک  یـصالخ  زین  یمظع  هیلب  نیا  زا  يدیـشخب  تاجن  ندـش 
نآ يالاب  رب  شمد  دیـسر و  فاص  عضوم  نآ  نییاپ  هب  راـم  نآ  رـس  هک  یتقو  هتفر و  ـالاب  راـم  مد  زا  ماـمت  تعرـس  هب  دـیود و  راـم  يوس 
درک ورف  ًایناث  هدروآ و  رب  زاب  و  درک . ورف  رام  نآ  رس  رب  دروآ و  رب  ناهد  زا  یتشگنا  ردق  هب  یشین  دیسر و  رام  نآ  رـس  زغم  هب  دوب ، عضوم 
اوه نوچ  دُرم . تیفیک  نامه  هب  عضوم  نامه  رد  درکن و  تکرح  دوخ  ياج  زا  رگید  راـم  نآ  تفر . تشگرب و  دوب  هدـمآ  هک  یهار  زا  و 

تفاثک بادرز و  سپ  موش . كاله  دوب  کیدزن  هک  دیسر  مه  هب  یمیظع  تنوفع  ینامز  كدنا  هلـصاف  هب  دوب  ترارح  یمرگ و  تیاغ  هب 
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کیدزن نوچ  دـنامن . یقاب  يزیچ  ناوختـسا ، زا  ریغ  هب  دیـشاپ و  مه  زا  نآ  يازجا  هک  نآ  ات  دـیدرگ  يراج  اـیرد  يوس  هب  نآ  زا  يرایـسب 
نیا رد  رگا  هک  مدرک  يرکف  دوخ  اب  تفر . الاب  نآ  زا  ناوتیم  دـیدرگ ، مکحم  نیمز  رب  ینابدرن  لیبق  زا  وا  ياهناوختـسا  هک  مدـید  متفر 
هلبق هب  ور  اجنآ  زا  متفر . الاب  هوک  زا  هداهن و  اهناوختـسا  رب  اپ  هدومن و  یهلا  سدـقا  بانج  رب  لّکوت  سپ  مریمب . یگنـسرگ  زا  مناـمب  اـج 

راجـشا هک  مدیدرگ  غاب  لخاد  ات  متفر  مدـید و  يرومعم  تراضن و  توارط و  یمّرخ و  يزبس و  تیاهن  رد  یغاب  مربارب  رد  مدروآ و  هوک 
نآ زا  يردق  نم  سپ  هدش . انب  نآ  طسو  رد  رایـسب  ياههفرغ  تاتویب و  رب  لمتـشم  یلاع  رایـسب  ترامع  هدـییور و  اجنآ  رد  يرایـسب  هویم 

ارحـص نماد  زا  راوس  دنچ  هک  مدید  ینامز ، زا  دعب  مدرکیم . ار  غاب  نآ  جّرفت  هتـشگ و  ناهنپ  اههفرغ  نآ  زا  یـضعب  رد  مدروخ و  اههویم 
ار دوخ  ياهبسا  دندش و  هدایپ  سپ  تفریم . لالج  تباهم و  تیاهن  رد  نارگید و  رب  مّدقم  یکی  دـندیدرگ و  غاب  لخاد  دـندش و  ادـیپ 

هرفـس یناـمز ، زا  دـعب  دنتــسشن و  بدا  لاـمک  رد  شتمدـخ  رد  زین  نارگید  تـفرگ و  رارق  سلجم  ردـص  رد  ناـشیا  گرزب  دـنداد و  رس 
.« دومن دـیاب  بلط  تشاچ  يارب  ار  وا  میراد و  هفرغ  نالف  رد  ینامهیم  : » دومرف ناشیا  هب  گرزب  نآ  سپ  دـندرک . رـضاح  تشاچ  هدیـشک ،

لوانت ات  دـیربب  اج  نامه  ار  وا  تشاـچ  : » دومرف دـندرک ، ضرع  نوچ  دـیراد . فاـعم  ارم  متفگ : مدیـسرت و  نم  دـندمآ ، نم  بلط  هب  سپ 
لها هب  یهاوخیم  : » دومرف دینـش  ارم  هّصق  نوچ  دیـسرپ و  ارم  لاوحا  شرازگ  دیبلط و  ارم  میدـش ، غراف  ندروخ  تشاچ  زا  نوچ  دـیامن ».

. میدـمآ نوریب  صخـش  نآ  اب  سپ  ناسرب ! شدوخ  لـها  هب  ار  درم  نیا  دومرف : ار  تعاـمج  نآ  زا  یکی  سپ  یلب . متفگ : يدرگرب »؟ دوخ 

. مدیدن رگید  ار  درم  نآ  مدید و  ار  دادغب  راصح  مدرک ، رظن  نوچ  و  دادـغب . راصح  تسا  نیا  نک ، رظن  تفگ : میتفر . یهار  كدـنا  نوچ 
اب مدـیدرگ و  مورحم  نینچ ، یفرـش  زا  دوخ  یعلاطیب  زا  ماهدیـسر . دوخ  يـالوم  تمدـخ  هب  هک  متـسناد  مدـیدرگ و  تفتلم  تقو  نآ  رد 

هلاسر رد  ار  روکذم  یـساملا  یقت  دّمحم  ازریم  لاوحا  حرـش  دـیوگ : ّفلؤم  ( 1 .) مدش دوخ  هناخ  رهـش و  لخاد  تمادن  ترـسح و  لامک 
اب ملاع  لضاف  وا  هتفگ : تیاکح ، نیا  لقن  زا  لبق  قرو ، دنچ  رد  روکذم  لضاف  میدرک و  نایب  هللا  همحریسلجم  لاوحا  رد  یـسدقلا  ضیف 

هقف و رد  هدوبریم . ناـنگمه  زا  تقبـس  يوـگ  اـکب ، تداـبع و  ترثـک  اـیند و  زا  دـهز  يواـتف و  رد  زور  نآ  رد  هک  هدوـب  يرادـنید  عرو 
نیا هدومرفیم و  هجنر  مدق  طایتحا  هب  هعمج  ياهزور  رد  نایعا  الضف و  زا  يرایسب  سامتلا  هب  هدوب و  دوخ  نامز  لها  هبلط  عجرم  ثیدح ،

ذیفتـسم هدناوخ ، زین  ار  هریغ  هقف و  عورف  زا  يردق  هدـینارذگ و  هدـناوخ و  لاصخ  هدـیمح  نآ  دزن  رد  لاجر  ثیداحا و  زا  يرایـسب  ریقح 
هرداص هیعدا ، ثیداحا و  هقف و  رد  نم  تازاجا  لّوا  دومرفیم و  فیعـض  نیا  هب  هّجوت  راهظا  نابرهم ، ردپ  زا  شیب  قحلاو  مدوب . هدـیدرگ 
تهج هب  یساملا  ار  وا  یهتنا . دیدرگ ؛ لصاو  یهلا  سدقا  بانج  تمحر  راوج  هب  هن  هاجنپ و  دص و  رازه و  هنـس  رد  هدوب ، راوگرزب  نآ  زا 

ود ياج  رد  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  هب  درک  هیدـه  یـساملا  دوب . تورث  اب  لّومتم و  مظاـک  ازریم  شردـپ  هک  دـنیوگیم  نآ 
. یساملا هب  دش  فورعم  تهج  نیا  زا  دوب و  ناموت  رازه  جنپ  نآ  تمیق  هک  درک  بصن  تشگنا 

مهن یس و  تیاکح 

رد هک  یـساملا  یقت  دّمحم  ازریم  بانج  زا  هدرک  تیاور  نویعلارون ، باتک  رد  روکذم ، رقاب  دّـمحم  دیـس  یـساملا  یقت  دّـمحم  ازریم  لقن 
نیا رد  داتفا  قاّفتا  تفگ : وا  هک  ياهقث  درم  زا  ناتـسلوش  تاداس  زا  ملع  لـها  زا  یحلاـص  هقث  ارم  داد  ربخ  هدومرف : ءاـیلوالا  ۀـجهب  هلاـسر 

تبون دیـسر  هک  نآ  ات  دندرک  ینامهم  سپ  تبون . هب  نینمؤم  زا  یعمج  ندرک  تفایـض  رب  دندش  مزاع  نیرحب  لها  زا  یتعامج  هک  اهلاس 
نوریب یبش  وا  هک  داتفا  قاـّفتا  دـش . داـیز  شهودـنا  نزح و  دـش و  مومغم  نآ  تهج  هب  سپ  دوبن . يزیچ  وا  دزن  رد  هک  ناـشیا  زا  یکی  هب 

نم هب  هدب  نسحلا  نب  دّمحم  دـیوگیم  وگب : رجات و  نالف  دزن  ورب  : » تفگ وا  هب  دیـسر و  وا  هب  هک  ار  یـصخش  دـید  سپ  ارحـص . هب  تفر 
درم نآ  سپ  دوخ ». ینامهم  رد  ار  نآ  نک  جرخ  وا و  زا  ار  اهیفرـشا  نآ  ریگب  سپ  اـم . يارب  ار  نآ  يدوب  هدرک  رذـن  هک  یفرـشا  هدزاود 
نبا دّـمحم  وـت  هب  ار  نیا  تفگ  تفگ : وا  هب  رجاـت  نآ  سپ  دـناسر . وا  هب  صخـش  نآ  بناـج  زا  ار  تلاـسر  نآ  رجاـت و  نآ  دزن  هـب  تـفر 

هیلعنامزلا بحاص  وا  تفگ : رجات  سپ  هن . تفگ : ار ؟ وا  یتخانـش  تفگ : رجاـت  سپ  يرآ . تفگ : ینیرحب  سپ  دوخ ؟ سفن  هب   8 نسحلا
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اعد سامتلا  وا  زا  داد و  وا  هب  ار  غلبم  نآ  درک و  مارکا  ار  ینیرحب  نآ  سپ  بانج . نآ  يارب  مدوب  هدرک  رذن  ار  اهیفرشا  نیا  دوب و  مالسلا 
وت هب  ار  نآ  ضوع  نم  یهد و  نم  هب  ار  اهیفرـشا  نآ  زا  یفـصن  هدرک ، لوبق  ارم  رذـن  باـنج  نآ  نوـچ  هک  وا  زا  دوـمن  شهاوـخ  درک و 
زا مدینـش  ار  تیاـکح  نیا  نم  هک : تفگ  نـم  هـب  هـقث  صخـش  نآ  فرـصم و  نآ  رد  درک  جرخ  ار  غـلبم  نآ  دـمآ و  ینیرحب  سپ  مـهد .

(2 .) هطساو ود  هب  ینیرحب 

ملهچ تیاکح 

: تفگ وا  هک  نیحلاص  زا  یضعب  زا  هدرک  لقن  ( 3) تاوعد باتک  رد  يدنوار  هَّللا  لضف  دیس  مّدقم ، لیلج  دیس  يدنوار  هَّللالضف  دیس  لقن 
هَّللا تاولص  نامزلا -  بحاص  مدید  سپ  دوب . هدرک  نوزحم  ارم  نیا  زامن و  يارب  زا  نتساخرب  نم ، رب  تاقوا  زا  یضعب  رد  دوب  هدش  بعص 

صخش نآ  ار ». راک  نیا  وت  رب  دنکیم  ناسآ  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  ینـساک . بآ  هب  داب  وت  رب  : » نم هب  دومرف  باوخ و  رد  ار  هیلع - 
. زامن يارب  نتساخرب  نم  رب  دش  لهس  سپ  ار  ینساک  بآ  مدروخ  رایسب  نم  سپ  تفگ :

مکی لهچ و  تیاکح 

نب یلع  دیـس  لماک  لماع  فیلأت  نامیالا ، لها  نع  جّرفملا  ناطلـسلا  باـتک  زا  هدرک  لـقن  راـحب  رد  یـسلجم  همّـالع  یماّـمح  حـجار  وبا 
هک یماّمح  حجار  وبا  هّصق  نامز  لها  نایم  رد  تسا  هدیدرگ  عیاش  تایالو و  رد  تسا  هدش  روهـشم  هتفگ : وا  هک  یفجن  یلین  دـیمحلادبع 

سمـش قّقحم ، دباع  دهاز  خیـش  تسا  ناشیا  هلمج  زا  هک  ار  نآ  دناهدرک  رکذ  لضافا  قدـص و  لها  لثاما  نایعا  زا  یتعامج  دوب . هّلح  رد 
سپ دوب . نایبصان  زا  وا  دنتفگیم و  ریغـص  ناجرم  ار  وا  هک  دوب  یمکاح  هّلح  رد  تفگ : هک  یلاعت -  هَّللا  همّلـس  نوراق -  نب  دّمحم  نیدلا 

هک درک  رما  دش  رضاح  نوچ  دننادرگ . رـضاح  ار  وا  هک  درک  رما  ثیبخ  نآ  سپ  دنکیم . ّبس  ار  هباحـص  هتـسویپ  حجار  وبا  دنتفگ : وا  هب 
تّدش زا  هک  دندز  ردق  نآ  ار  وا  تروص  هک  نآ  یّتح  دندز ، ار  وا  ندـب  عیمج  دیـسر و  تکاله  هب  هک  دـندز  ار  وا  نادـنچ  دـننزب و  ار  وا 
لخاد ار  وم  زا  ینامسیر  دندرک . خاروس  ار  وا  ینیب  دنتـسب . ار  وا  ینهآ  ریجنز  هب  دندروآ و  نوریب  ار  وا  نابز  تخیر و  وا  ياهنادند  نآ ،

و داد . دوخ  ناوعا  زا  یتعاـمج  تسد  هب  ار  نامـسیر  نآ  رـس  دنتـسب و  رگید  نامـسیر  هب  ار  وم  نامـسیر  نآ  رـس  دـندرک . وا  ینیب  خاروس 
ات دندز ، نادـنچ  دـندرب و  ار  وا  ایقـشا  سپ  دـننزب . دـننادرگب و  هّلح  ياههچوک  رد  تأیه  نآ  تحارج و  نآ  اب  ار  وا  هک  درک  رما  ار  ناشیا 
وا دنتفگ : نارضاح  دومن . وا  لتق  هب  رما  ثیبخ  نآ  دنداد و  ربخ  نیعل  مکاح  هب  ار  وا  تلاح  سپ  دیـسر . تکاله  هب  داتفا و  نیمز  رب  هکنآ 

نادنچ نکم و  وا  نوخ  لخاد  ار  دوخ  درادن . نتشک  هب  جایتحا  تشک و  دهاوخ  ار  وا  هک  هدیسر  وا  هب  تحارج  ردق  نآ  تسا و  ریپ  يدرم 
هب دـندرب  ار  وا  وا ، لها  دوب و  هدرک  مرو  هتفر ، مه  زا  وا  نابز  رود  دـننک . اهر  ار  وا  هک  درک  رما  هک  نآ  اـت  دـندومن  وا  تعافـش  رد  هغلاـبم 

زامن لوغشم  هداتسیا و  وا  هک  دندید  دنتفر ، وا  دزن  هب  مدرم  دش ، حبص  نوچ  سپ  درم . دهاوخ  بش  نامه  رد  وا  هک  دنتشادن  کش  هناخ و 
هدنامن وا  ياهتحارج  زا  يرثا  تسا و  هتشگ  لمدنم  وا  ياهتحارج  هتشگرب و  وا ، هتخیر  ياهنادند  تسا و  هدش  حیحـص  تسا و  حبص 

گرم هک  مدیـسر  یلاح  هب  نم  تفگ : دندومن . لاؤس  وا  رما  زا  دندرک و  بّجعت  وا  لاح  زا  مدرم  دوب . هدـش  لیاز  وا  يور  ياهتسکـش  و 
زا مدومنیم  یـسرداد  بلط  هثاغتـسا و  لاؤس و  یلاعت  قح  زا  دوخ  لد  هب  سپ  منک . لاؤس  ادخ  زا  هک  دوب  هدنامن  ینابز  مدید و  ًاتنیاعم  ار 

ترضح هاگان  دش . رون  زا  رپ  مامت  هناخ  هک  مدید  دش ، کیرات  بش  نوچ  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  ترـضح  دوخ ، يالوم 
دوخ لایع  يارب  زا  ور و  نوریب  : » دومرف تسا و  هدیشک  نم  يور  رب  ار  دوخ  فیرش  تسد  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلعنامزلا  رمالا و  بحاص 

دّمحم نیدلا  سمش  خیش  و  ینیبیم . هک  تلاح  نیا  اب  مدرک  حبص  سپ  تسا ». هدرک  اطع  تیفاع  ار  وت  یلاعت  قح  هک  قیقحت  هب  نک ! راک 
گنر و درز  مادـنا و  فیعـض  درم  حـجار  وبا  هک  یلاـعت ! كراـبت و  يادـخ  هب  مروخیم  مسق  تفگ : ثیدـح  يوار  روکذـم ، نوراـق  نبا 

حبص رد  سپ  مدرک . فصو  هک  مدیدیم  لکـش  تلاح و  نآ  رب  ار  وا  دوب و  وا  هک  متفریم  مامح  هب  مئاد  نم  عضو و  هسوک  تروصدب و 
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دنلب و وا  شیر  تسا و  هدش  تماق  تسرد  تّوق و  بحاص  درم  هک  ار  وا  مدـید  سپ  دـندش . لخاد  وا  رب  هک  اهنآ  اب  مدوب  نم  رگید ، زور 
ات تفاین  رییغت  دوب و  یناوج  تأیه و  نیمه  هب  دشاب و  یگلاس  تسیب  نس  رد  هک  تسا  هدیدرگ  یناوج  دـننام  تسا و  هدـش  خرـس  وا  يور 

نیا رب  ار  وا  زورما  دوب و  هدید  لاح  نآ  رب  ار  وا  زورید  دش . رضاح  هدومن ، بلط  ار  وا  مکاح  دش ، عیاش  وا  ربخ  نوچ  تفر . ایند  زا  هک  نآ 
میظع یبعر  لاح ، نیا  زا  ار  نیعل  مکاح  سپ  هتشگرب . هک  دید  ار  وا  هتخیر  ياهنادند  و  دیدن . وا  رد  ار  تاحارج  رثا  دش و  رکذ  هک  لاح 

هّلح رد  هک  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  ماقم  بناج  هب  ار  دوخ  تشپ  تسشنیم ، دوخ  سلجم  رد  هک  یتقو  نیا ، زا  رتشیپ  وا  هدش و  لصاح 
درکیم و بانج  نآ  هب  ار  دوخ  يور  هیـضق ، نیا  زا  دعب  دومنیم و  ترـضح  نآ  ماقم  هلبق و  بناج  هب  ار  دوخ  دـیلپ  تشپ  درکیم و  دوب ،

(4 .) دیشخبن هدیاف  ثیبخ  نآ  هب  هرهاب  هزجعم  نآ  دُرم و  هک  درکن  گنرد  نادنچ  نآ  زا  دعب  دومنیم و  ارادم  یکین و  هّلح ، لها  هب 

مود لهچ و  تیاکح 

شمسا هک  نیطالس  باحصا  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  رکذ  روکذم ، نیدلا  سمش  خیش  هک  هدومن  لقن  باتک  نآ  زا  زین  سمـش  نب  رّمعم 
دوب نییولع  فقو  هیرق  نآ  درکیم و  هراجا  دوب ، هّلح  یکیدزن  رد  هک  ار  سرب  هیرق  هتـسویپ  دنتفگیم . رّوذم  ار  وا  دوب و  سمـش  نب  رّمعم 

ّیلوـتم هک  دوـب  یمـالغ  نماـض  نآ  يارب  زا  دـنتفگیم و  بیطخلا  نبا  ار  وا  درکیم و  عـمج  ار  هیرق  نآ  هّلغ  هـک  دوـب  یبیاـن  وا  يارب  زا  و 
رما رد  رگیدکی  اب  هتسویپ  ناشیا  دوب و  وا  ّدض  نامثع  دوب و  حالص  نامیا و  لها  زا  بیطخ  نبا  دنتفگیم و  نامثع  ار  وا  هک  دوب  وا  تاقفن 
ّلت یکیدزن  رد  سرب  رد  هک  مالـسلا  هیلعلیلخ  میهاربا  ماـقم  دزن  رد  ناـشیا  ود  ره  هک  داـتفا  قاـّفتا  يزور  سپ  دـندرکیم . هلداـجم  نید ،

ار قح  نآلا  نامثع ! يا  تفگ : نامثع  هب  بیطخ  نبا  سپ  دندوب . رضاح  ماوع  تیعر و  زا  یتعامج  هک  یتقو  رد  دندش  رـضاح  دوب ، دورمن 
تاولـص نیـسح -  نسح و  یلع و  ناشیا  هک  مراد  تسود  هک  ار  اهنآ  مان  مسیونیم  دوخ  تسد  فک  رب  نم  میامنیم . راکـشآ  حضاو و 
هتـشون تسد  هاگ  نآ  تسا . نامثع  رمع و  رکبوبا و  اهنآ  هک  يراد  تسود  هک  ار  اهنآ  مان  سیونب  دوخ  تسد  رب  وت  دـنا و  مهیلع -  هَّللا 

ملاـس وا  تسد  سکره  تسا و  لـطاب  رب  سک  نآ  تسا ، هتخوس  هک  کـی  ره  تسد  میرادیم و  شتآ  رب  میدـنبیم و  مه  اـب  ار  وت  نم و 
نعط نامثع  رب  دندوب ، رضاح  اجنآ  رد  هک  ماوع  تیعر و  دشن . یـضار  نیا  هب  درک و  راکنا  ار  رما  نیا  نامثع  تسا . قح  رب  وا  تسا ، هدنام 
علّطم ماوع  تیعر و  نانخس  رب  ناشیا و  رب  دوب  فرـشم  نامثع  ردام  يوشیمن ؟ یـضار  رما  نیا  هب  ارچ  تسا ، قح  وت  بهذم  رگا  دندومن :
راهظا رد  دیناسرت و  دومن و  دـیدهت  ار  ناشیا  درک و  نعل  ناشیا  رب  دوخ  رـسپ  تیامح  رد  وا  دـندومن و  نعط  وا  رـسپ  رب  ناشیا  هک  دـیدرگ 

دوخ رد  ار  يروک  نوچ  دـیدیمن . ار  زیچ  چـیه  دـیدرگ و  روک  وا  ياهمشچ  لاح ، رد  سپ  دومن . هغلابم  ناشیا  هب  تبـسن  ینمـشد  ندرک 
سپ دـیدیمن . ار  زیچ  چـیه  نکلو  تسا  حیحـص  وا  ياهمشچ  هک  دـندید  دـنتفر ، ـالاب  هفرغ  نآ  هب  نوچ  درک . زاوآ  ار  دوخ  ياـقفر  دـید 

دادغب هّلح و  زا  اّبطا  سپ  وا . نارـسمه  ناشیوخ و  نایم  دیدرگ  عیاش  ربخ  نیا  دندرب . هّلح  هب  دندمآ و  دورف  هفرغ  زا  دـنتفرگ و  ار  وا  تسد 
وا هب  دندمآ . وا  دزن  هب  دـندوب  وا  ياقفر  دنتخانـشیم و  ار  وا  هک  ینانمؤم  نانز  سپ  دـندوبن . رداق  ناشیا  وا و  مشچ  هجلاعم  يارب  دـندروآ 

رایتخا ترـضح  نآ  یتسود  يوش و  هعیـش  رگا  سپ  تسا  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  نآ  درک ، روک  ار  وت  هک  یـسک  نآ  دنتفگ :
نیا زا  یـصالخ  هنرگو  دـنک  اطع  تیفاع  ترـضح ، نآ  تکرب  هب  یلاعت  قح  هک  میوشیم  نماض  ام  ییوج ، يرازیب  وا  نانمـشد  زا  ینک و 

ترـضح ماـقم  هک  هّبق  نآ  هب  دنتـشادرب  ار  وا  دـش  هعمج  بش  نوچ  سپ  هدـش ، یـضار  رما  نیا  هب  نز  نآ  و  تسین . نکمم  وـت  يارب  ـالب ،
کی راهچ  نوچ  دـندیباوخ و  هّبق  نآ  رد  رب  تانمؤم  نانز  نآ  دـندرک و  هّبق  لخاد  ار  وا  دـندرب و  هّلح ، رد  تسا  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص 

ناشیا کی  ره  ياههماج  گنر  تخانـشیم و  ار  ناشیا  کی  کی  وا  انیب و  ياهمشچ  اب  ناشیا  يوس  هب  دمآ  نوریب  نز  نآ  تشذگ ، بش 
: تفگ ار . لاوحا  تیفیک  دندیـسرپ  وا  زا  تیفاع و  نسح  رب  دندرک  دمح  ار  دـنوادخ  دنتـشگ و  داش  یگمه  ناشیا  داد و  ربخ  ناشیا  هب  ار 

وت یلاعت  يادخ  هک  ورب  نوریب  : » تفگ دیسر و  نم  تسد  رب  یتسد  هک  مدید  دیدمآ ، نوریب  هّبق  زا  دوخ  دیدرک و  هّبق  لخاد  ارم  امش  نوچ 
؟ یتسیک وت  متفگ : مدید . هّبق  نایم  رد  ار  يدرم  دوب و  هدیدرگ  رون  زا  رپ  هک  مدید  ار  هبق  تفر و  نم  زا  يروک  سپ  تسا ». هداد  تیفاع  ار 
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نامثع دنتشگرب و  دوخ  ياههناخ  هب  دنتساخرب و  نانز  نآ  سپ  دیدرگ . بیاغ  نم  رظن  زا  سپ  مالسلا . امهیلعنسح  نب  دّمحم  منم  تفگ :
نیا روهظ  مالسلا و  هیلعماما  دوجو  هب  دندرک  نیقی  هلیبق  نآ  درک و  ترهش  هّصق  نآ  دش و  وکین  شردام  وا و  نامیا  هدش و  هعیـش  وا  رـسپ 

(5 .) تسا هدوب  راهچ  لهچ و  دص و  تفه  لاس  رد  هزجعم 

موس لهچ و  تیاکح 

ملاعلا دجمالا  یلوم  نم ، يارب  درک  تیاکح  هن  هاجنپ و  دص و  تفه  هنـس  رفـص  خـیرات  رد  هک  تسا  روکذـم  اجنآ  رد  يردـهز  نب  رفعج 
نب نمحرلادـبع  نیدـلاو  ۀـّلملا  لامک  نیلماعلا  ءاملعلا  راختفا  لضافالا  عجرم  لیاضفلا و  عمجم  ققدـملا  ققحملا  لماکلا  ةودـقلا  لـضافلا 
نب نمحرلادبع  یلاعت  يادـخ  تمحر  يوس  هب  ریقف  هدـنب  هتفگ  تسا : نیا  نآ  تروص  هک  نم  دزن  رد  دوخ  میرک  ّطخ  هب  تشون  ینامع و 

هیقفلا دحوالا  لجالا  خیـشلا  نب  نیدلا  لامج  مّظعملا  ریبکلا  یلوم  هک  یلاعت ، هَّللا  اهاّمح  هیفیـس  هّلح  رد  مدینـشیم  نم  هک  یقیابق  میهاربا 
ردپ تافو  زا  دعب  وا  يردـپ  هّدـج  سپ  دزیخرب . اج  زا  هک  دوبن  رداق  دوب و  هدـش  التبم  جـلف  رازآ  هب  يرَدـهز  نب  رفعج  نیدـلا  مجن  يراقل 

. دادن عفن  دندرک ، هجلاعم  زین  اهنآ  يرایـسب  نامز  دندروآ و  ار  دادغب  نابیبط  دادن . هدیاف  هنوگ  چیه  دومن ، هجلاعم  اهجالع  عاونا  هب  خـیش 
قح هک  دیاش  ناباوخب ! تسا . هّلح  رد  هک  هیلع -  هَّللا  تاولص  رمالا -  بحاص  ترـضح  هفیرـش  هّبق  تحت  رد  ار  وا  دنتفگ : وا  هّدج  هب  سپ 
نآ هب  دـیامرف و  یتفأر  رظن  وا  هب  دـیامن و  رورم  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  هکلب  دـشخب ، تیفاع  الب  نیا  زا  ار  وا  یلاـعت 

ار جلف  دنازیخرب و  ار  وا  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  درب و  فیرش  ناکم  نآ  هب  ار  وا  وا ، هّدج  سپ  دبای . ییاهر  ضرم  نیا  زا  ببس 
وا میوشن و  ادـج  رگیدـکی  زا  هک  دوب  کیدزن  هک  يوحن  هب  اـت  دـش  یتقاـفر  وا  نم و  ناـیم  هزجعم ، نآ  ندینـش  زا  دـعب  دومن . لـیاز  وا  زا 
نم تفگ : مدیسرپ . ار  تیاکح  نیا  وا  زا  سپ  ناشیا ، ناگرزب  دالوا  ناناوج و  هّلح و  لها  هوجو  اجنآ  رد  دشیم  عمج  هک  تشاد  ياهناخ 

تّجح هک  نیا  وا و  هیـضق  زا  مدوب  هدینـش  هضافتـسا  هب  ار  هچ  نآ  نم  يارب  درک  تیاکح  دندش و  زجاع  نآ  هجلاعم  زا  ابطا  مدوب و  جولفم 
دنچ نم ! دیس  يا  مدرک : ضرع  زیخرب ! دوب -  هدیناباوخ  هّبق  ریز  رد  ارم  ماهّدج  هک  لاح  نآ  رد  دومرف -  نم  هب  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص 

مدیدن دوخ  رد  جلف  رثا  متساخرب  نوچ  دومرف . تناعا  نداتسیا  رب  ارم  و  ادخ ! نذا  هب  زیخرب  دومرف : مرادن . نتـساخرب  تردق  هک  تسا  لاس 
ارم دوخ  ياـهتخر  زا  دـندرک و  هراـپ  هراـپ  ارم  ندـب  تخر  كّربـت  يارب  زا  دنـشکب و  ارم  دوب  کـیدزن  دـندروآ و  موجه  نم  رب  مدرم  و 

مداتـسرف و سپ  ناـشیا  يارب  ار  مدرم  ياـهتخر  متفر ، هناـخ  هب  نوچ  دوب و  هدـنامن  نم  رد  جـلف  رثا  متفر و  دوـخ  هناـخ  هب  دـندیناشوپ و 
(6 .) درکیم لقن  مدرم  يارب  ار  تیاکح  نیا  رّرکم  هک  مدینشیم 

مراهچ لهچ و  تیاکح 

، روهشم تسا  يربخ  نآ  مراد و  قوثو  وا  هب  هک  یسک  ارم  داد  ربخ  هک  تسا  هدرک  رکذ  اجنآ  رد  بانج  نآ  تمدخ  للدم  نیسح  فّرـشت 
دـص و تفه  هنـس  هک  منکاس  نآ  رد  نآلا  نم  هک  ياهناخ  هک  هفرـشم -  یلع  یلاعت  هَّللا  مالـس  يورغ -  فیرـش  دهـشم  لها  رتشیب  دزن  رد 
رد للدـم و  طاباس  دوب ، هدـش  فورعم  وا  هب  دـنتفگیمّللدم و  نیـسح  ار  وا  هک  دوب  حالـص  ریخ و  لها  زا  يدرم  لام  تسا ، هن  داتـشه و 

سّدقم ربق  یلامـش  یبرغ و  بناج  هب  هک  دنتفگیم  للدم  نیـسح  طاباس  ار  نآ  دوب و  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  نحـص  یکیدزن 
جـلف و رازآ  هب  دوب  هدـش  التبم  سپ  تشاد . لافطا  لایع و  طاباس ، بحاص  ِنیـسح  سّدـقم و  نحـص  راوید  هب  دوب  لصّتم  هناـخ  نآ  دوب و 
، وا لایع  وا  ضرم  نامز  لوط  ببـس  هب  دنتـشادیمرب و  ار  وا  تجاح  تقو  رد  شلافطا  لایع و  تشادن . مایق  رب  تردق  هک  تشذگ  یتّدـم 
زا دعب  اهبش  زا  یبش  رد  تسیب  دص و  تفه  لاس  رد  دندش و  قلخ  هب  جاتحم  دندش و  التبم  هقاف  رقف و  هب  دـنداتفا و  تجاح  تّدـش و  رد 

اههدید هک  يوحن  هب  تسا ، هدش  عطاس  رون  هناخ ، ماب  هناخ و  رد  هک  دندید  دندش ؛ رادیب  وا  لایع  رسپ و  دوب ، هتفر  بش  کی  راهچ  هک  نآ 
يا زیخرب ! : » دوـمرف نم  هب  دـمآ و  نم  دزن  هب  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تفگ : تسا ؟ ربـخ  هچ  دـنتفگ : نیـسح  هب  ناـشیا  سپ  دـیابریم . ار 
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لیاز نم  ضرم  لاح ، رد  دینازیخرب و  تفرگ و  ارم  تسد  سپ  مزیخرب . مناوتیمن  نم  هک  ینیبیم  ایآ  نم ! دیس  يا  مدرک : ضرع  نیسح »!
بـش ره  رد  ار  نآ  رد  موریم و  دوخ  ّدج  ترایز  هب  هار  نیا  هب  هک  تسا  نم  هار  طاباس  نیا  : » دومرف نم  هب  و  مدیدرگ . حیحـص  دیدرگ و 
طاباس نآ  تفر و  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  تراـیز  هب  تساـخرب و  سپ  نم . يـالوم  يا  مدرک . تعاـطا  مدینـش و  مدرک : ضرع  دـنبب ».

دارم هب  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  تکرب  هب  دندرکیم و  اهرذن  طاباس  يارب  زا  مدرم  للدم و  نیـسح  طاباس  هب  لاح ، ات  تسا  هدش  روهـشم 
(7 .) دندیسریم دوخ 

مجنپ لهچ و  تیاکح 

رکذ روکذم ، نوراق  نب  دّمحم  نیدلا  سمـش  لضافلا  ریبخلا  ملاعلا  حلاصلا  خیـش  هدومرف : اجنآ  رد  بانج  نآ  تمدخ  دوسا  مجن  فّرـشت 
دوب و ْدَوْسَا  شبقل  مجن و  درم ، نآ  مان  دوب . نکاس  تسا ، گرزب  تارف  رهن  رانک  ياههیرق  زا  یکی  هک  اـسوقد  هیرق  رد  يدرم  تسا : هدرک 
رـسپ و کی  ناشیا  يارب  زا  هحلاص . هریخ و  زین  وا  دنتفگیم و  همطاف  ار  وا  هک  دوب  ياهحلاص  نز  وا  يارب  زا  دوب . حالـص  ریخ و  لها  زا  وا 

دندنام یقاب  هفیعـض  تلاح  نیا  رب  یتّدم  دندش و  انیبان  ود  ره  نز  درم و  نآ  دوب و  بنیز  رتخد  مسا  دوب و  یلع  رـسپ  مسا  دوب . رتخد  کی 
قح : » هک تفگ  ياهدـنیوگ  دـش و  هدیـشک  وا  يور  رب  یتسد  هک  دـید  نز  اهبش ، زا  یکی  رد  سپ  دوب . هدزاود  دـص و  تفه  لاس  نیا  و 

سپ تفگ : نز  نکم ». یهاتوک  وا  تمدخ  رد  نک و  تمدخ  ار  یلعوبا  دوخ  رهوش  زیخرب  تسا و  هدـینادرگ  لیاز  وت  زا  ار  يروک  یلاعت 
(8 .) تسا مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  نیا  هک  متسناد  مدید . رون  زا  رپ  ار  هناخ  مدوشگ و  مشچ  نم 

مشش لهچ و  تیاکح 

وا هک  یلبرا  نیدلا  یحم  زا  تسا  هدرک  تیاور  هک  ام  نیحلاص  باحصا  زا  یـضعب  زا  هدرک  لقن  فیرـش  باتک  نآ  رد  یلبرا  نیدلا  یحم 
وا رـس  رد  هلیاه  تبرـض  ياج  داتفا و  وا  رـس  زا  هماّمع  سپ  تفرگ . یکنیپ  ار  درم  نآ  دوب و  وا  اب  يدرم  مدوب و  دوخ  ردـپ  دزن  نم  تفگ :
رد وت  دش و  میدق  نامز  رد  نیفـص  گنج  تفگ : مردپ  تسا . نیّفـص  زا  تبرـض  نیا  تفگ : درک . لاؤس  تبرـض  نآ  زا  ار  وا  مردپ  دوب و 
دای ار  نیفص  گنج  يزور  هار ، نایم  رد  دش . قیفر  نم  اب  ( 9) هزغ هلیبق  زا  يدرم  رصم و  يوس  هب  مدرک  رفـس  نم  تفگ : يدوبن . نامز  نآ 

: متفگ نم  مدرکیم . باریـس  وا  باحـصا  یلع و  نوخ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  مدوبیم ، نیفـص  زور  رد  نم  رگا  تفگ : نم  قـیفر  نآ  مدرک .
یلع و باحـصا  وـت  نـم و  کـنیا  مدرکیم و  باریـس  وا  باحــصا  هیواـعم و  نوـخ  زا  ار  دوـخ  ریــشمش  مدوـبیم ، زور  نآ  رد  نـم  رگا 
زا مداتفا و  اهتبرـض  تدش  زا  نم  هک  نآ  ات  میدیناسر  رگیدـکی  اب  رایـسب  تحارج  میدرک و  یمیظع  گنج  رگیدـکی  اب  سپ  میاهیواعم .
رب تسد  دـمآ و  دورف  بکرم  زا  درم  نآ  مدوـشگ  مـشچ  نوـچ  دـنکیم و  رادـیب  ارم  هزین  رـس  هـب  هـک  مدـید  ار  يدرم  هاـگان  مـتفر . لاـح 

تشگرب و نامز ، كدنا  زا  دعب  دش و  بیاغ  سپ  امن »! ثکم  یتسه  هک  اجنآ  رد  : » دومرف متفای . تیفاع  لاح ، رد  دیلام ؛ نم  ياهتحارج 
؛ يدرک ترصن  يرای و  ار  ام  وت  تسا و  وت  نمـشد  رـس  نیا  دومرف : نم  هب  سپ  دوب . هدروآ  زین  ار  وا  بکرم  دوب و  وا  اب  نم ، مصخ  نآ  رس 
، نالف نب  نالف  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ : نم  دـنک ». يرای  ار  وا  هک  ار  هک  ره  دـنکیم  يرای  ملاع  دـنوادخ  میدرک و  يراـی  ار  وت  اـم 

نیّفـص تبرـض  نیا  هک  وگب  دـنک ، لاؤـس  تبرـض  نیا  زا  ار  وـت  هک  ره  : » دوـمرف نم  هب  سپ  مالـسلا . هیلعناـمزلا  بحاـص  ترـضح  ینعی 
(10 .«) تسا

متفه لهچ و  تیاکح 

رکذ وا  هک  ( 11) بابلالا عیبر  باتک  رد  ینسح ، سواط  نب  رفعج  نب  دّمحم  نب  یلع  دیس  زا  هدرک  لقن  راحب  رد  مساق  نب  دّمحم  نب  نسح 
ياههیرق زا  دنتفگیم و  راّمع  ار  هیحان  نآ  مسا  هک  هفوک  هیحان  زا  مدش  قیفر  يدرم  اب  نم  هک  مساق  نب  دّمحم  نب  نسح  تفگ : هک  هدرک 
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ثیدح هب  ار  وت  منک  ثیدح  نسح ! يا  تفگ : نم  هب  درم  نآ  سپ  میدرک . رکذ  ار  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  رما  هار ، رد  سپ  دوب . هفوک 
دوب یتروص  شوخ  درم  ناشیا  نایم  رد  دـنرخب و  هقوذآ  هک  هفوک  رد  دـندمآ  اـم  دزن  هب  یط  هلیبق  زا  ياهلفاـق  تفگ : وگب ! متفگ : یبیجع .

ای متفگ : تسه . يولع  اج  نیا  رد  امـش  دزن  تفگ : يودـب  نآ  روایب ! يولع  هناخ  زا  وزارت  متفگ : يدرم  هب  نم  سپ  دوب . موق  سییر  وا  هک 
: متفگ میتشاذـگ . دالب  یـضعب  نابایب  رد  ار  وا  ام  هک  تسا  نآ  هَّللا ! و  يولع ، تفگ : يودـب  دـنايولع . هفوک  لها  زا  يرایـسب  هَّللا ! ناحبس 
. میـشکب میبایب و  هک  ار  یـسک  ره  ِلاوما  تراغ  يارب  میتفر  نوریب  رتمک  ای  راوس  دـص  یـس  ردـق  هب  ام  تفگ : يولع ؟ نآ  ربخ  دوب  هنوگچ 

نیا هب  میزادـنیب  هعرق  مییایب  تفگ : يرگید  ضعب  هب  ام  زا  ضعب  یگنـسرگ ، تّدـش  زا  میدـنام و  هنـسرگ  زور  هس  ات  میدرواین ، ریگ  یلام 
. میدرگن كاله  یگنسرگ  زا  هک  نآ  ات  میروخب  ار  نآ  تشوگ  هک  میشکب  ار  بسا  نآ  دمآ ، نوریب  هعرق  هک  کی  ره  بسا  هب  ام و  نابسا 

زاب دـش . وا  مسا  هب  زاـب  میدز ، رگید  هعرق  سپ  مداد . هابتـشا  هب  تبـسن  ار  ناـشیا  سپ  دـمآ . نوریب  نم  بسا  ماـن  هب  میتخادـنا ، هعرق  نوچ 
تشاد و تمیق  یفرـشا  رازه  نم  دزن  رد  بسا  نآ  دـمآ . نوریب  نم  بسا  مان  هب  هبترم ، هس  ره  دـندرک و  نینچ  هبترم  هس  ات  مدـشن ، یـضار 
موش و راوس  ار  وا  رگید  هبترم  کی  هک  دیهد  تلهم  ارم  دـیراد ؛ نم  بسا  نتـشک  هدارا  متفگ : ناشیا  هب  سپ  دوب . مرـسپ  زا  رتهب  نم  شیپ 
زا خسرف  کی  ردق  هب  هک  نآ  ات  مدیناود  مدش و  راوس  نم  دـندش و  یـضار  ناشیا  دـنامن . نم  لد  رد  وا  يراوس  يوزرآ  ات  مناودـب  يردـق 
نم تفگ : تسیک ؟ وت  لها  و  یتسیک ؟ زا  وت  زینک ! يا  متفگ : دنیچیمرب . مزیه  یّلت ، یلاوح  رد  هک  مدید  ار  يزینک  سپ  مدش . رود  ناشیا 

ناقیفر بناج  هب  ار  هزین  مدرک و  هزین  رـس  رب  ار  دوخ  لامتـسد  نم  سپ  تشذگ . نم  دزن  زا  هاگ  نآ  تسا . يداو  نیا  رد  هک  میولع  درم  زا 
يردق نوچ  سپ  میدیـسر . يدابآ  هب  هک  ار  امـش  داب  تراشب  متفگ : دـندمآ ، نوچ  دـنیایب . هک  میامن  مالعا  ار  ناشیا  هک  مدرک  دـنلب  دوخ 

دوب هتخیوآ  هرـس  ات  شناوسیگ  دوب و  مدرم  نیرتوکین  هک  دمآ  نوریب  يور  وکین  یناوج  سپ  میدـید . يداو  نآ  طسو  رد  ياهمیخ  میتفر ،
دمآ نوریب  كزینک  روایب و  بآ  هک  درک  ادص  كزینک  هب  سپ  میاهنشت . ام  برع ! گرزب  يا  میتفگ : وا  اب  ام  درک . مالس  نادنخ و  يور  اب 

وا زا  زین  ار  رگید  حدـق  نآ  داد و  ام  هب  تشاذـگ و  نآ  نایم  رد  ار  دوخ  تسد  تفرگ و  وا  زا  ار  حدـق  کی  ناوج  نآ  بآ و  حدـق  ود  اـب 
باریـس نوچ  دشن . مک  حدـق  ود  بآ  زا  يزیچ  میدـش و  باریـس  میدـیماشآ و  حدـق  ود  نآ  زا  ام  همه  داد و  ام  هب  درک و  نینچ  تفرگ و 

دوخ تسد  دوب و  یندروخ  نآ  رد  هک  دروآ  نوریب  ياهرفـس  تشگرب و  همیخ  هب  دوخ  سپ  میاهنـسرگ . برع ! گرزب  يا  میتفگ : میدـش ،
داز نآ  میدروخ و  هرفـس  نآ  زا  هَّللاو  ام ، همه  سپ  دنیـشنب . هرفـس  رـس  رب  سک ، هد  سک ، هد  دومرف : تشادرب و  تشاذگ و  داز  نآ  رد  ار 

. یناشن هب  دومن  هراشا  تسا و  امـش  هار  نیا  دومرف : هد . ناشن  ام  هب  ار  هار  نالف  میتفگ : ندروخ  زا  دـعب  سپ  دـشن . مک  تفاین و  رییغت  چـیه 
اجک هب  تسا  هدمآ  امـش  ریگ  لام ، هک  نونکا  میاهدمآ ؛ نوریب  لام  يارب  ام  هک  تفگ  رگید  ضعب  هب  ام  زا  یـضعب  میدش ، رود  وا  زا  نوچ 
سپ میدرگرب . وا  يوس  هب  هک  دـش  قفّتم  همه  يأر  هک  نآ  ات  درکیم ، رما  یـضعب  درکیم و  یهن  رما  نیا  زا  اـم  زا  یـضعب  سپ  میوریم .

دش و راوس  یبهشا  بسا  رب  تفرگ و  ار  دوخ  هزین  درک و  لیامح  ار  دوخ  ریشمش  تسب و  ار  دوخ  رمک  میتشگرب ، وا  يوس  هب  هک  ار  ام  دید 
یتفگ و هک  تسا  لایخ  نامه  میتفگ : دـینک ؟ تراغ  ارم  هک  تسا  هدرک  دـساف  لایخ  هچ  امـش  هثیبخ  ياهسفن  دومرف : دـمآ و  ام  ربارب  رد 
دیـشک و نیمز  رد  یّطخ  میدـش . رود  میتـخیرگ و  وا  زا  میدیـسرت و  نآ  زا  اـم  همه  هک  دز  اـم  رب  ياهرعن  میدرک . در  وا  هـب  یحیبـق  نـخس 
ار وا  ندرگ  هک  نآ  رگم  دنکیمن ، روبع  طخ  نیا  زا  امش  زا  يدحا  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  نم ، ّدج  ّقح  هب  مسق  دومرف :

(12 .) تسین نارگید  لثم  ّقح و  يور  زا  تسا  يولع  نآ  میتشگرب و  وا  سرت  زا  هک  هَّللا  و  منزیم .

