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 ( بقاثلا مجن  رصتخم  بئاغ (  دیشروخ 

: هدنسیون

يداتسا اضر 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ 14دیشروخ 

باتک 14تاصخشم 

14هراشا

بلاطم 18تسرهف 

26راتفگشیپ

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تداعس  اب  تدالو  : لّوا 28باب 

28هراشا

دنرفن ود  همیکح »  » هک نیا  رد  ییابطابط  هماّلع  30مالک 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ياه  هینک  باقلا و  ءامسا و  : مود 32باب 

« دمحا . » 132

« مساقلاوبا . » 232

« هَّللا دبعوبا  . » 332

« بارتوبا  » و نسحلاوبا » . » 433 و 5

« حلاصوبا . » 633

« هَّللا ُهّیَِقب  . » 734

« ءایبنالا هّیقب  . » 834

« هَّللا هّجح   » و هّجح » . » 934

« ّقح . » 1035

« ءایصوَالا ِمتاخ  . » 1135

« مالسلا مهیلع  هّمئَالا  ِمتاخ  . » 1236

« حلاص فَلَخ   » و فَلَخ » . » 1336

« هَّللا هفیلخ  . » 1436

« یعاد . » 1536
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« بحاص . » 1637

« نامزلا بحاص  . » 1737

« رادلا بحاص  . » 1837

« هیحانلا بحاص  . » 1937

« رصعلا بحاص  . » 2037

« حلاص . » 2137

« رمألا بحاص  . » 2238

« هَّللا نیع   » و نیع » . » 2338

« بیاغ . » 2438

« مئاق . » 2538

« دّمحم . » 2639

« مِقَتْنُم . » 2741

« ّيدهم . » 2841

« هَّللا دبع  . » 2942

« لَّمَؤم . » 3042

« رَظَتْنُم . » 3142

« نیعَم ءام  . » 3243

« تایآلا أدبم  . » 3344

« ّرَطضُم . » 3445

« مالسلا مهیلعدّمحم  لآ  رون  . » 3546

« هَّللا هجو   » و هجو » . » 3646

« هَّللا ّیلو  . » 3746

« ثراو . » 3846

« يداه . » 3947

« نیدلا ُبوسْعَی  . » 4047

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  صیاصخ  زا  یضعب  لیامش و  : موس 49باب 
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49حیضوت

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  صیاصخ  زا  هلمج يا  50رکذ 

50لوا

51مود

51موس

51مراهچ

52مجنپ

52مشش

52متفه

52متشه

52مهن

52مهد

53مهدزای

53مهدزاود

53مهدزیس

53مهدراهچ

54مهدزناپ

54مهدزناش

55مهدفه

55مهدجه

56مهدزون

56متسیب

مکی 57تسیب و 

مود 58تسیب و 

موس 59تسیب و 

مراهچ 60تسیب و 
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مجنپ 61تسیب و 

مشش 61تسیب و 

متفه 61تسیب و 

متشه 61تسیب و 

مهن 63تسیب و 

ما 63یس 

بانج نآ  هرابرد  یّنس  نادنمشناد  راتفگ  : مراهچ 65باب 

65هراشا

یّنس نادنمشناد  زا  یخرب  راتفگ  66کنیا 

یبیصن یشیرق  دمحم  نیدلا  لامک  ملاسوبا  66لوا :

یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا  67مود :

یفَنَح يدادغب  فسوی  رّفظملاوبا  نیدلا  سمش  67موس :

یّکَم یکلام  غاّبص  نب  دّمحم  نب  یلع  نیدلا ، رون  خیش  67مراهچ :

باّشخلا نب  دمحا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  دّمحموبا  بیدا  خیش  68مجنپ :

( یبرع نبا   ) یبرع نیدلا  ییحم  69مشش :

( ینارعشلا  ) باّهولا دبع  خیش  70متفه :

یماج نمحرلادبع  نیدلارون  70متشه :

يولهِد ّقحلادبع  خیش  71مهن :

ثِّدحم نیسح  نیدلا  لامج  دّیس  72مهد :

تسا مالسلا  امهیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  هّجح  نامه  ، دوعوم يدهم  هک  نیا  تابثا  رد  : مجنپ 74باب 

74هراشا

ننست لها  74تایاور 

74لوا

76مود

76موس

76مراهچ
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77مجنپ

77مشش

78متفه

79متشه

79مهن

80مهد

مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  تماما  رب  مالسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  ادخ و  لوسر  زا  هّیماما  هعیش  80تایاور 

مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  تماما  رب  مالسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  ادخ و  لوسر  زا  هّیماما  هعیش  80تایاور 

81لوا

81مود

83موس

83مراهچ

84مجنپ

84مشش

86متفه

86متشه

86مهن

86مهد

راوگرزب نآ  زا  هرداص  تازجعم  زا  یخرب  : مشش 88باب 

88حیضوت

88لوا

91مود

91موس

92مراهچ

92مجنپ

96مشش
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96متفه

96متشه

97مهن

97مهد

مالسلا هیلعرصع  ماما  هب  تبسن  مدرم  فیلاکت  زا  یخرب  : متفه 98باب 

98لوا

99مود

102موس

105مراهچ

106مجنپ

107مشش

108متفه

110متشه

بانج نآ  هب  تبسن  اهنآ  رد  ایاعر  فیلکت  و  جع )  ) رصع ماما  هب  صوصخم  تاقوا  اه و  نامز  زا  هراپ يا  رکذ  رد  : متشه 120باب 

120هراشا

120لوا

124مود

128موس

131مراهچ

131مجنپ

131مشش

135متفه

135متشه

136هیبنت

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تاقالم  تهج  صوصخم ، بادآ  لامعا و  رکذ  رد  : مهن 138باب 

138حیضوت
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دید يرادیب  ای  باوخ  رد  ار  (ع  تّجح ترضح  ناوت  یم  نآ  ندناوخ  هطساو  هب  هک  141ییاهاعد 

141حیضوت

141لوا

142مود

144موس

دید باوخ  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ناوت  یم  نآ  ماجنا  اب  هک  146یلامعا 

مالسلا هیلع  ترضح  هب  هثاغتسا  : مهد 148باب 

148هراشا

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  لّسوت  150ياعد 

دنا هدیسر  بانج  نآ  تمدخ  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  یناسک  : مهدزای 154باب 

نارکمج دجسم  ناتساد  لوا : 154تیاکح 

تیاکح 154لصا 

دجسم تّیحت  تعکر  156ود 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  بوسنم  زامن  تعکر  159ود 

159هراشا

159لوا

161مود

161موس

یلقره نسح  نب  یسیع  نب  لیعامسا  مود : 162تیاکح 

ینییان نیسح  دّمحم  ازریم  ردارب  ناتساد  موس : 168تیاکح 

ینییان نیسح  دّمحم  ازریم  ردارب  168ناتساد 

مالسلا هیلع  ترضح  هب  هثاغتسا  173هعقر 

سوواط 2 نب  دّیس  زا  مراهچ : 174تیاکح 

ماّرو خیش  ناتساد  مجنپ : 175تیاکح 

یّلح هماّلع  ناتساد  مشش : 176تیاکح 

سوواط نب  دّیس  زا  لقن  متفه : 177تیاکح 
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ار ترضح  يادص  سوواط ، نب  دّیس  ندینش  متشه : 178تیاکح 

مالسلا امهیلعرصع  ماما  طّسوت  نینمؤملاریما  ترایز  مهن : 179تیاکح 

مهن هدس  ياملع  زا  یمعفک ، میهاربا  خیش  زا  مهد : 179تیاکح 

ءاملعلا ضایر  زا  لقن  مهدزای : 180تیاکح 

ینیمظاک ردیح  دیس  زا  لقن  هب  مهدزاود : 182تیاکح 

یلماع سنوی  نب  یلع  زا  مهدزیس : 186تیاکح 

یساملا یقتدّمحم  ازریم  زا  لقن  مهدراهچ : 187تیاکح 

یساملا یقتدّمحم  ازریم  زا  لقن  هب  زین  مهدزناپ : 190تیاکح 

راونالا راحب  زا  لقن  مهدزناش : 191تیاکح 

نیرحب نایعیش  مهدفه : 193تیاکح 

یلماع ّرح  خیش  زا  لقن  مهدجیه : 198تیاکح 

یلماع ّرح  خیش  زا  مهدزون : 199تیاکح 

یلیبدرا سّدقم  متسیب : 200تیاکح 

یسلجم یقت  دمحم  الم  زا  مکی : تسیب و  203تیاکح 

یناث دیهش  هون  دمحم ، خیش  يدابآرتسا و  دّمحم  ازریم  زا  مود : تسیب و  206تیاکح 

يوسوم ناخ  یلع  دّیس  زا  موس : تسیب و  208تیاکح 

مولعلارحب دّیس  زا  مراهچ : تسیب و  209تیاکح 

ینیوزق يدهم  دّیس  زا  مجنپ : تسیب و  211تیاکح 

211هراشا

ینیوزق يدهم  دّیس  تاماقم  تامارک و  زا  213یضعب 

تسا هدیسر  يربک  تبیغ  رد  مالسلا ، هیلع  بانج  نآ  هدهاشم  یعّدم  بیذکت  رد  هک  یتیاور  نیب  هتشذگ و  ياه  هصق  تایاکح و  نیب  عمج  رد  : مهدزاود 216باب 

216حیضوت

لوا 217باوج 

مود 217باوج 

موس 217باوج 

مراهچ 218باوج 
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مجنپ 219باوج 

هک نآ  مشش  223باوج 

تسا هدش  هدرب  مان  بلاطم  ءانثا  رد  هک  ییاه  باتک  یخرب  رداصم و  225تسرهف 

زکرم 233هرابرد 
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( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ دیشروخ 

باتک تاصخشم 

1254 یقتدمحم ق 1320 -  نب  نیسح  يرون  هسانشرس : 

صیخلت يرون  نیسح  فیلات  هجو  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نوماریپ  بقاثلا  مجن  رـصتخم   ) بئاغ دیـشروخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1382 نارکمج ،   ) نامزلا بحاص  سدقم  دجسم  مق  رشن :  تاصخشم  يداتسا  اضر  نیسح 

ص 210 يرهاظ :  تاصخشم 

 : تشاددای یلبق  یسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  86500-89-6705-964 لایر ؛  86500-89-6705-964 کباش : 
دشاب یم  بقاثلا  مجن   " هدیزگرب رضاح  باتک 

210 [ - 208  ] همانباتک ص تشاددای : 

 - . مهدزاود 255ق ماما  جع ،  نسح  نبدمحم  عوضوم :  هدیزگرب  بقاثلا  مجن  رگید :  ناونع 

 : هرگنک يدنب  هدر  نارکمج  دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  هدـننک  هصالخ   - ، 1316 اضر ، يداتـسا  هدوزفا :  هسانـش  تیودهم  عوضوم : 
BP51/ن 9ن 3013

297/959 ییوید :  يدنب  هدر 

م 9133-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:2
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1254 یقتدمحم ق 1320 -  نب  نیسح  يرون  هسانشرس : 

صیخلت يرون  نیسح  فیلات  هجو  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نوماریپ  بقاثلا  مجن  رـصتخم   ) بئاغ دیـشروخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1382 نارکمج ،   ) نامزلا بحاص  سدقم  دجسم  مق  رشن :  تاصخشم  يداتسا  اضر  نیسح 

ص 210 يرهاظ :  تاصخشم 

 : تشاددای یلبق  یسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  86500-89-6705-964 لایر ؛  86500-89-6705-964 کباش : 
دشاب یم  بقاثلا  مجن   " هدیزگرب رضاح  باتک 

210 [ - 208  ] همانباتک ص تشاددای : 

 - . مهدزاود 255ق ماما  جع ،  نسح  نبدمحم  عوضوم :  هدیزگرب  بقاثلا  مجن  رگید :  ناونع 

 : هرگنک يدنب  هدر  نارکمج  دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  هدـننک  هصالخ   - ، 1316 اضر ، يداتـسا  هدوزفا :  هسانـش  تیودهم  عوضوم : 
BP51/ن 9ن 3013

297/959 ییوید :  يدنب  هدر 

م 9133-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:3
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ص:4
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بلاطم تسرهف 

ریوصت
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ریوصت
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ص:6
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ریوصت
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ص:7
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ریوصت
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ص:8
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ینکردا نامزلا  بحاص  ای 

راتفگشیپ

.نیدلا موی  یلإ  مهئادعأ  یلع  نعللاو  نیعمجأ  هلآو  دمحم  یلع  هَّللا  یّلصو  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا 

لاس رد  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رـصع -  ماما  ترـضح  هرابرد  هک  تسا  ییاه  باتک  نیرت  فورعم  زا  یکی  بقاـثلا  مجن 
كردتسم  » بحاص يرون ، ثّدحم  هب  روهـشم  يرون -  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  باتک ، نیا  فلؤم  .تسا  هدش  فیلأت  ق.ه   1303

.دشاب یم  ق.ه  ياّفوتم 1321  لئاسولا - »

هجرف یلاعت  هَّللا  لّـجع  ناـمز -  ماـما  رـصع ، یلو  ترـضح  هب  نادـنم  هقـالع  مومع  هک  روظنم  نیا  هب  يداتـسا -  اـضر  بناـج -  نیا 
هک یتروص  هب  و  رّخؤـم ، مّدـقم و  ار  نآ  ياـه  باـب  زا  یخرب  صیخلت و  ار  نآ  دـنوش ، دـنم  هرهب  باـتک  نیا  زا  دـنناوتب  فیرـشلا - 

.دشاب هدافتسا  دروم  هراومه  بقاثلا ، مجن  دوخ  دننام  هک  تسا  دیما  ما ؛ هدرک  میظنت  دینک  یم  هظحالم 

: تسا بیترت  نیا  هب  رصتخم  نیا  بلاطم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تداعس  اب  تدالو  لّوا :  باب 

(. تسا هدش  دای  مان ،  40 ( ؛ ترضح نآ  ياه  هینک  اه و  بقل  یماسا و  مود :  باب 

(. تسا هدش  رکذ  تیصوصخ   30 ( ؛ ترضح نآ  تایصوصخ  یخرب  موس :  باب 
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(. تسا هدش  دای  رفن  نخس 10  ( ؛ ترضح نآ  هرابرد  نّنست  لها  نادنمشناد  راتفگ  مراهچ :  باب 

زا تیاور  و 10  نّنست ، لها  زا  تیاور   10 ( ؛ تسا مالـسلا  امهیلع  نسحلا  نب  هّجح  نامه  دوعوم ، يدـهم  هک  نیا  تابثا  مجنپ :  باب 
(. هعیش

(. تسا هدش  رکذ  هزجعم   10 ( ؛ ترضح نآ  تازجعم  زا  یخرب  مشش :  باب 

(. تسا هدش  دای  هفیظو   8 ( ؛ ترضح نآ  هب  تبسن  مدرم  فیاظو  یخرب  متفه :  باب 

(. تسا هدش  رکذ  دروم   8 ( ؛ ترضح نآ  هب  اه  نامز  زا  یخرب  صاصتخا  متشه :  باب 

.دشاب رثؤم  ترضح  نآ  تاقالم  تهج  تسا  نکمم  هک  یلامعا  زا  یخرب  مهن :  باب 

.ترضح نآ  هب  هثاغتسا  مهد :  باب 

(. ناتساد  25 ( ؛ دنا هدیسر  ترضح  نآ  تمدخ  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  یناسک  ياه  ناتساد  مهدزای :  باب 

.تسا هدش  حرطم  تیاور ،  کی  رطاخ  هب  هک  یلاکشا  هب  خساپ   6 مهدزاود :  باب 

ص:10

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ www.Ghaemiyeh.comدیشروخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نامز  ماما  تداعس  اب  تدالو  : لّوا باب 

هراشا

و یفاک »  » رد ینیلک  خیش  .دوب  لاس 255  نابعش  همین  بش  رد  ترضح ، نآ  تدالو  هک : تسا  روکذم  دیفم  خیـش  داشرا »  » باتک رد 
دیفم خیـش  هچنآ  اب  رگید ، یتعامج  »(1) و  هّنُج  » رد یمعفک  میهاربا  خیـش  و  سورد »  » رد لّوا  دیهـش  و  دـیاوفلا » زنک   » رد یکجارک 

.تسا هدش  ّدلوتم  ردام  زا  لاس 255  هتشذگ ، نابعش  هام  زا  یمین  هعمج ، بش  یتیاور  هب  دنا و  هدرک  تقفاوم  تسا ، هتفگ 

هیلع يرکـسع  ترـضح  تافو  زا  شیپ  مالـسلا و  هیلع  تّجح  ترـضح  تدالو  زا  دـعب  هک  ناذاش  نب  لضف  دّـمحموبا  لـیلج ، خـیش 
سابع نب  هَّللا  دیبع  نب  نیـسحلا  نب  هزمح  نب  یلع  نب  دّـمحم  ارم  درک  ثیدـح  : » هتفگ دوخ  تبیغ »  » باتک رد  هدرک ، تافو  مالـسلا 

ادخ ّیلو  دش  دلوتم  : » تفگ یم  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  مدینش  تفگ : مالـسلا ؛ هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب 
عولط دزن  جنپ ، هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعـش  هام  همین  بش  رد  هدرک ، هنتخ  نم ، زا  دعب  نم  هفیلخ  ادخ و  ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  و 

رثوک بآ  هب  ار  وا  هک  نیبّرقم  هکئالم  زا  یعمج  اب  دوب  تشهب  نزاخ  ناوضر » ، » تسُش ار  وا  هک  یسک  لّوا  .رجف 
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«. مالسلا هیلعداوج  ماما  رتخد  نوتاخ » همیکح   » نم هّمع  ار  وا  تسش  نآ ، زا  دعب  دنتسش ؛ لیبسلس  و 

وا هک  دوب  هکیلم  شردام  : » تفگ مالسلا ؛ هیلعرمألا  بحاص  ردام  زا  دندیـسرپ  تسا ، ثیدح  نیا  يوار  هک  یلع  نب  دّمحم  زا  سپس 
هجو ربخ ، نیا  زا  دوب .» وا  ياه  مان  زا  زین  سجرن  لقیـص و  دـنتفگ و  یم  هناحیر  ماّیا  زا  یـضعب  رد  نسوس و  اهزور  زا  یـضعب  رد  ار 

.دش یم  هدیمان  مسا  جنپ  ره  هب  هک  نیا  دوش و  یم  مولعم  راوگرزب  نآ  مسا  رد  فالتخا 

نابعش و همین  رد  لاس 255  مالسلا ، هیلع  ( يرکـسع نسح  ماما   ) دّمحموبا نم  دزن  داتـسرف  ار  یـسک  تفگ : همیکح  هک  تسا  تیاور 
، بشما رد  دوش  دـّلوتم  تسا  دوز  هک  یتـسرد  هب  تسا و  نابعـش  همین  بش  بش ، نیا  اریز  شاـب ! اـم  دزن  ار  بشما  هّمع ! يا  : » دومرف

دعب ار  نیمز  وا  هب  دنک  یم  هدنز  ادخ  هک  تسا  یـسک  وا ؛ قلخ  رب  تسوا  تّجح  و  ّلجوّزع -  دنوادخ -  رب  تسا  میرک  هک  يدولوم 
«. شندرم زا 

.»؟ نم ياقآ  يا  یک  زا  : » متفگ سپ 

«. سجرن زا  : » دومرف

: دومرف میجر و  ناطیش  زا  دومن  هذاعتسا  دش  ّدلوتم  ترضح  هک  یماگنه  یسوط ، خیش  تیاور  هب  و 

ِیف ْمَُهل  َنِّکَُمنَو  َنِیثِراوـلا *  ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَـألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرنَو  ِمیِحَّرلا  ِنـمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب  »
(1)« َنوُرَذْحَی اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُجَو  َناماهَو  َنْوَعِرف  َيُِرنَو  ِضْرَألا 
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ات مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  کـی  ره  رب  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  هداتـسرف  تاولـص  سپ 
.دوخ راوگرزب  ردپ  هب  ْدناسر 

مدید سپ  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  هناخ  رد  مدش  لخاد  دش ، زور  لهچ  زا  دـعب  نوچ  : » تفگ نوتاخ  همیکح  يدوعـسم ، تیاور  هب 
سپ وا ! تغل  زا  رت  حیـصف  یتـغل  هن  باـنج و  نآ  راـسخر  زا  رتوـکین  يراـسخر  مدـیدن  .هناـخ  رد  دور  یم  هار  هـک  ار  دوـخ  يـالوم 

.تسا دنمجرا  دنوادخ ، رب  دولوم  نیا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح 

.منیب یم  هچنآ  وا ، رما  رد  منیب  یم  نم  هتشذگ و  زور  لهچ  وا  رمع  زا  نم ! دّیس  يا  متفگ :

دنک یم  ّومن ] و   ] ْوْشَن هک  يرادقم  زور ، رد  مینک  یم  ّومن ] و   ] وْشَن ادخ ] لوسر   ] ءایصوا رشاعم  ام  هک  یناد  یمن  ایآ  هّمع ! يا  دومرف :
.»!؟ لاس کی  رد  ام  ریغ  دنک  یم  ّومن ] و   ] ْوْشَن هک  ردقنآ  هتفه ، رد  مینک  یم  ّومن ] و   ] ْوْشَن و  هتفه ، کی  رد  ام  ریغ 

دنرفن ود  همیکح »  » هک نیا  رد  ییابطابط  هماّلع  مالک 

ترـضح  ) مالـسلا هیلع  یناـث  رفعج  یبا  ماـما  رتخد  همیکح ، : » هک هدومرف  دوخ  لاـجر  باـتک  رد  مولعلارحب ، دّیـس  ییاـبطابط  هماـّلع 
رد دش  رـضاح  هک  تسوا  تسا و  مالـسلا -  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلا  یبا  رتخد  همیکح -  شردپ ، هّمع  مان  هب  تسا و  داوج )

.ار مالسلا  هیلعداوج  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  تدالو  همیکح ، شا  هّمع  دش  رضاح  هک  نانچ  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  تدالو 

.تسا ماوع  طلغ ) و   ) فیحصت نآ  سپ  مال -  اب  همیلح -  اّما  عضوم و  ود  ره  رد  تسا  همیکح  و 
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هب تسا  بوسنم  هک  تسا  يربق  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع  ماما  هّبق  ینعی  هفیرـش -  هّبق  رد  : » هک هتفگ  راحب »  » ِرازم رد  یـسلجم ، هماّلع 
«. مالسلا هیلعداوج  ترضح  رتخد  همیکح  هّیضَر ، هّیقت  هلضاف  هملاع  همیرک  هبیجن 

.مالـسلا و مهیلع  هّمئا  هب  وا  صاصتخا  وا و  تلالج  لضف و  روهظ  اب  دندشن ، وا  ترایز  ضّرعتم  رازم ، بتک  رد  ءاملع  ارچ  مناد  یمن 
رد ار  ترضح  نآ  هاگ  هاگ  دوب و  رضاح  ترضح ، نآ  تدالو  رد  دوب و  وا  دزن  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ردام  دوب و  ناشیا  رارـسا  لحم 

ندرک ترایز  تسا  راوازس  سپ  .بانج  نآ  تافو  زا  دعب  دوب  ماما  يارَفُس  زا  وا  .دید و  یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  دّمحم  یبا  نامز 
.تسا وا  نأش  لضف و  بسانم  هچنآ  زا  نابز  رب  دنوادخ  دیامن  يراج  هچنآ  هب  وا 

يرون مالـسلا ، هیلع  يدهم  دش  دلوتم  نوچ  : » دومرف هک  يرْمَع  نامثع  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  نیدـلا » لامک   » رد قودـص  خـیش 
رس هاگ  نآ  دوخ ، راگدرورپ  يارب  هدجس  تهج  هب  داتفا  رد  ور  هب  هاگ  نآ  نامـسآ ، فارطا  هب  ات  بانج  نآ  رـس  يالاب  زا  دش  عطاس 
َْدنِع َنیِّدـلا  َّنِإ  ُمیِکَحلا *  ُزیِزَعلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِطْسِقلِاب ال  ًاِمئآق  ِْملِعلا  ُولوُأَو  ُهَِکئالَملاَو  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّنَأ  ُهَّللا  َدِهَـش  : » دومرف دومن و  دـنلب 

(1) «. ُمالْسِإلا ِهَّللا 

هک ار  وت  داب  تراـشب  : » تفگ نم  هب  دـمآ و  نم  دزن  هب  حـتفلا ، یبا  نب  هزمح  يزور  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  رذـنم  نب  نسح  زا  زین 
دـصیس هک  نیا  وا و  ندومن  ناهنپ  هب  دومرف  رما  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  دّمحم  یبا  يارب  زا  يدولوم  ، (2) راد رد  دش  ّدلوتم  بشید 

«. دننک هقیقع  شیارب  دنفسوگ 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ياه  هینک  باقلا و  ءامسا و  : مود باب 

« دمحا . » 1

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ياه  (1) هینک باقلا و  ءامسا و  : مود باب 

رد نم  نادـنزرف  زا  يدرم  دـیآ  یم  نوریب  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هدرک  تیاور  نیدـلا » لاـمک   » رد قودـص  خـیش 
دمحا تسا ، یفخم  هـک  یمـسا  اـّما  رهاـظ ؛ یمـسا  یفخم و  یمـسا  تـسا ؛ مـسا  ود  وا  يارب  دوـمرف - : هـک  نآ  اـت  ناـمزلارخآ - ... 

«. ...تسا

« مساقلاوبا . » 2

زا يدهم  : » هدومرف هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تسا  تیاور  هّماع  هّصاخ و  زا  هربتعم ، ياهدنس  هب  هدّدعتم ، رابخا  رد 
«. تسا نم  هینک  وا  هینک  نم و  مسا  وا  مسا  تسا ، نم  نادنزرف 

« هَّللا دبعوبا  . » 3

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هفیذـح ، زا  هدرک  تیاور  مالـسلا » هیلع  نامزلا  بحاص  لاوحا  رد  نایب ،  » باتک رد  یعفاش  یجنگ 
وا قلخ  تسا و  نم  مسا  وا  مسا  هک  ار  يدرم  دـنوادخ ، دـنازیگنا  یم  هنیآره  زور ، کـی  رگم  اـیند  زا  دـَنامن  رگا  : » دومرف هک  ملـسو 

«. تسا هَّللا  دبعوبا  وا  هینک  نم ، قلخ 

.مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  وا  يومع  ناردپ و  زا  ماما  هدزای  هینک  تسا  بانج  نآ  يارب  زا  هک  هدش  تیاور 

ص:15
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: تفگ لاس 335  طساوا  رد  طمـس ، نب  دّمحم  نب  دـمحا  ار  ام  داد  ربخ  تسا : نینچ  نآ  لوا  هک   ) همیدـق بقانم  ياه  باتک  زا  یکی 
نب دـمحا  العلاوبا  ارم  داد  ربخ  تفگ : .رخآلا  عیبر  هام  طـساوا  رد  يراـبنا  میهاربا  نب  یلع  نسحلا  یبا  رب  ار  باـتک  نیا  مدرک  تئارق 

مولعم نآ  ّفلؤم  نونکات  مالسلا و  مهیلع  هّمئا  همه  لاوحا  زا  یلامجا  رب  تسا  لمتشم  و  خلا ، لاس 326  رد  يرابنا  دّیؤم  نب  فسوی 
.هدرک لقن  ار  تیاور  نیا  زین  هدشن )

« بارتوبا  » و نسحلاوبا » . » 4 و 5

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هینک  ود  ره  هک  دوب  دهاوخ  هینک  ود  نیا  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  ياه  هینک  زا  روکذم ] ربخ [  ربانب 
زا یکی  هکناـنچ  دـشاب ؛ نیمز  ّیبرم  كاـخ و  بحاـص  بارتوبا ، زا  دارم  هک  نآ  رگم  تسا  لاکـشا  ياـج  یمود ، رد  هچرگا  تسا ؛

: دندومرف هک   (1)  ...« اهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرَألا  ِتَقَرْشَأَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  دیایب  و  تسا ، ترـضح  نآ  يارب  هینک  نیا  نداد  رارق  هوجو 
«. هام باتفآ و  رون  زا  دنوش  ینغتسم  مدرم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رون  هب  هک  نیا  تسا و  نیمز  ماما  نیمز ، ّبر  »

« حلاصوبا . » 6

برع نایم  رد  تسا  ترضح  نآ  هفورعم  هینک  نیا  تسا و  حلاصوبا  بانج ، نآ  ياه  هینک  زا  هک  هدرک  رکذ   (2)« بابلَالا هریخذ   » رد
دیاصق رد  ابُدا  ارعش و  دنناوخ و  یم  مسا  نیا  هب  ار  بانج  نآ  دوخ ، تاثاغتسا  تالّسوت و  رد  هتسویپ  و  نیـشن ، نابایب  يرهـش و  ياه 

رکذ هینک  نیا  يارب  يذخأم  هدنیآ ، رد  هدوب و  عیاش  قباس ، رد  هک  دوش  یم  مولعم  صصق  یضعب  زا  و  دننک ، یم  رکذ  دوخ  حیادم  و 
.هَّللا ءاش  نا  دش ، دهاوخ 

ص:16

 . هیآ 69 رمز : هروس  . 6 - 1
.تسا هدش  یفرعم  يرابخا ، دّمحم  ازریم  فیلأت  بابلالا  هریخذ  هعیرذ 10/14  رد  . 7 - 2
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« هَّللا ُهّیِقَب  . » 7

رد هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدـش  تیاور  ناذاش  نب  لضف  تبیغ »  » باتک رد  .تسا  باـنج  نآ  ماـن  نیا  هک  هتفگ  هریخذ »  » رد
هک يزیچ  لوا  درم و  دنوش 313  یم  عمج  هبعک و  هب  دهد  یم  تشپ  درک ، جورخ  نوچ  سپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  مئاق  لاوحا  نمض 

هفیلخ وا و  تّجح  هَّللاهیقب و  منم  دیامرف : یم  هاگ  نآ  . (1)  ...« َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُهَّیَِقب  : » تسا هیآ  نیا  دیامرف ، یم  مّلکت 
.هضرأ یف  هَّللا  هیقب  ای  کیلع  مالّسلا  دیوگ : یم  هک  نآ  رگم  يا  هدننک  مالس  وا  رب  دنک  یمن  مالس  سپ  امش ، رب  وا 

« ءایبنالا هّیقب  . » 8

يوحن هب  نوتاخ ، همیکح  زا  هدرک  تیاور  راونالا » قراشم   » رد یـسُرب  ظفاح  هک  تسا  روکذـم  يربخ  رد  رگید  بقل  دـنچ  اـب  نیا  و 
.تسا هدرک  لقن  وا  زا   (2)« تاوانملا عفد   » باتک رد  یناث -  ققحم  طبس  یکَرَک - ، دهتجم  نیسح  دّیس  لیلج ، ملاع  هک 

« هَّللا هّجح   » و هّجح » . » 9

مشاه یبا  زا  هدش  تیاور  زاّزخ ، دّمحم  نب  یلع  رثالا » هیافک   » یـسوط و خیـش  تبیغ »  » قودص و خیـش  نیدلا » لامک   » و نویع »  » رد
دهاوخ هنوگچ  سپ  .تسا  نسح  نم ، رسپ  نم ، زا  دعب  نیشناج  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  مدینـش  : » تفگ هک  يرفعج 

؟ نم نیشناج  زا  دعب  نیشناج  اب  امش  لاح  دوب 

! موش وت  يادف  تهج ؟ هچ  زا  متفگ :

.وا مان  ندرب  امش  يارب  تسین  لالح  دینیب و  یمن  ار  وا  صخش  هک  نیا  تهج  هب  دومرف :

؟ مینک دای  ار  وا  هنوگچ  سپ  تفگ :

ص:17

 . هیآ 86 دوه : هروس  . 8 - 1
.ق.ه يافوتم 1001  دهتجم ، نیسحدّیس  فیلأت  . 9 - 2

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ www.Ghaemiyeh.comدیشروخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 34 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/869/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/869/AKS BARNAMEH/#content_note_17_2
http://www.ghaemiyeh.com


«. مالسلا مهیلعدّمحم  لآ  هّجح  دییوگب  دومرف :

ار نآ  ناثّدـحم ، رتشیب  دـنا و  هدـش  روکذـم  بقل  نیمه  هب  رابخا ، هیعدا و  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  بانج  نآ  عیاش  باـقلا  زا  نیا  و 
نانچ نکل  قلخ ، رب  دـنوادخ  بناج  زا  دـنتّجح  همه  دنکیرـش و  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ریاس  بقل ، نیا  رد  هک  نآ  اـب  دـنا و  هدومن  رکذ 

.تسا ترضح  نآ  دارم ، دوش ، رکذ  مه  هنیرق  یب  اجره  رابخا ، رد  هک  دراد  بانج  نآ  هب  صاصتخا 

هب ترضح ، نآ  هطساو  هب  ود ، ره  نیا  اریز  قیالخرب ؛ ادخ  تنطلس  ای  هبلغ  ینعم  هب  تسا  هَّللا » هجح   » بانج نآ  بقل  دنتفگ : یـضعب 
.دیسر دهاوخ  روهظ 

«. هتصلاخ هَّللا و  هّجح  انأ   » یتیاور هب  تسا و  هَّللا » هّجح  انأ   » بانج نآ  رتشگنا  شقن  و 

« ّقح . » 10

ِّقَحلا یَلَع  ُمالَّسلَا  : » تسا بانج  نآ  ترایز  رد  .تسا و  هدش  هتسناد  ترضح  نآ  باقلا  زا  ّقح » ، » (1)« هیاده  » و همیدق » بقانم   » رد
«. ِدیِدَجلا

« ءایصوَالا مِتاخ  . » 11

فیرط رصن  یبا  زا  دنا  هدرک  تیاور  ناثّدحم  بلغا  هکنانچ  دناسانش ؛ بقل  نیمه  هب  ار  دوخ  ترـضح ، نآ  تسوا و  عیاش  باقلا  زا 
: »... دومرف نم  هب  سپ  مدیسر ، مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  تمدخ  : » تفگ هک  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع  ترـضح  مداخ  - 

«. ار ادخ  نید  دنراد  یم  اپرب  هک  نم  نایعیش  نم و  لها  زا  ار  الب  دنوادخ ، دنک  یم  عفر  نم ، ببس  هب  ءایصوالا ؛ متاخ  منم 
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.دوش عوجر  هعیرذ 25/164  هب  مهتازجعم ؛ همئألا و  یبنلا و  خیرات  یف  هیادهلا  . 10 - 1
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« مالسلا مهیلع  هّمئَالا  مِتاخ  . » 12

.هدش هدرمش  بانج  نآ  باقلا  زا  دولخلا » تاّنج   » رد

« حلاص فَلَخ   » و فَلَخ » . » 13

.هدش روکذم  مالسلا  مهیلع  هّمئا  نابز  هب  رّرکم  بقل ، نیا  هب  هدش و  هدرمش  باقلا  زا  همیدق » بقانم   » و هیاده »  » رد

دوش یم  رهاظ  و  دّمحم »  » و فَلَخ » « ؛ دراد مسا  ود  وا  تسا و  مساقلاوبا »  » ترـضح نآ  هینک  هک  تسا  روکذم  باّشخ  نبا  خیرات  رد 
یم ادن  دورب و  هک  اجره  وا  اب  دنک  یم  ریس  باتفآ و  ربارب  رد  وا  رب  دنکفا  یم  هیاس  هک  تسا  يربا  بانج ، نآ  رس  رب  .نامزلارخآ  رد 

.دندوب وا  رظتنم  همه  هک  دوعوم  يدهم  نآ  ینعی  يدهم ؛» نامه  تسا  نیا  يدهملاوه ؛ اذه  : » هک حیصف  زاوآ  هب  دنک 

وا هینک  دّمحم ، وا  مسا  يدهم ؛ تسوا  .تسا  نم  نادـنزرف  زا  حـلاص ، فَلَخ  : » هک مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  زین 
«. نامزلارخآ رد  دنک  یم  جورخ  .تسا  مساقلاوبا 

تـالاح و تافـص و  مولع و  عیمج  تسا و  هتـشذگ  يایـصوا  اـیبنا و  عیمج  فَلَخ  ترـضح ، نآ  تسا و  نیـشناج  فَـلَخ ، زا  دارم  و 
.تسا عمج  وا  دزن  رد  ترضح و  نآ  رد  اهنآ  همه  دسر -  یم  رگیدکی  هب  اهنآ  زا  هک  هّیهلا -  ثیراوم  دراد و  ار  اهنآ  صیاصخ 

« هَّللا هفیلخ  . » 14

وا رس  رب  مالسلا و  هیلع  يدهم  دنک  یم  جورخ  : » دومرف هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تسا  تیاور  هّمغلا » فشک   » رد
«. دینک يوریپ  اروا  تسا ؛ هَّللاهفیلخ  يدهم  نیا  دنک : یم  ادن  هک  تسا  يا  يدانم  نآ  رد  تسا و  يربا 

« یعاد . » 15

«. ِهَّللا َیِعاد  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » تسا بانج  نآ  هروثأم  ترایز  رد  هدش و  هدرمش  وا  باقلا  زا  هیاده »  » رد

يارب ار  مدرم  دنوادخ ، بناج  زا  تسا  هدننک  توعد  بانج ، نآ  و 

ص:19
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دوجو هب  دوخ و  راوگرزب  ّدج  نید  رگم  ینید  ایند ، رد  دراذگن  هک  دناسر  اجنآ  هب  ار  توعد  نیا  ماجنا  دنوادخ و  يوس  هب  دـنوادخ 
.(1)  ...« ِنیِّدلا یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  دعولا ... « ؛ قداص  يادخ  هدعو  قدص  دوش  رهاظ  وا 

رون دنک  یم  مامت  دنوادخ ، هک   (2)  ...« ْمِهِهاْوفَِأب ِهَّللا  َرُون  اُوئِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری   » هفیرش هیآ  رد  تسا  تیاور  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد 
 . مالسلا مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  هب  ار  دوخ 

« بحاص . » 16

.دنا هدرک  حیرصت  نآ  هب  لاجر  ياملع  تسا و  بانج  نآ  فورعم  باقلا  زا 

« نامزلا بحاص  . » 17

.تسا دنوادخ  بناج  زا  نامز ، نارمکح  امرف و  نامرف  نآ ، زا  دارم  تسا و  ترضح  نآ  روهشم  باقلا  زا 

« رادلا بحاص  . » 18

تسا هدش  رکذ  ترضح  نآ  هب  طوبرم  تایاکح  نمض  رد  تسا و  ترضح  نآ  ّصاخ  باقلا  زا  هک  دنا  هدرک  حیرصت  لاجر  ياملع 
«. ِراَّدلا ُبِحاص  اَنَأ  : » دومرف هک 

« هیحانلا بحاص  . » 19

، مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  رب  هک  دـندومرف  لاجر  ياملع  نکیل  تسا و  رایـسب  بانج ، نآ  رب  رابخا  رد  نآ  قـالطا 
.دوش یم  قالطا  زین  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  رب  هکلب 

« رصعلا بحاص  . » 20

.تسا نامزلا  بحاص  لثم  ّتیفورعم ، ترهش و  رد  بقل ، نیا 

« حلاص . » 21

.دنا هدرمش  بانج  نآ  باقلا  زا  ار  بقل  نیا  هعیشلا » هقیدح   » رد یلیبدرا  سّدقم  لیلج ، ملاع  و  ارآ » َملاع  خیرات   » بحاص

ص:20

 . هیآ 33 هبوت : هروس  . 11 - 1
 . هیآ 32 هبوت : هروس  . 12 - 2
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« رمألا بحاص  . » 22

.تسا لوادتم  عیاش  باقلا  زا  نآ ، هدش و  هدرمش  بانج  نآ  باقلا  زا  نآ  ریغ  و  هریخذ »  » رد

« هَّللا نیع   » و نیع » . » 23

مهیلع هّمئا  همه  رب  نآ ، قالطا  تسا و  باـنج  نآ  تراـیز  رد  هکناـنچ  تسا ، هَّللا  نیع  نیع »  » زا دوصقم  و  تسا ، باـتک  نآ  رد  زین 
.تسا عیاش  مالسلا 

« بیاغ . » 24

.رابخا رد  تسا  بانج  نآ  عیاش  باقلا  زا 

« مئاق . » 25

ترـضح  ] روبز رد  تسا  بانج  نآ  مسا  نیا ، هک  هتفگ : هریخذ »  » رد تسا و  ترـضح  نآ  لوادـتم  روهـشم  ّصاـخ  باـقلا  زا  نیا  و 
 . مالسلا هیلعدوواد 