متشه لهچ و  تیاکح 

رد ناشاک  لـها  زا  يدرم  هک  دـنداد  ربخ  ارم  فجن  لـها  زا  یتعاـمج  دومرف : رکذ  ( 13) راحب رد  بانج  نآ  تمدـخ  یناشاک  درم  فّرـشت 
رب تردق  دوب و  هدش  کشخ  وا  ياهاپ  هک  نآ  ات  يدـیدش ، ضرم  هب  دـش  لیلع  فجن  رد  دوب . هَّللا  تیب  جـح  مزاع  دـمآ و  فرـشا  فجن 
درم نآ  تشاد . سّدقم  نحص  رد  ياهرجح  حلاص ، نآ  هک  دندوب  هتـشاذگ  احلـص  زا  یکی  دزن  فجن  رد  ار  وا  وا ، ياقفر  تشادن و  راتفر 
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نآ اـهزور  زا  یکی  رد  اـهرُد . ندـیچرب  يارب  زا  اـشامت و  يارب  ارحـص ، هـب  تـفریم  نوریب  تـسبیم و  وا  يور  رب  ار  رد  زور  ره  حـلاص ،
هب هاگ  نآ  زادنیب ، ییاج  رد  نوریب و  ربب  دوخ  اب  زورما  ارم  مدش . شّحوتم  ناکم  نیا  زا  هدش و  گنت  ملد  تفگ : حلاص  درم  نآ  هب  ضیرم 

ترضح ماقم  ار  نآ  هک  دوب  یماقم  تیالو  نوریب  رد  درب و  نوریب  دوخ  اب  ارم  دش . یـضار  درم  نآ  تفگ : سپ  ورب . یهاوخ  هک  بناج  ره 
یتخرد يالاب  رب  تسـش و  دوب ، هک  یـضوح  رد  اجنآ  رد  ار  دوخ  هماج  دیناشن و  اجنآ  رد  ارم  فجن  جراخ  رد  دنتفگیم  مالـسلا  هیلعمئاق 

هاگان دوشیم . یهتنم  اجک  هب  نم  رما  رخآ  هک  مدرکیم  رکف  مدنام . ناکم  نآ  رد  اهنت  نم  تفر و  ارحـص  هب  تخادنا و  دوب ، اجنآ  رد  هک 
دزن رد  تفر . دوب ، ماقم  نآ  رد  هک  ياهرجح  هب  درک و  مالـس  نم  رب  دش و  نحـص  نآ  لخاد  هک  مدید  ار  ینوگ  مدنگ  يور  شوخ  ناوج 

هب دش  غراف  زامن  زا  نوچ  مدوب . هدـیدن  یبوخ  نآ  هب  زامن  زگره  نم  هک  دروآ  ياج  هب  عوشخ  عوضخ و  اب  زامن  تعکر  دـنچ  نآ  بارحم 
تیفاع نآ  زا  ارم  ادخ  هدش و  گنت  نآ ، زا  نم  هنیس  هک  مدش  التبم  ییالب  هب  نم  متفگ : وا  هب  نم  دومن . لاؤس  نم  لاوحا  زا  دمآ و  نم  دزن 

قح هک  تسا  دوز  شابم ! نوزحم  : » دومرف نم  هب  درم  نآ  مدرگ . صالخ  هک  نآ  ات  دربیمن  ایند  زا  ارم  مدرگ و  ملاس  هک  نآ  اـت  دـهدیمن 
زا نم  داتفا . نیمز  هب  تخرد  يالاب  زا  هماجنآ  هک  مدـید  نم  تفر ، نوریب  نوچ  تشذـگ و  ناکم  نآ  زا  دـنک ». اطع  وت  هب  ار  ود  ره  یلاعت 

ياج زا  هک  متـسناوتیمن  نم  متفگ : مدرک و  رکف  دوخ  اب  نآ  زا  دـعب  متخادـنا . تخرد  رب  متـسش و  متفرگ و  ار  هماجنآ  متـساخرب و  ياج 
شیوخ رد  یـضرم  درد و  هنوگ  چـیه  مدرک ، رظن  دوـخ  رد  نوـچ  متفر و  هار  متـساخرب و  هک  مدـش  نینچ  هنوـگچ  نوـنکا  مزیخرب . دوـخ 

زا تسا . هدیشخب  تیفاع  ارم  وا ، زاجعا  راوگرزب و  نآ  تکرب  هب  یلاعت  قح  هک  دوب  مالسلا  هیلعمئاق  ترـضح  درم  نآ  هک  متـسناد  مدیدن .
. متخانشن ار  ترضح  نآ  نم  ارچ  هک  مدیدرگ  نامیشپ  مدان و  رایسب  مدیدن . ار  یسک  مدرک ، رظن  ارحـص  رد  متفر و  نوریب  ماقم  نآ  نحص 

دش رّـسحتم  رایـسب  زین  وا  تشذگ . هچ  نآ  هب  مداد  ربخ  ار  وا  نم  دیدرگ . ریحتم  درک و  لاؤس  نم  لاح  زا  دمآ و  نم  قیفر  هرجح ، بحاص 
ناشیا اب  زور  دـنچ  دـندمآ و  وا  ناقیفر  نایجاح و  هک  نآ  ات  مدوب  ملاس  متفر و  هرجح  هب  وا  اب  دـشن . رّـسیم  ار  وا  راوگرزب  نآ  تاـقالم  هک 

، داد ربخ  وا  هب  هیلع -  هَّللا  تاولص  مئاق -  ترضح  هک  زیچ  ود  نآ  تّحص  دش و  نفد  سّدقم  نحص  رد  درُم و  دش و  ضیرم  هاگ  نآ  دوب ،
. ندرم يرگید  دوب و  تیفاع  یکی  هک  دش  رهاظ 

مهن لهچ و  تیاکح 

نایگنرف دوب و  گنرف  مکح  تحت  نیرحب ، تیالو  یتّدم  هک  دندرک  رکذ  تاقث  زا  یتعامج  هدومرف : فیرش  باتک  نآ  رد  نیرحب  نایعیش 
دالب و نآ  لاح  هب  دشاب  حلصا  دوش و  رترومعم  تیالو  نآ  ملسم ، تموکح  ببس  هب  دیاش  هک  دندرک  نیرحب  یلاو  ار  ناناملـسم  زا  يدرم 

تبـسن ینمـشد  توادع و  راهظا  هتـسویپ  دوب و  رتدیدش  مکاح  نآ  زا  توادع  بصن و  رد  هک  تشاد  يریزو  دوب و  نایبصان  زا  مکاح  نآ 
هتـسویپ نیعل ، ریزو  نآ  دنتـشاد . مالـسلا  مهیلعتلاسر  تیب  لها  هب  تبـسن  تیالو  نآ  لـها  هک  یتسود  ببـس  هب  دومنیم  نیرحب  لـها  هب 

رد يرانا  مکاح و  رب  دـش  لخاد  ثیبخ  ریزو  اهزور  زا  یکی  رد  دالب . نآ  لها  ندـیناسر  ررـض  نتـشک و  يارب  درکیم  اـهرکم  اـههلیح و 
رمع رکبوبا و  هَّللا و  لوسر  دّمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  هتـشون : رانا  نآ  رب  هک  دـید  رانا  رد  درک ، رظن  نوچ  مکاح  داد و  مکاح  هب  تشاد و  تسد 

، رما نآ  زا  سپ  دـنامیمن . قلخ  تعانـص  تسا و  رانا  لـصا  زا  هتـشون  نآ  هک  دـید  درک ، رظن  مکاـح  هَّللا . لوسر  ءاـفلخ  یلع  ناـمثع و  و 
لها باب  رد  وت  يأر  تسا  زیچ  هچ  هضفار . بهذـم  لاطبا  رب  يوق  تسا  یلیلد  رهاـظ و  تسا  یتمـالع  نیا  تفگ : ریزو  هب  دـش و  بّجعتم 

رـضاح ار  ناشیا  هک  وت  يارب  زا  تسا  راوازـس  دـنیامنیم و  نیهارب  لیلد و  راکنا  بّصعتم . دـنایتعامج  اـهنیا  تفگ : نیعل  ریزو  نیرحب ؟
نتـشگرب زا  رگا  لیزج و  باوث  تسا  وت  يارب  زا  دندرگرب  دوخ  بهذم  زا  دننک و  لوبق  هاگره  سپ  ییامنب . ناشیا  هب  ار  رانا  نیا  ییامن و 

دنروایب لیلد  نیا  زا  یباوج  ای  ّتلذ  اب  دنهدب  هیزج  ای  زیچ  هس  زا  یکی  نایم  امن ، ریخم  ار  ناشیا  دننامب  یقاب  دوخ  یهارمگ  رب  دـنیامن و  ابا 
. يرادرب تمینغ  هب  ار  ناشیا  دیلاوم  ییامن و  ریسا  ار  ناشیا  دالوا  نانز و  یـشکب و  ار  ناشیا  نادرم  هک  نآ  ای  دنرادن  يّرفم  هک  نآ  لاح  و 

دومن ناشیا  هب  ار  رانا  نآ  درک و  رضاح  ار  ناشیا  داتسرف و  ناشیا  رایخا  لضافا و  املع و  یپ  هب  دومن و  نیـسحت  ار  ثیبخ  نآ  يأر  مکاح ،
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امش لام  منکیم و  ریسا  ار  امش  نادنزرف  نانز و  مشکیم و  ار  امش  نادرم  دیرواین ، باب  نیا  رد  یفاش  باوج  رگا  هک  داد  ربخ  ناشیا  هب  و 
رب رداق  دـندیدرگ و  ریحتم  دندینـش ، ار  روما  نیا  ناشیا  نوچ  دـیهدب . هیزج  تلذ  اـب  راّـفک  دـننام  دـیاب  هک  نآ  اـی  مرادیمرب  تراـغ  هب  ار 

دیاش هد ، تلهم  ار  ام  زور  هس  ریما ! يا  دـنتفگ : ناشیا  ناگرزب  سپ  دـیزرلب . ناشیا  ندـب  دـیدرگ و  ریغتم  ناشیا  ياهور  دـندوبن و  باوج 
ناشیا داد و  تلهم  ار  ناشیا  زور  هس  ات  سپ  یهاوخیم . هک  هچ  نآ  ام  اب  نکب  میدرواین ، رگا  یشاب و  یضار  نآ  زا  وت  هک  میروایب  یباوج 

قفّتم نآ  رب  ناشیا  يأر  هک  نآ  ات  دـنداد  نالوج  ار  دوخ  ياـهيأر  دـندش و  عمج  یـسلجم  رد  دـنتفر و  نوریب  وا  دزن  زا  ریحت  فوخ و  اـب 
رایتخا ار  سک  هس  سک ، هد  نایم  زا  هاگ  نآ  دندرک . نینچ  سپ  دـنیامن . رایتخا  ار  سک  هد  ناشیا ، داّهز  نیرحب و  ياحلـص  زا  هک  دـندش 

، ناـمز ماـما  هب  نک  هثاغتـسا  نک و  تداـبع  ار  ادـخ  ارحـص و  يوـس  هب  ور  نوریب  بشما  وـت  دـنتفگ : ار  رفن  هـس  نآ  زا  یکی  سپ  دـندرک .
هار دـهد  ربخ  وت  هب  هک  دـیاش  ام . رب  تسا  ملاع  دـنوادخ  تّجح  تسام و  نامز  ماما  وا  هک  هیلع -  هَّللا  تاولـص  رمالا -  بحاـص  ترـضح 

درک و عّرضت  هیرگ و  درک و  تدابع  عوضخ  يور  زا  ار  ادخ  بش  مامت  رد  تفر و  نوریب  درم  نآ  ار . همیظع  هیلب  نیا  زا  نتفر  نوریب  هراچ 
ربخ ار  ناشیا  دمآ و  ناشیا  دزن  هب  دیدن و  يزیچ  حبص و  ات  دومن  هیلع -  هَّللا  تاولص  رمالا -  بحاص  ترضح  هب  هثاغتسا  دناوخ و  ار  ادخ 

. دـش هدایز  ناشیا  عزج  قلق و  سپ  دـیدن . يزیچ  دومن و  عّرـضت  اعد و  لّوا ، قیفر  لـثم  زین  وا  دنداتـسرف . ار  رگید  یکی  مود  بش  رد  داد .
تفر ارحص  هب  هنهرب  ياپ  رس و  اب  موس  بش  رد  وا  دوب و  یسیع  نب  دّمحم  وا  مسا  دوب و  راکزیهرپ  درم  وا  دندرک و  رـضاح  ار  یموس  سپ 

ترضح هب  درادرب و  نانمؤم  زا  ار  هیلب  نآ  هک  دیدرگ  یلاعت  قح  هب  لّسوتم  دش و  لوغشم  هیرگ  اعد و  هب  کیرات و  رایـسب  دوب  یبش  نآ  و 
نب دّـمحم  يا  : » هک دـیامنیم  باطخ  وا  هب  يدرم  هک  دینـش  دـش ، بش  رخآ  نوچ  دومن و  هثاغتـسا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  رمـالا -  بحاـص 

یمیظع رما  يارب  زا  نم  هک  راذگب  ارم  درم  يا  تفگ : وا  نابایب »؟ نیا  يوس  هب  يدـمآ  نوریب  ارچ  منیبیم و  لاح  نیا  هب  ار  وت  ارچ  یـسیع !
. نآ فشک  رب  دشاب  رداق  هک  یسک  يوس  هب  رگم  ار ، نآ  منکیمن  هوکـش  دوخ و  ماما  يارب  زا  رگم  منکیمن ، رکذ  ار  نآ  ماهدمآ و  نوریب 

هّـصق رمالا ، بحاص  ییوت  رگا  تفگ : یـسیع  نب  دّمحم  ار »! دوخ  تجاح  نآ  نک  رکذ  رمالا ، بحاص  منم  یـسیع ! نب  دّمحم  يا  : » تفگ
رب راـنا  نآ  صوصخ  رد  هک  ياهیلب  يارب  زا  ياهدـمآ  نوریب  ییوگیم ، تسار  یلب ، : » دوـمرف يرادـن . نم  نتفگ  هب  جاـیتحا  ینادیم و  ارم 

ار ماظن  زجعم  مـالک  نیا  نوچ  تفگ : یـسیع  نب  دّـمحم  تسا ». هدرک  امـش  رب  مکاـح  هک  یفیوخت  دـیعوت و  نآ  تسا و  هدـش  دراو  اـمش 
تسا و هدیـسر  ام  هب  زیچ  هچ  هک  ینادیم  وت  نم ! يـالوم  يا  یلب ، مدرک : ضرع  دـمآیم و  ادـص  نآ  هک  مدـش  بناـجنآ  هّجوتم  مدـینش ،

هَّللا هنعل  ریزو -  هک  یتسرد  هب  یـسیع ! نب  دّمحم  يا  : » دومرف بانج  نآ  سپ  ام . زا  الب  نآ  فشک  رب  يرداق  ام و  هانپ  ذالم و  ماما و  ییوت 
فصن نایم  رد  درک و  فصن  ود  تخاس و  يرانا  لکـش  هب  لِگ  زا  وا  تفرگ  راب  تخرد  نآ  هک  یتقو  رانا . زا  تسا  یتخرد  وا  هناخ  رد  - 

تشاذـگ و لگ  بلاق  نآ  نایم  رد  ار  رانا  نآ  تخرد . يور  رب  دوب  کچوک  زونه  رانا  تشون . ار  تباتک  نآ  زا  یـضعب  اهنآ ، زا  کی  ره 
هک وگب  وا  هب  دیور ، مکاح  دزن  هب  نوچ  حابص  سپ  دش . نینچ  دنام و  نآ  رد  هتشون  رثا  دش ، گرزب  بلاق  نآ  نایم  رد  نوچ  تسب . ار  نآ 

تـسار بناج  هب  دـیوش ، ریزو  هناخ  لخاد  هک  یتقو  ریزو . هناـخ  رد  رگم  منکیمن ، رهاـظ  نکل  ماهدروآ و  دوخ  اـب  ار  هیلب  نیا  باوج  نم 
تعناـمم ریزو  هک  تسا  دوز  هفرغ . نآ  رد  رگم  منکیمن ، باوج  هک  وگب  مکاـح  هب  سپ  دـید . یهاوخ  ياهفرغ  لوخد ، ماـگنه  رد  دوـخ 

وت و زا  رتدوز  ددرگ  هفرغ  لخاد  اهنت  ریزو  هک  راذـگن  يور و  الاب  هفرغ  نآ  هب  هک  نآ  هب  نکب  هغلابم  وت  هفرغ و  نآ  رد  لوخد  زا  دـنکیم 
یلگ بلاق  نآ ، رد  هک  ریگب  ار  هسیک  نآ  تسه و  نآ  رد  يدیفـس  هسیک  هک  دـید  یهاوخ  ياهچقاط  هفرغ  نآ  رد  وش . هفرغ  لخاد  لّوا  وت 

موـلعم وا  هلیح  هک  نآ  اـت  راذـگب  بلاـق  نآ  رد  ار  راـنا  نآ  مکاـح  روـضح  رد  سپ  تسا . هدرک  نآ  رد  ار  هلیح  نآ  نوـعلم  نآ  هک  تـسا 
ریغ هب  دینکـشب  نوچ  ار  رانا  نآ  هک  تسا  نآ  ام  رگید  هزجعم  هک  وگب  مکاح  هب  هک  تسا  نآ  رگید  تمالع  یـسیع ! نب  دّمحم  يا  ددرگ .

روضح رد  هک  دـینک  رما  ریزو  هب  دـینادب ، دـیهاوخیم  ار  نخـس  نیا  یتسار  رگا  وگب  تفای و  دـیهاوخن  نآ  رد  رگید  زیچ  رتسکاخ ، دود و 
نانخس نیا  یسیع  نب  دّمحم  نوچ  دیسر . دهاوخ  ریزو  شیر  تروص و  رب  دود  رتسکاخ و  نآ  دنکـشب ، نوچ  دنکـشب و  ار  رانا  نآ  مدرم ،

يداش و اب  دیسوب و  ار  نیمز  بانج  نآ  لباقم  رد  دیدرگ و  داش  رایسب  دینـش ، نایملاع  دنوادخ  تّجح  نأش و  یلاع  ماما  زا  ار  ناشن  زاجعا 
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رما وا  هب  مالسلا  هیلعماما  هک  ار  هچ  نآ  درک  یسیع  نب  دّمحم  دنتفر و  مکاح  دزن  هب  دش ، حبـص  نوچ  تشگرب و  دوخ  لها  يوس  هب  رورس 
نیا تفگ : دیدرگ و  یـسیع  نب  دّمحم  هّجوتم  مکاح  سپ  دوب . هداد  ربخ  اهنآ  هب  بانج  نآ  هک  یتازجعم  نآ  دیدرگ  رهاظ  دوب و  هدومرف 

ره مالسلا  مهیلعهّمئا  زا  وا  سپ  امش ؟ ماما  تسیک  تفگ : یلاو  ام . رب  ادخ  تّجح  ام و  نامز  ماما  تفگ : دوب ؟ هداد  ربخ  وت  هب  یک  ار  روما 
نم هک  نک  زارد  تسد  تفگ : مکاح  دیـسر . هیلع -  هَّللا  تاولـص  رمالا -  بحاص  ترـضح  هب  هک  نآ  ات  داد  ربخ  يرگید  زا  دـعب  ار  کی 

وا لوسر  هدـنب و  دّـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  هناـگی و  دـنوادخ  رگم  ییادـخ  تسین  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  بهذـم و  نیا  رب  منک  تعیب 
زا کی  ره  هب  سپ  تسا . هفیلخ  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لصفالب  ترـضح ، نآ  زا  دعب  هفیلخ  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا و 

یهاوخرذع نیرحب  لها  زا  دومن و  ریزو  لتق  هب  رما  دـش و  وکین  وا  نامیا  دومن و  رارقا  مالـسلا  مهیلعناشیا  رخآ  ات  يرگید  زا  دـعب  ناماما 
ّفلؤم ( 14 .) دننکیم ترایز  ار  وا  مدرم  تسا و  فورعم  ناشیا  دزن  یـسیع  نب  دّمحم  ربق  تسا و  فورعم  نیرحب  لها  دزن  هّصق  نیا  درک .

نآ رد  هدش  شقن  هک  هسیفن  ریغ  هسیفن و  راجحا  ماسقا  زا  دوشیم  تفای  هعیـش  تسد  رد  یهاگ  هک  دوب  هدینـش  ای  هدید  ریزو  ایوگ  دیوگ :
هب ار  قح  دنک و  رادیدپ  یـشقن  راگدرورپ  عنـص  لباقم  رد  تساوخ  دنکیم . ناشیا  بهذم  تیقح  رب  تلالد  هک  يزیچ  یهلا  عنـص  ِدـی  هب 
نب دّمحم  تامارک ، بحاص  نیدلا  سمش  خیش  ّطخ  هب  نآ  مامت  هک  ياهفیرـش  هعومجم  رد  و  هرون . متی  نا  ِّالا  هَّللا  یبأی  و  دناشوپب ، یلطاب 

روکذم نآ ، ریغ  تایرفعج و  باتک  رصتخم  نآ ، زا  دعب  دیدحلا و  یبا  نبا  هعبس  دیاصق  نآ  لّوا  تسا و  ییاهب  خیـش  ّدج  هک  یعابج  یلع 
نکلو نیجللا  نم  یقتأ  تنک  نیطبـسلا  دـلاو  جـیوزت  موی  ینورثـن  ءامـسلا  نم  ّرد  اـنا  دوب : بوتکم  یخرـس  قیقع  رد  دـش  تفاـی  هک  تسا 
یهایـس نیگن  رب  نسحلا و  یبا  ءایـصوالا  دیـسل  ینزح  نع  کئبنی  ینول  ةرفـص  هدش  هدید  یفجن  درز  ّرد  رب  نیـسحلارحن و  مدـب  ینوغبص 

نیسحلادبع خیش  هرصع ، دیحو  داتسا ، خیش  فجنلا  نکاس  یلع  ینزح  طرفل  ینول  لاح  فدصلا  رهوج  لب  ةراجحلا  نم  تسل  هدش  هدید 
ره رد  نآ ، نطاب  رد  دـندوب ، هدرک  هّصح  ودراشنم  اب  اجنآ  رد  ار  یتخرد  دـندوب ، هتفر  هّلح  هب  یتقو  دـندرک : لـقن  هارث -  باـط  ینارهط - 

لاـجر ناـیعا  زا  یکی  دزن  رد  نـالا ، نارهط  رد  هَّللا ». یلو  یلع  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هَّللا  هلا  هلا  ـال  ، » خـسن ّطـخ  هب  دوب  شقن  دـندید  یفـصن 
هک رگید  ياهملک  و  سوکعم . يای  اب  یلع  تسا ، شوقنم  نآ  نطاب  رد  هک  سدـع  کی  ردـق  هب  تسا  یکچوک  ساـملا  ناریا ، هیّلع  تلود 

گنـس کـی  رتشوش  رهن  رد  متفاـی  دومرف : ( 15) عیبرلارهز باتک  رد  يرتشوش  هَّللا  تمعن  دیـس  لـیبن ، ثّدـحم  دـشاب . اـی  دوریم  لاـمتحا 
نمحرلا هَّللا  مسب  : » گنـس نامه  گـنر  هب  گنـس  نآ  رب  دوب  هتـشون  نیمز و  ریز  زا  اـهرافح  ار  نآ  دـندوب  هدروآرد  هک  يدرز  کـچوک 

هابـصح ضرأ  یلع  همد  بتک  البرک  ضراب  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  لتق  امل  هَّللا  یلو  یلع  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هَّللا . الا  هلا  میحرلا ال 
نآ هک  دندرک  لقن  ناهفصا  هعمج  ماما  یـسلجم و  همّالع  طبـس  نیـسح  دّمحم  ریم  لیلج  ملاع  نوبلقنی ». ٍبلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیـسو 

، ّربدت لّمأت و  زا  سپ  تشاد . هضرع  همه  رب  درک و  رضاح  ار  مسق  ره  زا  عیانـص  لها  سپ  نامیلـس . هاش  روفغم  تهج  هب  دندروآ  ار  گنس 
رهاظ گنـس  نیا  رد  نینچ  یـشقن  هک  تسین  تردـق  نآ  ار  یـسک  نوچیب ، قلاخ  زج  نوریب و  رـشب  تعنـص  زا  هک  دـندرک  قیدـصت  همه 

نیا لقن  ياصقتسا  یضتقم  ماقم  داد . رارق  دوخ  يوزاب  زرح  یّلح و  زا  تسارآ و  رویز  بیز و  عاونا  هب  ار  گنـس  نآ  ناطلـس  سپ  دیامن .
هیلعادهـشلادیس كرابم  نوخ  هب  ّقلعتم  هچ  نآ  صوصخ  قرفتم . خـیراوت  رابخا و  بتک  رد  رایـسب و  مقر  نآ  زا  ّالاو  تسین ، بلاطم  هنوگ 

. هدش رهاظ  نآ  رثا  هریغ  گنس و  تخرد و  رد  هک  تسا  مالسلا 

مهاجنپ تیاکح 

دیفم خیش  يارب  هسّدقم  هیحان  بوتکم 

یلاعت يادخ  هسّدـقم ، هیحان  زا  یبوتکم  دـش  دراو  هدرک : لقن  ( 16) جاجتحا باتک  رد  یـسربط ، بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحا  لیلج ، خـیش 
نامعن نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفم  خیش  رب  هد ، دصراهچ و  هنس  ِرفص  زا  دوب  هدنام  یقاب  هک  يزور  دنچ  رد  ار ، وا  دیامرف  تیاعر  تسارح و 
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هخـسن لصا  ًالّوا  ًاکّربت  ام  زاجح و  هب  لصّتم  هسّدقم  هیحان  زا  ار  نآ  دوب  هتـشادرب  هک  وا  هدنناسر  دومن  رکذ  هحور ، -  هَّللا  سّدق  یثراح - 
خیشلا دیشرلا  یلوملا  دیدسلا و  خیـشلل  ناونعلا  بانم  بونی  ام  هخـسن  میزادرپیم : مهف  ردق  هب  نآ  همجرت  هب  نآ  زا  سپ  مینکیم ، لقن  ار 

هَّللا مسب  باتکلا ) یف  ام  ۀخـسن   ) دابعلا یلع  ذوخأملا  دهعلا  عدوتـسم  نم  هزازعا -  هَّللا  مادا  نامعنلا -  دّمحم  نب  دّمحم  هَّللادبع  یبا  دیفملا 
وه الا  هلا  يذلا ال  هَّللا  کیلا  دمحن  اناف  نیقیلاب  انیف  صوصخملا  نیدلا  یف  صلخملا  ( 17) یلولا اهیا  کیلع  مالس  دعب  اّما   » میحّرلا نمحّرلا 

یلع کتبوثم  لزجا  ّقحلا و  ةرـصنل  کقیفوت -  هَّللا  مادا  کملعنل -  نیرهاطلا و  هلآ  دّمحم و  انیبن  انالوم و  اندیـس و  یلع  ةولـصلا  هلئـسن  و 
مهافک هتعاطب و  یلاعت  هَّللا  مهّزعا  کلبق  انیلاوم  یلا  اّنع  هیدؤت  ام  کفیلکت  ۀـباتکلاب و  کفیرـشت  یف  انل  نذا  دـق  ّهنا  قدـصلاب  اّنع  کقطن 

هیلا نکـست  نم  یلا  هتیدأت  یف  لمعا  هرکذن و  ام  یلع  هنید  نم  نیقراملا  هئادعا  یلع  هنوعب  هَّللا  كدـیا  فقف  هتـسارح  مهل و  هتیاعرب  مهملا 
نینمؤملا انتعیـشلو  انل  حالـصلا  نم  هَّللا  انارا  يذلا  بسح  نیملاظلا  نکاسم  نع  یئانلا  انناکمب  نیواث  اّنک  نا  نحن و  هَّللاءاش  نا  همـسرن  امب 

مکباصا يذـلا  يذالاب  انتفرعم  مکرابخا و  نم  ءیـش  اّنع  بزعی  مکئابناب و ال  ًاملع  طیحن  اـّناف  نیقـسافلل  ایندـلا  ۀـلود  تماد  اـم  کـلذ  یف 
مکتاعارمل و نیلمهم  ریغ  انا  نوملعی و  مّهناک ال  مهنم  ذوخأملا  دهعلا  اوذبن  ًاعـساش و  هنع  حلاصلا  فلـسلا  ناک  ام  یلا  مکنم  ریثک  حنجذم 

ۀنتف نم  مکئابتنا  یلع  انورهاظ  هلالج و  ّلج  هَّللا  اوّقتاف  ءادعالا  مکملطـصا  و   [ ءاواللا  ] ءالبلا مکب  لزنل  کلذ  ول ال  مک و  رکذل   ] نیـسان ال 
ّمتم هَّللا  انیهن و  انرمال و  مکتـشقانم  اهتکرح و  راردال  ةراما  یه  هلما و  كردا  نم  اهنع  ییحی  هلجا و  مح  نم  اهیف  کلهی  مکیلع  تفانا  دـق 

ۀیوما و ۀعابحلا ) یه  هفرغ و  عمج  فرغک  هبتصع  عمج   ) بصع اهنشخی  ۀیلهاجلا  ران  بش  نم  ۀیقتلاب  اومصتعاف  نوکرشملا  هرک  ول  هرون و 
يدامج ّلها  اذا  ۀیـضرملا  لبـسلا  اهنع  نعطلا  یف  کلـس  و  ۀیقحلا ]  ] نطاومب اهیف  مکنم   ] مری مل  نم  ةاجنب  میعز  انا  ۀیودهم  ۀقرف  اهب  لوهی 

ۀیلج و ۀیآ  ءامسلا  نم  مکل  رهظتس  هیلی  يّذلا  نم )  ) یف نوکی  امل  مکتدقر  نم  اوظقیتسا  هیف و  ثدحی  امب  اوربتعاف  هذه  مکتّنس  نم  یلوالا 
قاضم مالـسالا  نم  فیاوط  قارعلا  ضرا  یلع  بلغی  قلقی و  قرحی و   ] نزحی ام  قرـشملا  ضرا  یف  ثدـحی  ۀـیوسلاب و  اهلثم  ضرـالا  نم 
جحلا يدیرمل  قفتی ) و   ) رایخالا نوقّتملا و  هکالهب  رسی  رارشالا  نم  توغاط  راوبب  دعب  نم  ۀمغلا  جرفنت  مث  قازرالا  هلها  یلع  مهلاعف  ءوسب 
قاّستا ماظن و  یلع  رهظی  نأش  قافولا  مهنم و  راـیتخالا  یلع  مهجح  ریـسیت  یف  اـنل  قاـّفتا و  مهنم و  هبلع  ریفوت  یلع  هنولم  اـی  اـم  قاـفال  نم 

ۀبوت و ال هعفنتال  نیح  ةءاجف  هثعبیان  رما  ّناف  انطخـس  انتهارک و  نم  هیندی  ام  بنتجیل  انتّبحم و  نم  هبرقی  امب  مکنم  ءرما  ّلک  لمعیل  لمعیف ) )
( مالّـسلا اهبحاص  یلع  ایلعلا  دیلاب  عیقوتلا  خسن  و   ) ۀمحرب قیفوتلا  یف  مکل  فطلی  دشرلا و  مکمهلی  هَّللا  ۀبوح و  یلع  مدـن  اهباقع  نم  هیجنی 

یلع رهظت  الو  هب  ظفتحاف  مانتال  یّتلا  هنیعب  هَّللا  کسرح  یفولا  انلرـصانلا  یفـصلا  انّدو  یف  صلخملا  یلولا و  خالا  اـهیا  کـیلا  اـنباتک  اذـه 
یلع هَّللا  یلـص  یلاعت و  هَّللاءاش  نا  هیلع  لمعلاب  مهتعامج  صواو  هیلا  نکـست  نم  یلا  هیف  امّدا  ًادـحا و  هانمـض  هلامب  هانرطـس  يذـلا  اـنطخ 

(18 .«) نیرهاطلا هلآ  دّمحم و 

هسدقم هیحان  زا  دارم 

هک مدیدن  يدحا  مالک  رد  هدـشن و  مولعم  تسرد  هیحان  زا  دارم  هک  تسا  نآ  نآ ، ياهتکن و  رب  هیبنت  تسا  مزال  همجرت  رد  عورـش  زا  لبق 
هیلعرمالا بحاص  هک  تسا  یناکم  ره  هیحان  هتفگ : مشش  یس و  لصف  رد  حابصم  هیـشاح  رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  زج  دوش ، نآ  ضّرعتم 

رابخا یضعب  زا  نکلو  هدرکن  رکذ  يدنتـسم  بانج و  نآ  دزن  رد  اجنآ  رد  دندرکیم  دّدرت  الکو  يرغـص و  تبیغ  رد  دوب  اجنآ  رد  مالـسلا 
نـسح ماما  دّمحم  وبا  دومرف : رما  هک  هدرک  تیاور  ( 19) ۀیصولا تابثا  باتک  رد  يدوعسم  نیسح  نب  یلع  هچنانچ  درک ؛ هدافتـسا  دوشیم 

رد دیسر  دهاوخ  بانج  نآ  هب  هچ  نآ  هب  درک  ربخ  ار  وا  هن و  هاجنپ و  تسیود و  هنس  رد  دنک  ّجح  هک  ار  دوخ  هدلاو  مالسلا  هیلعيرکـسع 
ثیراوم و مظعا و  مسا  بانج  نآ  هب  دومن  میلست  درک و  تیصو  وا  هب  سپ  ار . مالـسلا  هیلعبحاص  ترـضح  دومن  رـضاح  تصـش و  هنس 

رّهطم نب  دّـمحم  نب  دـمحا  یلعوبا  هّکم و  يوس  هب  مالـسلا  هیلعبحاص  ترـضح  اب  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبا  ردام  تفر  نوریب  ار و  حالس 
دندرک ربخ  ار  ناشیا  سپ  دندروخرب . هلفاق  هب  بارعا  دندیسر ، لزانم  زا  یضعب  هب  نوچ  دوب . جاتحم  وا  هب  لیکو  هک  ار  هچ  نآ  دوب  ّیلوتم 
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تیاور دندنام . ملاس  دنتـشذگ و  ناشیا  سپ  دـندوب . هیحان  رد  هک  یناسک  رگم  مدرم ، رثکا  دنتـشگرب  سپ  بآ . یمک  فوخ و  تّدـش  زا 
ماـما رب  هکلب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نـسح  ماـما  رب  هـک  دـندرک  حیرـصت  لاـجر  ياـملع  نـکلو  نـتفر  هـب  ناـشیا  هـب  دیـسر  رما  هـک  هدـش 
مسر هک  دوب  ناونع  ياج  هب  هچ  نآ  نومضم  فیرـش ، عیقوت  نآ  هصالخ  همجرت  هیحان . بحاص  دوشیم  قالطا  زین  مالـسلا  هیلعیقنلایلع 

شدنوادخ هک  نامعنلا -  نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفم  خیـش  دیـشر ، رادتـسود  دیدس و  ردارب  هب  دوب : نیا  دنـسیونیم  بیتاکم  لّوا  رد  تسا 
رد دـنتفرگ  قیـالخ  هّفاـک  زا  هّلظا  ملاـع  تسلا و  زور  رد  هک  هیهلا  دوـهع  هـک  رـصع  ماـما  فرـشلا  نـیرق  فرط  زا  دـیامرف ، زازعا -  ًاـمیاد 
اب رادتـسود  يا  وت ، رب  يادـخ  دورد  دـعب ، اّما   » میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب  دوریم : باـطخ  فیرـشت  ناـنچ  دـندرپس ، تعیدو  هب  شترـضح 

ییادـخ وا  زج  هک  ار  يدـنوادخ  دـمح  وت ، يوس  هب  متـسرفیم  انامه  نیقی ؛ لامک  هب  اـم  تیـالو  رد  تسا  صوصخم  هک  نید  رد  صولخ 
رم مییامرفیم  مالعا  دتسرفب و  وا  راهطا  لآ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ام  ربمغیپ  ام  دیـس  رب  تاولـص  هک  منکیم  تلأسم  تسین و 

نذا هک  نیا  هب  یتسار  هب  ار . ام  مولع  وت ، رشن  رب  ار  وت  باوث  دیامرف  ناوارف  قح و  ترصن  رد  دیامرف  مادتسم  ار  وت  قیفوت  دنوادخ  هک  ار  وت 
دنتـسه وت  ترـضح  رد  هک  نایعیـش  نآ  هب  هک  میراد  فّلکم  ماکحا  يادا  هب  مییامرف و  فّرـشم  هبتاکم  هب  ار  وت  هک  ار  ام  دنداد  تصخر  و 

فقاو سپ  دـیامرف . شیوخ  فطل  تسارح  تیاعر و  هب  ناشیا  مهم  تیافک  دوخ و  تعاط  هب  دراد  زیزع  ار  ناشیا  دـنوادخ  يراد و  غالبا 
رماوا ندناسر  رد  نک  یعس  مینکیم و  رکذ  هچ  نآ  رب  نید  زا  دنور  نوریب  هک  شنانمـشد  رب  شیوخ  تناعا  هب  دهد  ددم  تیادخ  وت ، وش 

هک نامدوخ  ناکم  رد  میراد  انکس  ام  هچ  رگا  یلاعت . هَّللاءاش  نا  میسیونیم ؛ ام  هک  یهجو  رب  يراد  ناشیا  هب  نانیمطا  هک  نانآ  يوس  هب  ام 
هک یمادام  وا  رد  ام  نینمؤم  هعیـش  يارب  ام و  يارب  حالـص  زا  یلاعت  يادـخ  هدـنامن  ار  نآ  هچ ، نآ  بسح  رب  نیملاظ ، ناکم  زا  تسا  رود 

امش و رابخا  زا  زیچ ، چیه  ام  ملع  زا  دوشیمن  بیاغ  امـش و  ياهربخ  هب  تسا  طیحم  ام  ملع  هک  قیقحت  هب  تسا . نیقـساف  يارب  ایند  تلود 
رود وا  زا  رادرک  تسرد  ناینیـشیپ  هچ  نآ  يوس  هب  اهامـش  زا  یتعامج  دـندرک  لیم  هک  ینامز  زا  هدیـسر  امـش  هب  هک  يرازآ  هب  مییاناد  ام 
امش تاعارم  رد  لامها  ام  هک  یتسرد  هب  دننادیمن . ناشیا  هک  ایوگ  دندنکفا ؛ تشپ  سپ  زا  دوب ، هدش  هتفرگ  ناشیا  زا  هک  يدهع  دندوب و 

لـصأتسم ار  امـش  نانمـشد ، تخـس و  يـالب  امـش  هب  دـشیم  لزاـن  هنیآ  ره  دوب ، نیا  هن  رگا  میتسین و  راکـشومارف  امـش  داـی  زا  میرادـن و 
هک امـش  رب  تسا  هدش  فرـشم  هک  هنتف  زا  امـش  ندروآ  نوریب  رب  ار  ام  دیهد  یناوتـشپ  هلالج و  ّلج  دنوادخ  زا  دیزیهرپب  سپ  دـندرکیم .

هنتف نآ  هدرک و  تفاـیرد  ار  دوخ  يوزرآ  هک  یـسک  نآ  زا  دوـشیم  ظـفح  وا و  لـجا  دـش  کـیدزن  هک  یـسک  نآ ، رد  دوـشیم  كـاله 
دنچره ار ، دوخ  رون  دنکیم  لماک  مامت و  دنوادخ  و  ار . ام  یهن  رما و  رگیدکی  يارب  امـش  ندرک  راهظا  ام و  تکرح  يارب  تسا  ياهناشن 

رد هک  یموق  ار  وا  دهدیم  ددم  ار ، تیلهاج  شتآ  دنک  نشور  هک  ره  هچ  هیقت . رد  دـینزارف  گنچ  سپ  نیکرـشم . دنـشاب  هتـشاد  تهارک 
، هنتف نآ  رد  هک  یـسک  يارب  متاجن  لیفک  نماض و  نم  و  ار . ناگدـش  تیادـه  هفیاـط  شتآ  نیا  هب  دـناسرتب  اـت  دـناهیما  ینب  دـننام  ترطف 

تربع سپ  دسر ، رد  امش  لاس  نیا  زا  یلوالا  يدامج  نوچ  ار . هدیدنسپ  هار  وا ، رد  ریـس  رد  دنک  كولـس  دشابن و  یتناکم  ناکم و  بلاط 
دوش رهاظ  هک  تسا  دوز  نآ . بقع  رد  دوش  عقاو  هچ  نآ  يارب  تلفغ ، باوخ  زا  دیوش  رادـیب  نآ و  رد  دوشیم  ثداح  هچ  نآ  زا  دـیریگ 

زا دعب  دنک  هبلغ  و  دروآیم . قلق  نزح و  هک  يزیچ  قرشم ، نیمز  رد  دوشیم  عقاو  يواست و  اب  نآ  لثم  نیمز  رد  يرهاظ و  رما  نامسآ  رد 
جیرفت نآ  زا  سپ  ددرگیم . گـنت  قارع  لـها  رب  قزر  ناـشیا ، رادرک  ءوـس  ببـس  هب  هک  دنتـسه  نوریب  مالـسا  زا  هک  یموـق  قارع ، رب  وا 

رد جاح ، يارب  دوشیم  عمتجم  راـیخا و  اوقت و  لـها  وا  تکـاله  هب  دوش  رورـسم  سپ  رارـشا . زا  یتوغاـط  كـاله  هب  دـش  دـهاوخ  برک 
ماظن اب  دوشیم  رهاظ  هک  تسا  ینأش  قافو  رایتخا  اب  ناشیا  ّجح  یناسآ  رد  ام  يارب  قاّفتا و  ددع و  ترثک  اب  دنبلاط  هک  ار  هچ  نآ  فارطا ،

، دوش بجوم  هک  ار  هچ  نآ  دنک  بانتجا  ام و  تبحم  هب  ار  وا  دنکیم  کیدزن  هچ  نآ  هب  امـش  زا  سک  ره  دنک ، راتفر  دیاب  سپ  قاّستا . و 
تاجن هبوت و  ار  یمدآ  دشخبیمن  عفن  هک  ینامز  دـسریمرد  هاگان  هک  تسا  يرما  ام ، رما  هک  اریز  ام . تهارک  طخـس و  هب  یکیدزن  يارب 

هب قیفوت  تهج  رد  امـش  هرابرد  دنک  فطل  امـش و  هب  ار  دشر  دنک  ماهلا  دنوادخ  تیـصعم و  زا  تمادـن  زور  نآ  ام  باقع  ار  وا  دـهدیمن 
هتشون نیا  داب . مالـس  تسد  نآ  بحاص  رب  هک  دندوب  هتـشون  كرابم  تسد  هب  بوتکم  نآ  رد  هک  فیرـش  ّطخ  تروص  شدوخ . تمحر 
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تیانع نیع  هب  ار  وت  دانک  تسارح  دـنوادخ  ام ! يافو  اب  روای  ام و  تّدوم  رد  يافـص  اب  صلخم  رادتـسود و  ردارب  يا  وت ، يوس  هب  تساـم 
نیمـضت جرد و  نآ  رد  هچ  نآ  اب  میاهتـشون  اـم  هک  یّطخ  رب  رادـم  علّطم  ار و  هتـشون  نیا  نک  ظـفح  سپ  دورن ! باوخ  رد  زگره  هک  دوخ 

هب ار  ناشیا  تعامج  نک  تیصو  یشاب و  هتشاد  وا  هب  سفن  نوکس  هک  یسک  يوس  هب  تسا  نآ  رد  ار  هچ  نآ  نک  ادا  ار و  یسک  میاهدرک 
.« نیرهاطلا لآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  نآ ! ِقفِو  رب  لمع 

مکی هاجنپ و  تیاکح 

ماما بناج  زا  رگید  یبوتکم  دیفم ، خیـش  رب  دش  دراو  هتفگ : ( 20) جاجتحا رد  یسربط  خیش  زین  دیفم و  خیـش  يارب  هسّدقم  هیحان  بوتکم 
، ناضمر هام  موس  رد  هک  خیش  تافو  خیرات  قباطم  هدزاود . دصراهچ و  هنس  هّجحلا  يذ  زا  موس  تسیب و  هبنش  جنپ  زور  مالـسلا  هیلعرـصع 

قحلا مهلم  یلا  هلیبس  یف  طبارملا  هَّللادبع  نم  ۀخسن  هدیسر . تافو  زا  لبق  زور  ود  هام و  تشه  فیرش  عیقوت  نیا  دوب ، هدزیس  دص و  راهچ 
هَّللا کیلا  دـمحن  ّاناف  ( » 21 .) قدصلا ۀملکب  هیلا  یعادـلا  ّقحلل  رـصانلا  حـلاصلا  دـبعلا   ] اهیا کیلع  مالـس  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  هلیلدو .
لها یلع  نییبنلا و  متاخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  انالوم  اندیـس و  یلع  ةولـصلا  هلئـسن  نیلوالا و  انئابا  هلا  انهلا و  وه  الا  هلا  يذلا ال 

هئادعا دیک  نم  کسرح  هئایلوا و  نم  کل  هبه  يذلا و  ببسلاب  یلاعت  هَّللا  کمـصع  کتاجانم  انرظن  اّنک  دقف  دعب  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هتیب 
کشوی نامیالا و  نم  تیرابسلا  هیلا  انأجلا  لیلامغ  نم  افنآ  هیلا  انرص  ءامهب  نم  خارمش  یف  ( 22) بصان انل  ّرقتسم  نم  نآلا  کلذ  انعفش  و 

ام کلذب  فرعتف  لاح  نم  انل  دّدجتی  امب  اّنم  أبن  کیتأی  نامزلا و  نم  لواطت  رهدلا و ال  نم  دـعب  ریغ  نم  حیحـص  یلا  هنم  انطوبه  نوکی  نا 
موق سوفن  ۀـنتف  کلذـل  لباقت  نأ  مانت  یتلا ال  هنیعب  هَّللا  کسرح  نکتلف  هتمحرب  کلذـل  کقفوم  هَّللا  لامعالاب و  اـنیلا  ۀـفلزلا  نم  هدـمتعت 

مرحلاب هثداـح  هثوللا  هذـه  نم  اـنتکرح  ۀـیآ  نومرجملا و  کلذـل  نزحی  نونمؤملا و  اهرامدـل  جـهتبی  نیلطبملا  باـهرتسال  ًـالطاب  تسرح 
نم اننأل  ناودعلا  مهل و  ملظلا  نم  هضرغ  کلذب  غلبی  نامیالا و ال  لها  هدیکب  دمعی  مّرحملا  مدلل  لحتـسم  ممذم  قفانم  سجر  نم  مّظعملا 

هب مهتعار  نا  ۀـیافکلاب و  اوقثیلو  بولقلا  انئایلوا  نم  کلذـب  نئمطتلف  ءامـسلا  ضرالا و  کلم  نع  بجحی  ـال  يذـلا  اعّدـلاب  مهظفح  ءارو 
انیف دـهاجملا  یلولا  اهیا  کیلا  دـهعن  نحن  بونذـلا و  نم  هنع  یهنملا  اوبنتجا  ام  مهل  ةدـیمح  نوکت  هَّللا  عنـص  لـیمجل  ۀـبقاعلا  بوطخلا و 

هّقحتسم یلا  هیلع  ام  جرخا  نیدلا  یف  کناوخا  نم  ّهبر  یقتا  نم  ّهنا  نیحلاصلا  انئایلوا  نم  فلسلا  هب  دیا  يذلا  هرصنب  هَّللا  كدیا  نیملاظلا 
ًارـساخ نوکی  ّهناف  هتلـصب  رما  نم  یلع  هتمعن  نم  هَّللا  هداعا  امب  مهنم  لخب  نم  ۀلـضملا و  ۀـملظملا  اـهتنحم  ۀـلطبملا و  اـهتنتف  نم  اـنما  ناـک 
انئاقلب نمیلا  مهنع  رّخأت  امل  مهیلع  دهعلاب  ءافولا  یف  بولقلا  نم  عامتجا  یلع  هتعاطل -  هَّللا  مهقفو  انعایـشا -  ولو  هترخآ  هالو و  کلذـب ال 

مهنم و هرثؤن  ههرکن و ال  امم  انب  لصّتی  ام  ّالا  مهنع  انـسبحی  امف  انب  مهنم  اهقدص  ۀـفرعملا و  ّقح  یلع  انتدـهاشمب  ةداعـسلا  مهل  تلجعفلا  و 
ۀنس نم  لاوش  ةّرغ  یف  بتک  و  مّلس . نیرهاطلا و  هلا  دّمحم و  ریذنلا  ریشبلا  اندیس  یلع  هتاولص  لیکولا و  معن  انبـسح و  وه  ناعتـسملا و  هَّللا 
ّطخ انئالماب و  یلعلا  ّقحلل  مهلملا  یلولا  اهیا  کیلا  انباتک  اذه  اهبحاص -  یلع  هَّللا  تاولص  ایلعلا -  دیلاب  عیقوتلا  ۀخسن  ةأمعبرا  رشع و  ینثا 

یلاعت و هَّللاءاش  نا  انتکربب  هَّللا  مهلمـش  انئایلوا  نم  هتناما  یلا  نکـست  نم  اهیلع  علّطی  ۀخـسن  هل  لعجا  هوطاو و  دـحا  ّلـک  نع  هفخاـف  اـنتقث 
رد دیامرفیم  هدهاجم  هک  ادخ  هدـنب  بناج  زا  نویامه  نامرف  هصالخ  همجرت  نیرهاطلا ». هلآ  دّـمحم و  اندیـس  یلع  ةولـصلا  هَّلل و  دـمحلا 
هک قح  هدـننک  يرای  هتـسیاش ، هدـنب  يا  وت  رب  مالـس   » میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  وا . لیلد  قح و  هب  هدـش  ماهلا  هک  یـسک  يوس  هب  وا  لـیبس 
زج ییادخ  تسین  هک  ار  يدنوادخ  دمح  وت  يوس  هب  میتسرفیم  ام  هک  یتسرد  هب  سپ  قدـص . هملک  هب  نآ  يوس  هب  ( 23) ینکیم توعد 

نییبنلا متاخ  دّمحم ، ام  يالوم  دیس و  رب  دتسرف  تاولـص  هک  ار  وا  مینکیم  تلأسم  و  ام ، ناینیـشیپ  ياهردپ  راگدرورپ  ام و  راگدرورپ  وا ،
هب ار  وت  دـنوادخ  دـنک  ظـفح  ار ؛ وت  تاـجانم  میدوب  هتـسناد  اـم  هک  یتسرد  هب  سپ  دـعب ، و  ترـضح . نآ  نیرهاـط  نیبیط  تیب  لـها  رب  و 

ترضح رد  میدرک  عیفـش  دوخ و  يادعا  دیک  زا  ببـس  نآ  هب  ار  وت  دیامرفب  تسارح  دوخ و  يایلوا  زا  وت  هب  تسا  هدیـشخب  هک  ياهلیـسو 
نآ هب  میدش  لقتنم  هک  درادن  یهار  نآ  هب  یسک  هک  ینابایب  رس  رد  هوک  رس  رد  تسا  یبعـش  هک  نامدوخ  هاگلزنم  زا  نآلا  ار  وت  لاح  دوخ 
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زا دنریقف  هک  یتعامج  ندمآ  دورف  بعـش  نآ  هب  ار  ام  هتـشاد  أجلم  ترازغ  تراضن و  اب  راد  تخرد  ياهيداو  زا  اهيدوز ، نیا  رد  بعش 
نودـب حّطـسم ، ینیمز  يوس  هب  هوک  رـس  نآ  زا  میوش  لزان  هک  تسا  دوز  و  تسا ، لزنم  نآ  رد  نیملاظ  ندرک  لزنم  زا  هیاـنک  هک  ناـمیا ،

هب یـسانشیم  سپ  ام . لاوحا  زا  دوشیم  هزات  هچ  نآ  هب  ام  بناج  زا  يربخ  ار  وت  دـیآیم  و  نامز . زا  یندیـشک  لوط  راگزور و  زا  يرود 
ورّدقم سپ  دوخ ، تمحر  هب  راک  نیا  رد  تسا  وت  هدنهد  قیفوت  ادخ  لامعا و  هب  ام  يوس  هب  بّرقت  زا  وا  رب  ینک  دامتعا  هچ  نآ  وا  هطساو 
كـاله بجوـم  هک  ياهنتف  ار  وا  دوـشیم  لـباقم  هک  نیا  دوریمن  باوـخ  رد  هک  یمـشچ  هب  ار  وـت  دـنک  تسارح  دـنوادخ  تسا . نیاـک 

رامد يارب  دنوشیم  جهتبم  هک  لطاب . لها  ندرک  بلج  نداد و  سرت  تهج  هب  ار ، لطاب  دناهتـشاک  ای  دناهدرک  دیـص  هک  دوشیم  یـسوفن 
زا دوشیم  عقاو  هک  تسا  ياهثداـح  گـنت  هار  نیا  زا  اـم  تکرح  تمـالع  نیمرجم . نآ ، يارب  دـندرگیم  نوزحم  و  نینمؤم . سوـفن  نآ ،

نامیا و لها  وا  دـیک  ببـس  هب  دـنوشیم  نزح  رد  هک  ار  مارح  ياـهنوخ  درامـشیم  لـالح  هک  مومذـم  قفاـنم و  یـسجر  زا  همظعم  هّکم 
بوجحم هک  ییاـعد  هب  میتـسه  ناـشیا  ظـفح  بقع  رد  اـم  هک  ارچ  ناودـع . ملظ و  زا  ار  دوخ  دوـصقم  ندرک  جورخ  نآ  هب  وا  دـسریمن 

رگا دنوادخ ؛ تیافک  هب  دنوش  قثاو  دیاب  ام و  نارادتـسود  بولق  ام ، ياعد  هب  دوش  نئمطم  دیاب  سپ  نامـسآ . نیمز و  هاشداپ  زا  دنامیمن 
مادام ناشیا ، يارب  دش  دهاوخ  دومحم  راگدرک  لیمج  عنص  هطساو  هب  تبقاع  تخس و  ییاهالب  نانمـشد  هطـساو  هب  ار  ناشیا  دناسرتب  هچ 

ام هار  رد  ینکیم  هدهاجم  هک  صولخ  اب  رادتـسود  يا  وت ، يوس  هب  مینکیم  دهع  ام  و  ار . ناهانگ  زا  هدش  یهن  هچ  نآ  دـننک  بانتجا  هک 
يراگزیهرپ سک  ره  هک  نیا  هب  ار  ام  راکوکین  يایلوا  زا  ناینیشیپ  وا  هب  هتشاد  دیؤم  هک  یترـصن  هب  ار  وت  دنوادخ  دیامرف  دییأت  ناملاظ ، اب 

رد قاقحتـسا ، لها  يوس  هب  هبجاو  قوقح  زا  تسا  وا  هّمذ  رب  هچ  نآ  هدهع  زا  دور  نوریب  نید و  رد  وت  ناردارب  زا  ار  دوخ  راگدرورپ  دنک 
هب ناشیا  زا  دنک  لخب  سک  ره  و  تسا . تلالظ  بجوم  هک  وا  کیراب  ياهتنحم  زا  تسا و  لطاب  بحاص  هک  ياهنتف  زا  دوب  دهاوخ  ناما 

، هدـننک لخب  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  وا . يرادـهگن  هلـص و  هب  هدرک  رما  دـنوادخ  هچ  نآ  رب  دوخ ، تمعن  زا  هدومرف  اطع  دـنوادخ  هچ  نآ 
اب دوخ  تعاط  يارب  ار  ناـشیا  دـهد  قیفوت  دـنوادخ  اـم ، نایعیـش  هچناـنچ  رگا  دوخ و  ترخآ  اـیند و  يارب  لـخب  هب  دوب  دـهاوخ  راـکنایز 

ام و تاقالم  ِنمی  ناشیا ، زا  داتفایمن  ریخأت  هنیآ  ره  ناشیا ، رب  تسا  بوتکم  هک  يدهع  هب  يافو  رد  دـندوب  هدـمآ  مهارف  عمتجم ، ياهلد 
هچ نآ  رگم  ناشیا ، زا  ار  ام  درادیمن  بوجحم  سپ  ام . هب  قداص  تفرعم  لامک  اب  اـم  هدـهاشم  تداعـس  ناـشیا  يوس  هب  درکیم  لـیجعت 

و تسا . یلیکو  رتهب  تسا و  سب  وا  میبلطیم و  تناعتسا  دنوادخ  زا  ناشیا و  زا  میدنسپیمن  میراد و  تهارک  هک  يروما  زا  ام  هب  دسریم 
لاس زا  لاّوش  هّرغ  رد  تشون  ناشیا و  رب  دتـسرفب  مالـس  دنوادخ  وا و  نیرهاط  لآ  دّـمحم و  تسا  ریذـن  ریـشب و  هک  ام  دیـس  رب  وا  تاولص 
نیا داب -  دورد  تسد  نآ  بحاص  رب  هک  دومرف -  مقر  بوتکم ، نآ  رد  كرابم  تسد  هب  هک  فیرـش  ّطـخ  تروص  هدزاود . دـصراهچ و 

زا ار  نآ  رادب ، یفخم  سپ  ام . نیما  ّطخ  تسام و  نایب  الما و  هب  هک  عفترم  دـنلب  ّقح  هب  هدـش  ماهلا  راتـسود  يا  وت  يوس  هب  تسام  هتـشون 
نارادتسود زا  یشاب  وا  تناما  هب  نئمطم  هک  ار  یسک  نآ  رب  يزاسب  علّطم  هک  ياهخـسن  نآ  يارب  هد  رارق  ار و  نآ  چیپ ، مه  رد  سک و  ره 

: دیوگ ّفلؤم  وا ». نیرهاط  لآ  دّمحم و  ام  دیـس  رب  تاولـص  هَّلل و  دمحلا  هَّللاءاش و  نا  ام ، تکرب  هب  ار  ناشیا  دیامرف  لومـشم  دنوادخ  ام .
یسربط خیـش  جاجتحا  باتک  رهاظ  زا  هچ  نآ  هک : نآ  لّوا  اهنآ : هب  هراشا  زا  میراچان  هک  كرابم  نامرف  ود  نیا  هب  قّلعتم  تسا  هیبنت  دنچ 
یضعب ّطخ  هب  هک  دوب  بوتکم  ود  هللا ، همحرخیش  يارب  دیسر  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  بناج  زا  هچ  نآ  هک  تسا  نآ  دوشیم  مولعم 
تاملک رد  نکلو  دندومرف ، فطل  يدایز  راهظا  يرطس  دنچ  هب  دندومرف و  نیزم  فیرش  ّطخ  هب  ار  یبوتکم  ره  دوب . بانج  نآ  ّصاوخ  زا 

زا دـعب  هتفگ ، ؤلؤل  رد  هچنانچ  هدوب ؛ ود  زا  هدایز  عیقوت ، هک  نآ  زا  دوشیم  رهاظ  هک  هدـش  عقاو  تاـعیقوت  ظـفل  هب  ریبعت  اـملع  زا  ياهلمج 
نآ زا  دمآ  نوریب  هچ  نآ  ندمآ  نوریب  زا  دعب  تسین  دیعب  نیا  هک  دش  هدید  خیـش  ربق  رـس  رب  مالـسلا  هیلعترـضح  ّطخ  هب  هک  یتایبا  رکذ 

هیلعبحاصلا نع  تاعیقوتب  جاجتحالا  یف  َرِکُذ  هدومرف : هقیلعت  رد  یناهبهب  همّالع  ربکا  داتـسا  خلا . روکذم . خیـش  يارب  تاعیقوت  زا  بانج 
، رّحبتم ملاع  زا  هدرک  لقن  فسوی  خیـش  دندرک و  باسح  ددعتم  ار  كرابم  ّطخ  بوتکم و  لصا  دـیاش  اذـکه . خـلا و  هتلالج  یف  مالـسلا 
: هتفگ مودـعملا  یفن  یلا  موـلعلا  جـهن  هلاـسر  رد  وا  هک  تسا  هسماـخ  هئاـم  ياـملع  زا  هک  هدـمع  باـتک  بحاـص  یّلح ، قـیرطب  نب  ییحی 
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زا يرکذ  هتفر ، نایم  زا  بوتکم  کی  وا  لوق  ربانب  یکی و  یلاس ، ره  رد  خیـش ، يارب  دنداتـسرف  بوتکم  هس  مالـسلا  هیلعبحاص  ترـضح 
باتک نیا  رد  هک  يرابخا  دـیناسا  مینکیمن  رکذ  ام  هتفگ : ( 24) جاجتحا باتک  لّوا  رد  یـسربط  خیـش  مود : تسین . هدوجوم  بتک  رد  نآ 

رد نآ  راهتـشا  تهج  هب  ای  هیلقع  هلدا  اب  ربخ  نآ  تقفاوم  تهج  هب  ای  ربخ  تّحـص  رب  ینعی  نآ ، رب  عامجا  دوجو  تهج  هب  ای  مینکیم  لقن 
روهـشم ای  دشاب  لقع  لیلد  ای  عامجا  قفاوم  هک  ار  هچ  نآ  رگم  رابخا ، زا  مینکیمن  لقن  باتک  نیا  رد  ینعی  قفاؤم ؛ فلاخم و  بتک  ریِس و 

دـیدرت و هب  هن  دـندش ، دراو  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  بناـج  زا  هک  دـهدیم  ربـخ  مزج ، وـحن  هب  ار  بوـتکم  ود ، نیا  نیقیرف و  بـتک  رد 
. هدرک باتک  لّوا  رد  هک  ياهدعو  بسح  دوب ، ربتعم  زاب  تفگیم ، مه  نینچ  رگا  دـندرک . لقن  ای  هدـش  تیاور  دـیوگب  هک  نیا  هب  لامتحا 

هلاـسر رد  یّلح  قیرطب  نب  ییحی  خیـش  بتک و  رد  دـشاب  هدـش  روهـشم  اـی  هدـش  قّقحم  نآ  تیاور  رب  عاـمجا  دـیاب  بوـتکم ، ود  نآ  سپ 
خیـش و هب  تسا  صتخم  هک  تسا  يزیچ  نآ  مود  دیوگیم : هک  نیا  ات  تسا  قیرط  ود  خیـش  قیثوت  هیکزت و  يارب  زا  هک  هدومرف  هروکذـم 

هَّللا تاولـص  نامزلا -  بحاص  ام  يالوم  هک  نیا  لوبق  هب  ار  نآ  دـندومن  یقلت  هعیـش و  هّفاـک  ار  نآ  دـناهدرک  تیاور  هک  تسا  يزیچ  نآ 
انث و نیرتهزیکاپ  تسا و  هیکزت  حدـم و  نیرت  ماـمت  نیا  هتفگ : بتک ، نیواـنع  رکذ  زا  دـعب  وا و  يوس  هب  دنتـشون  باـتک  هس  هلآ -  هیلع و 
روهـشم و بوتکم ، ود  نیا  مّظعم ، خیـش  ود  نیا  ّصن  رهاظ و  سپ  ( 25 .) یهتنا مالـسلا  مهیلعهّمئا  فلخ  تّما و  ماما  لوق  هب  تسا  ندوتس 

دهاش قدـص و  تمالع  نآ ، هدـنناسر  غّلبم و  زا  هک  نآ  رگم  دوشن  نیا  دـندومرفن و  یلمأت  نآ  تیاور  رد  باحـصا و  دزن  رد  هدوب  لوبقم 
. مالسلا هیلعبانج  نآ  زا  اهنآ  ندوب  رب  یتمالع  تیآ و  رب  دشاب  هدش  فقاو  دیاب  زین  لماح  صخش  نآ  دوخ  هچنانچ  دنشاب . هدید  یعطاق 

هیلعبانج نآ  هب  ار  اهنآ  دنهد  تبـسن  مزج  هب  دنیامن و  لوبق  دننک و  یقلت  ار  نآ  باحـصا  هک  دوشیم  هنوگچ  تایآ  دهاوش ، نیا  یب  و 
باب رد  نآ  عفر  رگید و  یلاکـشا  اب  ناشیا  مالک  دـیایب  هچناـنچ  هدومرف ؛ هراـشا  هتکن  نیا  هب  دوخ  لاـجر  رد  هللا  همحرموعلارحب  مالـسلا و 

، لّمأت زا  دعب  میآرب . نآ  حرش  ماقم  رد  متـساوخ  دندومرف ، دوخ  روهظ  تامالع  زا  تمالع  دنچ  رکذ  هب  هراشا  لّوا ، عیقوت  رد  موس : هدنیآ .
زا یـضعب  اب  هروکذـم  تایآ  قیبطت  تامالع و  تایآ و  رب  لمتـشم  راـبخا  زا  يرایـسب  رکذ  رب  تسا  فّقوتم  نآ  حیـضوت  هک  دیـسر  رظن  هب 
رد ضراعت  فالتخا و  ترثک  اب  هچ  تسین ؛ اهنآ  رکذ  لـصا  رد  هدـیاف  نادـنچ  هوـالع ، و  عونمم . نیمخت  سدـح و  هب  اـهنآ  رد  دوجوم 
ود نیا  ِتاور  طالتخا  تمایق و  زور  تامالع  تایآ و  اب  اهنآ  هضراـعم  تسا و  رّذـعتم  هکلب  رّـسعتم ، اـهنآ  رهاـظ  عمج  هک  اـهنآ  ناـیم 

ار نآ  رابخا ، رد  هک  مقر  نآ  یّتح  اهنآ ، مامت  تافص  رهاظ و  رد  ای  لصا  رد  لیدبت  رییغت و  لامتحا  رگیدکی و  نایم  رد  ار  تایآ  فنص ،
زا دارم  دوشیم ، مولعم  دنتـسناد و  ادـب  لباق  زین  ار  اهنآ  هک  مهدزای  باب  رد  دـیایب  هک  حیرـص  يربخ  رد  هچنانچ  دندرمـش ، تاموتحم  زا 
ره رد  روهظ  راظتنا  جرف و  لیجعت  ياعد  تسا و  اهنآ  ضرعت  كرت  یلوا  نآ ، رد  یلمع  یملع و  هرمث  ندوبن  تسین و  نآ  رهاـظ  موتحم ،

(26 «.) ءاشی ام  لعفی  هَّللا  ناف  . » مهد باب  رد  دیایب  هچنانچ  نآ ،

مود هاجنپ و  تیاکح 

تیب دـنچ  نیا  هـتفگ : ( 27) نینمؤملا سلاجم  رد  هَّللا  رون  یـضاق  ثلاث  دیهـش  دـیفم  خیـش  هراـبرد  مالـسلا  هیلعترـضح  هب  بوسنم  هیثرم 
یعانلا تّوصال  دندید : هتـشون  وا  ربق  رد  هک  دناهتفگدیفم  خیـش  بانج  هیثرم  رد  هک  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  هب  تسا  بوسنم 

امّلک حرفی  يدـهملا  مئاقلاو  میقم  کیف  دـیحوتلا  ملعلاـف و  يرثلا  ثدـج  یف  تبیغ  دـق  تنک  نا  میظع  لوسرلا  لآ  یلع  موی  ّهنا  كدـقفب 
باوج نامه  باوج  تسا و  قباس  لاکشا  لثم  تسا  بانج  نآ  زا  تایبا  نیا  هک  نیا  هب  ملع  رد  لاکـشا  مولع و  سوردلا  نم  کیلع  َتیُلت 

. تسا

موس هاجنپ و  تیاکح 

یـس لاسرد  تفگ : هک  هدومن  تیاورهیولوق  دّـمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  زا  ( 28) جیارخ باتک  رد  يدـنوار  بطق  هیولوق  رفعج  مساقلاوبا 
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هب فورـصم  متّمه  مامت  مدیـسر و  دادغب  هب  نم  دندرب ، دوخ  ياج  هب  ار  دوسالارجح  هطمارق  هک  تسا  یلاس  نآ  هک  تفه ، یـس و  دـص و 
نآ تقو  ماما  موصعم و  هّتبلا  هک  مدوب  هدید  هربتعم  بتک  رد  هچ  منیبب ؛ دوخ  ناکم  هب  ار  رجح  عضاو  مناسر و  هّکم  هب  ار  دوخ  هک  دوب  نیا 

يرامیب مدوب ، هدش  رامیب  ًاقاّفتا  دوب . هدرک  بصن  مالـسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  جاّجح ، نامز  رد  هچنانچ  دنکیم ؛ بصن  دوخ  ياج  هب  ار 
هضرع مدرک و  دوخ  بیان  ار  یصخش  مان ، ماشه  نبا  دیسر . مناوتیمن  بلطم  نآ  هب  هک  متسناد  مدرک و  عطق  دوخ  زا  دیما  هچنانچ  بعص ،

و تسه ؟ یتلهم  ای  موریم  ایند  زا  ضرم  نیا  زا  ایآ  هک  نیا  مدوب و  هدیـسرپ  دوخ  رمع  تّدم  زا  اجنآ  رد  مداهن  نآ  رب  رهم  هتـشون ، یتشاد 
یناسرب و وا  هب  ار  هعقر  نیا  تشاذـگ ، دوخ  ياج  هب  ار  دوسالارجح  هک  ینیبب  ار  هک  ره  هک  ینک  دـهج  هک  تسا  نآ  ساـمتلا  متفگ : وا  اـب 
. دنیامن رجح  بصن  هک  دننآ  مزاع  مارحلا  تیب  ماّدـخ  هک  مدـید  مدیـسر ، هّکم  هب  نوچ  تفگ : ماشه  نبا  يروآ . لعف  هب  رما ، نیا  رد  ّدـج 

رادربخ نم  زا  هک  دندرک  هارمه  نم  اب  ار  یـسک  دنهد و  اج  اجنآ ، رد  تعاس  نآ  رد  ارم  هک  دندرک  لوبق  مداد ، سک  دـنچ  هب  یّلک  یغلبم 
رب ار  رجح  هک  دنتساوخ  دندمآ و  هک  یمسق  ره  زا  هفیاط  هفیاط  هقبط و  هقبط  جوف و  جوف  دنچ  ره  دنک  عفد  نم  زا  ار  قلخ  ماحدزا  دشاب و 

، نوگ مدنگ  یناوج  هک  نآ  ات  دریگیمن  رارق  دننکیم ، هک  هلیح  ره  دوشیم و  برطـضم  دزرلیم و  رجح  هک  مدید  دـنراذگب . دوخ  ياج 
زا تخاس و  مکحم  دوخ  ياج  رب  ار  رجح  وا  دـیزرلن و  چـیه  رجح  تشاذـگ و  ياج  رب  تشادرب و  ییاهنت  هب  ار  رجح  هدـمآ و  يورـشوخ 
زا ادابم  هک  نیا  همهاو  ماحدزا و  ترثک  زا  مداهن و  شبقع  رد  رـس  متخود . وا  رب  مشچ  هتـسج و  دوخ  ياج  زا  نم  دمآ و  نوریب  قلخ  نایم 

موجه یکدـنا  هک  نآ  ات  دوش  لیاز  ملقع  هک  دـش  کیدزن  وا  زا  مشچ  نتـشادن  رب  دوخ و  زا  مدرم  ندرک  رود  ببـس  هب  دوش و  بیاـغ  نم 
نیا رد  : » تفگ دنک ، هاگن  هک  نآ  یب  مداد ، ار  هعقر  نوچ  هدـب ». ار  هعقر  : » دومرف هدـش ، تفتلم  نم  هب  داتـسیا و  هک  مدـید  دـش . مک  قلخ 

زا ارم  دـش . دـهاوخ  عقاو  وت  رب  تفه  تصـش و  دـص و  یـس  لاـس  رد  تسین  هراـچ  نآ  زا  هک  ریزگاـن  رما  نآ  تسین و  یفوخ  وت  رب  ضرم 
نآ ات  مساقلایبا  مدـیناسر و  مساقلایبا  هب  ربخ  دـش . بیاغ  مرظن  زا  ات  متـشادن  ندز  فرح  تقاط  هتفر ، راک  زا  ناـبز  وا ، تبیه  تشهد و 

، دـندمآ شتدایع  هب  هک  ینارای  دـش . رامیب  اـت  دوب  رظتنم  هدرک و  اـیهم  ار  دوخ  ربق  نفک و  هدومن ، تیـصو  لاـس  نآ  رد  دوب و  هدـنز  لاـس 
، نیا زا  دعب  ارم  تسا و  هدیسر  دنداد ، نم  هب  هک  ياهدعو  تسا . نینچ  هن ، تفگ : تسین . اهردقنآ  وت  ضرم  میراد . وت  يافش  دیما  دنتفگ :

. دش لصاو  قح  تمحر  هب  ضرم  نآ  رد  تسین و  تایح  هب  يدیما 

مراهچ هاجنپ و  تیاکح 

یبا نب  دّـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هتفگ : بجتنم  باتک  رد  هیوباب ، نب  هَّللا  دـیبع  نب  یلع  نیدـلا  بجتنم  لـیلج ، خیـش  ینارعـش  نسحلاوبا 
(29 .) یثیداحا بانج ، نآ  زا  دنکیم  تیاور  ار و  مالسلا  هیلعماما  هدومن  هدهاشم  وا  تسا و  یحلاص  ملاع  ینارعشلا ، يولعلا  مساقلا 

مجنپ هاجنپ و  تیاکح 

بلاغ دراد و  لزنم  اج  نامه  رد  لایع ، اب  هفوک و  دجـسم  مداخ  تساهلاس  هک  یفجن  رهاط  دّمحم  خیـش  یقّتم ، حـلاص  یفجن  رهاط  خـیش 
دوخ دندرکن و  لقن  يزیچ  حالص  نسح و  زا  ریغ  وا ، زا  نونکات  دنسانشیم و  ار  وا  دنوشیم ، فّرشم  اجنآ  هب  هک  فرـشا  فجن  ملع  لها 

وا تناید  اوقت و  زا  تیاغ  هب  هدوب  فکتعم  اجنآ  رد  اهتّدم  هک  نیقّتم  ياملع  زا  یـضعب  فاصوا و  نیمه  هب  مسانـشیم  ار  وا  تساهلاس 
نآ رد  هتـشذگ  لاس  رد  دومرف . لـقن  وا  زا  ياهیـضق  ملاـع ، ناـمه  ـالتبم و  دوخ  لاـح  هب  مشچ و  ود  ره  زا  یمعا  لاـح ، و  دومرفیم . رکذ 

ترکز و هفیاـط  ود  ناـیم  هبراـحم  راّوز و  ندرکن  دّدرت  هطـساو  هب  لـبق  لاـس  تشه  تفه ، رد  تفگ : مدـش ، اـیوج  وا  زا  فیرـش  دجـسم 
نیا رد  دوب  رـصحنم  شاعم ، ّرمم  هچ  دش . خـلت  نم  رب  یناگدـنز  رما  اجنآ ، هب  دـش  ملع  لها  دّدرت  عاطقنا  ثعاب  هک  فجن  رد  ( 30) ترمش
هلان یگنسرگ  زا  لافطا  میتشادن و  توق  چیه  دوب . ياهعمج  بش  دوب . نم  اب  اهنآ  لّفکت  هک  ماتیا  یضعب  دوخ و  لایع  ترثک  اب  هفیاط  ود 
هلبق هب  ور  دوب . هدیسر  تیاهن  هب  لاح  ءوس  هک  بش  نآ  رد  مدوب  موتخ  داروا و  زا  یضعب  هب  لوغشم  ًابلاغ  مدش و  گنتلد  رایسب  دندرکیم .
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راهظا مدومنیم و  لاعتم  رداق  يوس  هب  دوخ  لاح  هوکـش  مدوب و  هتـسشن  اضقلا  ۀّـکد  تسا و  رونت  ياج  هب  فورعم  هک  هنیفـس  ّلحم  ناـیم 
ریغ ییامنب و  نم  هب  ارم  يالوم  دیـس و  يور  هک  تسین  نآ  زا  هب  يزیچ  مدرک : ضرع  مدرکیم و  یناشیرپ  رقف و  تلاح  نآ  هب  يدـنماضر 

لیلج ناوج  تسد  رد  مرگید  تسد  دوب و  يدیفـس  هداّجـس  متـسد  رد  مدید و  هداتـسیا  اپ  رـس  رب  ار  دوخ  هاگان  مهاوخیمن . يزیچ  نآ  زا 
هک مداتفا  لایخ  هب  لّوا  نیب ، رهاظ  نم  هک  تشاد  رب  رد  یهایـس  هب  لیام  یـسیفن  سابل  دوب و  رهاظ  وا  زا  لـالج  تبیه و  راـثآ  هک  يردـقلا 

نیا اب  تشاد . رب  رد  دیفـس  ياهماج  هک  دوب  يرگید  صخـش  وا  کیدزن  تشاد و  كرابم  رـس  رد  ياهماّمع  نکل  تسا ، نیطالـس  زا  یکی 
ای : » دومرف دوب ؛ وا  تسد  رد  نم  تسد  هک  لیلج  صخـش  نآ  میدیـسر ، اجنآ  هب  نوچ  بارحم . کـیدزن  هّکد  تمـس  هب  میداـتفا  هار  لاـح 

متخانشن و ار  وا  سنج  دشخردیم و  تسا و  دیفس  مدید  مدومن و  نهپ  ار  نآ  سپ  نک »! شرف  ار  هداّجس  رهاط  يا  ةداجّـسلا ؛ شرفا  رهاط 
هنوگچ : » دومرف سپ  تسا . دجـسم  رد  هک  یفارحنا  هظحـالم  اـب  مدرک  شرف  هلبق  هب  ور  ار  نآ  نم  یلج و  ّطـخ  هب  دوب  هتـشون  يزیچ  وا  رب 

نیا : » دومرف ضرعلاو . لوطب  اُهتْشَرَف  متفگ : يروعشیب  تشهد و  زا  مدوب و  هدش  دوخ  یب  بانج ، نآ  تبیه  زا  نم  و  ار »؟ نآ  يدرک  نهپ 
نم يور  رد  سپ  ار . هجرف -  هَّللا  لجع  مئاق -  نآ  هب  دـننکیم  ترایز  هک  تسا  یترایز  زا  مالک  نیا  متفگ : یتفرگ »؟ اجک  زا  ار  تراـبع 

دشیم و دایز  وا  ياهب  رون و  هتسویپ  تفگ و  زامن  ریبکت  هداجس و  نآ  رب  داتـسیا  سپ  تسامهف ». زا  یکدنا  وت  يارب  : » دومرف درک و  مّسبت 
ربش راهچ  ردـق  هب  داتـسیا و  وا  رـس  تشپ  رد  رگید ، صخـش  نآ  و  باـنج . نآ  كراـبم  يور  هب  رظن  دوبن  نکمم  هک  يوحن  هب  دزیم  ُقُتت 

صاخشا نآ  زا  مدیمهف ، داتفا و  يزیچ  وا ، رما  زا  ملد  رد  سپ  مدوب . هداتـسیا  ناشیا  يوربور  رد  نم  دندرک و  زامن  ود  ره  سپ  دوب . رّخأتم 
هک یعفترم  یـسرک  يالاب  رب  مدـید  ار  بانج  نآ  مدـیدن و  ار  رگید  صخـش  نآ  دـندش  غراـف  زاـمن  زا  نوچ  تسین . مدرک  ناـمگ  نم  هک 
يا : » دومرف دش و  نم  هّجوتم  سپ  درکیم . هریخ  ار  هدید  هک  ردق  نآ  رون ، زا  دوب  وا  رب  تشاد و  فقس  تشاد و  عافترا  عارذ  راهچ  ًابیرقت 

. یتسین اهنیا  زا  وت  یملاع و  دیس  ینیطالس و  ناطلـس  وت  نم ! يالوم  يا  متفگ : ارم »؟ يدرک  نامگ  نیطالـس  نیا  زا  ناطلـس  مادک  رهاط !
ام رب  دوشیمن  ضرع  ایآ  زور ؟ ره  ار  امـش  منکیمن  تیاـعر  اـیآ  یهاوخیم ؟ هچ  سپ  يدیـسر ، دوخ  دـصقم  هب  رهاـط ! يا  : » دومرف سپ 
هب ار  وا  هک  ِملسم  ِنحص  فرط  زا  دش  دجسم  لخاد  یصخش  لاح  نیا  رد  داد ». یگنت  نآ  زا  جرف  لاح و  ییوکین  هدعو  ارم  امش و  لامعا 

ِقرع درک و  وا  فرط  هب  كرابم  يور  دـش و  رهاظ  بانج  نآ  رد  بضغ  راـثآ  سپ  تشاد . تشز  رادرک  وا  متخانـشیم و  مسا  صخش و 
يرجم هک  تسین  ام  نآ  زا  نامسآ  تسین و  ام  نآ  زا  نیمز  ایآ  ینکیم ؟ رارف  اجک  هب  نالف ! يا  : » دومرف دش . ادیوه  شاههبج  رد  یمـشاه 

يا : » دومرف هدومرف ، مّسبت  درک و  هّجوت  نم  هب  هاگ  نآ  یـشاب »؟ ام  تسد  ریز  رد  هک  نآ  زا  تسین  هراچ  ار  وت  ام و  ماکحا  اـهنآ  رد  تسا 
وا تمظع  لـالج  زا  داد  يور  میارب  هک  یتریح  باـنج و  نآ  تبیه  تهج  هب  سپ  یهاوـخیم »؟ هچ  رگید  يدیـسر ، دوـخ  دارم  هب  رهاـط !
زا یلاؤس  میوگ و  یباوج  متـسناوتن  سپ  دـمآیمن ، فصو  هب  نم  لاح  تّدـش  دومرف و  مود  هعفد  ار  مـالک  نیا  سپ  منک . مّلکت  متـسناوتن 

قرـشم فرط  هب  دوبن . نم  اـب  یـسک  مدـید . دجـسم  ناـیم  رد  اـهنت  ار  دوخ  هک  تشذـگن  یندز  مه  رب  مشچ  ردـق  هب  سپ  میاـمن . شباـنج 
نم رب  شاعم  زا  يرایـسب  باب  مدش و  روک  تسا  لاس  دنچ  هک  نآ  اب  زور ، نآ  زا  تفگ : رهاط  خیـش  هدش . علاط  مدـید  ار  رجف  متـسیرگن ؛

، لاح ات  خیرات  نآ  زا  ترضح  نآ  هدعو  بسح  دنوشیم ، فّرـشم  اجنآ  هب  هک  دوب  بّالط  املع و  تمدخ  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  دودسم 
. مداتفین قیض  یتخس و  هب  زگره  هدش و  شیاشگ  مشاعم  رما  رد  هَّلل  دمحلا 

مشش هاجنپ و  تیاکح 

يزیچ ناشیا  زا  یهاگ  مدرکیم و  تمدخ  نم  دندمآیم و  اجنآ  هب  هک  فرشا  فجن  ياملع  یضعب  زا  هک  درک  لقن  زین  یفجن  رهاط  خیش 
ار درو  نآ  هتـشسن ، دجـسم  تارجح  زا  یکی  رد  هعمج ، بش  لاـس  هدزاود  ردـق  هب  نم  دوـمرف و  میلعت  نم  هـب  يدرو  یتـقو  متخوـمآیم ،
. مالسلا هیلعرـصع  ماما  هب  دیـسر  تبون  ات  بیترت  هب  مدوب  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  نیرهاط -  لآ  لوسر و  ترـضح  هب  لّسوتم  مدناوخیم و 
ار ییاعد  ره  بل ؟ رب  لولو  لولو  تسا  ربخ  هچ  : » دومرف نم و  رب  دـش  لخاد  یـصخش  هاـگان  هک  مدوب  دوخ  درو  لوغـشم  تداـع ، هب  یبش 
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مدمآ و نوریب  نم  ملـسم و  نحـص  فرط  هب  تفر  نوریب  و  دوش ». باجتـسم  مه  اب  همه  دوش و  هتـساخ  رب  باجح  ات  راذگب  تسا . یباجح 
. مدیدن ار  یسک 

متفه هاجنپ و  تیاکح 

داد ربخ  دومرف : هک  دّمحم  نب  نیّدلا  یفص  ّطخ  هب  متفای  هدومرف : ( 31) هابتشالا حاضیا  باتک  رد  یّلح  همّالع  هَّللا  ۀیآ  سیبرد  نب  ردنکسا 
ُربـکع ار  وا  هک  يریما  دـش  دراو  دـیامرفیم : يدـنوار  هَّللا  لـضف  دیـس  مدینـش  دومرف : هک  یلاـعت -  هَّللا  هقفو  ینیوزق -  نیدـلا  ناـهرب  ارم 

«. ءاب  » و نیع »  » مض هب  ُربکُع  دییوگب : هکلب  نینچ ، دییوگن  دومرف : دیـس  سپ  نیع . حـتف  هب  تسا  ربکع  نیا  تفگ : اهام  زا  یکی  دـنتفگیم .
نآ هک  نادمه  يارق  زا  ياهیرق  رد  دومرف : و  تسا . ءاب  نیع و  ّمض  هب  هک  يُربکُعلتلا  یـسوم  نبا  نوراه  ام  باحـصا  خیـش  تسا  نینچ  مه 
زا دوـب و  نیحلاـص  يارما  زا  وا  ربـکُع و  نـب  ( 32) سیبرد نبردنکـسا  تسا  ناشیا  زا  هک  دنتـسه  ُربکُع  نیا  دـالوا  دـنیوگیم ، دیـشرو  ار 

هعیش يارما  سیبرد  نایبد و  يوام و  ُربکُع و  هک  هَّللا  لضف  دیـس  زا  درک  لقن  زین  هعفد . دنچ  ار  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  دید  هک  یناسک 
هک تسا  يردنکـسا  وا ، رب  کچوک  تشگنا  ینعی  رـصنخ  دـشیم  دـقع  هک  یناسک  زا  ناشیا و  مّدـقتم  ناشیا و  هوجو  قارع و  رد  دـندوب 

ار ناگرزب  دـنهاوخب  هاـگره  هک  قلخ  دزن  رد  تسا  وا  ردـق  تلـالج  یگرزب و  ماـقم  وا ، رب  رـصنخ  دـقع  زا  دارم  و  یهتنا . دـش ؛ رکذ  شیپ 
. دننک دقع  ًالوا  ار  وا  دننک و  کچوک  تشگنا  هب  ادتبا  ناتشگنا ، اب  ندرمـش  ماقم  رد  مدرم  هک  تسا  مسر  هچ  دننک ؛ وا  هب  ادتبا  دنرامـشب ،
زا یناقرخ  يدیـشرو  يُربکُع  نب  سیبرد  نب  ردنکـسا  نیدلا  مراص  دـهاز ، ریما  هدومرف : دوخ  لاجر  رد  نیدـلا  بجتنم  خیـش  لیلج ، ملاع 

نیدلا ءاهب  دومحم و  نیدـلا  جات  داّهز ، يارما  هدومرف : اجنآ  رد  زین  و  ( 33 .) تسا هقث  عرو و  حـلاص و  یعخن  رتشا  ثراح  نب  کلام  دالوا 
لقن حاضیا  رد  هک  رفن  هس  نآ  دنیاحلص و  اهقف و  سیبرد ، نب  ردنکـسا  نیدلا  مراص  دهاز ، ریما  نادنزرف  دّمحم  نیدلا  سمـش  دوعـسم و 

(34 .) دناهفورعم فیناصت  بحاص  نیثّدحم و  اهقف و  ناگرزب  املع و  نایعا  زا  ناشیا ، زا  هدرک 

متشه هاجنپ و  تیاکح 

باتک لّوا  مسق  همتاخ  زا  یناث  لصف  رد  هللا ، همحریـسلجم  همّالع  ذیملت  یناهفـصا ، هَّللادـبع  ازریم  ریبخ ، لضاف  ملاع  یمـساح  مساقلاوبا 
ناگرزب زا  تسا و  یمساح  هب  فورعم  لماک ، ملاع  لضاف  یمساح ، مساقلا  یبا  نب  دّمحم  نب  مساقلاوبا  خیـش  هدومرف : ( 35) املعلا ضایر 

ناطلس رصاعم  دهتجم ، هب  فورعم  یلماع ، نیسح  دیـس  ریما  تسام و  باحـصا  يامدق  زا  وا  هک  تسا  نآ  رهاظ  تسا . ام  باحـصا  خیاشم 
زا یضعب  رکذ  ماقم  رد  ترخآ  ایند و  رد  فالخ  لها  لاوحا  رد  هدرک  فیلأت  هک  دوخ  هلاسر  رخاوا  رد  هدومرف  يوفص  یـضام  ساّبع  هاش 

نایم نادمه ، هبیط  هدلب  رد  هدـش  عقاو  هک  تسا  یبیرغ  تیاکح  اهنآ  زا  مود  هک  ترابع  نیا  هب  تّنـس  لها  هعیـش و  نایم  هعقاو  تارظانم ،
دـص یـس  نآ ، تباتک  خیرات  تداع ، بسح  تسا  لمتحم  هک  یمیدق  باتک  رد  ار  نآ  مدید  هک  یّنـس  یـصخش  نایم  يرـشع و  انثا  هعیش 
نب مساقلاوبا  وا  مسا  هک  هیرشع  انثا  هعیش  ياملع  زا  یـضعب  نایم  دش  عقاو  دوب : وحن  نیا  هب  باتک  نآ  رد  روطـسم  دشاب و  نیا  زا  لبق  لاس 

تبحاصم تقداصم و  تسا ، نیـسح  نیدـلا  عیفر  وا  مسا  هک  تّنـس  لها  ياملع  زا  یـضعب  ناـیم  تسا و  یمـساح  مساـقلا  یبا  نب  دّـمحم 
رب ار  دوخ  هدیقع  بهذم و  دندرکیمن  یفخم  ود  نیا  زا  کی  ره  و  اهرفس . رد  لاوحا و  رثکا  رد  تطلاخم  لاوما و  رد  تکراشم  همیدق و 

، نیدـلا عیفر  دادیم  تبـسن  یبصاـن و  وا  هب  تفگیم  ینعی  بصن ، هب  ار  نیدـلا  عـیفر  مساـقلاوبا ، دادیم  تبـسن  لزه  لـیبس  رب  يرگید و 
هک نادمه  هدـلب  دجـسم  رد  داتفا  قافتا  هک  نآ  ات  دـشیمن  عقاو  بهذـم  رد  هثحابم  تبحاصم ، نیا  رد  ناشیا  نایم  ضفر . هب  ار  مساقلاوبا 
رب ار  رمع  ورکباـبا  نیـسح ، نیدـلا  عیفر  داد  لیـضفت  هملاـکم ، ياـنثا  رد  ناـشیا و  ناـیم  تبحـص  دـنتفگیم ، قیتع  دجـسم  ار  دجـسم  نآ 

مساقلاوبا رمع و  رکب و  یبا  رب  ار  مالسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  داد  لیضفت  ار و  نیدلا  عیفر  درک  ّدر  مساقلاوبا  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما 
نآ زا  دش  رداص  هک  يرایـسب  تازجعم  تامارک و  تاماقم و  دومن  رکذ  يرایـسب و  ثیداحا  تایآ و  هب  دوخ  بهذـم  يارب  درک  لالدتـسا 
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رد وا  تبحاصم  تطلاخم و  هب  مالسلا  هیلعیلع  رب  رکب  یبا  لیضفت  يارب  درک  لالدتسا  وا و  رب  ار  هیـضق  دومن  سکع  نیدلا  عیفر  بانج و 
هب راصنا  نیرجاهم و  نایم  دوب  صوصخم  رکبوبا  تفگ : زین  راصنا . نیرجاهم و  نایم  ردربکا  قیّدـص  باطخ  هب  وا  ندـش  بطاـخم  راـغ و 

یبا نأش  رد  هدش  رداص  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  تسا  ثیدح  ود  تفگ : نیدلا  عیفر  زین  و  تماما . تفالخ و  ترهاصم و 
یعیـش مساقلاوبا  رمع . رکب و  یبا  دنانم : زا  دعب  هک  رفن  ود  هب  دـینک  يوریپ  هک  یمود  و  خـلا . ینم ، نهاریپ  هلزنم  هب  وت  هک  نآ  یکی  رکب ؛

رب اول و  لماح  ایلوا و  دنس  ایصوا و  دیس  رب  ار  رکبوبا  یهدیم  لیضفت  ببس  هجو و  هچ  هب  تفگ : نیدلا ، عیفر  زا  لاقم  نیا  ندینـش  زا  دعب 
لوـسر ردارب  تسا ، رهزا  قوراـف  ربـکا و  قیّدـص  باـنج ، نآ  هـک  ینادیم  وـت  هـک  نآ  لاـح  و  تـّنج ؟ خزود و  میـسق  سنا  ّنـج و  ماـما 

زا راغ  يوس  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رارف  تقو  بانج ، نآ  هک  ینادیم  زین  و  لوتب . جوز  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
هللا یلصادخ  لوسر  دومرف  ّدس  رقف . رسع و  تلاح  رد  ترـضح  نآ  اب  دومن  تکراشم  ترـضح و  نآ  شارف  رب  دیباوخ  راّفک  هرجف  هملظ و 

تهج هب  دوخ  فیرـش  فتک  رب  ار  مالـسلا  هیلعیلع  تشادرب  و  ار . بانج  نآ  باـب  رگم  دجـسم ، زا  ار  هباحـص  ياـهرد  ملـسو  هلآو  هیلع 
نب ورمع  اب  دومن  هلتاقم  و  یلعا . ألم  رد  مالـسلا  امهیلعیلع  هب  ار  همطاف  الع ، ّلج و  ّقح  دومرف  جیوزت  و  مالـسا . لّوا  رد  مانـصا  نتـسکش 
هللا یلصلوسر  دومرف  هیبشت  و  هس . نآ  فالخ  هب  یمـشچ  ندز  مه  هب  ردق  هب  یلاعت  يادخ  هب  درواین  كرـش  ار و  ربیخ  درک  حتف  دودبع و 

شملع و رد  مالـسلا  هیلعمدآ  يوس  هب  دنک  رظن  دهاوخ  هک  ره  دومرف : هک  اجنآ  رد  ربمغیپ ، راهچ  هب  ار  مالـسلا  هیلعیلع  ملـسو  هلآو  هیلع 
هب دنک  رظن  سپ  شدهز ، رد  مالسلا  هیلعیسیع  يوس  هب  شتّدش و  رد  مالسلا  هیلعیسوم  يوس  هب  شمهف و  رد  مالـسلا  هیلعحون  يوس  هب 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  هک  یتبارق  اب  هرهاب و  هرهاظ  تالامک  لیاضف و  نیا  دوجو  اب  مالـسلا . هیلعبلاطیبا  نب  یلع  يوس 
دومن عامتـسا  نیدلا  عیفر  نوچ  مالـسلا ؟ هیلعیلع  رب  رکب  یبا  لیـضفت  تسا  زیاج  لوقعم و  هنوگچ  وا ، يارب  باتفآ  ندنادرگرب  اب  دراد و 

زا دـعب  دـش و  مدـهنم  مساقلایبا  اب  شتیـصوصخ  هیاـپ  رکب ، یبا  رب  ار  مالـسلا  هیلعیلع  دـهدیم  لیـضفت  هک  مساـقلا  یبا  زا  ار  هلاـقم  نیا 
، وت بهذـم  ای  نم  بهذـم  زا  دـنک  مکح  هچ  ره  سپ  دـیایب ، دجـسم  هب  هک  يدرم  ره  تفگ : مساـقلایبا  هب  نیدـلا  عیفر  دـنچ ، ییوگتفگ 

یطرـش نیا  زا  دوب  فیاخ  دناّتنـس ، لها  زا  هک  تسنادیم  ینعی  دوب ، فوشکم  مساقلایبا  رب  نادمه  لها  هدـیقع  نوچ  مینکیم . تعاطا 
یـضار تهارک  اب  ار و  روکذـم  طرـش  مساقلاوبا  دومن  لوبق  هثحابم ، هلداجم و  ترثک  تهج  هب  نکل  نیدـلا . عیفر  وا و  نایم  دـش  عقاو  هک 

زا دوب  ادـیوه  تباجن و  تلالج و  راثآ  شراـسخر ، زا  دوب  رهاـظ  هک  یناوج  دـش  دراو  هلـصاف  نودـب  روکذـم ، طرـش  رارق  زا  دـعب  دـش و 
اج زا  نیدـلا  عیفر  ناشیا . دزن  هب  دـمآ  فاوط  زا  دـعب  دجـسم و  رد  درک  یفاوط  دجـسم و  رد  دـش  لـخاد  دـیآیم و  رفـس  زا  هک  شلاوحا 

وا و ناـیم  دـش  رّرقم  هک  ار  يرما  دوـمن  ضرع  درک و  لاؤـس  ناوـج  نآ  هـب  مالـس  زا  دـعب  تعرـس و  بارطـضا و  لاـمک  رد  تساـخرب و 
دیامن رهاظ  ار  دوخ  هدیقع  هک  داد  مسق  ار  وا  دروخ و  دّکؤم  مسق  ناوج و  نآ  يارب  دوخ ، هدیقع  راهظا  رد  دومن  رایـسب  هغلابم  ومساقلاوبا 
يذـلل نکا  امهنم  لـضفا  يـالوم  لـقا  یتم  : » دومرف ار  تیب  ود  نیا  فّقوت  نودـب  روکذـم ، ناوج  نآ  دراد و  عقاو  رد  هک  يوحن  ناـمه  رب 

دـش و غراف  تیب  ود  نیا  ندـناوخ  زا  ناوج  نوچ  و  اصعلا » نم  دـحا  فیـسلا  اذـه  کلاقم  هّدـحب  يرزی  فیـسلا  نا  رت  ملا  ًاّـصقنتم  هتلـضف 
دش بیاغ  ناشیا  رظن  زا  هک  ناوج  نآ  لاح  زا  دننک  شیتفت  هک  دنتـساوخ  وا  تغالب  تحاصف و  زا  دندوب  ریحت  رد  نیدلا  عیفر  مساقلاوبا و 

بهذم درک  داقتعا  ار و  دوخ  لطاب  بهذم  دومن  كرت  ار ، بیجع  بیرغ  رما  نیا  دومن  هدهاشم  نوچنیدلا  عیفر  دشن . رهاظ  وا  زا  يرثا  و 
دیؤم دوب و  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  ناوج ، نآ  ًارهاظ  دومرف : روکذم  باتک  زا  هّصق  نیا  لقن  زا  دعب  ضایر  بحاص  ار . يرـشعانثا  قح 

نیا هب  تسا  دوجوم  اـملع  بتک  رد  یتداـیز  رییغت و  اـب  سپ  روکذـم ؛ تیب  ود  اـّما  مهن و  باـب  رد  تفگ  میهاوخ  هچ  نآ  تسا  مـالک  نیا 
ّنا رتملا  ًاـصّقنتم  هتلـضف  يذـلاب  نکا  مهیلع  ماـمالا  تلـضف  اـنا  اذا  اـصحلا  نم  یلع  اّربتلا  لوقا  تسلف  مهیلع  اـیلع  لّـضف  یل  نولوقی  : » وحن
نیا زا  ار  نآ  یشنم  ینعی  تسا  تایبا  نیا  هّدام  تیب ، ود  نآ  دومرف : ضایر  رد  و  اصعلا » نم  یلعا  فیـسلا  اذه  ۀلاقم  هّدحب  يرزی  فیـسلا 

. ملاعلا هَّللاو  هدومن . ذخا  تیاکح 

مهن هاجنپ و  تیاکح 
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، هیماس بتارم  هیلاع و  تاماقم  بحاص  فلخ  یـساملس ، رقاـب  دّـمحم  ازریم  یقت ، حـلاص  ملاـع  ارم  داد  ربخ  یـساملس  نیدـباعلا  نیز  ّـالم 
لیم ار  وا  و  هقث . دباع و  دهاز و  دوب  يدرم  ینیوزق ، یلع  دّمحم  ازریم  بانج  هک  یلاعت -  هَّللا  امهمحر  یـساملس -  نیدلانیزّالم  دـنوخآ 

. دوب یتقادـص  هللا  همحردـلاو  وا و  نایم  دوب و  هتفر  اهدالب  هب  هدرک و  اهرفـس  نآ ، لیـصحت  تهج  هب  فورح و  رفج و  ملع  هب  دوب  یطرفم 
لزنم ام  دزن  رد  سپ  میدوب . مالسلا  امهیلعنییرکسع  هعلق  دهشم و  ترامع  نتخاس  ریمعت و  لوغشم  هک  تاقوا  نآ  رد  هّرماس ، هب  دمآ  سپ 
گنت ماهنیـس  تفگ : نم  هب  يزور  سپ  دوب . ام  ناـمهم  لاـس  هس  مالـسلا و  اـمهیلعنیمظاک  دوخ ، نطو  هب  میتشگرب  هک  نآ  اـت  دوب ، هدرک 

، مدوب هّرماـس  رد  هک  ماـیا  نآ  رد  تفگ : تسیچ ؟ متفگ : وت . مّظعم  دـلاو  دزن  یماـغیپ  مراد و  یتجاـح  وـت  هب  هدـش و  ماـمت  مربـص  هدـش و 
فرـص نآ  رد  ار  دوخ  رمع  هک  ار  یملع  نم  يارب  دـنک  فـشک  هک  مدرک  لاؤـس  سپ  مدـید . باوـخ  رد  ار  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح 

. درادیم هدیـشوپ  نم  زا  ار  دوخ  ّرـس  وا  مدرک : ضرع  سپ  وت . دـلاو  هب  دومرف  هراـشا  تسا و  وت  بحاـصم  دزن  رد  نآ  دومرف : سپ  مدرک .
نم هب  ور  هک  مدید  سپ  مورب . وا  دزن  هب  هک  متساخرب  مدش و  رادیب  سپ  درک . دهاوخن  عنم  وت  زا  هک  نک  هبلاطم  وا  زا  تسین ، نینچ  دومرف :

هیلعتّجح دزن  رد  نم  زا  يدرک  تیاکـش  ارچ  دومرف : میوـگ ، نخـس  هک  نآ  زا  شیپ  دـید ، ارم  نوـچ  سّدـقم . نحـص  فرط  زا  دـیآیم 
هـس لاح ، و  متخادـنا . ریز  هب  رـس  مدـش و  لجخ  سپ  مدرک ؟ لـخب  سپ  دوب ، نم  دزن  رد  هک  ار  يزیچ  يدرک ، لاؤس  نم  زا  یک  مالـسلا ؟

زاربا يدحا  هب  لاح ، ات  تسا و  لاؤس  رب  تردق  ارم  هن  هدومرف و  نم  هب  ملع  نیا  زا  یفرح  وا  هن  مدـش ، وا  بحاصم  مزالم و  هک  تسا  لاس 
مدیـسرپ متفگ و  مدینـش ، هچ  نآ  متفر و  دـلاو  دزن  هب  مدرک و  بّجعت  وا  ربص  زا  سپ  امن . فشک  نم  زا  ار  تبرک  نیا  یناوت  رگا  مدومنن .

لقن ار  باوخ  دومرف و  نم  هب  باوـخ  رد  باـنج  نآ  تفگ : هدرک ؟ تیاکـش  مالـسلا  هیلعماـما  دزن  رد  وـت ، زا  وا  هک  یتـسناد  اـجک  زا  هک 
. میدومن رکذ  مالّسلاراد  باتک  رد  روکذم ، یلع  دّمحم  ازریم  زا  یتمارک  اب  ار  نآ  هک  تسا  ياهّمتت  ار  تیاکح  نیا  دومنن .

متصش تیاکح 

دنداد ربـخ  قیقحت  هب  هدومرف : ( 36) تازجعملاو صوصنلاب  ةادهلا  تابثا  باتک  رد  یلماع ، ّرح  خیـش  لیلج ، ثّدـحم  یلماع  ّرح  خیـش  لقن 
یتازجعم بانج ، نآ  زا  دندومن  هدـهاشم  يرادـیب و  رد  ار  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  دـندید  ناشیا  هک  ام  باحـصا  تاقث  زا  یتعامج  ارم 

. کلاهم ياهرطخ  زا  ار  ناشیا  داد  تاجن  دوب و  هدش  باجتسم  هک  ییاهاعد  ناشیا ، رب  درک  اعد  یتابیغم و  هب  ار  ناشیا  داد  ربخ  هدّدعتم و 
هب متفگ  نم  سپ  احلـص . ملع و  بّالط  زا  میدوب  یتعامج  اب  يدـیع و  زور  رد  ارغـشم  هیرق  رد  نامدوخ  دالب  رد  میدوب  هتـسشن  اـم  دومرف :

دوب و دّمحم  خیش  وا  مان  هک  يدرم  سپ  هدرم ! مادک  تسا و  هدنز  تعامج  نیا  زا  کی  مادک  هدنیآ ، دیع  رد  هک  متـسنادیم  شاک  ناشیا :
وا زا  دش  رهاظ  و  لاس . شـش  تسیب و  ات  رگید  دیع  رگید و  دیع  ماهدنز و  رگید  دیع  رد  هک  منادیم  نم  تفگ : سرد ، رد  دوب  ام  کیرش 

مالـسلا هیلعيدهم  مدـید  نم  نکلو  هن ، تفگ : ینادیم ؟ بیغ  ملع  وت  وا : هب  متفگ  سپ  دـنکیمن . حازم  يوعد و  نیا  رد  تسا  مزاج  هک 
میامن تاقالم  هک  یحلاص  لمع  نم  يارب  تسین  هک  یلاـح  رد  مریمب  هک  مدیـسرتیم  یتخـس و  ضرم  هب  مدوب  ضیرم  نم  باوخ و  رد  ار 

هکلب ضرم ، نیا  رد  يریمیمن  ضرم و  نیا  زا  ار  وت  دهدیم  افـش  دنوادخ  هک  اریز  سرتن ! هک : دومرف  نم  هب  سپ  لمع . نآ  هب  ار  دنوادخ 
نم زا  ضرم  نآ و  زا  مدیـشون  سپ  دوب . شتـسد  رد  هک  یماج  نم  هب  دومرف  اطع  هاـگ  نآ  لاـس ». شـش  تسیب و  درک  یهاوخ  یناگدـنز 

متشون و ار  نآ  خیرات  ار ، درم  نیا  نخـس  مدینـش  نوچ  نم  سپ  تسین . ناطیـش  راک  نیا  هک  منادیم  نم  دش و  لصاح  افـش  درک و  هرانک 
نوچ سپ  ود . داتفه و  رازه و  هنس  سّدقم  دهـشم  يوس  هب  مدرک  لاقتنا  نم  تشذگ و  نآ  رب  یتّدم  دوب و  هن  لهچ و  رازه و  هنـس  رد  نآ 

، نامز نآ  زا  تشذگ  هک  مدـید  سپ  مدرک . باسح  خـیرات و  نآ  هب  مدرک  عوجر  سپ  تشذـگ . تّدـم  هک  داتفا  ملد  رد  دـش ، رخآ  لاس 
مردارب زا  یبوتکم  هک  هام  ود  ای  هاـم  کـی  تّدـم  تشذـگن  سپ  دـشاب . هدرم  درم  نآ  هک  تسا  راوازـس  متفگ : سپ  لاـس . شـش  تسیب و 

. درک تافو  درم  نآ  هک  ارم  داد  ربخ  دوب و  دالب  نآ  رد  وا  دیسر و 
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مکی تصش و  تیاکح 

هب مدش ، التبم  یتخس  ضرم  هب  متشاد  لاس  هد  هک  یکدوک  نامز  رد  نم  هدومرف : باتک  نامه  رد  روکذم ، لیلج  خیش  زین  یلماع  ّرح  خیش 
. بش نآ  رد  دُرم  مهاوخ  نم  هک  دندرک  نیقی  يرادازع و  يارب  دندش  ایهم  دـندرکیم و  هیرگ  دـندش و  عمج  نم  براقا  لها و  هک  يوحن 

کیکی اب  ناشیا و  رب  مدرک  مالس  سپ  مدوب . يرادیب  باوخ و  نایم  رد  نم  و  مهیلع -  هَّللا  تاولص  ار -  ماما  هدزاود  ربمغیپ و  مدید  سپ 
اعد نم  ّقح  رد  بانج  نآ  هک  نآ  زج  دـنامن ، مرطاخ  رد  هک  تشذـگ  ینخـس  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  نم و  نایم  مدرک و  هحفاـصم 

رد مریمب  هک  مسرتیم  نم ! يالوم  يا  متفگ : متـسیرگ و  مدرک و  هحفاصم  بانج  نآ  اب  مالـسلا و  هیلعبحاص  رب  مدرک  مالـس  سپ  درک .
دنوادـخ هکلب  ضرم ، نیا  رد  دُرم  یهاوخن  وت  هک  اریز  سرتن ! : » دومرف سپ  مدرواین . تسد  هب  لمع  ملع و  زا  ار  دوخ  دـصقم  ضرم و  نیا 

سپ دوب . شکرابم  تسد  رد  هک  داد  نم  تسد  هب  یحدق  هاگ  نآ  ینالوط ». رمع  درک ، یهاوخ  رمع  دهدیم و  افش  ار  وت  یلاعت  كرابت و 
ربخ ار  ناشیا  دـندرک و  بّجعت  مبراقا  لها و  متـسشن و  دـش و  لیاز  نم  زا  هیلکلاب  ضرم  متفای و  تیفاع  لاـح ، رد  نآ و  زا  مدـیماشآ  نم 

(37 .) زور دنچ  زا  دعب  رگم  مدوب ، هدید  هچ  نآ  هب  مدرکن 

مود تصش و  تیاکح 

فیرـش نسحلاوبا  خیـش  هرـصع ، لها  لضفا  لیلج  رّحبتم ، ملاع  دـنیآ  نوریب  اجنآ  زا  ًالوا  مالـسلا  هیلعتّجح  هک  تسا  ياهیرق  مسا  هعرک 
نبا زا  دندرک  تیاور  دوخ ، دنس  هب  ود  ره  هک  ینادمه  يالعلاوبا  میعنوبا و  ظفاح  زا  هدرک  لقن  نیملاعلا  ءایض  باتک  رد  هللا ، همحریلماع 

رب دنیوگیم و  هعرک  ار  وا  هک  ياهیرق  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  دیآیم  نوریب  ملـسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف  تفگ : هک  رمع 
(38 !«) دـینک تعباـتم  ار  وا  سپ  تسا . دـنوادخ  هفیلخ  يدـهم ، نـیا  : » دـنکیم ادـن  هـک  تـسا  ییداـنم  ربا ، نآ  رد  هـک  تـسا  يربا  وا  رس 

دمآ سپ  تساجک . هعرک  هک  متسنادیمن  هعرک و  زا  درکیم  لاؤس  هتـسویپ  مردپ  تفگ : هک  دمحا  نب  دّمحم  زا  دندرک  تیاور  یتعامج 
: تفگ مدـلاو  سپ  دیـسانشیم ؟ ار  هیرق  نآ  امـش  اجک  زا  تفگ : مدیـسرپ . وا  زا  ار  هیرق  نآ  سپ  یمـشح . لام و  اب  يرجاـت  خیـش  اـم  دزن 
اب درک و  يریگراب  ار  دوخ  نارتش  ياهعفد  سپ  درکیم . رفس  رایسب  مردپ  تفگ : رجات  سپ  ار . نآ  هیضق  ار و  نآ  ثیدح  بتک  رد  مدینش 

فلت هک  دـش  کـیدزن  دـش و  ماـمت  اـم  هشوت  هک  نآ  اـت  زور ، دـنچ  میدرک  مگ  ار  هار  سپ  میتشاد . رظن  رد  ار  یّلحم  میدرکیم و  ریـس  وا 
سپ ار . دوخ  هّصق  ناشیا  يارب  میدومن  تیاکح  ام . يوس  هب  دـندمآ  نوریب  سپ  مرچ . زا  اـههمیخ  اـههّبق و  هب  میدـش  فرـشم  سپ  میوش .
ریـس ام  هک  يوحن  هب  رتردقلا ، لیلج  وا  زا  هن  رتتباهم و  اب  وا  زا  هن  وا و  زا  رتيوروکین  مدوب  هدیدن  هک  یناوج  دمآ  نوریب  دش ، رهظ  نوچ 
لها نوچ  ینعی  قارع ، لها  زامن  لثم  هدـش ، اهر  ياهتسد  اب  ار  رهظ  زامن  ناشیا  اب  درک  زاـمن  سپ  وا . يوس  هب  ندرک  رظن  زا  میدـشیمن 

دنچ اجنآ  رد  میدنام  سپ  ار . ام  هیضق  وا ، يارب  دومن  تیاکح  درک و  مالس  وا  رب  مردپ  داد ، ار  زامن  مالـس  نوچ  سپ  دوبن . فّتکتم  ّتنس 
سپ دـناسرب . هار  هب  ار  ام  هک  وا  زا  میدومن  شهاوخ  هاـگ  نآ  يوغل . هواـی و  ناـشیا  زا  میدینـشن  یناـمدرم و  ناـشیا  دـننام  میدـیدن  زور و 
لاؤس نم  دلاو  سپ  میتساوخیم . هک  میتسه  یعـضوم  نآ  رد  هک  میدـید  هاگان  دـمآ ، یهاگتـشاچ  ات  ام  اب  سپ  داتـسرف . ام  اب  ار  یـصخش 

رد باـنج  نآ  هک  یعـضوم  مالـسلا . اـمهیلعنسحلا  نب  دّـمحم  دوـب ، يدـهم  وا  تفگ : سپ  دوـب ؟ یک  درم ، نآ  هک  صخـش  نآ  زا  دوـمن 
نآ رد  هک  ینابایب  رد  تسا  هار  زور  هد  هشبح ، دالب  هب  تسا  لصّتم  هک  یفرط  زا  تسا  نمی  دالب  زا  هک  دـنیوگیم  هعرک  ار  نآ  تساجنآ ،
هیلع هَّللا  تاولص  يدهم -  جورخ  ینعی  دش ، رکذ  هچ  نآ  نیب  تسین  یتافانم  هدومرف : هّصق ، نیا  لقن  زا  دعب  مّدقتم ، ملاع  ( 39 .) تسین بآ 

زا دـیآیم  نوریب  بانج  نآ  هک  اریز  هّکم ؛ زا  شروهظ  لّوا  رد  دوشیم  رهاظ  باـنج  نآ  هک  نیا  زا  هدـش  تباـث  هچ  نآ  نیب  هعرک و  زا  - 
هیرق رکذ  دیوگ : ّفلؤم  دیامنیم . دوخ  رما  هماقا  دوشیم و  رهاظ  اجنآ  رد  هّکم و  هب  دیآیم  هک  نیا  ات  دراد  تماقا  اجنآ  رد  هک  یعـضوم 
یلص يادخ  لوسر  زا  هدرک  تیاور  هدّدعتم  دیناسا  هب  ( 40) رثالا ۀیافک  رد  راّزخ  دّمحم  نب  یلع  لیلج  هقث  هدش . زین  ام  رابخا  رد  هروکذـم 
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هیلعیلع هک  نیا  ات  ناشیا ». ماما  ناشیا  زا  دوشیم  بیاغ  هاگ  نآ  مالسلا  مهیلعهّمئا  ددع  ندرمـش  زا  دعب  : » دومرف هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
. جورخ رد  ار  وا  دـنوادخ  دـهد  نذا  ات  دـنکیم  ربص  : » دومرف دوخ »؟ تبیغ  رد  درک  دـهاوخ  هچ  سپ  هَّللا ! لوسر  ای  : » درک ضرع  مالـسلا 

راقفلاوذ ریـشمش  هدومن  لیامح  هدیـشوپ و  ارم  عرد  تسا و  نم  همامع  شرـس  رب  دنیوگیم . هعرک  ار  وا  هک  ياهیرق  زا  دیآیم  نوریب  سپ 
نایب باتک  رد  ار  قباس  ربخ  زین  یعفاش  یجنگ  و  خلا . دینک »! تعباتم  ار  وا  سپ  هَّللا ! ۀفیلخ  تسا . يدهم  نیا  هک  دنکیم  ادـن  يدانم  ارم و 

. هدومن لقن  دوخ 

موس تصش و  تیاکح 

قاحـسا ریما  تیاکح  هروکذـم و  تیاکح  لـقن  زا  دـعب  روکذـم ، رّحبتم  خیـش  زین  مالـسلا و  هیلعرـصع  ماـما  اـب  یلیبدرا  سدـقم  تاـقالم 
، میدرک رکذ  هچ  نآ  ياوس  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاـص  تیؤر  رد  هربتعم  تـالوقنم  هتفگ : ارـضخ  هریزج  هّصق  زا  يرـصتخم  يداـبآرتسا و 