، هراشا هب  هک  تسا  یهلا  نامرف  ياّیهم  زور ، بش و  رد  هتـسویپ  ترـضح ، نآ  اریز  یلاـعت ؛ قح  ناـمرف  رد  هدـنوش  اـپرب  ینعی  مئاـق » »
.دیامن روهظ 

ار مدرم  دزیخرب ، مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  نوچ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  هدرک  تیاور  داشرا »  » رد هللا  همحردیفم  خیش 
«. دناوخب هزات  ِمالسا  هب 

«. دومن دهاوخ  قح  هب  مایق  هک  نآ  يارب  دندیمان  مئاق  ار  وا  : » دومرف هک  نآ  ات 

یم هک  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ : هک  فلد » نب  رقـص   » زا هدرک  تیاور  نیدـلا » لاـمک   » رد قودـص 
: دومرف

رد وا ، زا  دـعب  تماما  و  تسا ، نم  تعاط  وا ، تعاط  نم و  هتفگ  وا  هتفگ  نم و  رما  وا ، رما  .تسا  نم  دـنزرف  یلع  نم ، زا  دـعب  ماـما  »
سپ .تسوا  ردـپ  تعاـطا  وا ، تعاـطا  وا و  ردـپ  هدومرف  وا ، هدوـمرف  و  تسوا ، ردـپ  رما  دـننام  نسح ، رما  و  تسا ، نسح  وا ، دـنزرف 

؟ نسح زا  دعب  ماما  تسیک  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  نم  دش ؛ تکاس  ترضح 

.تسا رظتنم  ّقح و  هب  مئاق  تسوا ؛ رسپ  نسح ، زا  دعب  ماما  دومرف : هاگ  نآ  يدیدش ؛ نتسیرگ  تسیرگ ، ترضح 

ص:21
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؟ دندیمان مئاق  ار  وا  ارچ  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع 

تماما هب  لئاق  هک  اهنآ  رثکا  ندش  دترم  وا و  رکذ  ندش  شوماخ  زا  دعب  دومن  دهاوخ  مایق )  ) تماقا تماما  هب  وا  هک  نآ  يارب  دومرف :
.دندوب ترضح  نآ 

همه ایآ  هَّللا ! لوسر  نبای  : » هک مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ترـضح  زا  مدرک  لاؤس  تفگ : هک  یلاـمث  هزمحوبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  زین 
؟ دیتسین ّقح  هب  مئاق  امش 

.میّقح هب  مئاق  همه  دومرف :

؟ دندیمان مئاق  ار  مالسلا  هیلعرمألا  بحاص  ترضح  هنوگچ  سپ  متفگ :

: دنتفگ دندرک و  دنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادص  یهلا  هاگرد  رد  هکئالم  دش ، دیهش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مّدج ، نوچ  دومرف :
؟ دوخ قلخ  نیرتهب  دوخ و  هدیدنسپ  ربمغیپ  دنزرف  دوخ و  هدیزگرب  لتق  زا  يوش  یم  لفاغ  ایآ  ام ! دّیس  دنوادخ و  يا 

زا دیـشک  مهاوخ  ماقتنا  هک  دوخ  لالج  تّزع و  هب  مسق  دـیریگ ! رارق  نم ! هکئالم  يا  هک : ناشیا  يوس  هب  درک  یحو  یلاعت  قح  سپ 
داد و ناشن  ناشیا  هب  ار  نیسح  نادنزرف  زا  ناماما  رون  تشادرب و  ار  اه  باجح  یلاعت  قح  سپ  .دشاب  اه  نامز  زا  دعب  دنچره  ناشیا ،
هب دومرف : یلاعت  قح  دوب ؛ لوغـشم  زامن  هب  هداتـسیا ، اهنآ  نایم  رد  هک  دـندید  ار  رون  ُهن  نآ  زا  یکی  سپ  دـندش ؛ داش  نآ  هب  هکئـالم 

«. دیشک مهاوخ  ماقتنا  ناشیا ، زا  مئاق )  ) هداتسیا نیا 

« دّمحم . » 26

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  هّماع  هّصاخ و  هرتاوتم  رابخا  رد  هکناـنچ  تسا ؛ ترـضح  نآ  یهلا  یلّوا  ماـن  یلـصا و  مسا 
«. تسا نم  مان  مه  يدهم  : » دومرف ملسو 
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دزن رد  ار  حول  نآ  هک  درک  لـقن  مالـسلا  هیلعرقاـب  ترـضح  يارب  رباـج  تسا و  يونعم  رتاوـتم  هکلب  ضیفتـسم ، هک  حوـل »  » ربـخ رد 
اجنآ رد  دوب و  هدرک  هیده  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  ّلجوّزع  يادـخ  ار  نآ  دـید و  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدـص 
هیلع يدهم  ترـضح  یماسا  رابخالا » نویع   » و نیدـلا » لامک   » رد قودـص  خیـش  تیاور  هب  دوب ، تبث  ترـضح  نآ  يایـصوا  یماسا 

وا مسا  هک  دـشاب  یم  يزینک  وا  ردام  تسا ، مئاقلا  هَّللا  هّجح  نسح ، دـنزرف  دّـمحم ، مساقلاوبا  : » دوب هدـش  طبـض  وحن  نیا  هب  مالـسلا 
«. تسا مالسلا  اهیلع  سجرن 

.دنکفا یم  هیاس  وا  رب  هک  تسا  يدیپس  ربا  وا  رـس  رب  نامزلارخآ ، رد  دنک  یم  جورخ  دّمحم  «: » یلاما  » رد یـسوط  خیـش  تیاور  هب  و 
نیمز دنک  ُرپ  مالـسلا ، مهیلعدّمحم  لآ  زا  يدهم  تسوا  هک  سنا ،) ّنج و   ) نیلقث ار  نآ  دنونـش  یم  هک  حیـصف  نابز  هب  دنک  یم  ادن 

«. روج زا  هدش  ُرپ  هکنانچ  لدع ، زا  ار 

ات لفاحم  سلاجم و  رد  كراـبم  مسا  نیا  رکذ  هک  تسا  نیا  يونعم  رتاوتم  هب  بیرق  هربتعم  هریثک  راـبخا  ياـضتقم  هک  دـنامن  یفخم 
اـهقف و زا  هّیماـما  يامدـق  دزن  رد  مّلـسم  ترـضح و  نآ  صیاـصخ  زا  مکح  نـیا  تـسا و  مارح  ترـضح  نآ  رورـسلا  روـفوم  روـهظ 
رد يرغـص -  تبیغ  نامز  ياملع  زا  یتخبون -  یـسوم  نب  نسح  دّمحموبا  مدقا ، خیـش  هک  نآ  یتح  .دشاب  یم  نیثّدـحم  نیمّلکتم و 

هقرف ینعی  ناشیا -   » هک دومرف  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تافو  زا  دعب  هعیـش ، مهدزاود  هقرف  رکذ  رد  تالاقم » قَِرف و   » باتک
«. دنا هیماما  مهدزاود - 

مالک نیا  زا  ...ِِهناکَم .» ْنَع  ُلاؤُسلا  َال  ِهِمْـسا َو  ُرْکِذ  ُزوُجَی  الَو  : » دیامرف یم  هک  نآ  ات  دنک  یم  لقن  ار  ناشیا  هدیقع  بهذم و  هاگ  نآ 
.تسا هیماما  بهذم  صیاصخ  زا  مکح ، نیا  هک  دوش  یم  مولعم  ماقم ، نیا  رد 
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.دندش زاوج  هب  لئاق  موحرم ، نآ  هک  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  نامز  ات  هدشن  لقن  یفالخ  ناشیا  زا  يدحا  زا  و 

« مِقَتْنُم . » 27

تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیریدغ  هبطخ  رد  هدش و  هدرمش  ترـضح  نآ  باقلا  زا  همیدق » بقانم   » رد و  هیاده »  » رد
«. َنیِِملاَّظلا َنِم  ُمِقَْتنُملا  ُّهنِا  الَأ  : » بانج نآ  فاصوا  رد 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  بضتقم »  » رد شاّیع  نبا  تیاور  هب  تسا  رذنم » نب  دوراج   » روهشم ینالوط  ربخ  رد 
سپ .دندش  ثوعبم  نم  زا  شیپ  هک  ینالوسر  زا  منک  لاؤس  هک  نم  هب  دومن  یحو  دـنوادخ  دـندرب ، نامـسآ  هب  ارم  هک  بش  نآ  رد  »

.دوب دنهاوخ  امش  زا  هک  مالسلا  مهیلع  هّمئا  بلاط و  یبا  نب  یلع  تیالو  وت و  تّوبن  رب  دنتفگ : دیدُش ؟ ثوعبم  هچ  رب  متفگ :

نب یلع  نیـسح و  نسح و  یلع و  مدـید  مدـش و  تفتلم  سپ  شرع ! تسار  فرط  زا  وـش  تفتلم  هـک : نـم  هـب  دوـمن  یحو  هاـگ  نآ 
نب نسح  دّمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دّمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دّمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّـمحم  نیـسحلا و 

تّجح اهنیا  دومرف : نم  هب  یلاعت  كرابت و  راـگدرورپ  .دـندرک  یم  زاـمن  رون ، زا   (1) یبایاپ رد  هک  ار  مالـسلا  مهیلع  يدـهم  یلع و 
«. نم يادعا  زا  تسا  مقتنم  مالسلا -  هیلع  يدهم  ینعی  نیا -  نم و  يایلوا  يارب  دننم 

ِهِـضْرَأ ِیف  ِهَّللا  ُهَّیَِقب  اـَنَأ  : » دومرف قاحـسا  نب  دـمحا  هب  یگلاـس  هس  نس  رد  ترـضح ، نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  نیدـلا » لاـمک   » رد
«. ِِهئآدْعَأ ْنِم  ُمِقَْتنُملاَو 

« ّيدهم . » 28

.هیمالسا ياه  هقرف  عیمج  دزن  رد  تسا  ترضح  نآ  باقلا  ءامسا و  رهشا  هک 
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هدیمان ارچ  : » هک مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دومن  لاؤس  وا  هک  یناسارخ  دیعـس  یبا  زا  هدرک  تیاور  دوخ  تبیغ »  » رد یـسوط  خـیش 
»؟ يدهم هب  بانج  نآ  هدش 

«. یفخم رما  ره  يوس  هب  ار  مدرم  دنک  یم  تیاده  وا  هک  اریز  : » دومرف

دیامن یم  تیاده  هک  لیلد  نآ  هب  دندیمان  يدهم  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  : » دومرف هک  بانج  نآ  زا  هدرک  تیاور  داشرا »  » رد دیفم  خیش 
«. دنا هدش  مگ  وا  زا  هک  يرما  يوس  هب  ار  مدرم 

هب هک  يدـهم  اب  هن  تسامنهار ، ینعم  هب  هک  دراد  تبـسانم  يداه  ینعم  اب  دـندومرف ، هچنآ  هک  اریز  تسا ؛ یلاکـشا  رابخا ، نیا  رد  و 
رد لاکشا ، نیا  زا  باوج  حیضوت  هدنهد و  هیده  ینعی  يدهُم  اریز  تسین ؛ مه  میم  ِّمض  هب  .تسا و  تسار  هار  هب  هتفای  تیاده  ینعم 

.هَّللا ءاش  نا  .دمآ  دهاوخ  يداه  بقل 

« هَّللا دبع  . » 29

هیلع يدهم  مسا  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  نانچ  تسا ، ترـضح  نآ  هکرابم  یماسا  زا 
«. تسا هَّللا  دبع  دمحا و  مالسلا ،

« لَّمَؤم . » 30

، دش ّدلوتم  مالـسلا  هیلع  تّجح  هک  تقو  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ترـضح  : » دندرک تیاور  یـسوط  خیـش  ینیلک و  خیش 
وا دیمان  و  ار ؟ دنوادخ  تردق  دندید  هنوگچ  سپ  ار ؛ لسن  نیا  دننک  عطق  هک  نیا  ات  دنشک  یم  ارم  هک  دندرک  نامگ  ناملاظ  دومرف :

«. لَّمَُؤم ار 

: هدش نومـضم  نیا  هب  هراشا  هبدن  ياعد  رد  دنراد و  ار  وا  يوزرآ  قیالخ ، هک  نآ  ینعی  دشاب ؛ مّود  میم  حتف  هب  هک  تسا  نآ  رهاظ  و 
«. اَّنَحَف ارَکَذ  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمُْؤم َو  ْنِم  یّنَمَتَی  ٍِقئاش  ِهَِّیْنمُأ  ْنِم  َْتنَأ  یِسْفَِنب  »

« رَظَتْنُم . » 31

هب مئاق  تسوا ؛ رسپ  مالسلا  هیلع  نسح  زا  دعب  ماما  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  زا  تسا  هدش  تیاور  نیّدلا » لامک   » رد
.تسا رَظتنم  هک  ّقح 
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؟ دنا هدرک  مان  رَظتنم  ار  وا  ارچ  دیسرپ : يوار 

راظتنا سپ  نآ ؛ تّدم  دیـشک  دهاوخ  لوط  هب  نآ و  ياهزور  دوب  دـهاوخ  رایـسب  هک  یندـش  بیاغ  تسوا  يارب  هک  نآ  يارب  دومرف :
 ...«. ناگدننک کش  ار  وا  درک  دنهاوخ  راکنا  و  ناصلخم ، ار  وا  روهظ  دیشک  دنهاوخ 

« نیعَم ءام  . » 32

.نیمز يور  رب  يراج  رهاظ  بآ  ینعی 

ُْمْتیَأَرَأ ُْلق   » هفیرش هیآ  لیذ  رد  هک  مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  زا  هدش  تیاور  یسوط  خیـش  تبیغ »  » قودص و خیـش  نیدلا » لامک   » رد
سپ نیمز ، رد  تفر  ورف  امش  بآ  رگا  هک  دیهد  ربخ  تسا : نیا  شا  همجرت  هک   (1)« ٍنیِعَم ٍءآِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤآَم  َحَبْصَأ  ْنِإ 

.مالسلا هیلع  مئاق  رد  هدش  لزان  هیآ  نیا  : » دومرف ناور ؟ بآ  امش  يارب  دروایب  هک  تسیک 

يرهاظ ماما  امش  يارب  دروایب  هک  تسیک  سپ  تساجک ، رد  وا  دیناد  یمن  هک  امـش  زا  دش  بیاغ  امـش  ماما  رگا  دیامرف : یم  دنوادخ 
»؟ ار وا  مارح  و  ّلجوّزع -  دنوادخ -  لالح  نیمز و  نامسآ و  رابخا  امش  يارب  دروایب  هک 

«. نآ لیوأت  دمآ  دهاوخ  دبال  هیآ و  نیا  لیوأت  هدماین  هَّللاو  : » دومرف هاگ  نآ 

.تسه نیدلا  فرش  خیش  تایآلا » لیوأت   » ینامعن و تبیغ »  » رد اجنآ و  رد  رگید  ربخ  دنچ  نومضم ، نیا  هب  بیرق 

كرابم دوجو  نآ  ببـس  هب  هک  یتایح  نآ  هکلب  تسا ؛ رهاظ  تسا  يزیچ  ره  تایح  ببـس  هک  بآ »  » هب بانج  نآ  تهباـشم  هجو  و 
بانج نآ  زا  بآ ، دوخ  ِتایح  هکلب  دروآ ؛ بآ  هک  تسا  یتایح  زا  مودا  ّدـشا و  ّمتا و  یلعا و  هبترم ، نیدـنچ  هب  دـیآ ، یم  هدـمآ و 

.تسا
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همجرت هک   (1)  ...« اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَألا  ِییُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلِْعا   » هفیرش هیآ  رد  هک  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هدش  تیاور  نیدلا » لامک   » رد
.شندرم زا  دعب  ار  نیمز  دنک  یم  هدنز  یلاعت  يادخ  هک  دینادب  تسا : نیا  شا 

«. تسا هدرم  رفاک ، .شلها و  رفک  ببس  هب  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  مالسلا  هیلع  مئاق  ببس  هب  دنک  یم  هدنز  دنوادخ ، : » دومرف

دعب ینعی  ندرم ؛ زا  دعب  مالسلا  هیلعدّمحم  لآ  مئاق  هب  ار  نیمز  دنک  یم  حالصا  دنوادخ  : » هروکذم هیآ  رد  یسوط  خیش  تیاور  هب  و 
«. شلها ِروج  زا 

رد هک  يا  هنـشت  دننام  دـنرب ، هرهب  دـننک و  هضافتـسا  یناسآ  هب  ینّابر  ضیف  همـشچرس  نیا  زا  مدرم  روهظ ، ماّیا  رد  هک  دـنامن  یفخم 
ریبعت بانج ، نآ  زا  اذـهل  دـشاب ؛ هتـشادن  هرظتنم  تلاـح  تسد ) اـب  بآ  نتـشادرب  ) فارتغا زج  هک  دـشاب  ییاراوگ  يراـج  رهن  راـنک 

«. نیعم ءام   » هب دندومرف 

عّرـضت و هبال و  زجع و  بعت و  جنر و  اب  دیاب  هدـش ، هتـشادرب  ناشرادرک  يدـب  ّتلع  هب  قلخ  زا  ّقح ، ّصاخ  فطل  هک  تبیغ  ماّیا  رد 
تالآ هب  اهنت  قیمع ، هاچ  زا  دهاوخب  هک  يا  هنشت  دننام  تخومآ ؛ یملع  تفرگ و  يریخ  دروآ و  تسد  هب  یـضیف  بانج  نآ  زا  هبانا 

و هلّطعم » رئب   » هب ترـضح  نآ  زا  دندومرف  ریبعت  اذهل  دناشن ؛ ورف  یـشتآ  دشک و  یبآ  دروآ ، تسد  هب  تمحز  هب  دـیاب  هک  یبابـسا  و 
.تسین نیا  زا  هدایز  حرش  شیاجنگ  ار  ماقم 

« تایآلا أدبم  . » 33

طاسب هک  زور  نآ  زا  اریز  هّیهلا ؛ تایآ  روهظ  زورب و  لحم  ای  دنوادخ  اه ) هناشن   ) تایآ هدننکرهاظ  ینعی  تسا ، هیادـه »  » رد هکنانچ 
تانّیب تایآ  هب  لسر ، ایبنا و  دش و  هدرتسگ  نیمز  رد  تفالخ 
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يارب دـندش ، لطاب  قاهِزا  قح و  هملک  يالِعا  داـشرا و  رومأـم  دـنداهن و  اـپ  طاـسب  نآ  رب  قلخ ، تیادـه  يارب  تارهاـب ، تازجعم  و 
هداتسرف مالـسلا  هیلعدوخ  يدهم  يارب  هک  داتـسرفن  تایآ  رادقم  نآ  يدحا  اب  دومرفن و  زازِعا  میرکت و  نینچ  یلاعت ، يادخ  يدحا ،

.درک دهاوخ  هناور  و 

« ّرَطضُم . » 34

ُهاـعَد اذِإ  َّرَطْـضُملا  ُبیُِجی  ْنَّمَا   » هفیرـش هیآ  : » دوـمرف هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هدـش  تیاور  میهاربا » نب  یلع  ریـسفت  » رد
زامن تعکر  ود  هاگره  ّرطـضم ؛ هَّللاو  تسوا  مالـسلا ؛ هیلع  مئاق  ّقح  رد  هدش  لزان   (1)  ...« ِضْرَألا َءاـفَلُخ  ْمُُکلَعْجَیَو  َءوُّسلا  ُفِشْکَیَو 

ار و ءوس  دنک  یم  فرطرب  ار و  وا  دنک  یم  تباجا  سپ  دـناوخب ، ار  يادـخ  و  مالـسلا -  هیلع  میهاربا  ماقم  ینعی  ماقم -  رد  دـناوخب 
«. نیمز هفیلخ  ار  وا  دنادرگ  یم 

مئاق ّقح  رد  هدش  لزان  هروکذم  هیآ  : » هدومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تسا  هدش  تیاور  نیّدلا  فرـش  خیـش  تایآلا » لیوأت   » رد
زگره سپ  .دیامن  عّرضت  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  دنک و  زامن  میهاربا  ماقمرد  دهن و  رـس  رب  همامع  دنک ، جورخ  نوچ  .مالـسلا  هیلع 

«. دنک حتف  دتسرف ، اجره  هب  ینعی  ددرگنرب ؛ وا  زا  یمچرپ ) مَلَع و  ) یتیار

مارحلادجـسم لخاد  دـنک ، جورخ  نوچ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و 
يا دـیوگب : دزیخرب و  هاگ  نآ  درآ ، ياج  هب  زامن  تعکر  ود  هاگ  نآ  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ماقم  هب  تشپ  دـیامن و  هبعک  هب  ور  دوش ،
نم مدرم ! يا  .لیعامـسا  هب  ممدرم  نیرتدـننامه  نم  .میهاربا  هـب  مـمدرم  نیرتدـننامه  نـم  .مدآ  هـب  مـمدرم  نیرتدـننامه  نـم  مدرم !

نیرتدننامه
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هک نیا  ات  دنک ، عّرضت  دیامن و  اعد  سپ  دنک ، دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  هاگ  نآ  .ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  هب  متسه 
 ...«. َّرَطْضُملا ُبیُِجی  ْنَّمَأ  : » ّلجوّزع يادخ  لوق  تسا  نیا  دتُفارد و  ور  هب 

« مالسلا مهیلعدّمحم  لآ  رون  . » 35

.تسا روکذم  نآرق  رد  هک  هدش  هدرمش  بانج  نآ  یماسا  زا  هریخذ »  » رد و  مالسلا ، هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا  يربخ  رد  هکنانچ 

.بانج نآ  روهظ  هب  مالسلا و  هیلع  مئاق  تیالو  هب  ینعی   (1)« ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللاَو   » هفیرش هیآ  رد  تسا  روکذم  ربخ  دنچ  رد  و 

.بانج نآ  رون  هب  تسا  نیمز  ندش  نشور  دارم ، هک   (2)« اهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرَألا  ِتَقَرْشَأَو   » هیآ رد  و 

«. ٍلِیلَق اَّمَع  ُضْرَألا  ِِهب  ُقُرْشَت  يِذَّلا  ِراْونَألا  ُرُون  : » تسا ترضح  نآ  فاصوا  رد  هعماج ، تارایز  زا  یکی  رد  و 

« هَّللا هجو   » و هجو » . » 36

ِهْجَو یلَع  ُمالَّسلَا  : » تسا بانج  نآ  ترایز  رد  تسا و  هَّللا  هجو  هجو ، زا  دوصقم  هدش و  هدرمـش  ترـضح  نآ  باقلا  زا  هیاده »  » رد
«. ِهِدابِع ِرُهْظَأ  َْنَیب  ِبِّلَقَتُملا  ِهَّللا 

« هَّللا ّیلو  . » 37

: هک هدومرف  جارعم  بش  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یتیاور  رد  و  نایوار ، نابز  رد  صوصخ  هدـش ؛ روکذـم  بقل  نیا  هب  راـبخا  رد  رّرکم 
«. یتسار هب  تسا  نم  ّیلو  مالسلا -  هیلع  مئاق  ینعی  وا -  »

« ثراو . » 38

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  هّیریدغ  هبطخ  رد  هدش و  هدرمش  ترـضح  نآ  باقلا  زا  هیاده »  » و همیدق » بقانم   » رد
عیمج تانّیب  تایآ  تاماقم و  تالامک و  مولع و  ثراو  بانج ، نآ  هک  تسا  حضاو  و  ِِهب .» ُطیِحُملاَو  ٍْملِع  ِّلُک  ُثِراو  ُهَّنِإ  الَأ  : » دومرف

.تسا مالسلا  مهیلع  دوخ  نیرهاط  ءابآ  ایصوا و  ایبنا و 
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؟ تسیچ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ثاریم  : » دیسرپ يوار 

«. وا بسا  نیز  ترضح و  نآ  هحلسا  وا و  ياصع  بانج و  نآ  همامع  هرز و  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ریشمش  دومرف :

« يداه . » 39

.تسا روکذم  رّرکم  بقل ، نیا  هب  تارایز ، هیعدا و  رابخا و  رد  و 

هب وا  دوخ  هک  نآ  زا  دـعب  رگم  دتـسرفن  ناـشیا  يوس  هب  دـنکن و  ناـیناهج  همه  هدـننک  تیادـه  يداـه و  ار  یـسک  یلاـعت  يادـخ  و 
هدش ندرک  تیاده  ّدعتسم  هدیـسر و  دصاقم  هب  هدش و  حوتفم  وا  يارب  تقیقح  قح و  ياه  هار  عیمج  دشاب و  هتفای  تیاده  تقیقح ،

بناج زا  دناوت  هک  دشاب  يدهم »  » دـیاب هدومن ، زارفارـس  ار  وا  بقل ، نیا  هب  هداد و  رارق  يداه »  » یلاعت يادـخ  هک  ار  نآ  سپ  .دـشاب 
 - شدادعتسا بسح  شیوخ -  دصقم  هب  دناوت ، دناد و  هک  یهار  هب  ار  یسک  ره  دیآرب و  قلخ  تیاده  ماقم  رد  شسّدقم ، ترـضح 

بانج زا  هک  تشذگ  يدهم  بقل  رد  هکنانچ  يرگید ، هب  يدهم »  » و يداه »  » زا کیره  ریسفت  تسا  زیاج  هظحالم ، نیا  هب  دناسر و 
«. ...ار مدرم  دیامن  تیاده  هک  نآ  : » دومرف يدهم ؛ ینعم  زا  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

بناج زا  دناوت  هک  هدیسر  ییاج  هب  شنتفای  تیاده  ماقم  هک  تسا  یـسک  نآ  هدیمان ، يدهم  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  يدهم  نآ  ینعی 
.دیآرب ندرک  تیاده  ماقم  رد  شسدقا 

« نیدلا ُبوسْعَی  . » 40

دنناصقن رد  مدرم  هتسویپ  : » دومرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدش  تیاور  یسوط  خیش  تبیغ »  » رد
اب نید ، بوسعی  دـنام  یم  تباـث  دـش ، نینچ  هاـگره  سپ  .دوش  یمن  هدرب  یلاـعت  يادـخ  ماـن  ینعی  هَّللا ؛ دوـش  یمن  هتفگ  هک  نآ  اـت 

هک هدش  هتفگ  هک   ... ] شعابتا
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(1)  . تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اجنیا -  رد  نیدلا -  بوسعی  زا  دوصقم 

مهیلعایـصوا ایبنا و  یلاعت و  يراب  ترـضح  سّدـقم  بناج  زا  دـش ، رکذ  هک  اه  هینک  باـقلا و  یماـسا و  نیا  رتشیب  هک  دـنامن  یفخم 
، نآ رد  هک  تسا  مدرم  فراعتم  ندراذـگ  مان  لـثم  هن  یـسک ، يارب  ار  یمـسا  شیاـفلخ  یلاـعت و  يادـخ  نداد  رارق  تسا و  مالـسلا 
ترطف و هبتر و  تسپ  يدولوم  يارب  هک  دوش  یهاگ  دننکن و  صخـش  نآ  رد  نآ ، مدع  دوجو و  مسا و  نآ  ینعم  هظحالم  تیاعر و 

يارب ار  مسا  نآ  دشابن ، صخش  رد  مسا  ینعم  ات  شیایلوا  یلاعت و  يادخ  نکل  دنراذگ و  هفیرـش  یماسا  تلـصخ ، هقلخلا و  مومذم 
.دنراذگن وا 

زا تسا  فشاک  مالسلا ، مهیلع  يده  همئا  يربک و  هقیّدص  ادخ و  لوسر  یهلا  باقلا  یماسا و  ترثک  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  و 
دنک تلالد  اهنآ  همه  رب  یضعب  هکلب  دنک ؛ یماقم  لضف و  یتفص و  قلخ و  رب  تلالد  کی ، ره  اریز  هیلاع ؛ تاماقم  تافـص و  ترثک 

.درب یپ  دشاب -  هار  ار  مهف  و  شیاجنگ ، ار  ظفل  هک  ردقنآ  هب  تاماقم -  نآ  هب  دیاب  اهنآ  زا  و 
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  صیاصخ  زا  یضعب  لیامش و  : موس باب 

حیضوت

.تسا روکذم  هّماع  هّصاخ و  قرط  زا  هبراقتم ، هفلتخم و  تارابع  هب  هقّرفتم ، رابخا  رد  ترضح ، نآ  لیامش  هک  دنامن  یفخم 

مدرم نیرت  هیبش  مالسلا  هیلع  يدهم  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  نیدلا » لامک   » رد قودص  خیش 
«. قلُخ قلَخ و  رد  نم ؛ هب  تسا 

«. تسا نم  لیامش  وا  لیامش  : » دومرف یتیاور  هب  و 

!«. نارمع نب  یسوم  هیبش  نم و  هیبش  نم و  مان  مه  يادف  مردام ، ردپ و  : » دومرف بانج  نآ  هک  رثالا » هیافک   » رد هدش  تیاور  و 

مئاق دننیـسح ، بلـص  زا  هک  ناماما  زا  مهن  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  بانج  نآ  زا  ربتعم ، دنـس  هب  ناذاش  نب  لـضف  تبیغ »  » رد
«. لاوقا لاعفا و  لیامش و  رد  نم ؛ هب  تسا  نامدرم  نیرت  هیبش  تسا و  نم  تّما  يدهم  نم و  تیب  لها 

هیبش تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  لسن  زا  مالـسلا -  هیلع  يدـهم  مئاق -  : » تفگ هک  نایوار  زا  یکی  زا  هدـش  تیاور  ینامعن  تبیغ »  » رد
«. ...تأیه امیس و  قلُخ و  قلَخ و  رد  میرم  نب  یسیع  هب  تسا  مدرم  نیرت 

«. مالسلا هیلع  یسیع  هب  تسا  قلخ  نیرت  هیبش  بانج  نآ  : » دنا هدرک  تیاور  زین  هّماع 
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  صیاصخ  زا  يا  هلمج  رکذ 

لوا

.نیبّرقم هکئالم  نیلسرم و  ءایبنا و  راونا  زا  دنزاتمم  هک  مالسلا  مهیلع  هّمئا  راونا  نیب  مالسلا  هیلع  بانج  نآ  رون  زایتما 

هک ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  سابع ، نب  هَّللادبع  زا  دنـس ، ود  هب  تسا  هدمآ  ناذاش  نب  لضف  لیلج ، خیـش  تبیغ »  » رد
! دّمحم ای  هک : دیسر  بابرَالا  ّبر  ترضح  زا  باطخ  مدیسر ، یهتنملا  هردِس  هب  دنداد ، تاوامس  جراعم  هب  جورع  ارم  نوچ  : » دومرف

! نم راگدرورپ  يا  کیبل ! کیبل ! متفگ :

رما هب  تشاد  ياپ  رب  هک  نآ  ّالا  وا ، تّوبن  تایح و  ماـّیا  دوش  یـضقنم  هک  میداتـسرفن  اـیند  لـها  اـیند و  هب  يربمغیپ  چـیه  اـم  دومرف :
یبا نب  ّیلع  میداد  رارق  ام  .تعیرـش و  ینابهاگن  تهج  هب  ار  دوخ  ّیـصو  دوخ ، زا  سپ  تّما  تیاده  يارب  دوخ و  ياج  هب  توعد و 

دّـمحم و نب  رفعج  یلع و  نب  دّـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  سپ  وت ، تّما  ماما  وت و  هفیلخ  ار  مالـسلا  امهیلع  بلاـط 
! دّمحم يا  .مالسلا  مهیلع  نسحلا  نب  هجح  یلع و  نب  نسح  دّمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دّمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم 

! نک الاب  رس 

رد مدید  ار  نسحلا  نب  هجح  مدید و  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نادنزرف  زا  نت  ُهن  نیـسح و  نسح و  یلع و  راونا  مدرک ، الاب  رـس  نوچ 
.تسا هدنشخرد  يا  هراتس  ایوگ  هک  دیشخرد  یم  ناشیا  نایم 

هک یسک  لاح  هب  اشوخ  .وت  زا  دعب  زین  وت  يایـصوا  اه و  هفیلخ  نیمز و  رد  دننم  ياه  تّجح  اه و  هفیلخ  اهنیا  دومرف : یلاعت  يادخ  و 
!«. ار ناشیا  دراد  نمشد  هک  یسک  رب  ياو  ار و  ناشیا  دراد  تسود 
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ناشیا راونا  ندید  جارعم و  بش  رد  مالسلا  مهیلع  هّمئا  رکذ  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  زا  هدرک  تیاور  رگید  يربخ  بضتقم »  » رد
ار مالسلا  مهیلع  مئاقلا  هّجحلاو  یلع  نب  نسح  ...و و  ...و  ...و  ار  یلع  مدید  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نآ  ات 

.ناشیا نایم  رد  دوب  یناشخرد  هراتس  مئاق   ] ایوگ هک 

؟ دنتسیک اهنیا  نم ! راگدرورپ  يا  متفگ :

دـشک یم  ماقتنا  ارم و  مارح  دنک  یم  مارح  ارم و  لالح  دنک  یم  لالح  مالـسلا ؛ هیلع  مئاق  نیا  مالـسلا و  مهیلعدنا  هّمئا  اهنیا  : » دومرف
.نم نانمشد  زا 

.دراد تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  راد  تسود  راد و  تسود  ار  وا  دّمحم ! يا 

مود

باسنَا فرـشا  ناشیا ، بسن  هک  ار  مالـسلا  مهیلعدوخ  نیرهاـط  ناردـپ  همه  بسن  تفارـش  تساراد  باـنج  نآ  اریز  بَسَن ؛ تفارش 
لخاد سپ  مالسلا -  هیلع  یسیع  ترضح  ّیصو  افص -  نوعمش  بانج  هب  ردام ، فرط  زا  شبسن  ندیسر  هب  دراد  صاصتخا  و  تسا ،

.دسر اهنآ  هب  نوعمش  هک  مالسلا  مهیلعایصوا  ایبنا و  زا  يرایسب  هلسلس  نآ ، رد  دوش 

موس

يارب نم  هدنب  يا  وت  هب  ابحرم  : » هک وا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  باطخ  شرع و  هدرپارس  هب  تدالو ، زور  رد  ار  ترضح  نآ  ندرب 
هب مزرمایب و  وت  هب  مهدب و  وت  هب  مریگب و  وت  هب  نم  هک  یتسرد  هب  مدروخ  مسق  نم ! دابع  تیاده  نم و  رما  راهظا  نم و  نید  ترـصن 

«. ...منک باذع  وت 

مراهچ

بحاص يارب  زا  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  دندرک  تیاور  ناشیا  ریغ  و  يدوعـسم »  » و ینامعن »  » هکنانچ دـمحلا ؛ تیب 
نآ ات  هدـش و  دـّلوتم  هک  زور  نآزا  تسا  نشور  هک  تسا  یغارچ  نآرد  دـنیوگ ؛ یم  دـمحلا  تیب  اروا  هک  تسا  يا  هناـخ  رما ، نیا 

«. دوش یمن  شوماخ  دنک  جورخ  ریشمش  اب  هک  زور 
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مجنپ

رد تسین و  اور  نارگید  يارب  عـمج ، نیا  .ترـضح و  نآ  كراـبم  مسا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـینک  ناـیم  عـمج 
«. دیراذگن ارم  هینک  دیراذگب و  ارم  مسا  : » دومرف هک  تسا  تیاور  بقانم » »

مشش

.تشذگ مشش  تسیب و  مان  لیذ  رد  باقلا  باب  رد  هکنانچ  بانج ، نآ  مان  ندرب  تمرح 

متفه

.بانج نآ  هب  نیمز ، يور  رد  مالسا  ربمایپ  تیاصو  متخ 

متشه

هب نآ ، يازجا  زا  ییزج  چیه  هک  سدق  ياضف  رون و  ملاع  رد  ندش  تیبرت  و  سدـقلا ، حور  هب  ندـش  هدرپس  تدالو و  زور  زا  تبیغ 
.تسا هدشن  ثّولم  نیطایش ، مدآ و  ینب  یصاعم  تفاثک و  تراذق و  ثول 

مهن

.ناشیا زا  يرود  و  اهنآ ، اب  تارادم  هّیقت و  فوخ و  نتشادن  و  قاّسف ، نیقفانم و  راّفک و  اب  نتشادن  تبحاصم  ترشاعم و 

زا هتفرگ و  هرانک  ناشلزانم  زا  هدومنن و  تبحاصم  یقفانم  رفاک و  اـب  هدیـسرن و  شناـماد  هب  یملاـظ  تسد  نونکاـت ، تدـالو  زور  زا 
، راوگرزب نآ  ياـمن  قح  دوجو  هنیآ  رب  راـیغا ، راـتفر  رادرک و  راـبغ  زا  هلمجلاـب  هدیـشکن ؛ تسد  تارادـم  اـی  فوخ  تهج  هب  یّقح 

(1) «. ُءاشَی ْنَم  ِهیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ   » هدیلخن و شلالج  ناماد  هب  يراخ  بناجا ، ناتسراخ  زا  هتسشنن و  يدرگ 

مهد

هک مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  زا  هدش  تیاور  يرولا » مالعَا   » رد هک  نانچ  شندرگ ، رب  نارباج  زا  يدحا  تعیب  ندوبن 
دناوخ یم  زامن  هک  یمئاق  رگم  وا ، نامز  هیغاـط  يارب  زا  یتعیب  وا  ندرگ  رد  دوش  یم  عقاو  هک  نآ  رگم  يدـحا  اـم  زا  تسین  : » دومرف

«. وا رس  ِتشپ  مالسلا -  امهیلع  میرم  نب  یسیع  هَّللا -  حور 

ص:35

 . هیآ 4 هعمج : هروس  هیآ 21 -  دیدح : هروس  هیآ 54 -  هدئام : هروس  . 20 - 1

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ www.Ghaemiyeh.comدیشروخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 52 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/869/AKS BARNAMEH/#content_note_35_1
http://www.ghaemiyeh.com


مهدزای

رد دیاش  و  دنیوگ ، تّوبن  متخ  ار  نآ  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  كرابم  تشپ  تمالع  لثم  تشپ ، رد  یتمالع  نتشاد 
.دشاب تیاصو  متخ  هب  هراشا  بانج ، نآ 

مهدزاود

هب وا  رکذ  هب  مالـسلا ، مهیلعایـصوا  ریاس  زا  جارعم  رابخا  هیوامـس و  ینامـسآ  ياه  باتک  رد  ار  بانج  نآ  دـنوادخ  نداد  صاصتخا 
.دّدعتم باقلا  هب  هکلب  بقل ،

مهدزیس

یتّجح ماما و ]  ] چیه روهظ  ّدلوت و  يارب  هک  ترضح  نآ  رورسلا  روفوم  روهظ  يارب  هیضرا  هیوامـس و  تامالع  هبیرغ و  تایآ  روهظ 
.هدشن

َنَّیَبَتَی یّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیفَو  ِقافآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس   » هفیرش هیآ  رد  تایآ »  » هک مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدش  تیاور  یفاک  رد 
...مالسلا هیلع  مئاق  جورخ  هب  ار  قح  نّیبت  ترضح و  نآ  روهظ  زا  لبق  تامالع  تایآ و  هب  دومرف  ریسفت  ار   (1)  ...« ُّقَحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل 

مهدراهچ

.ترضح نآ  روهظ  نراقم  مالسلا ، هیلع  بانج  نآ  مسا  هب  ینامسآ  يادن 

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا   (2)« ٍبیِرَق ٍناکَم  ْنِم  ِدانُْملا  ِداُنی  َمْوَی  ْعِمَتْساَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  هک  نانچ 
«. مالسلا امهیلع  شردپ  مسا  مئاق و  مسا  هب  دنک  یم  ادن  يدانم  : » دومرف هک  هدرک 

هب ار ، داـیرف  دنونـش  یم  هک  يزور  تسا : نیا  شا  هـمجرت  هـک   (3)« ِجوُرُخلا ُمْوَی  َِکلذ  ِّقَحلاـِب  َهَْحیَّصلا  َنوُعَمْـسَی  َمْوَی   » ریـسفت رد  و 
«. تسا مالسلا  هیلع  مئاق  هحیص  : » دومرف جورخ ، زور  تسا  نیا  یتسار 
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نآ روهظ  یمتح  مئالع  زا  ار  ینامـسآ  يادن  اهنآ  زا  یـضعب  رد  تسا و  رتاوت  ّدح  زا  زواجتم  هکلب  رایـسب ، رابخا  نومـضم ، نیا  رب  و 
.دنا هدرمش  ترضح 