عماج رد  ار  بانج  نآ  دـید  یلیبدرا ، دـمحا  انالوم  هک  نیا  تاقث  زا  نم  مدینـش  هک  قیقحت  هب  سپ  هبیرق . هنمزا  نیا  رد  یّتح  تسا ، رایـسب 
اّما ( 41 .) ناهفصا رد  قیتع  عماج  رد  ار  بانج  نآ  تسا  هدید  ام  خیـش  دلاو  یقت  دّمحم  انالوم  هک  نیا  یلیاسم و  وا  زا  دومن  لاؤس  هفوک و 
زا هک  لمع  ملع و  رد  نم  خیاشم  قثوا  ارم  داد  ربخ  هدومرف : هینامعنلا  راونا  رد  هَّللا  تمعن  دیـس  يریازج ، ثّدـحم  دیـس  سپ  لّوا : تیاکح 
ارم درک : لـقن  وا  دوـب . عرو  لـضف و  تیاـهن  رد  دوـب و  مّـالع  ریم  وا  ماـن  هک  شرفت  لـها  زا  دوـب  يذـیملت  هللا  همحریلیبدرا  يـالوم  يارب 

. دوب هتـشذگ  بش  زا  رایـسب  مدش و  غراف  دوخ  هعلاطم  زا  نم  هک  داتفا  قافتا  سپ  هفیرـش . هّبق  هب  تسا  طیحم  هک  هسردم  رد  دوب  ياهرجح 
هب ور  هک  مدـید  ار  يدرم  سپ  دوب . کـیرات  تخـس  بش ، نآ  هفیرـش و  ترـضح  فارطا  رد  مدرکیم  رظن  هرجح و  زا  مدـمآ  نوریب  سپ 

مدمآ و ریز  هب  دوخ  لزنم  زا  سپ  ار . اهلیدنق  زا  يزیچ  ددزدب  هک  هدمآ  تسا . دزد  نیا  دیاش  متفگ : سپ  دیآیم . هدرک ، هفیرش  ترضح 
ِرد وا و  يارب  دش  زاب  داتفا و  هک  ار  لفق  مدـید  سپ  داتـسیا . رّهطم و  مرح  رد  یکیدزن  هب  تفر  سپ  دـیدیمن . ارم  وا  وا و  یکیدزن  هب  متفر 
وا زاوآ  متخانش  سپ  وا . رب  مالس  دش  در  رّهطم  ربق  بناج  زا  درک و  مالس  سپ  فیرـش . ربق  رب  دش  فّرـشم  بیترت و  نیمه  هب  موس  مود و 
زا نم  سپ  هفوک . دجـسم  يوس  هب  دـش  هّجوتم  دـلب و  زا  تفر  نوریب  هاگ  نآ  هیملع . هلأسم  رد  مالـسلا  هیلعماما  اـب  تفگیم  نخـس  هک  ار 

مدینش دوب . هدش  دیهش  بارحم  نآ  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  دجـسم  بارحم  هب  دیـسر  نوچ  سپ  دیدیمن . ارم  وا  متفر و  وا  بقع 
هب دیسر  نوچ  سپ  دیدیمن . ارم  وا  متشگرب و  وا  بقع  زا  نم  تشگرب و  سپ  هلأسم . نامه  رد  رگید  یصخش  اب  دیوگیم  نخس  هک  ار  وا 

هاگآ ارم  سپ  رخآ . ات  لّوا  زا  وت  اب  مدوب  نم  انالوم ! ای  متفگ : مدرک و  رهاظ  وا  رب  ار  شیوخ  سپ  دوب . هدـش  نشور  حبـص  تیالو ، هزاورد 
سپ هفوک ؟ رد  یتفگیم  نخس  وا  اب  هک  دوب  یک  مود ، صخش  یتفگیم و  نخـس  وا  اب  هفیرـش  هّبق  رد  هک  دوب  یک  لّوا ، صخـش  هک  نک 

زا یـضعب  نم  رب  دوشیم  هبتـشم  نم ! دـنزرف  يا  دومرف : نم  هب  سپ  دـنک . تافو  هک  نآ  ات  وا  ّرـس  هب  مهدـن  ربخ  هک  تفرگ  نم  زا  اهدـهع 
باوج منکیم و  مّلکت  باـنج  نآ  اـب  هلأـسم  نآ  رد  مالـسلا و  هیلعنینمؤـملاریما  ربـق  دزن  بش  رد  موریم  نوریب  تسه  اـسب  سپ  لـیاسم .
بشما مالسلا  هیلعيدهم  مدنزرف  : » نم هب  دومرف  مالسلا و  هیلعنامّزلابحاص  ام ، يالوم  يوس  هب  ارم  دومرف  هلاوح  بش  نیا  رد  مونشیم و 

: دیوگ ّفلؤم  ( 42 .) دوب مالـسلا  هیلعيدـهم  صخـش  نیا  و  نک » لاؤـس  وا  زا  ار  هلأـسم  نیا  وا و  دزن  هب  ورب  سپ  تسا . هفوـک  دجـسم  رد 
مسا لثم  تسا و  فورعم  لیلج  لضاف  ملاع  مّالع ، ریما  دیـس  هک  هدرک  رکذ  ( 43) ءاملعلا ضایر  رد  یناهفصا  هَّللادبع  ازریم  ریرحن ، لضاف 

و مولع . فانـصا  رد  بتک  رب  تسا  یتاقیلعت  تادافا و  دیاوف و  وا  يارب  زا  دوب و  یلیبدرا  دمحا  الوم  هذـمالت  لضافا  زا  دوب و  همّالع  دوخ ،
، وا تافو  زا  دعب  دـنیامن  مولع  ذـخا  دـننک و  عوجر  وا  هذـمالت  زا  کی  مادـک  هب  هک  وا  تافو  دزن  رد  روبزم  يالوم  زا  دـندرک  لاؤس  نوچ 

دوخ داتـسا  زا  هدرک  لقن  دوخ  لاجر  هیـشاح  رد  یلعوبا  خیـش  هَّللا . ضیف  ریما  هب  تایلقع  رد  مّالع و  ریما  هب  سپ  تایعرـش ، رد  اّما  دومرف :
هلمج زا  دوب و  فرـشا  فجن  نینطاق  يّالجا  زا  هک  تسا  ازریم  دیـس  دنـس ، دیـس  ّدـج  روکذـم ، مّالع  ریم  هک  یناـهبهب  همّـالع  ربکا  داتـسا 

یسلجم همّالع  شش . داتشه و  دص و  رازه و  هنس  رد  نآ  یلاوح  دادغب و  رد  دوب  هدش  عقاو  هک  نوعاط  هیضق  رد  دندرک  تافو  هک  ییاملع 
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اجنآ رد  نآ  رخآ  و  یفالتخا . هلمجلایف  اـب  خـلا . تفگ . وا  هک  مّـالع  ریم  لـضاف  دیـس  زا  دـنداد  ربخ  ارم  یتعاـمج  هدومرف : ( 44) راحب رد 
نوچ منک و  عفد  دوخ  زا  ار  نآ  هک  متـسناوتن  هک  يوحن  هب  تفرگ ، هفرـس  ارم  هناـّنح  دجـسم  هک  نآ  اـت  مدوب  وا  بقع  رد  نم  تسا : نینچ 

نم متفگ : ینکیم ؟ هچ  اج  نیا  رد  تفگ : یلب . متفگ : یمّالع ؟ ریم  وت  تفگ : تخانش و  ارم  هدومن ، تافتلا  نم  يوس  هب  دینـش ، ارم  هفرس 
وت رب  بش  نیا  رد  هچ  نآ  هب  ارم  هک  ربق  بحاص  ّقح  هب  مهدیم  مسق  ار  وت  لاح و  ات  يدـش  هسّدـقم  هضور  لخاد  هک  یتقو  رد  مدوب  وت  اب 
نم زا  نوچ  یهدـن . ربخ  يدـحا  هب  نم ، تایح  مادام  هک  یطرـش  هب  مهدیم ، ربخ  ار  وت  تفگ : رخآ . اـت  لّوا  زا  یهد ، ربخ  هدـش ، يراـج 

ترـضح دزن  هک  داتفا  نم  لد  رد  سپ  دوب . هدش  لکـشم  نم  رب  هلأسم  نآ  مدرکیم و  رکف  لیاسم ، زا  یـضعب  رد  نم  تفگ : تفرگ ، دهع 
زا يدید و  هکنانچ  دش ، هدوشگ  دـیلک  ریغ  هب  رد  مدیـسر ، رد  دزن  هب  نوچ  منک و  لاؤس  وا  زا  هلأسم  نآ  مورب و  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
زا ورب و  هفوک  دجسم  هب  هک  دش  رهاظ  ییادص  ربق  زا  سپ  دیوگ . باوج  ارم  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هک  مدرک  لاؤس  یلاعت  ّقح 

. تسا وت  نامز  ماما  وا  هک  اریز  نک ، لاؤس  اجنآ  رد  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح 

مراهچ تصش و  تیاکح 

ریمع نب  لّکوتم 

ار نآ  لیصفت  دش و  نآ  هب  هراشا  فیرـش ، نسحلاوبا  خیـش  همّالع  مالک  رد  هک  تسا  یـسلجم  یقت  دّمحم  ّالم  دنوخآ  ینّابر ، ملاع  هیـضق 
لاوحا نمـض  رد  هیقفلا  هرـضحیال  نم  حرـش  مراهچ  دـلج  رد  موحرم  نآ  هک  تسا  یتیاکح  ناشیا  دارم  هک  تسا  نآ  رهاـظ  درکن و  رکذ 

تاـضرم مدوب  بلاـط  غولب  لـیاوا  رد  دومرف : هک  تسا  نیا  نآ  هدوـمن و  رکذ  تسا ، هیداجـس  هلماـک  هفیحـص  يوار  هک  ریمع  نب  لّـکوتم 
بحاص هک  باوخ  يرادـیب و  نایم  مدـید  هک  نآ  اـت  دوبن  يرارق  شباـنج  رکذ  زا  ارم  وا و  ياـضر  بلط  رد  مدوب  یعاـس  ار و  يدـنوادخ 

سپ تسا . نم  سردم  نآلا  هک  یبانط  رد  هب  بیرق  تسا ، ناهفـصا  رد  هک  میدـق  عماج  دجـسم  رد  هداتـسیا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامّزلا - 
ار و شکرابم  تسد  مدیـسوب  سپ  ارم . تفرگ  ارم و  تشاذگن  سپ  مسوبب . ار  شکرابم  ياپ  هک  مدرک  دـصق  بانج و  نآ  رب  مدرک  مالس 
هک متفگیم  دوخ و  زامن  رد  متـشاد  هسوسو  نم  هک  دوب  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  نم  رب  هدـش  لکـشم  هک  ار  یلیاسم  بانج  نآ  زا  مدیـسرپ 
زا نآ  مکح  زا  مدرک  لاؤس  بش و  زامن  نم  يارب  دوبن  رّـسیم  اـضق و  هب  مدوب  لوغـشم  نم  دناهتـساوخ و  نم  زا  هک  يوحن  هب  تسین  اـهنآ 

. مدرکیم نینچ  نم  و  بش . زامن  دـصق  هب  برغم  رـصع و  رهظ و  زامن  کی  روآ  ياـج  هب  تفگ : سپ  هللا . همحرییاـهب  خیـش  دوخ ، خـیش 
هک یعونـصم  زاـمن  نآ  دـننام  راـین  ياـج  هب  نکب و  بش  زاـمن  دومرف : منکب ؟ بش  زاـمن  نم  هک  مالـسلا  هیلعتّجح  زا  مدرک  لاؤـس  سپ 

تمدـخ هب  مسرب  هک  نم  يارب  دوشیمن  رّـسیم  نم ! يالوم  يا  متفگ : هاـگنآ  هدـنامن . مرطاـخ  رد  هک  یلیاـسم  زا  اـهنیا  ریغ  يدرکیم و 
انالوم هب  یباتک  وت  تهج  هب  مدرک  اطع  نم  دومرف : سپ  نآرب . منک  لمع  هشیمه  هک  یباـتک  نم  هب  نک  اـطع  سپ  یتقو ، ره  رد  وت  باـنج 

يور لباقم  هک  يدجسم  رد  زا  متفر  نوریب  سپ  وا . زا  ار  باتک  نآ  ریگب  ورب و  دومرف : سپ  متخانشیم . ار  وا  باوخ  رد  نم  جات و  دّمحم 
بحاـص ار  وت  تفگ : دـید  ارم  صخـش و  نآ  هب  مدیـسر  نوـچ  سپ  ناهفـصا . زا  تسا  ياهّلحم  هک  خـیطب  راد  تمـس  هب  دوـب  باـنج  نآ 

نم يارب  دـش  رهاظ  مدرک و  زاب  نوچ  ياهنهک . باتک  دوخ ، لغب  زا  دروآ  نوریب  سپ  يرآ . متفگ : نم ؟ دزن  هداتـسرف  مالـسلا  هیلعناـمزلا 
رادـیب هک  مالـسلا  هیلعبحاص  يوس  هب  مدـش  هّجوتم  وا  دزن  زا  متـشاذگ و  دوخ  مشچ  رب  ار و  نآ  مدیـسوب  سپ  تسا . اعد  باـتک  نآ  هک 

زامن زا  مدش  غراف  نوچ  رجف . عولط  ات  باتک  نآ  توف  تهج  هب  هلان  هیرگ و  عّرضت و  رد  مدرک  عورـش  سپ  دوبن . نم  اب  باتک  نآ  مدش و 
تسا وا  راهتـشا  تهج  هب  جات  هب  ار  وا  ترـضح ، ندیمان  تسا و  ییاهب  خیـش  نامه  دّمحم ، انالوم  هک  دوب  هداتفا  نینچ  ملد  رد  بیقعت و  و 

هلماک و هفیحـص  هلباـقم  هب  تسا  لوغـشم  هک  ار  وا  مدـید  دوب ، عماـج  دجـسم  راوج  رد  هک  وا  سردـم  هب  متفر  نوچ  سپ  اـملع . ناـیم  رد 
دنـس رد  ناشیا  مالک  هک  دوب  نآ  رهاظ  راک و  نآ  زا  دش  غراف  ات  متـسشن ، یتعاس  سپ  دوب . یناگیاپلگ  راقفلاوذ  ریما  حلاص  دیـس  هدنناوخ 
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دزن متفر  سپ  مدرکیم . هیرگ  نم  ار و  ناـشیا  نخـس  وا و  نخـس  مدـیمهفیمن  دوب ، یلوتـسم  نم  رب  هک  یمغ  تهج  هب  نکل  دوب ، هفیحص 
هشیمه هچ  نآ  مامت  و  هینیقی . فراعم  هیهلا و  مولع  هب  ار  وت  داب  تراشب  تفگ : خیـش  مدرکیم . هیرگ  متفگ و  وا  هب  ار  دوخ  باوخ  خیش و 

نآ ات  رّکفت  هیرگ و  اب  متفر  نوریب  دشن و  نکاس  مبلق  سپ  نآ . هب  دوب  لیام  وا  دوب و  فّوصت  رد  خیش  اب  نم  تبحص  رتشیب  و  یتساوخیم .
شمـسا هک  ار  یحلاص  درم  مدید  خـیّطب ، راد  هّلحم  هب  مدیـسر  نوچ  متفر . اجنآ  هب  باوخ  رد  هک  یتمـس  نآ  هب  مورب  هک  داتفا  ملد  رد  هک 

هک هبلط  ره  هک  تسا  نم  دزن  رد  هیفقو  بتک  نالف ! ای  تفگ : وا . رب  مدرک  مالس  وا و  هب  مدیسر  نوچ  سپ  جات ،  هب  بّقلم  دوب و  نسح  اقآ 
، نآ هب  یجاتحم  هک  ار  هچ  ره  بتک و  نیا  هب  نک  رظن  ایب و  نآ . هب  ینکیم  لمع  وت  فقو و  طورـش  هب  دـنکیمن  لـمع  دریگیم و  نآ  زا 
هیرگ و رد  مدرک  عورـش  سپ  مدوب . هدـید  باوخ  رد  هک  دوب  یباتک  داد ، نم  هب  هک  یباتک  لّوا  سپ  وا . هناخباتک  رد  متفر  وا  اب  سپ  ریگب !
اب هلباقم  رد  مدرک  عورـش  خیـش و  دزن  رد  مدـمآ  هن . ای  متفگ  وا  يارب  ار  باوخ  هک  مرادـن  رطاخ  رد  و  دـنکیم . تیافک  ارم  متفگ : هلاـن و 

نوکس و نبا  اسؤرلا و  دیمع  هخـسن  زا  دوب  هتـشون  ار  دوخ  هخـسن  هللا  همحردیهـش  دیهـش و  هخـسن  زا  دوب  هتـشون  وا  ردپ  ّدج  هک  وا  هخـسن 
اطع نم  هب  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  هک  ياهخـسن  هطـساو و  کی  هب  ای  هطـساو  نودـب  سیردا ، نبا  هخـسن  اـب  دوب  هدرک  هلباـقم 

زا دعب  دوب و  هدش  هتشون  هیشاح  رد  هک  ییاههخسن  رد  یتح  هخسن . نآ  اب  تشاد  تقفاوم  تیاهن  دوب و  هدش  هتـشون  دیهـش  طخ  زا  دومرف ،
دالب رد  هلماک  هفیحص  دیدرگ  مالـسلا  هیلعتّجح  ياطع  تکرب  هب  نم و  دزن  هلباقم ، رد  مدرم  دندرک  عورـش  هلباقم ، زا  مدش  غراف  هک  نآ 

اعد لها  احلـص و  ناشیا  رثکا  تسا و  هدّدعتم  ياههفیحـص  مدرم  رثکا  يارب  هک  اریز  ناهفـصا ؛ رد  امیـس  هناخ و  ره  رد  علاط  باتفآ  دننام 
هب دومرف  اطع  دنوادخ  هچ  نآ  مالسلا و  هیلعبحاص  ترضح  زا  تسا  ياهزجعم  راثآ  نیا  و  هوعّدلا . باجتـسم  ناشیا  زا  يرایـسب  دندش و 

(45 .) منکب مناوتیمن  ار  نآ  ياصحا  هفیحص ؛ ببس  هب  نم 

هلماک هفیحص  تلیضف 

اجنآ رد  هدومن و  رکذ  هلماک  هفیحـص  يارب  زا  دوخ  دـلاو  زا  يرـصتخم  هزاجا  تروص  راـحب  رد  هللا  همحریـسلجم  همّـالع  دـیوگ : ّفلؤم 
ياعد مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  لـیجنا  مالـسلا ، مهیلعدّـمحم  لآ  روبز  هب  تسا  بّقلم  هک  ار  هلماـک  هفیحـص  منکیم  تیاور  نم  هتفگ :
بحاص ام  يالوم  زا  هلوانم  وحن  هب  ار  وا  منکیم  تیاور  نم  هک  تسا  نآ  اهنآ ، زا  یکی  هفلتخم . ياـههقیرط  رایـسب و  دـیناسا  هب  لـماک ،

. خلا ( 46 .) ینالوط یباوخ  رد  هیلع -  هَّللا  تاولص  نمحر -  هفیلخ  نامّزلا و 

هفیحص خسن  فالتخا  رد 

هـس نآ ، زا  تسا  فورعم  هچ  نآ  دراد و  يرایـسب  فالتخا  تاملک ، رادقم و  بیترت و  بسح  هب  هلماک  هفیحـص  هخـسن  هک  دـنامن  یفخم 
نیّدلا سمش  هخسن  اب  تسا  قباطم  هک  ییاهب  خیش  لّوا و  یسلجم  هخسن  هب  دوشیم  یهتنم  هک  هروهشم  هلوادتم  هخسن  یکی ، تسا : هخسن 

خیـش هخـسن  مود ، دمآ . دهاوخ  هدنیآ  تیاکح  رد  تشذـگ و  هک  یبیترت  هب  تامارک  بحاص  ییاهب ، خیـش  ّدـج  یعابج ، یلع  نب  دّـمحم 
نئافد حاضیا ، باتک  بحاص  دـیفم ، خیـش  رـصاعم  ناذاش ، نبا  هب  فورعم  ناذاش  نب  نسح  نب  یلع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نسحلاوبا  هیقف 

نب لیعامـسا  نب  دّمحم  نسحلا  یبا  نب  نسح  یلعوبا  هخـسن  موس ، ۀبقنم . ۀئام  هب  تسا  روهـشم  تسا و  تبقنم  دـص  نآ  رد  هک  بصاونلا ،
رگید ِخسن  زین  هخسن ، هس  نیا  زا  ریغ  وا . خیاشم  زا  هکلب  یـسوط ، خیـش  رـصاعم  هّجحلا ، يذ  لمع  باتک  بحاص  زاّزب ، سانـشا  نب  دّمحم 

هخـسن هچابید  قباطم  هدومن و  هراشا  اـهنآ  هب  هثلاـث  هفیحـص  لّوا  رد  یناهفـصا  هَّللادـبع  ازریم  لـضاف  باـنج  هک  هفلتخم  دـیناسا  هب  تسه 
هک ره  هدـش ؛ طوبـضم  هثلاث  هفیحـص  رد  دوجوم و  خـسن  ریاس  رد  نآ  بلاغ  هک  هدـش  طقاس  لصا  زا  اعد  کی  تسیب و  هروهـشم ، هفیحص 

. دیامن عوجر  نآ  هب  هتساوخ 
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مجنپ تصش و  تیاکح 

لیلج ملاـع  ّطـخ  هب  ود  ره  ماـمت  تسا ، ریقح  دزن  هسیفن  هعومجم  ود  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  زا  عیارـش  بحاـص  ققحم  تیاور 
ریغ ییاهب و  خیش  يریازج و  هَّللا  تمعن  دیـس  یناث و  لّوا و  یـسلجم  هک  ییاهب  خیـش  ّدج  یعابج ، نسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نیدلا  سمش 

تسا لمتشم  لّوا و  دیهش  خیـش  ّطخ  زا  هدش  لقن  هعومجم  ود  ره  تاماقم و  تامارک و  بحاص  دننکیم . رکذ  ًابلاغ  وا ، فصو  رد  ناشیا 
لیذ رد  دراد ، ییاـهب  خیـش  ّطـخ  عضوم ، دـنچ  رد  هک  اـهنآ  زا  یکی  زا  هعفاـن . تاـیاکح  راعـشا و  هریغ و  راـبخا و  رد  هقّرفتم  لـیاسر  رب 
دیـس دومرف  تسا : نیا  نآ  تروص  هک  هدومرف  لقن  یتیاکح  يرگید ، رد  میدرک و  لقن  ار  شوقنم  ّرد  هفورعم  هّصق  مهن  لهچ و  تیاـکح 
 - ، هتائیـس نع  هَّللا  زواجت  ینـسح -  هیعم  نب  نیـسح  نب  مساق  مدلاو  ارم  داد  ربخ  هیلا : -  هَّللا  نسحا  ینـسح -  هیعم  نب  دّمحم  نیدلا  جات 
حتف زا  شیپ  يرگید ، ار و  نآ  خیرات  مدرکن  قّقحم  هک  تسا  میدق  اهنآ  زا  یکی  هبترم . ود  هّلح  هب  دـش  دراو  یـسبنس  ثوغ  نب  رّمعم  هک 
دّدرت وا  دزن  مدرم  مهج و  نب  نیدلا  دیفم  هیقف ، رب  دش  لزان  مدوب و  هلاس  تشه  ماگنه ، نآ  رد  نم  هک  مدلاو  تفگ : لاس . ود  هب  دوب  دادغب 
نادرم زا  هک  یخیـش  مدید  ار  وا  هلاس و  تشه  لفط  مدوب  وا  اب  نم  هیعم و  نب  نیدـلا  جات  نم ، دیعـس  لاخ  ار  وا  درک  ترایز  دـندرکیم و 
بیجن نابسا  رب  دشیم  راوس  تشادن و  يزیچ  ناوختسا  تسوپ و  زج  هک  یبوچ  دننام  وا  عارذ  دشیم و  بوسحم  لوهک  زا  دوب و  دق  دنلب 

نیا و  تسا . مالـسلا  امهیلعيرکـسع  یلع  نب  نسح  دّمحم  یبا  ماما  نامالغ  زا  یکی  وا  هک  درکیم  تیاکح  دـنام و  هّلح  رد  زور  دـنچ  و 
درکیم تیاکح  هک  مهج  نب  نیدلا  دیفم  خیش  زا  مدینش  هک  هللا  همحرمدلاو  تفگ : ار . مالسلا  هیلعمئاق  تدالو  دوب  هدرک  هدهاشم  وا  هک 

ربخ وا  هک  دنتفگیم  نآ و  ندرک  هعاشا  ار  ام  نآلا  تسین  نکمم  هک  يّرـس  هب  ار  ام  داد  ربخ  وا  هک  هّلح  زا  شترفاسم  وا و  تقرافم  زا  دعب 
دش و هتشک  مصعتسم  دش و  هتفرگ  دادغب  نآ ، هب  بیرق  ای  تشذگ  نیا  رب  لاس  ود  نوچ  سپ  سابع ، ینب  کلم  لاوز  هب  ار  خیـش  دوب  هداد 

هـس زور  نیدلا ، جات  دیـس  ّطخ  زا  یعابج  یلع  نب  دّـمحم  ار  نیا  تشون  و  اقبلا . ماودـلا و  هل  نم  ناحبـسف  سابع . ینب  کلم  دـش  ضرقنم 
دیس ّطخ  زا  درک  لقن  روکذم ، رّمعم  زا  ربخ  ود  يرطس ، دنچ  هلصاف  هب  تیاکح  نیا  زا  لبق  هن و  هاجنپ و  دص و  تشه  هنس  نابعش  رد  هبنش 

لوـسر زا  مدینـش  تفگ : هک  یملـس  یلفوـن  نب  یعاد  نسحلا  یبا  زا  یـسبنس  ثوـغ  نب  رّمعم  زا  دوـهعم  دانـسا  هب  لّوا : ربـخ  نیدـلا . جاـت 
هب دوـخ و  تمحر  يارب  دوـخ و  تمحر  زا  ار  یقلخ  درک  قـلخ  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  دـیامرفیم : هک  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ 

سپ ناشیا ، زا  دوشب  هک  اهامش  زا  دراد  تعاطتـسا  هک  یـسک  ره  سپ  دننکیم . مدرم  جیاوح  ياضق  هک  دنا  یناسک  اهنآ  دوخ و  تمحر 
نک وکین  : » تفگ بانج  نآ  هک  مالسلا  امهیلعيرکسع  یلع  نب  نسح  ماما  زا  یـسبنس  ثوغ  نب  رّمعم  زا  دانـسا  نامه  هب  مود : ربخ  دوشب .

: متفگ سپ  نآ ». زا  ار  دوخ  ّظـح  يریگیم  وت  سپ  نآ ؛ رد  ار  وا  ّرـش  دـنوادخ  دزادـنایم  هک  دـشاب  یگنـس  هب  دـنچ  ره  ار ، دوـخ  ناـمگ 
روهمج یبا  نبا  خیـش  فراع ، ثّدحم  ار  ربخ  ود  نیا  ( 47 (»؟ ار دوسالا  رجح  ینیبیمن  وت  سپ  ایآ  : » دومرف یگنـس ؟ هب  یتح  هَّللا ، كدـیا 

زا مهج  نب  نیدلا  دیفم  خیش  زا  عیارش  بحاص  قّقحم  اهقف ، خیش  زا  دوخ  دنس  هب  هدرک  تیاور  ( 48) یلآئللا یلاوع  باتک  لّوا  رد  یناسحا 
رظن هب  نیا  زا  رتحیحـص  دش ، دهاوخ  ناشیا  یماسا  هب  یلامجا  هراشا  نیا  زا  دعب  هک  نیرّمعم  رابخا  رد  دیوگ : ّفلؤم  خـلا . روکذـم . رّمعم 

وبا نیدلا  جات  هباسن ، دیس  فورعم  یـضاق  لیلج  ملاع  وا  سپ  نیدلا ، جات  دیـس  اّما  دش . مولعم  ییاهب  خیـش  ّدج  ردق  تلالج  هچ  هدیـسرن ،
تهج هب  تفرگ  هزاجا  وا  زا  لّوا  دیهـش  تسا و  هزاجا  املع و  بتک  رد  وا ، ردق  تلالج  نأش و  تمظع  هک  تسا  مساق  نب  دّمحم  هَّللادـبع 
دیهش هعومجم ، نآ  رد  تازاجا و  قرط  رد  تسا  لخاد  هک  خیاشملا  تس  دوخ ، رتخد  يارب  یلع و  دّمحم و  دوخ ، دنزرف  ود  يارب  دوخ و 

نب نسح  نب  دّمحم  نب  نسح  نب  مساق  رفعجوبا  نیدلا  لالج  سپ  وا ، دـلاو  اّما  هدرک . لقن  نیدـلا  جات  دیـس  زا  هظعوم  رد  هقیـشر  تاملک 
دمحا نب  دماح  نب  هَّللا  ۀبه  روصنموبا  لجا ، دیـس  اسؤرلا ، دیمع  ذـیملت  وا  تسا و  لیلج  ملاع  لضاف  هیقف  ینـسح ، یجابید  دیعـس  نب  هیعم 

فورعم نوکس  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  یلع  خیش  ذیملت  تسا و  روهـشم  لماک  بیدا  يوغلیّلح ، بویا  نب 
روکذم هک  فرشلا  ءاهب  دیس  زا  ود  نآ  نوکس و  نبا  اسؤرلا و  دیمع  زا  هفیرش  هفیحص  يوار  تسا و  همّالع  رصاعم  دیـس  نوکـس و  نبا  هب 

نوچ تسا و  مهج  نب  دّمحم  نیدلا  دیفم  فورعم ، هیقف  خیش  وا  سپ  مهج ، نبا  اّما  هدش . نیبم  شّلحم  رد  هچنانچ  هفیحـص ؛ لّوا  رد  تسا 

مالسلا هیلع  نامزلابحاص  رضحم  هب  ناگتفای  زا 143فرشت  هحفص 107 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لوصا ملع  رد  دناملعا  ناشیا  زا  مادک  هک  هذمالت  لاح  زا  درک  لاؤس  هللا ، همحرقّقحم  سرد  سلجم  رد  دش  رـضاح  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ 
نیا دومرف : روکذم و  هیقف  يوس  هب  رّهطم و  نب  فسوی  نیدلا  دیدس  همّالع  دلاو  يوس  هب  دومرف  هراشا  قّقحم  سپ  هقف ؟ لوصا  ملع  نید و 

زا ار  ربـخ  ود  نآ  تسا ، قّقحم  ندرک  تیاور  تبـسن  تحـص  رب  هیمزج ، دـهاوش  زین  هقف و  لوصا  مـالک و  ملع  رد  دـنتعامج  نیا  ملعا  ود 
نـسح ماما  زا  هطـساو  کی  هب  دوخ  رـصع  رد  ار  يربخ  درکیمن  لقن  زگره  دوبن ، مزاج  رگا  هک  روکذم  رّمعم  زا  دوخ  ذیملت  دـیفم ، خـیش 

دوب هچ  شرمع  لوط  ببس  هک  دماین  تسد  هب  يزیچ  وا ، لاح  زا  نونکات  دندوب و  مّدقم  لاس  دصراهچ  زا  هدایز  هک  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
. دشاب هدروآ  تسد  هب  يزیچ  دیاش  هک  دوش  هعجارم  تسین  رضاح  یلآئللا  یلاوع  رب  يریازج  هَّللاتمعن  دیس  حرش  تساجک و  رد  و 

مشش تصش و  تیاکح 

يدابآرتسا دّمحم  ازریم 

: تفگ هک  هدقرم -  هَّللا  ّرون  يدابآرتسا -  دّمحم  ازریم  لضاف ، دنس  دیس  زا  داد  ربخ  ارم  یتعامج  هک  هدومرف  ( 49) راحب رد  یسلجم  همّالع 
، دیسر نم  کیدزن  نوچ  دوب . فاوط  لوغـشم  هک  مدید  ار  يور  وکین  یناوج  هاگان  مدوب ؛ فاوط  لوغـشم  مارحلا  هَّللاتیب  یلاوح  رد  یبش 
! نم دیـس  يا  تساجک ؟ زا  نیا  متفگ : مدـییوب و  متفرگ و  ار  لگ  نآ  نم  دوبن و  لگ  مسوم  تقو ، نآ  داد و  نم  هب  خرـس  لگ  هقاط  کـی 

یلع خیش  لمکا ، ّلجا  خیـش  دیوگ : ّفلؤم  مدیدن . ار  وا  نم  دش و  بیاغ  نم  رظن  زا  هاگ  نآ  دناهدروآ . نم  يارب  ( 50) تابارخ زا  دومرف :
رد روثنملا  ّرُدلا  باتک  رد  هللا  همحریناث  دیهش  ینّابر ، ملاع  نبا  ملاعم ، بحاص  نسح  خیش  ّققدم ، قّقحم  نب  دّمحم  خیش  ریرحن ، ملاع  نب 
ربخ هک  هدرک  لقن  تامم  تایح و  رد  دوب ، همّظعم  هّکم  رواجم  هک  هریغ  راصبتسا و  حرـش  بحاص  دّمحم ، خیـش  دوخ ، دلاو  لاوحا  نمض 

وا دزن  رد  دندینـشیم  درک ، تاـفو  موحرم  نآ  نوـچ  هک  وا  دـالوا  رداـم  هللا و  همحرنسحلا  یبا  نب  دّـمحم  دیـس  رتـخد  وا ، هجوز  ارم  داد 
زا یلگ  وا  هب  دومن  اطع  دمآ و  يدرم  سپ  درکیم ، فاوط  وا  هک  نآ  تسا ، روهـشم  هک  ییاهزیچ  زا  بش و  نآ  لوط  رد  ار  نآرق  توالت 

تابارخ زا  نیا  تفگ : يدروآ ؟ اـجک  زا  ار  نیا  تفگ : وا  هب  سپ  دوب . وا  مسوم  ناـمز  نآ  هن  دوب و  دـالب  نآ  رد  هن  هک  ناتـسمز  ياـهلگ 
(51 .) دیدن ار  وا  سپ  لاؤس ؛ نیا  زا  سپ  دنیبب  ار  وا  هک  درک  هدارا  هاگ  نآ  تسا .

ملاعم بحاص  رسپ  دّمحم  خیش  تمارک 

همّظعم هّکم  رواجم  ماکحالا ، تایآ  هفورعم و  هیلاجر  بتک  بحاص  رکذـلا ، قباس  يدابآرتسا  دّـمحم  ازریم  لیلج ، دیـس  هک  دـنامن  یفخم 
هیلاع و تاماقم  ياراد  دنردقلا و  لیلج  ود  ره  دربیم و  ار  وا  مسا  ریقوت ، اب  راصبتسا  حرـش  رد  رّرکم  روکذم و  دّمحم  خیـش  داتـسا  دوب و 

رظن هب  مود  هچ  رگا  تلاح ؛ دـلب و  مسا و  داـّحتا  تهج  هب  هدرک ، هابتـشا  يوار  اـی  دـشاب و  هداد  يور  ود ، ره  يارب  هیـضق  نیا  هک  دوشیم 
ّطخ زین  دراد و  ار  موحرم  نآ  ّطـخ  اـج  دـنچ  رد  هدوب و  شّفلؤـم  کـلم  تسا و  ریقح  دزن  هک  راصبتـسا  حرـش  تشپ  رد  دـیآیم و  برقا 

ءالمک فلخ  نیـضام و  ياملع  هیقب  دـیمح  دیعـس  خیـش  وا  باتک و  نیا  فّنـصم  دـش  لقتنم  هتـشون : نینچ  دراد  ار  یلع  خیـش  شدـنزرف ،
خیـش هریغ ، لاجر و  عورف و  ثیدـح و  زا  ار  هیعرـش  مولع  وا ، تاـکرب  زا  میدومن  هدافتـسا  هک  یـسک  اـنالوم و  انخیـش و  ینعا ، نیخـسار ،

ترجه زا  یس  رازه و  هنـس  مارحلا ، ةدعقلا  يذ  رهـش  زا  مهد  هبنـشود ، بش  رورـس ، راد  يوس  هب  رورغراد  زا  تسا  یناث  دیهـش  نب  دّمحم 
، یکدـنا زور  دـنچ  هب  وا  لاـقتنا  زا  شیپ  هحور -  هَّللا  سّدـق  وا -  زا  مدینـش  نم  هک  قـیقحت  هب  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصنیلسرملا  دـیس 

نینچ نآ و  رب  دـیامن  تناعا  ارم  دـنوادخ  هک  دـیاش  مایا ؛ نیا  رد  درک  مهاوخ  لاقتنا  نم  هک  یتسرد  هب  نم : يارب  تفگیم  وا  هک  ًاتهفاشم 
ریقفلا هررح  يربک  هجیدـخ  رازم  کـیدزن  یّلعم  رد  هعجـضم -  هَّللادرب  ار  وا  میدرک  نفد  دوب و  هفّرـشم  هّکم  رد  نیا  نم و  ریغ  وا  زا  دـینش 

. روکذم خیرات  رد  یفولا -  بحصلا  یلولا و  یبّنلاب و  یلجلا  یفخلا و  هفطلب  هَّللا  هلماع  يرعشم -  یلماع  نسح  نب  نیسح  ینغلا -  هَّللا  یلا 
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رایـسب روکذم ، نیـسح  خیـش  زا  لمالا  لما  رد  یلماع  ّرح  خیـش  هدرک و  لقن  روثنم  ّرد  رد  یلع  خیـش  هروکذـم  هخـسن  زا  ار  ترابع  نیمه 
(52 .) دوب هدرک  ذّملت  زین  ییاهب  خیش  دزن  رد  هدومن و  دیجمت 

متفه تصش و  تیاکح 

لقن دیهـش  لاوحا  زا  فشک  رد  دیرملا  ۀیغب  هلاسر  رد  یناث  دیهـش  ذیملت  يدوع  نسح  نب  یلع  نب  دّمحم  لیلج ، لضاف  خیـش  یناث  دـیهش 
هدومن تیاکح  هک  هیلج  تامارک  هیهلا و  فاطلا  هار ، نآ  رد  وا  يارب  داتفا  قاّفتا  هک  رصم  ات  قشمد  زا  دیهش ، رفـس  عیاقو  نمـض  رد  هدرک 

هک شش . دون و  هنس  لوالا ، عیبر  مهد  هبنـشراهچ ، بش  نآ  هب  ار  ام  داد  ربخ  هک  تسا  یتمارک  اهنآ  زا  یکی  ام . يارب  ار  اهنآ  زا  یـضعب 
دید سپ  اهنت . تساجنآ ، راغ  رد  هک  ییایبنا  ندرک  ترایز  يارب  زا  ضیبا  عماج  هب  تسا  فورعم  هک  نآ  دجسم  هب  تفر  هلمر  لزنم  رد  وا 

راغ و رد  تفر  نییاـپ  دـش . زاـبرد  سپ  دیـشک . تشاذـگ و  لـفق  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  تسین . يدـحا  دجـسم ، رد  تسا و  لَّفقُم  رد  هک 
. ناشیا ریـس  تقو  هلفاق و  لاقتنا  زا  درک  شومارف  هک  يّدح  هب  دنوادخ ، يوس  هب  لابقا  وا ، يارب  زا  داد  يور  اعد و  زامن و  هب  دـش  لوغـشم 

ناشیا زا  يدـحا  دـناهتفر و  هک  ار  اهنآ  تفای  سپ  هلفاق . ناـکم  يوس  هب  تفر  نآ و  زا  سپ  دـش  رهـش  لـخاد  تسـشن و  یتّدـم  هاـگ  نآ 
هک هّبق  یب  جدوه  اب  ار  وا  بابـسا  نتفر و  هدایپ  زا  وا  زجع  اـب  ناـشیا  هب  ندـش  قحلم  رد  رّکفتم  دـنام و  ریحتم  شیوخ  رما  رد  سپ  هدـنامن .

ناشیا زین  رود  زا  دیسرن و  اهنآ  هب  دش و  هتسخ  یگدایپ  زا  هک  نآ  ات  اهنت ، ناشیا  رثا  رد  نتفر  هب  درک  عورـش  سپ  دندرب . هارمه  هب  هتـشاد 
رب درم  نآ  وا و  هب  هدش  قحلم  هدرک و  وا  هب  ور  هک  دید  ار  يدرم  هاگان  دوب ، هداتفا  تّقـشم  یگنت و  نیا  رد  هک  لاح  نیا  رد  سپ  دیدن . ار 

یکدـنا تشذـگ . یقرب  نوچ  درک و  راوس  دوخ  فیدر  هب  ار  وا  و  نم ! بقع  رد  وش  راوس  دومرف : وا ، هب  دیـسر  نوـچ  دوـب . راوـس  يرتـسا 
دیهـش دـش . هلفاـق  لـخاد  وا  و  دوخ ! ياـقفر  دزن  هب  ورب  وا : هب  دومرف  دروآ و  ریز  هب  ار  وا  رتـسا  زا  درک و  قـحلم  هلفاـق  هب  ار  وا  هک  دیـشکن 

(53 .) مدوب هدیدن  زین ، نآ  زا  لبق  مدیدن و  ار  وا  ًالصا  سپ  منیبب . ار  وا  هک  هار  نیب  رد  مدش  سّسجت  رد  دومرف :

متشه تصش و  تیاکح 

یعـشعشم يوسوم  بلطملادـبع  دیـس  نب  فلخ  دیـس  لیلج ، ملاع  فلخ  ناـخیلع ، دیـس  رّحبتم ، لـضاف  دیـس  يوسوم  ناـخیلع  دیـس  لـقن 
تـسا هلمج  نآ  زا  هک  دـندید  ار  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  تبیغ ، رد  هک  ناـنآ  تاـیاکح  نمـض  رد  هتفگ  لاـقملاریخ  باـتک  رد  يزیوـح 

رد اسحا  هار  زا  یتعامج  اب  درک  جـح  وا  هک  اهنآ  هب  مراد  قوثو  هک  یناـسک  زا  ناـمیا ، لـها  زا  يدرم  نآ  هب  ار  اـم  داد  ربخ  هک  یتیاـکح 
رد هک  داتفا  قاّفتا  سپ  دـشیم . هراوس  یهاگ  تفریم و  هدایپ  یهاـگ  هک  دوب  ناـشیا  اـب  يدرم  دـندرک ، تعجارم  نوچ  سپ  یمک . هلفاـق 

یکدـنا باوخ و  يارب  دـندمآ  دورف  سپ  دـشن . رّـسیم  يراوس  درم  نآ  يارب  زا  دـش و  لزانم  ریاس  زا  رتشیب  هلفاق  نآ  ریـس  لزاـنم ، زا  یکی 
صّحفت رد  زین  تعامج  نآ  دشن . رادیب  دوب ، هدیسر  وا  هب  هک  یجنر  بعت و  تّدش  زا  درم  نآ  دندرک . لاحترا  اجنآ  زا  هاگ  نآ  تحارتسا .

داتفا هار  هب  هدایپ  سپ  دیدن . ار  یـسک  دش ، رادیب  نوچ  درک . رادیب  ار  وا  باتفآ  ترارح  هک  نآ  ات  دنام  باوخ  رد  درم  نآ  دـندماینرب و  وا 
تأیه رد  هک  ار  يدرم  دید  هک  دوب  لاح  نآ  رد  سپ  مالـسلا . هیلعيدهم  ترـضح  هب  دومن  هثاغتـسا  سپ  دوخ . تکاله  هب  تشاد  نیقی  و 

هب دومرف  سپ  تفگ : يرآ . متفگ : يدـناماو ؟ هلفاق  زا  وت  نالف ! يا  دومرف  سپ  تفگ : درم  نآ  ياهقاـن . رب  تسا  راوس  تسا و  هیداـب  لـها 
. تسین يزیچ  نآ  ياوس  تسا و  نم  بولطم  هَّللاو ! نیا ، متفگ : تفگ ، وت »؟ ياقفر  هب  هلفاق و  هب  مناـسرب  ار  وت  هک  يراد  تسود  اـیآ  : » نم

نآ رگم  یماگ ، دـنچ  میتفرن  سپ  داتفا . هار  هب  درک و  راوس  دوخ  فیدر  رد  ارم  دـیناباوخ و  ار  دوخ  هقان  و  اـیب »! نم  کـیدزن  سپ  : » دومرف
(54 .) تفر تشاذگ و  ارم  هاگ  نآ  دنَاوت . ياقفر  اهنیا  تفگ : میدش ، اهنآ  کیدزن  نوچ  سپ  میدیسر . هک 

مهن تصش و  تیاکح 
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جح هب  رایـسب  وا  دـنیوگیم و  مساق  خیـش  ار  وا  هک  ام  دالب  لها  زا  نامیا  لها  زا  يدرم  ارم  داد  ربخ  هتفگ : باتک  نآ  رد  زین  مساق و  خـیش 
رایسب دنتشذگ و  نم  زا  جاح  دیـشک و  لوط  نم  باوخ  یتخرد و  ریز  رد  مدیباوخ  سپ  نتفر . هار  زا  مدش  هتـسخ  يزور  تفگ : تفریم .

مادک هب  هک  متـسنادیمن  دندش و  رود  نم  زا  جاح  هک  نیا  دیـشک و  لوط  مباوخ  هک  تقو  زا  متـسناد  مدش  رادیب  نوچ  دـندش . رود  نم  زا 
هیلعرمالا بحاص  نیا ، هب  مدرکیم  دـصق  و  حـلاصابا ! ای  مدرکیم : داـیرف  دـنلب  زاوآ  هب  مدـش و  هّجوتم  یتمـس  هب  سپ  موش . هّجوتم  فرط 

هک لاح  نیا  رد  سپ  هار . ندـش  مگ  تقو  رد  دوشیم  هتفگ  هچ  نآ  ناـیب  رد  ناـما  باـتک  رد  هدرک  رکذ  سواـط  نبا  هچناـنچ  ار . مالـسلا 
زا يدـش  عطقنم  وت  نم : هب  دومرف  دـید  ارم  نوچ  يودـب . ياـهبرع  يز  رد  تسا  ياهقاـن  رب  هک  مدـید  ار  يراوس  هاـگان  مدرکیم ، داـیرف 

دیـشکن یتعاس  مدـش و  راوس  وا  بقع  رد  سپ  تعامج . نادـب  مناسرب  ار  وت  هک  نم  بقع  رد  وش ! راوس  دومرف : يرآ . متفگ : سپ  جاـح ؟
. هدرک تیذا  شطع  ارم  وا : هب  متفگ  سپ  دوخ . راک  یپ  زا  ورب  دومرف : و  يآ ! دورف  دومرف : ارم  میدش ، کیدزن  نوچ  هلفاق . هب  میدیـسر  هک 
رتذـیذل و نآ  هک  دـنوادخ ! هب  مسق  سپ  دوـمن . باریـس  نآ  زا  ارم  دوـب و  بآ  نآ ، رد  هـک  دروآ  نوریب  یکـشم  دوـخ  رتـش  نـیز  زا  سپ 
رد ار  وا  مدوب  هدیدن  مدیدن و  ار  وا  سپ  وا . هب  مدش  تفتلم  جاح و  رد  مدـش  لخاد  ات  متفر  هاگ  نآ  مدوب . هدـیماشآ  هک  دوب  یبآ  رتاراوگ 
هب تسا  طوبرم  هک  یحرـش  مهن ، باب  رد  دمآ  دهاوخ  دیوگ : ّفلؤم  ( 55 .) میدرک تعجارم  هک  نآ  ات  نآ ، زا  دـعب  هن  نآ و  زا  شیپ  جاح 

. دومن هظحالم  ار  نآ  دیاب  هک  نآ  لاثما  تیاکح و  نیا 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

یهلا يزیرین /  طخ  یبیجمین ) یبیج ، يریزو ،  / ) میرک نآرق  ياهشمق 2  یهلا  يزیرین /  طخ  یلحر  هسالگ  گنر -  راهچ  میرک /  نآرق   1
طخ لـباقم ) همجرت  ریز ، هـمجرت   ) يریزو مـیرک /  نآرق  ياهشمق 4  یهلا  هط /  ناـمثع  طـخ  یفیک )  ) یبـیجمین مـیرک /  نآرق  ياهشمق 3 

یهلا / يریزو نیسح  شیاریو  هیداجـس  هفیحـص  هط 6  ناـمثع  طـخ  همجرت ) نودـب   ) يریزو مـیرک /  نآرق  ياهشمق 5  یهلا  هـط /  ناـمثع 
طخ یبیجمین ) یبیج ، يریزو ،  / ) نانجلا حـیتافم  تایلک  نارکمج 8  سّدقم  دجـسم  تاراشتنا  یبرع  نانجلا /  حـیتافم  تایلک  ياهشمق 7 

، یبیج نانجلا /  حیتافم  بختنم  ياهشمق 10  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین ) یبیج ،  / ) ناـنجلا حـیتافم  بختنم  ياهشمق 9  یهلا  يراشفا / 
دیس يزیمآگنر  رعش و  (/ 1و2  ) موصعم هدراهچ  اب  ییانشآ  تاقیقحت 12  دحاو  ادخ  اب  طابترا  ياهشمق 11  یهلا  یمتاخ /  طخ  یبیجمین )

تاقیقحت 16 دحاو  ادیپ  دیـشروخ  نیرخآ  یمحرت 15  دومحم  هانپ  نیرخآ  یمق 14  یمیرک  نیسح  رارـسا  هنیئآ  يوسوم 13  اضر  دیمح 
دحاو تیالو  لـالز  زا  شهوژپ 18  دـحاو  مراکملا ) لایکم  رـصتخم   ) راظتنا نییآ  یهللا 17  فیس  نسح  دمحم  دهاز  یـضترم  خیـش  اقآ 

زا تـبیغ  تماـما و  شهوژپ 21  دـحاو  روـهظ  تبیغ ، تماـما ، یناوضر 20  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  یـسانشمالسا و  تاقیقحت 19 
هب خساپ  یـسانشماما و  يولع 23  بارهـس  نایدا  هاگمزر  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تاقیقحت 22  دحاو  يدـهلا /  ملع  مالک  ملع  هاگدـید 

هماقا ناذا و  تیمّها  يردیح 26  هَّللا  زیزع  رصاعم  ناسنا  راظتنا و  تاقیقحت 25  دحاو  ناراب  راهب و  راظتنا  یناوضر 24  رغصا  یلع  تاهبش 
راهب زا  رتهب  یسبط 29  یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب  یناریا 28  نیسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب  يدراهتشا 27  يدمحم  دمحم 
ریما خیرات  يربکا 32  اضر  دـمحم  تیادـه  مچرپ  يدراهتـشا 31  يدمحم  دمحم  اونین  رادـمچرپ  یئافو 30  همطاـف )  ) یـسمش كدوک  / 

ییافـص سابع  خیـش  دلج  ود  هلآو /  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  خـیرات  يرئاح 33  ییافـص  سابع  خیـش  دلج  ود  مالـسلا /  هیلعنینمؤملا 
مالسلا هیلعءادهشلا  دیـس  خیرات  تاقیقحت 35  دحاو  یـسیلگنا ) ودرا ، یبرع ، یـسراف ،  / ) نارکمج سدـقم  دجـسم  هچخیرات  يرئاح 34 
مالسلا هیلعرـصع  ماما  یناهنپ  ياههولج  یمیظعریم 37  رفعج  دیـس  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هاگیلجت  يرئاح 36  ییافـص  سابع  خیش 
مالسلا هیلعيدهم  ماما   / ثیدح لهچ  یجنگ 39  نیسح  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ  هدراهچ  روپیلع 38  نیسح 

يدراهتـشا 41 يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  داژندیـس 40  قداص  دیـس  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  مالک  رد 
سابع راعشا ) هعومجم   ) راعـشالا نئازخ  شهوژپ 43  دـحاو  هعقاو  سی و  ياـههروس  متخ  اینمیهف 42  نیـسح  دمحم  دیواج  ياهتمکح 
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يدهاجم یلع  دمحم  راعـشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ  يداتسا 45  اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیـشروخ  يرهوج 44  ینیسح 
هعومجم  ) قیاقـش غاد  داشرا 48  نسح  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  زا  ییاهناتـساد  یمثیم 47  یقارع  دوـمحم  خیـش  مالـسلا  راد   46 هناورپ ) )

سابع خیـش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذـگ هچ  البرک  رد  یناروک 50  یناحبـس ، یفاص ، رون  يوجتـسج  رد  يودهم 49  یلع  راعـشا )
یلع دـمحا  تعجر  اینمیهف 53  نیـسح  دّـمحم  يدازآ  نید و  یـشاقلزق 52  ارهز  تسود  رادید  ترـسح  رد  هدـشلد  ياهرمک 51  یمق / 

هسّدقم هیحان  ترایز  يزاّرخ 56  نسحم  دیـس  بیغ  ملاع  زا  ییاـههنزور  یهللا 55  فیـس  نسح  دـمحم  كرت  لوسر  یسرو 54  يرهاط 
يردیح 60 اروهط  رادید  هنشت  دوخ  اّقس  یتشهب 59  ههلا  رانا  خرس  دورس  يدزی 58  یلیعامسا  سابع  تمحر  باحس  تاقیقحت 57  دحاو 
رد مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يامیس  یناچوق 62  یفجن  اقآ  برغ  تحایس  یناوضر 61  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگیفلس

ترایز حرش   64 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  يامیـس  یهللا 63  دـبع  رتکد  یبرع  رعش 
روهظ حلاص 66  دّـمحم  لامج  دیـسلا  یبرع  باحـسلا / ءارو  سمـش  یجیئان 65  نیـسح  دّـمحم  هعلاطلا ) سومـشلا  همجرت   ) هریبک هعماج 

دیس یسیونهضیرع  ینیسح 68  لیلخ  دیس  ینمشد  یتسود و  یّلجت  اروشاع  يدیهش 67  یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 
مالسلا هیلعیلع  یعفاشلا 71  سدقملا  یبرع  مالـسلا /  هیلعرظتنملا  رابخأ  یف  رردلا  دقع  یتّجح 70  دماح  بیس  رطع  داژندیس 69  قداص 

رغصا یلع  تاهبش  هب  خساپ  یـسانشریدغ و  نایفسلف 73  دیجم  دیس  خیرات  نایاپ  مالـسلا و  هیلعیلع  تاقیقحت 72  دحاو  تیالو  دیراورم 
اهیلعهمطاف راقفلاوذ  كدف  یناوضر 76  رغـصا  یلع  تیباهو  هنتف  یناوضر 75  رغصا  یلع  نیتال ) يرذآ  یـسور ،  ) مخریدغ یناوضر 74 

تیبرت گنهرف  يدزی 79  یلیعامـسا  سابع  قالخا  گنهرف  یناوضر 78  رغـصا  یلع  تیالو  ناـبات  غورف  يدحاو 77  دمحم  دیس  مالـسلا 
تامارک ینامیا 82  هیقف  رقاـب  دـمحم  ربکا  زوف  يردـص 81  نسح  شخپ ) ) اهيرامیب یعیبط  نامرد  گـنهرف  يدزی 80  یلیعامـسا  سابع 

ود  ) ۀـمعنلا مامتو  نیدـلا  لامک  تاقیقحت 84  دحاو  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ياهتمارک  تاقیقحت 83  دحاو  مالـسلا  هیلعيدـهملا 
تـسود رذگهر  زا  يدرگ  یناـتایب 86  نسح  راعـشا ) هعوـمجم   ) یلین هار  ناـشکهک  ناولهپ 85  روصنم  هللا /  همحرقودـص  خیـش  دـلج )

تاولص متخ  تکرب ، رون و  هنیجنگ  یناگیاپلگ 88  یفاص  هَّللا  تیآ  تیودهم  نامتفگ   87 یجتلم )  ) نایسنوی رغصا  یلع  راعشا ) هعومجم  )
( دـلج ود   ) مراکملا لایکم  ینذؤم 91  یلع  بئاـغ  رکذـم  درفم  هللا 90  همحریـسلجم  هماّلع  راونالا  ةاکـشم  یناکدرا 89  ینیـسح  موحرم 

جهن رظنم  زا  دوـعوم  یجنم  هللا 93  همحریمق  سابع  خیـش  گرم  زا  سپ  یگدـنز  ةرخآلا ، لزانم  ینیوزق 92  يرئاح  یناهفـصا / يوسوم 
مالسلا هیلعيدهم  یناوضر 96  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یـسانشدوعوم و  رفيردیح 95  دـیجم  اونین  روشنم  یناریا 94  نیسح  هغالبلا 

هیلعدوعوم يدهم  بولقلا 98  بوبحم  يدیمعلا /  یمالسا  هشیدنا  رد  مالسلا  هیلعرظتنم  يدهم  يردیح 97  هَّللا  زیزع  تاجن  دیما و  مّسجت 
زا رتنابرهم  يدابآهاش 100  نسح  دـمحم  نارکیب  رهم  ياهیمورا 99  هللا /  همحریـسلجم  هماّلع  دـلج  ود  راحب -  دلج 13  همجرت  مالسلا ،

یسراف  / ) ام اب  یلو  ادیپان  ینیوزق 102  يرئاح  يدهم  دیس  سی ) لآ  ترایز  حرـش   ) نارظتنم قاثیم  يدومحم 101  نسح  ناوجون  ردام / 
ازریم يدلجود ) ) بقاثلا مجن  هللا 104  همحريرون  نیـسح  ازریم  بقاـثلا  مجن  تاقیقحت 103  دحاو  الاگنب ) یـسیلگنا ، یلوبناتـسا ، یکرت  ،
يادن هدازیلع 107  يدـهم  راظتنا  هماکچ  رای و  ياـههناشن  يزاریـش 106  یمداخ  دـمحم  وا  روهظ  ياههناشن  هللا 105  همحريرون  نیـسح 

 / هللا همحریـضر  دیـس  یبیج ) يریزو ، /) هغالبلا جـهن  نارکمج 109  سّدـقم  دجـسم  شهوژپ  دـحاو  بش  زامن  ریدـغ 108  داینب  تیالو 
یتشهب ههلا  دـمآ  رترید  هک  نآ  يربکا 111 و  اضر  دّمحم  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ياههتـشون  اههتفگ و  همارکلا  جهن  یتشد 110  دمحم 

اهیلعبنیز ترضح  ياهیگژیو  تاقیقحت 114  دحاو  نارظتنم  فیاظو  یناوضر 113  رغصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  اروشاع و  هعقاو   112
يدهم رظتنم  يدهم  اب  هارمه  هللا 116  همحرینایتشآ  دمحا  ازریم  یبیجمین ) یبیج ،  / ) هیدمحا هیده  يرئازج 115  نیدلا  رون  دیس  مالسلا 

یتّجح 119 دـمحم  راعـشا ) هعومجم   ) رظن زا  بئاـغ  راـی  يزاریـش 118  یمداخ  دمحم  مالـسلا  هیلعيدـهم  دای  یمرک 117  نژیب  / يوـالتف
یتسپ قودنـص  مق -  یناشن : اب  دیناوتیم  قوف ، ياهباتک  دیرخ  هیهت و  تهج  يدزی  یلیعامـسا  سابع  دلج  جنپ  یبرع -  ۀمکحلا /  عیبانی 

. دـییامن لصاح  سامت   0251  - 7253340 ياه 7253700 ،  نفلت  هرامـش  اـب  اـی  هبتاـکم و  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  تاراـشتنا   ، 617
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 - 66928687  ، 66939083 نارهت : شورف : ياهیگدنیامن  ریاس  ددرگیم . لاسرا  امـش  يارب  یتسپ  هنیزه  نودـب  یتساوخ  رد  ياهباتک 
0122  - 5664212  - 14 راکنودیرف :  0351  - 6280671-2 ، 6246489 دزی :  021

اه تشون  یپ 

ص 70 ج 2 ، راونالاراحب ، ( 4 ص 156 . تاوعدلا ، ( 3 ص 261 . ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 2 . 260 ص 259 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1
ج راونالاراحب ، ( 8 . 74 ص 73 -  ج 52 ، راونالاراحب ، ( 7 ص 73 . ج 52 ، راونالاراحب ، ( 6 . 73 ص 71 -  ج 52 ، راونالاراحب ، ( 5 . 71 - 
رد ( 11 ص 75 . ج 52 ، راونالاراحب ، ( 10 تشذگ . رد  اجنآ  رد  فانم  دبع  نب  مشاه  هک  نیطسلف  رد  تسا  يرهـش  ( 9 . 75 ص 74 -  ، 52
نب یلع  نیدـلا  یـضر  دیـس  تافلؤم  زا  بابلالا  عیبر  هچ  هدـش ؛ ّدـج  ردـپ و  مسا  رد  یهابتـشا  ًارهاظ  تسه و  نینچ  هلوقنم  لـصا و  خـسن 

همحرهنم ملاعلا  هَّللا  و  تسین . روکذـم  سواط  ینب  رد  یملاع  نینچ  هریغ و  فیارط و  لابقا و  بحاـص  تسا ، دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم 
ج 52، راونالاراحب ، ( 14 . 177 ص 176 -  ج 52 ، راونالاراحب ، ( 13 . 77 ص 75 -  ج 52 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 12 ّفلؤم .  موحرم  . ] هللا

 - ص 322 ج 2 ، جاجتحالا ، ( 18 یلوملا . خ.ل : ( 17 ص 318 . ج 2 ، جاجتحالا ، ( 16 ج 1،ص 15 . عیبرلا ، رهز  ( 15 . 180 ص 178 - 
بصنی 23) خ.ل : قدصلا 22 ) ۀـملک  یلا  خ.ل : ( 21 . 325 ص 324 -  ج 2 ، جاجتحالا ، ( 20 ص 256-255 . هیصولا ، تابثا  ( 19 . 324
هک تسا  روکذم  بابلالا  هریخذ  رد  ( 26 ص 24 . ةرشعلا ، لوصفلا  ك : ر . ( 25 ص 10 . ج 1 ، جاجتحالا ، ( 24 ار . قلخ  یناوخیم  خ.ل :

ینایفس هحیص و  تساهنآ  زا  هک  تمالع  هد  زا  رتمک  رگم  هدنامن  یقاب  هک  تسا  زیچ  دص  راهچ  مالسلا  هیلعترـضح  نآ  روهظ  تامالع 
جئارخلا و ( 28 ص 477 . ج 1 ، نینمؤملا ، سلاـجم  ( 27 ّفلؤم .  موحرم   ] هبلق هللارون  هنم . ءادـیب -  فـسخ  هیکز و  سفن  لـتق  لاـجد و  و 

دنتسه فرشا  فجن  زا  هفیاط  ود  ترمـش  ترکز و  ( 30 ص 78 . نیدـلا ، بجتنم  تسرهف  ر.ك : ( 29 . 478 ص 475 -  ج 1 ، حئارجلا ،
(32 ص 315 . هابتشالا ، حاضیا  ( 31 دناهدش . فیرش  رهـش  نیا  رد  رایـسب  ياهیناریو  یبارخ و  ثعاب  دناهتـشاد و  عازن  گنج و  ًابلاغ  هک 
ص 504- ج 5 ، ءالـضفلا ، ضایح  ءاملعلا و  ضاـیر  ( 35 ص 124 . نامه ، ( 34 ص 36 . نیدـلابجتنم ،)  ) تسرهفلا شیبرد 33 ) خ.ل :
ج راونالاراحب ، ر.ك : زین . ص 710 و  ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  ( 37 ص 713-712 . ج 3 ، تازجعملا ، صوصنلاب و  ةادـهلا  تابثا  ( 36 . 506
ص 80 و 95 و ج 51 : ص335 ، ج 36 ، راونالا ، راحب  ص 259 ، میدقتلا ج 2 ، یقحتسم  یلا  میقتسملا  طارصلا  ر.ك : ( 38 ص 274 . ، 53
ج میدقتلا ، یقحتسم  یلا  میقتسملا  طارصلا  ر.ك : ( 39 ص 452 . ج4 ، نادلبلا ، مجعم  ص 680 ؛  ، ج 2 لادتعالا ، نازیم  ص 380 ، ج 52 ،
ك: ر . ( 42 ص 176 . ج 53 ، راونالاراحب ، ( 41 ص 151-150 . رـشع ، ییینثالا  ۀمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  ۀیافک  ( 40 ص 261-260 . ، 2
ص ج 52 ، راونالاراحب ، ( 44 ص 321 . ج 3 ، ءالـضفلا ، ضایح  ءاملعلا و  ضایر  ( 43 . 6 ص 5 -  یلیبدرا ،) ققحم   ) جارخلا یف  ناـتلاسر 
(48 . 254 ص 253 -  ج 53 ، راونـالاراحب ، ( 47 ص 63 . ج 107 ، راونـالاراحب ، ( 46 . 278 ص 276 -  ج 53 ، راونـالاراحب ، ( 45 . 175

یبرغ ریازج  زا  یکی  تاـبارخ  ( 50 ص 176 . ج 52 ، راونالاراحب ، ( 49 ص 25-24 . ج 1 ، ۀینیدلا ؛ ثیداحالا  یف  ۀـیزیزعلا  یلاللا  یلاوع 
ج 53، راونالاراحب ، ك : ر . ( 51 ص 126 . ج 107 ، راونالاراحب ، ر.ك : دـشابیم . ءارـضخ  هریزج  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  مارآ  سونایقا 
، راونالاراحب ك : ر . ( 54 . 297 ص 296 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 53 . 298 ص 297 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 52 ص 297 .

ص 300. نامه ، ك : ر . ( 55 ص 299 . ج 53 ،

مراهچ دلج 

مداتفه تیاکح 

يوسوم یتشر  دمحا  دیس 
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، لبق لاس  هدفه  رد  هَّللا -  هدیا  تشر -  نکاس  رجات  یتشر  يوسوم  نسح  دیس  نب  مشاه  دیس  نب  دمحا  دیس  حلاص ، یقت  باطتسم  بانج 
روکذـم هدـنیآ  تیاکح  رد  هک  هارث -  باط  یتشر  یلع  خیـش  ینادمـص ، لضاف  ینّابر و  ملاع  اـب  دـش و  فّرـشم  فرـشا  فجن  هب  ًاـبیرقت 

هیـضق دومرف : درک و  هراـشا  موقرم ، دیـس  دادـس  حالـص و  زا  خیـش  دنتـساخرب ، نوچ  دـندمآ و  ریقح  لزنم  هب  هَّللاءاـش ، نا  دـش ، دـنهاوخ 
دیس تالاح  زا  ياهلمج  اب  ار  هیضق  تفر و  دیـس  دومرف : دش ؛ تاقالم  يزور  دنچ  زا  سپ  دوبن . نایب  لاجم  تقو ، نآ  رد  دراد و  ياهبیجع 

رد فالخ  یکدـنا  لامتحا  هک  دوب  نآ  زا  ّلجا  هللا  همحرخیـش  ماقم  هچ  رگا  وا ؛ دوخ  زا  اهنآ  ندینـشن  زا  مدرک ، فسأت  رایـسب  درک . لقن 
هتـشگرب فرـشا  فجن  زا  لاس  نیا  هرخالا  يدامج  هام  رد  ات  دوب . مرطاخ  رد  بلطم  نیا ، لبق  هام  دـنچ  ات  لاس  نآ  زا  دورب و  ناـشیا  لـقن 

هچنانچ ار  وا  لاح  حرـش  سپ  دوب . مجع  مزاع  هدرک ، تعجارم  هّرماس  زا  هک  مدرک  تاـقالم  ار  روکذـم  حـلاص  دیـس  نیمظاـک ،  رد  مدوب ،
رازه و هنـس  رد  تفگ : هک  تسا  ناـنچ  هیـضق  نآ  نآ و  قباـطم  درک  لـقن  ار  همه  هدوهعم ؛ هیـضق  هلمج ، نآ  زا  مدیـسرپ و  مدوـب ، هدـینش 

لزنم فورعم  يزیربت  رجات  یلع  رفص  یجاح  هناخ  رد  زیربت و  هب  مدمآ  تشر  زرملا  راد  زا  مارحلا  هَّللا  تیب  ّجح  هدارا  هب  داتشه  تسیود و 
یلام وا  زا  اهنت ، نزوبرط  تهج  هب  تشادرب  راب  یناهفـصا  یهدـس  رادولج  راّبج  یجاـح  هک  نآ  اـت  مدـنام  ریحتم  دوبن ، هلفاـق  نوچ  مدرک .

رقاب ّالم  یجاح  یکی  دـندش . قحلم  نم  هب  یلع  رفـص  یجاح  صیرحت  هب  رگید  رفن  هس  میدیـسر ، لّوا  لزنم  هب  نوچ  متفر . مدرک و  هیارک 
هناور قافتا  هب  سپ  درکیم . تمدـخ  هک  یماـن  یلع  یجاـح  يزیربت و  رجاـت  نیـسح  دیـس  یجاـح  اـملع و  فورعم  شورف  هّجح  يزیربت ،

دمآ و ام  دزن  هب  رادولج  راّبج  یجاح  رهـش ، ود  نیا  نیب  ام  لزانم  زا  یکی  رد  نزوبرط . مزاع  اجنآ  زا  موّرلا و  ۀـنزرا  هب  میدیـسر  ات  میدـش 
بقع زا  ًابلاغ  لزانم  ریاـس  رد  نوچ  دیـشاب . هلفاـق  هارمه  هب  هک  دـینک  راـب  دوز  يردـق  تسا . فوخم  میراد  شیپ  رد  هک  لزنم  نیا  تفگ :

زا خسرف  عبر  هس  ای  مین  ردق  هب  میدرک  تکرح  قافتا  هب  هدنام  حبص  هب  هس  ای  مین  تعاس و  ود  ًانیمخت  مه  ام  سپ  میتفریم . هلصاف  هب  هلفاق 
دنت هدیـشوپ و  ار  دوخ  رـس  مادـک  ره  اقفر  هک  يوحن  هب  دـش ، ندـیراب  لوغـشم  فرب  دـش و  کـیرات  اوه  هک  میدوب  هدـش  رود  دوخ  لزنم 

هار رانک  رد  هدش و  هدایپ  بسا  زا  سپ  مدنام . اهنت  نم  دنتفر  اهنآ  هک  نیا  ات  دـشن  نکمم  مورب  اهنآ  اب  هک  مدرک  هچ  نآ  زین  نم  دـندنار .
متشاذگ نیا  ربانب  رّکفت ، لمأت و  زا  دعب  متشاد ؛ هارمه  هار ، جراخم  يارب  ناموت  دص  شش  بیرق  نوچ  مدوب . برطضم  تیاغ  هب  متـسشن و 

هارمه هب  ظفحتسم  رفن  دنچ  اجنآ  زا  منک و  تعجارم  میدمآ ، نوریب  اجنآ  زا  هک  لزنم  نآ  هب  دوش ، علاط  رجف  ات  منامب  عضوم  نیمه  رد  هک 
ناتخرد رب  هک  تشاد  یلیب  تسد  رد  هک  ینابغاب  غاب ، نآ  رد  مدـید و  یغاب  دوخ  لـباقم  رد  لاـح ، نآ  رد  موش . قحلم  هلفاـق  هب  هتـشادرب ،

دنتفر و نم  ياقفر  مدرک : ضرع  یتسیک »؟ وت  : » دومرف داتـسیا و  یمک  هلـصاف  رادـقم  هب  دـمآ ، شیپ  سپ  دزیرب . اهنآ  زا  فرب  هک  دزیم 
غارف زا  دعب  مدش . هلفان  لوغـشم  نم  ینک »! ادـیپ  ار  هار  ات  ناوخب  هلفان  : » یـسراف نابز  هب  دومرف  ماهدرک . مگ  منادیمن . ار  هار  ماهدـنام . نم 
ظفح نونکات  متـشادن و  ظفح  ار  هعماـج  نم  ناوخب »! هعماـج  : » دومرف منادیمن . ار  هار  هَّللاو ! متفگ : یتفرن »؟ : » دومرف دـمآ و  زاـب  دّـجهت ،

: دومرف دش ، نایامن  زاب  مدناوخ . ظفح  زا  مامّتلاب  ار  هعماج  متساخرب و  ياج  زا  سپ  مدش . فّرشم  تابتع  ترایز  هب  رّرکم  هک  نآ  اب  مرادن 
متـشادن و ظـفح  زین  اروشاـع  و  ناوخب »! اروشاـع  : » دومرف منادیمن . ار  هار  متـسه ، متفگ : تفرگ . هیرگ  راـیتخا  یب  ارم  یتسه »؟ یتـفرن ؟ »
. مدناوخ ار  همقلع  ياعد  مالـس و  نعل و  مامت  هک  نآ  ات  ظفح ، زا  مدش  اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغـشم  متـساخرب و  سپ  مرادن . نونکات 

یغالا رب  تفر و  سپ  مناسریم ». هلفاق  هب  ار  وت  لاح ، نم  : » دومرف حبـص . ات  متـسه  هن ، متفگ : یتسه »؟ یتفرن ؟ : » دومرف دـمآ و  زاـب  مدـید 
ار دوخ  بسا  ناـنع  سپ  مدـش . راوس  وش »؟ راوس  نم  غـالا  رب  نم  فیدر  هب  : » دوـمرف دـمآ . تفرگ و  شود  هب  ار  دوـخ  لـیب  دـش و  راوـس 
هب ار  بسا  ناـنع  تشاذـگ و  پچ  شود  هب  ار  لـیب  سپ  مداد . هد ». نم  هب  ار  بسا  ولج  : » دومرف درکن . تکرح  دوـمنن و  نیکمت  مدیـشک ،
ارچ امـش  : » دومرف تشاذـگ و  نم  يوناز  هب  ار  دوخ  تسد  سپ  درک . تعباتم  نیکمت  تیاهن  رد  بسا  داتفا . هار  هب  تفرگ و  تسار  تسد 

. هبترم هس  اروشاع »! اروشاع ! اروشاع ! دیناوخیمن ؟ اروشاع  ارچ  امـش  : » دومرف زاب  و  دومرف ». هبترم  هس  هلفان ! هلفان ! هلفان ! دیناوخیمن ؟ هلفان 
هعفد کی  دومنیم . ریـس  هرادتـسا  وحن  هب  تفاسم  یط  تقو  رد  و  هعماج »! هعماج ! هعماج ! دـیناوخیمن ؟ هعماـج  ارچ  امـش  : » دومرف دـعب  و 
غالا زا  نم  سپ  دـندوب . حبـص  زامن  تهج  هب  وضو  لوغـشم  هدـمآ ، دورف  یبآ  رهن  بل  رد  هک  امـش » ياـقفر  تسا  نآ  : » دومرف تشگرب و 
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هب ار  بسا  رس  درک و  راوس  ارم  درک و  ورف  فرب  رد  ار  لیب  دش و  هدایپ  بانج  نآ  سپ  متسناوتن . موش و  دوخ  بسا  راوس  هک  مدمآ . نییاپ 
ینابز هک  نآ  لاح  دزیم و  فرح  یـسراف  نابز  هب  هک  دوب  یک  صخـش  نیا  هک  مداتفا  لایخ  هب  لاـح ، نآ  رد  نم  دـنادرگرب . اـقفر  تمس 

رظن دوخ  بقع  رد  سپ  دیناسر . دوخ  ياقفر  هب  ارم  تعرـس  نیا  هب  هنوگچ  دوبن و  دودـح  نآ  رد  يوسیع ، زج  ًابلاغ  یبهذـم ، یکرت و  زج 
. مدش قحلم  دوخ  ياقفر  هب  سپ  مدرکن . ادیپ  يراثآ  وا  زا  مدیدن و  ار  يدحا  مدرک 

بش زامن 

هلمجلا یف  تّنس ، باتک و  رارـسا  قیاقد و  رب  هک  نآ  يارب  تسا ، فیـصوت  نایب و  ّدح  زا  جراخ  بش ، زامن  دیاوف  لیاضف و  دیوگ : ّفلؤم 
(3) یقرب خیـش  و  ( 2) قودص و  ( 1) ینیلک خیـش  هدیـسر . ربخ  دـنچ  رد  هبترم ، هس  ندروآ ، اج  هب  رد  دـیکأت  نکل  دـناسر ؛ مه  هب  یعـالّطا 
مالـسلا و هیلعنینمؤملاریما  هب  دندرک  ییایاصو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيادخ  لوسر  هک : مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  دندرک  تیاور 
! بش زامن  هب  داب  وت  رب  : » دومرف هک  تسا  اهنآ  هلمج  زا  دیامن . شتناعا  دنوادخ  هک  دندرک  اعد  اهنآ و  ظفح  هب  ار  بانج  نآ  دندومن  رما 

. تسا روکذم  نومضم ، نیا  هب  بیرق  ( 4) مالسلا هیلعاضرلا  هقف  باتک  رد  زین  و  بش ».! زامن  هب  داب  وت  رب   ! بش زامن  هب  داب  وت  رب 

هعماج ترایز  حدم 

زا یلامجا  حرش  زا  دعب  راحب  رازم  رد  یسلجم  همّالع  تسا . تارایز  لمکا  نسحا و  املع ، زا  یتعامج  حیرـصت  هب  سپ  هعماج ، ترایز  اما 
دنچ ره  ترایز ؛ نیا  حرـش  رد  ار  مالک  میداد  طسب  یکدـنا  ام  هک : هتفگ  درکیم ، تارایز  ریاس  رد  هچ  نآ  زا  هداـیز  تراـیز ، نآ  تارقف 
همه زا  شدروم  مومع  دنس و  رد  تسا  تارایز  نیرتحیحص  ترایز ، نیا  هک  نیا  تهج  هب  ندیشک ، لوط  سرت  زا  ار  نآ  ّقح  میدومنن  افو 

نم ال حرش  رد  شدجام  دلاو  و  ( 5 .) ماقم نأش و  رد  تارایز  نیرتالاب  ینعم و  رد  تارایز  نیرتغیلب  ظفل و  رد  تارایز  نیرتحیصف  رتشیب و 
، ار مالـسلا  مهیلعهمئا  مدرکن  ترایز  مدوب ، تایلاع  تابتع  رد  ات  نم  تسا و  تارایز  لمکا  نسحا و  ترایز ، نیا  هدومرف : هیقفلا  هرـضحی 
هیقف و رد  تسا  يورم  هک  هفورعم  هخـسن  نیمه  لّوا : تسا : هخـسن  هس  تراـیز  نیا  يارب  هک  دـنامن  یفخم  نکلو  ( 6 .) ترایز نیا  هب  رگم 

نآ زا  هدرک  تیاور  نیمالادلب  باتک  رد  یمعفک  خیـش  هک  تسا  ياهخـسن  مود : مالـسلا . هیلعيداه  ماما  زا  يورم  یـسوط ، خیـش  بیذهت 
دشاب و رتشیب  یسمخ  ردق  هب  دیاش  ًاعومجم  تسین و  هفورعم  هعماج  رد  هک  دراد  یتارقف  نآ ، لوصف  زا  یلصف  ره  رد  مالـسلا و  هیلعبانج 

لقن همیدـق  بتک  یـضعب  زا  راحب  رد  هک  تسا  ياهخـسن  موس : تسا . يورم  هک  نآ  اب  دـننک ، لـقن  هک  دـندشن  تفتلم  راـحب  رد  یـسلجم 
. دنتشاد بوسحم  هعماج  موس  ترایز  ار  نآ  هدوجوم و  ترایز  لباقم  ود  هکلب  ینالوط ، رایسب  موصعم ، هب  دانتسا  یب  دندرک ،

اروشاع ترایز  تلیضف 

؛ دـشاب یموصعم  يالما  اشنا و  زا  رهاظ  هب  هک  تسین  تارایز  ریاس  خنـس  زا  هک  سب  نامه  نآ ، ماقم  لضف و  رد  سپ  اروشاع ، ترایز  اـما 
هب هک  تسا  هیـسدق  ثیداحا  خنـس  زا  هکلب  دیاین . نوریب  دسر ، اجنآ  هب  الاب  ملاع  زا  هچ  نآ  زج  يزیچ  ناشیا ، هرّهطم  بولق  زا  هک  دنچ  ره 

هیلع هللا  یلصنییبنلا  متاخ  هب  وا  زا  نیما و  لییربج  هب  هتمظع -  ّتلج  تیدحا -  ترـضح  زا  اعد  مالـس و  نعل و  ترایز و  زا  بیترت  نیمه 
! ریظن یب  يداعا ، عفد  دصاقم و  لین  تاجاح و  ياضق  رد  رتمک ، ای  زور  لهچ  رد  نآ ، هب  تموادم  هبرجت ، بسح  هب  هدیـسر و  ملـسو  هلآو 

حلاص هقث  هک  نآ  لامجا  مدرک . رکذ  مالـسلاراد  باتک  رد  هک  تسا  ياهدیاف  هدمآ ، تسد  هب  نآ  تبظاوم  زا  هک  نآ  دـیاوف  نسحا  نکلو 
، نیما هقث  زا  درک  لقن  ترایز ، تدابع و  لوغـشم  هتـسویپ  تسا و  فرـشا  فجن  نیرواجم  ناـکین  زا  هک  يدزی  نسح  ّـالم  یجاـح  یقّتم ،

جراخ هربقم  رد  اهبش  دوب و  دوخ  ترخآ  رما  حالـصا  لوغـشم  ًامیاد  هک  دزی  رد  دوب  یحلاص  لـضاف  درم  هک  يدزی  یلع  دـمحم  یجاـح 
گرزب مه  اـب  یکدوک  رد  هک  دوب  ياهیاـسمه  ار  وا  دربیم . رـس  هب  رازم ، هب  تسا  فورعم  دـننوفدم و  احلـص  زا  یتعاـمج  نآ  رد  هک  دزی 
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کیدزن هربقم ، ناـمه  رد  درم و  هک  نآ  اـت  تفرگ . شیپ  ( 7) يراّشع لغـش  دش و  گرزب  هک  نآ  ات  دـنتفریم . ملعم  کی  دزن ، رد  هدـش و 
ییوکین تأیه  رد  هک  یهام  زا  رتمک  نتـشذگ  زا  سپ  دـید ، باوخ  رد  ار  وا  سپ  دـندرک . نفد  درکیم ، هتوتیب  حـلاص  درم  نآ  هک  یّلحم 

یکین دور  لامتحا  هک  اهنآ  زا  يدوبن  ار و  وت  نطاب  رهاظ و  وت و  راـک  ياـهتنم  أدـبم و  منادیم  نم  تفگ : تفر و  وا  دزن  هب  سپ  تسا .
رد نم  یتفگ و  هک  تسا  نانچ  تفگ : يدیـسر ؟ ماقم  نیا  هب  لمع  مادک  هب  سپ  ار . باذـع  زج  دوبن  یـضتقم  وت  لغـش  ناشیا و  نطاب  رد 

یعضوم هب  درک  هراشا  و  دندرک -  نفد  ناکم  نیا  رد  دش و  توف  داّدح  فرشا  داتـسا  هجوز  هک  زورید ، ات  تافو  زور  زا  مدوب  باذع  ّدشا 
رد درک و  ترایز  ار  وا  هبترم  هس  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  وا ، تاـفو  بش  رد  و  دوب -  رود  وا  زا  عرذ ، دـص  بیرق  هک 
دش رادیب  هناریحتم  باوخ ، زا  سپ  میداتفا . تمعن  هعـس و  رد  دش و  وکین  ام  تلاح  سپ  هربقم . نیا  زا  باذع  عفر  هب  دومرف  رما  موس  هبترم 
وت يارب  دیـسرپ : وا  زا  دومن و  ادیپ  ار  وا  درک و  صّحفت  وا  زا  نیداّدـح ، رازاب  رد  سپ  تسنادیمن . ار  وا  هّلحم  تخانـشیمن و  ار  داّدـح  و 

تراـیز هب  وا  تفگ : مدرک . نفد  درب -  مسا  ار  عضوم  ناـمه  و  ناـکم -  نـالف  رد  ار  وا  درک و  تاـفو  زورید  يرآ ، تفگ : دوب ؟ ياهجوز 
. هن تفگ : تشاد ؟ يراد  هیزعت  سلجم  تفگ : هن . تفگ : درکیم ؟ وا  بیاصم  رکذ  تفگ : هن . تفگ : دوب ؟ هتفر  مالـسلا  هیلعهَّللادـبع  یبا 
، دـمحا دیـس  هک  دـنامن  یفخم  و  اروشاع . ترایز  هب  تشاد  تبظاوم  نز  نآ  تفگ : درک . لقن  ار  باوخ  ییوجیم ؟ هچ  دیـسرپ : هاـگ  نآ 
عرو و هب  فورعم  ههبتشم و  تاراذق  زا  ندب  هماج و  تراهط  قوقح و  يادا  تارایز و  تاعاط و  بظاوم  ایقتا و  احلص و  زا  هیضق  بحاص 

. تسین نآ  رکذ  ماقم  هک  دیسریم  وا  هب  ترایز  ره  رد  یفاطلا  رداون  هریغ و  دلب و  لها  رد  دادس 

مکی داتفه و  تیاکح 

دوب يواح  هک  دوب  دهاز  یقت  ملاع  وا  یتشر و  یلع  خیـش  لضاوف ، لیاضف و  عمجم  لیبن ، ربح  لیلج و  ملاع  ارم  داد  ربخ  یتشر  یلع  خـیش 
ماد مظعا -  داتسا  دنس ، دیـس  و  هماقم -  هَّللا  یلعا  یـضترم -  خیـشلا  نیقّقحملا  متاخ  هذمالت  زا  تربخ و  تریـصب و  اب  ار  مولع  زا  یعاونا 
رد دنداتسرف . اجنآ  هب  ار  موحرم  نآ  یمکحلا ، ذفان  عماج  ملاع  نتشادن  زا  دندرک  تیاکـش  اجنآ  یحاون  رالدالب و  لها  نوچ  دوب و  هّلظ - 

هیلعهَّللادـبع یبا  ترایز  زا  یتقو  درک : لـقن  مدـید . رتمک  وا  دـننام  اوقت  لـضف و  قلخ و  رد  وا ، اـب  مدرک  تبحاـصم  اـهلاس  رـضح  رفس و 
، دوـب جریوـط  ـالبرک و  زا  هک  یکچوـک  یتـشک  رد  متفریم ؛ فرـشا  فـجن  تمـس  هب  تارف  بآ  هار  زا  مدوـب و  هدرک  تـعجارم  مالـسلا 

لوغـشم هک  مدید  ار  تعامج  نآ  سپ  دوشیم . ادـج  فجن  هّلح و  هار  جریوط ، زا  دـندوب و  هّلح  لها  زا  همه  یتشک ، نآ  لها  و  میتسـشن .
درکیم و هدنخ  هن  رهاظ ، وا  زا  راقو  هنیکس و  راثآ  دوبن . لخاد  ناشیا ، لمع  رد  دوب و  ناشیا  اب  هک  رفن  کی  زج  دندش  حازم  بعل و  وهل و 

بجعتم رایـسب  دندوب . کیرـش  برـشم  لکأم و  رد  لاح  نیا  اب  دنتفرگیم ، بیع  دندرکیم و  حدـق  وا  بهذـم  رب  تعامج  نآ  حازم و  هن 
سپ میتفریم . هار  رهن  رانک  رد  دـندرک . نوریب  یتشک  زا  ار  اـم  بآ ، یمک  تهج  هب  هک  ییاـج  هب  میدیـسر  اـت  دوبن  لاؤس  لاـجم  مدـش و 

. وا بهذم  رد  اهنآ  حدق  دوخ و  ياقفر  هقیرط  زا  ار ، وا  تبناجم  ببـس  مدیـسرپ  وا  زا  سپ  میدـش . عمتجم  صخـش  نآ  اب  هک  داتفا  قافتا 
تّجح تکرب  هب  مدوب و  ناشیا  نوچ  زین ، نم  نامیا و  لها  زا  مردام  دوب و  ناشیا  زا  زین  مردپ  ّتنـس و  لها  زا  دننم  ناشیوخ  ناشیا  تفگ :

هّلح رـسج  رانک  رد  نغور  نتخورف  ملغـش ، توقای و  نم  مسا  تفگ : مدرک . لاؤس  نآ  تیفیک  زا  مدـش . هعیـش  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص 
رود یلزنم  دـنچ  سپ  بارعا . زا  نانیـشن  هیداـب  دزن  رد  یحاوـن  فارطا و  هب  هّلح  زا  متفر  نوریب  نغور  ندـیرخ  تهج  هب  یلاـس  رد  تـسا .

، مدش رادیب  نوچ  مدیباوخ . میدمآ ، دورف  نوچ  لزانم  زا  یضعب  رد  متـشگرب . هّلح  لها  زا  یتعامج  اب  مدیرخ و  متـساوخ ، هچ  نآ  ات  مدش 
ياهرومعم نآ  یکیدزن  رد  تشاد و  رایـسب  ناگدـّنرد  هک  دوب  یفلع  بآ و  یب  يارحـص  رد  اـم  هار  دـندوب و  هتفر  همه  مدـیدن . ار  یـسک 

عابـس و زا  مدـنام و  ریحتم  مدرک و  مگ  ار  هار  سپ  متفر . اهنآ  بقع  رد  مدرک و  راـب  متـساخرب و  سپ  رایـسب . خـسارف  زا  دـعب  رگم  دوبن ،
. دشن رهاظ  یجرف  مدومن . عّرضت  دنوادخ و  دزن  رد  مدرک  عیفش  ار  ناشیا  خیاشم و  افلخ و  هب  مدرک  هثاغتسا  سپ  مدوب . فیاخ  زور  شطع 
ار ناگدشمگ  تسا . حلاص  وبا  شاهینک  هک  تسا  ياهدنز  ماما  ار  ام  تفگیم : وا  هک  مدینشیم  ردام  زا  نم  هک  متفگ  دوخ  سفن  رد  سپ 
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هثاغتـسا وا  هب  هک  مدرک  ياهدـهاعم  دـنوادخ  اـب  سپ  دـنکیم . تناـعا  ار  نافیعـض  دـسریم و  داـیرف  هب  ار  ناگدـنامرد  دروآیم و  هار  هب 
دوریم هار  نم  اب  هک  مدید  ار  یسک  هاگان  سپ  مدومن . هثاغتسا  مدرک و  ادن  ار  وا  سپ  میآرد . مردام  نید  هب  داد ، تاجن  ارم  رگا  منکیم .

وا هب  ار  هار  هاگ  نآ  دوب . هدییور  رهن  رانک  رد  هک  زبس  ياهفلع  هب  درک  هراشا  دوب و  نیا  دننام  شگنر  هک  تسا  يزبس  همامع  شرس  رب  و 
يدوز هب  : » دومرف مدرک و  شومارف  باـتک -  ّفلؤم  ینعی  نم -  هک  دومرف  یتاـملک  دـیآرد و  شرداـم  نید  هب  هک  دومرف  رما  داد و  ناـشن 

رفن رازه  هک  اریز  هن ، : » دندومرف هیرق ؟ نیا  ات  دییآیمن  نم  اب  يدیس ! ای  يدیس ! ای  متفگ : دناهعیش ». همه  اجنآ  لها  هک  ياهیرق  هب  یسریم 
مرظن زا  سپ  دـنام . مرطاخ  رد  هک  دوب  بانج  نآ  مالک  لصاح  نیا  مهد ». تاجن  ار  ناـشیا  دـیاب  دـندرک . هثاغتـسا  نم  هب  دـالب  فارطا  رد 

هّلح هب  نوچ  دندیسر . اجنآ  هب  دعب  زور  تعامج  نآ  دوب و  رایسب  اجنآ ، ات  تفاسم  مدیـسر و  هیرق  نآ  هب  هک  متفرن  یکدنا  سپ  دش . بیاغ 
وا زا  ار  نید  ملاعم  مدرک و  لقن  ار  هّصق  و  هحور -  هَّللا  سّدق  هّلح -  نکاس  ینیوزق  يدـهم  دیـس  نیلماک ، ياهقف  دیـس  دزن  متفر  مدیـسر ،

هعمج بش  لـهچ  دومرف : سپ  منک . تاـقالم  ار  باـنج  نآ  رگید  راـب  هک  نم  يارب  دوـش  هلیـسو  هک  یلمع  مدرک  لاؤـس  وا  زا  متخوـمآ و 
یقاب یکی  هک  نآ  ات  متفر  اجنآ  هب  هعمج  بش  ترایز  يارب  هّلح  زا  مدش و  لوغشم  سپ  ار . مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  ترـضح  نک  ترایز 
هبلاطم نیدراو  زا  یتخس  تیاهن  رد  ناوید  ناوعا  مدید  مدیسر ، رهـش  هزاورد  هب  نوچ  البرک . هب  متفر  هّلح  زا  هک  دوب  هبنـش  جنپ  زور  دنام .

هعفد دنچ  سپ  هزاورد . مد  رد  دندوب  رگیدکی  محازم  قلخ  مدنام و  ریحتم  سپ  نآ . تمیق  هن  متـشاد و  هرکذـت  هن  نم  دـننکیم و  هرکذـت 
مدید ار  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  دوخ  بحاص  لاح ، نیا  رد  دشن . رّسیم  مرذگب ، ناشیا  زا  هدرک و  یفتخم  ار  دوخ  هک  متـساوخ 

دـمآ و نوریب  سپ  مدرک . هثاغتـسا  مدـید ، ار  بانج  نآ  نوچ  تسا . دـلب  لخاد  دراد و  رـس  رب  يدیفـس  همامع  مجع ، بّالط  تأیه  رد  هک 
(8 .) مدنام یقاب  ریحتم  مدیدن و  ار  بانج  نآ  رگید  مدش ، لخاد  نوچ  دیدن . ارم  یسک  درک و  هزاورد  لخاد  تفرگ و  ارم  تسد 

مود داتفه و  تیاکح 

اوقت و لامک و  ملع و  لها  زا  هک  یساملس  لیعامسا  ازریم  هقث ، لدع  لماک ، بّذهم  لماع و  ملاع  ارم  داد  ربخ  یـساملس  نیدباعلانیز  ّالم 
ارم داد  ربخ  تفگ : تسا . مـالعا  ياـملع  ماوع و  صاوخ و  لوبقم  تعاـمج و  ماـما  نیمظاـک ، هسّدـقم  هضور  رد  تسا  اـهلاس  حـالص و 

همّالع رارـسا  بحاص  صاوخ و  زا  هک  یـساملس  نیدـباعلا  نیز  ّالم  دـنوخآ  هرهاظ ، تاماقم  هرهاب و  تامارک  بحاص  میلع ، ملاع  مردـپ ،
نوچ نم ؛ زا  دوب  ربکا  نس ، رد  هک  رقاب  دـمحم  ازریم  لضاف ، حـلاص  هقث  مردارب  اب  هّرماـس  هعلق  نتخاـس  ّیلوتم  دوب و  مولعلا  رحب  ییاـبطابط 
هرهاب تامارک  هلمج  زا  دومرف : هک  هارث -  باط  مرکا -  ّدـج  زا  زین  وا  مدـش و  دّدرم  اذـهل  دوب ؛ نیا  زا  لبق  لاس  هاجنپ  تیاکح ، نیا  لمحت 

تراـیز هـب  مـجع  زا  يدرم ، هـک  نآ  مهدزیــس  هاـم  لـیاوا  اــی  مـهدزاود  هاــم  رخاوا  رد  يأر  نـم  ّرــس  رد  مالــسلا  مهیلعنیرهاــط  هـمئا 
رد دوب ، قاور  رد  راددیلک  هک  یتقو  رد  درک  ترایز  دصق  دوب و  مرگ  تیاغ  هب  اوه  هک  ناتسبات  رد  دش  فّرـشم  مالـسلا  امهیلعنییرکـسع 

. دوشیم زاب  نحص  هب  قاور  زا  هک  یبرغ  ( 9) كابش یکیدزن  رد  قاور ، رد  دوب  ندیباوخ  يایهم  هتـسب و  رّهطم ، مرح  ياهرد  زور و  طسو 
نیا تفگ : وا  هب  ریاز  نآ  سپ  دناوخب . ترایز  صخـش  نآ  يارب  تساوخ  درک و  زاب  ار  رد  دینـش ، ار  راّوز  ياپ  تکرح  يادص  نوچ  سپ 

هب ار  هدـعاق  تفگ : درکن و  لوبق  راددـیلک  سپ  مناوخب . یترایز  روضح ، هّجوت و  اب  هک  راذـگاو  دوخ  لاح  هب  ارم  ریگب و  ار  یفرـشا  کـی 
. درک در  ار  اهیفرشا  درک و  عانتما  رتشیب  دید ، ار  اهیفرشا  ترثک  نوچ  درکن و  لوبق  زاب  داد ، وا  هب  موس  مود و  یفرـشا  سپ  منزیمن . مه 
اب ار  امـش  منک  ترایز  متـشاد  هدارا  داب ! امـش  يادـف  مردام  ردـپ و  درک : ضرع  هتـسکش  لد  اـب  دـش و  فیرـش  مرح  هّجوتم  ریاز  نآ  سپ 

صخـش نآ  هک  نآ  ناـمگ  هب  تسب  ار  رد  درک و  نوریب  ار  وا  راددـیلک ، سپ  ارم . وا  ندرک  عنم  رب  دـیدش  علّطم  امـش  عوشخ و  عوـضخ و 
. یبرغ فرط  هب  ددرگرب  فرط  نآ  زا  هک  قاور  یقرـش  فرط  هب  دش  هّجوتم  دهدیم و  وا  هب  دناوتب  هچ  ره  وا و  يوس  هب  دـنکیم  تعجارم 
هک نآ  ّالا  فص ، کی  رد  هس  ره  دنیآیم و  وا  هب  ور  رفن ، هس  دید  كابش ، يارب  دوش ، فرحنم  دیاب  اجنآ  زا  هک  لّوا  نکر  هب  دیـسر  نوچ 
رد رتکچوک و  همه  زا  نس ، بسح  هب  یموس  موس و  زا  مود  نینچ  مه  تسا و  وا  بنج  رد  هک  نآ  رب  تسا  مّدـقم  یکدـنا  ناشیا ، زا  یکی 
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هک یتلاح  رد  دش ، وا  هّجوتم  هزین ، بحاص  دنام . توهبم  دید  ار  ناشیا  راددیلک  نوچ  دراد . ناکیپ  شرـس  هک  تسا  ياهزین  هعطق  وا  تسد 
يا : » دومرف وا و  رب  ندز  نعط  دصق  هب  داد  تکرح  ار  دوخ  هزین  مشخ و  ترثک  زا  دوب  هدـش  خرـس  شنامـشچ  بضغ ، ظیغ و  زا  دوب  ولمم 
هـس ره  زا  هک  نآ  لاح ، نیا  رد  سپ  يدـش »؟ عنام  ار  وا  هک  وت  ترایز  هب  ای  وت  هناخ  هب  دوب  هدـمآ  صخـش  نیا  اـیوگ  نوعلم ! رـسپ  نوعلم 

بحاص سپ  دوخ ! هیاسمه  اب  نک  ارادم  تسا ، وت  هیاسمه  دومرف : دومن و  عنم  درک و  هراشا  شیوخ  فک  اب  دـش و  وا  هّجوتم  دوب ، رتگرزب 
، دوب رتگرزب  هک  نآ  سپ  دومرف . هداعا  ار  لّوا  نخـس  نامه  داد و  تکرح  ار  هزین  دمآ و  ناجیه  هب  شبـضغ  یناث  رد  دومن و  كاسما  هزین 

شغ يزیچ و  هب  دـشن  تفتلم  صخـش  نآ  داد و  تکرح  ار  هزین  دـش و  لعتـشم  بضغ  شتآ  زاب  موس ، هعفد  رد  درک و  عنم  دومن و  هراشا 
زا هک  ار  قاور  ِرَد  دـندمآ و  وا  ناشیوخ  دـش ، ماش  نوچ  دوخ . هناخ  رد  موس  ای  مود  زور  رد  رگم  دـماین ، لاـح  هب  داـتفا و  نیمز  رب  درک و 

هیرگ وا  لوح  رد  شبراقا  دمآ ، لاح  هب  هک  زور  ود  زا  سپ  دندرب . شاهناخ  هب  دـندید . هداتفا  شوهیب  ار  وا  دـندرک و  زاب  دوب ، هتـسب  تشپ 
متخوس هک  بآ  هب  دیبایرد  ارم  درک : دایرف  درک و  لقن  ناشیا  يارب  رفن ، هس  نآ  ریاز و  نآ  وا و  نایم  دوب  هتـشذگ  هچ  نآ  سپ  دندرکیم .
رادـقم هب  هک  دـندید  دـندرک . زاب  ار  وا  يولهپ  هک  نآ  ات  درکیم  هثاغتـسا  وا  وا و  رب  بآ  نتخیر  هب  دـندش  لوغـشم  سپ  مدـش . كـاله  و 
هـضرع اـّبطا  رب  دادـغب و  دـندرب  دنتـشادرب و  ار  وا  سپ  دز . هعطق  نآ  بحاـص  دوخ ، هزین  اـب  ارم  تفگیم : وا  هدـش و  هایـس  نآ  زا  یمهرد 

ناشن بیبط  نآ  رب  ار  وا  نوچ  دوب . یفورعم  یگنرف  بیبط  اجنآ  رد  نوچ  هرـصب ، هب  دندرب  ار  وا  سپ  جالع . زا  دـندنام  زجاع  همه  دنتـشاد 
هایـس عضوم  نآ  رد  ياهّدام  مرو و  جازم و  ءوس  رب  دنک  تلالد  هک  يزیچ  وا ، رد  دـیدن  هک  اریز  دـنام . ریحتم  تفرگ ، ار  وا  ضبن  دـنداد و 

درد نیا  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  دـنوادخ  يایلوا  زا  یـضعب  اب  هدرک  یبدا  ءوس  صخـش  نیا  هک  منکیم  نامگ  تفگ : ادـتبا  دوخ  سپ  هدـش .
(10 .) دوب ناسح  وا  مسا  درم و  دادغب  رد  ای  هار  رد  سپ  دادغب . هب  ار  وا  دندنادرگرب  جالع ، زا  دندش  سویأم  نوچ  هدرک . التبم 

موس داتفه و  تیاکح 

یلع اقآ  یناحور ، قیدـص  ینامیا و  ردارب  ریـصب ، فراع  لماع و  دـهاز  لماک و  ملاع  ار  ام  داد  ربخ  هلهـس  دجـسم  رد  مولعلارحب  تیاکح 
میهاربا دـمحم  یجاح  نیدـهازلا ، ءاملعلا  رخف  هداز  هریـشمه  ینییاـن و  دـمحم  ّـالم  یجاـح  لـیلج ، ملاـع  فلخ  هارث -  هَّللا  باـط  اـضر - 

، دوب ریظنیب  اـیند ، زا  ضارعا  قوش و  اـضر و  ربص و  تّبحم و  فوخ و  زا  هیناـسنا  تـالامک  هیناـسفن و  تافـص  رد  هک  هللا  همحریـسابلک 
هَّللا ۀیآ  سرد  سلجم  رد  مدوب  هتـسشن  يزور  تفگ : رکذلا ، قباس  یـساملس  نیدـباعلانیز  ّالم  دـنوخآ  لیلج ، ملاع  ار  ام  داد  ربخ  تفگ :
ملاع ترایز ، تهج  هب  وا  رب  دش  لخاد  هک  فرشا  فجن  رد  هرس  سدقمولعلارحب  ییابطابط  همّالع  ۀعیـشلا ، رخف  دّدسم ، ملاع  دنـس و  دیس 

مالسلا مهیلعقارع  همئا  ترایز  تهج  هب  دوب  هدرک  تعجارم  مجع  زا  هک  یلاس  نآ  رد  نیناوق  بحاص  یمق  مساقلاوبا  ازریم  بانج  قّقحم 
دـص زا  هدایز  ناشیا  دندوب و  هدش  رـضاح  هدافتـسا  تهج  هب  دندوب و  سلجم  رد  هک  یناسک  دندش  قّرفتم  سپ  مارحلا . هَّللا  تیب  فاوط  و 

قّقحم سپ  میدنام . دندوب ، داهتجا  عرو و  دادس و  حالـص و  هجرد  یلعا  رد  هک  وا  باحـصا  ناّصاخ  زا  رفن  هس  اب  مدـنام  نم  دـندوب و  رفن 
ینطاب يرهاظ و  ناکم  برق  تینامسج و  تیناحور و  تدالو  هبترم  دیدومن  تفایرد  دیدش و  زیاف  امش  تفگ : دش و  دیس  هّجوتم  روکذم ،

بـش نم  دومرف : لمات  نودـب  دیـس  بانج  سپ  دـیروآ . تسد  هب  هک  هیهانتم  ریغ  ياـهتمعن  نآ  زا  دـییامن  قّدـصت  اـم  هب  يزیچ  سپ  ار .
هب حبـص  لّوا  رد  عوجر ، هب  مزع  اـب  بش  هلفاـن  يادا  يارب  مدوب  هتفر  هفوک  دجـسم  رد  تسا ) يوار  زا  دـیدرت  و   ) لـبق بش  ود  اـی  هتـشذگ 
ملد رد  مدمآ ، نوریب  دجسم  زا  نوچ  لاس . نیدنچ  رد  موحرم  نآ  تداع  دوب  نینچ  دنامن و  لّطعم  هرکاذم  هثحابم و  رما  هک  فرشا  فجن 

حبـص و زا  شیپ  فجن ، هب  ندیـسرن  سرت  تهج  زا  مدرک ، فرـصنم  نآ  زا  ار  دوخ  لاـیخ  سپ  هلهـس . دجـسم  هب  نتفر  يارب  داـتفا  یقوش 
يداب هاگان  مدوب ، دّدرتم  هک  لاح  نآ  رد  سپ  درکیم . لیم  بلق  دشیم و  دایز  هتـسویپ  قوش ، نکلو  زور ، نآ  رد  هثحابم  رما  ندـش  توف 

دجـسم لخاد  سپ  تخادـنا . هلهـس  دجـسم  رد  درب  ارم  هک  تشذـگن  یکدـنا  داد . تکرح  بوص  نآ  هب  ارم  تساخرب و  يراـبغ  دـیزو و 
بلق هک  یتاملک  هب  تاجاحلا  یضاق  اب  تاجانم  هب  تسا  لوغـشم  هک  لیلج  یـصخش  زج  نیدّدرتم ، راّوز و  زا  تسا  یلاخ  هک  مدید  مدش ،
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تاملک نآ  ندینـش  زا  دش  يراج  مکـشا  شعترم و  میاهوناز  دش و  هدـنک  اج  زا  ملد  ریغتم و  متلاح  دـنکیم . نایرگ  ار  مشچ  بلقنم و  ار 
اـشنا هدـننک ، تاجانم  هک  متـسناد  هروثأم و  هیعدا  زا  دوب  هدیـسر  نم  هب  هچ  نآ  زا  دوب  هدـیدن  ممـشچ  دوب و  هدیـسرن  مشوگ  هب  زگره  هک 

زا متـشاد و  ارف  تاملک  نآ  هب  شوگ  مداتـسیا و  دوخ  ناـکم  رد  سپ  دـناوخیم . دوخ  تاـظوفحم  زا  هک  نآ  هن  ار ، تاـملک  نآ  دـنکیم 
شیپ یماگ  دـنچ  سپ  ایب »! يدـهم  : » یـسراف نابز  هب  دومرف  نم و  هب  دـش  تفتلم  سپ  دـش . غراف  تاجانم  زا  هک  نآ  ات  مدوب  ذّذـلتم  اهنآ 

.« تسا لاثتما  رد  بدا  : » دومرف نتفر و  شیپ  هب  دومن  رما  زاب  . مدومن فّقوت  متفر و  یکدنا  سپ  مور . شیپ  دومرف : رما  سپ  . مداتسیا متفر و 
یـساملس ـالوم  ياهملک . هب  دوـمرف  مّلکت  دیـسریم و  باـنج  نآ  هب  نم  تسد  نم و  هب  باـنج  نآ  تسد  هک  اـجنآ  هب  اـت  متفر  شیپ  سپ 

باوج رد  درک  عورش  دومن و  ضارعا  دیشک و  تسد  نخـس  هتـشر  نیا  زا  هعفد  کی  دیـسر ، اج  نیا  هب  هللا  همحردیـس  مالک  نوچ  تفگ :
رد هک  عالّطا  هعـسو  عاب  لوط  نآ  اب  دیـس  فیناصت  ّتلق  ّرـس  زا  دوب ، هدرک  دیـس  بانج  زا  نیا  زا  لبق  هک  یلاؤس  زا  روکذـم ، قّقحم  نداد 
زا نآ  دومرف : هراشا  تسد  هب  دیـس  سپ  یفخ . مالک  نآ  زا  درک  لاؤس  هرابود  ازریم  بانج  سپ  دومرف . ناـیب  یهوجو  سپ  دنتـشاد . مولع 

(11 .) تسا هموتکم  رارسا 

مراهچ داتفه و  تیاکح 

باـنج هداـفا  لـفحم  رد  مدوـب  رـضاح  نم  تفگ : هـک  یلاـعت -  هَّللا  اـمهمحر  یـساملس -  ـالوم  باـنج  زا  درک  لـقن  زین  موـلعلارحب  دـیس 
تـسد رد  يربک و  تبیغ  رد  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  ياّرغ  تعلط  تیؤر  ناـکما  زا  وا ، زا  درک  لاؤس  یـصخش  هک  هرـس  سدـقمولعلارحب 

درک و بطاخم  ار  دوخ  تخادنا و  ریز  هب  ار  رس  دش و  تکاس  صخش  نآ  باوج  زا  سپ  دوب . ندیشک  لوغشم  دوب و  نایلق  هللا  همحردیس 
. دینابسچ دوخ  هنیس  هب  دیشک و  لغب  رد  ارم  ترـضح  نآ  هک  نآ  لاح  و  وا ؟ باوج  رد  میوگب  هچ   -: » مدینـشیم نم  دومرفیم -  هتـسهآ 

مالسلا مهیلعتمصع  لها  زا  دومرف : لیاس  باوج  رد  هاگ  نآ  درکیم . رّرکم  ار  نخس  نیا  و  تبیغ . رد  تیؤر  یعّدم  بیذکت  هدش  دراو 
هراـشا دوـمرفیم ، هچ  نآ  هب  درک و  تعاـنق  هملک  ود  نیمه  هب  ار و  مالـسلا  هیلعتّجح  ندـید  هدـش  یعّدـم  هک  یـسک  بیذـکت  هدیـسر ،

(12 .) درکن

مجنپ داتفه و  تیاکح 

دزیخرب هک  درک  هدارا  نوچ  سپ  نییرکسع . مرح  رد  دیـس  بانج  اب  میدرک  زامن  تفگ : هک  روکذم  ملاع  زا  هدرک  لقن  زین  مولعلارحب  دیس 
اهام همه  دـش ، غراف  زامن  زا  نوچ  تساخرب . هاـگ  نآ  درک ، فّقوت  یکدـنا  هک  دـش  ضراـع  وا  يارب  یتلاـح  مود ، تعکر  دهـشت  زا  دـعب 
ماعط ناوخ  لزنم و  هب  میتشگرب  هک  نآ  ات  دـنک  لاؤس  هک  درکیمن  تأرج  اـم  زا  یـسک  میتسنادـن و  ار  فّقوت  نآ  تهج  میدرک و  بّجعت 

وت هن ، متفگ : فّقوت . نآ  ّرـس  زا  منک  لاؤس  بانج  نآ  زا  هک  درک  هراـشا  نم  هب  سلجم  نآ  رد  رـضاح  تاداـس  زا  یکی  سپ  دـش . رـضاح 
دزن دوب  رتشیب  متراسج  سک  همه  زا  نم  و  دینکیم ؟ وگتفگ  هچ  رد  دومرف : دش و  نم  تفتلم  هللا  همحردیـس  بانج  سپ  ام . زا  يرتکیدزن 

مالسلا هیلعتّجح  هک  یتسرد  هب  دومرف : دوب . هدش  ضراع  امش  يارب  زامن ، رد  هک  یتلاح  نآ  ّرس  دنمهفب  دنهاوخیم  ناشیا  متفگ : ناشیا .
هک نآ  ات  ترـضح  نآ  رونا  لامج  هدهاشم  زا  داد  تسد  تلاح  نآ  ارم  سپ  شراوگرزب . ردپ  رب  ندرک  مالـس  تهج  هب  دش  هضور  لخاد 

(13 .) دنتفر نوریب  هضور  زا 

مشش داتفه و  تیاکح 

هّکم ترواجم  مایا  رد  دیـس  بانج  روما  رظان  زا  هارث -  باط  یـساملس -  ـالوم  باـنج  درک  لـقن  زین  همظعم  هکم  رد  مولعلا  رحب  تیاـکح 
تـشادن ییانتعا  اطع و  لذب و  رد  دوب  بلقلا  يوق  ناشیوخ ، لها و  زا  عطقنم  دوب و  تبرغ  دلب  رد  هک  نآ  اب  بانج  نآ  تفگ : هک  همّظعم ،
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هک مدرک  ضرع  دیـس  تمدـخ  ار  لاح  یگنوگچ  سپ  میتشادـن . يزیچ  يزور  داتفا  قاّفتا  سپ  جراخم . ندـش  دایز  فراصم و  ترثک  هب 
هناـخ هب  درکیم و  هبعک  رود  یفاوـط  حبـص ، هک  دوـب  نیا  رب  دیـس  تداـع  دوـمرفن و  يزیچ  سپ  تسین . تسد  رد  يزیچ  داـیز و  جراـخم 

رد دمآیم و  نوریب  هاگ  نآ  دیشکیم . ار  نآ  میدربیم ، وا  يارب  ینایلق  ام  سپ  تفریم . دوب ، شدوخ  هب  صتخم  هک  یقاطا  رد  دمآیم و 
زور نآ  رد  سپ  تفگیم . سرد  شبهذم ، قیرط  هب  فنص ، ره  يارب  سپ  دندشیم . عمج  یبهذم  ره  زا  هذمالت  تسشنیم و  رگید  قاطا 

رد یسک  هاگان  هک  مدرک  رضاح  ار  نایلق  هداعلا ، بسح  تشگرب ، فاوط  زا  نوچ  مدوب ، هدرک  هتـشذگ  زور  رد  یتسدگنت  زا  تیاکـش  هک 
کیدزن تفر  تساخرب و  باتشب  دوخ  و  ربب ! نوریب  اج  نیا  زا  ریگب و  ار  نایلق  تفگ : نم  هب  دش و  برطضم  تّدش  هب  دیس  سپ  دیبوک . ار 

رد بدا  تنکسم و  ّتلذ و  تیاهن  رد  دیس  دیس و  قاطا  رد  تسشن  دش و  لخاد  بارعا  تأیه  هب  یلیلج  صخش  سپ  درک . زاب  ار  رد  رد و 
سپ تساخرب . هاگ  نآ  دنتفگیم . نخس  رگیدکی  اب  دنتسشن و  یتعاس  سپ  مربن . کیدزن  ار  نایلق  هک  درک  هراشا  نم  هب  تسـشن و  رد  مَد 

وا درک و  راوس  دوب ، هدیناباوخ  هناخ  ِرد  رب  ار  نآ  هک  ياهقان  رب  ار  وا  دیـسوب و  ار  شتـسد  درک و  زاب  ار  هناخ  رد  تساخرب و  باتـشب  دـیس 
. تسافـص هوک  رد  هک  یفاّرـص  درم  رب  تسا  ياهلاوح  نیا  تفگ : داد و  نم  تسد  هب  یتارب  تشگرب و  هدـش  ریغتم  گنر  اـب  دیـس  و  تفر .