مهدزناپ

نیلقث ار  نآ  دنونش  یم  هک  يوحن  هب  ربا ، نآ  رد  يدانم  ندرک  ادن  ترضح و  نآ  كرابم  رس  رب  هتـسویپ  دیفـس ، يربا  نتخادنا  هیاس 
هب تسا  حول »  » ربخ رد  نیا  و  روج .» زا  هدش  رپ  هکنانچ  لدع ، زا  ار  نیمز  دـنک  یم  ُرپ  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  يدـهم  تسوا  : » هک

.یسوط خیش  تیاور 

مهدزناش

ترضح نآ  تأیه  تروص و  اوق و  اضعا و  جازم و  هینب و  رد  راّود ، کلف  ریس  راهن و  لیل و  شدرگ  راگزور و  لوط  ندرکن  فّرصت 
هتـشذگ و شفیرـش  رمع  زا  لاس  تشه  لـهچ و  رازه و  ( (1) بقاثلا مجن  باتک  فیلأـت  ناـمز   ) نونکاـت هک  رمع -  لوط  نیا  اـب  هک 

لیوط يایبنا  دننام  دشاب و  هلاس  لهچ  ای  یـس  درم  تروص  رد  دوش  رهاظ  نوچ  دـسر -  نس  زا  ياجک  هب  روهظ ، ات  هک  دـناد  يادـخ 
يرگ هحون  هب  يرگید  دـشاب و   (2)  ...« ًاْخیَـش ِیْلَعب  اذهَو  دوخ ... «  يریپ  ریت  فدـه  یکی ، هک  دـشابن  ناشیا  ریغ  هتـشذگ و  رامعَالا 

.دلانب شیوخ  يریپ  فعض  زا   (3)« ًاْبیَش ُْسأَّرلا  َلَعَتْشاَو  یِّنِم  ُمْظَعلا  َنَهَو  یِّنِإ  »

نوچ امش  مئاق  تمالع  تسیچ  : » هک مالسلا  هیلعاضر  ترضح  زا  مدیسرپ  تفگ : هک  يوره  تلـصوبا  زا  هدرک  تیاور  قودص  خیش 
»؟ دیامن جورخ 

هک درب  نامگ  ترـضح ، نآ  هب  هدننکرظن  هک  يا  هبترم  هب  ات  ناوج ؛ تروص ، هب  و  دـشاب ، ریپ  نس  رد  هک  تسا  نآ  شتمالع  : » دومرف
یگلاس لهچ  نس  رد 
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يریپ ترضح ، نآ  رب  اهزور  اه و  بش  نتشذگ  هب  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  ياه  ناشن  زا  رگید  .یگلاس و  لهچ  زا  رتمک  ای  تسا 
«. دسر رد  رورس ، نآ  لجا  هک  ینامز  ات  دباین  هار  بانج ، نآ  رب 

دنوادخ دنک  یم  ینالوط  : » هک دومرف  بانج  نآ  تالاح  نمض  رد  هک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  هدش  تیاور  یسربط  جاجتحا »  » رد
هک دـننادب  هک  نآ  يارب  نیا  و  هلاـس ، لـهچ  ناوج  تروص  رد  دوخ  تردـق  هب  ار  وا  دـنک  یم  رهاـظ  هاـگ  نآ  ار ، ترـضح  نآ  رمع 

[«. دشاب یم   ] تسا رداق  زیچ  همه  رب  دنوادخ 

مهدفه

هب جارعم  بش  رد  دنوادخ ، هک  تسا  نیدلا » لامک   » رد .هدش  هدرپس  ناهنپ و  نآ  رد  هک  ار  اه  هریخذ  اه و  جنگ  نیمز ، ندرک  نوریب 
ّتیشم هب  ار  اه  هریخذ  اه و  جنگ  منک  یم  رهاظ  مالسلا -  هیلع  مئاق  ترـضح  وا -  يارب  زا  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

«. دوخ

جنگ نیمز ، دنک  یم  رهاظ  دنک ، جورخ  مالسلا  هیلع  مئاق  نوچ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  دیفم  خیـش  داشرا »  » رد
«. نیمز يور  رب  ار  اه  جنگ  نآ  مدرم ، دننیب  یم  ات  ار  دوخ  ياه 

« هّیوسلاب دنک  یم  میسقت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مئاق  دزیخرب  هک  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  تسا  ینامعن  تبیغ »  » رد
«. نآ رهاظ  زا  نیمز و  مکش  زا  ایند  لاوما  وا  دزن  رد  دوش  یم  عمج  و  : - » دومرف هک  نیا  ات  - 

مهدجه

تلاح اب  تقو ، نآ  رد  نیمز  تلاح  دنکادیپ  تریاغم  هک  يوحن  هب  هیضرا ؛ مَِعن  ریاس  اه و  هویم  ناتخرد و  هایگ و  ناراب و  ندش  دایز 
(1)« ِضْرَألا َْریَغ  ُضْرَألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  : » یلاعت يادخ  لوق  دوش  ققحم  و  رگید ، تاقوا  رد  نآ 
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«. دنک نینچ  مالسلا ، هیلع  يدهم   » هک نایوار  زا  یکی  زا  هدرک  تیاور  ینامعن 

ریاس هایگ و  راجشا و  ناراب و  لدع و  ترثک  تهج  هب  رگید ، یتروص  هب  ترـضح ، نآ  نامز  رد  تسا  نیمز  تروص  لیدبت  دارم ، و 
.تاکرب

مهدزون

ناشیاهلد و زا  دـسح  هنیک و  نتفر  و  ناـشیا ، رـس  رب  كراـبم ، تسد  نتـشاذگ  ترـضح و  نآ  دوجو  تکرب  هب  مدرم  لوقع  لـیمکت 
زا هک  مسرت  یم  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما  هب  متفگ  : » تفگ هک  تسا  داّرز »  » باـتک رد  هک  ناـنچ  ناـشیا ، تمکح  مولع و  ترثـک 

.مشابن نینمؤم 

؟ هچ يارب  دومرف :

، رانید مهرد و  زا  رت  بوبحم  رت و  هدیزگرب  وا  دزن  رد  وا  ردارب  دشاب  هدوب  هک  ار  یسک  دوخ ، نایم  رد  میبای  یمن  هک  نآ  يارب  متفگ :
.مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تالاوم  وا  ام و  نایم  هدومن  عمج  هک  يردارب  زا  دوخ  دزن  رد  رت  بوبحم  ار  رانیدو  مهرد  میبای  یم  و 

رد سپ  مالـسلا ؛ هیلع  مئاق  دنک  جورخ  هک  نیا  ات  ار  دوخ  نامیا  درک  دـیهاوخن  لماک  نکل  دـینمؤم و  اهامـش  .تسا  نینچ  هن  دومرف :
«. ار امش  لوقع  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دیامن  یم  عمج  نامز ، نآ 

هیلعام مئاق  درک  جورخ  هاگره  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  تسا  تیاور  قودص  نیدلا » لامک   » يدنوار و جیارخ »  » رد
، نآ هب  ددرگ  یم  لماک  ار و  ناشیا  ياه  لقع  نآ ، ببس  هب  دیامن  یم  عمج  سپ  ناگدنب ، رس  رب  ار  دوخ  تسد  دراذگ  یم  مالـسلا ،

«. ناشیا ياهدرخ 

متسیب

.وا باحصا  ترضح و  نآ  ياه  شوگ  ناگدید و  رد  تداع ، زا  جراخ  تّوق 

ص:39

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ www.Ghaemiyeh.comدیشروخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


، دـنک جورخ  هاگره  ام  مئاق  هک  یتسرد  هب  : » دـندومرف هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  تیاور  جـیارخ »  » و یفاک »  » رد هکناـنچ 
راهچ ردـق  هب  مالـسلا ، هیلع  مئاق  ناشیا و  نایم  دوش  یم  هک  نیا  ات  اـم  نایعیـش  ياـه  مشچ  اـه و  شوگ  رد  دـنوادخ  دـهد  یم  تّوق 

«. بانج نآ  يوس  هب  دننک  یم  رظن  دنونش و  یم  ناشیا  دنک و  یم  مّلکت  ناشیا  اب  سپ  خسرف ،

هک یتسرد  هب  : » دـندومرف هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  دوخ  تبیغ »  » باتک رد  ناذاش ، نب  لـضف  لـیلج ، خـیش 
برغم رد  هک  نآ  نینچمه ، تسا و  برغم  رد  هک  ار  دوـخ  ردارب  دـنیب  یم  و  تسا ، قرـشم  رد  مالـسلا  هـیلع  مئاـق  ناـمز  رد  نمؤـم ،

«. تسا قرشم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  دنیب  یم  تسا ،

مکی تسیب و 

: تفگ هک  نیعا  نب  کلملادـبع  زا  تسا  یفاـک »  » رد هکناـنچ  .ترـضح  نآ  راـصنا  ناوـعا و  زا  کـی  ره  هـب  درم  لـهچ  تّوـق  نداد 
 - ار رما  نیا  میامن  كرد  نم  هک  متشاد  وزرآ  متفگ : متسیرگ و  سپ  متسد ، رب  مدرک  هیکت  مالسلا ، هیلعرفعج  یبا  دزن  رد  متساخرب  »

«. دشاب یتّوق  نم  رد  ار و  مالسلا -  مهیلع  هّمئا  رهاظ  تنطلس  ینعی 

نانچ رما  رگا  دیشاب ؟ هدوسآ  دوخ  ياه  هناخ  رد  امش  ار و  یضعب  یضعب ، دنشکب  امـش  نانمـشد  هک  دیتسین  یـضار  ایآ  : » دومرف سپ 
هراـپ دـننام  امـش  ياـهلد  دوـش  یم  هدـنادرگ  درم و  لـهچ  تّوـق  امـش ، زا  يدرم  ره  هب  دوـش  یم  هداد  دـمآ ، میظع  جرف  ینعی  دـش ،

«. نآ ناّزخ  نیمز و  ماّوق  دییامش  تسناوت و  دیهاوخ  دینَک ، َرب  ار  هوک  تّوق ، نآ  هب  دیتساوخ  رگا  ندوب ) مکحم  رد  ینعی  ) نهآ

ْمُِکب ِیل  َّنَأ  َْول   » دوخ موق  هب  طول  بانج  تفگن  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  تیاور  قودـص  نیدـلا » لاـمک   » رد و 
ٍنْکُر یِلا  يوآ  ْوَأ  ًهَُّوق 
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درم کی  هب  دوش  یم  هداد  هک  ار  وا  باحـصا  تّدـش  رگم  درکن  رکذ  و  مالـسلا ، هیلع  مئاق  تّوق  يوزرآ  سایق و  رد  رگم   (1)« ٍدیِدَش
«. درم لهچ  تّوق  ناشیا ، زا 

لماک  » رد هیولوق  نبا  و  صاصتخا »  » رد دیفم  خیـش  مالـسلا و  هیلعداجـس  ترـضح  زا  لاصخ »  » رد قودص  خیـش  ار  نومـضم  نیا  و 
.دندرک تیاور  دوخ  ریسفت »  » رد یشاّیع  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ ، تبیغ »  » رد ناذاش  نب  لضف  و  هرایزلا »

دنامن سپ  دراذگب ؛ ادخ  ناگدنب  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  بانج ، نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  نیدلا » لامک   » رد و 
«. ار درم  لهچ  تّوق  وا  هب  دهدب  و  دوش ، نهآ  هراپ  زا  رت  مکحم  شلد  هک  نآ  رگم  ینمؤم 

مود تسیب و 

، نید ایند و  روما  رد  كولـس  یلاعت و  يادـخ  یگدـنب  ندـش  رّـسیم  و  ناقفانم ، ناکرـشم و  راّـفک و  زا  فوخ  هّیقت و  ندـش  هتـشادرب 
لاـمعا باـکترا  و  ناـفلاخم ، میب  زا  اـهنآ  زا  يا  هراـپ  زا  نتـشادرب  تسد  هب  تجاـح  نودـب  هّینامـسآ ، نیمارف  هّیهلا و  نیناوـق  بسح 

ِیف ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : » دوخ مالک  رد  هدومرف  هدـعو  یلاعت  يادـخ  هک  ناـنچ  هتـسیاشان ؛
َنوُکِرُْشیال ِینَنوُُدبْعَی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَْنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَألا 

ناشیا دنادرگ  هفیلخ  هتبلا  هک  دندرک  هتسیاش  ياهراک  امش و  زا  دندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  یلاعت  يادخ  هداد  هدعو  (2) ؛  ...« ًاْئیَش ِیب 
دیدنـسپ هک  ار  ناشیا  نید  ناشیا ، يارب  درک  دـهاوخ  نّکمتم  هتبلا  دـندوب و  ناشیا  زا  شیپ  هک  ار  نانآ  دـینادرگ  هفیلخ  هک  ناـنچ  ار 

.ار يزیچ  نم  يارب  دنهدن  رارق  کیرش  ارم و  دنتسرپب  هک  ینمیا ، هب  ار  ناشیا  سرت  درک  دهاوخ  لیدبت  هتبلا  و  ناشیارب ،

ص:41

 . هیآ 80 دوه : هروس  . 28 - 1
 . هیآ 55 رون : هروس  . 29 - 2

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ www.Ghaemiyeh.comدیشروخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/869/AKS BARNAMEH/#content_note_41_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/869/AKS BARNAMEH/#content_note_41_2
http://www.ghaemiyeh.com


«. تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ّقح  رد  هیآ ، هک  تسا  نیا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تیاور  : » هک دومرف  نایبلا » عمجم   » رد یسربط  خیش 

تیب لها  ام  نایعیش  هَّللاو  ناشیا  : » هک دومرف  هاگ  نآ  درک ، توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلعداجس  ترضح  هک  یشایع  هدرک  تیاور  و 
«. تسا تّما  نیا  يدهم  وا  و  ام ، زا  يدرم  تسد  رب  دوش  یم  ناشیا  هب   (1)، گرزب ناسحا  هس  نیا  ینعی  راک ، نیا  .دنا 

موس تسیب و 

ییاج دنامن  تشد ؛ هوک و  بارخ و  هرومعم و  رحب ، ّرب و  برغم ، ات  قرـشم  زا  ار ، نیمز  يور  مامت  ترـضح ، نآ  تنطلـس  نتفرگارف 
.تسا رتاوتم  ینعم  نیا  رد  رابخا  دوشن و  ذفان  شرما  يراج و  شمکح  هک 

هک ینالوط  يربخ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هدرک  تیاور  نیّدـلا » لاـمک   » و نویع »  » و لـلع »  » رد قودـص  خـیش 
زا یّیصو  مسا  نآ ، رب  هک  دوب  يزبس  رطس  يرون  ره  رد  ار ؛ رون  هدزاود  مدید  سپ  .شرع  قاس  هب  مدرک  رظن  جارعم  بش  رد  : » دومرف

«. نم تما  يدهم  ناشیا  رخآ  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناشیا  لوا  دوب ؛ نم  يایصوا 

»؟ نم زا  سپ  دننم  يایصوا  اهنیا  نم ! راگدرورپ  يا  : » متفگ

يافلخ دنتسه و  وت  يایصوا  ناشیا  و  قلخ ، رب  وت  زا  دعب  دننم  ياه  تّجح  ایـصوا و  ایلوا و  اهنیا  دمحم ! يا  : » هک دیـسر  باطخ  سپ 
.وت زا  دعب  نم  قلخ  نیرتهب  وت و 

رخآ هب  منک  كاـپ  ار و  دوخ  هملک  ناـشیا ، هب  منک  دـنلب  ار و  دوخ  نید  ناـشیا ، هب  منک  رهاـظ  هتبلا  هک  دوـخ  لـالج  تّزع و  هب  مسق 
زا ار  دوخ  نیمز  ناشیا ،
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راومه هتبلا  ار و  اهداب  وا  يارب  منک  رّخـسم  هتبلا  ار و  نآ  ياه  برغم  نیمز و  ياه  قرـشم  ار  وا  منادرگ  کلام  هتبلا  دوخ و  نانمـشد 
دوخ و رکـشل  هب  ار  وا  منک  يرای  هتبلا  و  نامـسآ -  ياه  هار  ینعی  بابـسا -  رد  ار  وا  مََرب  الاب  هتبلا  ار و  تخـس  ياهربا  وا  يارب  منک 
مهد و ماود  ار  وا  تنطلـس  هاگ  نآ  .نم  دـیحوت  رب  قیالخ  دـنوش  عمج  و  نم ، توعد  دریگ  الاب  ات  دوخ ؛ هکئـالم  هب  ار  وا  مهد  تّوق 

«. مراذگ تبون  هب  تمایق ، زور  ات  دوخ ، يایلوا  نایم  ار  تنطلس  راگزور 

مراهچ تسیب و 

هیلع يدهم  ترضح  زا  يرکذ  یّماع -  ای  یّصاخ  يوبن ، ای  یهلا  يربخ -  رتمک  رد  هکنانچ  داد ؛ لدع و  زا  نیمز  يور  مامت  ندش  ُرپ 
.نآ رد  دشابن  روکذم  بانج ، نآ  يارب  تبقنم  نیا  تراشب و  نیا  هک  هدش  مالسلا 

رون هب  نیمز  دوش  نشور  دنک ، جورخ  ترضح  نآ  نوچ  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  تسا  تیاور  قودص  خیش  نویع »  » رد
«. ار يدحا  يدحا ، دنک  یمن  ملظ  سپ  مدرم ؛ نایم  لدع ، نازیم  دوش  هتشاذگ  دوخ و  راگدرورپ 

دنک یم  مکح  درک ، جورخ  مالسلا  هیلع  مئاق  هاگره  : » دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا  تیاور  دیفم  خیش  داشرا »  » رد
ددرگ یمرب  و  ار ، دوخ  تاکرب  نیمز ، دروآ  یم  نوریب  و  اه ، هار  وا  هب  دوش  یم  نمیا  و  روج ، وا  ماـیا  رد  دوش  یم  عفترم  لدـع و  هب 

«. نامیا هب  دنک  فارتعا  دنک و  مالسا  راهظا  هک  نآ  رگم  ینید  لها  دنام  یمن  یقاب  و  قح ، نآ  لها  يوس  هب  یّقح  ره 

»؟ يرما نیا  بحاص  وت  : » هک مالسلا  هیلعاضر  ماما  هب  درک  ضرع  تلّصلا  نب  ناّیر  هک  تسا  نیدلا » لامک   » رد

«. روج زا  هدش  ُرپ  هک  نانچ  لدع ، زا  ار  نیمز  دنک  یم  ُرپ  هک  یسک  نآ  متسین  نکلو  متسه  رما  نیا  بحاص  نم  : » دومرف
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مجنپ تسیب و 

.يدحا زا  دهاش  هنّیب و  نتساوخن  دوخ و  تماما  ملع  هب  مدرم  نایم  رد  ندومرف  مکح 

هک نیا  رگم  دیـسر  دـهاوخن  رخآ  هب  ایند  زگره  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  تیاور  راّفـص  ِتاجردـلا » رئاـصب   » رد
«. هنّیب مدرم ، زا  دهاوخن  دوواد ؛ لآ  دوواد و  مکح  هب  دنک  مکح  هک  تیب  لها  ام  زا  يدرم  دنک  جورخ 

مئاق هاگره  : » دومرف هک  بانج  نآ  زا  هدرک  تیاور  زین  ار .» وا  مکح  یسک )  ) یـسْفَن ره  هب  درک  دهاوخ  اطع  : » دومرف رگید  تیاور  هب 
«. يدهاش مدرم ، زا  دهاوخ  یمن  نامیلس ؛ دوواد و  مکح  هب  دنک  یم  مکح  درک ، جورخ  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ 

مئاق نوچ  : » دیسرپ هک  یسک  نآ  باوج  رد  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  زا  تسا  تیاور  يدنوار  هَّللا  لضف  دّیس  ِتاوعد »  » رد
لثم دوخ ، ملع  هب  مدرم  ناـیم  دـنک  یم  مکح  درک ، جورخ  هاـگره  سپ  : » تشوـن دـنک ،»؟ یم  مکح  هچ  هب  تساـخرب ، مالـسلا  هیلع 

«. هنّیب مدرم ، زا  دهاوخ  یمن  و  دوواد ، مکح 

مشش تسیب و 

.ترضح نآ  نارای  راصنا و  زا  تاناویح ، تعاطا 

متفه تسیب و 

حابـشا ندـنایامن  زا  دـعب  ملـسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  جارعم  بش  رد  ار  ترـضح  نآ  یلاعت ، كرابت و  دـنوادخ  نداد  زایتما 
نبا تیاور  هب  دومرف  هک  نیا  هب  مالسلا -  هیلعرصع  تّجح  ات  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ترضح ، نآ  هب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هینارون 
.نم يادعا  زا  دّمحم - ! يا  دشک -  یم  ماقتنا  ارم و  مارح  دنک  یم  مارح  ارم و  لالح  دنک  یم  لالح  مالـسلا ، هیلع  مئاق  نیا  : » ساّبع

«. ار وا  دراد  یم  تسود  هک  ار  یسک  راد  تسود  ار و  وا  راد  تسود  دّمحم ! يا 

متشه تسیب و 

تشپ ندرک  زامن  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  يرای  يارب  نامسآ ، زا  مالسلا -  امهیلع  میرم  نب  یسیع  هَّللا -  حور  ترـضح  لوزن 
.بانج نآ  رس 
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يربـمغیپ هب  یتـسار  هب  ارم  هک  نآ  هب  مسق  : » دوـمرف هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  تسا  تـیاور  نیّدـلا » لاـمک   » رد
دورف و  يدهم ، مدنزرف  زور ، نآ  رد  دنک  جورخ  ات  ار  زور  نآ  ادخ  دـنک  یم  ینالوط  زور ، کی  رگم  ایند  زا  دـنامن  رگا  هک  داتـسرف 

«. وا رس  تشپ  دنک  زامن  و  مالسلا -  امهیلع  میرم  نب  یسیع  هَّللا -  حور  دیآ 

نآ رگم  يدحا  ام  زا  تسین  : » دومرف هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  زا  هدش  تیاور  یـسربط  خیـش  زا  يرولا » مالِعا   » رد
رـس تشپ  مالـسلا -  هیلع  یـسیع  هَّللا -  حور  دـنک  یم  زامن  هک  یمئاق  رگم  وا ، نامز  هیغاط  زا  تعیب  وا  ندرگ  رد  دوش  یم  عقاو  هک 

«. وا

! نم دنزرف  يا  : » هک مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  دومرف  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  بانج  نآ  زا  هدش  تیاور  یـسوط  خیـش  تبیغ »  » رد
: ام زا  شیپ  يدحا  هب  هدشن  هداد  هک  زیچ  تفه  تیب ، لها  ام  هب  هدش  هداد 

.تسا وت  ردپ  نآ  تسا و  ناربمغیپ  نیرتهب  ام  ربمغیپ   - 1

.تسا وت  رهوش  نآ  تسایصوا و  نیرتهب  ام  ّیصو   - 2

.تسا هزمح -  وت -  ردپ  ّمع  نآ  تسادهش و  نیرتهب  ام  دیهش  و   - 3

.تشهب رد  نآ ، هب  دنک  یم  زاورپ  هک  تسا  زبس  لاب  ود  وا  يارب  هک  یسک  تسام  زا   - 4

.دننیسح نسح و  وت ، رسپ  ود  نآ  تّما و  نیا  طبس  ود  تسام  زا  5 و 6 - 

نب یـسیع  وا ، رـس  تشپ  دـنک  یم  زاـمن  هک  نآ  تّما ؛ نیا  يدـهم  وا - ! زج  ییادـخ  تسین  هک  يدـنوادخ  هب  مسق  تساـم -  زا   - 7
«. میرم

«. تسا نیا  زا  : » دومرف هبترم  هس  تشاذگ و  مالسلا  هیلع  نیسح  فتک  رب  كرابم  تسد  هاگ  نآ 

ص:45

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ www.Ghaemiyeh.comدیشروخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


مهن تسیب و 

.هلبق لها  يارب  تسا  یهلا  ياهباذع  زا  هک  نیعل  لاّجد  لتق 

ما یس 

.وا دوجو  هب  ایند ، رد  ناملاظ  تلود  نارباج و  تنطلس  عاطقنا 

: دندوب ّمنرتم  تیب  نیا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  رّرکم  و 

اهَنُوبَقْرَی ٌَهلْوَد  ٍسانُأ  ِّلُِکل 

ُرَهْظَی ِرْهَّدلا  ِرِخآ  ِیف  اُنَتلْوَد  َو 

يارب هک  یتیب  لها  دنام  یمن  تساه و  تلود  رخآ  ام  تلود  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هدـش  تیاور  ینامعن  تبیغ »  » رد و 
هک دـنیوگن  ار ، ام  كولـس  هریـس و  دـننیب  هک  هاگ  نآ  هک  نیا  ات  ام ؛ زا  شیپ  درک  دـنهاوخ  تنطلـس  هک  نآ  رگم  تسا  یتلود  ناشیا 

ُهَِبقاـعلاَو : » ّلـجوّزع يادـخ  لوـق  تسا  نـیا  و  تعاـمج ، نـیا  كولـس  لـثم  میدوـمن  یم  كولـس  مـیدرک ، یم  تنطلـس  اـم  هاـگره 
«. (1)« َنیِقَّتُْمِلل

.تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  ار  ربخ  نیمه  ناذاش  نب  لضف  تبیغ »  » رد

زا یکدـنا  دوش  یم  موـلعم  هک  هیودـهم  هیهلا  تافیرـشت  صیاـصخ و  زا  تسا  يا  هنوـمن   (2)، میدرک رکذ  هچنآ  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
(3) بارغتـسا دوش  یم  عفر  و  دید ، دهاوخن  هدینـشن و  هدیدن و  یـسک  هک  بانج  نآ  تنطلـس  یگرزب  ترـضح و  نآ  هیلاع  تاماقم 

.ترضح نآ  ّقح  رد  هدش  دراو  هچنآ  ضعب 

؟ هدش ّدلوتم  مالسلا  هیلع  مئاق  ایآ  هک : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دیسرپ  یسک  : » هک هدرک  تیاور  دوخ  تبیغ »  » رد ینامعن  خیش 
.دوخ تایح  ماّیا  رد  ار ، وا  منک  یم  تمدخ  هنیآ  ره  منک ، كرد  ار  وا  نم  رگا  هن ! دومرف :

ص:46

 . هیآ 128 فارعا : هروس  . 31 - 1
.دش افتکا  اهنآ  زا  يات  هب 30  اجنیا  رد  هک  هدش  لقن  زایتما   46 بقاثلا ، مجن  رد  . 32 - 2

.ندیسر رظن  هب  بیرغ  بیجع و  . 33 - 3
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اعد دوـخ  يارب  : » هـک درک  ضرع  يوار  سپ  .مالـسلا  هـیلع  مئاـق  ترـضح  يارب  دـندرک  یم  اـعد  رهظ ، زاـمن  زا  دـعب  باـنج ، نآ  و 
؟ يدرک

«. ناشیا يادعا  زا  هدنشک  ماقتنا  ناشیا و  قباس  مالسلا و  مهیلعدّمحم  لآ  رون  يارب  مدرک  اعد  دومرف :
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بانج نآ  هرابرد  یّنس  نادنمشناد  راتفگ  : مراهچ باب 

هراشا

ربخ ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  : » هک نیا  رد  نیملـسم ، هفورعم  ياه  هقرف  نایم  رد  تسین  یفالتخا  هک  دنامن  یفخم 
ترضح نآ  نید  و  ترضح ، نآ  اب  تسا  مان  مه  و  دنیوگ ، یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ار  وا  هک  نامّزلارخآ  رد  یصخش  ندمآ  هب  دنداد 

«. داد لدع و  زا  ار  نیمز  مامت  دنک  رپ  دهد و  جاور  ار 

نینمؤملاریما لوسر و  ترضح  زا  هرتاوتم  صوصن  بسح  هب  یلاعت -  هَّللا  مهدّیا  هیرشعانثا -  هیماما  هعیش  هیجان ، هقرف  هّقحم و  هفیاط 
یم بیاغ  ماما  رَظتنم و  مئاق  دوعوم و  يدهم  ار  مالـسلا  امهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  حلاص ، فَلَخ  ترـضح  مالـسلا ، امهیلع 

رد ترـضح ، نآ  تدالو  زا  شیپ  و  هدیـسر ، باـنج  نآ  تبیغ  لیامـش و  فصو و  مسا و  هب  حیرـصت  یلبق ، ناـماما  همه  زا  دـنناد و 
فـصو دـندومن و  راـبِخا  هک  يوحن  هب  تسا و  دوجوم  لاـح ، اـت  اـه  باـتک  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  تبث  ناـشیا  هربتعم  بتک 

.دندومرف هچنآ  اب  دش  قباطم  فاصوا ، بسن و  مسا و  دندید و  ار  ترضح  نآ  یناوارف  صاخشا  دندرک ،

ماقم ّولع  هب  هراشا  اب  ناشیا  یماسا  رکذ  تسا  بسانم  هک  ّتنـس ، لها  زا  یتعامج  داقتعا ، بهذـم و  نیا  رد  دـندرک  تقفاوم  ام  اـب  و 
، يدـهم هب  داقتعا  دـننکن  روصت  دـننک و  ادـیپ  یهاگآ  دوخ ، ناثّدـحم  املع و  راتفگ  زا  مه  ننـست  لها  ات  تعامج ، نآ  دزن  رد  اهنآ 

.تسا نایعیش  هب  صتخم 
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: دننام دنا ؛ هدرک  فیلأت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  يرایسب  ياه  باتک  ننست ، لها  ءاملع  هک  مینک  یم  يروآدای  ًالبق 

.یناهفصا میعنوبا  ظفاح  زا  يدهملا » هفص   » و يدهملا » بقانم  »

.یجنگ یعفاش  دّمحم  نب  فسوی  نب  دّمحم  زا  مالسلا » هیلع  نامزلا  بحاص  رابخا  رد  نایب  »

.یملسلا ییحی  نب  فسوی  زا  رظتنملا » مامالا  رابخا  یف  ررُّدلا  دقَع  »

.ینادمه یلع  دّیس  زا  يدهملا » رابخا  »

 - تسا ثیدح  هک 110  نآ -  رابخا  مامت  نکل  تسا و  هعیش  نآ  فلؤم  هچرگا  مالـسلا ؛» هیلع  يدهملا  بقانم  یف  یفخملا  فشک  »
.تسا ّتنس  لها  بتکزا  ذوخأم 

.يدانملا نبا  هب  فورعم  يدانملا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  دمحا  نسحلاوبا ، محالم » »

.نیدلا مجن  هفیلخ  ینیومح  نیدلا  دعس  باتک » »

.لاّمعلا زنک  بحاص  یقتم ، یلع  الم  زا  مالسلا » هیلع  نامزلا  بحاص  رابخا  رد  ناهرب  »

.ینجاور بوقعی  نب  دابع  زا  مالسلا » هیلع  يدهملا  رابخا  »

 ... . یطویس و نمحرلا  دبع  زا  مالسلا » هیلع  يدهملا  رابخا  یف  يدرَولا  فرع  »

یّنس نادنمشناد  زا  یخرب  راتفگ  کنیا 

یبیصن یشیرق  دمحم  نیدلا  لامک  ملاسوبا  لوا :

تاهبـش زا  يا  هراپ  هدومن و  ار  بلطم  نیا  تابثا  غیلب ، رارـصا  مزاج و  داقتعا  هب  مهدزاود ، باب  رد  لوؤسلا » بلاطم   » باـتک رد  يو 
رد زین  نارهت و  رد  عیاش و  باتک ، نآ  هخـسن  هدومن و  حدـم  ار  بانج  نآ  هقنوم ، تاراـبع  ناـیب و  اـب  هدومن و  ّدر  رکذ و  ار  نیرکنم 

.هدش پاچ  دنه 
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یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا  مود :

ار هیماما  بهذـم  ّمتا ، وحن  هب  هدرک و  لقن  هربتعم  بتک  زا  هدنـسم  رابخا  هتـشون و  باب  راهچ  تسیب و  رب  لمتـشم  لقتـسم  یباـتک  وا 
.هدومن ّدر  ار  دوخ  باحصا  تاهبش  و  تابثا ،

تسا یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبا  خیش  زا  مالسلا » هیلع  نامزلا  بحاص  رابخا  رد  نایب   » باتک هتفگ : نونظلا » فشک   » رد و 
هَّللا دـبع  یبا  ظفاح  خیـش  زا  مالـسلا » هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  رد  بلاطلا  هیاـفک  : » هتفگ زین  لاس 658 و  رد  هدرک  تاـفو  هک 

.هدرک ریبعت  ظفاح  ماما  هب  وا  زا  زین  هّمهملا » لوصف   » یفرعم رد  تسا و  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم 

طیحم دنـس  نتم و  يور  زا  ثیدح  رازه  دص  هب  وا  ملع  هک  دنیوگ  ار  یـسک  ظفاح  ّتنـس ، لها  ياملع  ثیدح  لها  حالطـصا  رد  و 
.دشاب

یفَنَح يدادغب  فسوی  رّفظملاوبا  نیدلا  سمش  موس :

نمحرلا دبع  جرفلا  یبا  ظعاو ، ملاع  طبـس  یفنح ، يدادغب  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نب  فسوی  رفظملاوبا  نیدـلا  سمـش  ظعاو ، هیقف  ملاع 
.تسا روطسم  هریغ  و  نونظلا » فشک   » یعفای و نانجلا » هآرم  «، » ناکلخ نبا  خیرات   » رد شلاح  حرش  هک  تسا  يزوجلا 

یّکَم یکلام  غاّبص  نب  دّمحم  نب  یلع  نیدلا ، رون  خیش  مراهچ :

هجح ّتیودهم  تماما و  هدروآ و  ترضح  نآ  لاوحا  رد  یفاو  یحرش  مالسلا » مهیلعهّمئالا  هفرعم  یف  هّمهملا  لوصفلا   » باتک رد  وا 
.هّماع هیهاو  تاهبش  ّدر  اب  هدومن ، تابثا  هّیماما  وحن  هب  ار  مالسلا  امهیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب 

هک يرسپ  دنزرف  دوخ  زا  نسح ، دمحموبا ، هتفگ : مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  لاوحا  نمض  رد  تسا و  هّماع  ياملع  نایعا  زا  وا  و 
مئاق تجح 
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رما و تبوعص  تهج  هب  درک  رتس  ار  وا  رما  دومن و  یفخم  ار  وا  دلوم  و  هّقح ، تلود  يارب  تشاذگ  ياج  هب  تسا  مالـسلا  هیلعرظتنم 
«. ار ناشیا  نتفرگ  ندومن و  سبح  ار و  هعیش  ناطلس )  ) وا ندرک  بلط  ناطلس و  فوخ 

باّشخلا نب  دمحا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  دّمحموبا  بیدا  خیش  مجنپ :

: هتفگ مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رکذ  زا  دعب  مالسلا » مهیلع  تیب  لها  تافو  دیلاوم و  خیرات   » باتک رد  يو 

نادنزرف زا  حلاص  فَلَخ  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعاضر  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  تفگ : یسوم ، نب  هقدص  ارم  داد  ربخ  حلاص : فَلَخ  رکذ 
«. مالسلا هیلع  يدهم  تسوا  نامزلا و  بحاص  تسوا  تسا و  یلع  نب  نسح  دّمحم ، یبا 

شردـپ زا  نوراـه  شردـپ  زا  يولعلا  یـسوم  نب  نوراـه  نب  رهاـط  مساـقلاوبا ، ارم  داد  ربخ  تفگ : نایفـس ، نب  حارج  ارم  داد  ربخ  و 
وا مسا  يدهم ؛ تسوا  تسا و  نم  دنزرف  زا  حلاص  فَلَخ  : » هک مالـسلا  امهیلعدّـمحم  نب  رفعج  نم ، دّیـس  دومرف  هک : تفگ  یـسوم ،

«. تسا لقیص  وا  ردام  مان  نامزلارخآ ؛ رد  دنک  یم  جورخ  مساقلاوبا ؛ وا  هینک  تسا ، دّمحم 

دـنیوگ و یم  سجرن  ار  وا  موس ، تیاور  رد  تسا و  هکیلم  همیکح  وا  ردام  رگید ، تیاور  رد  هک  درک  لـقن  نم  يارب  عراد  رکبوبا  و 
: تسا مسا  ود  بحاص  وا  تسا و  مساقلاوبا  وا  هینک  و  نیا ، هب  تسا  رتاـناد  يادـخ  دـنیوگ و  یم  نسوس  ار  وا  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب 

دنک یم  ادن  دورب ، هک  اجره  هب  وا  اب  دور  یم  باتفآ ، زا  دـنکفا  یم  هیاس  ار  وا  يربا  نامزلارخآ ؛ رد  دوش  یم  رهاظ  دّـمحم ؛ فَلَخ و 
«. تسا يدهم  نیا  : » هک حیصف  زاوآ  هب 

ار مالسلا  هیلعرظتنم  ردام  : » هک خیرات  باحصا  زا  یـضعب  زا  نیکـسلاوبا  ارم  داد  ربخ  تفگ : یـسوط ، یـسوم  نب  دّمحم  ارم  داد  ربخ 
«. دنیوگ یم  هکیلم   ] همیکح
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فَلَخ هینک  : » دنیوگ یم  هک  تفگ  يدع ، نب  مثیه  زا  دّمحم  نب  هَّللادبع  ارم  داد  ربخ  تفگ : یـسوط ، یـسوم  نب  دّمحم  ارم  داد  ربخ 
«. تسا مسا  ود  بحاص  وا  تسا و  مساقلاوبا  حلاص ،

رد روهـشم  ملاع  يدادـغب -  باشخ  نبا  هب  فورعم  دـمحا -  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  دّـمحموبا  هتفگ ، دوخ  خـیرات »  » رد ناکلخ  نبا 
وا يارب  و  مولع ، زا  دوب  ّولمم  وا  و  دوب ،]  ] رایسب تاءاِرق  هب  نآرق  ظفح  باسح و  ضیارف و  بَسَن و  ثیدح و  ریـسفت و  وحن و  بدا و 
رد دوب و  لاس 492  وا  دلوم  هک  هتفگ  وا  تاّفلؤم  زا  يا  هراپ  رکذ  زا  دعب  .دوب و  یبوخ  تیاهن  رد  وا  ّطخ  اهنآ و  رد  دوب  ییالوط  دـی 

.تسا هدرک  وا  زا  یغیلب  ءانث  هاحنلا ،» تاقبط   » رد یطویس  .درک و  تافو  لاس 567 

( یبرع نبا   ) یبرع نیدلا  ییحم  مشش :

دینادب : » هتفگ هدرک ، لقن  تیقاوی »  » رد ینارعـش  هچنآ  قباطم  دوخ ، تاحوتف »  » باتک زا  باب 366  رد  یسلُدنَالا  یبرعلا  نیدلا  یحم 
داد لدع و  زا  ار  نآ  دنک  رپ  سپ  ملظ ؛ روج و  زا  نیمز  دوش  رپ  هک  نآ  ات  دـنک  یمن  جورخ  نکل  يدـهم ، جورخ  زا  تسا  راچان  هک 

لوسر ترتع  زا  وا  هفیلخ ؛ نیا  دوش  یلاو  هک  نیا  ات  ار  زور  نآ  دنوادخ  دـنک  یم  ینالوط  زور ، کی  رگم  ایند  زا  دـنامن  یقاب  رگا  و 
دلاو تسا و  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  وا  ّدج  .تسا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترتع  زا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
ماما رسپ  مظاک ، یسوم  ماما  رسپ  اضر ، ّیلع  ماما  رسپ  یقت ، دّمحم  ماما  رـسپ  یقنلا ؛ یلع  ماما  رـسپ  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  وا 

.تسا مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  رسپ  نیسح ، ماما  رسپ  یلع ، نیدباعلا  نیز  ماما  رسپ  رقاب ، دّمحم  ماما  رسپ  قداص ، رفعج 
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هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  هیبش  میهاربا ؛ ماقم  نکر و  نیبام  ناناملـسم ، ار  وا  دننک  یم  تعیب  ادخ ؛ لوسر  مسا  اب  وا  مسا  تسا  قباطم 
رد ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دننام  يدحا  دوش  یمن  هک  اریز  قلُخ ؛ رد  تسوا  زا  رت  نییاپ  قلَخ و  رد  تسا  ملـسو  هلآو 

«. ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  : » دیامرف یم  یلاعت  يادخ  و  وا ، قالخا 

نک اطع  يدهم  يا  دیوگ : یم  سپ  درم ، وا  دزن  رد  دیآ  یم  تیعر ؛ رد  دنک  یم  راتفر  تلادع  هب  و  هیوّسلاب ، ار  لام  دنک  یم  میـسقت 
.درادرب ار  وا  دناوت  هک  ردق  نآ  وا ، هب  دنک  یم  اطع  سپ  تسا ، لام  وا  يور  شیپ  رد  و  نم ! هب 