رظن تفرگ و  ار  تارب  نوچ  درم . ناـمه  دزن  ار  نآ  مدرب  متفرگ و  ار  تارب  نآ  نم  سپ  هدـش ! هلاوح  وا  رب  هچ  نآ  وا  زا  ریگب  وا و  دزن  ورب 
، دنتـشاد تّوق  رفن  راهچ  نآ  هک  يردـق  هب  سپ  مدروآ . لامح  راهچ  متفر و  سپ  روایب ! لامح  دـنچ  ورب و  تفگ : دیـسوب و  نآ ، رد  دومن 
. دـندروآ لزنم  هب  ار  اهلایر  نآ  اهلامح  هدایز . يزیچ  تسا و  یمجع  نارق  جـنپ  هسنارف ، لاـیر  دنتـشادرب و  ناـشیا  دروآ و  هسنارف  لاـیر 
زا سپ  یناّـکد ! هن  مدـید و  یفاّرـص  هن  سپ  دوب ؟ یک  زا  هلاوـح  نآ  هک  نیا  موـش و  رـسفتسم  وا  لاـح  زا  هک  فاّرـص  نآ  دزن  متفر  يزور 

سپ دنیشنیم . نالف  اجنآ  رد  میدوب و  هدیدن  یفاّرص  زگره  اج  نیا  رد  ام  تفگ : فاّرص . لاح  زا  مدیسرپ  دوب ، رضاح  اجنآ  رد  هک  یـسک 
خیش هقیاف ، بقانم  هقیار و  فیناصت  بحاص  هیجو ، ملاع  هیبن و  هیقف  تیاکح  نیا  هب  ارم  داد  ربخ  دوب . مّالع  کلم  رارسا  زا  نیا  هک  متسناد 

(14 .) روکذم یصخش  زا  تاقث  یضعب  زا  فرشا  فجن  نکاس  یمظاک ، نیسح  دمحم 

متفه داتفه و  تیاکح 

هَّللا یلعا  مولعلارحب -  بانج  طبس  یلع ، دیس  ریصب ، قّقحم  دمتعم ، ملاع  دنـس و  دیـس  ارم  داد  ربخ  رّهطم  بادرـس  رد  مولعلا  رحب  تیاکح 
تشاد و ار  دیـس  هدازرهاوخ  هک  یـضترم  دیـس  یّکز ، هقث  یقّتم و  یفـص  زا  دـلج  دـنچ  رد  عفان  حرـش  رد  عطاق  ناـهرب  فّنـصم  هماـقم - 
وا يارب  هّرماس و  ترایز  رفـس  رد  مدوب  بانج  نآ  اـب  تفگ : وا . یجراـخ  یلخاد و  تامدـخ  بظاوم  رـضح و  رفـس و  رد  دوب  شبحاـصم 

بش و رد  وا  تامدخ  رد  متـشاد  تبظاوم  تیاهن  هرجح و  نآ  هب  لصّتم  متـشاد  ياهرجح  نم  دیباوخیم و  اجنآ  رد  اهنت  هک  دوب  ياهرجح 
دوخ تداع  بسح  هک  داتفا  قافتا  یبش  رد  تشذگیم . بش  زا  یـساپ  هک  نآ  ات  موحرم ، نآ  دزن  رد  دـندشیم  عمج  مدرم  اهبش  زور و 
سک ره  اـب  دوـش و  توـلخ  دراد  تسود  ار و  عاـمتجا  دراد  تهارک  اـیوگ  هک  مدـید  ار  وا  سپ  دـندش . عـمج  وا  دزن  رد  مدرم  تسـشن و 

دنامن و یقاب  یسک  نم ، زج  دندش و  قّرفتم  مدرم  سپ  وا . دزن  زا  نتفر  رد  وا  ندرک  لیجعت  هب  تسا  ياهراشا  نآ  رد  هک  دیوگیم  ینخس 
. درک هرانک  ممشچ  زا  باوخ  بش و  نیا  رد  دیـس  تلاح  رد  مدرکیم  رّکفت  متفر و  دوخ  هرجح  هب  سپ  مور . نوریب  هک  دومرف  رما  زین  ارم 
، مدرک هاگن  رد  فاکـش  زا  تسا . هتـسب  هرجح  ِرد  مدـید  منک . يدّـقفت  دیـس  لاح  زا  هک  یفتخم  مدـمآ  نوریب  هاگ  نآ  مدرک . ربص  ینامز 
، هنهرب ياپ  اب  هدیباوخن . بشما  هک  متـسناد  نآ  عضو  زا  مدش و  هرجح  لخاد  تسین . هرجح  رد  یـسک  نشور و  دوخ  لاح  هب  غارچ  مدـید 
رد تسا . هتسب  مالسلا  امهیلع  نییرکسع  هّبق  ياهرد  مدید  فیرش و  نحص  رد  مدش  لخاد  مدمآرب . دیس  بلط  رد  متـشاد و  ناهنپ  ار  دوخ 
نآ ياهجرد  زا  سپ  تسا . زاب  نآ  ياهرد  مدـید  بادرـس . نحـص  رد  مدـش  لخاد  متفاین . وا  زا  يرثا  مدرک . صّحفت  مرح  جراخ  فارطا 

اب یـسک  ایوگ  هک  بادرـس  هّفـص  زا  مدینـش  همهمه  سپ  دوبن . نم  يارب  رهاظ  یتکرح ، یّـسح و  چـیه  هک  يوحن  هب  هتـسهآ  متفر ، نییاـپ 
زاوآ هاگان  هک  متفریم  یگتسهآ  تیاهن  رد  نم  دنام و  هّلپ  راهچ  ای  هس  هک  نآ  ات  مدادیمن  زیمت  ار  تاملک  نم  دیوگیم و  نخس  يرگید 
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ریحتم و دوخ  ياج  رد  مدـنام  یقاب  سپ  يدـمآ ؟ نوریب  هناخ  زا  ارچ  ینکیم ؟ هچ  یـضترم  دیـس  يا  هک  دـش  دـنلب  ناـکم  ناـمه  زا  دـیس 
یـسک رب  دنام  دـهاوخ  هدیـشوپ  تلاح  هنوگچ  متفگ : دوخ  هب  زاب  باوج . زا  شیپ  عوجر  رب  مدرک  مزع  سپ  کشخ . بوچ  نوچ  نکاس ،

اجنآ هب  ات  متفر  نییاپ  اههّلپ  زا  یهاوخرذع  لالخ  رد  مداد و  ینامیشپ  ترذعم و  اب  یباوج  سپ  ساوح ؟ قیرط  ریغ  زا  تخانـش ، ار  وت  هک 
اب تفگیم  نخس  وا  هک  متسناد  تسین . يرگید  سک  زا  يرثا  هداتسیا ، هلبق  هجاوم  اهنت  هک  مدید  ار  دیـس  مدومنیم . هدهاشم  ار  هّفـص  هک 

(15  -.) هیلع هَّللا  تاولص  راصبا -  زا  بیاغ 

متشه داتفه و  تیاکح 

هک هدیسر  هضافتسا  هب  ام  هب  درک : لقن  دوب ، هناگی  اوقت  عرو و  رد  هک  یفجن  یناموت  دص  دمحا  خیـش  یفـص ، حلاص  خیـش  مولعلارحب  دیس 
هک یناسک  يایاضق  تبحـص  دیـس  سلجم  رد  يزور  دوب . مولعلارحب  بانج  مّدقتم  دیـس  هذمالت  زا  یناموت  دص  دیعـس  دمحم  الوم  ام  ّدج 

زامن هک  يزور  مدرک  لیم  دومرف : دمآ . نخس  هب  تبحص ، نآ  نیب  رد  مه  دیس  بانج  هک  نآ  ات  دمآ  نایم  رد  دندید  ار  مالسلا  هیلعيدهم 
مدرم و زا  تسا  رپ  دجـسم  مدـید  مدیـسر ، اجنآ  هب  نوچ  تسا . یلاخ  مدرم  زا  هک  متـشاد  نامگ  هک  یتقو  رد  منکب ، هلهـس  دجـسم  رد  ار 

هدیشک فص  یفوفـص  متفای  ار  ناشیا  سپ  دشاب . اجنآ  رد  يدحا  یتقو  نینچ  رد  هک  دوبن  دوهعم  تسا و  دنلب  ناشیا  تئارق  رکذ و  يادص 
هک منک  رظن  هک  نآ  يالاب  متفر  سپ  دوب . یلمر  اجنآ  رد  هک  ییاج  رد  راوید  يولهپ  مداتـسیا  سپ  تعاـمج . زاـمن  ندروآ  اـج  هب  يارب  زا 

متفر و اجنآ  هب  مدرک . ادـیپ  رفن  کـی  عضوم  فوفـص ، نآ  زا  یکی  رد  مریگ . ياـج  اـجنآ ، رد  هک  منک  ادـیپ  یناـکم  دـیاش  فوفـص ، رد 
دوب و باوخ  رد  ایوگ  دـش و  تکاس  دیـس  سپ  مدـید . ار  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  وگب  تفگ : سلجم  نیرـضاح  زا  یکی  مداتـسیا .

(16 .) دشن یضار  دناسر ، ماجنا  هب  ار  مالک  هک  دنتساوخ  هچ  ره  سپ  دش . رادیب 

مهن داتفه و  تیاکح 

فجن رواـجم  یتشر ، یجیهـال  نیـسح  ازریم  باـنج  یقّتم ، نیدـتم  حـلاص ، ملاـع  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مرح  رد  مولعلا  رحب  تیاـکح 
نیدـباعلا نیز  ّالم  ینامـسآ ، دـیؤم  ینّابر و  ملاـع  زا  درک  لـقن  تسا ، اـملع  دزن  رد  فورعم  ياـیقتا  لـضافا  احلـص و  هّزعا  زا  هک  فرـشا 

: درکیم ّمنرت  تیب  نیا  هب  دش و  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  مرح  دراو  هارث -  باط  مولعلارحب -  بانج  يزور  تشاد : روکذم  هک  یـساملس ،
مرح دراو  نوـچ  دوـمرف : تـیب . نـیا  ندــناوخ  ببــس  زا  مدرک  لاؤـس  دیــس  زا  سپ  ندینــش  اـبرلد  وـتز  نآرق  توـص  تـسا  شوـخ  هـچ 

يادص نوچ  دنلب . زاوآ  هب  دومرفیم  توالت  نآرق  رـس ، يالاب  رد  هک  ار  هیلع -  هَّللا  مالـس  تّجح -  مدید  مدش ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
(17 .) دنتفر نوریب  مرح  زا  دومن و  كرت  ار  تئارق  مدش ، مرح  دراو  نوچ  مدناوخ . ار  تیب  نآ  مدینش ، ار  راوگرزب  نآ 

مداتشه تیاکح 

امهیلعنییرکسع مرح  ( 18) تاعومـش رما  ّیلوتم  تسا  لاس  لهچ  زا  هدایز  هک  دـمحم  اـقآ  نیما ، لدـع  هقث  یـساملس  نیدـباعلانیز  ّـالم 
تسا هدنز  نونکات  تافورعم و  تاحلاص  زا  هک  دوخ  هدلاو  زا  درک  لقن  هالع -  ماد  داتسا -  دیس  نیما  تسا و  فیرـش  بادرـس  مالـسلا و 
رواجم هک  مایا  نآ  رد  یساملس ، نیدباعلانیز  ّالم  یناحبس ، دیؤم  ینّابر و  ملاع  تیب  لها  اب  میدوب  فیرـش  بادرـس  رد  يزور  تفگ : هک 
هفورعم هبدن  ياعد  ندناوخ  هب  دش  لوغشم  دنوخآ  بانج  دوب و  هعمج  زور  زور ، نآ  تفگ : دلب . نآ  هعلق  يانب  تهج  هب  دوب  يأر  نم  ّرس 

تلاح نیا  نیب  رد  میدرکیم . تعباتم  هلان  هیرگ و  رد  وا  اب  ام  درکیم و  هلان  تسیرگیم و  هدید ، قارف  ّبحم  هدز و  تبیـصم  نز  نوچ  و 
نآ اهام  عیمج  زا  هک  يوحن  هب  شوخ  يوب  زا  اوه ، دش  رپ  بادرس و  ياضف  رد  دش ، رـشتنم  تفرگ و  ندیزو  يرطع  يوب  هاگان  هک  میدوب 
هبیط هحیار  نآ  سپ  تشذگ . ینامز  كدنا  ات  میدنام  ریحتم  تفر و  ام  زا  نتفگ  نخـس  تردـق  میدـش و  تکاس  همه  سپ  درب . ار  تلاح 
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مدرک لاؤس  میدومن ، تعجارم  هناخ  هب  نوچ  اعد . تئارق  زا  میدوب  لوغشم  هچ  نآ  هب  میتشگرب  تشگرب و  لّوا  تلاح  هب  اوه  دش و  دوقفم 
لماع ملاع  دومن . ضارعا  نم  باوج  زا  و  لاؤس ؟ نیا  هب  راک  هچ  ار  وت  دومرف : شوخ . يوب  نآ  ّرـس  زا  نیدباعلا  نیز  ّالم  دنوخآ  بانج  زا 

موحرم نآ  زا  مدرک  لاؤس  يزور  درک : لقن  تشاد ، روبزم  يالوم  هب  صاصتخا  تیاهن  هک  هارث -  باط  یناهفـصا -  اـضریلع  اـقآ  یقّتم ،
يارب ار  هعقاو  نیمه  سپ  هللا  همحرمولعلارحب  مّظعم  دیس  وا ، داتسا  لثم  متشاد  نامگ  نیا  وا ، رد  ار و  مالسلا  هیلعتّجح  ندرک  تاقالم  زا 

(19 .) فالتخا نودب  درک ، لقن  نم 

مکی داتشه و  تیاکح 

دوـمحلا یفطـصم  ار  وا  هک  هّرماـس ، ّتنـس  لـها  زا  يدرم  هک  درک  لـقن  هقیفوـت -  ماد  دـمحم -  اـقآ  مّدـقتم ، هـقث  زین  ارماـس و  لـها  یّنس 
بادرـس رد  تاقوا  بلاـغ  درادـن و  رکم  هلیح و  ره  هب  اـهنآ  لاـم  نتفرگ  راّوز و  ندرزآ  زج  یلغـش  هک  دوب  ماّدـخ  راـطق  رد  دـنتفگیم ،

رد دشیم  لخاد  سکره  تشاد و  ظفح  ار  هروثأم  تارایز  بلغا  تسا و  یساّبع  رـصان  كابـش  تشپ  هک  کچوک  هّفـص  رد  دوب  سّدقم 
تفتلم ار  هدنناوخ  هتسویپ  تخادنایم و  بلق  روضح  ترایز و  تلاح  زا  ار  وا  ثیبخ  نآ  ترایز ، رد  درکیم  عورـش  فیرـش و  ناکم  نآ 

: دیامرفیم وا  هب  هک  دید  ار  مالسلا  هیلعتّجح  ترـضح  باوخ ، رد  یبش  سپ  دنتـسین . یلاخ  اهنآ  زا  ماوع  بلاغ  هک  یطالغا  هب  درکیم 
سپ دنیوگیم »! هچ  نآ  ار و  ناشیا  راذگب  راک ؟ نیا  رد  هلخادـم  هچ  ار  وت  دـنناوخب ؟ ترایز  يراذـگیمن  يرازآیم و  ارم  راّوز  یک  ات  »
دوب نینچ  دندش و  هدوسآ  وا  زا  راّوز  دینشن و  يزیچ  رگید  نآ  زا  سپ  دوب . هدومن  رک  دنوادخ  ار  ششوگ  ود  ره  هک  یتلاح  رد  دش  رادیب 

(20 .) تسویپ شیوخ  فالسا  هب  ات 

مود داتشه و  تیاکح 

زا نیمولم  ردنب  رد  وا  أشنم  دلوم و  هک  لصالا  يزاریش  رجات  يدهم ، دمحم  اقآ  رّهطم  بادرس  رد  ار  یلال  مالسلا  هیلعرصع  ماما  نداد  افش 
وا رب  نینچ  لاس ، هس  بیرق  لال و  مه  دـش و  گنگ  مه  نآ ، زا  تیفاع  اجنآ و  رد  يدـیدش  ضرم  هب  التبا  زا  دـعب  هدـش ، نیچاـم  کـلامم 

دراو ُهن  دون و  تسیود و  رازه و  هنـس  یلوالا ، يدامج  رد  درک و  مالـسلا  مهیلعقارع  همئا  تراـیز  دـصق  افـشتسا  دـصق  هب  سپ  تشذـگ .
هب دـش  ناخد  بکرم و  تکرح  مسوم  سپ  دـنام . اجنآ  رد  زور  تسیب  دوب و  وا  براـقا  زا  هک  نیفورعم  راّـجت  زا  یـضعب  رب  دـش  نیمظاـک 

تهج هب  دـندرپس  ار  وا  دـندوب ، البرک  دادـغب و  لها  زا  هک  بکرم  یلاـها  هب  بکرم و  رد  دـندروآ و  ار  وا  شماـحرا  يأر . نم  ّرـس  يوس 
ندیسر زا  دعب  دنتشون . يأر  نم  ّرـس  نیرواجم  زا  یـضعب  هب  وا  شرافـس  رد  یطوطخ  شیوخ و  جیاوح  دصاقم و  راهظا  زا  زجع  یگنگ و 

وا يارب  یمداـخ  نیّقثوـم و  زا  یعمج  رـضحم  رد  سّدـقم  بادرـس  هب  تفر  هروکذـم  هنـس  هیناـّثلا ، يداـمج  مهد  هعمج ، زور  رد  اـجنآ  هب 
نیرضاح زا  بادرس  راوید  رد  ملق  اب  درکیم و  عّرضت  هیرگ و  یتّدم  هاچ ، يالاب  رد  بادرـس و  هّفـص  هب  تفر  هک  نآ  ات  دناوخیم  ترایز 

حیـصف ینابز  اب  هسّدقم  هیحان  زا  دمآ  نوریب  دش و  زاب  شنابز  لفق  هبانا ، لاهتبا و  زا  سپ  تشونیم . ار  دوخ  يافـش  اعد و  بلط  نیرظان  و 
، مالـسالا ۀجح  مرکالا ، داتـسالا  ماظعلا  ءاهقفلا  دیـس  بانج  سیردت  لفحم  رد  دندرک  رـضاح  ار  وا  شناهارمه  هبنـش  زور  حـیلم . ینایب  و 

رایـسب تئارق  اب  ار  دـمح  هکرابم  هروس  ًاکّربت  ماقم ، نآ  بسانم  تبحـص  زا  سپ  هئاقبب -  یلاـعت  هَّللا  اـنعّتم  يزاریـش -  نسح  دـمحم  ازریم 
دندرک و ناغارچ  رّهطم  نحـص  رد  هبنـشود  هبنـش و  کی  بش  رد  دناوخ . دـندومن  قیدـصت  نآ  نسح  تّحـص و  هب  راّضح  همه  هک  بوخ 

یلع هَّللا  یلـص  هَّلل و  دمحلاو  دش . تبث  يوأملا  ۀّنج  هلاسر  رد  اهنآ  زا  یـضعب  دـندروآرد . مظن  هب  ار  نآ  نومـضم  مجع  برع و  يارعش 
. نیرهاطلا هلآ  دمحم و 

موس داتشه و  تیاکح 
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، رتشوش رد  نم  ناردارب  قثوا  ارم  داد  ربخ  هتفگ : تاماقم  باتک  رد  يریازج ، هَّللا  ۀمعن  دیـس  لیلج ، ثّدحم  دیـس  يریازج  هَّللا  تمعن  دیس 
یکی سپ  دمآ . نایم  رد  ایرد  بیاجع  زا  وگتفگ  میدوب ، دنه  يایرد  رد  هک  یماگنه  تفگ : مظعا . دجـسم  هب  تسا  بیرق  هک  ام  هناخ  رد 

رد ياهریزج  ایرد و  لحاوس  زا  دوب  يدـلب  رد  وا  لزنم  هک  متـشاد  داـمتعا  وا  رب  نم  هک  یـسک  نم  يارب  دومن  تیاور  درک : لـقن  تاـقث  زا 
سپ دوب . هریزج  نآ  زا  ناشیا ، هویم  مزیه و  بآ و  دوب و  رتمک  ای  زور  کی  تفاسم  هریزج ، نآ  لحاس و  نآ  لها  نایم  هک  دوب  اـیرد  ناـیم 

. دنتـشادرب زور  کی  توق  ردـق  هب  دوخ  اب  هریزج و  نآ  هب  نتفر  دـصق  هب  دـندش  راوس  یتشک  رب  دوخ  تداع  بسح  ناشیا  هک  داتفا  قاـّفتا 
وزور هن  ات  دـندنام  یقاب  لاح  نیمه  هب  دـنادرگرب و  دنتـشاد ، هک  يدـصقم  نآ  زا  ار  ناشیا  دـیزو و  يداـب  دندیـسر ، اـیرد  طـسو  هب  نوچ 
نوریب سپ  ایرد . ریازج  زا  یکی  هب  زور  نآ  رد  تخادـنا  ار  ناـشیا  اوه  هاـگ  نآ  ماـعط . بآ و  یمک  تهج  هب  تکـاله  رب  دـندش  فرـشم 

اجنآ رد  يزور  سپ  دوـب . ناـتخرد  عاوـنا  نیریـش و  ياـههویم  اراوـگ و  ياـهبآ  هریزج  نآ  رد  دـندش و  هریزج  نآ  رد  لـخاد  دـندمآ و 
رود لحاس  زا  يردق  نوچ  دنتخادنا . هار  هب  ار  یتشک  دـندش و  راوس  یتشک  رب  دـندومن و  لمح  دنتـشاد ، جایتحا  هچ  نآ  هاگ  نآ  دـندنام .

دندید سپ  دندرگرب . هک  ار  ناشیا  دشن  رّـسیم  دندرک و  زاوآ  ار  وا  سپ  هدنام . یقاب  هریزج  رد  هک  ناشیا  زا  يدرم  هب  دـندرک  رظن  دـندش ،
یتشک هب  ار  دوخ  هک  ایرد  بآ  رد  دـنکیم  ریـس  نآ  هب  هتـشاذگ و  دوخ  هنیـس  ریز  رد  ار  نآ  هتـسب و  مزیه  زا  ياهتـسد  هک  ار  صخـش  نآ 

نوچ سپ  هام . دنچ  زا  دعب  رگم  نطو ، هب  دندیـسرن  یتشک ، لها  اما  دنام . ایرد  رد  تعامج و  نآ  وا و  نایم  دـش  لیاح  بش  سپ  دـناسرب .
هک دندید  هاگ  نآ  دندوب ؛ لاح  نیمه  هب  رتشیب  ای  لاس  کی  دنتفرگ . ار  وا  يازع  سپ  دنداد . ربخ  ار  درم  نآ  لها  دندیـسر ، دوخ  یلاها  هب 

: تفگ درک و  لقن  ناشیا  يارب  ار  دوخ  هّصق  سپ  دندش . عمج  وا  یتشک  ياقفر  دـنداد و  تراشب  رگیدـکی  هب  شلها . هب  تشگرب  درم  نآ 
هتسد نآ  يور  هب  نم  زور  ود  دربیم و  ییاج  هب  ییاج  زا  ارم  ایرد  جوم  دوخ و  لاح  هب  مدنام  یقاب  امش ، نم و  نایم  دش  لیاح  بش  نوچ 

الاب نآ ، رب  هک  متـسناوتن  دوب ، دنلب  نوچ  مدـیبسچ و  یگنـس  هب  سپ  دوب . لحاس  رد  هک  یهوک  هب  تخادـنا  ارم  جوم  هک  نآ  ات  مدوب  مزیه 
زارد ار  دوخ  رـس  دمآرب و  هوک  نآ  رب  دوب . رتتفلک  رتزارد و  يرانم  زا  هک  مدید  ار  یگرزب  رایـسب  یعفا  هاگان  مدـنام . بآ  رد  سپ  مور ،

یلاعت كرابت و  دـنوادخ  يوس  هب  مدومن  عّرـضت  تکاله و  هب  مدرک  نیقی  نم  سپ  نم . رـس  يالاب  زا  دـنک  دیـص  یهام  اـیرد  زا  هک  درک 
تخیر و مه  زا  وا  تشوگ  سپ  درب . ورف  وا  رد  ار  دوخ  شین  دیـسر ، شغامد  يالاب  نوچ  دوریم . هار  یعفا  تشپ  زا  هک  مدـید  ار  یبرقع 

نآ زا  سپ  اهنآ . رب  نتفر  الاب  دوب  ناـسآ  تشاد و  رایـسب  ياـههلپ  هک  یگرزب  ناـبدرن  دـننام  وا  ياههدـند  تشپ و  ناوختـسا  دـنام  یقاـب 
هار هریزج  نآ  رد  رـصع  کیدزن  ات  همیظع . تبهوم  نیا  رب  مدرک  رکـش  ار  یلاعت  يادخ  مدـش و  هریزج  لخاد  هک  نآ  ات  متفر  الاب  اههدـند 
نآ زا  یعـضوم  رد  سپ  دوب . وا  رد  یـسنِا  راثآ  نکلو  دوب  یلاخ  هک  نآ  الا  تشاد  یعفترم  ياهناینب  هک  مدـید  ییوکین  لزاـنم  سپ  متفر 

وکین ياهشرف  دندمآ و  دورف  سپ  دندوب . راوس  يرتسا  رب  کی  ره  هک  مدـید  ار  یناراکتمدـخ  ناگدـنب و  دـش ، رـصع  نوچ  مدـش . ناهنپ 
زبس دیفـس و  ياههماج  دـنیآیم و  هک  ار  ییاهراوس  مدـید  دـندش ، غراف  نوچ  نآ . خـبط  ماـعط و  هیهت  رد  دـندرک  عورـش  دـندینارتسگ و 

رد دندومن  عورـش  نوچ  دندومن . رـضاح  ناشیا  دزن  رد  ار  ماعط  دندمآ و  دورف  سپ  دشخردیم . رون  ناشیا ، ياهراسخر  زا  دناهدیـشوپ و 
بیاـغ هک  يدرم  يارب  دـیرادرب  ماـعط  نیا  زا  ياهّصح  : » دومرف دوب ، رتـشیب  همه  زا  شرون  رتوـکین و  همه  زا  تأـیه ، رد  هک  نآ  ندروـخ ،

زا سپ  دنتفگ . ابحرم  نم  هب  سپ  ناشیا . دزن  متفر  مدرک و  بّجعت  سپ  ایب »! نالف ! رـسپ  نالف  يا  : » داد زاوآ  ارم  دندش ، غراف  نوچ  تسا ».
هتـشاد راظتنا  دـندومرف : نم  هب  دـندش و  راوس  همه  دـش ، زور  نوچ  دوب . تشهب  ماـعط  زا  نآ ، هک  نم  دزن  دـش  قّقحم  مدروخ و  ماـعط  نآ 

رگا : » دومرف نم  هب  دوب  رتینارون  همه  زا  هک  صخـش  نآ  يزور  سپ  مدوب . ناشیا  اـب  زور  دـنچ  دـندرک و  تعجارم  رـصع  رد  سپ  شاـب !
تدـلب هب  ار  وت  هک  متـسرفیم  وت  اب  ار  یـسک  دوخ ، لها  دزن  يورب  یتساوخ  رگا  اج و  نیا  رد  نامب  هریزج ، نیا  رد  ام  اب  ینامب  یهاوخیم 

زا ياهدنب  نم  اب  داتسرف  یبکرم و  نم  يارب  دومرف  رما  دش  بش  نوچ  سپ  ار . دوخ  دلب  مدومن  رایتخا  متشاد ، هک  یتواقش  زا  سپ  دناسرب ».
زا یکدـنا  سپ  تسا . زور  دـنچ  هام و  دـنچ  تفاسم  نم ، لها  نم و  ناـیم  هک  منادیم  نم  میتفر و  بش  زا  یتعاـس  سپ  ار . دوخ  ناگدـنب 
هک نآ  رگم  مدشن ، تفتلم  سپ  تسامش . ناگس  زاوآ  نیا  تفگ : نم  هب  مالغ  نآ  سپ  مدینـش . ار  ناگـس  يادص  هک  تشذگن  شیب  بش 
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نآ ترخآ . ایند و  رد  يدـش  راکنایز  تفگ : مدـمآ ، دورف  نوچ  يآ ! دورف  تسا ، وت  هناخ  نیا  تفگ : سپ  مدـید . دوخ  هناـخ  رد  ار  دوخ 
، متـسه امـش  نایم  رد  لاح ، نم  مدـیدن و  ار  وا  رگید  مالغ ، يوس  هب  مدـش  تفتلم  سپ  دوب . هیلع -  هَّللا  تاولـص  ناـمزلا -  بحاـص  درم ،

يادخ نومضم و  نیا  هب  بیرق  ياهیضق  متـشه  یـس و  تیاکح  رد  تشذگ  ( 21 .) نم تیاکح  تسا  نیا  مدرک . هک  يریصقت  زا  نامیـشپ 
. داحتا دّدعت و  هب  تسا  اناد 

مراهچ داتشه و  تیاکح 

ریم نب  مشاه  دیـس  ملاعلا ، نب  دمحم  دیـس  ءاحلـصلا ، نیز  ءایقتالا و  ةودق  لماک ، لضاف  لماع و  ملاع  ار  ام  داد  ربخ  ظعاو  هَّللادبع  یجاح 
ار وا  تسا و  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مرح  تعاـمج  همئا  اـملع و  ياـیقتا  زا  هک  يدـنه  هب  فورعم  یفجن ، يوضر  يوـسوم  یلق  عاـجش 

رایـسب وا  دـنتفگیم و  ظعاو  هَّللادـبع  یجاح  ار  وا  هک  دوب  یحلاص  درم  هک : درک  لقن  هبیرغ ، هفراعتم و  مولع  زا  يرایـسب  رد  تسا  یتربُخ 
وا فرشا و  فجن  رواجم  یمظاک ، يداه  خیش  نب  رقاب  خیش  هقث ، ملاع  نم  يارب  درک  لقن  هفوک و  دجسم  هلهس و  دجـسم  هب  درکیم  دّدرت 
زا هدایز  شاعم ، رما  لیـصحت  تهج  هب  نکلو  ار  قلطم  داهتجا  هکلم  دوب  اراد  رفج و  ملع  زا  یـضعب  تئارق و  ملع  تامّدقم و  رد  دوب  ملاع 

دجسم رد  یتقو  تفگ : يو  ( 22) يواجیرز يدهم  خیـش  زا  درک  لقن  تعامج  ماما  دوب و  هیزعت  يراق  درکیمن و  داهتجا  تجاح ، رادـقم 
سپ دسرب . اجنآ  هب  زور  لّوا  رد  هک  بش  فصن  زا  دعب  هدش ، فجن  مزاع  هک  ار  هَّللادبع  یجاح  حـلاص ، دـبع  نآ  مدـید  سپ  مدوب ، هفوک 

زا یلاـخ  ارحـص  هتـسشن و  هار  طـسو  رد  هک  میدـید  ار  يریـش  تسا ، هار  طـسو  رد  هک  یهاـچ  هب  میدیـسر  نوـچ  متفر . وا  هارمه  هـب  نـم 
دوشیم هنوگچ  متفگ : رادم ! كاب  ایب و  تفگ : تسا . ریـش  نیا  متفگ  هدش ؟ هچ  ار  وت  تفگ : مداتـسیا . نم  سپ  وا . نم و  زا  ریغ  نیدّدرتم 

؟ تفر یهاوخ  درکن . تیذا  ارم  مداتـسیا و  شلباقم  رد  وا و  هب  مدیـسر  هک  ارم  يدید  هاگره  تفگ : مدومن . عانتما  درک . رارـصا  سپ  نیا ؟
اب متفاتش  تعرس  هب  مدید ، نینچ  نوچ  نم  سپ  تشاذگ . وا  یناشیپ  رب  ار  دوخ  تسد  تفر و  ریش  کیدزن  داتفا و  شیپ  سپ  يرآ . متفگ :
اب یناوج  مایا  رد  یتقو  تفگ : رقاب  خیـش  دنام . یقاب  دوخ  ناکم  رد  ریـش  دـش و  قحلم  نم  هب  وا  سپ  متـشذگ . ریـش  زا  وا و  زا  میب  سرت و 

ناـمز نآ  رد  هلهـس و  دجـسم  هب  میتفر  هیزعت  باـتک  ّفلؤم  تئارق و  ملع  رد  باـتک  هس  فّنـصم  يراـق ، یلع  دـمحم  خیـش  مدوخ ، لاـخ 
. دننک حالصا  ار  نآ  هک  نآ  زا  لبق  دوب ؛ بعص  رایسب  هفوک  هلهـس و  دجـسم  نایم  هار  تشادن و  ار  دیدج  ياهترامع  نیا  دوب و  شحوم 

نوریب نوچ  درک . شومارف  ار  دوخ  نوتوت  هسیک  لیبس و  نم  لاخ  میدروآ ، ياج  هبار  تیحت  زامن  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماقم  رد  نوچ  سپ 
ار لیبس  هسیک و  مدـش و  ماقم  لخاد  هک  دوب  اـشع  تقو  رد  سپ  داتـسرف . اـجنآ  هب  ارم  سپ  دـش . رّکذـتم  میدیـسر ، دجـسم  ِرد  هب  میتفر و 

ناساره ارم  نوچ  ملاخ  متفر . نوریب  ناساره  مدیـسرت و  سپ  ماقم . طسو  رد  دوب  لعتـشم  هک  مدید  یگرزب  شتآ  هرمج  کی  سپ  متفرگ .
یجاح حلاص ، دبع  زا  هفوک و  دجـسم  هب  میوریم  تفگ : نم  هب  سپ  مداد . وا  هب  ار  شتآ  هرمج  ربخ  سپ  هدـش ؟ هچ  ار  وت  دیـسرپ : دـید ،
رایسب تفگ : درک ، لاؤس  وا  زا  ملاخ  نوچ  نآ . هب  ملع  زا  دشاب  یلاخ  دیابن  ماقم و  نآ  هب  هدرک  دّدرت  رایسب  وا  هک  اریز  میـسرپیم ؛ هَّللادبع 

(23 .) اههیواز تاماقم و  ریاس  رد  هن  مدید ، مالسلا  هیلعيدهم  ماقم  صوصخ  رد  ار  شتآ  هرمج  نآ  هک  هدش  تاقوا 

مجنپ داتشه و  تیاکح 

دیس زا  روکذم  رقاب  خیش  بانج  زا  یلاعت -  هَّللا  همّلس  درک -  لقن  زین  هلهس  دجسم  رد  ار  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  ینیوزق  رقاب  دیـس  تاقالم 
. هلهس دجـسم  هب  میتفریم  مدلاو  اب  تفگ : هحور -  هَّللا  سّدق  هرهاظ -  تامارک  بحاص  ینیوزق  رقاب  دیـس  لیبن ، لیلج ، دیـس  رـسپ  رفعج ،
، هلهس دجسم  هب  دیایب  هبنشراهچ  بش  لهچ  سک  ره  هک  مونـشیم  مدرم  زا  هک  نانخـس  نیا  وا : هب  متفگ  میدیـسر ، دجـسم  کیدزن  نوچ 
؟ درادن لصا  ارچ  تفگ : دش و  نم  تفتلم  كانبضغ  سپ  درادن . یلصا  هک  منیبیم  ار ، هیلع -  هَّللا  تاولص  يدهم -  ترضح  دنیبیم  دبال 

هتفگ زا  مدش  نامیـشپ  هک  يوحن  هب  درک  باتع  ارم  رایـسب  و  درادن ؟ لصا  يدیدن  ار  نآ  وت  هک  يزیچ  ره  ایآ  يدـیدن ؟ وت  هک  نآ  ضحم 
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، هراجتسا يارب  دنک  زامن  تعکر  ود  هک  داتسیا  دجـسم  طسو  رد  نوچ  سپ  مدرم . زا  دوب  یلاخ  دجـسم  میدش و  دجـسم  لخاد  سپ  دوخ .
، وا اب  دومن  هحفاصم  وا و  رب  درک  مالـس  سپ  دیـس . هب  دومن  رورم  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  تّجح -  ماـقم  فرط  زا  دـش  وا  هّجوتم  یـصخش 

نآ بلط  رد  سپ  تسیک ؟ سپ  دومرف : تسا ؟ مالـسلا  هیلعيدهم  وا  ایآ  متفگ : نیا ؟ تسیک  سپ  تفگ : مدلاو . دیـس  نم ، هب  دـش  تفتلم 
(24 .) مدیدن نآ  جراخ  رد  هن  دجسم و  رد  ار  يدحا  مدیود ، بانج 

مشش داتشه و  تیاکح 

دوب و كّالد  هک  یقداص  صخش  زا  روبزم  رقاب  خیش  بانج  زا  درک  لقن  ًاضیا  ریپ  ردپ  يرازگتمدخ  رد  مالسلا  هیلعتجح  ندومن  دیکأت 
داتـسیایم درکیم و  رـضاح  حارتسم  رد  بآ  وا ، يارب  دوخ  هک  نآ  یّتـح  وا ، يرازگتمدـخ  رد  درکیمن  ریـصقت  هک  دوب  يریپ  ردـپ  ار  وا 

نآ تفریم . هلهس  دجـسم  هب  هک  هبنـشراهچ  بش  رد  رگم  دوب ، وا  تمدخ  بظاوم  هشیمه  دناسرب و  شناکم  هب  دیآ و  نوریب  هک  وا  رظتنم 
هب هبنشراهچ  بش  لهچ  تفگ : سپ  ار . دجسم  هب  نتفر  وا ، ندرک  كرت  ببـس  زا  وا  زا  مدیـسرپ  سپ  ار . دجـسم  هب  نتفر  دومن  كرت  هاگ 
ات متفریم  نم  دش و  بش  متفر و  اهنت  سپ  برغم . کیدزن  رگم  نتفر  نم ، يارب  دـشن  رّـسیم  دـش ، ریخا  هبنـشراهچ  بش  نوچ  متفر . اجنآ 

سفن رد  سپ  هدرک . نم  هب  ور  تسا و  راوس  یبسا  رب  هک  مدـید  ار  یبارعا  صخـش  سپ  دوب . یباـتهام  بش  دـنام و  یقاـب  هار  ثلث  هک  نآ 
: متفگ دیسرپ . نم  دصقم  زا  تفگ و  نخس  نم  اب  يودب  برع  نابز  هب  دیـسر  نم  هب  نوچ  دنک . هنهرب  ارم  نیا ، هک  تسا  دوز  متفگ : دوخ 

يزیچ نآ  رد  متفگ : نک ». دوخ  بیج  رد  لخاد  ار  دوخ  تسد  : » دومرف هن . متفگ : یندروخ »؟ زا  تسه  يزیچ  وت  اب  : » دومرف هلهس . دجسم 
دوخ لـفط  يارب  هک  متفاـی  شمـشک  يرادـقم  نآ  رد  مدرک ، دوخ  بیج  رد  تسد  سپ  يدـنت . هب  دوـمرف  رّرکم  ار  نخـس  نآ  زاـب  تسین .

و هبترم . هس  دوعلاب ». کیـصوا  دوعلاـب ! کیـصوا  : » دومرف نم  هب  هاـگ  نآ  دـنام . مبیج  رد  سپ  مهدـب . هک  مدرک  شومارف  مدوب و  هدـیرخ 
هک متـسناد  سپ  دش . بیاغ  مرظن  زا  هاگ  نآ  وت . ریپ  ردپ  هب  ار  وت  منکیم  تیـصو  ینعی  دنیوگیم ، ار  ریپ  ردپ  يودب ، برع  ناسلب  دوع » »
هب متفرن  رگید  سپ  هبنـشراهچ . بش  رد  یّتح  مردـپ ، زا  نم  تقراـفم  هب  تسین  یـضار  باـنج  نآ  هک  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلعيدـهم  وا 

. درک لقن  نم  يارب  زین  فرشا  فجن  نیفورعم  ياملع  زا  یکی  ار  تیاکح  نیا  ( 25 .) دجسم

متفه داتشه و  تیاکح 

ردق بش  یـسانشب  یتساوخ ، رگا  هک  نیا  رب  تشاد  تلالد  هک  یتیاور  رد  مدـید  نم  درک : لقن  یلاعت  هَّللا  هدـیا  زین  ینیوزق  رقاب  خیـش  لقن 
نآ ندناوخ  هب  مدش  لوغشم  سپ  موس . تسیب و  بش  ات  ناوخب . ار  ناخد » مح   » هکرابم هروس  هبترم  دص  كرابم ، هام  بش  ره  رد  سپ  ار .
نآ رد  هک  متفاـین  یناـکم  سپ  مالـسلا . هیلعنینمؤملاریما  مرح  هب  متفر  راـطفا  زا  دـعب  سپ  مدـناوخیم . ظـفح  زا  موس  تسیب و  بش  رد  و 

ّعبرم دوبن . ییاـج  بش ، نآ  رد  مدرم  ماـحدزا  ترثـک  تهج  هب  غارچ  لـهچ  ریز  رد  هلبق  هب  تشپ  ور ، شیپ  تهج  رد  نوچ  موـش . رقتـسم 
ّعبرم نم  يولهپ  رد  هک  مدید  ار  یبارعا  يدرم  هک  مدوب  انثا  نیا  رد  سپ  مدـش . مح »  » ندـناوخ لوغـشم  هدرک و  رّونم  ربق  هب  ور  متـسشن و 

، بارعا خویـش  دننام  تشاد  تباهم  تیاغ  هب  تشاد و  ییوکین  راسخر  ینیب و  اهمشچ و  نوگ و  مدنگ  شگنر  لدـتعم و  تماق  اب  هتـسشن 
هچ متفگیم : دوخ  سفن  رد  سپ  تشاد -  هک  نآ  مناـمگ  و  هن -  اـی  تشاد  یفیفخ  نساـحم  هک  مرادـن  رطاـخ  هب  دوب و  ناوج  هک  نآ  اـّلا 

؟ بش نیا  رد  وا  لزنم  تساجک  مرح و  رد  دراد  تجاح  هچ  و  یمجع ؟ نتسشن  نوچ  هتـسشن  نینچ  هدمآ و  اج  نیا  هب  يودب  نیا  هک  هدش 
هیلعيدهم وا  دیاش  متفگ : مسفن  رد  هاگ  نآ  مدشن ؟ علّطم  نم  دندرک و  تفایض  ار  وا  وا ، ریغ  ای  راددیلک  هک  تسا  هعازخ  خویـش  زا  وا  ایآ 

رد سپ  دـشاب . راقو  یفاـنم  هک  یتعرـس  هب  هن  دوب ، راّوز  تفتلم  پچ  تسار و  فرط  زا  وا  مدرکیم و  هاـگن  شتروص  هب  و  دـشاب . مالـسلا 
هب دـش  ضبقنم  مبلق  مدرک  ار  هدارا  نیا  نوچ  تسیک ؟ هک  شدوخ  زا  اـی  تساـجک ؟ وا  لزنم  هک  منکیم  لاؤس  وا  زا  هک  متفگ  دوخ  سفن 
وا زا  نم  ادـنوادخ ! متفگ : مسفن  رد  هک  نآ  اـت  دوب  ملد  رد  درد  دـش و  درز  درد  نآ  زا  میور  هک  مدرک  ناـمگ  دـیناجنر و  ارم  هک  یتّدـش 
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، دش نکاس  مبلق  سپ  متـشاد . هک  يدصقم  زا  مدرک  ضارعا  نم  هک  هد  متاجن  درد  نیا  زا  راذـگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  ملد  منکیمن . لاؤس 
نیا نوچ  دراد ؟ يررـض  هچ  متفگ : موش . رـسفتسم  منک و  لاؤـس  وا  زا  هک  هراـبود  مدرک  مزع  وا و  رما  رد  مدرکیم  رّکفت  متـشگرب و  زاـب 
ملد سپ  مسرپن . وا  زا  يزیچ  مدرک  دـهع  مدـش و  فرـصنم  مزع  نآ  زا  ات  مدوب  درد  نامه  هب  دـمآ و  درد  هب  ملد  هراـبود  مدرک ، ار  دـصق 

هک تشاد  او  ارم  قوش  هک  نآ  ات  وا  رما  رد  رّکفت  وا و  تبیه  لامج و  راسخر و  رد  ندرک  رظن  نابز و  هب  مدوب  تئارق  لوغشم  دش و  نکاس 
. لاؤس كرت  رب  مدـش  مزاع  هناـقداص  اـت  داد  رازآ  ارم  تفرگ و  درد  تدـش  هب  ملد  سپ  موش . اـیوج  شلاـح  زا  هک  موس  هبترم  مدرک  مزع 
ات مشاـب  وا  اـب  دوریم  اـج  ره  هب  منکن و  تقراـفم  وا  زا  هک  نیا  هب  مسرپب ، هک  نآ  نودـب  مدومن ، نیعم  وا  نتخانـش  يارب  یهار  دوخ  يارب 

لوط تأیه  نامه  هب  ار  نتسشن  سپ  تسا . مالـسلا  هیلعماما  رگا  دوش ، بیاغ  مرظن  زا  ای  تسا و  مدرم  فراعتم  زا  رگا  دوش  مولعم  شلزنم 
ار مرح  تاعاس  يادـص  منادـب و  ار  تقو  متـساوخ  سپ  دوب . وا  هماـج  قصـالم  نم  هماـج  اـیوگ  هکلب  دوبن ، ياهلـصاف  وا  نم و  ناـیم  داد .