هب هتشاد  هاگن  هچنآ  زا  شیب ) ) شیپ یصاعم ، یهانم و  زا  ار  مدرم  وا ، هب  دنوادخ  دراد  یم  زاب  .نید  یتسـس  تقو  رد  دنک  یم  جورخ 
 . ...نآرق

( ینارعشلا  ) باّهولا دبع  خیش  متفه :

دیاقع رد  رهاوج » تیقاوی و   » باتک رد  هددعتم ، فیناصت  بحاص  روهـشم و  فراع  ینارعـشلا ، یلع  نب  دمحا  نب  باهولا  دبع  خیش 
دوش عقاو  هک  تسا  ّدبال  تسا و  ّقح  هداد ، ربخ  نآ  هب  عراش  هک  تمایق  تامالع  عیمج  : » هک هتفگ  مشش  تصـش و  ثحبم  رد  رباکا ،
رگم دـنامن  رگا  هک  نیا  ات  ...یـسیع  هاگ  نآ  لاّجد ؛ هاگ  نآ  مالـسلا ؛ هیلع  يدـهم  جورخ  لثم  تمایق ؛ نتـساخرب  زا  شیپ  اـهنآ  همه 

«. اهنیا همه  دوش  یم  عقاو  ایند ، زا  زور  کی 

یماج نمحرلادبع  نیدلارون  متشه :

رد هفینحوبا ، ذیملت  ینابیـش ، نسح  نب  دّمحم  هب  دوش  یم  یهتنم  شبـسن  هک  یماج  ّالم  هب  فورعم  یماج ، نمحرلا  دـبع  نیدـلا  رون 
رد سیمخ  خیرات   » باتک لوا  رد  یکلام ، يرَکب  راّید  نسح  نب  دّمحم  نب  نیسح  یـضاق  روهـشم ، ملاع  هک  هّوبنلا - » دهاوش   » باتک

بتک زا  ار  نآ  سیفن » سفنا  لاوحا 
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یشخب اب  هدومن  لقن  هّیماما  رابخا  قباطم  ار  ترضح  نآ  تدالو  بیارغ  حرش  هدرمش و  مهدزاود  ماما  ار  بانج  نآ  هدرمش -  هربتعم 
.دنک یم  حیرصت  بانج  نآ  ّتیودهم  تفالخ و  رب  هک  يرابخا  زا 

يولهِد ّقحلادبع  خیش  مهن :

هلاسر رد  يو  تسا ، هریغ  ثیدـح و  لاجر و  نف  رد  ّتنـس  لها  نایم  رد  هعیاـش  هربتعم  فیناـصت  بحاـص  يولهد ، قحلادـبع  خـیش 
دزن تسا  موـلعم  هنع  هللا  یـضردمحم  وا  دـلو  يرکـسع و  نسح  دّـمحموبا  : » هک هتفگ  مالـسلا » مهیلعراـهطا  هّمئا  لاوـحا  بقاـنم و  »
هّمع هک  مالسلا -  هیلعداوج  دّمحم  رفعج  یبا  تنب  مالسلا -  اهیلع  همیکح  هک  دنا  هدرک  تیاور  و  شلها ، تاقث  باحـصا و  ّصاوخ 

و دیایب ، دوجو  هب  يرسپ  ار  وا  هک  دومن  یم  عّرضت  درک و  یم  اعد  تشاد و  یم  تسود  دشاب ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  دّمحموبا 
.دنتفگ یم  سجرن »  » هک دوب  هدیزگرب  يا  هیراج  ار  هنع  هللا  یضر  يرکسع  نسح  دّمحموبا 

زا يرکسع  نسح  درک ، اعد  ار  وا  دمآ ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  دّمحموبا  دزن  همیکح  دش ، هنس 255  نابعش  فصن  بش  نوچ 
!. تسا شیپ  رد  يراک  هک  شاب  ام  دزن  بشما ، کی  هّمع ! ای  هک : تساوخ  وا 

ندـییاز درد  هب  سجرن  دیـسر ، رجف  تقو  نوـچ  داتـسیاب ؛ ناـشیا  هناـخ  رد  بش  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  تساوـخ  هب  هـمیکح 
ار دولوم  هک  وش  تسـش و  راک  هنتخ و  زا  غراف  هدمآ و  دوجو  هب  هدرک  هنتخ  دید  يدولوم  دمآ ؛ سجرن  دزن  همیکح  دـش ؛ برطـضم 
و ناذا ، وا  تسار  شوگ  رد  ...دروآ و  دورف  شنامشچ  شتـشپ و  رب  تسد  تفرگب و  دروآ ؛ مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  دزن  دننک ؛

.درپس شردام  هب  ار  وا  همیکح  سپ  شردام ؛ شیپ  ار  وا  ربب  هّمع ! ای  تفگ : تفگ و  هماقا  وا  پچ  شوگ  رد 
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ار وا  و  درز ، ياه  هماـج  رد  مدـید  يو  شیپ  ار  دولوم  مدـمآ ؛ يرکـسع  نسح  دّـمحموبا  شیپ  نآ ، زا  دـعب  هک : دـیوگ  یم  همیکح 
نم رب  ار  ملع  نآ  هک  كرابم  دولوم  نیا  لاح  هب  يراد  یملع  چیه  يدّیس ! متفگ : .دش  وا  راتفرگ  مامت  نم  لد  هک  مدید  میظع  يرون 

؟ ینک اقلا 

.دندوب هداد  تراشب  نادب  ار  ام  هک  تسام  رَظَتنم  دولوم  نیا  هّمع ! ای  تفگ :

یم تفر  دـمآ و  يرکـسع ، نسح  دّـمحموبا  دزن  رگید  .متفر  هدجـس  هب  نآ  هنارکـش  هب  مداـتفا و  نیمز  رب  نـم  سپ  تـفگ : هـمیکح 
؟ دش هچ  ام  رَظتنم  دّیس  نآ  نم ! يالوم  يا  مدیسرپ : مدیدن ؛ ار  دولوم  مدمآ ، يو  دزن  يزور  مدرک ؛

«. دوب هدرپس  يو  هب  ار  دوخ  رسپ  مالسلا  هیلع  یسوم  ردام  هک  سک  نآ  هب  میدرپس  ار  وا  هک : دومرف 

دامتعا دننک و  داهـشتسا  وا  لاجر  ثیداحا و  بتک  زا  ناتـسودنه  ياملع  هتـسویپ  تسا و  ّتنـس  لها  ناربتعم  زا  روکذـم ، قحلادـبع 
دلجم دـص  هب  وا  فیناصت  : » هک هتفگ  اـجنآ  رد  تسا و  دوجوم  ناتـسودنه » راـثآ  یف  ناـجرملا  هحبـس   » رد وا  لاـح  حرـش  دـنیامن و 

«. هدرک تافو  لاس 1058  رد  هدیسر و 

ثِّدحم نیسح  نیدلا  لامج  دّیس  مهد :

تسا و ّتنـس  لها  دزن  رد  هفورعم  هلوادتم  بتک  زا  هک  دشاب  یم  بابحَالا » هضور   » باتک فلؤم  ثّدحم ، نیـسح  نیدلا  لامج  دّیس 
رد يراق  یلع  ّالم  هک  هدرک  لقن  ءاصقتسا »  » رد هدرمش و  هدمتعم  بتک  زا  ار  نآ  سیمخ » خیرات   » لوا رد  يرَکب  راّید  نیسح  یـضاق 

بحاص هاش  دـلاو  يولهد  هَّللا  یلو  هاـش  و  هاکـشم » لاـجر  حرـش   » و هوبنلا » جرادـم   » رد يولهد  ّقحلادـبع  و  هاکـشم » حرـش  هاـقرم  »
.دنیامن جاجتحا  لالدتسا و  نآ ، هب  دننک و  لقن  رّرکم  باتک ، نآ  زا  ءافخلا » هلازا   » رد فورعم ، زیزعلادبع 
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رهوج تیالو و  جرُد  ّرد  نآ  نویامه  ّدلوت  نسحلا : نب  دّمحم  نمتؤم ، مهدزاود ، ماما  نایب  رد  مالک  هک : هتشاد  موقرم  باتک  نآ  رد 
هدوب و  (1) دلو ّما  رهگ ، یلاع  نآ  ردام  ...داـتفا و  قاـفّتا  هرماـس  رد  لاس 255  نابعـش  همین  رد  نایوار ، رثکا  لوق  هب  تیادـه ، ندـعم 
اب ماـن  هینک و  رد  مارتحـالاوذ ، ماـما  نآ  هکیلم و   ] همیکح هدـش -  هتفگ  سجرن و -  هدـش -  هتفگ  نسوـس و -  اـی  لقیـص  هب  هامـسم 

باقلا زا  نامزلا ، بحاص  حـلاصلا و  فلخلا  رَظتنم و  يدـهم  و  دراد ، تقفاوم  مالـسلاو -  هالـصلا  هلآ  هیلع و  مانَالا -  ریخ  ترـضح 
.تسوا

تلاـح رد  مالـسلا  اـمهیلعایرکز  ییحی و  دـننام  ار  رازلگ  هفوکـش  نآ  اـیاطعلا  بهاو  ترـضح  دوخ ، راوگرزب  ردـپ  تلحر  تقو  رد 
.دیناسر تماما  دنلب  هبترم  هب  یکدوک  و   ] ابص تقو  رد  دومرف و  تمارک  مکح »  » ّتیلوفط

نب هجح  نامه  دوعوم ، يدـهم  هک  نآ  رد  هحیرـص  تایاور  یـضعب  بانج و  نآ  ّقح  رد  فالتخا  رد  دـنچ  یتاـملک  رکذ  زا  دـعب  و 
: لاق نم  ُّرَد  هَّللو  دیسر ؛ اجنیدب  نخس  نوچ  هک  دیوگ  فورح  مقار  هتفگ : تسا  مالسلا  امهیلع  يرکسعلا  نسحلا 

راعش تیاده  ماما  يا  ایب 

راظتنا دح  زا  مغ  تشذگب  هک 

باقن نکفیب  نویامه  يور  ز 

باتفآ نوچ  راسخر  زاس  نایع 

افتخا لزنم  زا  يآ  نورب 

افو رهم و  راثآ  نک  نایامن 

ّبقرتم رظتنم و  و  بانج ، نآ  يافتخا  تبیغ و  ترـضح و  نآ  دوجو  هب  دقتعم  هّیماما ، دـننام  هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  تاملک  نیا  و 
(2) .تسا ترضح  نآ  روهظ 
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تسا مالسلا  امهیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  هّجح  نامه  ، دوعوم يدهم  هک  نیا  تابثا  رد  : مجنپ باب 

هراشا

لها تیاور  هب  نیملـسم ، همه  قافّتا  هب  تسا ، مالـسلا  اـمهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هّجح  ناـمه  دوعوم ، يدـهم  هک  نیا  تاـبثا  رد 
: مالسلا مهیلع  ناماما  زا  یضعب  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هعیش ، ننست و 

ننست لها  تایاور 

لوا

دمحا زا  دوخ  دانـسا  هب  هدرک  تیاور  دوخ  نیعبرا »  » باتک رد  يزار  سراوفلا  یبا  نب  ملـسم  نب  دّـمحم  نیدـلا  بجتنم  ظفاح ، ملاع 
: تفگ هک  ، ] يرصب عفار  یبا  نب 

، مردپ ارم  داد  ربخ  دومرف : هک  بانج  نآ  زا  دوب ، مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا ، یبا  ماما  مداخ  وا  مردپ و  ارم  داد  ربخ  »
ملع رقاب  مردپ  ارم  داد  ربخ  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  مردپ ، ارم  داد  ربخ  تفگ : مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  حلاص  دـبع 
ارم داد  ربخ  تفگ : مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  دّیـس  مردـپ ، ارم  داد  ربخ  تفگ : مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  دّـمحم  ایبنا ،
هک مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ءایصوالا  دّیس  مردپ ، ارم  داد  ربخ  تفگ : مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ءادهـشلا  دّیـس  مردپ ،

تسود هک  یسک  : » دومرف نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف :
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یلع اب  دنک  تالاوم  سپ  وا ، زا  دنکن  ضارعا  دنک و  لابقا  وا  هب  تمحر ، رظن  هب  دـنوادخ  ار و  ّلجوّزع  دـنوادخ  دـنک  تاقالم  دراد 
.مالسلا هیلع 

.مالسلا هیلع  نسح  وت ، رسپ  اب  دنک  تالاوم  دشاب ، دونشخ  وا  زا  دنوادخ  ار و  ّلجوّزع  دنوادخ  دنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یسک 

.مالسلا هیلع  نیسح  وت ، رسپ  اب  دنک  تالاوم  سپ  دشابن ، وا  رب  یفوخ  ار و  ّلجوّزع  دنوادخ  دنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یسک 

، دـشاب هدـش  كاپ  اهنآ  زا  هدرک و  هرانک  وا  زا  شناهانگ  هک  نآ  لاح  ار و  ّلجوّزع  دـنوادخ  دـنک  تاـقالم  دراد  تسود  هک  یـسک 
(1)« ِدوُجُّسلا َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهامیِس  : » هدومرف يادخ  هک  تسا  نانچ  وا  مالسلا و  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  اب  دنک  تالاوم  سپ 

یلع نب  دّمحم  اب  دنک  تالاوم  سپ  دشاب ، دنسرخ  شمشچ  هک  نآ  لاح  ار و  ّلجوّزع  دنوادخ  دنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یسک 
.مالسلا امهیلع 

دنک تالاوم  سپ  دنهد ، شتـسار  تسد  هب  اروا  لامعا  باتک  هک  یلاحرد  ار  ّلجوّزع  دنوادخ  دنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یـسک 
.مالسلا امهیلعدّمحم  نب  رفعج  اب 

.مالسلا امهیلعرفعج  نب  یسوم  اب  دنک  تالاوم  سپ  هدش ، هزیکاپ  كاپ و  ار  ّلجوّزع  دنوادخ  دنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یسک 

یـسوم نب  یلع  اـب  دـنک  تـالاوم  سپ  تـسا ، نادـنخ  هـک  یلاـح  رد  ار  ّلـجوّزع  دـنوادخ  دـنک  تاـقالم  دراد  تـسود  هـک  یـسک 
.مالسلا امهیلعاضرلا 

تانـسح هب  لّدبم  ار  وا  تائیـس  هدرک و  دـنلب  ار  وا  تاجرد  هک  یلاح  رد  ار  ّلجوّزع  دـنوادخ  دـنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یـسک 
.مالسلا امهیلع  یلع  نب  دّمحم  وا ، رسپ  اب  دنک  تالاوم  سپ  دنا ، هدومن 
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و دنکن ، هّقادم  دـیامن و  هبـساحم  یناسآ  هب  وا ] دروم  رد   ] دـنوادخ سپ  ار ، ّلجوّزع  دـنوادخ  دـنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یـسک 
اب دنک  تالاوم  سپ  ناراکزیهرپ ، يارب  هدـش  اّیهم  هک  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  یخارف  هب  وا  یخارف  هک  یتشهب  رد  ار  وا  دـنک  لخاد 

.مالسلا امهیلعدّمحم  نب  ّیلع  وا ، رسپ 

نـسح وا  رـسپ  اب  دنک  تالاوم  سپ  دشاب ، نیزئاف  هرمز  رد  هک  نآ  لاح  ار و  ّلجوّزع  دنوادخ  دـنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یـسک 
.مالسلا هیلع  يرکسع 

تالاوم سپ  دشاب ، هدـش  وکین  شمالـسا  لماک و  وا  نامیا  هک  یلاح  رد  ار  ّلجوّزع  دـنوادخ  دـنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یـسک 
.مالسلا هیلع  يدهم  نامزلا ، بحاص  م ح م د ، رظتنم ، وا ، رسپ  اب  دنک 

یُقت مالعَا  يده و  هّمئا  تلاهج و  بش  یکیرات  ياه  غارچ  دننانیا  سپ 

«. منماض یلاعت  يادخ  رب  ار  تشهب  وا  يارب  نم  ناشیا ، اب  دنک  تالاوم  ار و  ناشیا  دشاب  هتشاد  تسود  هک  یسک  ره 

مود

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ءادعـسلا » هیادـه   » رد يدابآ  تلود  رمع  نب  نیدـلا  باهـش  ءاـملعلا ، کـلم 
«. تسا مالسلا  هیلع  مئاق  ناشیا  رخآ  هک  تسا  ماما  ُهن  وا ، نارسپ  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  دعب  : » دومرف

موس

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  همطاف ، رب  مدـش  لخاد  : » تفگ هک  يراـصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  زا  هدرک  تیاور  اـجنآ  رد  زین  و 
مئاق ناشیا  رخآ  هک  ار  مسا  هدزای  مدرمـش  سپ  .دوب  وا  نادـنزرف  زا  ناماما  ياه  ماـن  نآ ، رد  و  دوب ، ییاـه  حول  وا  شیپ  رد  ملـسو و 

«. دوب مالسلا  هیلع 

مراهچ

دّمحموبا رب  هتفگ : هک  یضعب  زا  هدرک  تیاور  هّوبنلا » دهاوش   » باتک رد  یماج  نمحرلادبع  اّلم  ّتنـس ، لها  دزن  روهـشم  فراع  ملاع 
هنع هللا  یضر  ّیکز 
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»؟ دوب دهاوخ  هک  وت  زا  دعب  ماما  هفیلخ و  هَّللا ! لوسر  نبای  : » هک متفگ  مدمآرد و  مالسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ینعی  )

: دومرف سپ  یگلاس ؛ هس  ّنس  رد  دوب ، مهدراهچ  بش  هام  هک  ایوگ  هتفرگ ، شود  رب  یکدوک  دـمآ  نوریب  سپ  تفر ، هناخ  لـخاد  هب 
يو هینک  وا ، هینک  لوسر و  مان  نیا ، مان  .م  دنایامن  یمن  وت  هب  ار  دوخ  دنزرف  نیا  يدوب ، یمارگ  یلاعت  يادخ  شیپ  هن  رگا  نالف ! يا  »

«. ًارْوَج ًاْملُظ َو  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَع  ًاطِْسق َو  َضْرَألا  ُأَلْمَی  يِذَّلا  َوُه  « ؛ تسا

مجنپ

هناخ يو  تسار  تسد  رب  مدـمآ ، رد  يرکـسع ) ماما  ینعی   ) دّـمحموبا رب  يزور  : » تفگ هک  يرگید  زا  هدرک  تیاور  اـجنآ  رد  زین  و 
؟ دوب دهاوخ  هک  رما  نیا  بحاص  نیا ، زا  دعب  يدّیس ! ای  متفگ : هتشاذگ ؛ ورف  نآ  هب  هدرپ  مدید  يا 

!« رادرب ار  هدرپ  نآ  : » دومرف

رانک رب  دـمآ و  هتـشاذگ ؛ ناوسیگ  و  یلاخ ، يو ، تسار  هراسخر  رب  یگزیکاپ ؛ تراهط و  لامک  رد  دـمآ  نوریب  یکدوک  متـشادرب ؛
.تسشن دّمحموبا 

 ...«. نیا زا  دعب  امش  بحاص  تسا  نیا  هک : دومرف  دّمحموبا 

مشش

هک لالب  نب  یلع  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  هّمهملا » لوصفلا   » رد غاّبـص  نبا  هب  روهـشم  یکلاـم ، یّکم  دّـمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون 
فَلَخ هب  ار  اـم  داد  ربـخ  و  لاـس ، ود  هب  شتاـفو  زا  شیپ  مالـسلا  اـمهیلع  يرکـسع  یلع  نب  نـسح  دّـمحم  یبا  دـمآ  نوریب  : » تـفگ

تسوا رسپ  وا ، فلخ  هک  نیا  هب  ارم  درک  ربخ  زور ، هس  هب  شتافو  زا  شیپ  نم ، يوس  هب  دمآ  نوریب  هاگ  نآ  .دوخ  زا  دعب  نیشناج ) )
«. وا زا  دعب 
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متفه

« - بابحالا هضور   » باتک رد  فورعم  ثّدحم  نمحرلا  دبع  دّیـس  نب  هَّللا  لضف  نیدـلا  ثایغ  دّیـس  نب  هَّللا  ءاطع  نیدـلا  لامج  دـیس 
هک نآ  رب  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ّقح  رد  ّتنـس  لها  بتک  دـیناسم  حاحـص و  رابخا و  قیبطت  و  باـنج ، نآ  رد  فـالتخا  رکذ  زا  دـعب 

: تفگ یم  هک  هنع  هللا  یـضر  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  مدینـش  تفگ : هک  یفعُج  دیزی  نب  رباج  زا  هدرک  تیاور  دنیوگ -  هیماما 
،(1)« ْمُْکنِم ِْرمَألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » ار هیآ  نیا  دوخ  ربمغیپ  رب  دـینادرگ  لزان  یلاعت  دزیا  نوچ 

وت تعاطا  هب  ار  ناشیا  تعاطا  یلاعت  يادخ  هک  رما  نابحاص  دنتسیک  سپ  ار ، وا  لوسر  ادخ و  ام  میـسانش  یم  هَّللا ! لوسر  ای  : » متفگ
»؟ تسا هتخاس  نیرق 

هاگ نآ  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  ناشیا ، ِلوا  نم ؛ زا  دـعب  دـننم  ياـفلخ  ناـشیا  : » تفگ ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سپ 
یم كرد  هک  تسا  دوز  و  رقاب ، هب  تاروت  رد  فورعم  یلع -  نب  دّمحم  هاگ  نآ  نیسحلا ، نب  یلع  هاگ  نآ  نیـسح ، هاگ  نآ  نسح ،
نآ رفعج ، نب  یـسوم  هاگ  نآ  دّـمحم ، نب  رفعج  هاگ  نآ  ناسرب - ! مالـس  نم  زا  ار ، وا  يدرک  تاقالم  هاگره  رباـج ! يا  ار ؛ وا  ینک 

و وا ، نیمز  رد  هَّللا  هّجح  هاگ  نآ  یلع ، نب  نسح  هاگ  نآ  دّـمحم ، نب  یلع  هاگ  نآ  یلع ، نب  دّـمحم  هاـگ  نآ  یـسوم ، نب  ّیلع  هاـگ 
.مالسلا مهیلع  یلع  نب  نسح  نب  دّمحم  شناگدنب ، نایم  رد  هَّللا  هّیقب 

دنک یم  تبیغ  هک  تسا  یسک  نیا  و  ار ، نآ  براغم  نیمز و  قراشم  وا  تسد  رب  ّلجوّزع  دنوادخ  دنک  یم  حتف  هک  تسا  یسک  نیا 
، نامیا يارب  ار  وا  لد  یلاعت  يادـخ  هک  نآ  رگم  وا ، تماما  هب  لوق  رد  نآ ، رد  دـنام  یمن  تباـث  هک  یتبیغ  دوخ ؛ ياـیلوا  هعیـش و  زا 

«. هدومزآ
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؟ دنبای عافتنا  ماما ، تبیغ  رد  هعیش  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  متفگ : دیوگ : رباج 

لثم وا ، تیالو  هب  دـنوش  عفتنم  وا و  رون  هب  دـننک  هئاضتـسا  ناـشیا  هک  يربمغیپ ، هب  ارم  هدومرف  ثوعبم  هک  نآ  هب  مسق  يرآ ! دومرف :
.دشاب هدرک  ناهنپ  ار  وا  ربا  هک  دنچره  باتفآ ، هب  مدرم  عافتنا 

«. دشاب نآ  لها  هک  یسک  زا  رگم  ار  نآ  راد  ناهنپ  سپ  تسا ؛ یهلا  هنونکم  رارسا  زا  نیا  رباج ! يا 

متشه

ترـضح تدالو  تیاور  رکذ  زا  دعب  باطخلا » لصف   » باتک رد  اسراپ ، هجاوخ  هب  فورعم  دّمحم ، نب  دّـمحم  یفنح ، يراخب  ظفاح 
رد ار  دولوم  مدید  يرکـسعلا و  نسحلا  دّمحم  یبا  دزن  مدـمآ  نم  : » تفگ همیکح  هک  هتفگ  نوتاخ ، همیکح  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم 

تسه یملع  وت  دزن  رد  ایآ  نم ! دّیس  يا  متفگ : تفرگ و  ار  مبلق  هک  ردقنآ  رون  ءاهب و  زا  دوب  وا  رب  و  يدرز ، هماج  رد  وا  يور  شیپ 
؟ ام هب  ار  نآ  ییامرف  ءاقلا  سپ  دولوم ، نیا  رد 

.وا هب  ار  ام  دنداد  تراشب  هک  تسا  یسک  نیا  تسا ؛ رَظتنم  نیا  هّمع ! يا  دومرف :

.تمعن نیا  رکش  يارب  منک  هدجس  هک  دنوادخ  يارب  مداتفا  نیمز  هب  تفگ : همیکح 

يا متفگ : باـنج  نآ  هب  يزور  مدـید ؛ یمن  ار  دوـلوم  نآ  يرکـسعلا و  نسحلا  دّـمحم  یبا  دزن  مدرک  یم  دّدرت  نم  هاـگ  نآ  تفگ :
؟ ام رَظتنم  ام و  دّیس  اب  يدرک  هچ  نم ! يالوم 

«. ار دوخ  رسپ  یسوم ، ردام  وا  هب  درپس  هک  سک  نآ  هب  ار  وا  مدرپس  دومرف :

مهن

زا هدرک  تیاور  دوخ  بقانم »  » رد یمزراوخ ، دمحا  نب  قفوم 

ص:62

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ www.Ghaemiyeh.comدیشروخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ يوناز  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  مدید  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رضحم ]  ] هب مدش  لخاد  تفگ : هک  يدّمحم  ناملس 
، یماما وت  یتاداس ؛ ردپ  يدّیـس ، ردپ  يدّیـس  وت  : » دومرف یم  دـییوب و  یم  ار  شنهد  دیـسوب و  یم  ار  شنامـشچ  ود  وا  دوب و  بانج 

مُهن هک  دنتـسه  وت  بلُـص  زا  هک  یتّجح ، ُهن  ردـپ  یتّجح ، ردارب  یتّجح ، رـسپ  یتّـجح ، وت  يا ؛ هّمئا  ردـپ  یماـما ، ردارب  یماـما ، رـسپ 
«. تسا ناشیا  مئاق  ناشیا ،

مهد

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  دوعـسم  نب  هَّللادبع  زا  هدرک  تیاور  تنـس  لها  قیرط  زا  بقانم »  » رد بوشآرهـش ، نبا 
يدهم ناشیا  مُهن  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  بلُص  زا  ناشیا ، نت  ُهن  دنتـسه ؛ نت  هدزاود  نم ، زا  دعب  هّمئا  : » دومرف یم  ملـسو  هلآو 

(1) «. تسا

مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  تماما  رب  مالسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  ادخ و  لوسر  زا  هّیماما  هعیش  تایاور 

مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  تماما  رب  مالسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  ادخ و  لوسر  زا  هّیماما  هعیش  تایاور 

هّجح مهدزاود ، ماما  دوعوم ، يدـهم   » هک نیا  رب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هّیماما  تایاور  اما  و 
و تسا ، لیوطت  بجوم  دوجوم ، مامت  رکذ  درک و  ءاصحا  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  تسا ،» مالـسلا  امهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب 

ملاع زا  نآ  همجرت  راحب و  یگنس  پاچ   ] مهن دّلجم  صوصخ  تسا ؛ دوجوم  هیسراف  هیبرع و  ثیداحا  بتک  زا  يرایسب  رد  هَّللادمحب 
راحب و یگنس  پاچ  مهدزیس  دلجم  هللا و  همحر  یسلجم  یقت  دّمحماّلم  لیلجلا  ملاعلا  نب  هَّللادبعاّلم  نب  ریصناّلم  نب  اضر  اقآ  لضاف ،

: مینک یم  تعانق  ثیدح ، دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  نکل  و  نآ ، همجرت 
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لوا

لوسر هک  دینـش  بانج ، نآ  دوخ  زا  هک  هدرک  تیاور  دوخ  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  یلاله ، سیق  نب  میلس 
....یناشیا لوا  یلع ! ای  وت  : » هک رمَالا  یلوا  نایب  رد  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

مقتنم نم و  يافلخ  و  نم ، يایصوا  مئاق  تّجح  وا ، رسپ  هاگ  نآ  دومرف : سپ  مالسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسح  ماما  ات  دندرمـش  هاگ  نآ 
«. ملظ روج و  زا  هدش  رپ  هکنانچ  داد ، لدع و  زا  ار  نیمز  دنک  یم  ُرپ  هک  نم  يادعا  زا 

مود

، دوخ دّیـس  رب  مدـش  لخاد  تفگ : هک  ینـسح  هَّللادـبع  نب  میظعلادـبع  زا  دایز  نب  لهـس  زا  هدرک  تیاور  يروباشین  ناذاش  نب  لضف 
وت هک  اقح  مساقلاوبا ! يا  وت  هب  ابحرم  : » دومرف داتفا ، نم  رب  ترضح  رظن  نوچ  مالسلا ؛ -  هیلع  یقن  ّیلع  ماما  ینعی  دّمحم -  نب  یلع 

.ییام تسود 

هک نآ  اـت  مشاـب  تباـث  نآرب  دـشاب ، وت  هدیدنـسپ  رگا  ار  دوخ  نید  ملاـعم  منک  ضرع  وت  هب  هک  مراد  هدارا  هَّللا ! لوسر  نباـی  متفگ :
.دوخ يادخ  اب  منک  تاقالم 

! مساقلاابا ای  يراد  هچنآ  روایب  هک : دومرف  ترضح  نآ 

لاطبا و ّدح  نآ  هک  تسا  ّدح  ود  زا  جراخ  و  تسین ، دـننام  لثم و  ار  وا  تسا و  یکی  یلاعت  كرابت و  يادـخ  میوگ : یم  هک : متفگ 
مـسج هلالج ، ّلج  وا  هکلب  تسین ؛ رهوج  و  تسین ، ضَرَع  و  تسین ، تروص  و  تسین ، مسج  یلاعت  هناحبـس و  وا  و  تسا ، هیبشت  ّدـح 

لعاج و کلام و  يزیچ و  ره  راـگدرورپ  و  تساـهرهوج ، ضارعَا و  هدـننیرفآ  اـه و  تروص  هدنـشخب  تروص  اـه و  مسج  هدـنهد 
؛ تسا زیچ  نآ  ثِدحم 

؛ تسین يربمغیپ  تمایق ، زور  ات  وا ، زا  دعب  تسا و  ناربمایپ  متاخ  تسوا و  لوسر  هدنب و  دّمحم ، هک  میوگ  یم 
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؛ تسین یتعیرش  تمایق ، زور  ات  تعیرش ، نآ  زا  دعب  تسا و  تعیرش  هدننک  متخ  وا ، تعیرش  هک  میوگ  یم  و 

وا دـنزرف  وا ، زا  دـعب  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملا ، ریما  وا ، زا  دـعب  رما  ّیلو  هفیلخ و  ماـما و  هک  میوـگ  یم  و 
نب ّیلع  سپ  رفعج ، نب  یسوم  سپ  دّمحم ، نب  رفعج  سپ  یلع ، نب  دّمحم  سپ  نیسحلا ، نب  ّیلع  سپ  نیـسح ، وا ، زا  دعب  و  نسح ،

! نم يالوم  يا  وت  سپ  مالسلا ، مهیلع  یلع  نب  دّمحم  سپ  یسوم ،

هرابرد تسا  هنوگچ  هدـیقع  ار  نامدرم  سپ  تسا ؛ نسح  نم  دـنزرف  رما ، ّیلو  هفیلخ و  ماما و  نم ، زا  دـعب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
؟ وا زا  دعب  نیشناج 

!؟ نم يالوم  يا  نآ ، تسا  هجو  هچ  رب  متفگ :

لدع و زا  ار  نیمز  دـنادرگ  رپ  دـنک و  جورخ  ات  وا  مان  ندروآ  نابز  رب  دـشابن  لالح  ار و  وا  صخـش  دـننیبن  هک  تهج  نآ  زا  دومرف :
.ملظ روج و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نانچ  نآ  داد ،

لئاق زین  نامز ) ماما  ینعی   ) وا فَلَخ  نسح و  ماما  ترضح  تماما  هب  ینعی  مدرک -  رارقا  : » متفگ سپ  تفگ : مالـسلا  هیلع  میظعلادبع 
نامرف ینعی  ناشیا -  تعاـط  تسادـخ و  نمـشد  ناـشیا ، نمـشد  تسادـخ و  تسود  ناـماما ، نیا  تسود  هک  میوگ  یم  و  مدـش - 

ینامرفان تیصعم و  ناشیا -  ندومن  ینامرفان  ینعی  ناشیا -  تیصعم  تسادخ و  يرادرب  نامرف  تعاط و  ناشیا -  زا  ندومن  يرادرب 
؛ تسادخ

نازیم و  تسا ، ّقح  طارـص  و  تسا ، ّقح  خزود  و  تسا ، ّقح  تشهب  و  تسا ، ّقح  ربق  رد  شـسرپ  و  تسا ، ّقح  جارعم  هک  میوگ  یم 
تساهربق رد  هک  ار  یسک  ره  تخیگنارب  دهاوخ  یلاعت  يادخ  تسین و  نآ  رد  یّکش  و  تسا ، هدنیآ  ّقح و  تمایق  و  تسا ، ّقح 
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هب رما  داهج و  جـح و  هزور و  تاکز و  تسا و  زامن  هّمئا ، لوسر و  ادـخ و  یتسود  تیالو و  زا  دـعب  هبجاو ، ضئارف  هک  میوگ  یم  و 
«. رکنم زا  یهن  فورعم و 

هک ینید  نآ  تسادـخ ؛ نید  يدرک ، ضرع  يراد و  وـت  هک  داـقتعا  نیا  هک  مسق  ادـخ  هب  مساـقلاوبا ! يا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 
رد اـیند و  رد  تباـث  لوق  هب  ار  وت  درادـب  تباـث  یلاـعت  يادـخ  هک  نآ  رب  شاـب  تباـث  دوخ ؛ ناگدـنب  يارب  زا  ار  نآ  تسا  هدیدنـسپ 

«. ترخآ

موس

دنزرف يا  : » هک مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دوخ ، يالوم  هجاوخ و  هب  متفگ  تفگ : هک  رابجلادبع  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  و 
؟ تسیک وت  زا  دعب  ادخ ، ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  ماما و  مسا  منادب  هک  مراد  یم  تسود  دنوادخ ! ارم  دنادرگ  وت  يادف  ادخ ! لوسر 

.تسوا يافلخ  نیرخآ  تسادخ و  لوسر  هینک  مه  مان و  مه  هک  تسا  نم  رسپ  نم ، زا  دعب  تّجح  ماما و  دومرف : ترضح  نآ 

؟ دمآدهاوخ دوجوب  هک  زا  تسوت ، رسپ  هک  ماما  نآ  ینعی  وا ؟ تسیک  متفگ :

یندش بیاغ  نامدرم  زا  دوش  بیاغ  سپ  ددرگ ، ّدلوتم  هک  دشاب  دوز  هک  شاب  هاگآ  نادب و  .مور  هاشداپ  رصیق  رـسپ  رتخد  زا  دومرف :
لالح .ملظ و  روج و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نانچمه  داد ، لدع و  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  ار و  لاّجد  دشکب  دوش و  رهاظ  نآ  زا  دـعب  زارد ؛

.دنک رکذ  هینک  مان و  هب  ار  وا  وا ، جورخ  زا  شیپ  هک  ار  يدحا  تسین 

!«. داب وا  رب  ادخ  تاولص  دومرف : و 

مراهچ

یم هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  مدینش  تفگ : هک  يرعشَالا  هَّللا  دبع  نب  قاحسا  نب  دمحا  زا  هدرک  تیاور  زین  و 
دمح : » تفگ
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نامدرم نیرت  هیبش  تسا و  نم  زا  دـعب  هک  ار  فَلَخ  داد ] ناشن   ] دومن نم  هب  ات  دربن  نوریب  ایند  زا  ارم  هک  ار  يدـنوادخ  نآ  ساپـس  و 
.قلُخ قلَخ و  يور  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  هب  تسا 

درک دهاوخ  ُرپ  سپ  دینادرگ ؛ دهاوخ  رهاظ  ار  وا  نآ ، زا  دعب  و  شندوب ، بیاغ  نامز  رد  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  دومن  دهاوخ  تظفاحم 
«. روج ملظ و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نانچمه  داد ، لدع و  زا  ار  نیمز 

مجنپ

ماما زا  مدینـش  تفگ : هک  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  سابعلا  نب  هَّللادیبع  نب  نیـسحلا  نب  هزمح  نب  یلع  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  و 
همین بش  رد  نم ، زا  دعب  هفیلخ  ادخ و  ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  ادخ و  ّیلو  دـش  دـّلوتم  : » تفگ یم  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

.رجف عولط  رد  لاس 255  نابعش 

زا دعب  .دنتسش  لیبسلـس  رثوک  بآ  هب  ار  وا  هک  نیبّرقم  هکئالم  زا  یعمج  اب  دوب  تشهب  نزاخ  ناوضر ، تسـش ، ار  وا  هک  یـسک  لوا 
(. مالسلا هیلعداوج  ماما  رتخد  ینعی   ) مالسلا امهیلعاضر  یلع  نب  دّمحم  ماما  رتخد  نوتاخ ، همیکح  نم  هّمع  ار  وا  تسش  نآ 

رد هک  دوب  هکیلم  شردام  : » تفگ مالـسلا ؛ هیلعرمَالا  بحاص  ردام  زا  دندیـسرپ  تسا -  ثیدـح  نیا  يوار  هک  یلع -  نب  دّـمحم  زا 
«. دوب وا  ياه  مان  زا  زین  سجرن  لقیص و  و  دنتفگ ، یم  هناحیر  ماّیا ، زا  یضعب  رد  و  نسوس ، ار  وا  اهزور ، زا  یضعب 

مشش

خیـش دومرف : هک  يربـط  يولع  هزمح  نب  نسح  تبیغ »  » باـتک زا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  يدـهم  لاوحا  رد  يدـتهملا » هیاـفک   » رد
نامثع نب  دّمحم  ار  ام  داد  ربخ  هک : هتفگ  دوخ  راونالا » رداون   » باتک رد  مامه  نب  دّمحم  یلعوبا 
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ینعم زا  دندیسرپ  مالسلا -  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ینعی  دّمحموبا -  ترضح  زا  هک  تفگ  یم  مردپ  مدینش  تفگ : تاّیَز  دعس  نب 
رب دشاب  ار  يادخ  هک  یتّجح  زا  نیمز  دنام  یمن  یلاخ  دندومرف : ناشیا  هک  ترضح  نآ  یمارگ  ناردپ  زا  دندرک  تیاور  هک  یثیدح 

نیا هک : دومرف  ترـضح  نآ  ّتیلهاج ؛ ندرم  تسا  هدرم  دـشاب ، هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک  ره  تماـیق ؛ زور  اـت  قلخ ،
.تسا نهربم  نّیبم و  زین ، ثیدح  نیا  تسا ، نشور  رهاظ و  زور  هک  نانچ  ینعی  تسا ؛ ّقح  زور  هک  نانچمه  تسا ، قح 

؟ وت زا  دعب  ماما  تّجح و  تسیک  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دنتفگ : سپ 

مکح ینعی  ّتیلهاج ؛ ندرم  تسا  هدرم  دـشاب ، هتخانـشن  ار  وا  دریمب و  سک  ره  نم ؛ زا  دـعب  تسا  تّجح  ماـما و  نم ، دـنزرف  دومرف :
.دنا هدرم  رفاک  هتفاین و  رد  ار  مالسا  نامز  هک  دراد  ار  اهنآ 

و نالطبم ، نآ ، رد  دش  دنهاوخ  كاله  و  نالهاج ، نآ ، رد  دـش  دـنهاوخ  ناریح  هک  دوب  دـهاوخ  یندـش  بیاغ  ار  وا  هک  شاب  هاگآ 
، نآ زا  دعب  دننک .) یم  نییعت  ترـضح  نآ  روهظ  يارب  یـصاخ  تقو  هک  یناسک  ینعی   ) ناراذگ تقو  نآ ، رد  تفگ  دنهاوخ  غورد 

ِفجن رد  وا  رـس  يالاب  رد  دنک  یم  تکرح  دشخرد و  یم  هک  ییاه ) مچرپ   ) ییاه مَلَع  هب  منک  یم  رظن  ایوگ  دومن ؛ دـهاوخ  جورخ 
«. هفوک

، دننک یم  لقن  نیثدحم  بلاغ  نآ  زا  و  تسا ، راونا »  » باتک هب  فورعم  باتک ، نیا  و  تسام ، ياملع  نایعا  زا  روکذم ، یلعوبا  خیش 
.دننامز ماما  فورعم  يالکو  زا  شردپ  نامثع و  نب  دّمحم  دنک و  یم  لقن  دوخ  ياه  هعومجم  رد  نآ  زا  رّرکم  لوا  دیهش  و 
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متفه

زا دوخ  دانسا  هب  هدعـسم ، زا  ملـسم ، نب  نوراه  زا  هَّللادبع ، نب  دعـس  زا  هدرک  تیاور  هّیـصولا » تابثا   » رد يدوعـسم  نیـسح  نب  ّیلع 
و ار ، هعمج  زور  اهزور ، زا  دیزگرب  ّلجوّزع ، دنوادخ  : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف  هک  مالسلا  هیلع  مظاک  ترـضح 
زا سپ  دیزگرب  و  ار ، یلع  نم ، زا  سپ  دـیزگرب  و  نالوسر ، زا  ارم  دـیزگرب  و  ار ، ناضمر  هام  اه ، هام  زا  و  ار ، ردـق  بش  اه ، بش  زا 

«. تسا ناشیا  نطاب  رهاظ و  وا  و  تسا ، ناشیا  مئاق  ناشیا ، نیمهن  هک  ار  نت  ُهن  ناشیا ، زا  سپ  دیزگرب  و  ار ، نیسح  نسح و  یلع ،

متشه

هک مالسلا  هیلعرقاب  رفعج  یبا  زا  ریـصب ، یبا  زا  ناوزغ ، نب  دیعـس  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  دوخ ، دانـسا  هب  يریمح  زا  هدرک  تیاور  زین  و 
«. تسا ناشیا  لضفا  وا  و  تسا ، ناشیا  مئاق  ناشیا ، مهن  هک  دنتسه  نت  ُهن  نیسح  زا  دعب  ام ، زا  : » دومرف

مهن

یپ رد  یپ  هاگره  : » مالـسلا هیلع  هَّللادـبعوبا  دومرف  تفگ : هک  یمیمت  مثیه  زا  یـسیق ، یلع  نب  هّیُما  زا  يریمح ، زا  هدرک  تیاور  زین  و 
مئاق ناشیا  مراهچ  تسا ) نسح  یلع و  دمحم و  بیترت ، هب  ناشمان  مهدزای ، مهد و  مهن و  ماما   ) نسح یلع و  دّمحم و  مسا  هس  دـش 

«. تسا ناشیا 

مهد

هک يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  مالسلا ، هیلعرقاب  ترضح  زا  یفعج ، رباج  زا  نایوار ، زا  یکی  زا  روکذم ، دنس  هب  هدرک  تیاور  زین  و 
یحول وا  ولج  رد  هک  یلاح  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  همطاف ، ترـضح  رـضحم ]  ] رب يزور  مدش  لخاد  : » تفگ

هـس نآ  فرط  کی  رد  و  هس ، نآ  نطاب  رد  و  نآ ، رهاـظ  رد  دوب  مسا  هس  نآ  رد  درک ؛ یم  هریخ  ار  اـه  هدـید  نآ ، ییانـشور  هک  دوب 
وا رهاظ  رد  هچنآ  وا ، نطاب  زا  دش  یم  هدید  و  دوب ، وا  نطاب  رد  هچنآ  وا ، رهاظ  زا  دش  یم  هدـید  هک  مسا  هس  رگید ، فرط  رد  مسا و 

؟ اهنیا دنتسیک  متفگ : .تسا  مسا  هدزاود  مدید  ار  اه  مان  مدرمش  سپ  دوب ؛
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.تسا مئاق  ناشیا  رخآ  هک  نم  نادنزرف  زا  تسایصوا  ياه  مان  نیا  دومرف :

نیـسحلا و نب  یلع  بلاـط و  یبا  نب  یلع  ینعی  عضوم ؛ هس  رد  ار  یلع  و  عضوم ، هس  رد  ار  دّـمحم  نآ ، رد  مدـید  سپ  تفگ : رباـج 
(1) «. مالسلا مهیلع  نامز  ماما  نسحلا  نب  دمحم  داوجلا و  یلع  نب  دمحم  رقابلا و  یلع  نب  دمحمو  اضرلا ، یسوم  نب  یلع 
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راوگرزب نآ  زا  هرداص  تازجعم  زا  یخرب  : مشش باب 

حیضوت

دمآ تفر و  يرغـص و  تبیغ  مایا  رد  هدـش  رداص  بانج  نآ  زا  هک  تاداـع -  قراوخ  تارهاـب و  تازجعم  هب  ترـضح ، نآ  تماـما 
یسک نیملسم ، نایم  رد  اریز  بانج ؛ نآ  ّتیودهم  تایح و  دوش  تباث  نآ ، هب  دوش و  یم  تباث  ترضح -  نآ  دزن  باّون ، ّصاوخ و 

.دناد دوعوم  يدهم  ار  وا  ریغ  دناد و  ماما  ینامز ، رد  ار  بانج  نآ  هک  ابن

لقن ار  اهنآ  هّماع ، هّصاخ و  دزن  رد  لضف ، قدـص و  حالـص و  هب  فورعم  نادنمـشناد  رباـکا  تسا و  رایـسب  ترـضح  نآ  تازجعم  و 
.دنا هدرک 

یبا نب  هَّللادبع  زا  یسیع ، نب  داّمح  زا  رـصن ، یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هدرک  تیاور  دوخ  تبیغ »  » رد ناذاش  نب  لضف  لیلج ، خیش 
ناشیا يایصوا  ناربمغیپ و  تازجعم  زا  يا  هزجعم  چیه  : » دومرف مالسلا  امهیلعدّمحم  نب  رفعج  هَّللادبعوبا  ترـضح  تفگ : هک  روفعی 

«. ءادعا رب  تّجح  مامتا  تهج  هب  ام ، مئاق  تسد  هب  ار  نآ  دننام  یلاعت  يادخ  دینادرگ  دهاوخ  رهاظ  هک  نآ  رگم  تسین ،

لوا

دنس هب  دومن  تیاور  هک   (1)« رِیبَک ِجَرَف   » باتک رد  یسلبارط ، هَّللا  هبه  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا ، خیـش  زا  هدرک  لقن  يدتهملا » هیافک   » رد
زا دوخ 
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بانج نآ  متفاتش ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  : » تفگ وا  هک  دوب -  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترـضح  نارکاچ  زا  یکی  هک  نایدالا - » یبا  »
زا نالف  نالف و  هب  ناسر و  نئادـم  هب  ار  اه  همان  نیا  دومرف : داد و  نم  هب  هتـشون ، دـنچ  يا  همان  باـنج  نآ  .متفاـی  ناوتاـن  راـمیب و  ار 
رد ارم  دینـش و  یهاوخ  نم  هناخ  زا  هحون  زاوآ  دیـسر و  یهاوخ  هدلب  نیا  هب  رگید ، زور  هدزناپ  زا  دعب  هک  نادب  راپـسب و  ام  ناتـسود 

.دید یهاوخ  هاگلسغ 

؟ دوب دهاوخ  سک  هچ  ام  يامنهار  ادخ و  تّجح  دهد ، يور  میظع  هعقاو  نیا  نوچ  نم ! يالوم  يا  متفگ : هک  دیوگ  یم  نایدالاوبا 

.دیامن بلط  وت  زا  ارم  ياه  همان  باوج  هک  یسک  نآ  دومرف :

؟ دوش هچ  ییامرف ، رّرقم  یناشن  رگا  مه  نیا  زا  هدایز  متفگ :

.نم زا  دعب  تسا  رما  هب  مئاق  ماما و  امنهار و  ادخ و  تّجح  وا  درازگ ، زامن  نم  رب  هک  یسک  نآ  دومرف :

.تسا لوپ ) هسیک   ) نایمه رد  هچنآ  هب  دهد  ربخ  هک  یسک  نآ  دومرف : مدومن ؛ بلط  رورس ، نآ  زا  يرتشیب  یناشن  سپ 

.؟ نایمه رد  تسا  زیچ  هچ  نایمه و  مادک  نایمه و  هچ  هک : مسرپب  هک  دمآ  عنام  ارم  ترضح  نآ  تبیه  سپ ،

هک دوب  مهدزناپ  زور  و  متـشگزاب ، متفرگ و  ار  بیتاکم  نآ  باوج  مدـیناسر و  نیادـم  هب  ار  اه  هماـن  مدـمآ و  نوریب  هرماـس  زا  سپ ،
ار وا  شعن  مدینـش و  رورـس  نآ  هناخ  زا  هحون  زاوآ  دوب ، هداد  ربخ  نآ  زا  هزجعم  هب  ترـضح ، نآ  هک  یهجو  رب  مدش ، ءارماس  لخاد 

.دنتفگ یم  تیلست  وا  هب  دندوب و  هدش  عمج  وا  رود  نامدرم  هک  مدید  ترضح  نآ  هناخ  رد  رب  ار  رفعج  شردارب  مدید و  هاگلسغ  رد 
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یم بارـش )  ) ذـیبن هک  متـسناد  یم  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  لطاب  تماما ، رما  سپ  دـشاب ، وا  نسح ، ماما  زا  دـعب  ماـما  رگا  متفگ : دوخ  اـب 
.دزاب یم  رامق  دنز و  یم  روبنط  دماشآ و 

يا تفگ : رفعج  هب  دمآ و  نوریب  یمداخ  نآ ، زا  دعب  .دـیبلطن  اه  همان  باوج  دیـسرپن و  نم  زا  زیچ  چـیه  متفگ و  تیلـست  ار  وا  سپ ،
! رازگب زامن  وا  رب  زیخرب و  دندرک ؛ نفک  ار  وت  ردارب  نم ! هجاوخ 

رب دندوب و  هدرک  نفک  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح ، نآ  رد  دندمآرد ؛ لزنم  نآ  هب  نایرگ  نایعیـش ، و  دـمآرد ، هناخ  نآ  هب  تساخرب و 
، دـش ادـیپ  یکدوک  مدـید  دـیوگب ، ریبکت  هک  درک  نآ  دـصق  نوچ  درازگب ؛ زامن  هک  تفر  شیپ  رفعج  دـندوب ؛ هتـشاذگ  شعن  يور 

! مرتراوازس وت  زا  دوخ  ردپ  رب  ندرک  زامن  هب  نم  ومع ! يا  دومرف : دیشک و  ار  وا  يادر  يوم ، دَّعَُجم  نوگ و  مدنگ 

ّیلع ماما  شراوگرزب ، ردپ  دقرم  يولهپ  رد  ار  وا  درازگ و  زامن  راوگرزب  ردـپ  رب  هدـیزگرب ، نآ  و  تفر ، رانک  هب  نوللا  ّریغتم  رفعج ،
.دومن نفد  مالسلا  هیلع  یقن 

! روایب ار  اه  همان  ياه  باوج  دومرف : باطخ  نم  هب  نآ ، زا  دعب 

.دنام نایمه  ناشن  و  ناشن ! ود  نیا  متفگ : دوخ  اب  وا و  هب  مداد  ار  اه  همان  ياه  باوج 

وا نیـشناج  دـنتفگ : هدومن ؛ تلحر  ترـضح  نآ  هک  دنتـسناد  دندیـسرپ و  ماما  لاح  زا  دندیـسر و  مق  زا  نت  دـنچ  هک  میدوب  هتـسشن 
هب دنا  هتفگ  هک  ام  اب  تسا  یلام  میراد و  اه  همان  دنتفگ : دنتفگ و  تیلـست  دندرک و  مالـس  وا  رب  سپ  دنداد ؛ ناشن  ار  رفعج  تسیک ؟

؟ مینک دیاب  هچ  میناسرب ؛ ترضح  نآ 

! دیراپسب نم  نامداخ  هب  تفگ : رفعج 
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؟ تسا ردقچ  لام  دنا و  هتشون  ناسک  هچ  ار  همان  هک  يوگب  ام  هب  دنتفگ :

! مهد ربخ  بیغ  زا  هک  دنهاوخ  یم  تفگ : دیناکت و  ار  دوخ  ياه  هماج  تساخرب و  كانمشخ  رفعج ،

نالف نالف و  همان  امش  اب  هک  درب  مان  ار  کی  کی  و  مق »! لها  يا  : » تفگ دمآ و  نوریب  یمداخ  هک  دندوب ، هدش  ناریح  تعامج ، نآ 
.تساّلطم رانید  هد  هلمج ، نآ  زا  تسا و  رانید  رازه  نآ  رد  هک  تسا  ینایمه  تسا و 

«. تسا ماما  وا  هداتسرف ، ار  وا  هک  یسک  نآ  ههبش ، یب  دنتفگ : دنداد و  مداخ  نآ  هب  نایمه  نآ  اب  ار  همان  سپ 

مود

یموق تفگ : وا  دوب ، مالسلا  هیلعداوج  ترضح  رتخد  هجیدخ ، هدرک  دازآ  هک  یصخش  زا  یسراف ، ییحی  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور 
رد يرکـسع  دّمحم  یبا  يایادـه  ناشیا ، هب  دیـسر  یم  سپ  هعیـش ، ناماما  تماما  ینعی  ّقح  هب  دـندوب  لئاق  هنیدـم  لها  زا  تاداس  زا 

سپ مالسلا ؛ -  هیلع  نامز  ماما  ینعی  فَلَخ -  هب  داقتعا  زا  ناشیا ، زا  یهورگ  دنتشگرب  درک ، تافو  ترضح  نوچ  سپ  ینّیعم ؛ تقو 
زا دش  عطق  مالسلا و  امهیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  بانج  نآ  هب  داقتعا  رب  دندوب  هدنام  تباث  هک  یناسک  نآ  رب  ایاده  نآ  دش  دراو 

.تشگنرب ناشیا  هب  رگید  و  یقاب ،

موس

لها زا  يدرم  تفگ : هک  ناـمثع  نب  دّـمحم  رفعج ، یبا  شردارب ، زا  يرمَع ، ناـمثع  نـب  دـمحا  نـسحلا ، یبا  زا  هدرک  تـیاور  زین  و 
رب ار  لام  دومن  در  ترضح  سپ  مالسلا ؛ هیلع  نامزلا  بحاص  يارب  زا  درک  لمح  يرایـسب  لام  تسا -  هفوک  فارطا  هک   - (1) ادوس

«. تسا مهرد  دصراهچ  نآ  و  نک ! نوریب  نآ  زا  ار  دوخ  ياهومع  رسپ  قح  : » تفگ وا  هب  وا و 
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رد درک  رظن  یتقو  تشاد ؛ هاگن  ار  یضعب  داد و  اهنآ  هب  ار  نآ  عفانم  زا  یضعب  سپ  شیومع ؛ نادنزرف  زا  دوب  يا  هعرزم  وا  تسد  رد 
.دوب هدومرف  ترضح  هکنانچ  تسا ؛ مهرد  دصراهچ  تسوا ، اب  شیاهومع  رسپ  زا  هچنآ  هک  دید  لام ، باسح 

يوس هب  ار  یلام  هعیـش ، ناماما  تماما  ینعی  قح  هب  نیلئاق  زا  يدرم  دومن  لمح  : » تفگ هک  يرمَع  نسحلا  یبا  زا  هدرک  تیاور  زین  و 
هد ناشیا ، ریغ  زا  و  دوب ، هتشاذگ  هلصاف  ار  مسا  ود  ره  نایم  و  نینمؤم ، زا  یموق  ياه  همان  اب   (1) ًالّصفم مالسلا ، هیلع  نامزلا  بحاص 

، ار صخش  نآ  لام  ِدیسر  يا ، هلـصاف  ره  رد  تشون  و  دومرف ، لوبق  ار  لام  عیمج  سپ  دوبن ؛ هنمؤم  هک  ینز  مسا  هب  دوب  هدرب  یفرـشا 
(2) «. َنیِقَّتُملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  : » تشون وا  مسا  ریز  رد  و  نز ، نآ  رب  دنادرگرب  ار  یفرشا  هد  نآ  و 

مراهچ

تسد دوب  نآ  رد  هک  مدناسر  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینابزرم  بناج  زا  یلام  : » تفگ هک  ینایفس  هَّللادبع  زا  هدرک  تیاور  زین  و 
متفگ وا  هب  ینابزرم و  دزن  هب  مدمآ  سپ  .نآ  نتـسکش  هب  دومرف  رما  درک و  ّدر  ار  دنب  تسد  دومرف و  لوبق  ار  همه  سپ  ییالط ؛ دـنب 

میدروآ نوریب  وا  زا  ار  نآ  سپ  سم ؛ نهآ و  جنرب و  لاقثم  کی  نآ ، رد  میتفای  ار ؛ نآ  میتسکـش  سپ  مدـش ؛ رومأم  نآ ، هب  ار  هچنآ 
«. دومرف لوبق  سپ  ترضح ؛ نآ  دزن  میداتسرف  و 

مجنپ

مق زا  یتعامج  درک ، تافو  مالسلا  هیلعدّمحموبا  ترضح  نوچ  : » تفگ هک  شردپ  زا  یلصوم ، نانس  نب  ّیلع  زا  هدرک  تیاور  زین  و 
نآ توف  زا  يربخ  ار  ناشیا  .دندش  دراو  دندروآ ، یم  ًالومعم  هک  یلاوما  اب  لَبَج ، دالب  و 
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وا زا  سپ  دـنتفگ : هدرک ؛ تاـفو  هک  دـنتفگ  اـهنآ  هب  باـنج ، نآ  زا  دـندرک  لاؤس  ءارماـس و  هب  دندیـسر  نوچ  سپ  دوـبن ؛ ترـضح 
؟ تسیک

.شردارب رفعج ، دنتفگ :

، هلجد رد  هتـسشن  یقیاق )  ) یقروز رد  هتفر و  نوریب  هّزنت  ریـس و  يارب  دـنتفگ : دـنتفرگ ) ار  رفعج  غارـس  و  ( ؛ دـندرک لاؤس  وا  زا  سپ 
.دنناگدنیارس وا  اب  دنک و  یم  رمخ  برش 

.تسین ماما  تفص  نیا  دنتفگ : دندرک و  تروشم  رگیدکی  اب  موق  نآ 

.ناشنابحاص هب  مینادرگرب  ار  لاوما  نیا  میورب و  دنتفگ : ناشیا  زا  یضعب 

.مینک صّحفت  وا  رما  رد  ددرگرب و  رفعج  ات  دینک  لّمأت  تفگ : یمق  يریمح  رفعج  نب  دمحا  نب  دّمحم  ساّبعلاوبا 

هعیـش ریغ  هعیـش و  زا  یتعامج  ام  رد  میتسه ، مق  لها  زا  ام  ام ! دّیـس  يا  دنتفگ : دندرک و  مالـس  وا و  رب  دندش  لخاد  تشگرب ، نوچ 
.یلاوما مالسلا  هیلع  يرکسع  دّمحموبا  دوخ ، دّیس  يارب  میدرک  یم  لمح  ام  دنا و 

؟ اه لام  نآ  تساجک  تفگ :

.تسام اب  دنتفگ :

! نم دزن  هب  ار  نآ  دییامن  لیوحت  تفگ :

.تسا نآ  هب  هار  هک  تسا  یلپ )  ) يرسِج لاوما ، نیا  يارب  دنتفگ :

؟ تسیچ نآ  تفگ :

دزن زا  و  رادقم ، نیا  نالف ، زا  تسا ؛ رادـقم  نالف  لام  همه  هک  دومرف  یم  ام  دّیـس  میدروآ ، یم  ار  اه  لام  هک  تقوره  ام  دـنتفگ ... :
.تسیچ اه  هسیک  رهُم  شقن  رب  هک  دومرف  یم  درب و  یم  ار  مدرم  ياه  مان  مامت  هک  نآ  ات  ردق ، نآ  نالف ،
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.تسا بیغ  ملع  نیا  درک ؛ یمن  هک  ار  يزیچ  دیدنب  یم  مردارب  رب  و  دییوگ ! یم  غورد  تفگ : رفعج 

! دیرآ نم  دزن  هب  دیرادرب  ار  لام  نیا  تفگ : سپ  .دندرک  هاگن  یضعب  هب  یضعب  دندینش ، ار  رفعج  نخس  نوچ  موق  نآ  سپ 

ار اه  لام  نآ  یماما ، وت  رگا  میدوب ؛ هدید  مالسلا  هیلع  نسح  دوخ ، دّیس  زا  ار  نآ  ام  .دندرک  هراجا  ار  ام  هک  میتسه  یموق  ام  دنتفگ :
! دننکب اه  لام  نآ  رد  دنهاوخ  یم  هچره  مینادرگ ، یمرب  شنابحاص  هب  هنرگ  و  نک ، فصو  ام  يارب 

: تفگ ناشیا  هب  هفیلخ  دندش ، رـضاح  هفیلخ  دزن  رد  نوچ  درک ؛ تیاکـش  ناشیا  زا  و  دوب -  ءارماس  رد  وا  و  هفیلخ -  دزن  تفر  رفعج 
! رفعج هب  دیهدب  ار  لاوما  نیا 

تمالع هب  رگم  ار  اهنآ  مینکن  میلـست  هک  دندرک  رما  ار  ام  و  میتسه ، لاوما  نیا  نابحاص  لیکو  ریجا و  ام  هفیلخلا ! هَّللا  حلـصَا  دنتفگ :
«. مالسلا هیلعدمحم  یبا  اب  دوب  هدش  يراج  نیمه  رب  تداع ، هک  یتلالد  و 

؟ دوب مالسلا  هیلعدّمحم  یبا  اب  هک  یتلالد  نآ  دوب  هچ  تفگ : هفیلخ 

اه لام  درک ، یم  نینچ  نوچ  سپ  ار ؛ نآ  رادقم  ار و  لاوما  ار و  نآ  نابحاص  ار و  اه  یفرـشا  ام  يارب  درک  یم  فصو  دـنتفگ : اهنآ 
، درم نیا  رگا  سپ  هدرک ؛ تاـفو  لاـح  و  وا ، اـب  اـم  تمـالع  دوب  نیا  و  میدـش ، دراو  وا  رب  هبترم  دـنچ  و  میدرک ، یم  میلـست  وا  هب  ار 
هب مینادرگ  یمرب  ار  لاـم  هـنرگ  و  وا ، ردارب  اـم  يارب  تـشاد  یم  اـپ  هـب  ار  هـچنآ  اـم  يارب  دراد  اـپ  هـب  سپ  تـسا ، رما  نـیا  بحاـص 

.ام طّسوت  هب  دنداتسرف  ار  نآ  هک  شنابحاص 

.تسا بیغ  ملع  نیا ، و  دندنب ، یم  غورد  مردارب  رب  دنیوگ و  غورد  یموق  اهنیا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : رفعج 
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؛» ُغالَبلا اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  امَو  « ؛ دننالوسر موق ، نآ  تفگ : هفیلخ 

هقردب ار  ام  هک  یـسک  هب  دهد  نامرف  دـنک و  ناسحا  ام  رب  نینمؤملاریما  دـنتفگ : تعامج  نآ  و  تفاین ، یباوج  دـش و  توهبم  رفعج ،
.میور نوریب  دلب  نیا  زا  ات  دنک 

رد دوب  مدرم  نیرتوکین  هک  دـمآ  ناـشیا  دزن  هب  يرـسپ  دـنتفر ، نوریب  دـلب  زا  نوـچ  درک ؛ نوریب  ار  ناـشیا  درک  رما  یـصخش  هب  سپ 
! ار دوخ  يالوم  دینک  تباجا  نالف ! رسپ  نالف ، يا  و  نالف ! رسپ  نالف ، يا  هک : درک  ادص  ار  ناشیا  سپ  تروص ،

! بانج نآ  دزن  هب  دیورب  میامش ؛ يالوم  هدنب  نم  هَّللا ! ذاعم  تفگ : ییام !؟ يالوم  وت  دنتفگ : وا  هب  سپ 

، هتسشن يریرس  رب  ار ، مئاق  وا  دنزرف  میدید  سپ  مالـسلا ؛ هیلع  نسح  ماما  ام ، يالوم  هناخ  هب  دش  لخاد  هک  نآ  ات  میتفر  وا  اب  دنتفگ :
.داد باوج  ار  ام  مالس  و  بانج ، نآ  رب  میدرک  مالس  دوب ؛ يزبس  هماج  شکرابم  ندب  رب  و  تسا ، هام  هراپ  ایوگ  هک 

، درک فصو  ار  لام  عیمج  هک  نآ  ات  درک  یم  فصو  هتـسویپ  و  تسا ، نینچ  نالف ، لام  تسا و  ردق  نالف  لام ، همه  دومرف : هاگ  نآ 
.نایاپراهچ زا  دوب  ام  اب  هچنآ  و  ار ، ام  يراوس  و  ار ، ام  ياه  هماج  درک  فصو  و 

وا میتساوخ و  یم  هچره  زا  میدرک  لاؤس  هاگ  نآ  میدیسوب .؛ وا  يور  شیپ  رد  ار  نیمز  و  یلاعت ، يادخ  يارب  هدجس  هب  میداتفا  سپ 
.داد باوج 

ار یـصخش  ام  يارب  ات  مینکن  لمح  ءارماس  يوس  هب  يزیچ  رگید  هک  دومرف  رما  ار  اـم  و  باـنج ، نآ  يوس  هب  میدرک  لـمح  ار  لاوما 
دادغب رد 
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.دیایب نوریب  تاعیقوت  وا ، دزن  زا  و  مینک ، لمح  وا  دزن  هب  ار  لاوما  هک  دیامرف  بوصنم 

طونح و زا  يرادـقم  یمق ، يریمح  رفعج  نب  دّـمحم  ساّبعلاوبا ، هب  دومرف  اـطع  میدرک و  تعجارم  باـنج  نآ  دزن  زا  سپ ، دـنتفگ :
«. وت سفن  رد  ار  وت  رجا  دیامن  گرزب  دنوادخ ، دومرف : وا  هب  و  نفک ،

دزن دادـغب ، هب  دـش  یم  لمح  لاوما  نآ ، زا  دـعب  .دومن و  تاـفو  درک و  بت  دیـسر ، نادـمه  هبقع  هب  ساـبعلاوبا  نوچ  : » تفگ يوار 
«. تاعیقوت ناشیا ، دزن  زا  دمآ  یم  نوریب  و  دوب ، هدرک  بوصنم  ترضح  هک  یناسک 

مشش

ینعی رکسع -  مزع  هب  ام  ناردارب  زا  یکی  تفر  نوریب  : » تفگ هک  رفعج  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  تازجعملا » نویع   » باتک رد 
رهُم يا  هسیک  دمآ و  يدرم  مدید  هک  زامن  لاح  رد  مدوب  هداتسیا  نم  مدش و  رکـسع  دراو  سپ  تفگ : روما ، زا  يرما  يارب  ءارماس - 
هعقر نآ  رد  مدید  متـسکش ، ار  هسیک  نآ  رهم  مدش و  غراف  زامن  زا  نوچ  .مدناوخ  یم  زامن  نم  تشاذـگ و  نم  يور  شیپ  رد  هدرک 

«. مدرک تعجارم  رکسع  زا  سپ ، مدوب ، هدمآ  نوریب  نآ  يارب  نم  هچنآ  نآ ، رد  هدش  حرش  هک  تسا  يا 

متفه

وا ّرـش  زا  و  وا ، زا  مدوب  يّذأـتم  هک  دوـخ  ناـگیاسمه  زا  یکی  زا  مدرک  تیاکـش  تفگ : هک  دـمحا  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  و 
هب نم  رب  تشاذگ  ّتنم  یلاعت  يادخ  سپ ، دش ؛ دـهاوخ  وت  زا  وا ، رما  تیافک  يدوز  هب  : » هک دـش  رداص  كرابم  عیقوت  مدوبن ؛ نمیا 

«. مود زور  رد  وا  ندرم 

متشه

سفن رد  سپ  دوخ ، موس  دصقم  رد  مسیونب  هک  متساوخ  و  دصقم ، ود  يارب  متشون  : » تفگ یلامث ، دّمحم  یبا  زا  هدرک  تیاور  زین  و 
دوخ
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هک موس ، دصقم  نآ  دصقم و  ود  نآ  رد  دیسر  فیرش  عیقوت  سپ  دشاب ؛ هتـشاد  تهارک  ار  نیا  مالـسلا  هیلع  بانج  نآ  دیاش  متفگ :
«. مدوب هتشونن  ار  نآ  مدرک و  ناهنپ  دوخ  سفن  رد 

مهن

هب عیقوت ، لوصو  زا  دعب  وا  دادترا  دش  نّیبتم  و  هدش ، دترم  وا  هک  زیزعلادبع  نب  دمحا  هرابرد  دیـسر  یعیقوت  : » هک هدرک  تیاور  زین  و 
«. زور هدزای 

مهد

یم جاتحم  وت  : » هک وا  هب  تشون  ترـضح  نآ  درک ؛ ینفک  تساوخرد  تشون و  هک  يرمیـص ، دّمحم  نب  یلع  زا  هدرک  تیاور  زین  و 
(1) «. داتشه لاس  رد  درک  تافو  سپ  داتسرف ؛ وا  يارب  هماج  ود  اما  و  داتشه ،) تسیود و  ینعی  ًارهاظ   ) داتشه لاس  رد  نآ ، هب  يوش 
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مالسلا هیلعرصع  ماما  هب  تبسن  مدرم  فیلاکت  زا  یخرب  : متفه باب 

لوا

.تقرافم تبیغ و  مایا  رد  مالسلا  هیلع  بانج  نآ  يارب  ندوب  مومهم 

هچ هنمؤم و  رایـسب  هچ  : » دومرف بانج  نآ  هب  ّقلعتم  يربخ  نمـض  رد  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  باـنج  زا  نویع »  » رد و 
«. مالسلا هیلع  تّجح  ترضح  ینعی  نیعَم ، ءام  نادقف  تقو  رد  دننوزحم  ناریح و  فّسأتم و  هک  ینمؤم  رایسب 

نیا هب  هدـش  هراشا  دـناوخ ، دـیاب  نآ  بش  هعمج و  زور  رطف و  ناـبرق و  ریدـغ و  دـیع  رد  هک  هفورعم  هبدـن  ياـعد  هفیرـش  تارقف  رد 
: تسا نیا  تارقف ، نآ  زا  یضعب  نومضم  لصاح  هک  بلطم 

يذ ای  يراد  ياج  يوضر  هب  ایآ  هتفرگرب ؟ رد ]  ] ار وت  كاخ ، نیمز و  مادـک  و  يدومن ؟ تماـقا  اـجک  رد  وت  هک  متـسناد  یم  شاـک  »
.يزار هن  يزاوآ و  هن  وت ، زا  مونشن  و  يوشن ، هدید  وت  منیبب و  ار  قلخ  هک  نم  رب  تسا  نارگ  يوُط 

.یتیاکش هن  يا و  هلان  هن  نم ، زا  وت  هب  دسرن  و  نم ، هب  هن  الب ، وت  هب  دنک  هطاحا  هک  نم ، رب  تسا  نارگ 

! يرادن هرانک  ام  زا  هک  یبیاغ  وت ؛ يادف  مناج 

! یتفرگن يرود  ام  زا  هک  يا  هدش  رود  وت ؛ يادف  مناج 

! دننک هلان  دنروآ و  دای  ار  وت  هک  نز ، درم و  زا  يدنموزرآ  قاتشم و  ره  يوزرآ  هک  وت ؛ يادف  مناج 
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.دنشاب هدیشک  تسد  وت  زا  قلخ ، میرگب و  وت  رب  نم  هک  نم ، رب  تسا  نارگ 

.ناشیا رب  هن  هدش ، يراج  هچنآ  وت  رب  دوش  يراج  هک  نآ  نم ، رب  تسا  نارگ 

؟ ار هلان  هیرگ و  وا  اب  منک  ینالوط  هک  تسه  ینیعم  ایآ 

؟ دش یتولخ  هک  هاگ  نآ  ره  منک  يرای  شعزج  رب  ار  وا  نم  هک  تسه  يا  هدننک  عزج  ایآ 

؟ دنک تدعاسم  تلاح  نآ  رب  ار  وا  نم  مشچ  هک  تسا ؟) هیرگ  يرایسب  زا  هیانک   ) هتفر یکاشاخ  یمشچ  هب  ایآ 

؟ دنوش فّرشم  تبانج  روضح  هب  هک  دمحا - ! رسپ  يا  تسه -  یهار  وت  يوس  هب  ایآ 

؟ میرب هرهب  میوش و  ظوظحم  هک  وا  يادرف  هب  ام  زور  دوش  یم  لصّتم  ایآ 

؟ میوش باریس  هک  هدننک  باریس  ياهراس  همشچ  رب  میوش  یم  دراو  یک 

؟ دیماجنا لوط  هب  یگنشت  هک  وت ؛ ياراوگ  بآ  زا  میوش  یم  باریس  یک 

؟ دیسر میهاوخ  تتمدخ  هب  ماش ، حبص و  یک 

.»؟] دشاب  ] هدش هتشارفارب  ترصن  رفظ و  ياول  هک  نآ  لاح  و  ار ، وت  ام  ینیب و  یم  ار  ام  وت  یک 

نیا لاثما  هب  هک  ار  وا  تسا  راوازس  و  هدیشون ، بانج  نآ  ّتبحم  همشچ  زا  یماج  هک  نآ  ِلد  ِدرد  زا  تسا  يا  هنومن  هک  اعد ، رخآ  ات 
.دشاپب مشچ ) کشا  ینعی   ) روش بآ  زا  یفک  شنارجه ، ِشتآ  رب  هدرک و  یلد  ِدرد  تاملک ،

مود

لآ يدـهم  هرهاـظ  تنطلــس  هرهاـق و  تـلود  روـهظ  راـظتنا  و  نآ ، ره  رد  مالــسلا  مهیلعدـمحم  لآ  جرف  راـظتنا  هیبـلق ، فیلاـکت  زا 
نیمز ندش  رپ  و  مالسلا ، مهیلعدّمحم 
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؛ هدومرف هدعو  هداد و  ربخ  دوخ  مرکا  یبن  هب  یلاعت  يادخ  هک  دشاب ] یم   ] نایدا عیمج  رب  مالـسا  نید  ندش  بلاغ  و  داد ، لدـع و  زا 
و دـننکن ، شتـسرپ  ار  یـسک  یلاعت  يادـخ  زج  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  هک : هداد  اه  تّما  ناربمغیپ و  عیمج  هب  ار  نآ  تراـشب  هکلب 

ترایز رد  هک  نانچ  دورب ؛ ناتـسرپ  قح  زا  تّدـش ، الب و  و  دـنامب ، باـجح  رتس و  هدرپ  رد  يدـحا ، میب  زا  هک  دـنامن  نید  زا  يزیچ 
: هک تسا  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  يدهم 

َدْعَو ِِهب  َزِْجُنیو  ًاطِْـسق  ًالْدَـع َو  َضْرَألا  ِِهب  َأَـلْمَی  َثَعَّشلا و  ِِهب  َِّمُلیَو  َِملَکلا  ِِهب  َعَمْجَی  ْنَأ  َمَمُـألا  ِِهب  ُهَّللا  َدَـعَو  يِذَّلا  ِّيِدـْهَملا  یَلَع  ُمـالَّسلَا  »
«. َنِینِمْؤُملا

ار فالتخا  ینعی  ار -  اه  هملک  وا  دوجو  هب  دنک  عمج  هک  ار  اه  تّما  عیمج  وا  هب  هداد  هدعو  ادخ ]  ] هک نآ  يدهم ! رب  مالـس  همجرت :
هب دـیامرف  ذاـفنا  و  داد ، لدـع و  زا  ار  نیمز  وا  هب  دـنک  ُرپ  و  ار ، اـه  یگدـنکارپ  وا  هب  دروآ  درگ  و  دوش -  یکی  نید  دربب و  ناـیم  زا 

.هداد نینمؤم  هب  هک  یجرف  هدعو  وا ، ببس 

هک یسک  : » دومرف هک  مالسلا  امهیلعدمحم  نب  رفعج  هَّللادبع ، یبا  زا  هبایـس  نب  ءالع  زا  هدرک  تیاور  تبیغ »  » باتک رد  ینامعن  خیش 
«. تسا مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ِنآ  زا  هک  دشاب  يا  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  ار  رما  نیا  دشاب  رظتنم  امش و  زا  دریمب 

زا ار  یلمع  دـنوادخ  دـنک  یمن  لوبق  هک  يزیچ  هب  ار  امـش  مهدـن  ربخ  ایآ  : » دومرف هک  بانج  نآ  زا  ریـصبوبا  زا  هدومن  تیاور  زین  و 
؟ نآ هب  رگم  ناگدنب ،

و ام ، یتسود  و  هدومرف ، رما  دـنوادخ  هچنآ  هب  رارقا  و  ُُهلوُسَرَو ، ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ْنَأ  ُهَداهَـش  دومرف : سپ  یلب ! متفگ :
.مالسلا هیلع  مئاق  يارب  ندیشک  راظتنا  و  یمارآ ، و  داهتجا ، و  عرو ، و  ندوب ، موصعم  ناماما  میلست  دایقنا و  و  ام ، نانمشد  زا  يرازیب 

ص:83

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ www.Ghaemiyeh.comدیشروخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


.تساوخ هک  یتقو  ره  دروآ  یم  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یتلود  ام  يارب  هک  یتسرد  هب  دومرف : هاگ  نآ 

نـساحم عرو و  اب  دنک  لمع  و  دشک ، راظتنا  سپ  دشاب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  زا  هک  دراد  شوخ  هک  یـسکره  دومرف : هاگ  نآ 
.دراد راظتنا  هک  یلاح  رد  قالخا 

؛ هدرک كرد  ار  بانج  نآ  هک  یـسک  رجا  لـثم  رجا ، زا  وا  يارب  تسه  دـنک ، جورخ  وا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  مئاـق  دریمب و  رگا  سپ 
(«. دیتسه ادخ  تمحر  لومشم  هک  یهورگ  يا  ینعی   ) هموحرم هباصع  يا  امش  يارب  ًائینه  ًائینه  دیشک ؛ راظتنا  دینک و  ششوک  سپ 

نتشاد راظتنا  حالـص و  تفع و  عرو و  تسا  هّمئا  نید  زا  : » دومرف هک  بانج  نآ  زا  هدرک  تیاور  نیدلا » لامک   » رد قودص  خیـش  و 
«. مالسلا مهیلعدّمحم  لآ  جَرَف 

جَرَف راظتنا  نم ، تّما  لامعا  لضفا  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  بانج  زا  زین  و 
«. ّلجوّزع دنوادخ  زا  تسا 

هار رد  دـشاب  هدـیطلغ  دوخ  نوخ  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  ام ، رما  رِظتنم  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هدرک  تیاور  زین 
«. دنوادخ

، نامثع نب  دّمحم  تسد  هب  دمآ ، نوریب  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  زا  یعیقوت  هک  هدرک  تیاور  جاجتحا »  » رد یـسربط  خیش 
«. تسا نآ  رد  امش  جَرَف  هک  یتسرد  هب  جَرَف ؛ لیجعت  يارب  دینک  رایسب  اعد  : » هک تسا  روکذم  نآ  رخآ  رد  و 

تیب لها  یتسود  اب  دریمب  امش  زا  هکره  : » هک دومرف  باحصا  زا  يدرم  هب  هک  هدرک  تیاور  بانج  نآ  زا  نساحم »  » رد یقرب  خیـش  و 
«. دشاب مالسلا  هیلع  مئاق  بانج  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  لثم  جَرَف ، ندیشک  راظتنا  و 
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«. دشاب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  هک  تسا  یسک  لثم  هکلب  : » رگید تیاور  رد  و 

«. ددرگ دیهش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  شیپ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  : » رگید تیاور  رد  و 

هک تسا  یـسک  دـننام  ار ، یمهدزاود  تّجح  روهظ  دََرب  راظتنا  هکره  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  باـنج  زا  زین  و 
«. دنک یم  ترضح  نآ  نانمشد  عفد  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  هدرک و  هنهرب  ار  دوخ  ریشمش 

«. تسا ّقح  جَرَف  ندیشک  راظتنا  نمؤم ، تدابع  لضفا  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یقرب  و 

موس

ترصن لیجعت  بلط  و  ّنج ، سنا و  نیطایش  رورش  زا  مالسلا  هیلعرصع  ماما  كرابم  دوجو  ظفح  يارب  تسا  ندرک  اعد  فیلاکت ، زا 
یلاعت يادخ  هچنآ  هب  ياضر  و  یگدـنب ، راهظا  زا  تسا  یعون  نیا ، و  بانج ؛ نآ  يارب  نیقفانم  نیدـحلم و  راّفک و  رب  هبلغ  رفظ و  و 