ترثک تهج  هب  مسرپب  وا  زا  هک  متشادرب  یماگ  سپ  تشاد . تعاس  دوب و  نم  يور  شیپ  رد  یصخش  قلخ . ماحدزا  تهج  هب  مدینـشیمن 
ار صخش  نآ  سپ  مدوب ، هتشادنرب  دوخ  ياج  زا  ار  اپ  کی  ایوگ  متشگرب و  دوخ  ياج  هب  تعرـس  هب  سپ  دش . رود  نم  زا  قلخ  تمحازم 

(26 .) مدرک تمالم  ار  دوخ  سفن  مدش و  نامیشپ  دوخ  تکرح  زا  متفاین و 

متشه داتشه و  تیاکح 

یفجن رفعج  خیش  اهقفلا ، خیش  دوب و  نیرواجم  ياحلص  زا  هک  هللا  همحریفجن  یضترم  دیس  یضرم ، لدع  هقث  حلاص  یفجن  یضترم  دیس 
زا یکی  دوب  ناـشیا  رد  هک  یتعاـمج  اـب  میدوب  هفوک  دجـسم  رد  تفگ : اـملع  دزن  دوب ، فورعم  دادـس  حالـص و  هب  دوـب و  هدرک  كرد  ار 

: تفگ دوبن . وا  بسانم  هک  دوب  ياهریرـس  فشک  ّلحم  نوچ  تفگن . مدرک ، لاؤس  وا  مسا  زا  رّرکم  نیفورعم و  خـیاشم  نیزّربم و  ياـملع 
نامز نآ  رد  وا . اب  زامن  هیهت  رکف  رد  نیریاس  تعامج و  اب  زامن  يادا  يارب  دش  رضاح  بارحم  رد  خیـش  دش ، برغم  زامن  تقو  نوچ  سپ 

رفن کی  زا  هدایز  شیاجنگ  هک  تشاد  یگنت  هار  هبورخم و  یتانق  يارجم  زا  دوب  یبآ  كدنا  هفوک ، دجسم  طسو  رد  رونت  عضوم  نایم  رد 
، هتـسشن بآ  بل  رد  هک  بارعا  تأیه  رب  مدید  ار  یلیلج  صخـش  مور ، نییاپ  متـساوخ  نوچ  مریگب . وضو  هک  اجنآ  هب  متفر  سپ  تشادن .
وا هک  مدید  مدرک . فّقوت  یکدـنا  سپ  تعامج . زامن  هب  ندیـسر  تهج  هب  متـشاد  لیجعت  نم  راقو و  هنینأمط و  تیاهن  رد  دزاسیم  وضو 

؟ ینک زامن  خیـش  اب  يرادن  هدارا  ایوگ  متفگ : وا  هب  لیجعت  تهج  هب  سپ  دش . دنلب  تالـص  هماقا  يادـن  هتـسشن و  راقو  نوکـس و  نامه  هب 
وـضو متفر  سپ  تفر . دـمآ و  الاب  دـش و  غراف  ات  مدرک  ربص  متـسنادن و  ار  شدارم  سپ  تسا ». ( 27) ینخد خیـش  وا  هک  اریز  هن ، : » دومرف

شگنر نوگرگد و  شلاح  مدید  سپ  مدرک . لقن  خیـش  يارب  مدرم ، ندـش  قّرفتم  زامن و  زا  غارف  زا  سپ  مدرازگ . زامن  خیـش  اب  متخاس و 
زج نآ  رب  دوـبن  عـلّطم  هک  يرما  زا  داد  ربـخ  یتخانـشن و  يدرک و  كرد  ار  مالـسلا  هیلعتّجح  تفگ : نم  هب  داـتفا و  رکف  هب  دـش و  ریغتم 

ّلحم ًابلاغ  هک  فجن  يایرد  یبرغ  فرط  رد  تسا  یعـضوم  هک  هبحر  رد  مدوب  هدرک  تعارز  نزرا  لاـسما  نم ، هک  نادـب  یلاـعت . يادـخ 
زا ارم  وا ، مه  مداتفا و  عرز  نآ  رکف  رد  نآ ، رد  مدش  لخاد  مداتسیا و  زامن  هب  نوچ  ناشیا . نیدّدرتم  هیداب و  بارعا  تهج  زا  تسا  فوخ 

(28 .) مهدیم ناصقن  هدایز و  لامتحا  مدینـش ، نیا  زا  لبق  لاس  تسیب  زا  هداـیز  نوچ  داد . ربخ  وا  زا  باـنج  نآ  هک  تشاداو  زاـمن  تلاـح 
. تاوفهلا نم  ۀمصعلا  وفعلا و  هَّللا  لأسن 

مهن داتشه و  تیاکح 

هفوک دجسم  رد  ار  مالسلا  هیلعماما  رگید  رفن  ود  ویفیطق  دمحم  دیس  بانج  تاقالم 

یناهفـصا نسحم  ّالم  یجاح  لیدب ، ریظن و  وا  يارب  دوب  هدش  هدید  رتمک  هک  یـضر  لدع  حـلاص  لیبن ، لضاف  لیلج و  ملاع  ار  ام  داد  ربخ 
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، دوب فیرـش  دـلب  نآ  تعامج  همئا  قثوا  زا  فورعم و  تیناسنا  ّتبثت و  تناید و  تناما و  رد  هک  مالـسلا  هیلعهَّللادـبع  یبا  دهـشم  رواـجم 
دـصق یتقو  هَّللا :-  مهمحر  یفیطق -  موصعم  دیـس  نب  هَّللا  لام  دیـس  نب  دـمحم  دیـس  دـیؤم ، لماع  ملاع  دنـس و  دیـس  ارم  داد  ربخ  تفگ :

یتیعمج و اب  رگم  دوب ، مک  رایـسب  اجنآ  هب  دّدرت  فوخم و  اـجنآ  هب  هار  هک  ناـمز  نآ  رد  هعمج  ياـهبش  زا  یبش  رد  مدرک  هفوک  دجـسم 
اجنآ رد  ار  یـسک  میدـش ، دجـسم  لخاد  نوچ  دوب . بّالط  زا  رفن  کی  نم  اب  بارعا و  زا  قیرطلا  عاّـطق  نادزد و  يارب  يدادعتـسا  هیهت و 

. دنک بورغ  باتفآ  دش ، کیدزن  هک  نآ  ات  دجسم ، بادآ  ندروآ  اج  هب  رد  میدرک  عورش  سپ  نیلغتـشم . هبلط  زا  رفن  کی  زا  ریغ  میتفاین ،
هب درک ، زاب  ار  نآ  دوشیمن  هک  میدـش  نئمطم  هک  میتخیر  رجآ  خولک و  گنـس و  ردـق  نآ  نآ ، تشپ  رد  میتسب و  ار  دجـسم  رد  میتفر و 

ۀّکد رد  میتسـشن  مقیفر  نم و  میدـش ، غراف  نوچ  اعد . زامن و  هب  میدـش  لوغـشم  میدـش و  دجـسم  لخاد  هاگ  نآ  نوریب . زا  تداع  بسح 
فاص و بش  نیزح و  توص  هب  لیفلا  باب  کیدزن  زیلهد ، رد  دوب  لیمک  ياعد  ندـناوخ  لوغـشم  حـلاص ، درم  نآ  هلبق و  لـباقم  اـضقلا ،

يوب زا  رتـهب  ار  اـضف  دومن  رپ  دـیچیپ و  اوه  رد  یـشوخ  يوب  مدـید  هاـگان  هک  نامـسآ  فرط  هب  مدوب  هّجوتم  نم  باـتهام . زا  دوب  یناروـن 
نیا رد  هام و  رون  رب  دش  بلاغ  شتآ و  هلعـش  دننام  هدـش ، رهاظ  هام  رون  عاعـش  لالخ  رد  هک  ار  يرون  عاعـش  مدـید  و  ( 29) ریبع کشم و 

رد نآ  فرط  زا  دـش  دجـسم  لخاد  هک  ار  یلیلج  صخـش  مدـید  هاگان  دـش . شوماخ  اعد ، ندـناوخ  هب  دوب  دـنلب  هک  نمؤم  نآ  زاوآ  لاح 
هنیکس و تیاهن  رد  تفریم  هار  لاح و  ات  تسا  نیمرح  لها  تداع  هچنانچ  دوب ، ياهداّجس  شفیرش  فتک  رب  زاجح . لها  سابل  رد  هتسب ،
هک هدید  زج  ساوح ، زا  ام  يارب  دنامن  یقاب  دوشیم و  زاب  ملسم  بانج  هربقم  تمس  هب  هک  دوب  دجسم  رد  هّجوتم  و  لالج . تبیه و  راقو و 

يراع و روعش  زا  هّرملاب  هک  نم  قیفر  اما  ام . رب  درک  مالس  ام . لباقم  دیـسر  دوخ  ریـس  رد  نوچ  سپ  هدنک . اج  زا  هک  لد  دوب و  هدش  هریخ 
هب ام  تلاح  ملسم ، طایحرد  دش  لخاد  نوچ  مداد . مالس  باوج  تمحز  هب  ات  مدرک  یعس  سپ  نم ، دوب . هدنامن  وا  رد  یمالس  ّدر  ییاناوت 
وا هک  میدید  سپ  صخـش . نآ  بناج  هب  میتفر  سپ  دـش ؟ لخاد  اجک  زا  و  دوب ؟ یک  صخـش  نیا  میتفگ : میتشگرب و  دوخ  هب  دـمآ و  اج 

نیا هب  ندـمآ  مدرک  تبظاوم  تفگ : لاح . تقیقح  زا  میدرک  لاؤس  وا  زا  دـنکیم . هیرگ  ناگدز  تبیـصم  دـننام  هدـیرد و  ار  دوخ  هماـج 
دماین تسد  هب  مراک  هجیتن  ملهچ و  هعمج  بش  بشما  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  رـصع -  ماما  ياقل  تهج  هب  هعمج  بش  لهچ  رد  ار  دجـسم 

سپ هداتـسیا . نم  رـس  يالاب  رد  بانج  نآ  هک  مدـید  هاگان  سپ  اعد . ندـناوخ  هب  مدوب  لوغـشم  دـیدید ، هچناـنچ  اـج  نیا  رد  هک  نیا  زج 
زا مدشن  نّکمتم  نم  و  تسا -  مّدقتم  لضاف  زا  دیدرت  و  یناوخیم - »؟ هچ  ای  ینکیم ؟ هچ  : » نم هب  دومرف  سپ  وا . بناج  هب  مدش  تفتلم 

. تسا هتسب  میدوب ، هتسب  هک  وحن  نامه  هب  میدید  دجـسم ، رد  فرط  هب  میتفر  سپ  دیدرک . هدهاشم  هکنانچ  تشذگ ، نم  زا  سپ  باوج .
(30 .) میدومن تعجارم  رکش  رّسحت و  اب  سپ 

یفیطق دمحم  دیس  حدم 

دمحم دیـس  بانج  زا  هک  مدینـشیم  هماقم -  هَّللا  یلعا  ینارهط -  نیـسحلادبع  خیـش  هرـصع ، دیحو  دانتـسا  داتـسا  زا  رّرکم  دیوگ : ّفلؤم 
هداوناخ تّبحم  رد  دوب و  غیلب  بیدا  رهام و  رعاش  یقّتم و  ملاع  وا  تفگیم : دادیم و  ریخ  يازج  تفگیم و  انث  درکیم و  حدم  روکذم ،

. میدرکیم تاقالم  ار  وا  فیرش  نحص  رد  رّرکم  دوب و  ناشیا  يارب  ناشیا و  رد  وا  رکف  رکذ و  رتشیب  هک  دوب  نانچ  مالسلا  مهیلعتمـصع 
هک يراعـشا  زا  یتیب  هب  دوخ  دـصقم  يارب  زا  درکیم  داهـشتسا  دادیم و  باوج  سپ  هیبدا . مولع  رد  ياهلأسم  وا ، زا  میدرکیم  لاؤس  سپ 

ّلـمکا و متا و  وحن  هب  تبیـصم  رکذ  رد  درکیم  عورـش  دـشیم و  ریغتم  شلاـح  سپ  نارگید . زا  اـی  دوخ  زا  دوب  هدرک  اـشنا  تبیـصم  رد 
ءاّرق هنـسلا  رد  تسا  ریاد  هک  تبیـصم  رد  تسا  يرایـسب  هقیار  دـیاصق  بحاص  وا  برک و  نزح و  سلجم  هب  بدا  سلجم  دـشیم  بلقنم 

(31  -.) هیلع هَّللا  ۀمحر 

مدون تیاکح 
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خیـش دـباع ، ملاع  لجن  یمظاک ، رقاب  خیـش  لضاف ، ملاع  خیـش  مالـسلا  هیلعتّجح  تاقالم  رد  هفوک  رد  تدابع  بش  لهچ  تبظاوم  ریثأـت 
ار وا  هک  میحر  لآ  هب  فورعم  هداوناـخ  زا  فرـشا  فجن  رد  دوب  ینمؤم  درم  درک : لـقن  تسا . بلاـط  لآ  هب  فورعم  هک  یمظاـک  يداـه 

دباع دهاز  لیلج و  ملاع  بانج ، لآ  زا  هط  خیش  ایقتالا ، حابصم  لماک  دباع  لضاف و  ملاع  ار  ام  داد  ربخ  زین  دنتفگیم . میحر  نیـسح  خیش 
ّصاوخ لوبقم  لضف  حالص و  اوقت و  رد  فرشا و  فجن  هیدنه  دجسم  رد  تسا  تعامج  ماما  لاح ، هک  ( 32) فجن نیسح  خیش  لیدبیب ،

نوخ نآ  اب  هک  هفرس  هنیس و  ضرم  هب  التبم  نیلغتشم ، نیسّدقم  زا  ترطف و  کین  تنیط و  كاپ  دوب  يدرم  روبزم ، نیسح  خیش  هک  ماوع  و 
دزن تفریم  تاقوا  بلاغ  دوبن . زور  توق  کلام  دوب و  یناـشیرپ  رقف و  تیاـهن  رد  لاـح  نیا  اـب  طـالخا و  اـب  شاهنیـس  زا  دـمآیم  نوریب 
شلد رقف ، ضرم و  نیا  اب  دـشاب و  وج  هک  دـنچ  ره  توق ، لیـصحت  تهج  هب  دـنانکاس  فرـشا  فجن  یلاوح  رد  هک  نیـشن  هیداـب  بارعا 
تهج نیا  زا  دندرکیمن و  تباجا  نز  نآ  ناسک  شرقف ، تهج  هب  درکیم ، يراگتـساوخ  ار  وا  دنچ  ره  فجن و  لها  زا  ینز  هب  دش  لیام 

هچ نآ  ندرک  رب  درک  مزع  تخاس ، تخـس  وا  رب  ار  راـک  نز ، نآ  جـیوزت  زا  یـسویأم  رقف و  ضرم و  نوچ  دوب . يدـیدش  مغ  مهرد و  زین 
هک ال ار  هفوک  دجسم  هب  نتفر  دنک  تبظاوم  هبنشراهچ  بش  لهچ  دهد ، يور  یتخس  رما  ار  هک  ره  هک  فجن  لها  نایم  رد  تسا  فورعم 

خیش موحرم  دیـسر . دهاوخ  وا  هب  شدصقم  دومن و  دهاوخ  تاقالم  دسانـشن  هک  يوحن  هب  ار  هجرف -  هَّللا  لّجع  تّجح -  ترـضح  هلاحم 
بـش نآ  دـش و  رخآ  هبنـشراهچ  بش  نوچ  مدرک . تبظاوم  لمع  نیا  رب  هبنـشراهچ  بش  لهچ  نم  تفگ : نیـسح  خیـش  درک : لـقن  رقاـب 

دجـسم رد  لخاد  هک  ياهّکد  رد  مدوب  هتـسشن  نم  ناراب و  یکدـنا  دوب  وا  اب  هک  دـیزویم  يدـنت  داب  ناتـسمز و  ياهبش  زا  دوب  یکیراـت 
رد لوـخد  زا  نّکمتم  دوـشیم و  دجـسم  لـخاد  هک  یـسک  پچ  فرط  رد  تسا  عـقاو  هک  تسا  لّوا  رد  لـباقم  هیقرـش ، هّکد  نآ  تـسا و 
مه دجـسم  رد  نآ  نتخادنا  منک و  عمج  نآ  رد  ار  هنیـس  طالخا  هک  متـشادن  يزیچ  دمآیم . ماهنیـس  زا  هک  ینوخ  تهج  هب  مدوبن  دجـسم 

رکف دـش . کیرات  ممـشچ  رد  اـیند  دـش و  داـیز  مهودـنا  مغ و  گـنت و  ملد  دـنک . عفد  نم  زا  ار  امرـس  هک  متـشادن  مه  يزیچ  دوبن و  اور 
مدرب میظع  جنر  تّقـشم و  همه  نیا  دش و  رهاظ  میارب  يزیچ  هن  مدید و  ار  یـسک  هن  تسا . رخآ  بش  نیا  دش و  مامت  اهبش  هک  مدرکیم 

. دهدن هجیتن  میارب  سأی  زج  هب  لاح  نیا  رد  هفوک و  دجسم  هب  میآیم  فجن  زا  هک  بش  لهچ  رد  مدیشک  شود  رب  فوخ  تمحز و  راب  و 
فجن زا  دوخ  اـب  هک  هوهق  ندرک  مرگ  تهج  هب  مدوب  هدرک  نشور  شتآ  دوبن و  يدـحا  دجـسم  رد  مدوب و  رّکفتم  دوـخ  راـک  نیا  رد  نم 

ار وا  رود  زا  نوچ  دش . نم  هّجوتم  دجسم  لّوا  رد  تمس  زا  یـصخش  هاگان  دوب . مک  رایـسب  متـشاد و  تداع  نآ  ندروخ  هب  مدوب و  هدروآ 
هوهقیب بشما  نم  دروـخب و  هوـهق  هک  نم  دزن  هدـمآ  دجـسم . فارطا  یلاـها  زا  تسا  یبارعا  نیا  متفگ : دوـخ  اـب  مدـش و  رّدـکم  مدـید ،

رد درب و  ارم  مان  نم و  رب  درک  مالس  دیـسر و  نم  هب  وا  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دش . دهاوخ  دایز  ممغ  مه و  کیرات  بش  نیا  رد  منامیم و 
رب یهاگ  نم  دـنافجن و  فارطا  رد  هک  تسا  ییاهنآ  زا  وا  هک  مدرک  نامگ  ارم و  ماـن  وا ، نتـسناد  زا  مدرک  بّجعت  تسـشن . نم  لـباقم 
هک برع  فیاوط  زا  کی  ره  مسا  سپ  مناشیا ». ضعب  زا  : » تفگ تسا ؟ برع  هفیاط  مادک  زا  هک  وا  زا  مدیسرپ  سپ  مدشیم . دراو  ناشیا 

ياهرطیرط زا  وت  يرآ ، متفگ : ازهتسا  هیرخس و  يور  زا  دروآ ، بضغ  هب  ارم  سپ  متـسین ». اهنآ  زا  هن ، : » تفگ مدرب ، دنافجن  فارطا  رد 
هک هدش  كّرحم  هچ  ار  وت  مشاب . اجک  ره  زا  نم  تسین ؛ یجرح  وت  رب  : » تفگ درک و  مّسبت  نم  نخس  زا  سپ  ینعم . یب  تسا  یظفل  نیا  و 

نسح زا  سپ  یهد ». ربخ  ارم  هک  وت  هب  دراد  ررض  هچ  : » تفگ روما . نیا  زا  ندرک  لاؤس  درادن ، یعفن  مه  وت  هب  متفگ : يدمآ »؟ اج  نیا  هب 
سپ دشیم . دایز  وا  هب  متّبحم  تفگیم ، نخـس  هچ  ره  هک  دش  نانچ  دـش و  لیام  وا  هب  مبلق  مدـش و  بّجعتم  وا  نخـس  ینیریـش  قالخا و 

. مداد وا  هب  متخیر و  هوهق  ناـجنف  رد  وا  يارب  سپ  مشکیمن ». نم  شکب  ار  نآ  وت  : » تفگ مداد . وا  هب  متخاـس و  لـیبس  نوتوت  زا  وا  يارب 
ار نآ  مامت  هک  مدشن  تفتلم  مدروخ و  ار  نآ  متفرگ و  سپ  روخب »! ار  نآ  وت  : » تفگ داد و  نم  هب  هاگ  نآ  دروخ . نآ  زا  یکدنا  تفرگ و 
ایآ یـشاب . نم  سنوم  هک  هداتـسرف  نم  يارب  ار  وـت  دـنوادخ  بشما  ردارب ! يا  متفگ : سپ  دـشیم . داـیز  وا  هب  متبحم  ًاـنآف  ًاـنآ  هدروـخن و 

ار عقاو  ردارب ! يا  متفگ : نک ». لقن  ار  دوخ  ربخ  لاح ، وت . اب  میآیم  : » تفگ ملـسم ؟ باـنج  هربقم  رد  مینیـشنب  میورب  هک  نم  اـب  ییآیمن 
نوخ ماهنیـس  زا  هک  تسا  لاس  دـنچ  لاـح  نیا  اـب  متخانـش و  ار  دوخ  هک  زور  نآ  زا  مجاـتحم  ریقف و  تیاـغ  هب  نم  منکیم . لـقن  وت  يارب 
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يزیچ متـسد  رد  نوچ  فرـشا و  فجن  رد  مدوخ  هّلحم  لها  زا  ینز  هب  هدـش  لیام  ملد  مرادـن . مه  لایع  منادیمن و  ار  شجالع  دـیآیم .
نامّزلا و بحاص  هب  وش  هّجوتم  دوخ  جیاوح  تهج  هب  دنتفگ : دندرک و  رورغم  نیعالم  هیئالم  نیا  ارم  تسین و  رّـسیم  میارب  شنتفرگ  دوبن ،

رخآ نیا  و  دروآرب . دـهاوخ  ار  تتجاح  دـید و  ار  باـنج  نآ  یهاوخ  هک  نک  هتوتیب  هفوک  دجـسم  رد  وش ، هّجوتم  هبنـشراهچ  بش  لـهچ 
نیا اج و  نیا  هب  ندـمآ  تمحز  ببـس  تسا  نیا  اهبش ، نیا  رد  مدیـشک  تمحز  همه  نیا  مدـیدن و  يزیچ  تسا و  هبنـشراهچ  ياـهبش 
نیا هب  سپ  نز ، نآ  اما  تفای و  تیفاع  سپ  وت ، هنیـس  اما  : » ماهدوبن تفتلم  مدوب و  لـفاغ  نم  هک  یتلاـح  رد  تفگ  سپ  نم . جـیاوح  تسا 

: متفگ سپ  لیـصفت . ناـیب و  نیا  هب  مدـشن  تفتلم  نم  و  يریمب ». اـت  تسا  یقاـب  دوـخ  لاـح  هب  سپ  ترقف ، اـما  تـفرگ و  یهاوـخ  يدوز 
: نم هب  تفگ  میدش ، دجسم  نیمز  دراو  نوچ  داتفا . نم  يور  شیپ  رد  متساخرب و  سپ  زیخرب »! : » تفگ ملـسم ؟ بانج  يوس  هب  میوریمن 

تشپ رد  نم  و  تسا . دجسم  نایم  رد  هک  یگنس  صخاش  کیدزن  داتسیا  سپ  مینکیم . متفگ : مینکن ؟ دجسم  تیحت  زامن  تعکر  ود  ایآ 
هک ار  وا  هحتاف  تئارق  مدینـش  هاگان  هک  مدـش  هحتاـف  تئارق  ندـناوخ  لوغـشم  متفگ و  ار  مارحـالا  ةریبکت  سپ  هلـصاف . هب  مداتـسیا  شرس 

مدینـش دـشاب و  مالـسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  وا  دـیاش  متفگ : دوخ  سفن  رد  شتئارق  نسح  زا  سپ  یتئارق . نینچ  يدـحا ، زا  مدینـشن  زگره 
نآ هک  یتلاح  رد  لد ؛ رد  لامتحا  نیا  روطخ  زا  سپ  وا  يوس  هب  مدرک  رظن  هاگ  نآ  درکیم . نیا  رب  تلـالد  هک  وا ، زا  تاـملک  زا  ياهراـپ 
نیا رد  شفیرش و  صخش  صیخشت  زا  ارم  دش  عنام  هک  يوحن  هب  ترـضح ، نآ  هب  دومن  هطاحا  یمیظع  رون  هک  مدید  دوب . زامن  رد  بانج 

ره هب  سپ  منک . عطق  ار  زامن  متـسناوتن  شترـضح  میب  زا  دیزرلیم و  مندب  ار و  بانج  نآ  تئارق  مدینـشیم  نم  و  دوب . زامن  لوغـشم  لاح 
دجـسم رد  هک  یبدا  ءوس  زا  یهاوخرذع  يراز و  هیرگ و  هب  مدش  لوغـشم  سپ  تفریم . الاب  نیمز  زا  رون  مدرک و  مامت  ار  زامن  دوب ، وحن 

نخـس نیب  رد  ملـسم . ربق  هب  میورب  مه  اب  هک  يداد  هدـعو  ارم  تسا . تسار  تبانج  هدـعو  نم ! ياقآ  يا  متفگ : مدوب و  هدرک  شباـنج  اـب 
تفرگ رارق  هّبق  ياضف  رد  دش و  ملسم  هّبق  رد  لخاد  رون  نآ  مدرک و  تعباتم  زین  نم  سپ  دش . ملسم  ربق  بناج  هّجوتم  رون  هک  مدوب  نتفگ 

هب مدـش  تفتلم  دـش ، حبـص  نوچ  درک . جورع  رون  نآ  دـش و  علاط  رجف  هک  نآ  ات  مدوب  هبدـن  هیرگ و  لوغـشم  نم  دوب و  نینچ  هتـسویپ  و 
نآ جیوزت  بابسا  هک  دیشکن  ياهتفه  منکیمن و  هفرس  ًادبا  حیحـص و  ماهنیـس  مدید  تفای . افـش  سپ  تاهنیـس ، اما  هک  ترـضح  نآ  مالک 

(33 .) هَّللدمحلا و  دومرف . بانج  نآ  هچنانچ  تسا  یقاب  دوخ  لاح  هب  مه  رقف  بستحا و  ثیح ال  نم  دمآ . مهارف  رتخد 

مکی دون و  تیاکح 

يدهو دادس  تاجرد  يواح  اوقت و  دـهز و  کلف  سمـش  لیاوالا ، رخذ  رخاوالا و  رخف  لماع  ملاع  ًاتهفاشم ، ارم  داد  ربخ  ینارهت  یلع  ّالم 
ًایح دوب ، فجن  رواجم  هک  هماقم -  هَّللا  یلعا  بیبط -  لیلخ  ازریم  یجاح  موحرم  فلخ  ینارهط ، یلع  ّالم  یجاح  لجالا ، انخیش  لیبن  هیقف 

اجنآ زا  تشاد و  رّهطم  بادرس  هب  یبیرغ  سنا  دشیم و  فّرشم  مالـسلا  مهیلعهّرماس  همئا  ترایز  هب  اهلاس  بلغا  رد  موحرم  نآ  ًاتیم و  و 
یتمرکم منکب و  یترایز  هک  دـشن  تقو  چـیه  دومرفیم : تشاد و  هیلاع  تاماقم  هب  ندیـسر  ياجر  اجنآ  رد  درکیم و  تاضویف  دادمتـسا 

دندرکیم و ناهنپ  دندیدیم ، هچ  نآ  دـندرک و  لزنم  ریقح  لزنم  رد  دـندش ، فّرـشم  هبترم  ود  هّرماس ، رد  ریقح  ترواجم  مایا  رد  منیبن و 
رد هک  هدش  رّرکم  دندومرف : دنیوگب ، يزیچ  تامّرکم  نآ  زا  هک  مدرک  سامتلا  یتقو  تادابع . ریاس  رتس  رد  هکلب  رتس ، رد  دنتـشاد  رارـصا 

بادرـس دزن  رد  سپ  بادرـس . هب  مدشیم  فّرـشم  دوبن ؛ یـسک  زا  یتکرح  ّسح و  يادـص  باوخ و  رد  همه  مدرم  هک  کیرات  ياهبش 
هب یّلحم  زا  دنکیم  تکرح  لّوا و  زیلهد  راوید  رب  دباتیم  تبیغ  بادرـس  زا  هک  ار  يرون  مدیدیم  اههّلپ ، زا  نتفر  نییاپ  لوخد و  زا  شیپ 

كّرحتم اجنآ  رد  رون  نآ  وترپ  دـنکیم و  تکرح  یناکم  هب  یناکم  زا  تسا و  یعمـش  اـجنآ  رد  یـسک  تسد  رب  ییوگ ، هچناـنچ  یّلحم ؛
راثآ دندوب و  فّرشم  یتقو  ( 34 .) یغارچ هن  منیبیم و  اجنآ  رد  ار  یسک  هن  موشیم ، رّهطم  بادرـس  رد  لخاد  موریم و  نییاپ  سپ  تسا ،
متفر مدرک و  یماوع  يافشتسا  بشما  دندومرف : رّهطم و  بادرس  هب  دندش  فّرـشم  سپ  دزیم ؛ همدص  یلیخ  دش و  ادیپ  ناشیا  رد  اقـستسا 
تبیغ هاـچ  ار  نآ  ماوع  هک  هاـچ  نآ  رد  لـخاد  افـش  دـصق  هب  ار  دوـخ  ياـهاپ  کـچوک و  هّفـص  نآ  رد  مدـش  لـخاد  رّهطم و  بادرـس  هب 
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اجنآ رد  ترواجم  هب  دـش  مزاع  موحرم  دـش و  لیاز  هرملاب  ضرم  هک  دیـشکن  یکدـنا  مدومن . نازیوآ  نآ  رد  ار  دوخ  مدرک و  دـنیوگیم 
هرـشح دندش . موحرم  دون  تسیود و  رازه و  هنـس  رفـص  رخآ  رد  درک و  دوع  ضرم  دندش ، عنام  فرـشا  فجن  هب  تعجارم  زا  سپ  نکلو 

. هیلاوم عم  یلاعت  هَّللا 

مود دون و  تیاکح 

ینابّرلا ملاعلا  ءاملعلا ، دانس  ءاهقفلا و  دیس  ًاتبتاکم  ًاتهفاشم و  ارم  داد  ربخ  ینیوزق  رقاب  دیـس  اقآ  موحرم  هب  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  شیامرف 
 - هماقم هَّللا  یلعا  هعیاش -  فیناصت  هیلاع و  تاماقم  بحاص  هیفیـس ، هّلح  رد  نکاس  ینیوزق  يدـهم  دیـس  بانج  هیفخلا ، فاطلاب  دـیؤملا 

دیـس تابیغم  زا  یـضعب  هب  رابخا  تامارک و  بحاص  هماّهف ، همّالع  روربم ، موحرم  نم ، ینامـسج  مع  یناحور و  دـلاو  ارم  داد  ربخ  تفگ :
ریغ هفّرشم و  دهاشم  زا  قارع ، ضرا  رد  دش  ضراع  هک  يدیدش  نوعاط  مایا  رد  هک  ینیوزق  ینیسح  دمحا  دیـس  موحرم  لجن ، رقاب  دمحم 
یّتح ناشیا  ریغ  نیفورعم و  ياملع  زا  دوب  يورغ  دهـشم  رد  هک  سک  ره  دـندرک  رارف  شـش و  داتـشه و  دـص و  کی  رازه و  لاـس  رد  نآ 

ّالا دـنامن ، یقاب  دـندرک و  تاـفو  ناـشیا  زا  يریفغ  عمج  هک  نآ  زا  دـعب  ناـشیا ، ریغ  اـطغلا و  فشک  بحاـص  قّقحم ، ییاـبطابط و  همّـالع 
، وا ریغ  رد  هن  نحص و  رد  دوبن  متسشنیم و  نحص  رد  زور  نم  دومرفیم : هک  دیـس  موحرم  دوب  ناشیا  زا  یکی  هک  فجن  لها  زا  يدودعم 

مّظعم صخـش  مدرک  تاقالم  تاقوا  نیا  رد  تسـشنیم . نم  لـباقم  رد  هک  مجع  نیرواـجم  زا  ممعم  رفن  کـی  رگم  ملع ، لـها  زا  يدـحا 
نآ رد  فجن  لها  هک  نآ  اب  ماهدیدن ، زین  نآ  زا  دعب  مدوب و  هدـیدن  نآ  زا  شیپ  ار  وا  فرـشا و  فجن  ياههچوک  زا  یـضعب  رد  ار  یلّجبم 
دعب دیحوت  ملع  دش  دهاوخ  يزور  ار  وت  : » دومرف ادتبا  دید ، ارم  نوچ  سپ  دشیمن . دلب  لخاد  نوریب ، زا  يدحا  دـندوب و  روصحم  اهزور ،

رد اهبش  زا  یبش  رد  تراشب ، نیا  زا  دعب  شمرکا  مع  هک : تشون  زین  دوخ  ّطخ  هب  نم و  يارب  درک  لقن  هللا  همحرمّظعم  دیـس  ینامز ». زا 
، يرگید تسد  رد  هتـشون و  يزیچ  نآ  رد  هک  تسا  حول  دنچ  ود ، نآ  زا  یکی  تسد  رد  وا و  رب  دندش  لزان  هک  ار  کلم  ود  دـید  باوخ 

لباقتم حول  ود  نآ  هاگ  نآ  دندرکیم . هنزاوم  مه  اب  یحول و  نازیم ، هفک  ره  رد  دنتشاذگیم  هک  نیا  هب  دندش  لوغشم  سپ  تسا . ینازیم 
زا کی  ره  هدیقع  دننکیم  هلباقم  ناشیا  هک  مدید  سپ  حاولا . رخآ  ات  اذـکه  ار و  اهنآ  مدـناوخیم  نم  سپ  دنتـشادیم . هضرع  نم  رب  ار 

ینیلک و زا  هعبرا و  باّون  رخآ  ات  رذیبا  ناملـس و  زا  هیماـما  ياـملع  زا  یکی  هدـیقع  اـب  ار  مالـسلا  مهیلعهمئا  باحـصا  ربمغیپ و  باحـصا 
ناشیا دعب  نم  ییابطابط و  يدهم  دیس  بانج  هللا  همحرمولعلارحب  وا  همّالع  لاخ  ات  یسوط  خیش  یضترم و  دیـس  دیفم و  خیـش  نیقودص و 

هیماما و ياملع  هیقب  مالـسلا و  مهیلعهمئا  باحـصا  هباحـص و  زا  هیماما  عیمج  دـیاقع  رب  مدـش  علّطم  باوخ  نیا  رد  دومرف : دیـس  اـملع . زا 
هب مدرکیمن  هطاـحا  ار ، تفرعم  مسق  نیا  مدرکیم  بلط  دوب و  مالـسلا  هیلعحون  رمع  نم ، رمع  رگا  هک  موـلع  زا  رارـسا  رب  مدوـمن  هطاـحا 

شتـسد رد  هک  کـلم  نآ  هب  تفگ  دوب  نازیم  شتـسد  رد  هک  کـلم  نآ  هک  دـش  نآ  زا  دـعب  تفرعم ، ملع و  نیا  نآ و  راـشعم  زا  يرـشع 
دوخ نامز  همّالع  هک  یتلاح  رد  مدرک  حبـص  سپ  وا . رب  حاولا  نتـشاد  هضرع  هب  میرومأم  هک  اریز  نالف ! رب  ار  حاولا  راد  هضرع  دوب : حاولا 

ار رد  ندیبوک  يادص  هاگان  هک  حبـص ، زامن  بیقعت  زا  مدش  غراف  مدروآ و  اج  هب  ار  هضیرف  متـساخرب و  باوخ  زا  نوچ  تفرعم . رد  مدوب 
هتشون یتایبا  نآ  رد  دوب و  هداتسرف  مصعا  نیسحلادبع  خیش  نم  ینید  ردارب  هک  دروآ  دوخ  اب  يذغاک  تفر و  نوریب  كزینک  سپ  مدینش .

. دوب هدرک  ماهلا  شیادخ  هک  لامجا  وحن  رب  مانم  ریـسفت  رعـش ، رد  شناسل  رب  دش  يراج  هک  مدید  سپ  دوب . هدرک  حدم  نآ  هب  ارم  هک  دوب 
هب داد  ربخ  ارم  هک  قیقحت  هب  کلاخب و  نحتتفا  دق  لاعم  ماتتخا  کب  کلاف  ةداعس  یلا  یلاف  ةداعـس  وجرت  تسا : نیا  هحیدم  تایبا  زا  یکی 
لاخ هدیقع  دوب  اهنآ  هلمج  زا  هیماما و  ياملع  زا  یضعب  اب  دندوب  لباقتم  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باحـصا  زا  یتعامج  هدیقع 

هک املع  زا  ياهراپ  هدـیقع  دـندوب و  بانج  نآ  ّصاوخ  زا  هک  ربمغیپ  باحـصا  زا  یـضعب  هدـیقع  لباقم  رد  هللا  همحرمولعلارحب  نم  همّالع 
لمحت مدع  تهج  هب  یسک ، ره  يارب  نآ  راهظا  تسین  نکمم  هک  تسا  يرارسا  زا  روما ، نیا  اما  دندوب . ضقان  وا  زا  ای  دیس  رب  دندوزفایم 

نیارق هک  دوب  لیاق  نآ  مالک  هجیتن  باوخ  نیا  و  يدحا . يارب  ار  نآ  منکن  راهظا  هک  نم  زا  هتفرگ  دهع  موحرم  نآ  هک  نآ  اب  ار  نآ  قلخ ،
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ياملع نایعا  زا  ردـقلا  لیلج  نأشلا و  میظع  دیـس  نیا  دـیوگ : ّفلؤم  ( 35 .) تسا مالـسلا  هیلعيدـهم  رظتنم  وا  هک  نیا  رب  دادیم  تداـهش 
یلعا يدهم -  دیـس  بانج  فرـشا و  فجن  رد  مالکلا  رهاوج  بحاص  اهقفلا  خیـش  هّبق  لباقم  هیلاع ، هّبق  هیلج و  تامارک  بحاص  هیماما و 

شش لهچ و  تسیود و  رازه و  هنـس  رد  هفّرـشم  دهاشم  قارع و  رد  ماع  نوعاط  ندمآ  زا  لبق  لاس  ود  هک  نم  يارب  درک  لقن  هماقم -  هَّللا 
هب درم  دـهاوخ  هک  یـسک  رخآ  دومرفیم : تشون و  اعد  میدوب ، وا  ناکیدزن  زا  هک  ام  زا  کی  ره  يارب  نوعاـط و  ندـمآ  هب  ار  اـم  داد  ربخ 

نیا هداد و  ربخ  وا  هب  باوخ  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  هک  درکیم  لقن  دوشیم و  عفر  نم  زا  دـعب  دوب و  مهاوخ  نم  نوعاط ،
هب دوب  لفّکتم  دـنامیم . ریحتم  لوقع  هک  نایمالـسا  مالـسا و  هب  درک  یتمدـخ  نوعاط  نآ  رد  و  يدـلو ». ای  متخی  کـبو  : » دومرف ار  مـالک 

کی هدایز ، تسیب و  یـس و  يارب  درکیم و  زامن  دوخ  همه ، رب  دـندوب و  رازه  لهچ  زا  هدایز  هک  ار  نآ  جراخ  دـلب و  تاوما  عیمج  زیهجت 
لّوا دـلج  رد  ار  وا  تاماقم  تامارک و  زا  ياهلمج  ار و  اهتمدـخ  نیا  حرـش  ام  درک . زاـمن  کـی  رفن ، رازه  رب  زور  کـی  درکیم و  زاـمن 

ّبقرتم مدرم  دـسوبب و  ار  شتـسد  یـسک  هک  نیا  رد  دومرفیم  طایتحا  هک  دوب  نانچ  شـصالخا  ماقم  میاهدرک و  ناـیب  مالـسلاراد  باـتک 
هیتؤی هَّللا  لضف  کلذ  و  دشیمن . تفتلم  دندیسوبیم ، ار  شتسد  نوچ  هک  دشیم  یتلاح  هب  اجنآ  رد  هک  رّهطم  مرح  هب  ار  وا  ندمآ  دندوب 

. ءاشی نم 

موس دون و  تیاکح 

ینیوزق يدهم  دیس 

ءاملعلا ةدبز  دمتعم ، ربح  دنس و  دیس  تسا  ناشیا  هلمج  زا  هکهّلح  فرـشا و  فجن  نینطاق  لضافا  احلـص و  املع و  زا  یتعامج  دنداد  ربخ 
 - رکذلا قباس  ینیوزق  يدهم  دیـس  هرـصع ، دیحو  نیدهاجملا ، حابـصم  رون  نیقّقحملا و  دیـس  ِدشرا  فلخ  حـلاص ، ازریم  ءابلالا ، ةودـق  و 

، مدوب هدینـش  طساوالب  دوخ  ار  نآ  زا  یـضعب  و  هماقم -  هَّللا  یلعا  دوخ -  دـلاو  موحرم  هب  ّقلعتم  هدـنیآ  تیاـکح  هس  نیا  هب  هارث -  باـط 
دوخ هک  يوحن  هب  دنـسیونب ، ار  اهنآ  هک  مدـش  یعدتـسم  حـلاص  ازریم  بانج  زا  مدوبن ، نآ  طبـض  ددـص  رد  ندینـش ، ناـمز  نوچ  نکلو 

، همّظعم هّکم  رفـس  رد  دندادس و  اوقت و  لضف و  هجرد  یلعا  رد  دوخ  هک  هوالع  هب  هیف ». امب  يردا  تیبلا  لها  ناف  . » موحرم نآ  زا  دـندینش 
مدوب و هدینـش  تعامج  نآ  زا  هچ  نآ  قباطم  دنتـشون  سپ  مدـید . ار  یـسک  رتمک  ناشیا  تیعماج  هب  مدوب . بحاصم  ناشیا  اب  ًابایا  ًاباهذ و 

هـس نیا  هک  دوب  هتـشون  ناشیا ، بوتکم  رخآ  رد  دـمحم ، دیـس  بانج  دـجما ، دیـس  رینم ، لضف  بحاص  ریرحن و  ملاـع  ناـشیا  رگید  ردارب 
. مدینش هدقرم -  هَّللا  رّطع  روربم -  موحرم  دلاو  زا  دوخ  ار  تمارک 

هعمّدلا يذ  يارب  هحتاف  هروس  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ندناوخ  بوتکم : تروص 

، امش هناخ  دصق  هب  مدمآ  نوریب  دوخ  هناخ  زا  یحبـص  تفگ : هّلح ، لها  زا  راربا  ياحلـص  زا  یـضعب  ارم  داد  ربخ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
دزن رد  مدـید  سپ  هعمّدـلا . يذ  دـمحم  دیـس  ربق  هب  فورعم  ماـقم  هب  داـتفا  مرورم  هار ، رد  سپ  هماـقم . -  هَّللا  یلعا  دیـس -  تراـیز  يارب 

، وا رد  مدرک  لمأت  سپ  باـتکلا . ۀـحتاف  تئارق  هب  تسا  لوغـشم  تشاد و  یناـشخرد  يوکین  رظنم  هک  ار  یـصخش  جراـخ ، زا  وا  كاـبش 
ربق و نیا  بحاـص  هب  هدرک  اـنتعا  تسا و  بیرغ  درم  نیا  متفگ : دوخ  سفن  رد  سپ  تسین . هّلح  لـها  زا  تسا و  بیرغ  لیامـش  رد  مدـید 
، مدش غراف  نوچ  مدناوخ . ار  دیحوت  هحتاف و  مداتسیا و  سپ  مینکیمن . نینچ  میرذگیم و  وا و  زا  دلب  لها  ام  دناوخیم و  هحتاف  هداتـسیا 

وت اـب  زین  نم  : » دومرف يرآ . متفگ : يدـهم »؟ دیـس  تراـیز  هب  يوریم  وت  یلع ! يا  : » دوـمرف داد و  مالـس  باوـج  سپ  وا . رب  مدرک  مـالس 
؛ لاس نیا  رد  لام  نتفر  نارـسخ و  زا  وت  رب  هدـش  دراو  هچ  نآ  رب  شاـبم  نیگمغ  یلع : يا  : » نم هب  دومرف  میتفر ، هار  يردـق  نوچ  متـسه ».

ياـج هب  هک  قیقحت  هب  ار و  ّقح  ینکیم  ادا  هک  ار  وت  دـید  سپ  لاـم . هب  هدومن  ناـحتما  ار  وت  یلاـعت  يادـخ  هک  یتسه  يدرم  وت  هک  اریز 
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ارم دوریم ». دیآیم و  دوشیم ، لیاز  هک  تسا  یـضرع  نآ  سپ  لام ، اما  ّجح . زا  هدرک  بجاو  وت  رب  یلاعت  يادخ  هک  ار  هچ  نآ  يدروآ 
سپ تسا . تراجت  عییضت  بجوم  هک  راک  تسکش  ِترهش  سرت  زا  دوب  هدشن  علّطم  نآ  رب  يدحا  هک  دوب  هدیـسر  ینارـسخ  لاس ، نیا  رد 

: متفگ وا  باوج  رد  نکلو  هدیـسر ، بناجا  هب  هک  اـجنآ  اـت  هدـش  عیاـش  نم  تسکـش  هَّللا ! ناحبـس  متفگ : مدـش و  نیگمغ  دوخ  سفن  رد 
دوخ و لّوا  لاح  هب  وت  يدرگیمرب  یتّدم و  زا  دعب  تشگ ، دـهاوخرب  يدوز  هب  هتفر  وت  لام  زا  هچ  نآ  : » دومرف لاح . لک  یلع  هَّلل  دـمحلا 

مداتسیا نم  سپ  امش . هناخ  رد  هب  میدیسر  هک  نآ  ات  وا  مالک  رد  مدرکیم  رّکفت  مدش و  تکاس  نم  سپ  درک ». یهاوخ  ادا  ار  دوخ  نوید 
بحاص منم  هک  رادـلا ، بحاص  انا  وش ! لخاد  وت  : » دومرف سپ  ماهناخ . لها  زا  نم  هک  نم ! يالوم  يا  وش  لـخاد  متفگ : سپ  داتـسیا . وا  و 

هناخ لخاد  تفرگ و  ارم  تسد  سپ  ندش . لخاد  زا  مدرک  عانتما  سپ  تسا . مالسلا  هیلعرـصع  ماما  هّصاخ  باقلا  زا  رادلا  بحاص  هناخ ».
هَّللا سدق  دنادیـس -  ندـمآ  نوریب  رظتنم  دناهتـسشن و  هک  ار  هبلط  تعامج  میدـید  میدـش ، سلجم  لخاد  نوچ  دوخ . يور  شیپ  رد  درک 

یباتک عضوم  نآ  رد  مارتحا و  تهج  هب  دوب  هتـسشنن  اجنآ  رد  یـسک  دوب . یلاخ  وا  نتـسشن  ياج  سیردـت و  تهج  هب  لـخاد ، زا  هحور - 
درک زاب  تفرگ و  ار  باتک  نآ  هاگ  نآ  تسشن . دوب ، هللا  همحردیس  نتسشن  ّلحم  هک  لحم  نآ  رد  تفر و  صخش  نآ  سپ  دوب . هتـشاذگ 

تیاهن رد  دیـس  ّطخ  دوب و  دیـس  ّطخ  هب  هک  هدّوسم  وزج  دنچ  باتک ، قاروا  نایم  زا  دروآ  نوریب  هاگ  نآ  دوب . قّقحم  عیارـش  باتک  نآ  و 
بّجعت اـیآ  : » دوـمرفیم هبلط  هب  نآ و  ندـناوخ  هب  دوـمن  عورـش  تـفرگ و  سپ  ار . نآ  دـناوخب  تسناوـتیمن  یـسک  ره  هـک  دوـب  تـیارد 
یبیجع باتک  نآ  تسا و  مالسالا  عیارـش  حرـش  رد  هک  دوب  دیـس  ماهفالا  بهاوم  باتک  يازجا  زا  اههوزج  نیا  و  عورف »؟ نیا  زا  دینکیمن 

: درک لقن  هتجرد -  هَّللا  یلعا  دـلاو -  تاوما . ماکحا  اـت  تراـهط  لّوا  زا  نآ  زا  دـّلجم  شـش  رگم  نآ ، زا  دـماین  نوریب  دوخ ، ّنف  رد  تسا 
. عضوم نآ  زا  درک  هرانک  تساخرب و  دید ، ارم  نوچ  سپ  هتـسشن ، نم  ياج  رد  هک  ار  درم  نآ  مدید  هناخ ، نوردـنا  زا  مدـمآ  نوریب  نوچ 
، میتسشن نوچ  سپ  بیرغ . يز  رد  هرهچ  ابیز  رظنم ، شوخ  تسا  يدرم  هک  ار  وا  مدید  ناکم و  نآ  رد  نتـسشن  رد  مدومن  مزلم  ار  وا  سپ 

سپ تساجک . شنطو  تسیک و  وا  هک  مسرپب  مدرک  اـیح  منک و  لاؤس  شلاـح  زا  هک  تشاـشب  ور و  تقـالط  اـب  وا  بناـج  هب  مدرک  يور 
سپ دوب . ناطلغ  دیراورم  دـننام  هک  یمالک  هب  میدرکیم ، ثحب  نآ  رد  ام  هک  ياهلأسم  رد  درکیم  مّلکت  وا  سپ  ثحب . رد  مدومن  عورش 
ثحب نوچ  دـش . تکاس  درک و  مّسبت  سپ  نانخـس ؟ نیا  اب  هچ  ار  وت  وش ! تکاـس  تفگ : بّـالط  زا  یکی  سپ  درک . توهبم  ارم  وا  مـالک 
نوریب هتشذگ  زور  : » دومرف دیدمآ ؟ نوریب  یک  متفگ : سپ  هینامیلس ». دلب  زا  : » دومرف هّلح ؟ هب  دیاهدمآ  اجک  زا  وا : هب  متفگ  دش ، یـضقنم 

اـشاپ دمحا  هتفرگ و  ار  اجنآ  رهق  ریـشمش و  اب  هدرک و  حتف  اشاپ  بیجن  اجنآ ، رد  دـش  لخاد  هک  نآ  رگم  مدـماین  نوریب  و  اجنآ . زا  مدـمآ 
تلود تعاط  زا  روکذـم  ياشاپ  دـمحا  دـناشن و  ار  اشاپ  هَّللادـبع  شردارب  وا  ياج  هب  تفرگ و  درکیم ، یـشکرس  اجنآ  رد  هک  ار  یناـناب 

هک نیا  وا و  ربخ  رد  مدنام  رّکفتم  نم  تفگ : هرس  سدقموحرم  دلاو  هینامیلس ». رد  دوب  هدش  تنطلس  یعّدم  دوخ  دوب و  هدیچیپرس  هینامثع 
هینامیلـس زا  زورید  مدیـسر و  هّلح  هب  تفگ  هنوگچ  هک  مسرپب  وا  زا  هک  تشذـگن  مرطاـخ  رد  هدیـسرن و  هّلح  ماّـکح  هب  وا  ربخ  حـتف و  نیا 

ار هناخ  ماّدخ  زا  یضعب  دومرف  رما  صخـش  نآ  هاگ  نآ  وردنت . راوس  يارب  تسا  هار  زور  هد  زا  هدایز  هینامیلـس  هّلح و  نایم  مدمآ و  نوریب 
فرظ رد  هک  اریز  نکم ! نینچ  هک  درک  ادـص  ار  وا  سپ  درادرب . بـج  زا  بآ  هـک  تـفرگ  ار  یفرظ  مداـخ  سپ  درواـیب . وا  يارب  بآ  هـک 

سپ وا . دزن  دروآ  بآ  تـفرگ و  رگید  فرظ  سپ  تــسا . هدرم  نآ  رد  ( 36) ياهساـپلچ دـید  نآ  رد  درک  رظن  سپ  تسا . ياهدرم  ناویح 
هناـخ زا  نوچ  تفر . نوریب  درک و  عادو  ارم  سپ  وا . نتـساخرب  تهج  هب  متـساخرب  نم  سپ  نتفر . يارب  تساـخرب  دـیماشآ ، ار  بآ  نوچ 
سپ يدرکن ؟ راکنا  ارچ  وت  دـنتفگ : ناشیا  سپ  هینامیلـس ؟ حـتف  رد  ار  وا  ربخ  دـیدرکن  راکنا  ارچ  متفگ : تعاـمج  نآ  هب  نم  تفر  نوریب 

زا شیپ  دوب  هدش  عقاو  هچ  نآ  هب  دنداد  ربخ  سلجم  لها  تعامج  هار و  رد  دوب  هدش  عقاو  هچ  نآ  هب  ارم  داد  ربخ  رکذلا  قباس  یلع  یجاح 
ار وا  دینک  وجتسج  متفگ : نم  سپ  دومرف : دلاو  دوب . نآ  رد  هک  یعورف  زا  ندرک  بّجعت  هدّوسم و  نآ  رد  شندناوخ  زا  نم ، ندمآ  نوریب 

دنتفاین سپ  دندش . قّرفتم  بانج  نآ  بلط  رد  تعامج  نآ  سپ  دوب . هادف -  یحور  رمالا -  بحاص  هَّللاو  دیبایب . ار  وا  هک  مرادـن  نامگ  و 
ربخ هک  ار  زور  نآ  خیرات  میدرک  طبـض  سپ  دومرف : دش . ورف  نیمز  هب  ای  تفر  الاب  نامـسآ  هب  هک  ایوگ  سپ  يرثا . هن  ینیع و  هن  وا ، يارب 

مالسلا هیلع  نامزلابحاص  رضحم  هب  ناگتفای  زا 143فرشت  هحفص 131 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب دـندرک  مکح  دـندرک و  نالعا  ماّکح  زور و  نآ  زا  زور ، هد  زا  دـعب  هّلح  هب  حـتف  تراشب  ربخ  دیـسر  سپ  نآ . رد  هینامیلـس  حـتف  زا  داد 
نآ باـسنا  بتک  زا  ریقح  دزن  رد  دوجوم  بسح  دـیوگ : فـّلؤم  ( 37 .) دـننکیم تاحوتف  ربخ  رد  هک  تسا  مسر  هچنانچ  پوت ؛ نتخادـنا 

تسا و مالسلا  امهیلعنیسحلا  نب  یلع  ترضح  رـسپ  دیهـش ، دیز  رـسپ  وا  ةربعلا و  يذ  هب  دوب  بقّلم  زین  نیـسح و  هعمدلاوذ  مسا  هک  تسا 
تیبرت مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  ار  وا  تسیرگیم و  رایـسب  بش  زامن  رد  دـنتفگیم : نآ  يارب  هعمدـلاوذ  ار  وا  تسا . هقناعوبا  وا  هینک 

هفیلخ يدـهم ، ار  وا  رتـخد  درک و  تاـفو  جـنپ  تسیب و  دـص و  هنـس  رد  دوب و  دـباع  دـهاز و  وا  دومن و  تیاـنع  وا  هب  يرفاو  ملع  دومرف و 
. دنتشاد موقرم  هچ  نآ  هب  دنافرعا  دیس  بانج  تسا و  يرایسب  باقعا  ار  وا  تفرگ و  یسابع 

مراهچ دون و  تیاکح 

رد هک  ار  ياهریزج  يوس  هب  نتفر  نوریب  متشاد  تمزالم  نم  تفگ : دلاو ، ارم  داد  ربخ  دومرف : روکذم  حرش  دنس و  هب  ینیوزق  يدهم  دیس 
لها بهذـم  رد  ناشیا  همه  قح و  بهذـم  يوس  هب  دـیبز  ینب  ياههریـشع  تیادـه  داشرا و  تهج  هب  تارف  هلجد و  نیب  تسا  هّلح  بونج 

نونکات و دنایقاب  وحن  نامه  هب  و  هَّللا -  مهدیا  هیماما -  بهذم  يوس  هب  دنتـشگرب  همه  هرـس  سدقدلاو  تیاده  تکرب  هب  دـندوب و  تّنس 
ار وا  مدرم  مالـسلا . هیلعمظاـک  ترـضح  رـسپ  هزمح ، ربـق  هب  فورعم  تسا  يرازم  هریزج ، رد  دومرف : دـناسفن . رازه  هد  زا  هداـیز  ناـشیا 

هریزج هب  متفریم  نم  سپ  ًابیرقت . راوناخ  دص  رب  لمتشم  تسا  ياهیرق  وا  لوح  دننکیم و  لقن  رایـسب  تامارک  وا  يارب  دننکیم و  ترایز 
نب یـسوم  ترـضح  رـسپ  هزمح  هـک  دوـب  هدیــسر  تّحــص  هـب  نـم  دزن  رد  نوـچ  مدرکیمن ؛ تراـیز  ار  وا  مدرکیم و  روـبع  اـجنآ  زا  و 

نامهم هیرق  نآ  لها  دزن  رد  متفر و  نوریب  تداع ، بسح  ياهعفد  سپ  ینـسح . میظعلادـبع  اب  تسا  نوفدـم  ير  رد  مالـسلا  اـمهیلعرفعج 
ار يرازم  نم  هک  ناشیا  هب  متفگ  مدرک و  عانتما  نم  سپ  ار . روکذـم  دـقرم  منک  ترایز  هک  نم  زا  دـندش  یعدتـسم  هیرق  لها  سپ  مدوب .