تمظع و باـجح  نآ  هرهچ  رب  و  هدرورپ ، دوـخ  تمحر  تردـق و  هنازخ  رد  هک  ار -  ییاـهب  نارگ  رهوـگ  نینچ  هک  هدوـمرف  هدـعو 
.دیامن نشور  نآ  عاعش  وترپ  زا  ار  ایند  رهاظ و  دناد ، تحلصم  دوخ  هک  يزور  رد  هدیشک -  تلالج 

باوث و ّتبحم و  یتدایز  و  قوش ، راهظا  یگدـنب و  مسر  يادا  زج  ترـضح ، نآ  يارب  ام  ياعد  رد  یمتح ، زّجنم  هدـعو  ناـنچ  اـب  و 
هیلع ترـضح  نآ  يارب  ياعد  رد  دندومرف  دـیکأت  صیرحت و  رایـسب  هچرگا  دـشابن ؛ رهاظ  يرثا  يدـنوادخ ، ياربک  تبهوم  هب  اضر 

.تاقوا بلاغ  رد  مالسلا 

: هک دومرف  ناوخا ، يارب  ياعد  رد  بیغرت  رکذ  زا  دـعب  لـئاّسلا » حـالف   » باـتک زا  متـشه  لـصف  رد  سوواـط ، نب  ّیلع  لـیلج ، دـّیس 
لضف همه  نیا  هاگره  »
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يراد داقتعا  وت  و  تسوت ؛ دوجو  ببس  وا  هک  وت ؛ ناطلـس  يارب  ندرک  اعد  لضف  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  وت ، ناردارب  يارب  تساعد 
هیلعوا دوجو  فطل  هک  نیا  و  وت ؛ نامز  وا و  نامز  رد  ار ، نیفّلکم  زا  يدحا  هن  ار و  وت  دنوادخ  دـیرفآ  یمن  بانج ، نآ  دوبن  رگا  هک 

.نآ هب  دیسر  یم  هک  ریخ  ره  يارب  زا  تسا  ببس  و  دینآ ؛ رد  وت  ریغ  وت و  هک  هچره  يارب  زا  تسا  ببس  مالسلا ،

هیلع بانج  نآ  رب  اعد ، ـالو و  رد  ار  قیـالخ  زا  يدـحا  اـی  ار ، دوخ  سفن  يرادـب  مّدـقم  هک  نیا  زا  نک  رذـح  زاـب  نک و  رذـح  سپ 
! نأّشلا میظع  ناطلس  نیا  يارب  زا  ياعد  رد  ار  دوخ  نابز  بلق و  نک  رضاح  و  مالسلا ،

رگا هک  تاهیه ! تسا ؛ جاتحم  وت  ياعد  هب  باـنج  نآ  هک  نیا  يارب  متفگ  ار  مـالک  نیا  نم  هک  ینک  داـقتعا  هک  نیا  زا  نک  رذـح  و 
میظع ّقح  زا  مدناسانش  ار  وت  هک  يزیچ  نآ  يارب  متفگ  ار  نیا  هکلب  .دوخ  یتسود  داقتعا و  رد  یضیرم  وت  سپ  يوش ، دقتعم  ار  نیا 

 - دوخ سفن  يارب  ندرک  اعد  زا  شیپ  وا  يارب  يدرک  اـعد  هاـگره  هک  نیا  تهج  هب  و  وت ، رب  وا  گرزب  ناـسحا  و  وت ، رب  باـنج  نآ 
؛ دیامن زاب  وت  يور  شیپ  رد  ار  تباجا  باوبا  هلالج ، ّلج  دنوادخ  هک  نآ  دوب  دـهاوخ  رت  کیدزن  وت -  دزن  تسا  زیزع  هک  نآ  يارب 

.یتسب دوخ  يور  هب  ناهانگ ، ببس  هب  ار  اعد  لوبق  باوبا  هک  ییوت  اریز 

، دـنوادخ سّدـقم ، دوجو  نآ  تهج  هب  تسا  دـیما  تاوما ، ءایحا و  کلام  دزن  رد  صاخ ، يالوم  نیا  يارب  يدرک  اـعد  هاـگره  سپ 
لها هرمز  رد  يوش  لخاد  وا ، يارب  ینک  یم  اعد  هک  نآ  يارب  دوخ و  سفن  يارب  ندرک  اعد  رد  وت  سپ  دیامن ؛ زاب  ار  تباجا  باوبا 

.وا لبح  هب  اعد  رد  يدز  گنچ  هک  اریز  وت ؛ هب  وا  تیانع  مرک و  و  ار ، وت  هلالج  ّلج  دنوادخ  تمحر  دریگ  یم  ارف  و  وا ، لضف 

ص:86

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ www.Ghaemiyeh.comدیشروخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


( جع ) رصع ماما  اب  هطبار  رد  اعد  دنچ  رکذ 

تـسا یتیاور  تایاور ، هلمج  زا  : » هدومرف قباس  مالک  زا  دعب  لئاسلا » حالف   » باتک رد  هللا  همحر  سوواط  نب  ّیلع  نیدلا  یـضر  دیس 
هب دوخ  باتک  رد  هّرق  یبا  نب  ار ا  نآ  هدرک  رکذ  هک  ار  يربخ  میدومن  راـیتخا  اـم  و  اـم ؛ باحـصا  زا  یتعاـمج  ار  نآ  هدرک  رکذ  هک 

و هتسشن ، هداتسیا و  تلاح  رد  ناضمر ، هام  زا  موس  تسیب و  بش  رد  ناوخب  رّرکم  دومرف : هک  مالـسلا  مهیلع  نیحلاص  زا  دوخ  دانـسا 
ندرک دـیجمت  زا  دـعب  ییوگ  یم  رگید ؛ نامز  ره  و  ار ، وت  دوش  نکمم  هک  مسق  ره  و  هاـم ، نآ  ماـمت  رد  و  یـشاب ، هک  یتلاـح  ره  رب 

: مالسلا مهیلعوا  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولص  یلاعت و  يادخ 

ِّلُک ِیفَو  ِهَعاَّسلا  ِهِذـه  ِیف  ِمالَّسلاَو  ِهالَّصلا  ُلَْضفَأ  ِِهئاـبآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  ِّيِدـْهَملا  ِنَسَحلا  ِْنب  ِهَّجُحلَا  َكِْرمَأـِب ، ِِمئاـقلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللَا  »
ِهَِّمئَألا َنِم  ُهَتَّیِّرُذَو  ُهَلَعْجَتَو  ًاضْرَعَو  ًالْوَط  اهِیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْـست  یّتَح  ًادِّیَُؤمَو  ًالِیلَدَو  ًارِـصانو  ًادـِئاقَو  ًاِظفاح  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاـس ،

َّمُهَّللَا .ِهِْریَغ  یلِإ  َْرمَألا  ِهِجُوت  الَو  ِهِهْجَو  یلَع  َْحتَفلاَو  َُهل  َرْصَّنلا  ِلَعْجاَو  ِهِدَی  یلَع  َْکنِم  َرْصَّنلا  ِلَعْجا  ِِهب َو  ْرِصَْتناَو  ُهْرُْـصنا  َّمُهَّللَا  .َنِیثِراولا 
ُّزُِعت ٍهَمیِرَک  ٍَهلْوَد  ِیف  َْکَیلِإ  ُبَغْرَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  .ِْقلَخلا  َنِم  ٍدَحَأ  َهَفاخَم  ِّقَحلا  َنِم  ْیَِشب ٍء  َیِفْخَتْـسَی  یّتَح ال  َکِِّیبَن  َهَّنُـسَو  َکَنیِد  ِِهب  ْرِهْظَأ 
ِیفَو ًهَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآَو  َِکلِیبَس  یلِإ  ِهَداقلاَو  َِکتَعاط  یلِإ  ِهاعُّدلا  َنِم  اهِیف  اُنلَعْجَت  ُهَلَهَأ و  َقافِّنلا َو  اَِهب  ُّلِذـُت  ُهَلْهَأ َو  َمالْـسِإلا َو  اَِهب 

َِکتَمْحَِرب ِهَرَیِخلا  َِکلذ  ِیف  اـَنل  ْلَـعْجاَو  اـمِهِیف  ُّبُِحت  اـم  َعیِمَج  اَّنَع  ِْضقاَو  ِْنیَراَّدـلا  َْریَخ  اـَنل  ْعَمْجاَو  ِراَّنلا  َباذَـع  اـِنقَو  ًهَنَـسَح  ِهَرِخـآلا 
ِیف ُدـیِزَی  َكُؤاـطَعَو  ِهِْـکِلم  ْنـِم  ُصُْقنَی  ٍطـْعُم  َّلُـک  َّنِإَـف  ِأَـلَملا  َكِدـَـیَو  َِکلـْـضَف  ْنـِم  اـنْدِزَو  َنیَِملاـعلا  َّبَر  َنـیِمآ  ٍهِیفاـع  ِیف  َکِّنَمَو 

(1) «. َکِْکُلم
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یم دومرف : هک  مالـسلا  مهیلع  نیحلاص  زا  یـضعب  زا  دوخ  دانـسا  هب  یـسیع ، نب  دّـمحم  زا  هدومن  تیاور  یفاک »  » رد مالـسالا ، هقث  و 
: ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  تاولص  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  دیمحت  زا  دعب  ییوگ 

َکَـضْرَأ ُهَنِکُْـست  یّتَح  ًاْنیَعَو  ًادـِئاقَو  ًالِیلَدَو  ًارِـصانَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ٍهَعاس  ِّلُک  ِیفَو  ِهَعاَّسلا  ِهِذـه  ِیف  ٍنـالُف  َْنب  ِنـالُف  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللَا  »
(1) «. ًالیِوَط اهِیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط 

: هدومن لقن  نینچ  ار  اعد  حابصم - »  » رد یمعفک -  میهاربا  خیش  و 

ُهَنِکُْست یّتَح   ] ًاْنیَعَو ًالِیلَدَو  ًارِـصانَو  ًاِدئاقَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ٍهَعاس  ِّلُک  ِیفَو  ِهَعاَّسلا  ِهِذه  ِیف  ِّيِدْهَملا  ِنَسَحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللَا  »
«. ًالیِوَط اهِیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ 

مراهچ

رد ار  بلطم  نیا  ام  مالـسلا و  هیلعرـصع  ماـما  كراـبم  دوجو  ظـفح  يارب  تقو -  ره  رد  دوش ، رّـسیم  هچنآ  هب  تسا -  نداد  هقدـص 
رظن رد  هک  یـضرغ  هدـیاف و  ره  يارب  سک ، ره  هب  دـهد  یم  ناسنا  هک  يا  هقدـص  ره  هک : نیا  هب  میداد  حیـضوت  هبّیط » هملک   » باتک

حالـصا رهاظ -  بسح  هب  تسا -  فّقوتم  تسا و  یمارگ  وا  دزن  رد  هک  يزیزع  بوبحم  يارب  اـی  تسا ، دوخ  سفن  يارب  اـی  هتفرگ ،
رد ًالثم  ناشیا ؛ لاثما  ناوخا و  لایع ، دنزرف ، ردام ، ردپ و  حصان ، مّلعم  نوچ  وا ؛ یتمالس  دوجو  هب  وا  داعم  شاعم و  روما  زا  يرایـسب 
هب ددرگ  یمرب  هرخالاب -  نآ -  ریخ  .وا و  یتمالـس  تّحـص و  تهج  هب  دهد  یم  هقدص  ناشیا ، زا  یکی  ندرک  رفـس  ای  ضرم  تلاح 
مان ياقب  تفلک و  تمحز و  ندش  فرطرب  ای  ّتلق  ثعاب  دنزرف ، یتمالس  و  تسوا ، نید  یتمالس  ببس  ملاع ، تّحـص  اریز  وا ؛ دوخ 

.اذکه تسوا و  يارب  ترفغم  بلط  رارمتسا  وا و  کین 
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هیلعرـصع ماما  سّدـقم  دوجو  زا  دـشاب  دـیابن  تسین و  رت  یمارگ  رتزیزع و  یـسفن  چـیه  نادـجو ، لـقن و  لـقع و  ناـهرب  هب  نوچ  و 
یتسس للخ و  داقتعا ، رد  و  ناصقن ، فعض و  نامیا ، رد  دشابن ، نینچ  رگا  هک  دشاب ؛ شیوخ  سفن  زا  رت  بوبحم  دیاب  هکلب  مالسلا ؛

ات امش ، زا  يدحا  هدرواین  نامیا  : » دومرف هک  تسا  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هربتعم ، دیناسا  هب  هک  نانچ  تسا ؛
«. مدرم مامت  دنزرف و  ناج و  زا  وا  دزن  رت  بوبحم  نم ، تیب  لها  نم و  مشاب  هدوب  هک  نیا 

ماـمت هینطاـب  هیرهاـظ و  مَِعن  ریاـس  تیفاـع و  تّحـص و  لـقع و  نـید و  تاـیح و  دوـجو و  هـک  نآ  لاـح  دـشابن و  نـینچ  هنوـگچ  و 
یمارآ ببـس  و  هام ، باتفآ و  رینم  و  رهد ، رادم  و  رـصع ، سومان  نوچ  و  تسوا ؛ يایـصوا  سّدـقم و  دوجو  نآ  وترپ  زا  تادوجوم ،
نوزوم تماق  هزادنا  تیفاع ، تّحص و  هماج  و  تسا ، مالسلا  امهیلع  نسحلا  نب  هّجح  ترـضح  راصعا ، نیا  رد  كالفا  ریـس  نیمز و 
تسارح ظفح و  رد  ناشمامتها  یمامت  هک  ناتسرپدوخ  یمامت  رب  سپ  تسا ، سدقا  تاذ  نآ  لدتعم  ّدق  هتسیاش  و  سّدقم ، سفن  نآ 
یتسرد نت  تیفاع و  راوازـس  یتسه و  قیال  ار  یـسک  سّدـقم ، دوجو  نآ  زج  هک  نانآ  هب  دـسر  هچ  تسا ، شیوخ  سفن  یتمالـس  و 

تّحص ياقب  يارب  هک  یببس  هلیـسو و  ره  ناماد  هب  ندز  گنچ  زا  ناشیا ، ّمها  ضرغ  یلوا و  دوصقم  هک  تسا  مّتحتم  مزال و  دننادن ،
دوجو نآ  ظفح  یتمالس و  لّسوت -  قّدصت و  عّرضت و  اعد و  نوچ  هدش -  رّرقم  تاّیلب  عفد  تجاح و  ياضق  تیفاع و  بالجتـسا  و 

.دشاب سّدقم 

مجنپ

ریرقت بانج ، نآ  و  میدـق ، رد  دوب  موسرم  نایعیـش  ناـیم  رد  هک  ناـنچ  مالـسلا ، هیلعرـصع  ماـما  تباـین  هب  نداد  ّجـح  ندرک و  ّجـح 
.دندومرف

دّمحموبا : » هک هدرک  تیاور  جیارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدنوار  بطق  هک  نانچ 
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رـسپ و  داد -  یم  لـسغ  ار  ناـگدرم  وا  دـنتفگ و  یم  نسحلاوبا  ار  وا  و  دوـب -  حـلاص  ود ، نآ  زا  یکی  هک  تشاد  رـسپ  ود  یجلعد ،
مالسلا هیلعرمالا  بحاص  ترضح  تباین  هب  هک  داد  روکذم  دّمحموبا  هب  يرز  نایعیش ، زا  يدرم  .دش  یم  تامّرحم  بکترم  وا  رگید 

دوخ اب  ار  وا  داد و  دساف  رـسپ  نآ  هب  ار  رز  نآ  زا  يردق  دّمحموبا ، و  دوب -  نینچ  تقو  نآ  رد  نایعیـش  تداع  هک  نانچ  دنک -  ّجح 
.دنک ّجح  ترضح  يارب  هک  درب 

عّرـضت و لوغـشم  هک  مدید  ار  یتأیه  وکین  نوگ  مدنگ  ناوج  تافرع -  ینعی  فقوم -  رد  هک : درک  لقن  تشگرب ، ّجح  زا  هک  یتقو 
يا متفگ : نم  ینک ؟ یمن  ایح  ایآ  خیـش ! يا  دومرف : دومن و  تافتلا  نم  يوس  هب  مدیـسر ، وا  کیدزن  نم  نوچ  و  دوب ، اـعد  لاـهتبا و 

؟ منک ایح  زیچ  هچ  زا  نم ! ّدیس 

هک تسا  کیدزن  دماشآ ؛ یم  رمخ  هک  یهد  یم  یقساف  هب  ار  نآ  وت  یناد و  یم  هک  یسک  نآ  يارب  زا  دنهد  یم  هّجح  وت  هب  دومرف :
! دوش روک  وت  مشچ  نیا 

تحارج نآ  زا  دمآ و  نوریب  یتحارج  دش ، هراشا  نآ  هب  هک  مشچ  نامه  زا  هک  نآ  رگم  تشذگن  زور  لهچ  نتـشگرب ، زا  دـعب  سپ 
«. دش عیاض  مشچ  نآ 

مشش

مامت هریس  هکنانچ  دشاب ؛ مالسلا  هیلع  مئاق  كرابم  مسا  هب  رگا  صوصخ  ترضح ، نآ  كرابم  مسا  ندینش  ِمیظعت  يارب  زا  نتساخرب 
فشاک دوخ  نیا  و  ملید ، دنه و  كرت و  مجع و  برع و  زا  دالب ، عیمج  رد  هدش  رقتسم  نآ  رب  یلاعت -  هَّللا  مهّرثک  هّیماما -  فانصا 

دش عومسم  عالّطا ، لها  املع و  زا  رفن  دنچ  زا  نکل  و  هدیسرن ، رظن  هب  نونکات  هچرگا  لمع ؛ نیا  يارب  یلصا  ذخأم و  دوجو  زا  دشاب 
، هَّللا دبع  دّیس  لیلج ، رّحبتم  ملاع  زا  دندرک  لاؤس  ار  بلطم  نیا  هک  هدرک  لقن  املع  زا  یضعب  .دندید  باب  نیا  رد  يربخ  ناشیا  هک 
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يزور : » تسا نیا  نآ  نومضم  هک  دندید  يربخ  هک  دنداد  باوج  دوخ  فیناصت  زا  یضعب  رد  موحرم  نآ  و  يریازج ، ثّدحم  طبس 
.تساخرب و نآ ، مارتحا  میظعت و  تهج  هب  ترضح  سپ  دش ، هدرب  بانج  نآ  كرابم  مسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سلجم  رد 

«. ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  كرابم  مسا  يارب  تسا  موسرم  تداع  نیا  ّتنس ، لها  رد 

فـصو رکذ  دنونـش  یم  نوچ  مدرم  هک  نیا  رب  تداع  دـش  يراـج  : » هتفگ دوخ  هریـس  رد  رـصاعم ، یّکم  یعفاـش  یتفم  دـمحا  دـّیس 
رد نوچ  تسا ؛ نسحتسم  نتساخرب  نیا  و  ترضح ، نآ  میظعت  تهج  هب  دنزیخ  یمرب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

ناشیا هب  هک  تّما  ياملع  زا  يرایـسب  ار  راک  نیا  دـنا  هدروآ  اج  هب  و  تسا ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  میظعت  نتـساخرب ، نآ 
«. دومن ادتقا  دیاب 

زا يرایسب  وا  دزن  رد  دش  عمج  هک   ] یعفاش یکبُس  ماما  زا  دنا  هدرک  تیاکح  یضعب  : » هک هتفگ  هریس  رد  ّتنس  لها  ياملع  زا  یبلح ،
: ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  بانج  نآ  حدم  رد  ار  يرصرص  مالک  یناوخ  هدیصق  دناوخ  سپ  وا ، رصع  ياملع 

بهّذلاب ّطخلا  یفطصملا  حدمل  لیلق 

بتک نم  نسحأ  ّطخ  نم  قرو  یلع 

هعامَس دنع  فارشَالا  ضهنت  نأو 

بکّرلا یلع  ًاّیثج  وَا  ًافوفص  ًامایق 

«. دش سلجم  نآ  رد  یمیظع  دجو  سپ  دندوب ؛ سلجم  رد  هک  یناسک  عیمج  یکبُس و  ماما  تساخرب  لاح ، نیا  رد  سپ 

متفه

تاهبش  (1) قّرطت زا  نید  نامیا و  ظفح  تهج  هب  یلاعت ، كرابت و  دـنوادخ  زا  تلأسم  عّرـضت و  تبیغ ، مایا  تاملظ  رد  فیلاکت  زا 
هّقح تاملک  زا  یسابل  هب  ار  دوخ  رفک  هقدنز  هک  نیملسم ، هقدانز  نیطایش و 
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نآ هلیسو  هب  ار  دوخ  لیطابا  دننک و  دیـص  ار  افعـض  نآ ، هب  هتـسویپ  و  دنک ، ناهنپ  ماد  ریز  رد  داّیـص  هک  يا  هناد  نوچ  دنا  هدیناشوپ 
.دننک لخاد  بولق  رد  هّقح ، هملک  دنچ 

ینامعن هک  نانچ  دنداد ؛ مالـسلا  مهیلع  نیقداص  هک  يا  هدعو  هدش  تسار  هک  دندومن  هبتـشم  لکـشم و  تناید  لها  رب  ار  راک  نانچ 
هک تسا ، یتبیغ  رما ، نیا  بحاص  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  باـنج  زا  دوخ ، تبیغ »  » رد

«. دوش راومه  ات  دشارتب  ار  رادراخ  تخرد  راخ  دوخ ، تسد  هب  هک  تسا  یسک  دننام  دوخ ، نید  هب  تبیغ  نآ  رد  کّسمتم 

؛ اهاعد زا  یخرب  ندناوخ  هب  دندومرف  رما  تهج ، نیا  زا  و 

مالسلا هیلع  هَّللادبعوبا  هک  مدینش  تفگ : هک  هرارز  زا  دندرک  تیاور  هدّدعتم  دیناسا  هب  یفاک »  » رد ینیلک  و  تبیغ »  » رد ینامعن  خیش 
.دنک جورخ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا  یتبیغ  مالسلا  هیلع  مئاق  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  : » دیامرف یم 

؟ هچ يارب  زا  متفگ : سپ 

.كرابم مکش  هب  دوخ  تسد  اب  دومرف  هراشا  و  دسرت ؛ یم  تفگ :

هک دـنیوگ  یم  مدرم  زا  یـضعب  سپ  شتدـالو ؛ رد  دوش  یم  کـش  هک  یـسک  تسوا  رَظتنم و  تسوا  و  هرارز ! يا  دوـمرف : هاـگ  نآ 
و تسا ، بئاغ  وا  هک  دنیوگ  یم  ناشیا  زا  یضعب  و  دوب ، لمح  هک  دنیوگ  یم  ناشیا  زا  یضعب  و  تشاذگن ، ینیـشناج  دُرم و  شردپ 

دنک ناحتما  هک  هتـساوخ  دنوادخ  هک  نیا  ریغ  رَظتنم ؛ تسوا  و  لاس ؛ ود  هب  شردپ  تافو  زا  شیپ  دش  ّدلوتم  هک  دـنیوگ  یم  یـضعب 
.نولطبم دنتفا  یم  کش  هب  نامز ، نیا  رد  سپ  ار ؛ هعیش  بولق 

؟ منکب ار  لمع  مادک  ار  نامز  نآ  مدرک  كرد  رگا  موش ! وت  يادف  متفگ : سپ  تفگ : هرارز 
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: ار اعد  نیا  ناوخب  سپ  ار  نامز  نآ  يدرک  كرد  رگا  هرارز ! يا  دومرف :

؛ َکَِّیبَن ْفِرْعَأ  َْمل  َکَسْفَن ، ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَسْفَن ، ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا 

؛ َکَتَّجُح ْفِرْعَأ  َْمل  ََکلوُسَر ، ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ََکلوُسَر ، ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا 

(1) «. ِینیِد ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح ، ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَتَّجُح ، ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا 

قیرغ ياعد 

یم تسا  دوز  : » مالـسلا هیلع  هَّللادبعوبا  دومرف  تفگ : هک  نانـس  نب  هَّللا  دبع  زا  هدرک  تیاور  نیدلا » لامک   » باتک رد  قودص  خـیش 
هک یسک  رگم  ههبش ، نآ  رد  دبای  یمن  تاجن  و  هدننک ، تیاده  ياوشیپ  امنهار و  هناشن و  نودب  دینام  یم  سپ  ههبـش ؛ امـش  هب  دسر 

.ار قیرغ  ياعد  دناوخب 

؟ قیرغ ياعد  تسا  هنوگچ  متفگ :

.َِکنیِد یلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُقلا ! َبِّلَقم  ای  ُمیِحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللَا  ای  ییوگ : یم  دومرف 

.َِکنیِد یلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِراْصبَألاَو ! ِبُولُقلا  َبِّلَقُم  ای  متفگ : سپ 

ِبُولُقلا َبِّلَقُم  اـی  میوگ ؛! یم  نم  هک  ناـنچ  وگب  نکل  و  تسا ، راـصبا  بولق و  ّبلقم  ّلـجوّزع  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  دومرف : سپ 
«. َِکنیِد یلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث 

متشه

رد تسا  بانج  نآ  هب  تثاغتـسا  ءافکتـسا و  تناعتـسا و  دادمتـسا و  مالـسلا ، هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  يایاعر  هّماـع  فیلاـکت  زا 
و هراچ ، هار  ندـیدن  بناجا و  براقا و  بناوج و  فارطا و  زا  هنتف  تاهبـش و  ندروآ  ور  ضارما و  ایالب و  لاوها و  دـیادش و  ماگنه 

دوخ هک  يوحن  نآ  هب  ار ، دوصقم  هب  هار  نداد  ناشن  و  هّیلب ، عفد  هبرُک و  عفر  و  ههبش ، ّلح  شبانج  زا  نتساوخ 
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رد سک  ره  لاح  رب  و  تساراد ، هک  يا  هّینّابر  هّینَُدل  مولع  هّیهلا و  تردق  بسح  دناسرب ، ثیغتسم  ِلّسوتم  نآ  هب  دناوت  دناد و  حالص 
دابع و ماظن  حالص  تاعارم  دادعتسا و  ّتیلباق و  هزادنا  هب  سکره  هب  شلضف  هتسویپ  هکلب  اناوت ، شلوؤسم  تباجا  رب  و  اناد ، اج ، ره 

 - فیعض يوق و  یند و  فیرش و  لهاج و  ملاع و  یـصاع و  عیطم و  زا  دوخ -  يایاعر  روما  رد  رظن  زا  و  دسر ، یم  هدیـسر و  دالب ،
.دنک یمن  هدرکن و  تلفغ 

هب تسا  طـیحم  اـم  ملع  هک  قیقحت  هب  سپ  : » هک دنتـشون  دنداتـسرف ، هللا  همحردـیفم  خیـش  يارب  هک  یعیقوـت  رد  باـنج ، نآ  دوـخ  و 
«. دسر یم  امش  هب  هک  ییالب  امش و  رابخا  زا  زیچ  چیه  ام  ملع  زا  دوش  یمن  بیاغ  و  امش ، ياهربخ 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  دّمحم ، یبا  ترضح  زا  هدرک  تیاور  هیـصولا » تابثا   » باتک رد  يدوعـسم  نیـسح  نب  یلع  لیلج ، خیـش  و 
سپ داتـسرف ؛ ار  کَلَم  ود  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دش ، دـّلوتم  مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  نوچ  : » دومرف بانج  نآ  هک  مالـسلا 

: وا هب  دومرف  دنوادخ  سپ  یلاعت ؛ كرابت و  دنوادخ  روضح  رد  داتـسیا  هک  نیا  ات  شرع ، قدارـس  ات  دندرب  ار و  بانج  نآ  دنتـشادرب 
«. منک یم  باذع  وت  هب  و  مزرمآ ، یم  وت  هب  و  منک ، یم  اطع  وت  هب  ابحرم !

هک نامز  ماما  موس  بیاـن  حور ، نب  نیـسح  مساـقلاوبا ، زا  ربتعم ، دنـس  هب  هدرک  تیاور  تبیغ »  » باـتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـشو 
نآ زا  شیپ  ینعی  شتماقتسا -  ماّیا  رد  لالب ، نب  رهاط  یبا  دزن  متفر  سپ  نآ ؛ ریغ  ضیوفت و  رد  ام  باحصا  دندرک  فالتخا  تفگ :

؛ زور دنچ  مداد  تلهم  ار  وا  سپ  هد ؛ تلهم  ارم  تفگ : مدنامهف ؛ وا  هب  ار  فالتخا  نآ  سپ  دـنک -  رایتخا  هلطاب  بهاذـم  یـضعب  هک 
: دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دوخ ، دانسا  هب  یثیدح  دروآ  نوریب  وا ، دزن  هب  مدرک  تعجارم  هاگ  نآ 
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نینمؤملاریما رب  هاگ  نآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دوخ  لوسر  رب  ار  نآ  دراد  یم  هضرع  ار ، يرما  یلاعت  يادخ  دومن  هدارا  هاگره  »
.ایند و يوس  هب  دـیآ  یم  نوریب  هاگ  نآ  مالـسلا ، هیلع  نامزلا  بحاص  يوس  هب  دوشب  یهتنم  هک  نآ  ات  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  کیاکی  و 

نآ مالـسلا ، هیلع  نامزلا  بحاص  رب  دوش  یم  ضرع  ّلجوّزع ، دـنوادخ  يوس  هب  ار  یلمع  دـنرب  الاب  هک  هکئـالم  دـندومن  هدارا  نوچ 
دنوادـخ رب  دوش  یم  ضرع  هاگ  نآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  دوش  یم  ضرع  هک  نیا  ات  ناماما ، زا  کی  ره  رب  هاـگ 

.ّلجوّزع

ناشیا تسد  رب  ّلجوّزع ، دنوادخ  يوس  هب  دور  یم  الاب  هچنآ  و  تسا ، ناشیا  تسد  رب  دنوادخ ، بناج  زا  دـیآ  یم  دورف  هچره  سپ 
«. یمشچ ندز  مه  هب  ردق  هب  ّلجوّزع ، دنوادخ  زا  دنتسین  زاین  یب  و  تسا ،

یبا زا  هدومن  تیاور  وا  هک  هدرک  لقن  نیهارب »  » باتک زا  تاوانملا » عفد   » باتک رد  یناث ، قّقحم  طبس  یکَرَک ، یتفُم  نیـسح  دیـس  و 
هب دتسرفب  نیمز  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  یکَلَم  تسین  : » دیامرف یم  بانج  نآ  مدینش  تفگ : هک  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  زا  هزمح ،

لحم هک  یتسرد  هب  و  بانج ، نآ  رب  ار  نآ  دراد  یم  ضورعم  سپ  مالـسلا ؛ هیلع  ماما  هب  دنک  یم  ادتبا  هک  نآ  رگم  يرما ، ره  تهج 
«. تسا رما  نیا  بحاص  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  بناج  زا  هکئالم  دمآ  تفر و 

سپ يدش ، راتفرگ  هدنامرد و  نوچ  : » وا هب  دومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدمآ  يزاریـش  يافولاوبا  ثیدح  رد  و 
«. دنک هثاغتسا  وا  هب  هک  سکره  يارب  زا  تسا  هانپ  سردایرف و  وا  دبای و  یمرد  ار  وت  وا  هک  مالسلا  هیلع  تّجح  هب  نک  هثاغتسا 

نینمؤملاریما نامز  رد  مدرک  يدیدش  بت  : » تفگ هک  هلیَمُر  زا  دنا  هدرک  تیاور  ریاصب »  » رد راّفص  خیش  و  لاجر »  » رد یّشَک  خیش  و 
هک نآ  زا  رتهب  ار  يزیچ  مناد  یمن  متفگ : هعمج و  زور  رد  متفای  یتّفخ  دوخ ، سْفَن  رد  سپ  مالسلا ، هیلع 
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.دجسم هب  مدمآ  هاگ  نآ  مدرک ، نینچ  سپ  مالسلا ؛ هیلع  نینمؤملاریما  بقع  رد  منک  زامن  و  منک -  لسغ  ینعی  مزیرب -  دوخ  رب  یبآ 

لخاد دومن و  تعجارم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتقو  .تشگرب  نم  هب  بت  نآ  دـمآرب ، ربنم  يالاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ 
یم مهرد  وت  ياضعا  زا  یـضعب  هک  ار  وت  مدید  هک  دوب  هدش  هچ  ! ] هلیمر يا  : » دومرف بانج و  نآ  اب  مدـش  لخاد  دـش ، هناخ )  ) رـصق

.؟ دش

.بانج نآ  بقع  زامن  رب  تبغر  رد  تشاداو  ارم  هچنآ  و  مدوب ، نآ  رد  هک  ار  دوخ  تلاح  بانج ، نآ  يارب  مدرک  لقن  سپ 

، دوش یمن  نوزحم  و  وا ؛ ضرم  تهج  هب  اـم  میوش  یم  ضیرم  هک  نآ  رگم  دوـش ، ضیرم  هک  ینمؤـم  تسین  هلیَمُر ! يا  دوـمرف : سپ 
، دوـش یمن  تکاـس  و  وا ؛ يارب  مییوـگ  یم  نیمآ  هک  نآ  رگم  دـنک ، یمن  اـعد  و  وا ؛ نزح  تهج  هب  میوـش  یم  نوزحم  هک  نآ  رگم 

«. وا يارب  مینک  یم  اعد  هک  نآ  رگم 

رـصق نیا  رد  دناوت  بانج  اب  هک  تسا  یناسک  يارب  تمحرم ، فطل و  نیا  موش ! وت  يادـف  نینمؤملاریما ! ای  بانج : نآ  هب  متفگ  سپ 
! دننیمز فارطا  رد  هک  یناسک  لاح  زا  ارم  هد  ربخ  هناخ ؛) )

«. نآ برغم  نیمز و  قرشم  رد  ینمؤم  ام  زا  دوش  یمن  ای  تسین  بیاغ  هلیمر ! يا  دومرف :

هک مالسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  بانج  زا  دنا  هدرک  تیاور  رایسب  ياهدنس  هب  نارگید ، دیفم و  خیـش  رافـص و  قودص و  خیـش  زین  و 
؛ نیمز رد  ار  ناصقن  هدایز و  دناد  یم  هک  دشاب  یِملاع  نآ  رد  هک  نآ  رگم  ار ، نیمز  دراذگ  یمن  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  : » دـندومرف

دنادرگ یمرب  ار ، يزیچ  دندرک  دایز  نینمؤم  رگا  سپ 

ص:96

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ www.Ghaemiyeh.comدیشروخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


یم هبتـشم  و   ] طلتخم دوبن ، نینچ  رگا  و  ناشیا ؛ يارب  دـنک  یم  مامت  دـندرک ، مک  رگا  و  ار ) نآ  دزادـنا  یم  یتیاور : هب  و   ) ار ناـشیا 
(«. دش یمن  هتخانش  لطاب  زا  قح  یتیاور : هب  و  ، ) ناشیا روما  نیملسم ، رب  دش 

هعقر رد  دسیونب  دوش ، یم  روکذم  هچنآ  دـشاب ، یتجاح  ار  هکره  : » هک تسا  يراوزبس  هاجنلا » حـیتافم   » یـسلجم و رئازلا » هفحت   » رد
دراذگ و نآ  نایم  رد  ار  نآ  دزاس و  لِگ  ار  كاپ  كاخ  دنک و  رهُم  ددـنبب و  ای  دزادـنیب ، مالـسلا  مهیلع  هّمئا  روبق  زا  یکی  رد  و  يا ،

ندروآرب یلوتم  هسفنب -  وا -  دسر و  یم  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  هب  هک  دزادنا ، یبآ  ریدغ  ای  قیمع  یهاچ  ای  يرهن  رد 
«. دوش یم  تجاح 

تجاح هعقر 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

َلَغْـشَأَو ِینَمَهَد ، ْدَـق  ٍْرمَأ  ْنِم  َِکب  َُّمث  َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللِاب  ًاریِجَتْـسُم  ِیب  َلََزن  ام  ُتْوَکَـشَو  ًاثیِغَتْـسُم ، َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  َيالْوَم  اـی  ُْتبَتَک  »
ِیئآرَت َدـْنِع  یِّنِم  َأَّرَبَتَو  ِلِیلَخلا ، ِهِدوُرُو  ِلُّیَخَت  َدـْنِع  ِینَمَلْـسَأ  يِدـْنِع ، ِهَّللا  ِهَمِْعن  َریِطَخ  َرَّیَغَو  یُِّبل ، َضَْعب  ِینَبَلَـسَو  يِرِْکف ، َلاـطَأَو  ِیْبلَق ،

َّلَج   ِ ِهَّلل َِهلَأْسَملا  ِیف  ُْتلَّکَوَتَو  َْکَیلِإ ، ِهِیف  ُتْأَجَلَف  ِیتَُّوقَو ، يِْربَص  ِِهلُّمَحَت  ِیف  ِینَناخَو  ِیتَلیِح ، ِهِعافِد  ْنَع  ْتَزِجَعَو  ِمیِمَحلا ، َیلِإ  ِِهلاـْبقِإ 
ِیف ِهَعَراسُملا  ِیف  َِکب  ًاِقثاو  ِرُومُألا ، ِِکلامَو  ِرِیبْدَّتلا ، ِِّیلَو  َنیَِملاعلا ، ِّبَر  ِهَّللا  َنِم  َِکناکَِمب  ًاْملِع  یِّنَع  ِهِعاـفِد  ِیف  َکـْیَلَعَو  ِْهیَلَع  ُهُؤآـنَث 

ِقیِدْصَتَو یِّنَظ  ِقیِقْحَِتب  ٌریِدَج  َيالْوَم  ای  َْتنَأَو  ِیلْؤُس ، ِیئآطْعِِإب  َكاَّیِإ  یلاعَتَو  َكَرابَت  ِِهَتباجِِإل  ًانِّقَیَتُم  يِْرمَأ  ِیف  ُهُؤآنَث  َّلَج  ِْهَیلِإ  ِهَعافَّشلا 
ُْتنُک ْنِإَو  ِْهیَلَع  ِیل  َْربَص  الَو  ِِهلْمَِحب ، ِیل  َهَقاط  امِیف ال  دسیونب ) ار  دوخ  تجاح  اذک  اذک و  ياج  هب  و   ) اذَـکَو اذَـک  ٍْرمَأ  ِیف  َکِیف  ِیلَمَأ 

ای ِیْنثِغَأَف  .َّلَجَوَّزَع    ِ ِهَّلل ِیتَّلا  ِتابِجاولا  ِیف  یِطیِْرفَتَو  ِیلاْعفَأ  ِحِیبَِقب  ِِهفاعْضَِألَو  َُهل  ًاّقِحَتْسُم 
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ُهَمْعِّنلا ِتَطََسب  َِکبَف  ِءادْعَألا ، ِهَتامَشَو  ِفَلَّتلا  ِلُولُح  َْلبَق  يِْرمَأ  ِیف  َّلَجَوَّزَع    ِ ِهَّلل ََهلَأْسَملا  ِمِّدَقَو  ِفْهَّللا ، َْدنِع  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  َيالْوَم 
ِفِواخَملا َنِم  ُْنمَألاَو  ِلامْعَألا ، ُمِیتاوَخَو  ِئِدابَملا ، ُْریَخَو  ِلامآلا ، ُغُوُلب  ِهِیف  ًابیِرَق ، ًاْحتَفَو  ًازیِزَع  ًارْـصَن  ِیل  ُُهلـالَج  َّلَـج  َهَّللا  ُلَئْـسَأَو  َّیَلَع 

«. ِلآَملاَو ِءَْدبَملا  ِیف  ُلیِکَولا  َمِْعنَو  ِیبْسَح  َوُهَو  ٌلاَّعَف ، ُءآشَی  اِمل  ُهُؤآنَث  َّلَج  ُهَّنِإ  ٍلاح ، ِّلُک  ِیف  اهِّلُک 

دّمحم وا  دلو  ای  يرمَعلا ، دیعـس  نب  نامثع  ای  دیامن : ترـضح  يالکو  زا  یکی  رب  دامتعا  دیآرب و  ریدـغ  ای  رهن  نآ  يالاب  رب  هاگ  نآ 
ٌمالَـس ٍنالُف ، َْنب  َنالُف  ای  : » دیوگب دـنک و  ادـن  ار  تعامج  نیا  زا  یکی  و  يرمـسلا ، دّـمحم  نب  یلع  ای  حور  نب  نیـسح  ای  نامثع ، نب 
ِهِذهَو َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللا  َْدنِع  ََکل  ِیتَّلا  َِکتایَح  ِیف  َُکْتبَطاخ  ْدَقَو  ٌقوُزْرَم ، ِهَّللا  َْدنِع  ٌّیَح  َکَّنَأَو  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  َکَتافَو  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َْکیَلَع 
تجاح هک  دزادنا  ریدغ  ای  رهن  ای  هاچ  رد  ار  هتشون  سپ   (1) «. ُنیِمَألا ُهَقِّثلا  َْتنَأَف  ِْهَیلِإ ، اهْمِّلَسَف  مالسلا ، هیلعانالْوَم  یلِإ  ِیتَجاحَو  ِیتَْعقُر 

.دوش یم  هدروآرب  وا 

يربک يرغص و  تبیغ  ماّیا  رد  هعبرا ، باّون  ندوب  هطساو 

ایاعر و نایم  دندوب  هطساو  يرغـص  تبیغ  رد  هک  نانچ  مّظعم ، صخـش  راهچ  نآ  هک  دوش  یم  دافتـسم  نینچ  فیرـش ، ربخ  نیا  زا  و 
دنتـسه و بانج  نآ  نویامه  باکر  رد  زین  يربک  تبیغ  رد  تاعیقوت ، غالبا  باوج و  نتفرگ  عاقر و  جـیاوح و  ضرع  رد  بانج  نآ 

.دنزارفارس رختفم و  گرزب ، بصنم  نیا  هب 

ِناشیرپ ره  يارب  ضرا ، راطقا  زا  يرُطق  ره  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  معن  لضف و  مرک و  دوج و  ناسحا و  ناوخ  هک  دش  مولعم  سپ 
هتشگ مگ  هدنامرد و 
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اب مزع  و  تجاح ، رارطـضا و  قدـص  اب  ماع ؛ شعراش  و  زاب ، نآ  باـب  و  تسا ، هدرتسگ  ناریح ، هتـشگرس  ناداـن و  ّریحتم  هدـناماو و 
ضیرم رگا  و  دنناسر ، شهار  هب  تسا ، هدش  مگ  رگا  و  دنشخب ، شملع  تبرش  تسا ، نادان  رگا  تریرس ؛ صالخا  ّتیوط و  يافص 

.دنشوپ شتیفاع  سابل  تسا ،

نم هب  وت  تدالو  ربخ  نوچ  : » هک دّـمحم  شدـنزرف  هب  يایاصو  نمـض  رد  هدومرف  هّجحملا » فشک   » رد هللا  همحر  سوواـط  نب  دـّیس 
يارب رکـش  و  راسکنا ، ّلذ و  ماقم  رد  هلالج  ّلج  دـنوادخ  روضح  رد  متـساخرب  مدوب ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  دهـشم  رد  نم  و  دیـسر ،

، ام يالوم  هدـنب  هلالج ، ّلـج  دـنوادخ  رما  هب  ار  وت  مدـنادرگ  و  اـه -  یکین  رورـس و  زا  وت -  تدـالو  زا  دـندومن  فیرـشت  ارم  هچنآ 
يوس هب  دش  وت  يارب  هک  يا  هثداح  لوزن  تقو  رد  میدش  جاتحم  هک  هدش  رایسب  هچ  و  وا ؛ رب  مدرک  ّقلعم  ار  وت  مالـسلا و  هیلع  يدهم 

قح رد  یگرزب  ماعنا  اب  ار  وت  جیاوح  ياضق  دـش  یلوتم  دوخ ، هک  باوخ ، رد  تاماقم  نیدـنچ  رد  ار  بانج  نآ  مدـید  و  بانج ، نآ 
، وا رطاخ  ّقلعت  وا و  يارب  زا  ندرک  افو  و  بانج ، نآ  تالاوم  رد  شاـب  هدوب  سپ  نآ ؛ ندرک  فصو  دـسر  یمن  هک  وت  قح  رد  نم و 

مینک متخ  هک  تسا  بسانم  .وت و  زا  مالـسلا  هیلع  بانج  نآ  دارم  وا و  ناردپ  دارم  لوسر و  دارمو  هلالج  ّلج  دـنوادخ  دارم  ردـق  هب 
: هبّرجم هروثأم  تالّسوت  زا  یکی  رکذ  هب  ار  ماقم  نیا 

 - هدرک لقن  راحب  رد  هک  نانچ  حابصملا - » سبق   » رد هللا  همحر  یـسوط  خیـش  ذیملت  یتشرهـص ، نسح  نب  ناملـس  هَّللادبعوبا ، خیش 
ّمع زا  درک  یم  تیاور  هک  لاس 440 -  ير ، رد  هللا -  همحر  هیوباب  نب  نسح  نب  نیسح  هَّللادبعوبا ، خیـش  زا  مدینـش  هک  هدومن  رکذ 

داد ربخ  تفگ : هللا ؛ همحر  هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج ، یبا  دوخ ،
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اشفا ار  نآ  هک  مسْفَن  رد  دوبن  ناسآ  دش و  فیعض  تسـس و  متقاط  و  یتخـس ، هودنا  نم  رب  دش  دراو  هک  نییُّمق  خیاشم  زا  یـضعب  ارم 
؛ مدوخ ناوخا  لها و  زا  يدحا  يارب  منک 

نامگ هک  دوب ، شوخ  يوب  وکین و  هماـج  اـب  ور و  شوخ  هک  ار  يدرم  مدـید  سپ  مدوب ؛ مومغم  نینچ  هک  یتلاـح  رد  مدـیباوخ  سپ 
جنر یک  ات  : » متفگ دوخ  سفن  رد  سپ  مدناوخ ؛) یم  سرد   ) مدرک یم  تئارق  ناشیا  دزن  رد  هک  نییمق  خیاشم  زا  یضعب  ار  وا  مدرک 

ار نیا  املع ؛ خیاشم  زا  تسا  یخیـش  نیا  و  دوخ ؟ ناردارب  زا  يدـحا  يارب  زا  ار  نآ  منکن  اشفا  و  دوخ ، ّمغ  ّمه و  زا  مشک  تّقـشم  و 
«. یجَرَف وا  دزن  رد  مبایب  دیاش  سپ  منک ؛ یم  رکذ  وا  يارب 

يوجب تناعتـسا  و  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  يدش ، راتفرگ  نآ  هب  هچنآ  رد  نک  هعجارم  : » دومرف نم و  هب  درک  ادتبا  وا  سپ 
«. دوخ نینمؤم  ءایلوا  تمصع  تسوا  .تسا و  ینیعم  وکین  وا  هک  اریز  ریگب ؛ عزفم  دوخ  يارب  ار  وا  و  مالسلا ، هیلع  نامزلا  بحاص  هب 

دزن رد  وت  يارب  دنک  تعافش  هک  وا  زا  نک  اضاقت  و  وا ، رب  نک  مالس  نک و  ترایز  ار  وا  : » تفگ تفرگ و  ارم  تسار  تسد  هاگ  نآ 
! وت تجاح  رد  ّلجوّزع  دنوادخ 

«. ار اعد  ترایز و  ره  درب  نم  رطاخ  زا  متسه ، وا  رد  هک  یّمه  قیقحت ، هب  سپ  میوگب ! هنوگچ  هک  نم  هب  نک  میلعت  وا : هب  متفگ  سپ 

رب تسوت و  یفاک  ادخ  : » تفگ درک و  حسم  ارم  هنیس  دوخ ، تسد  هب  و  ِهَّللِاب ،» ّالِإ  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  : » تفگ دیشکرب و  درس  یهآ  سپ 
: وگب نامسآ و  ریز  رد  یشاب  هلبق  هب  ور  هک  یتلاح  رد  تسیاب  هاگ  نآ  روآ  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  نک و  ریهطت  تسین ؛ یکاب  وت 

ص:100

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ www.Ghaemiyeh.comدیشروخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


یلَع ِِهتَفِیلَخَو  ِهِدِالبَو  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهِِّیلَوَو  ِهَّللا  ِهَّجُح  یلَع  ُهَّماَّتلا  ُهَِمئاقلا  ُُهتاکََربَو  ُهَِمئاَّدـلا  ُُهتاوَلَـصَو  ُّماعلا  ُلـِماَّشلا  ُّماَّتلا  ُلـِماکلا  ِهَّللا  ُمالَـس  »
ِلْدَـعلا ِرِـشانَو  ِضْرَألا  ِرِّهَطُمَو  ِنآْرُقلا  ِماکْحَأ  ِنِّقَُلمَو  ِنامیِإلا  ِرِهْظُمَو  ِنامَّزلا  ِبِحاص  ِهَْوفَّصلاَو  ِهَْرتِعلا  ِهَّیَِقبَو  ِهَُّوبُّنلا  َِهلالُـس  ِهِدابِعَو  ِهِْقلَخ 

ِءآیِـصْوَألا ِنـْبا  ِّیِـصَولا  َنـیِرِهاَّطلا  ِهَِّمئَـألا  ِنـْباَو  یـضَتْرُملا  ِّیـِـضْرَملا  ِرَظَْتنُملا  ِماـمِإلاَو  ِّيِدـْهَملا  ِِمئاـقلا  ِهَّجُحلاَو  ِضْرَعلاَو  ِلوُّطلا  ِیف 
.َنیِموُصْعَملا ِهادُهلا  ِْنب  ِموُصْعَملا  يِداهلا  َنیِّیِضْرَملا 

َهَمْصِع ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِّیِصَولا ! ِهَمْکِح  َعِدْوَتْسُمَو  َنیِِّیبَّنلا  ِْملِع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُملاَو ! َنیِِملْـسُملا  َمامِإ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
َيالْوَم ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِملاَّظلا ! َنیِرِّبَکَتُملا  َنیِِرفاکلا  َّلِذُم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِفَعْـضَتْسُملا ! َنِینِمْؤُملا  َّزِعُم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِنیِّدـلا !

ِءاِسن ِهَدِّیَـس  ِءآرْهَّزلا  َهَمِطاف  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُملا ! ِریِمَأ  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِنامَّزلا ! َبِحاص  ای 
ََکل ٍِصلُْخم  َمالَـس  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِعَمْجَأ ! ِْقلَخلا  یَلَع  ِمامِإلاَو  َنیِموُصْعَملا  ِجَـجُحلا  ِهَِّمئَألا  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  َنیَِملاـعلا !

ُهَّللا َلَّجَعَف  ًارْوَجَو ؛ ًاْملُظ  ْتَِئُلم  ام  َدـَْعب  ًالْدَـعَو  ًاطِْـسق  َضْرَألا  ُأَلْمَت  يِذَّلا  َکَّنَأَو  ًالِْعفَو ؛ ًالْوَق  ُّيِدـْهَملا  ُمامِإلا  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَیـالِولا ! ِیف 
َّنُمَن ْنَأ  ُدـیُِرنَو  « ؛ َنِیِلئاقلا ُقَدْـصَأ  َوُهَو  َكَدَـعَو  ام  ََکل  َزَْجنَأَو  َکَناوْعَأَو  َكَراْصنَأ  َرَّثَکَو  َکَنامَز  َبَّرَقَو  َکَجَرْخَم  َلَّهَـسَو  َکَجَرَف 
اذَـک ِیتَجاح  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنباَی  ِنامَّزلا ! َبِحاص  ای  َيـالْوَم ! اـی  َنِیثِراولا ؛» ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَـألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع 

ِنَم ِّقَِحبَف  ًادوُمْحَم  ًاـماقَمَو  ًَهلُوبْقَم  ًهَعافَـش  ِهَّللا  َدـْنِع  َکـَل  َّنَأ  یِْملِِعل  ِیتَجاـِحب ، َکـَْیلِإ  ُتْهَّجَوَت  ْدَـقَف  اـهِحاِجن ؛ ِیف  ِیل  ْعَفْـشاَف  اذَـکَو ،
ِفْـشَکَو ِیتَوْعَد  َِهباجِإَو  ِیتَِبلَط  ِحُْـجن  ِیف  یلاعَت  َهَّللا  ِلَس  ُهَْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمَُکل  يِذَّلا  ِنْأَّشلِابَو  ِهِّرِِـسل  ْمُکاضَتْراَو  ِهِْرمَأـِب  ْمُکَّصَتْخا 

!«. یهاوخ یم  هچنآ  هاوخب  نک و  رکذ  ار  دوخ  تجاح  اذک ،» اذک و   » ظفل ياج  هب  .ِیَتبْرُک و 
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مدرک و تردابم  سپ  تشاد ؛ یتعـسو  هک  دوب  هدنام  يرادقم  بش  زا  و  جَرَف ، هب  متـشاد  نیقی  هک  یتلاح  رد  مدش  رادـیب  سپ  تفگ :
ود مدمآ و  رد  نامـسآ  ریز  هب  مدرک و  ریهطت  هاگ  نآ  منک -  شومارف  ار  نآ  هک  نآ  فوخ  زا  دوب -  هتخومآ  نم  هب  ار  هچنآ  متـشون 
رد و  مدـناوخ ، ار  ًانِیبُم » ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ   - » دومن نییعت  نم  يارب  هک  ناـنچ  دـمح -  زا  دـعب  لوا ، تعکر  رد  مدرک ؛ زاـمن  تعکر 

ترایز و  مدوب -  هلبق  هب  ور  هک  یتلاح  رد  متـساخرب -  متفگ ، مالـس  نوچ  سپ  ار ؛ ُحـْتَفلاَو » ِهَّللا  ُرْـصَن  َءاج  اذِإ  ، » دـمح زا  دـعب  مود ،
؛ مدرک رکش  هدجس  هاگ  نآ  مالسلا ؛ هیلع  نامزلا  بحاص  دوخ ، يالوم  هب  مدرک  هثاغتـسا  متـساوخ و  ار  دوخ  تجاح  هاگ  نآ  مدرک ؛

.ار بش  زامن  ندش  توف  مدیسرت  هک  نآ  ات  ار ، اعد  نآ  رد  مداد  لوط 

یم اعد  دوخ و  بارحم  رد  متسشن  و  حبص ، زامن  زا  دعب  بیقعت  هب  مدش  لوغشم  مدناوخ و  ار  دوخ  يرّرقم  زامن  متـساخرب و  هاگ  نآ 
هّیقب رد  نآ ، لثم  نم  هب  درکن  دوع  و  دیـسر ، مدوب  نآ  رد  هچنآ  زا  نم  جَرَف  هک  نآ  ات  درکن ، عولط  باـتفآ  هک  ادـخ  هب  مسق  ...مدرک 

ُدْمَحلا َُهلَو  تسار ؛ يادـخ  رم  ّتنم  و  زورما ؛ ات  تخادـنا ، مهرد  ارم  هک  يرما  نآ  دوب  هچ  هک  مدرم  زا  يدـحا  تسنادـن  و  نم ، رمع 
.ًارِیثَک

اب نیمالا » دلب   » رد یمعفک  خیـش  و  هروس ، نییعت  نودب  ییزج و  فالتخا  اب  حابـصم »  » رد ار  ترایز  نیا  هللا  همحر  سوواط  نب  دـّیس 
(1) .تسا هدرک  رکذ  زین  یلسغ  ترایز ، زامن و  زا  شیپ  و  هدرک ، لقن  هروس 
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بانج نآ  هب  تبسن  اهنآ  رد  ایاعر  فیلکت  و  جع )  ) رصع ماما  هب  صوصخم  تاقوا  اه و  نامز  زا  يا  هراپ  رکذ  رد  : متشه باب 

هراشا

؛ تسا تشه  اهنآ  ددع 

؛ ناضمر هام  بش 19 و 21 و 23  ینعی  دّدرم ؛ بش  هس  ره  هکلب  ردق ، بش  لوا :

؛ هعمج زور  مود :

؛ اروشاع زور  موس :

؛ زور ره  رد  نآ ، بورغ  ات  باتفآ  ندش  درز  تقو  زا  مراهچ :

؛ هبنشود رصع  مجنپ :

؛ هبنشجنپ رصع  مشش :

؛ نابعش همین  زور  بش و  متفه :

.زورون زور  متشه :

لوا

ریـسفت  » رد تسا ؛ مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  تلالج  تمظع و  تنطلـس و  تنمیم و  تلزنم و  ردق و  روهظ  زورب و  بش  هک  ردـق ، بش 
رد هک  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  مظاک  قداص و  رقاب و  ترضح  زا  ربتعم  دنس  دنچ  هب  میهاربا » نب  ّیلع 
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یم هچنآ  لطاب و  ّقح و  زا  ار  يرما  ره  دنک  یم  ریدـقت  دـنوادخ  : » هک دـندومرف   (1)« ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف   » هکرابم هیآ  ریـسفت 
دهاوخب ار  هچنآ  دیامن  ریخأت  و  دهاوخب ، ار  هچنآ  دزادنا  شیپ  هک  ّتیشم ، ءاَدب و  نآ  رد  تسا  دنوادخ  يارب  زا  .لاس و  نیا  رد  دوش 

یم و  دهاوخب ، هک  ار  هچنآ  دـنک  مک  و  دـهاوخب ، هک  ار  هچنآ  اهنآ  رد  دـنک  دایز  ضارما -  ضارعَا و  ایالب و  قازرا و  لاجآ و  زا  - 
ار نآ  دـهد  یم  و  مالـسلا ، هیلع  نینمؤـملاریما  هب  ادـخ  لوـسر  دـهد  یم  و  ملـسو ، هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـب  ار  نآ  دـهد 
ّتیـشم و ءادب و  نآ ، رد  دـنک  یم  طرـش  مالـسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  هب  دـسر  یم  هک  نیا  ات  مالـسلا ، مهیلع  هّمئا  هب  نینمؤملاریما 

«. ار ریخأت  میدقت و 

توـم و زا  دوـش ، یم  ثداـح  هک  يرما  ره  ار و  قازرا  لاـجآ و  ردـق ، بش  رد  دـنک  یم  ریدـقت  دـنوادخ  : » هـک هدرک  تـیاور  زین  و 
هچنآ وا  هب  دنهد  یم  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  رب  سُدُقلا  حور  هکئالم و  دوش  یم  لزان  ...ّرـش  ای  ریخ  ای  ینارگ ، ینازرا و  ای  تایح ،

«. روما نیا  زا  دنتشون  هک  ار 

رد ام  هب  دـننک  یم  فاوط  هکئالم  هک  اریز  ردـق ؛ بش  ام  رب  دوش  یمن  یفخم  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  بانج  هک  هدرک  تیاور  زین  و 
«. بش نآ 

زا مالسلا -  هیلع  قداص  ینعی  وا -  زا  مدومن  لاؤس  تفگ : هک  دقرف  نب  دوواد  زا  هدرک  تیاور  تاجرّدلا » رئاصب   » رد رافـص  خیـش  و 
»(2)؛ ِرْدَقلا ُهَْلَیل  ام  َکیرْدَأ  امَو  ِرْدَقلا *  ِهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : » ّلجوّزع دنوادخ  لوق 

.تدالو ای  توم  زا  لاس ، نیارد  دوش  یم  هچنآ  نآرد ، دوش  یم  لزان  دومرف :

؟ دوش یم  لزان  هک  يوس  هب  وا : هب  متفگ 

ص:104
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یلغـش رد  رما ، نیا  بحاص  دـنا و  تلأسم  اـعد و  زاـمن و  رد  ار  بش  نیا  مدرم ، هک  یتسرد  هب  ؟(1)  دشاب دـیاش  هک  يوس  هب  دومرف :
«. عولط ات  باتفآ  بورغ  زا  لاس ، روما  تهج  هب  وا  يوس  هب  هکئالم  دوش  یم  لزان  تسا ؛

؛ نابعش فصن  زا  بانج ، نآ  زا  مدرک  لاؤس  : » تفگ هک  نانس  نب  هَّللادبع  زا  هدرک  تیاور  زین  و 

و قازرا ، نآ ، رد  دوش  یم  میـسقت  دـش ، ناـضمر  هاـم  زا  مهدزون  بش  هاـگره  نکلو  تسین ، يزیچ  نآ  زا  نم ، دزن  رد  دوـمرف : سپ 
ناگدنب يوس  هب  دـیامرف  یم  فطل  رظن  دـنوادخ  و  ّجاح ، روشنم  تارب و  نآ ، رد  دـیآ  یم  نوریب  و  لاجآ ، نآ ، رد  دوش  یم  هتـشون 

.رمخ براش  رگم  ار ، ناشیا  دزرمآ  یم  سپ  دوخ ؛

.دوش یم  هدرک  اضما  دسر و  یم  نایاپ  هب  هاگ  نآ  یمکحم ؛ رما  ره  نآ ، رد  دوش  یم  ادج  دش ، موس  تسیب و  بش  هاگره  سپ 

؟ دسر یم  یک  هب  متفگ :

«. امش ماما  ینعی  امش ؛ بحاص  يوس  هب  دومرف :

ای یتعاط  زا  لاس ، نآ  رد  دوش  یم  هچنآ  و  ّجاح ، هلفاق  ردـق ، بش  نآ  رد  دوش  یم  هتـشون  : » دومرف يرـصب  هریغم  نب  ثراح  ربخ  رد 
«. مالسلا هیلع  ضرالا  بحاص  يوس  هب  ار  نآ  دنکفا  یم  هاگ  نآ  ...یتایح ، ای  یندرم  ای  یتّیصعم 

؟ تسیک ضرا  بحاص  : » هک درک  لاؤس  هریغم  نب  ثراح 

«. امش بحاص  دومرف :

، لوا بش  رد  دـنردق و  بش ، هس  ره  هک  دوش  یم  رهاـظ  ثیداـحا ، یـضعب  زا  : » دومرف داـعملا » داز   » رد هللا  همحر  یـسلجم  هماـّلع  و 
رد دوش و  یم  روما  ریدقت 
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مک رایـسب  ای  دـبای  یمن  رییغت  دوش و  یم  متح  موس ، بش  رد  دـبایب و  رییغت  یـضعب  تسا  نکمم  تدابع ، اـعد و  ترثک  هب  مود ، بش 
دوش و یم  رتافد  تبث  نآ  زا  دـعب  تسا ، ناسآ  شرییغت  دوش و  یم  هقیلعت  لوا  هک  ناهاشداپ  مکح  دـننام  هیبشت ، ِالب  دـبای ؛ یم  رییغت 

متح هلزنم  هب  دیـسر ، نانآ  رهُم  هب  نوچ  و  دبایب ، رییغت  تسا  نکمم  زاب  هدـیدرگن ، نّیزم  هک  نانآ  رهُم  هب  اما  تسا ، رتراوشد  شرییغت 
«. تسا یتخس  تیاهن  رد  شرییغت  تسا و 

هکئالم اب  بش ، نیا  مامت  رد  مالـسلا  هیلعرمَالا  بحاص  ترـضح  نوچ  : » هدومرف ردـق  بش  رد  تدابع  تاـبّغرم  رکذ  ماـقم  رد  زین  و 
رب تسا  هدش  قلخ  ریاس  وا و  يارب  هک  تاریدقت  دننک و  یم  مالس  وا  رب  دنیآ و  یم  وا  تمدخ  هب  جوف  جوف  و  تسا ، روشحم  نیبّرقم 

«. دنروآ رس  هب  تلفغ  هب  دننکن و  دوخ  ماما  هب  یّسأت  یبش ، نینچ  رد  تسین  راوازس  دننک ، یم  ضرع  وا 

لامعا قیفوت  تّحـص و  تّزع و  دنزرف و  لام و  رمع و  زا  روما -  عیمج  تاریدقت  نوچ  : » هک هدرمـش  بش  نآ  تدابع  دـئاوف  زا  زین  و 
رد یـسک  ماـن  هک  تسا  نکمم  و  دوب ، دـهاوخ  بش  نیا  رد  لاـس ، لاوحا  ماـمت  حالـصا  دوش ، یم  بش  نیا  رد  روما -  ریاـس  ریخ و 

رثکا رد  نومـضم ، نیا  هک  نانچ  دوش ؛ هتـشون  نادنمتداعـس  هرمز  زا  دـبای و  رییغت  بش ، نیا  رد  و  دـشاب ، هدـش   ] هتـشون ایقـشا  ناوید 
«. تسا هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  اهاعد و 

لوغـشم بش  نیا  رد  و  دوخ ، سفن  يارب  ياعد  رب  تشاد  مدقم  دـیاب  ار  بانج  نآ  يارب  اعد  هک  دـش -  رکذ  هتـشذگ  رد  هچنآ  ربانب 
یهلا ظفح  تناعا و  ترـصن و  بلط  اهاعد  نیرتهب  نآ -  هب  دـش  هراشا  نآ  ریغ  هتـشذگ و  رابخا  رد  هک  یهلا  میظع  رما  نآ  هب  تسا 

تشذگ هک  نانچ  بانج ؛ نآ  يارب  تسا 
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دیاب تاقوا -  ریاس  رد  هکلب  هداتـسیا  اـی  هتـسشن  هچ  دوجـس و  رد  هچ  عوکر ، رد  هچ  تـالاح -  عیمج  رد  موس ، تسیب و  بش  رد  هک 
: هک دوب  نیا  مالسلا ، مهیلع  شلآ  لوسر و  رب  تاولص  دنوادخ و  دمح  زا  سپ  شنومضم  هک  ار  اعد  نآ  دناوخ 

«. شاب مالسلا  هیلع  يدهملا  نسحلا  نب  هّجح  نیعم  امنهار و  رصان و  دئاق و  ظفاح و  ّیلو و  یتعاس ، ره  تعاس و  نیا  رد  ایادخراب ! »

يراج وا  كرابم  تسد  هب  دیاب  دهاوخ و  یم  هچنآ  ماجنا  رد  تعافـش  تناعا و  بلط  و  بانج ، نآ  هب  هثاغتـسا  لّسوت و  نآ ، زا  سپ 
دزن رد  یکین  هب  ار  دوخ  يا  هلیسو  هب  درادنرب و  وا  زا  ار  دوخ  تفأر  فطل و  رظن  هک  هبانا ، عّرـضت و  و  درذگب ، وا  رونا  رظن  هب  دوش و 
راتفر وا  هب  تسوا -  هّیهلا  تردق  تسد  هب  روما  مامز  هک  بش -  نیا  رد  تسا ، یگرزب  راوازس  هچنآ  وا  هک  دیامن  روکذم  بانج  نآ 

.دیامن

مود

؛ مالسلا هیلعرصع  ماما  هب  دراد  ّقلعت  صاصتخا و  تهج  دنچ  زا  هک  هعمج  زور 

؛ دش رکذ  لوا  باب  رد  هکنانچ  هدوب ؛ نآ  رد  بانج  نآ  تداعساب  تدالو  هک  نآ  یکی 

ياهزور زا  رتشیب  زور ، نآ  رد  جَرَف ، راـظتنا  ّبقرت و  و  دوب ، دـهاوخ  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  رورـسلا  روفوم  روهظ  هک  نآ  رگید  و 
: هک تسا  هعمج  زور  رد  بانج  نآ  هب  هصتخم  ترایز  رد  و  هدش ، نآ  هب  حیرصت  رابخا ، زا  یخرب  رد  هکنانچ  تسا ؛ رگید 

ِهِیف ُجَرَفلاَو  َكُروُهُظ  ِهِیف  ُعَّقَوَتُملا  َکُموَی  َوُهَو  ِهَعُمُجلا  ُموَی  اذـه  َِکتَیب ! ِلآ  یلَعَو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ِنامَّزلا ! َبِحاص  ای  َيالوَم ! اـی  »
«. ...َْکیَدَی یلَع  َنِینِمْؤُمِلل 
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هک تسا  وت  زور  نآ  تسا و  هعمج  زور  نیا  داب ! وت  تیب  لآ  رب  وت و  رب  دـنوادخ  دورد  هک  نامزلا ، بحاص  يا  نم ! ياـقآ  يا  ینعی :
هانپ متسه و  وت  نامهیم  نآ  رد  نم - ! ياقآ  يا  نم -  .وت و  بانج  تسد  رب  نینمؤم  جرف  وت و  روهظ  نآ ، رد  دوش  یم  هدیشک  راظتنا 

!... . هد هانپ  نک و  ینامهم  ارم  سپ  نداد ؛ هانپ  هب  يرومأم  و  نامیرک ، دالوا  زا  میرک و  نم ، ياقآ  ییوت  و  وت ، هب  هدروآ 

زور رد  نانس  نب  دّمحم  هب  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  زا  عوبـسالا » لامج   » رد هللا  همحر  سوواط  نب  دّیس 
؟ ار اعد  زا  بجاو  زور ، نیا  رد  يدناوخ  ایآ  : » هک هعمج 

؟ تسا مادک  مدیسرپ :

ِسَنَّدـلا َنِم  َنیِرَّهَطُملا  ِِهئاـِیلْوَِأل  ًادـیِع  ُهَّللا  ُهَلَعَج  يِذـّلا  ُكَراـبَتُملا خ )  ) ُكَراـبُملا ُدـیِدَجلا  ُمْوَیلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  وـگب : دوـمرف ،
(1) ....ًامِیلْسَت ِنمْحّرلا  ِءآِیلْوَأ  ِهَّبَُحم  ِیف  ْمُهَسُْفنَأ  َنِیلِذابلا  ِرْکَعلا  َنِم  َنیّفَصُملا  ِِهئاِیلوَأ  َعَم  َنیِروُرکَملا  يْولَبلا  َنِم  َنیِجِراخلا 

تراذق و زا  دنناگدش  كاپ  هک  دوخ  ناتـسود  يارب  زا  دیع  دنوادخ  ار  وا  هدـنادرگ  هک  یکرابم  هزات  زور  يا  داب  وت  رب  مالـس  ینعی :
، هحیبق لامعا  دیاقع و  تافاثک  درُد و  زا  دنناگدش  هیفصت  مالـسلا و  مهیلعوا  يایلوا  اب  دنناگدننک  تعجر  و  هنتف ، زا  دنناگدش  نوریب 

«. دنوادخ يایلوا  ّتبحم  رد  ار  دوخ  ياه  ناج  دنناگدننک  لذب  و 

رد يدـناوخ  ار  حبـص  زامن  نوچ  هک : ام  ياملع  يامدـق  تافیلأت  زا  میدـق ، یباتک  زا  هدرک  لقن  راحب »  » رد هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع 
هب نک  ادتبا  هعمج ، زور 
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: تسا نیا  نآ  تارقف  زا  یضعب  و  ینالوط ، تسا  ییاعد  نآ  مالسلا و  مهیلعوا  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  هب  هاگ  نآ  تداهش ، نیا 

َهَِّمئَألا اَهِیف  ُهَتَّیِّرُذَو  ُهَلَعْجَتَو  ًالْوَط  اْهنِم  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْـست  یّتَح  ًارِـصانَو  ًاِدئاقَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  َکِْقلَخ  ِیف  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
َلْوَه ِهِفْکا  َّمُهَّللَا  ...َمِقَْتنَی ؛ یّتَـح  ِْهیَلَع  َکـْنِم  َْربَّصلا  ِغِْرفَأَو  ُهَنْکُر  ْتِّبَثَو  ُهَتَّیِعَر  َُهل  ِْحلْـصَأَو  ُهَْرمَأ  َُهل  ْلِـمْکَأَو  ُهَلْمَـش  َُهل  ْعَـمْجاَو  َنِیثِراوـلا 

ْمُهَّدَح َُّلفَو  مُهَعْمَج  َُّضف  َّمُهَّللَا  ْمِْهیَلَع ؛ ِءوُّسلا  َهَِرئاد  ْلَعْجاَو  ِِهب  ُهَرَکَم  ْنَِمب  ْرُْکماَو  ُهَداک  ْنَم  ْدِکَو  ُهَدارَأ  ْنَم  ْدِرَأَو  ُهَرْکِذ  ْمِهِْسنَأَو  ِهِّوُدَع 
اُوبَنَتْجاَو ِتآئِّیَّسلا  اُولِمَعَو  ِتاوَهَّشلا  اوُعَبَّتاَو  ِتاوَلَّصلا  اوُعاضَأ  ْمُهَّنِإَف  مُهَْرمَأ  ْتِّتَـشَو  مُهَبْعَـش  ْعَدْصاَو  ْمُهَمادـْقَأ  ْلِْزلَزَو  ْمَُهبُوُلق  ْبِعْرَأَو 

(1) «. ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ِتارَسَحلا  ُمِهِرَأَو  ِتالُثَملِاب  ْمُهْذُخَف  ِتانَسَحلا 

هعمج زور  رد  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ترایز 

: هدومرف لقن  هعمج  زور  رد  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  يارب  ار  ترایز  نیا  عوبسُالا » لامج   » رد سوواط  نب  یلع  لیلج ، دیس  و 

َنوُدَـتْهُملا ِِهب  يِدَـتْهَی  يِذَّلا  ِهَّللا  َرُون  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهِْقلَخ ! ِیف  ِهَّللا  َْنیَع  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهِضْرَأ ! ِیف  ِهَّللا  َهَّجُح  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
! ِهاجَّنلا َهَنیِفَـس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُحِـصاَّنلا ! ُِّیلَولا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُِفئآخلا ! ُبَّذَـهُملا  اَهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  َنِینِمْؤُملا ! ِنَع  ِِهب  ُجَّرَُفیَو 
ام ََکل  ُهَّللا  َلَّجَع  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِرِهاَّطلا ! َنِیبِّیَّطلا  َِکْتَیب  ِلآ  یلَعَو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهایَحلا ! َْنیَع  ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 

ِلِآبَو َِکب  یلاعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  َکیرْخُأَو  َکیلوُِأب  ٌفِراع  َكالْوَم  اَنَأ  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِْرمَـألا ! ِروُهُظَو  ِرْـصَّنلا  َنِم  َكَدَـعَو 
ِّقَحلا َروُهُظَو  َكَروُهُظ  ُرِظَْتنَأَو  َِکْتَیب 
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یلَع َکـَل  َنیِرـِـصاَّنلاَو  َنـیِِعباَّتلاَو  َکـَل  َنـیِرِظَْتنُملا  َنـِم  ِینَلَعْجَی  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلـَُـصی  ْنَأ  َهَّللا  ُلَأْـسَأَو  َْکیَدـَـی  یلَع 
اذـه َِکْتَیب ! ِلآ  یلَعَو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ِنامَّزلا ! َبِحاص  ای  َيالْوَم ! ای  َِکئآِیلْوَأ ؛ ِهَلْمُج  ِیف  َْکیَدَـی  َْنَیب  َنیِدَهْـشَتْسُملاَو  َِکئادـْعَأ 

ِهِیف َيالْوَم - ! ای  اـَنَأَو -  َکِْفیَِـسب  َنیِِرفاـکلا  ُلـْتَقَو  َْکیَدَـی  یلَع  َنِینِمْؤُْمِلل  ِهِیف  ُجَرَفلاَو  َكُروُهُظ  ِهِیف  ُعَّقَوَتُملا  َکـُمْوَی  َوُهَو  ِهَعُمُجلا  ُمْوَی 
َْکیَلَع ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ِینْرِجَأَو ، ِینْفِـضَأَف  ِهَراجِإلاَو ، ِهَفایِّضلِاب  ٌرُومْأَمَو  ِمارِکلا  ِدالْوَأ  ْنِم  ٌمیِرَک  َيالْوَم -  اـی  َْتنَأَو -  َكُراـجَو  َکـُْفیَض 

!«. َنیِرِهاَّطلا َِکْتَیب  ِلْهَأ  یلَعَو 

: ترایز نیا  زا  دعب  مناوخ  یم  ار  رعش  نیا  نم  و  دیامرف : یم  ترایز  نیا  لقن  زا  دعب  هللا  همحر  سوواط  نب  دیس  و 

ِیباکِر ْتَهَجَّتا  اَم  ُْثیَح  َُکلیَِزن 

ِدالِبلا َنِم  ُْتنُک  ُْثیَح  َکُْفیَضَو 

ناوخ ناـمهیم  ما و  هدـمآ  دورف  وت  تمعن  ناـسحا و  هناـخ  رد  هب  نم  دروآ ، دورف  دربب و  ارم  دـش و  هّجوتم  مرتش  هک  اـج  ره  هب  ینعی 
(1) .مشاب هک  هدکهد  رهش و  ره  رد  ماوت  بانج  مرک  دوج و 

هدنفاکـش و  اهلد ، هدنزوس  نآ ، نیماضم  تقیقح ، رد  و  ترـضح ، نآ  هب  تسا  ّقلعتم  هک  هفورعم -  هبدن  ياعد  تسا  بحتـسم  زین  و 
ناشماک هب  وا  قارف  ِرهَز  یخلت  و  هدیـشون ، بانج  نآ  ّتبحم  تبرـش  زا  یکدنا  هک  تسا  نانآ  ناگدید  زا  نوخ ، هدـنزیر  و  اهرگج ،

خیش رـصاعم  نآ ، فلؤم  هک  همیدق  تارازم  زا  یکی  رد  هکنانچ  زین ؛ نآ  بش  رد  هکلب  دوش ، هدناوخ  هعمج  زور  رد  دشاب -  هدیـسر 
.تسا هدش  تیاور  تسا ، جاجتحا -  بحاص  یسربط - 
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هعمج زور  رد  لامعا  نیرتهب 

دعب هبترم  دـص  تسا ، ْمُهَجَرَف » ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » نتفگ هعمج ، زور  رد  لاـمعا  نیرتهب  هک  دـندومرف  زین  و 
.تسا هدش  روهظ  جَرَف و  لیجعت  ترصن و  بلط  هعمج ، زور  هیعدا  زا  يرایسب  رد  و  هعمج ، زور  رصع  زامن  زا 

، وت نامرف  يارب  تسا ، هدش  سبح  وت و  رب  تسا  هدش  فقو  هک  ارم  ناج  ایادخراب ! : » هک تسا  هعمج  زور  رهظ  بیقعت  ياعد  لوا  رد 
هب هدـش  هداد  تبـسن  و  وا ، یموـلظم  تـهج  هـب  تـسا   (1) نوزحم هک  دوـخ  ربـمغیپ  ترتـع  زا  یموـصعم  اـب  تشهب ، هـب  نـم  زا  رخب 

«. روج ملظ و  زا  هدش  رپ  هکنانچ  لدع ، زا  ار  نیمز  وا ، هب  ییامن  رپ  هک  وا   (2) تیالو

موس

رفعج خیش  هکنانچ  مئاق ؛ بقل  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  بناج  زا  تسا  مالسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  ندش  زارفارـس  زور  هک  اروشاع  زور 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تفگ : هک  نارمح  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  هرایزلا » لماک   » رد هللا  همحر  هیولوق  نب  دّمحم  نب 

يا دـنتفگ : ّلجوّزع و  دـنوادخ  يوس  هب  هکئالم  دـندرک  دایرف  هلان و  دـش ، هچنآ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  رما  زا  دـش  نوچ  »
.وت ربمغیپ  رسپ  هدیزگرب و  نیسح ، اب  دننک  یم  نینچ  ام ! راگدرورپ 

زا مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  مشک  یم  ماقتنا  نیا ، هب  دومرف : .ار و  مالـسلا  هیلع  مئاق  ّلظ  ناشیا ، يارب  دنوادخ  تشاداو  سپ ، دومرف :
«. دندرک ملظ  وارب  هک  اهنآ 

نبای : » مالـسلا هیلعرقاـب  ترـضح  هب  متفگ  تفگ : هک  یلاـمث  هزمحوبا  زا  هدرک  تیاور  عیارـشلا » لـلع   » رد هللا  همحر  قودـص  خـیش 
؟ دیتسین ّقح  هب  مئاق  امش  همه  ایآ  هَّللا ! لوسر 
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! یلب دومرف :

؟ دنیوگ یم  مئاق  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ارچ  سپ  متفگ :

انَهلِإ : » دنتفگ دندومن و  يراز  هیرگ و  یلاعت و  يادخ  يوس  هب  هکئالم  دندرک  هلان  دش ، هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  مّدج  نوچ  دومرف :
؟ ار وت  قلخ  زا  راتخم  هدیزگرب و  رسپ  وت و  هدیزگرب  دشکب  هک  یسک  زا  دومرف  یهاوخ  ضارِعا  ایآ  اندّیسو !