تکرح ناشیا  دزن  زا  هاگ  نآ  دش . مک  اجنآ  هب  مدرم  تبغر  رازم ، نآ  ترایز  زا  نم  ضارعا  تهج  هب  منکیمن و  ترایز  مسانشیمن ، هک 
يارب مدش  ایهم  و  بش . هلفان  يارب  متساخرب  دش ، رحس  تقو  نوچ  سپ  اجنآ . تاداس  زا  یـضعب  دزن  رد  مدنام  هیدیزم  رد  ار  بش  مدرک و 

هک يدیـس  نم ، رب  دـش  لـخاد  هاـگان  هک  بیقعت  تأـیه  هب  رجف  عولط  راـظتنا  هب  متـسشن  مدروآ ، ياـج  هب  ار  بش  هلفاـن  نوـچ  سپ  زاـمن .
لها نامهم  زورید  انالوم ! ای  : » تفگ هاگ  نآ  تسـشن . درک و  مالـس  سپ  دوب . هیرق  نآ  تاداـس  زا  هک  اوقت  حالـص و  هب  ار  وا  متخانـشیم 

مسانـشیمن و هک  ار  نآ  منکیمن ، تراـیز  نم  هک  اریز  متفگ : ارچ »؟ : » تفگ يرآ . مـتفگ : يدرکن »؟ تراـیز  ار  وا  يدـش و  هزمح  هـیرق 
یلصا هدرک و  ترهش  هک  اهزیچ  اسب  هل . لصا  روهشم ال  ّبر  : » تفگ سپ  ير ». رد  تسا  نوفدم  مالـسلا  هیلعمظاک  ترـضح  رـسپ  هزمح 

يولع مساق  نب  ةزمح  یلعی  یبا  ربق  نآ  هکلب  هدش . روهـشم  نینچ  دنچ  ره  تسین ، مالـسلا  هیلعمظاک  یـسوم  رـسپ  هزمح  ربق  نآ  دنرادن و 
.« عرو ملع و  هب  دـندرک  انث  ار  وا  دوخ و  بتک  رد  دـناهدرک  رکذ  لاجر  لها  ار  وا  ثیدـح و  لها  هزاـجا و  ياـملع  زا  یکی  تسا . یـساّبع 

هدومن ذخا  ار  مالک  نیا  دـیاش  سپ  تسین . ثیدـح  لاجر و  ملع  رب  عالّطا  لها  زا  تسا و  تاداس  ماوع  زا  نیا  متفگ : دوخ  سفن  رد  سپ 
هک وا  زا  منک  لاؤس  هک  مدرک  تلفغ  نم  تفر و  تساخرب و  دیس  نآ  رجف و  عولط  تبقارم  تهج  هب  متساخرب  هاگ  نآ  املع . زا  یـضعب  زا 
هک نآ  ات  بیقعت ، تهج  هب  متسشن  مدرک ، زامن  نوچ  زامن . هب  مدش  لوغـشم  نم  دوب  هدش  علاط  رجف  نوچ  هدرک . ذخا  یک  زا  ار  مالک  نیا 

لها سپ  دومن . رکذ  هک  تسا  لاونم  نادب  لاح ، مدـید  مدرک ، رظن  اهنآ  رد  سپ  دوب . لاجر  بتک  زا  ياهلمج  نم  اب  درک و  عولط  باتفآ 
یلعیوبا وا  هک  هزمح  ربق  زا  ارم  يداد  ربخ  يدمآ و  نم  دزن  رجف  زا  شیپ  متفگ : سپ  دیـس . نآ  دوب  ناشیا  رد  دـندمآ و  نم  ندـید  هب  هیرق 

شیپ وت ، دزن  مدوب  هدـماین  نم  هَّللاو ! تفگ : سپ  يدومن ؟ ذـخا  ار  نآ  یک  زا  یتفگ و  اجک  زا  ار  نآ  وت  سپ  تسا . يولع  مساق  نب  ةزمح 
ار وت  مودق  درب و  ار  نآ  مان  هک  ییاج  رد  مدوب ، هدرک  هتوتیب  هیرق  نوریب  رد  هتـشذگ  بش  نم  تعاس و  نیا  زا  شیپ  ار  وت  مدیدن  رجف و  زا 
. هزمح ترایز  تهج  هب  مدرگرب  هک  ارم  هدش  مزال  نآلا  متفگ : هیرق  نآ  لها  هب  سپ  وت . ترایز  تهج  هب  مدـمآ  زور  نیا  رد  سپ  مدـینش .

میدش راوس  هیرق  نآ  لها  عیمج  نم و  سپ  دوب . مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  وا  مدید ، هک  ار  یـصخش  نآ  هک  نیا  رد  مرادن  یکـش  نم  سپ 
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ّفلؤم رود . ياهناکم  زا  دـننکیم  لاـحر  ّدـش  وا  يارب  هک  دـش  عیاـش  رهاـظ و  هبترم ، نیا  هب  رازم  نیا  تقو ، نآ  زا  وا و  تراـیز  تهج  هب 
هیلعبلاطیبا نب  یلع  نب  سابع  نب  هَّللادـیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  مساق  نب  ةزمح  هدومرف : ( 38) لاجر رد  یشاجن  خیش  دیوگ :

تیاور هک  یناسک  رکذ  رد  تسا  یباتک  ار  وا  ( 39 .) درکیم تیاور  رایسب  ثیدح  ام . باحصا  زا  تسا  ردقلالیلج  ياهقث  یلعی  وبا  مالسلا 
دلاو رـصاعم  يرغـص ، تبیغ  ياملع  زا  هک  دوشیم  مولعم  دیناسا  املع و  تاملک  زا  نادرم و  زا  مالـسلا  امهیلعدمحم  نب  رفعج  زا  دـندرک 

. تسا هیوباب  نب  یلع  قودص ،

مجنپ دون و  تیاکح 

ینیوزق يدهم  دیس 

مهدراهچ زور  مدمآ  نوریب  دومرف : هک  مدینش  هرـس  سدقموحرم  نآ  زا  ًاتهفاشم  دوخ  زین  هللا و  همحرروبزم  دیؤم  دیـس  زا  روکذم  دنـس  هب 
میدرک روبع  ( 40) هیدنه ّطش  هب  میدیسر  نوچ  سپ  نآ . همین  بش  رد  مالسلا  هیلعنیسحلا  هَّللادبع  یبا  ترایز  دصق  هب  هّلح  زا  نابعـش  هام 

، دندوب هدـش  دراو  نآ  یلاوح  فرـشا و  فجن  زا  هک  يراّوز  دـندوب و  هتفر  نآ  فارطا  هّلح و  زا  هک  يراّوز  میدـید  نآ و  یبرغ  بناج  هب 
هار رد  هزینع  هریشع  هک  اریز  البرک ؛ يوس  هب  ناشیا  يارب  تسین  یهار  هیدنه و  ریاشع  زا  فرط  ینب  هفیاط  ياههناخ  رد  دنروصحم  ًاعیمج 

لخاد اجنآ  هب  یـسک  هن  دیآ و  نوریب  البرک  زا  يدـحا  دـنراذگیمن  دـندرک و  عطق  رورم  روبع و  زا  ار  نیدّدرتم  هار  دـندوب و  هدـمآ  دورف 
. متـسشن مدروآ و  ياج  هب  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  مدـمآ و  دورف  یبرع  دزن  نم  دومرف : دـندرکیم . تراـغ  بهن و  ار  وا  هک  نیا  رگم  دوش ،

مدید مدوب ، هتـسشن  هک  لاح  نیا  رد  سپ  دمآیم . مک  مک  ناراب  تشاد و  ربا  مه  ار  نامـسآ  راّوز و  رما  دـش . دـهاوخ  هچ  هک  مدوب  رظتنم 
ربخ هچ  هک  نک  لاؤس  ورب و  متفگ : دوب  نم  اب  هک  یـصخش  هب  سپ  البرک . تمـس  هب  دـندش  هّجوتم  دـندمآ و  نوریب  اههناخ  زا  راّوز  ماـمت 

هب ار  راّوز  هک  دـندش  دّـهعتم  هیراـن و  هحلـسا  اـب  دـندمآ  نوریب  فرط  ینب  هریـشع  هک : تفگ  نم  هب  تشگرب و  تفر و  نوریب  سپ  تسا ؟
یلـصا مالک  نیا  دندوب : نم  اب  هک  نانآ  هب  متفگ  ار ، مالک  نیا  مدینـش  نوچ  سپ  هزینع . اب  هبراحم  هب  دشکب  راک  دنچ  ره  دـنناسرب ، البرک 

تهج هب  ناـشیا ، زا  تسا  يدـیک  نیا  هک  منکیم  ناـمگ  هزینع و  اـب  دـننک  هلباـقم  هک  رب  رد  تسین  یتیلباـق  ار  فرط  ینب  هک  اریز  درادـن ؛
رد سپ  دننکب . يرادـنامهم  دـیاب  نوچ  ناشیا ، دزن  رد  راّوز  ندـنام  هدـش  نیگنـس  ناشیا  رب  هک  اریز  دوخ . ياههناخ  زا  راّوز  ندرک  نوریب 

لخاد راّوز  سپ  متفگ . نم  هک  تسا  نامه  لاح  تقیقح  هک  دش  مولعم  سپ  اهنآ . ياههناخ  يوس  هب  دنتـشگرب  راّوز  هک  میدوب  لاح  نیا 
لصاح میارب  یمیظع  راسکنا  تفرگ و  تخس  یتّقر  ناشیا  تلاح  هب  ارم  سپ  هتفرگ . ربا  مه  نامـسآ  دنتـسشن و  اههناخ  هیاس  رد  دندشن و 

وا زا  مدرک  بلط  و  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  وا -  لآ  ربمغیپ و  هب  لّسوت  اعد و  هب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  يوس  هب  مدـش  هّجوتم  سپ  دـش .
هک وهآ  دننام  ییوکین  بسا  رب  دـیآیم  هک  ار  يراوس  مدـید  هک  میدوب  لاح  نیا  رد  سپ  دـندش . التبم  نآ  هب  هک  الب  نآ  زا  ار  راّوز  هثاغا 
هک ياهناخ  دزن  رد  داتـسیا  هک  نآ  ات  دیناودیم . ار  بسا  هدز و  الاب  ار  اهنیتسآ  وا  تسا و  يزارد  هزین  وا  تسد  رد  مدوب و  هدیدن  نآ  لثم 
هاگ نآ  میداد . ار  وا  مالـس  باوج  ام  درک و  مالـس  سپ  دـندوب . هدز  الاب  ار  نآ  فارطا  هک  يوم  زا  دوب  ياهناـخ  نآ  مدوب و  اـجنآ  رد  نم 

بحاص زا  ود  نآ  تسا و  اقآ  رفص  اقآ و  دمحم  جنک  وا  وت و  رب  دتسرفیم  مالـس  هک  یـسک  ارم  داتـسرف  درب . ارم  مسا  و  انالوم ! ای  : » دومرف
هتشپ رد  دوخ  رکاسع  اب  میراّوز  رظتنم  ام  هار و  زا  ار  هزینع  میدرک  درط  ام  هک  دنیایب  راّوز  هنیآ  ره  دنیوگیم : دناهینامثع و  رکاسع  نابصنم 

ود مدـید  مدروآ  نوریب  لغب  زا  ار  تعاس  سپ  يرآ ». : » تفگ هینامیلـس ؟ هتـشپ  ات  یتسه  ام  اب  وت  متفگ : وا  هب  سپ  هّداج ». رـس  رب  هینامیلس 
دـیبسچ و نم  هب  میدوب  شلزنم  رد  ام  هک  يودـب  برع  نآ  سپ  دـندرک . رـضاح  ارم  بسا  متفگ : سپ  هدـنام . زور  هب  ًابیرقت  مین  تعاـس و 

ياهراـچ متفگ : وا  هب  سپ  دوش . نیبـتم  رما  اـت  دیـشاب  اـم  دزن  ار  بشما  زادـنیم . رطخ  رد  ار  راّوز  نیا  دوخ و  سفن  نم ! يـالوم  يا  تفگ :
تکرح ام  بقع  رد  راوس ، هدایپ و  میدش ، راوس  ام  هک  دـندید  راّوز  نوچ  سپ  هصوصخم . ترایز  كاردا  تهج  هب  ندـش  راوس  زا  تسین 
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هتـشپ هب  میدیـسر  ات  میتفریم  وا  رـس  تشپ  رد  اـم  هشیب و  ریـش  دـننام  دوب  اـم  يولج  رد  روکذـم ، راوس  نآ  میداـتفا و  هار  هب  سپ  دـندرک .
نآ زا  میدرک  رظن  سپ  هتشپ . يالاب  ات  میتفر  ام  تفر و  نییاپ  هاگ  نآ  میدرک . تعباتم  ار  وا  زین  ام  تفر و  الاب  اجنآ  رب  راوس  سپ  هینامیلس .

یناسک هب  متفگ  سپ  يرکـسع . هن  میدید و  ار  يرکـسع  سییر  هن  تفر و  ورف  نیمز  هب  ای  تفر  الاب  نامـسآ  هب  ایوگ  میدیدن ، يرثا  راوس 
شیپ رد  بانج  نآ  هک  یتقو  نآ  رد  نم  و  هَّللاو ! هن ، دـنتفگ : هدوب ؟ مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  وا  هک  دـیراد  کـش  اـیآ  دـندوب : نم  اـب  هک 

سپ ماهدـید . ار  وا  یک  هک  دـماین  مرطاخ  هب  نکل  ماهدـید ، ار  وا  نیا  زا  شیپ  یتقو  ایوگ  هک  وا  رد  مدرک  يدایز  لـمأت  تفریم ، اـم  يور 
اما هینامیلـس . هعقاو  هب  دوب  هداد  ربخ  ارم  دوب و  هدمآ  نم  لزنم  هب  هّلح  رد  هک  دوب  یـصخش  نامه  وا  هک  مدش  رّکذتم  دش ، ادـج  ام  زا  نوچ 

يدـیدش رابغ  هک  نآ  زج  مینک ، لاؤس  اهنآ  لاح  زا  هک  ار  يدـحا  مدـیدن  ناـشیاهلزنم و  رد  ناـشیا  زا  مدـیدن  يرثا  سپ  هزینع ، هریـشع 
رهش و هزاورد  رد  هب  میدیسر  سپ  دندربیم . ار  ام  نابـسا ، تعرـس  هب  میدش و  البرک  دراو  سپ  نابایب . طسو  رد  دوب  هدش  دنلب  هک  میدید 

سپ راّوز . داوس  هب  دندرک  رظن  هاگ  نآ  دیدیسر ؟ هنوگچ  دیدمآ و  اجک  زا  دنتفگ : ام  هب  سپ  دناهداتسیا . هعلق  يالاب  رد  میدید  ار  رکـسع 
دیریگب ار  دوخ  شاعم  دلب و  رد  دینیشنب  ناشیا : هب  متفگ  سپ  دنتفر ؟ اجک  هب  هزینع  سپ  راّوز . زا  هدش  رپ  ارحـص  نیا  هَّللا ! ناحبـس  دنتفگ :

هک تسا  بلطملادـبع  مالک  نومـضم  نیا  و  دـنک . تسارح  ظفح و  ار  نآ  هک  تسه  يراگدرورپ  هّکم  يارب  زا  و  اـهاعری » ّبر  ۀّـکمل  «و 
یتساوخن نم  زا  ار  هبعک  یـصالخ  ارچ  تفگ : کلم  دـندرب . وا  رکـسع  هک  دوخ  نارتش  نتفرگ  سپ  يارب  تفر ، هشبح  کلم  دزن  هب  نوچ 

هتـسشن یتخت  رب  هک  ار  اقآ  جنک  میدـید  سپ  میدـش . دـلب  لخاد  هاگ  نآ  خـلا ». ... ۀّـکملو مدوخ  نارتش  ّبر  نم  : » دومرف مدرگرب ؟ نم  هک 
. نامز نآ  رد  يدـش  روکذـم  هک  سب  رخف  نیمه  ار  وت  هک : وا  هب  متفگ  سپ  تساخرب . نم  لباقم  رد  مدرک . مالـس  سپ  هزاورد . کـیدزن 

متسرفب وت  دزن  دصاق  ات  يدمآ ، ترایز  هب  وت  هک  متـسناد  اجک  زا  نم  نم ! ياقآ  يا  تفگ : مدرک . لقن  وا  يارب  تسیچ ؟ هّصق  تفگ : سپ 
هب هزینع  هک  دیـسرپ  هاگ  نآ  مییایب . نوریب  میرادـن  تردـق  هزینع ، فوخ  زا  میروصحم  دـلب  نیا  رد  هک  تسا  زور  هدزناپ  مرکـسع  نم و  و 

ار تعاس  هاگ  نآ  دشاب . اهنآ  ندرک  چوک  رابغ  ایوگ  هک  میدید  نابایب  طسو  رد  يدـیدش  رابغ  هک  نآ  زج  منادیمن  متفگ : دـنتفر ؟ اجک 
ات فرط  ینب  هریشع  ياهلزنم  نیب  هدش و  عقاو  تعاس  کی  رد  ام ، ریس  نامز  مامت  هدنام و  زور  هب  مین  تعاس و  کی  مدید  مدروآ ، نوریب 

نیح الف  زا  یضعب  داد  ربخ  سپ  هزینع . ربخ  زا  میدرک  لاؤس  دش ، حبص  نوچ  میدرب . رس  هب  البرک  رد  ار  بش  سپ  تسا . خسرف  هس  البرک 
رب هک  ناـشیا  رب  دـش  رهاـظ  يراوس  هاـگان  هک  دـندوب  دوـخ  ياـههمیخ  اـهلزنم و  رد  هک  یتلاـح  رد  هزینع  هک  دوـب  ـالبرک  نیتاـسب  هک 
هک قیقحت  هب  هزینع ! رـشاعم  يا  : » هک دز  هحیـص  ناـشیا  رب  دـنلب  زاوآ  هب  سپ  دوب . يزارد  هزین  شتـسد  رب  دوب و  راوس  یهبرف  يوکین  بسا 

سپ دنیآیم ، بقع  رد  ناشیا  کنیا  دوخ و  ياههدایپ  اههراوس و  اب  دناهدرک  امش  هب  ور  هینامثع  تلود  رکاسع  دیسر . رد  يرـضاح  گرم 
صخـش هک  نآ  یتح  دومرف ، ّطلـسم  ناشیا  رب  ار  ّتلذـم  فوخ و  دـنوادخ  سپ  دـیبای ». تاجن  ناـشیا  زا  هک  مرادـن  ناـمگ  دـینک و  چوک 

نابایب هب  ور  دـندرک و  چوک  ناـشیا  ماـمت  هک  دیـشکن  یتعاـس  سپ  تکرح . رد  لـیجعت  تهج  هب  تشاذـگیم  ار  دوخ  بابـسا  زا  یـضعب 
هنیع و دوب . ام  اب  هک  تسا  يراوس  نامه  وا  هک  مدـید  درک . لقن  سپ  نک ! لقن  نم  يارب  ار  راوس  نآ  فاـصوا  متفگ : وا  هب  سپ  دـندروآ .

(41 .) نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ةولصلا  نیملاعلا و  بر  هَّلل  دمحلا 

ینیوزق يدهم  دیس  تاماقم  تامارک و  زا  یضعب 

رقاب دیـس  بانج  دوخ ، ّلجا  مع  زا  تشاد  ثاریم  ار  لمع  ملع و  وا  هچ  دوبن ، دـیعب  موحرم  دیـس  زا  تاماقم  تامارک و  نیا  دـیوگ : ّفلؤم 
رب دومرف و  تیبرت  دومن و  بیدأت  ار  وا  شمرکا  مع  و  مهماقم -  هَّللا  یلعا  مولعلارحب -  باـنج  دوخ ، لاـخ  رارـسا  بحاـص  رکذـلا ، قباـس 
رد دشن  عمج  هک  يرادقم  بقانم ، لیاضف و  زا  دش  اراد  راکفا و  نآ  لوح  هب  دـسرن  هک  ماقم  نآ  هب  دیـسر  ات  تخاس  علّطم  رارـسا  ایافخ و 

اجنآ و رد  دـندش  رقتـسم  هّلح و  هب  فرـشا  فجن  زا  دـندرک  ترجه  هک  نآ  زا  دـعب  موحرم  نآ  هک : نآ  لّوا  ( 42 .) راربا ياـملع  زا  وا  ریغ 
رازه دـص  زا  هدایز  نآ  جراخ  هّلح و  لخاد  زا  بانج  نآ  توعد  تکرب  هب  لطاب ، قاهزا  قح و  راـهظا  مدرم و  تیادـه  رد  دـندومن  عورش 
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راعش هیماما و  میالع  زا  اجنآ  نایعیش  مدید  متفر ، هّلح  هب  نوچ  دندومرف : ریقح  هب  ًاهافش  دندش و  يرـشع  انثا  صلخم  هعیـش  بارعا ، زا  رفن 
هب و  هَّللا . ءادـعا  زا  يّربت  زا  یتح  يرب ، يراع و  راـثآ ، ماـکحا و  ریاـس  زا  دـنرادن و  يزیچ  فرـشا ، فجن  هب  دوخ  تاوما  ندرب  زج  هعیش ،

تافـص هیناـسفن و  تـالامک  مود : تسوا . صیاـصخ  زا  هک  تسا  یگرزب  تلیـضف  نیا  دـندش و  راربا  احلـص و  زا  همه  وا ، تیادـه  ببس 
زگره و  یلاعت . يادخ  رکذ  هب  لاغتشا  ماود  سفن و  نوکس  تدابع و  تّقشم  لمحت  اضر و  اوقت و  ربص و  زا  دوب  بانج  نآ  رد  هک  هیناسنا 

دوخ تقو  رد  نایلق  ياچ و  هوهق و  و  ماش ، راهان و  رد  اذغ  دننام  دیبلطیمن  جیاوح  زا  يزیچ  ناراکتمدخ ، دالوا و  لها و  زا  دوخ  هناخ  رد 
رد ار  يزیچ  ره  دـندوبن و  بقارم  بظاوم و  دوـخ  اـهنآ  رگا  ( 43 .) اِما دـیبع و  هرهاظ و  تنطلـس  تورث و  نّکمت و  اهنآ و  هب  تداـع  اـب 
رد درکیم و  توعد  تباجا  و  دـیامن . لوانت  يزیچ  اهنآ  زا  هک  نآ  نودـب  درذـگب ، وا  رب  زور  بش و  هک  دوب  اسب  دـندناسریمن ، شّلحم 
زا دـندوب و  دوـخ  فیلأـت  لوغــشم  سلجم ، هشوـگ  رد  دنتــشادیمرب و  یبـُتُک  هارمه ، هـب  نـکل  دــشیم ؛ رــضاح  اـهینامهیم  اـههمیلو و 
هک دوب  نینچ  ناضمر  هام  رد  موحرم ، نآ  ندید  دیوگ . باوج  دنسرپب ، ياهلأسم  هک  نآ  رگم  دوبن ، يربخ  ار  ناشیا  سلجم ، ياهتبحص 
وا هب  تمسق  بسح  هام  مامت  رد  تعکر  رازه  زا  هک  ناضمر  هام  رد  ار  يرّرقم  هلفان  هاگ  نآ  درکیم . تعامج  اب  دجسم  رد  ار  برغم  زامن 

دمآیم و هناخ  هب  درکیم و  ار  اشع  زامن  وحن  نامه  هب  دجـسم ، هب  تشگیمرب  درکیم و  راطفا  دمآیم و  هناخ  هب  دـناوخیم و  دـسریم ،
فیوخت دـیدهت و  رجز و  ظـعو و  هب  تشاد  قـّلعت  هک  نآرق  زا  یتاـیآ  ینآرق  نحل  اـب  یتوـصلا ، نسح  يراـق  لّوا  دـندشیم . عـمج  مدرم 

جهن زا  ياهبطخ  قسن  ناـمه  هب  يرگید  هاـگ  نآ  درکیم . رت  ار  هدـش  کـشخ  ياـهمشچ  مرن و  ار  هیـساق  بولق  هک  يوحن  هب  دـناوخیم ،
هام هیعدا  ندناوخ  لوغـشم  احلـص  زا  یکی  هاگ  نآ  ار . مالـسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  بیاصم  درکیم  تئارق  یموس  هاگ  نآ  دناوخیم . هغالبلا 

تبظاوم تبقارم و  رد  هلمجلاب  تفریم . دوخ  لزنم  هب  کی  ره  سپ  رحـس ، ندروخ  تقو  ات  دندرکیم  تعباتم  نارگید  دـشیم و  كرابم 
ًاباهذ ّجح  رفس  رد  دوخ . رصع  رد  دوب  یتّجح  تیآ و  دوب ، هدیسر  يریپ  تیاغ  هب  نس ، رد  هک  نآ  اب  تئارق ، ننس و  لفاون و  مامت  تاقوا و 

، دص یس  رازه و  هنـس  لوالا  عیبر  مهدزاود  تعجارم ، رد  و  میدرک ، زامن  ناشیا  اب  هفحُج  ریدغ و  دجـسم  رد  مدوب و  موحرم  نآ  اب  ًابایا  و 
رهاظ فلاخم  فلاؤم و  زا  يریثک  عمج  روضح  رد  شتاـفو ، نیح  رد  ( 44 .) تفگ کیّبل  ار  قح  یعاد  ًابیرقت ، هوامـس  هب  هدنام  خسرف  جنپ 

. دش مولعم  همه  رب  هک  ياهرهاب  تمارک  دندش و  بّجعتم  همه  هک  یماقم  موحرم ، نآ  نیقی  قدص  لابقا و  هنینأمط و  نامیا و  تّوق  زا  دش ،
ندوب تابثا  رد  تسا ، یباتک  اهنآ  زا  یکی  هک  اـهنآ  ریغ  مـالک و  تماـما و  دـیحوت و  لوصا و  هقف و  رد  يرایـسب  هقیار  فیناـصت  موس :

(45 .) بآم نسح  هل و  یبوط  تسا . هسیفن  بتک  زا  هک  هیجان  هقرف  هعیش ،

مشش دون و  تیاکح 

، یفیطق میهاربا  خیـش  ریبخ ، ققحم  ملاع  لاوحا  نمـض  رد  ؤلؤل  رد  ینیرحب  فسوی  خیـش  لیلج  ملاع  لیبن و  ثدـحم  یفیطق  میهاربا  خـیش 
سپ ار . وا  تخانـشیم  خیـش  هک  يدرم  تروص  رد  مالـسلا  هیلعتّجح  ماما  وا  رب  دـش  لخاد  هک  هدرک  لقن  هللا  همحریناث  ققحم  رـصاعم 
اَنیَلَع َنْوَفْخی  اَِـنتایآ ال  ِیف  َنوُدِْـحلی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » تفگ خیـش  سپ  ظـعاوم ؟ رد  تسا  مظعا  ینآرق ، تاـیآ  زا  هیآ  مادـک  وا : زا  دومن  لاؤس 

نآ خیش ! يا  یتفگ ، تسار  دومرف : سپ  ( 46 «) ٌریَِصب َنُولمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ  ُمْتئِـش  ام  اُولمْعا  ِۀمایِْقلا  مْوی  ًانمآ  ِیتْأی  ْنم  مَأ  ٌریَخ  ِراَّنلا  ِیف  یَْقلی  ْنمَفَأ 
هدش و لخاد  میدیدن  ار  یـسک  ام  دنتفگ : سپ  تفر ؟ نوریب  نالف  هک  دوخ  تیب  لها  زا  خیـش  درک  لاؤس  سپ  وا . دزن  زا  تفر  نوریب  هاگ 

(47 .) هتفر نوریب  میدیدن  ار  یسک 

متفه دون و  تیاکح 

باتک رد  زین  درک و  لقن  ًاتهفاشم  فرـشا  فجن  رواجم  یناهبهب ، رقاب  الم  یجاح  موحرم  عّبتتم ، یقّتم  عرو  حـلاص  یناهبهب  رقاب  ّـالم  جاـح 
یلع مدنزرف  هک  نیا  مدرک  هدهاشم  دوخ  هک  بانج  نآ  تازجعم  زا  هک  هتشاد  موقرم  مالـسلا  هیلعتّجح  لاوحا  نمـض  رد  هبکاسلا ، ۀعمد 
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مدرم يارب  هک  نآ  ات  دوزفایم . نم  هودنا  نزح و  رب  دوب و  دیازت  رد  زور  هب  زور  دش و  ضیرم  وا ، رد  دوب  رصحنم  مروکذ  دالوا  هک  دمحم 
شضرم دش . وا  ضرم  مهدزای  بش  هک  نآ  ات  اعد  ّناظم  رد  دندرکیم  افـش  بلط  وا  يارب  تاداس  املع و  وا و  ضرم  زا  دش  لصاح  سأی 
هیلعمئاق ترـضح  هب  مدش  یجتلم  دش و  هتـسب  نم  رب  هراچ  هار  سپ  دـیدش . شباهتلا  هدایز و  شبارطـضا  دـش و  نیگنـس  شلاح  تخس و 
تنکسم ّتلذ و  اب  مدش و  لّسوتم  بانج  نآ  هب  هنارارق  یب  متفر و  الاب  هناخ  ماب  رب  متفر و  نوریب  بارطضا  قلق و  اب  وا  دزن  زا  سپ  مالـسلا .

مدش لخاد  وا  رب  مدمآ و  دورف  مدیلام و  تلذم  زجع و  كاخ  هب  ار  دوخ  ینکردا و  نامزلا ! بحاص  ای  ینثغا  نامزلا ! بحاص  ای  متفگیم :
(48 .) مدرک رکش  یمظع  تمعن  نیا  رب  ار  يادخ  سپ  هتفرگ . ار  وا  قرع  اج و  هب  شساوح  نکاس و  شسفن  مدید  متسشن ، وا  يور  شیپ  و 

متشه دون و  تیاکح 

، باتک رخآ  رد  هک  رایخالا  ةداسلا  تاقبط  یف  راونالا  حقاول  باتک  رد  ینارعـشلا  یلع  نب  دمحا  نب  باّهولادـبع  خیـش  یقارع  نسح  خـیش 
فـشک بحاص  دـهاز ، دـباع  حـلاص  خیـش  دـنناشیا  هلمج  زا  هتفگ : هداهن ، مان  ۀـیفوصلاو  ءاملعلا  بقانم  یف  ۀیـسدقلا  راونالا  حـقاول  ار  نآ 

. لاس یس  دص و  بیرق  درک  یناگدنز  رصم ، رد  ( 49) یلطر هکرب  رب  فرشم  هّپت  يالاب  نوفدم  یقارع ، نسح  خیـش  میظع ، لاح  حیحص و 
زا ارم  رما  نآ ، هب  دیـسانشب  هک  یثیدـح  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  تفگ : سپ  یثیرح . سابعلاوبا  نم ، دیـس  نم و  هعفد ، کی  وا  رب  مدـش  لخاد 
رب مدوب  فرـسم  نم  متفابیم و  اـبع  ماـش ، رد  هک  مدوب  يدرما  ناوج  نم  تفگ : يرآ . متفگ : سپ  تقو ؟ نیا  اـت  مدوب  ناوج  هک  نیح  نآ 

نخس هتسشن و  یسرک  رب  هک  ار  یصخش  مدید  سپ  هیما . ینب  عماج  رد  يزور  مدش  لخاد  سپ  مدوب . تیصعم  لوغـشم  ینعی  دوخ ، سفن 
هک دوخ  دوجـس  رد  ندرک  اعد  هب  مدـش  لوغـشم  وا و  تبحم  زا  ملد  دـش  باریـس  سپ  وا . جورخ  مالـسلا و  هیلعيدـهم  رما  رد  دـیوگیم 
رد برغم  زا  دـعب  هک  یبش  سپ  یتین ؛ هب  مدرکیم  اعد  هک  لاس  کـی  بیرق  مدرک  گـنرد  سپ  وا . نم و  ناـیم  دـنک  عمج  یلاـعت  يادـخ 
رب ار  دوخ  تسد  سپ  رتش . مشپ  زا  ياهّبج  اهمجع و  همامع  لثم  ياهمامع  دوب  وا  رب  هک  یـصخش  نم ، رب  دـش  لـخاد  هاـگنآ  مدوب  عماـج 

سپ يدـهم ». منم  : » دومرف یتسیک ؟ وت  هک : وا  هب  متفگ  سپ  نم »؟ اب  عاـمتجا  رد  ار  وت  تسا  تجاـح  هچ  : » نم هب  دومرف  دوس و  نم  فتک 
نآ رد  نم  رب  دوشن  لخاد  هک  نک  یلاخ  ار  یناکم  نم  يارب  : » دومرف درک و  تباجا  سپ  هناخ ! هب  نم  اب  اـیب  متفگ : مدیـسوب و  ار  وا  تسد 
درک رما  ار و  رکذ  نم ، هب  درک  نیقلت  زور و  تفه  نم  دزن  رد  درک  گنرد  سپ  مدرک . یلاخ  ار  یناکم  وا  يارب  سپ  وت ». ریغ  يدـحا  اج ،

يارب ار  دوخ  يوـلهپ  هک  نیا  منک و  زاـمن  تعکر  دـصناپ  بش ، ره  رد  هک  نیا  منک و  راـطفا  زور ، کـی  مریگ و  هزور  زور ، کـی  هک  ارم 
اب وشن  عمتجم  نسح ! يا  : » دوـمرف نم  هب  و  دور . نوریب  هک  دـش  بلاـط  هاـگ  نآ  دـنک . هبلغ  نم  رب  هک  نآ  رگم  مراذـگن ، نیمز  رب  باوـخ 
وت هب  نم  زا  هچ  نآ  نود  ّالا  اج ، نآ  رد  تسین  سپ  نم . بناج  زا  وت  يارب  دش  لصاح  هچ  نآ  ار  وت  دنکیم  تیافک  نم و  زا  دـعب  يدـحا 

هاگن ارم  سپ  منک . عادو  ار  وا  هک  متفر  نوریب  سپ  ًاتعاط . ًاعمـس و  متفگ : سپ  هدـیاف ». نودـب  ار ، يدـحا  تّنم  وشن  لـمحتم  سپ  دیـسر .
تیاکح رکذ  زا  دـعب  هتفگ  ینارعـش  هاگ  نآ  لاـس . نیدـنچ  تلاـح  نیمه  هب  مدـنام  سپ  اـج ». نیمه  زا  : » تفگ رد و  هبتع  دزن  رد  تشاد 

دص و شـش  نآلا  نم  رمع  دنزرف ! يا  دومرف : سپ  وا . رمع  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  زا  مدومن  لاؤس  نم  تفگ : وا  هک  یقارع  نسح  تحایس 
تقفاوم سپ  صاوخ . یلع  مدوخ  دیس  هب  متفگ  ار  بلطم  نیا  سپ  هتـشذگ . لاس  دص  لاح ، ات  لاس  نآ  زا  نم  رمع  زا  تسا و  لاس  تسیب 

دیاقع نایب  رد  رهاوج  تیقاوی و  باتک  زا  مجنپ  تصش و  ثحبم  رد  ینارعش  باّهولادبع  خیـش  زین  مالـسلا . هیلعيدهم  رمع  رد  ار  وا  درک 
هاجنپ و دـص و  هن  هنـس  هک  تقو  نیا  ات  مالـسلا  هیلعيدـهم  ینعی  وا ، رمع  سپ  مراهچ : باب  رد  تشذـگ  هک  یتاملک  زا  دـعب  هتفگ ، رباکا 
اب دش  عمتجم  هک  نیح  نآ  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  زا  یقارع  نسح  خیش  ارم  داد  ربخ  نینچ  تسا . لاس  شش  دص و  تفه  تسا ، تشه 

ّتنس لها  ياملع  نیرّخأتم  زا  هک  يدوؤملا  هَّللادسا  نب  ربکا  یلع  صاوخ و  یلع  نم  دیس  ام و  خیش  يوعد  نیا  رب  ار  وا  درک  تقفاوم  وا و 
: تفگ یلذاش  نسحلاوبا  هک  هدرک  رکذ  تیقاوی  مجنپ  لهچ و  ثحبم  رد  هک  هتفگ  دنچ ، یتاملک  زا  دـعب  یماج  تاحفن  هیـشاح  رد  تسا .

فـشک شرع و  هلمح  ددم  تباین و  تفالخ و  تمحر و  تمـصع و  ددم  هب  ار  وا  دـنهد  ددـم  هک  نیا  تسا ، تمالع  هدزناپ  بطق  يارب  زا 
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موصعم مه  یبـن  ریغ  دـیوگیم : هک  نآ  بهذـم  دوـشیم  حیحـص  نیا ، هب  سپ  خـلا . تافـص . هب  هطاـحا  تاذ و  تقیقح  زا  وا  يارب  دوـش 
هدومن كولس  هک  قیقحت  هب  سپ  هرمز : نآ  ریغ  زا  ار  تمصع  هدومن  یفن  هدودعم و  هرمز  رد  ار  تمصع  هدومن  دیقم  هک  یسک  دوشیم و 

هک نیا  مکح  هک  یتـسرد  هب  سپ  تسا . ملاـع  هـک  سک  ره  ار ، وا  دـنادیم  هـک  تـسا  رگید  یهجو  زین  نآ  يارب  زا  سپ  رگید . یکلـسم 
بطق مالسلا  هیلعنسح  ماما  هچ  نانچ  مالسلا ، هیلعيرکسع  نسح  شردپ  زا  دعب  تسا  بطق  وا  تسا و  دوجوم  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم 

تادوجو رد  هبتر  نیا  رـصح  تّحـص  هب  دراد  هراشا  مههوجوب -  هَّللا  اـنمّرک  بلاـطیبا -  نب  یلع  ماـما  هب  دـسرب  اـت  شردـپ ، زا  دـعب  دوب 
هن وا ، رد  دـش  مامت  هک  نیا  ات  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  مالـسلا  هیلعيدـهم  ّدـج  دوجو  رد  دـش  تباث  تیبطق  هک  نیح  نآ  زا  ناشیا ،
زا هن  صاوخ ، ماوع و  ياـهمشچ  زا  وا  ندوب  بیاـغ  تهج  هب  تسا ، وا  زا  تباـین  هب  تسا  هبتر  نیا  رب  هک  يدرف  بطق  ره  سپ  وا . زا  شیپ 

سپ مهنع . -  هنع و  هَّللا  یضر  ًاضیا -  وا ، ریغ  زا  تیقاوی و  بحاص  خیش  زا  بلطم  نیا  هدش  رکذ  هک  قیقحت  هب  صاوخ . ّصخا  ياهمشچ 
یماح هعیرشلا  ناهرب  هعیشلا و  فیـس  بانج  ار و  هدیاف  نیا  ریگب  یتمـصع . رـشع ، انثا  همئا  زا  یماما  ره  يارب  زا  دشاب  هدوب  هک  تسا  ّدبال 

نونکات هک  یلاعت -  هَّللا  هّدیا  دنه -  دالب  زا  وهنکل  نکاس  نیـسح ، دماح  ریم  يولوم ، دّدسملا  دیؤملا  ملاعلا  نیدحلملا  عدب  عماق  نیدـلا و 
نیا رد  ریقح  تماما و  ثحبم  رد  صوصخ ، هدشن ، هدید  یسک  اهنآ ، تاوفه  عفد  تاهبـش و  ضقن  نیفلاخم و  بتک  رب  وا  عالّطا  عّبتت و  هب 
لها ياملع  رباکا  هک  تسناد  دیاب  هک : هدومرف  باتک  نآ  هیشاح  رد  مدومن ، لقن  ناشیا  ماحفالا  ءاصقتـسا  باتک  زا  ار  تاملک  رتشیب  ماقم ،
رهاوج تیقاوی و  باتک  يانث  شیاتـس و  لامک  رارطا و  حدم و  تیاهن  دندوب ، ینارعـش  نیرـصاعم  زا  هک  هیلبنح  هیعفاش و  هیفنح و  زا  ّتنس 

. دناهدومن

مهن دون و  تیاکح 

رد ( 50) ةّوبّنلا حاتفم  باتک  زا  موس  باب  زا  لّوا  حاتفم  رد  ینادمه  ياضر  ّالم  یجاح  ریصب ، ملاع  ینادمـص ، لضاف  يدنوامد  میحرلادبع 
: هتفگ هعیـش ؛ ّصاوخ  زا  یـضعب  يارب  زا  دیامرفیم  رهاظ  ار  دوخ  سّدـقم  سفن  یهاگ  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  هک  دوخ  مالک  نمض 

يدـنوامد میحرلادـبع  ّالم  وا  نیقّتم و  ياملع  زا  یکی  يارب  زا  نیا ، زا  شیپ  لاس  هاـجنپ  رد  ار  دوخ  فیرـش  سفن  دومن  رهاـظ  باـنج  نآ 
رد دوخ ، هناخ  رد  مدید  ار  بانج  نآ  نم  هتشون : دوخ  باتک  رد  ملاع  نیا  وا و  دادس  حالص و  رد  نخـس  يدحا ، يارب  زا  تسین  هک  تسا 
هب شکرابم ، يور  زا  دیشخردیم  رون  هلبق و  فرط  رد  هداتـسیا  هک  دیدیمن  ار  يزیچ  مشچ  هک  يوحن  هب  دوب ، کیرات  تیاغ  هب  هک  یبش 

. رون نآ  هب  مدیدیم  ار  یلاق  شقن  نم  هک  يوحن 

مدص تیاکح 

داد ربخ  هتفگ : ییاسحا  روهمج  یبا  نبا  یلائللا  یلاوع  باتک  حرش  رد  يریازج  هَّللا  تمعن  دیس  لیبن ، ثّدحم  دیس  یـشوفرح  دمحم  خیش 
 - دباع دمحم  دیـس  رازم  هکرابم  هعقب  لباقم  هسردـم  رد  زاریـش ، ملعلاراد  رد  ییاسحا  نیـسح  نب  مشاه  هقث ، دیـس  نم  هب  داد  هزاجا  ارم و 

داتـسا نم  يارب  درک  تیاـکح  تفگ : دوش . هسردـم  لـخاد  هک  نآ  تسار  فرط  زا  مود  هقبط  زا  ياهرجح  رد  ناوـضّرلاو -  ۀـمحرلا  هیلع 
رود يدابآ  زا  هک  روجهم  يدجـسم  هب  متفر  يزور  مدوب ، ماش  رد  هک  ینامز  تفگ : هتبرت -  هَّللا  سدق  یـشوفرح -  دـمحم  خیـش  لّدـعم ،

میدرک وگتفگ  وا  اب  سپ  تشاد . ییوکین  تأیه  هدیشوپ و  يدیفـس  هماج  تشاد و  ینـشور  يوکین  راسخر  هک  ار  یخیـش  مدید  سپ  دوب .
تمحز زا  دـعب  ار . شبـسن  مسا و  مدرک  قیقحت  وا  زا  سپ  درک . فصو  ناوتب  هچ  نآ  قوف  ار  وا  مدـید  سپ  ملع . نونف  ثیدـح و  ملع  رد 

هک یگتسکش  نیا  ار و  نیفص  برح  وا  اب  مدش  رضاح  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  بحاص  متسه ، ایندلا  یبا  نب  رمعم  نم  تفگ : يرایـسب 
نم يارب  دش  قّقحم  هک  ردق  نآ  تافـص ، تامالع و  زا  نم ، يارب  زا  درک  رکذ  هاگ  نآ  تسا . بانج  نآ  بسا  دگل  رثا  تسا ، نم  رـس  رد 

زا نینمؤملاریما و  زا  ارم  داد  هزاجا  سپ  ار . رابخا  بتک  تیاور  نم ، هب  دـهد  هزاـجا  هک  متـساوخ  وا  زا  هاـگ  نآ  دـیوگیم . هچ  ره  قدـص 
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زا ار  هیبرع  بتک  ارم ، داد  هزاجا  نینچ  مه  و  هجرف -  هَّللا  لّجع  راّدـلا -  بحاـص  هب  هزاـجا  رد  دیـسر  هک  نآ  اـت  مالـسلا  مهیلعهمئا  عیمج 
خیـش دومرف : دیـس  هاگ  نآ  ار . هفراعتم  مولع  دومن  رکذ  شلها و  زا  ار  وحن  بتک  ینازاتفت و  یکاّکـس و  رهاقلادـبع و  لثم  اهنآ  نیفّنـصم 

هفّنصم بتک  ارم  داد  هزاجا  زین  هزاجا و  نیا  هب  ار  رابخا  بتک  زا  نآ  ریغ  هعبرا و  لوصا  ثیداحا  بتک  نم ، هب  داد  هزاجا  یـشوفرح  دمحم 
بحاـص ایندـلا ، یبا  نب  رمعم  زا  وا  یـشوفرح  خیـش  وا  هب  داد  هزاـجا  هک  ار  هچ  ره  هزاـجا : نیا  هب  ارم  داد  هزاـجا  دیـس  ار و  ملع  نوـنف  رد 

رد ار  رما  عوقو  متـسین  نماض  نکلو  ار  ود  ره  عرو  لیدـعت و  خیـش و  دیـس و  قیثوت  منماض  سپ  نم ، اما  و  ( 51 .) مالسلا هیلعنینمؤملاریما 
راصعا رد  هن  فلـس و  ردـص  رد  هنام  نیثّدـحم  املع و  زا  يدـحا  يارب  داـتفین  قاـّفتا  هیلاـع  هزاـجا  نیا  دـش . تیاـکح  هک  يوحن  هب  عقاو ،

شّدج زا  روکذم ، مالک  لقن  زا  دـعب  دوخ ، هریبک  هزاجا  رد  قیادـح  بحاص  رـصاعم ، هبخن و  حراش  هَّللادـبع  دیـس  وا ، ملاع  طبـس  هرّخأتم .
نینچ دوخ و  مالک  رخآ  رد  نآ ، هدهع  زا  هدرک  يّربت  سپ  دـننک . راکنا  وا  رب  هک  هدیـسرت  ای  هتـسناد  رکنتـسم  ار  هّصق  نیا  وا  ایوگ  دومرف :

رد شردـپ ، اب  وا  ندـمآ  نوریب  رد  تسا  ینـالوط  وا  هّصق  بتک و  رد  تسا  روکذـم  ًارّرکم  یبرغم ، ياینّدـلا  یبا  نب  رمعم  هک  اریز  تسین .
ار نآ  زا  يردـق  هدرک  لـقن  و  نآ . ریغ  خـیراوت و  بتک  رد  تسا  روکذـم  هک  شیاـقفر  نودـب  نآ ، رب  وا  ندـش  علّطم  تاـیح و  بآ  بلط 

ةّرم نب  باطخ  نب  نامثع  نب  یلع  وا  مسا  هک  ( 52) نیدلا لامک  رد  قودص  هدرک  رکذ  مالسلا . هیلعراّدلا  بحاص  لاوحا  رد  راحب  بحاص 
، تسا باوـص  هتفگ  هچ  نآ  هک  تسا  نآ  رهاـظ  نبا . هملک  طاقـسا  هب  ایندـلا  یبا  رمعم  هدوـمرف : وا  هک  نآ  اـّلا  تـسا  ینادـمه  دـیؤم  نـب 
وا زا  هدرک  تیاور  تسا و  هجنط  تسا ، میقم  اـجنآ  رد  وا  هک  يدـلب  تسا و  تومرـضح  زا  وا  هک  هدرک  رکذ  تـسین و  هدیـشوپ  هکناـنچ 

(53 .) هفلتخم دیناسا  هب  دنس  اب  یثیداحا 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

یهلا يزیرین /  طخ  یبیجمین ) یبیج ، يریزو ،  / ) میرک نآرق  ياهشمق 2  یهلا  يزیرین /  طخ  یلحر  هسالگ  گنر -  راهچ  میرک /  نآرق   1
طخ لـباقم ) همجرت  ریز ، هـمجرت   ) يریزو مـیرک /  نآرق  ياهشمق 4  یهلا  هط /  ناـمثع  طـخ  یفیک )  ) یبـیجمین مـیرک /  نآرق  ياهشمق 3 

یهلا / يریزو نیسح  شیاریو  هیداجـس  هفیحـص  هط 6  ناـمثع  طـخ  همجرت ) نودـب   ) يریزو مـیرک /  نآرق  ياهشمق 5  یهلا  هـط /  ناـمثع 
طخ یبیجمین ) یبیج ، يریزو ،  / ) نانجلا حـیتافم  تایلک  نارکمج 8  سّدقم  دجـسم  تاراشتنا  یبرع  نانجلا /  حـیتافم  تایلک  ياهشمق 7 

، یبیج نانجلا /  حیتافم  بختنم  ياهشمق 10  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین ) یبیج ،  / ) ناـنجلا حـیتافم  بختنم  ياهشمق 9  یهلا  يراشفا / 
دیس يزیمآگنر  رعش و  (/ 1و2  ) موصعم هدراهچ  اب  ییانشآ  تاقیقحت 12  دحاو  ادخ  اب  طابترا  ياهشمق 11  یهلا  یمتاخ /  طخ  یبیجمین )

تاقیقحت 16 دحاو  ادیپ  دیـشروخ  نیرخآ  یمحرت 15  دومحم  هانپ  نیرخآ  یمق 14  یمیرک  نیسح  رارـسا  هنیئآ  يوسوم 13  اضر  دیمح 
دحاو تیالو  لـالز  زا  شهوژپ 18  دـحاو  مراکملا ) لایکم  رـصتخم   ) راظتنا نییآ  یهللا 17  فیس  نسح  دمحم  دهاز  یـضترم  خیـش  اقآ 

زا تـبیغ  تماـما و  شهوژپ 21  دـحاو  روـهظ  تبیغ ، تماـما ، یناوضر 20  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  یـسانشمالسا و  تاقیقحت 19 
هب خساپ  یـسانشماما و  يولع 23  بارهـس  نایدا  هاگمزر  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تاقیقحت 22  دحاو  يدـهلا /  ملع  مالک  ملع  هاگدـید 

هماقا ناذا و  تیمّها  يردیح 26  هَّللا  زیزع  رصاعم  ناسنا  راظتنا و  تاقیقحت 25  دحاو  ناراب  راهب و  راظتنا  یناوضر 24  رغصا  یلع  تاهبش 
راهب زا  رتهب  یسبط 29  یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب  یناریا 28  نیسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب  يدراهتشا 27  يدمحم  دمحم 
ریما خیرات  يربکا 32  اضر  دـمحم  تیادـه  مچرپ  يدراهتـشا 31  يدمحم  دمحم  اونین  رادـمچرپ  یئافو 30  همطاـف )  ) یـسمش كدوک  / 

ییافـص سابع  خیـش  دلج  ود  هلآو /  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  خـیرات  يرئاح 33  ییافـص  سابع  خیـش  دلج  ود  مالـسلا /  هیلعنینمؤملا 
مالسلا هیلعءادهشلا  دیـس  خیرات  تاقیقحت 35  دحاو  یـسیلگنا ) ودرا ، یبرع ، یـسراف ،  / ) نارکمج سدـقم  دجـسم  هچخیرات  يرئاح 34 
مالسلا هیلعرـصع  ماما  یناهنپ  ياههولج  یمیظعریم 37  رفعج  دیـس  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هاگیلجت  يرئاح 36  ییافـص  سابع  خیش 
مالسلا هیلعيدهم  ماما   / ثیدح لهچ  یجنگ 39  نیسح  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ  هدراهچ  روپیلع 38  نیسح 
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يدراهتـشا 41 يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  داژندیـس 40  قداص  دیـس  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  مالک  رد 
سابع راعشا ) هعومجم   ) راعـشالا نئازخ  شهوژپ 43  دـحاو  هعقاو  سی و  ياـههروس  متخ  اینمیهف 42  نیـسح  دمحم  دیواج  ياهتمکح 

يدهاجم یلع  دمحم  راعـشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ  يداتسا 45  اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیـشروخ  يرهوج 44  ینیسح 
هعومجم  ) قیاقـش غاد  داشرا 48  نسح  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  زا  ییاهناتـساد  یمثیم 47  یقارع  دوـمحم  خیـش  مالـسلا  راد   46 هناورپ ) )

سابع خیـش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذـگ هچ  البرک  رد  یناروک 50  یناحبـس ، یفاص ، رون  يوجتـسج  رد  يودهم 49  یلع  راعـشا )
یلع دـمحا  تعجر  اینمیهف 53  نیـسح  دـمحم  يدازآ  نید و  یـشاقلزق 52  ارهز  تسود  رادید  ترـسح  رد  هدـشلد  ياهرمک 51  یمق / 

هسّدقم هیحان  ترایز  يزاّرخ 56  نسحم  دیـس  بیغ  ملاع  زا  ییاـههنزور  یهللا 55  فیـس  نسح  دـمحم  كرت  لوسر  یسرو 54  يرهاط 
يردیح 60 اروهط  رادید  هنشت  دوخ  اّقس  یتشهب 59  ههلا  رانا  خرس  دورس  يدزی 58  یلیعامسا  سابع  تمحر  باحس  تاقیقحت 57  دحاو 
رد مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يامیس  یناچوق 62  یفجن  اقآ  برغ  تحایس  یناوضر 61  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگیفلس

ترایز حرش   64 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  يامیـس  یهللا 63  دـبع  رتکد  یبرع  رعش 
روهظ حلاص 66  دـمحم  لامج  دیـسلا  یبرع  باحـسلا / ءارو  سمـش  یجیئان 65  نیـسح  دـمحم  هعلاطلا ) سومـشلا  همجرت   ) هریبک هعماج 

دیس یسیونهضیرع  ینیسح 68  لیلخ  دیس  ینمشد  یتسود و  یّلجت  اروشاع  يدیهش 67  یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 
مالسلا هیلعیلع  یعفاشلا 71  سدقملا  یبرع  مالـسلا /  هیلعرظتنملا  رابخأ  یف  رردلا  دقع  یتّجح 70  دماح  بیس  رطع  داژندیس 69  قداص 

رغصا یلع  تاهبش  هب  خساپ  یـسانشریدغ و  نایفسلف 73  دیجم  دیس  خیرات  نایاپ  مالـسلا و  هیلعیلع  تاقیقحت 72  دحاو  تیالو  دیراورم 
اهیلعهمطاف راقفلاوذ  كدف  یناوضر 76  رغـصا  یلع  تیباهو  هنتف  یناوضر 75  رغصا  یلع  نیتال ) يرذآ  یـسور ،  ) مخریدغ یناوضر 74 
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