زا مشک  یم  ماقتنا  هتبلا  هک  دوخ  لالج  تّزع و  هب  مسق  نم ! هکئالم  يا  دیریگ  رارق  هک : ناشیا  يوس  هب  داتـسرف  یحو  دـنوادخ  سپ 
.دشاب ینامز  زا  دعب  دنچ  ره  ناشیا ،

هاگان سپ  دندش ؛ رورسم  نیا  هب  هکئالم  سپ  هکئالم ؛ يارب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  هّمئا  دومن  رهاظ  یلاعت  يادخ  هاگ  نآ 
«. ناشیا زا  مشک  یم  ماقتنا  هداتسیا ، نیا  هب  دومرف : ّلجوّزع  يادخ  سپ  دنک ؛ یم  زامن  هداتسیا و  ناشیا  زا  یکی  هک  دندید 

هک ریـصب  یبا  زا  هدرک  تیاور  داـشرا »  » رد هللا  همحردـیفم  خیـش  هکناـنچ  تسا ؛ ترـضح  نآ  روـهظ  جورخ و  زور  اروشاـع ]  ] زین و 
زا ینعی  موس -  تسیب و  بش  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  مسا  هب  دنک  یم  ادن  يدانم  : » مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  دومرف  تفگ :

«. مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  زور ، نآ  رد  دش  هتشک  هک  تسا  يزور  نآ ، و  اروشاع ، زور  رد  دنک  یم  جورخ  و  ناضمر -  هام 

لزان  (1)« ٌریِدََـقل ْمِهِرْـصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإَو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ   » هیآ : » دومرف هک  تسا  تیاور  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  و 
نأش رد  هدش 
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«. ار مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  دنک  یم  هبلاطم  دیامن و  جورخ  ترضح ، نآ  هک  یتسرد  هب  مالسلا ؛ هیلع  مئاق 

«. ِْنیَسُحلا ِتاراَثل  ای  : » تسا نیا  ترضح  نآ  باحصا  راعش  هک  هدش  تیاور  ناذاش  نب  لضف  تبیغ »  » رد

: تسا روکذم  ترضح  نآ  رب  مالس  رد  هعماج  تارایز  زا  یکی  رد  و 

ِثِراو ِرایْخَألا ، ِهَّیَِقب  ِراْکفَألا  ِیف  ِرِـضاحلاَو  ِنُویُعلا  ِنَع  ِِبئاغلاَو  ِراْصمَألا  ِیف  ِرِـضاحلاَو  ِراْصبَألا  ِنَع  ِِبئاغلا  ِِملاعلا  ِمامِإلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  »
ٍراَّبَج ّلُک  ُمِصاق  اَنَأ  ِراتْوَألِاب ، ُِبلاَّطلا  اَنَأ  ِْنیَـسُحلا  ِتاراَثل  اـی  ِراعِِـشب  يِداـُنیَو  ِراتْـسَألا  يِذ  ِمارَحلا  ِهَّللا  ِْتَیب  ِیف  ُرَهْظَی  يِذَّلا  ِراـقِفلا  يِذ 

(1)« ِمالَّسلا ُلَْضفَأ  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ِنَسَحلا  ُْنبا  ُرَظَْتنُملا  ُِمئاقلا 

ِيدهم قطان ، ِرهاظ  ماما  اب  ار  مالسلا  هیلعادهشلادّیس  نوخ  بلط  دیامرف  يزور  دنوادخ  هک  هدش  هتساوخ  رّرکم  اروشاع  ترایز  رد  و 
همیظع و تبیصم  نآ  زا  دنداد  یم  یّلست  ار  دوخ  مظن ، رثن و  رد  ناشیا  باحـصا  هّمئا و  رّرکم  و  مالـسلا ، مهیلعدّمحم  لآ  زا  روصنم 

.مالسلا مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  روهظ  هب  هلیلج  هّیزر 

، هدروآ زور  نآ  هـک  تـسا  هودـنا  برک و  نتـشادرب  مـظعا  دـصقم  مـه  تـسا و  باـنج  نآ  روـهظ  زور  مـه  هـک  اروشاـع  زور  سپ 
هیرگ و رد  ترـضح  نآ  هب  یّـسأت  تیزعت و  مسارم  يادا  زا  دـعب  نآ -  رد  دومن  مامتها  دـیاب  دراد و  بانج  نآ  هب  ماـمت  یـصاصتخا 
؛ بانج نآ  يارب  لیجعت  روهظ و  رفظ و  ترـصن و  بلط  مالـسلا و  مهیلعدّمحم  لآ  يادعا  كاله  بلط  نیرفن و  نعل و  رد  يراز - 

.تسا هدش  هراشا  زور  نآ  بادآ  لامعا و  رد  هک  نانچ 
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هک ییاعد  تارقف  زا  مالـسلا -  هیلعادهـشلادّیس  لتاق  رب  نعل  رازه  رب  تسا  لمتـشم  هک  زور -  نآ  هلیلج  لامعا  زا  یکی  رد  هک  نانچ 
: تسا نیا  دناوخ  تونق  رد  دیاب 

َْقلَخلا َو ِذِْقنَتْـساَو  َّقَحلا  ِلْعَأ  َّمُهَّللَا  .ِهَِمئاَّسلا  ِشْحَولاَک  ٌهَِمئاه  ِضْرَألا  ِیف  َکِِّیبَن  َلْهَأَو  ٌهَلَّطَعُم  َکَـماکْحَأَو  ٌهِعئاـض  َکَُلبُـس  َّنِإ  َّمُهَّللَا  »
ِْجْلفَأَو ْمُهَتَِملَک  ِلْعَأ  َّمُهَّللَا  ...ًادـْفِر  َُهل  اْنلَعْجاَو  ًاءْدِر  اَنل  ُْهلَعْجاَو  مالـسلا  هیلع  ِِمئاقلِاب  اـنَجَرَف  ْلِّجَعَو  ِناـمیِْإِلل  انِدـْهاَو  ِهاـجَّنلِاب  اـْنیَلَع  ُْنْنما 

ًهَروُهْشَم ًاماَّیَأ  ْمَُهل  ْلَعْجاَو  َِکْبنَج  ِیف  يذَألا  یَلَع  ْمُهْرِّبَصَو  ْمُْهنِعَأَو  ْمُهْرُْـصناَو  ْمِِهتالاُوم  یلَع  ْمِِهتَعیِـش  َبُوُلقَو  ْمَُهبُوُلق  ْتِّبَثَو  ْمُهَتَّجُح 
ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  : » َْتُلق َکَّنِإَف  ِلَْزنُملا  َِکباتِک  ِیف  َِکئآِیلْوَِأل  َْتنِمَـض  امَک  ًهَمُوْلعَم  ًاماَّیَأَو 

(1) «. ًاْنمَأ ْمِِهفوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَألا  ِیف 

مراهچ

ات رجف  عولط  زا  ار  زور  ره  دـنا  هدرک  املع  هک  یمیـسقت  ربانب  تسوا  صوصخم  زور ، ره  زا  نآ  بورغ  ات  باتفآ  ندـش  درز  تقو  زا 
زا نیرخآ  تعاس  و   ] تسا یماما  هب  بوسنم  یمـسق  ره  و  دـنکن ، یقرف  لوصف ، بسح  هک  يوحن  هب  شخب  هدزاود  هب  باتفآ  بورغ 

 . تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  صتخم  نآ ، بورغ  ات  باتفآ  ندش  درز  تقو 

مجنپ

.هبنشود رصع 

مشش

نآ رب  یماما  ره  رصع  رد  هک  نانچ  مالسلا ، هیلعرصع  ماما  رب  دوش  یم  ضرع  دابع  لامعا  تقو ، ود  نآ  رد  هک  هبنش ، جنپ  زور  رصع 
رد تسا و  رایـسب  باب  نیا  رد  رابخا  و  بانج ، نآ  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نامز  رد  و  دـش ، یم  ضرع  ماـما ،

رگید یضعب  رد  نکلو  هدشن  رصع  هب  حیرصت  نآ ، بلاغ 
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.تسا هدش  هراشا 

باحصا : » هتفگ  (1)« َنُونِمْؤُملاَو ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمِْعا  ُْلقَو   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  یـسربط  خیش 
دنسانش یم  سپ  هبنش ، جنپ  هبنـشود و  ره  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رب  دوش  یم  ضرع  تّما  لامعا  هک  دندرک  تیاور  ام 

««. َنُونِمْؤُملاَو : » دنوادخ لوق  زا  دوصقم  دنناشیا  و  ار ، اهنآ 

هبنشود و بش  ره  رد  ار  تّما  لامعا  هک  هدمآ  رابخا  رد  : » هک هدومرف   (2) دوخ ریسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  خیش  هک ، نآ  بیارغ  زا  و 
«. دنشاب موصعم  ناماما  نانمؤم ،»  » هب دارم  و  مالسلا ، مهیلع  هّمئا  رب  دننک و  ضرع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  هبنش  جنپ 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  دزن  رد  مدوب  هتسشن  تفگ : هک  یّقر  دوواد  زا  تسا  تیاور  رافص  ریاصب »  » یسوط و خیـش  یلاما »  » رد و 
هچنآ رد  مدـید  هبنـش ؛ جـنپ  زور  امـش ، لامعا  نم  رب  دـش  ضرع  هک  قیقحت  هب  دوواد ! يا  دومرف : دوخ -  شیپ  زا  ادـتبا  هاـگان -  هک 
رتدوز وت ، هلص  هک  مناد  یم  هک  یتسرد  هب  درک ؛ رورسم  ارم  نیا ، سپ  ار ؛ تیومع  رسپ  نالف  وت  هلـص  وت ، لمع  زا  نم  رب  دش  ضرع 

«. دنک یم  عطق  ار  وا  لجا  یناف و  ار  وا  رمع 

، هّکم تمـس  هب  ندمآ  نوریب  زا  شیپ  سپ ، شلایع ؛ وا و  لاح  يدب  نم  هب  دیـسر  دـناعم ؛ ثیبخ و  دوب  یّمع  رـسپ  ارم  : » تفگ دوواد 
«. داد ربخ  نیا  هب  ارم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  مدیسر ، هنیدم  هب  نوچ  وا ، جراخم  يارب  متشون  یتارب 

یلصادخ لوسر  هب  هبنش  جنپ  زور  دوش  یم  ضرع  لامعا ، : » دومرف هک  بانج  نآ  زا  تسا  تیاور  رافص  تاجردلا » رئاصب   » رد زین  و 
«. مالسلا مهیلع  هّمئا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا 

ره امش  ربمغیپ  رب  دوش  یم  ضرع  دابع  لامعا  : » دومرف رگید  ربخ  رد  و 
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«. حیبق لمع  وا ، ربمغیپ  رب  دوش  ضرع  هک  اهامش  زا  یکی  دنک  ایح  سپ  هبنش ؛ جنپ  زور  هاگماش 

جنپ دومرف  رکذ  نوچ  دندومرف ، یم  مایا  رکذ  هک  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  زا  مدینـش  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  سنوی  زا  زین  و 
«. مالسلا مهیلع  هّمئا  شلوسر و  دنوادخ و  رب  لامعا  دوش  یم  ضرع  هک  تسا  يزور  نآ  هک : دومرف  سپ  ار ، هبنش 

ناوخب هک : دوب  يزیچ  بانج  نآ  نم و  نایم  مالـسلا و  هیلعاضر  باـنج  هب  متفگ  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  ناـبا  نب  هَّللادـبع  زا  زین  و 
«. هبنش جنپ  ره  رد  نم  رب  دوش  یم  ضرع  امش  لامعا  هک  هَّللاو ! دومرف : سپ  دوخ ؛ نایلاوم  يارب  نم و  رب  ار  يادخ 

زور هک  تاقث ، زا  هقفّتم  تایاور  رد  مدرک  تیاور  مدید و  نم  : » دیوگ یم  سفنلا » هبـساحم   » هلاسر رد  سوواط  نب  یلع  لیلج ، دّیس 
رد هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هدش  تیاور  و  ّلجوّزع ، دنوادخ  رب  ود ، نآ  رد  لامعا  دوش  یم  ضرع  هبنـش  جـنپ  زور  هبنـشود و 

«. مالسلا مهیلع  هّمئا  رب  وا و  لوسر  رب  هلالج و  ّلج  دنوادخ  رب  لامعا ، دوش  یم  ضرع  هبنش  جنپ  هبنشود و  زور 

رب دوش  یم  ضرع  لامعا  هک  هدش  تیاور  : » دومرف دوخ  نایبت  ریسفت  رد  هک  هدرک  لقن  هللا  همحر  یسوط  خیـش  دوخ ، ّدج  زا  هاگ  نآ 
مهیلع هّمئا  رب  دوش  یم  ضرع  نینچمه  و  نآ ، هب  دوش  یم  ملاع  سپ  هبنـش ، جـنپ  هبنـشود و  ره  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

«. ار نآ  دنسانش  یم  سپ  مالسلا ،

: دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  ّتنـس  لها  قیرط  زا  نومـضم ، نیا  رب  رابخا  زا  يا  هلمج  لـقن  زا  سپ  و 
زا کی  ره  دزرمآ  یم  سپ  هبنش ؛ جنپ  زور  هبنشود و  زور  هبترم ؛ ود  هتفه ، ره  رد  نم  تّما ، لامعا  دوش  یم  ضرع  »
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«. ار ود  نیا  دیراذگب  دیامرف ؛ یم  سپ  دشاب ؛ یتوادع  شردارب  وا و  نایم  هک  يا  هدنب  رگم  ار ، دوخ  ناگدنب 

؛ دیـسرپ بانج  نآ  زا  یـسک  ار  نآ  ببـس  سپ  دنتفرگ ؛ یم  هزور  ار  هبنـشجنپ  هبنـشود و  زور  ترـضح ، نآ  هک : هدرک  تیاور  زین  و 
«. مشاب مئاص  نم  هک  یتلاح  رد  دور  الاب  نم  لمع  هک  مراد  تسود  هبنش و  جنپ  هبنشود و  ره  رد  دور  یم  الاب  لامعا  : » دومرف سپ 

رد هک  ادابم  و  قیفوت ، بلط  رد  یقیرط  ره  هب  دنک  تظفاحم  هبنـش  جـنپ  هبنـشود و  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  : » دومرف دّیـس  سپ 
.دراذگب لَمهُم  تعاط ، رد  راهظتسا  رد  ار  دوخ  زور ، ود  نیا 

زور ره  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  رب  ار  دوـخ  تاـجاح  نک  ضرع  : » هک هدرک  ّتیـصو  شدـنزرف  هب  هّجحملا » فـشک   » رد و 
متفه باب  رد  هک  « ) ّماتلا لماکلا  هَّللا  مالـس   » ترایز هب  وا -  رب  مالـس  زا  دعب  بانج ، نآ  هب  هتفه  ره  زا  هبنـش  جـنپ  زور  ره  هبنـشود و 

( -. تشذگ

رخآ ات  َنِیقِّدَـصَتُملا » يِزْجَی  َهَّللا  َّنِإ  اْنیَلَع  ْقَّدَـصَتَو  َْلیَکلا  اَنل  ِفْوَأَف  ٍهاجُْزم  ٍهَعاِضِبب  اـْنئِجَو  ُّرُّضلا  اَـنَلْهَأَو  اـنَّسَم  ُزیِزَعلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » وگب و 
.میدرکن لقن  تاداس ، هب  تشاد  صاصتخا  دوبن و  لوقنم  نوچ  هک  هفیرش  تاملک 

ًالّوا تبیغ ،»  » رد یسوط  خیش  تیاور  هب  انب  تسا -  لامعا  ضرع  زور  هضیفتسم ، رابخا  ياضتقم  هب  هک  زور  ود  نیا  رخآ  هلمجلاب : و 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  هاگ  نآ  مالـسلا ، مهیلع  هّمئا  زا  کـی  ره  رب  هاـگ  نآ  دوش ، یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  رب 

هکئالم لیدبت  تقو  زین  و  بانج ، نآ  هب  تسا  صتخم  زور ، تاعاس  میـسقت  بسح  هب  مه  و  یلاعت -  يادخ  رب  هاگ  نآ  ملـسو ، هلآو 
هک تسا -  هظفح 
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توف هچنآ  كرادت  لامعا و  حالـصا  رد  دومن  تبظاوم  تبقارم و  تیاهن  دیاب  دنیآ -  دورف  بش ، نیلکوم  دنور و  الاب  زور ، نیلّکوم 
مالـسلا و هیلعرـصع  ماما  هب  لّسوت  و  تلفغ ، لها  سلاـجم  زا  نتـساخرب  و  هباـنا ، عّرـضت و  هّجوت و  زا  عناوم  لـغاوش و  عفر  و  هدـش ،

لضاف هب  وا  تانـسح  ندرک  مامت  تانـسح و  هب  نآ  تائّیـس  لیدبت  لامعا و  فیاحـص  حالـصا  رد  تعافـش  بانج ، نآ  زا  نتـساوخ 
.دنک نینچ  هک  دنتساوخ  دنوادخ  زا  دوب و  هدرک  دوخ  نایعیش  يارب  هک  بانج  نآ  زا  روهشم  ياعد  بسح  دوخ ، تانسح 

.دنرذگ رد  یقاب  دسافم  زا  نآ ، تکرب  هب  دیاش  هک  صلاخ ، یلمع  ندرک  رد  دنک  یعس  هبنش  جنپ  هبنشود و  زور  بش و  رد  زین  و 

متفه

هب نآ  رد  دـنوادخ ، ار  همیظع  تمعن  نیا  هدوـب و  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  باـنج  نآ  تداعـس  اـب  تدـالو  هک  نابعـش ، همین  زور  بش و 
ملاع مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  ناسل  هچنآ  فیرـش ، تقو  نیا  مارتحا  میظعت و  نایب  ماـقم  رد  تسا  یفاـک  .هدومرف  اـطع  شناگدـنب 
لها دندرک  قابطا  هک  تسا  یسک  مالسلا  هیلع  يدهم  ام  يالوم  نادب ! : » هک هتفگ  لابقا »  » رد هللا  همحر  سوواط  نب  یلع  دّیس  ینّابر ،

نآ تدالو  هب  ار  تّما  هداد  تراشب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمغیپ  هک  نیا  هب  تسه ، ناشیا  رب  دامتعا  هک  یناـسک  زا  قدـص 
....وا تلود  وا و  تسایر  هب  نیملسم ، عافتنا  یگرزب  و  بانج ،

متشه

.تسا مالسلا  هیلعرصع  ماما  روهظ  زور  هک  زورون  زور 

لاس رد  هک  تسا  يوحن  هب  هن  اروشاـع ، زورون و  هعمج و  زور  مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما  جورخ  زور  ندوب  هک  دـنامن  یفخم  نکل  و 
مهیلع يدـهملا  یلع  نب  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  جورخ  روهظ و  ریغ  اریز  دـش ؛ ناوـتن  جَرَف  رظتنم  دـننکن ، قـفاوت  هک  رایـسب  ياـه 

باتک فیلأت  نامز  ینعی   ) لاح هک  مالسلا - 
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یقبام دش ، دهاوخن  وا  رد  یفلُخ  لیدبت و  دش و  دهاوخ  هک  درذـگ -  یم  لاس  دـنچ  لهچ و  رازه و  شفیرـش ، رمع  زا  بقاثلا ) مجن 
 - رگید زیچ  هب  لیوأت  ریخأت و  میدقت و  لیدبت و  رییغت و  لباق  همه  نآ ، نراقم  روهظ و  زا  شیپ  تامالع  اه و  هناشن  زا  هدیسر ، هچنآ 
زا دارم  ًارهاظ  هچ  هدش ؛ رکذ  یمتح  مئالع  رامـش  رد  هک  اهنآ  یتح  تسه ؛ دشاب -  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  زا  هک 
هک نآ ، رد  دـیکأت  زا  تسا  يا  هبترم  ملعی -  هَّللاو  دارم -  هکلب  دـشابن ، رییغت  لباق  چـیه  هک  تسا  نآ  هن  راـبخا ، نآ  رد  ندوب  یمتح 

.دشاب هتشادن  نآ  دوجو  ياحنا  زا  يا  هلحرم  رد  رییغت  اب  یتافانم 

هیبنت

دراد مزال  هک  مالـسلا -  هیلع  تّجح  ترـضح  هب  تسا  صاصتخا  ار  هروکذم  ياه  نامز  هکنانچ  هک  تسا  مولعم  تریـصب  بابرا  رب 
يا هراپ  هظحالم  هب  هک  تسه  زین  هنکما  زا  یضعب  تاقوا -  ریاس  زا  هدایز  ار  بانج  نآ  ّتیدوبع ، مسارم  هب  لمع  هثاغتـسا و  هجوت و 

رد ندش  رضاح  تسا  راوازـس  سپ  صوصخم ؛ یتقو  رد  اج  نآ  رد  ار  بانج  نآ  ندوب  دراد ، بیرق  لامتحا  هّصاخ ، هّماع و  رابخا  زا 
هّـصاخ فاطلا  تاکرب و  تمحر و  لوزن  بابـسا  یناکم ، رد  بانج  نآ  هماقا  هچ  ار ؛ بانج  نآ  دسانـشن  ای  دنیبن  دـنچره  ناکم ، نآ 
دنچره دوش ، وا  لاـح  لـماش  تمحر ، ماـع و  فطل  تکرب ، ریخ و  ندـعم  نآ  اـب  ندوب  و  ترواـجم ، تکرب  هب  دـیاش  و  تسا ، هّیهلا 
تمحر زا  ندش  رود  و  نعل ، لومـش  فوخ  دنا ، يدـنوادخ  تنعل  بضغ و  دروم  هک  یناسک  اب  ندوب  رد  هک  نانچ  دـشابن ؛ ّقحتـسم 

.دوش دراو  نانآ  رب  نعل  رگا  تسا  هیهلا 

حیحص رابخا  رد  تسا  تیاور  : » هدومرف نیدلا » لامک   » رد قودص  خیش 
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رد يا  هیرق  ای  يرهـش  رد  هدـش  لخاد  هک  ار  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یکی  ای  ادـخ  لوسر  دـنیبب  سکره  هک  مالـسلا  مهیلع  اـم  هّمئا  زا 
ندیـسر و  دـندرک ، یم  رذـح  دندیـسرت و  یم  هچنآ  زا  هیرق  ای  رهـش  نآ  لها  يارب  تسا  ناـما  نآ ، هک  یتسرد  هب  سپ  دوخ ، باوخ 

«. دنتشاد ار  نآ  ندیسر  دیما  دنتشاد و  وزرآ  هچنآ  هب  تسا 

امهیلع قداص  ترضح  ای  رقاب  ترضح  نم  هب  تشذگ  : » تفگ هک  ملسم  نب  دّمحم  زا  دندرک  تیاور  یسوط  خیـش  ینیلک و  خیـش  و 
رد ار  وت  زورید  هک  دوب  یسلجم  هچ  نم : هب  دومرف  بانج ؛ نآ  تمدخ  متفر  ادرف  .هنیدم  رد  یضاق  دزن  رد  مدوب  هتسشن  نم  مالـسلا و 

؟ مدید نآ 

.منیشن یم  وا  دزن  رد  هک  دوش  یم  اسب  سپ  دنک ؛ یم  مارکا  ارم  یضاق  نیا  هک  یتسرد  هب  موش ! وت  يادف  متفگ :

.»!؟ ار سلجم  لها  دریگ  ورف  سپ  دیآ ، دورف  یتنعل  هک  نیا  زا  هتشاد  نمیا  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف :

: تساهنآ هلمج  زا  هک  تسا  هنکما  نآ  رد  روضح  نتسناد  تمینغ  رب  هیبنت  ضرغ ، تسا و  رایسب  رابخا  رد  بلطم  ود  نیا  دهاش  و 

و تاقوا ، نآ  رد  اج  نآ  روضح  رد  هدش  دیکأت  بیغرت و  عرش ، رد  هک  هفیرش  تاقوا  رد  هفیرش  عاقب  ریاس  و  ّجح ، مسوم  رد  تافرع 
 . هدش هداد  نینمؤم  هزانج  رس  رب  رصع  ماما  روضح  هدعو  ، ] تیاور رد  هک.نمؤم  هزانج  رب  زامن  عییشت و  ناکم 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تاقالم  تهج  صوصخم ، بادآ  لامعا و  رکذ  رد  : مهن باب 

حیضوت

: درک ترایز  ار  ترضح  ناوت  یم  اهنآ  تکرب  هب  هک  یبادآ 

؛ دسانشن ای  دسانش  دیـسر ؛ مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  تاقالم  تداعـس  هب  اهنآ  تکرب  هب  ناوتب  دیاش  هک  یبادآ  لامعا و  رکذ  رد 
نآ هب  ینادـجو  تفرعم  نیقی و  رون  یتدایز  رگم  دـشابن  هک  دـنچره  ترـضح ؛ نآ  زا  یـضیف  هرهب و  ندرب  و  يرادـیب ، اـی  باوخ  رد 

.تسا دصاقم  ّمها  زا  هک  مّظعم ، دوجو 

 ، تسا  ] روسیم نکمم و  يربـک  تبیغ  رد  مارم ، نیا  غولب  و  دوصقم ، نیا  هب  ندیـسر  هک  دوش  یم  مولعم  مهدزاـی  باـب  تاـیاکح  زا 
ّلغ ره  زا  سفن  بیذـهت  تباـنا و  عرـضت و  تفرعم و  ماـت و  ياوقت  لـمعو و  ملع  هلیـسو  هب  ناوـت  یم  هک  دوـش  یم  فوـشکم  هکلب 

ياملع تاملک  زا  دش و  ّصاوخ ، ناصاخ و  کلس  رد  لوخد  و  رارسا ، یّقلت  لباق  همومذم ، تافص  ههبـش و  کش و  هبیر و  شغو و 
.دوش یم  رکذ  يدهاوش  مهدزای ، باب  رد  مالعا ،

تامّرحم و مامت  كرت  و  بادآ ، ننـس و  ضیارف و  مامت  يادا  رب  هدایز  هک  تسا ؛ نآ  هار  ندروآ  تسد  نایب  هن  اـج ، نیا  رد  دوصقم 
روتسم نآ ، تامّدقم  ریاس  دنا ، هتساوخ  وا  زا  هک  يوحن  هب  تاضوغبم ، تاهورکم و 
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رمع رد  نآ ، هلیسو  هب  دیاش  هک  تسا  یهار  ندروآ  تسد  هب  ضرغ ، هکلب  دنرادن ؛ نّیبم  فوشکم و  شلها  رب  زج  تسا و   ] یفخم و 
.دشاب باوخ  رد  دنچره  دسرب ؛ تمعن  نیا  هب  یتبون  شیوخ ،

کین و لمع  رب  تموادـم  هک  دوش  یم  مولعم  ددرگ ، یم  دای  مهدزای  باب  رد  هک  یتایاکح  صـصق و  رد  لـّمأت  زا  هک  دـنامن  یفخم 
همیظع ياه  هلیـسو  هبیرق و  بابـسا  زا  دـصقم ، نیا  تهج  هب  زور ، لهچ  تدـم  رد  عّرـضت ، هبانا و  رد  شـشوک  هعورـشم و  یتداـبع 

ياه لمع  زا  تدابع ، هب  لاغتـشا  اب  هفوک ، رد  هعمج  بش  لهچ  اـی  هلهـس ، دجـسم  رد  هبنـشراهچ  بش  لـهچ  نتفر  هک  ناـنچ  تسا ؛
.دنا هدرک  هبرجت  ياوعد  احلص  املع و  زا  رایسب  هک  تسا  هفورعم  هلوادتم 

.نآ لاثما  هعمج و  بش  لهچ  رد  مالسلا ، هیلعادهشلادّیس  ترایز  زین  و 

یم رهاظ  ّتنس  باتک و  زا  هچنآ  زج  لمع -  يارب  هن  روکذم و  ددع  يارب  هن  دشابن -  ناشیا  تسد  رد  صوصخم  يدنتـسم  ًارهاظ  و 
.تسا ّرثؤم  لوبق ، تباجا و  رد  زور ، لهچ  رد  اعد  رب  تموادم  هک  دوش ؛

يارب هک  ار  درم  مینیب  یم  ام  : » هک مالـسلا  امهیلع  قداص  ای  رقاب ، بانج  هب  متفگ  تفگ : ملـسم  نب  دّمحم  هک  تسا  تیاور  یفاک  رد 
تعفنم چـیه  ار  وا  ایآ  سپ  مالـسلا -  مهیلع  هّمئا  تماما  هب  ینعی  قح -  هب  تسین  ِلئاق  نکل  و  عوشخ ، شـشوک و  تداـبع و  تسوا 

؟ دهد یم 

ینب رد  هک  دوب  یتیب  لها  لَثَم  .دـننک  یم  تدابع  دنتـسین و  لـئاق  همئا  تماـما  هب  هک  یناـسک  لَـثَم  هک  یتسرد  هب  دّـمحم ! يا  دومرف :
اعد نوچ  هک  نآ  رگم  درک ، یمن  ششوک  بش  لهچ  ناشیا ، زا  مادک  چیه  هک  دندوب ، لیئارسا 
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.دشن باجتسم  سپ  درک ، اعد  هاگ  نآ  درک ، ششوک  یعس و  بش  لهچ  ناشیا ، زا  يدرم  .دیسر  یم  تباجا  هب  درک ، یم 

هک درک  اضاقت  و  هدش ، التبم  نآ  هب  هک  یلاح  نآ  زا  بانج ، نآ  دزن  درک  تیاکش  دمآ و  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  دزن  هب  سپ 
یحو دنوادخ  سپ  .دناوخ  ار  ّلجوّزع  يادـخ  هاگ  نآ  دروآ ؛ ياج  هب  زامن  تعکر  ود  درک و  ریهطت  یـسیع  سپ  دـنک ؛ اعد  وا  يارب 

وا هک  یتسرد  هب  دیآرد ؛ رد  نآ  زا  دیاب  هک  رد  نآ  ریغ  زا  دمآ  نم  دزن  هب  نم  هدنب  هک  یتسرد  هب  یسیع ! يا  هک : وا  يوس  هب  داتسرف 
منک یمن  تباجا  دزیرب ، شناتشگنا  دوش و  عطق  شندرگ  هک  نآ  ات  دنک  اعد  ارم  رگا  سپ  وت ؛ زا  دوب  یکش  شلد  رد  درک و  اعد  ارم 

.ار وا 

.وا ربمغیپ  زا  تسا  یکش  تلد  رد  هک  نآ  لاح  ار و  دنوادخ  ینک  یم  اعد  دومرف : دش و  وا  تفتلم  یسیع  سپ 

.دنک لیاز  نم  زا  ار  نیا  هک  ار  ادخ  نک  اعد  سپ  تفگ ؛ هچنآ  هَّللاو  دوب  نینچ  نیا  وا ! هملک  هَّللا و  حور  يا  تفگ : سپ 

«. وا زا  تفریذپ  دومرف و  لوبق  ار  وا  هبوت  دنوادخ  درک و  اعد  یسیع  سپ 

ای هفوک  رد  هعمج ، ای  هبنـشراهچ  زور  ای  بش  لهچ  تبظاوم  رد  رایخا  احلـص و  املع و  دوهعم  لمع  ذخأم  دش  مولعم  ًالامجا  نوچ  و 
بـسح هب  دیاب  سک  ره  هک  دوش  یم  رهاظ  اهنآ ، زا  کی  چیه  رد  یتّیـصوصخ  ندوبن  و  میظع ، دـصقم  نیا  تهج  هب  البرک ، ای  هلهس 

هیعرش و هنسح  لامعا  زا  هک  دوش  ایوج  يریصب  ياناد  زا  ای  لّمأت ، تقد و  هب  دنک  رظن  دوخ ، تردق  نامز و  ناکم و  تلاح و  ماقم و 
ای اه  ینتفگ  زا  یلمع  تسا  نکمم  اریز  دنک ؛ تبظاوم  نادب  هک  تسا  حجرا  یلوا و  وا  هب  تبـسن  کی  مادـک  هیدـمحا ، ننـس  بادآ 

اه یندرک 
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.تسا رایسب  لامعا ، تاجرد  بتارم و  توافت  ناحجر ، ضرف  رب  و  دشاب ؛ حجار  يرگید  هب  تبسن  و  حوجرم ، یسک  هب  تبسن 

يرگید زا  و  زاـمن ، يرگید  زا  و  میلعت ، يرگید  زا  و  دـشاب ، بولطم  شلحم  رد  لاـم  قاـفنا  لذـب و  یـسک  زا  هک  تسا  نکمم  سپ 
باـنتجا ضیارف و  يادا  نوچ  ار ، هکرتشم  طورـش  دومن  دـیاب  تیاـعر  اـهنآ  همه  رد  نکل  و  اذـکه ، و  تراـیز ، يرگید  زا  و  هزور ،

ریغ ّتین و  صیلخت  و  درک ، ناوت  یم  عرـش  رهاظ  هب  هچنآ  زا  هدایز  اهنآ ، ّتیّلح  سوبلم و  بورـشم و  لوکأم و  تراهط  تاـمرحم و 
.تسین اهنآ  نایب  ماقم  هک  اهنیا 

دید يرادیب  ای  باوخ  رد  ار  (ع  تّجح ترضح  ناوت  یم  نآ  ندناوخ  هطساو  هب  هک  ییاهاعد 

حیضوت

هکلب هّمئا ، ریاس  تکراشم  هب  ای  دشاب ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ّصتخم  هک  نآ  هچ  هروکذـم ؛ تجاح  يارب  هصوصخم  لامعا  اما  و 
: دوش یم  روکذم  اهنآ  زا  زیچ  دنچ  سپ  مالسلا ؛ مهیلعءایبنا 

لوا

زامن ره  زا  دعب  دناوخب  سکره  : » دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  حابـصم » رایتخا   » رد یقاب  نبا  لیلج ، دّیس 
: باوخ رد  ای  يرادیب  رد  ار  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  ماما م ح م د  دید  دهاوخ  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  ار ، اعد  نیا  هضیرف 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

يِدـَلَو ْنَعَو  َّيَدـِلاو  ْنَعَو  یِّنَع  اِهلَبَجَو  اِهلْهَـس  اِهبِراغَمَو  ِضْرَألا  ِقِراشَم  ْنِم  َناک  اُمْثیَحَو  َناک  امَْنیَأ  ِنامَّزلا  َبِحاص  اـنالْوَم  ْغَِّلب  َّمُهَّللَا 
.ُهُْملِع ِِهب  َطاحَأَو  ُُهباتِک  ُهاصْحَأ  امَو  ِهَّللا  ِشْرَع  َهَنِزَو  ِهَّللا ، ِْقلَخ  َدَدَع  َمالَّسلاَو  َهَّیِحَّتلا  ِیناوْخِإَو 
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ُلوُزَأ الَو  اْهنَع  ُلوُحَأ  ـال  یُِقنُع  ِیف  َُهل  ًهَْعَیبَو  ًادـْقَعَو  ًادـْهَع  ِیتاـیَح  ِماَّیَأ  ْنِم  ِهِیف  ُتْشِع  اـمَو  ِمْوَیلا  اَذـه  ِهَحِیبَص  ِیف  َُهل  ُدِّدَـجُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 
.ًاَدبَأ

.ِْهیَدَی َْنَیب  َنیِدَهْشَتْسُملاَو  ِهِماَّیَأ  ِیف  ِهیِهاَونَو  ِهِِرماوَِأل  َنِیِلثَتْمُملاَو  ُْهنَع  َنیِّباَّذلاَو  ِِهناوْعَأَو  ِهِراْصنَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللَا 

ًادَّرَُجم یِْفیَـس  ًارِهاش  ِینَفَک  ًارِزَتُْؤم  يِْربَق  ْنِم  ِینْجِرْخَأَـف  ًاّیِـضْقَم  ًاـْمتَح  َكِداـبِع  یلَع  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ُتْوَملا  ُهَْنَیبَو  ِیْنَیب  َلاـح  ْنِإَـف  َّمُهَّللَا 
.يِدابلاَو ِرِضاحلا  ِیف  یِعاَّدلا  َهَوْعَد  ًایِّبَُلم  ِیتانَق 

.ُهَجَرْخَم ْلِّهَسَو  ُهَجَرَف  ْلِّجَعَو  ِْهَیلِإ  یِّنِم  ٍهَرْظَِنب  يِرََصب  ْلُحْکاَو  َهَدیِمَحلا  َهَّرُغلاَو  َهَدیِشَّرلا  َهَْعلَّطلا  ِینِرَأ  َّمُهَّللَا 

ِّرَبلا ِیف  ُداسَفلا  َرَهَظ  ُّقَحلا  َُکلْوَقَو  َْتُلق  َکـّنِإَف  َكَداـبِع  ِِهب  ِیْحَأَو  َكَدـِالب  ِِهب  َّمُهَّللا  ِرُمْعاَو  ُهَرْمُع  ْلِّوَطَو  ُهَرْهَظ  ِّوَقَو  ُهَرْزَأ  ْدُدْـشا  َّمُهَّللَا 
َرَفْظَی یّتَح ال  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َِکلوُسَر  ِمْسِاب  یّمَـسُملا  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َْنباَو  َکَِّیلَو  اَنل  َّمُهَّللا  ِرِهْظَأَف  ِساَّنلا  يِْدیَأ  ْتَبَـسَک  اِمب  ِرْحَبلاَو 

.ُهُقِّقَُحیَو ِِهتاِملَِکب  َّقَحلا  ُهَّللا  ُّقُِحیَو  ُهَقَّزَم  َّالِإ  ِلِطابلا  َنِم  ْیَِشب ٍء 

(1) «. ِِهلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ًابیِرَق  ُهیَرنَو  ًادیَِعب  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِا  ِهِروُهُِظب  ِهَّمُألا  ِهِذه  ْنَع  َهَّمُغلا  ِهِذه  ْفِشْکا  َّمُهَّللَا 

مود

زا یکی  ندید  هدرک  هدارا  سک  ره  هک  دوخ  باحصا  بتک  زا  یضعب  رد  مدید  : » هک هدومرف  هیقاولا » هّنُجلا   » رد یمعفک  میهاربا  خیش 
و دـیحوت ، نورفاک ، ردـق ، سمـش ، هروس  دـناوخب  سپ  باوخ ، رد  ار  دوخ  نادـنزرف  ای  مدرم  ریاـس  اـی  ار  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  اـیبنا و 

ار دیحوت  هروس  دناوخب  هاگ  نآ  ، (2) نیتذّوعم
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دهاوخ هک  یتسرد  هب  سپ  تسار ؛ فرط  رب  دباوخب  هبترم و  دص  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  دتـسرفب  تاولـص  و  هبترم ، دص 
.باوج لاؤس و  زا  دهاوخ  یم  هچنآ  هب  اهنآ  اب  تفگ  دهاوخ  نخس  و  یلاعت -  هَّللاءاش  نا  هدرک -  دصق  هک  ار  نآ  دید 

: تسا نیا  شلوا  هک  ییاعد  زا  دـعب  بش ، تفه  ار  نیا  دروآ  یم  اج  هب  هتفگ : هک  نآ  زج  هنیعب ، ار  نیمه  رگید ، هخـسن  رد  مدـید  و 
«. ...يِذَّلا ُّیَحلا  َْتنَأ  َّمُهَّللَا 

مهیلع هّمئا  زا  یـضعب  زا  دوخ  دانـسا  هب  لئاسلا » حالف   » باتک رد  هدرک  تیاور  سوواـط  نب  ّیلع  دّیـس  ار  اـعد  نیا  هک  دـنامن  یفخم 
ناوخب و  دوخ ، تسار  فرط  رب  باوخب  و  تراهط ، اب  باوخب  سپ  ار ، دوخ  ّتیم  ینیبب  هک  يدرک  هدارا  هاـگره  : » دومرف هک  مالـسلا 

«. ...ُّیَحلا َْتنَأ  َّمُهَّللَا  وگب : ار و  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  حیبست 

: باوخ تقو  رد  دیوگب  سپ  دوخ ، باوخ  رد  ار  یتّیم  ندید  هدرک  هدارا  هک  یسک  هدومرف : دوخ  حابصم  رد  یسوط  خیش 

امَو ُهاْجنَمَو  ُهَأَْجلَم  َْتنُک  اْهنِم  َلَْبقَأ  امَف  ُدوُعَت  َْکَیلِإَو  ُءآیْـشَألا  ِتَأَدـَب  َکـْنِم  ُْهنِم  ُفَْرُعی  ُناـمیِإلاَو  ُفَصُوی  ـال  يِذَّلا  ُّیَحلا  َْتنَأ  َّمُهَّللَا  »
َِکبِیبَح ِّقَِحبَو  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسِبب  َُکلَئْـسَأَو  َْتنَأ  َّالِإ  َهلِإ  ِالب  َُکلَئْـسَأَو  َْکَیلِإ  َّالِإ  َْکنِم  اْجنَم  الَو  ًأَْـجلَم  َُهل  ْنُکَی  َْمل  اـْهنِم  ََربْدَأ 

ِْنیَـسُحلاَو ِنَسَحلا  ِّقَِحبَو  َنیَِملاعلا  ِءاِسن  ِهَدِّیَـس  َهَمِطاف  ِّقَِحبَو  َنیِّیِـصَولا  ِْریَخ  ٍِّیلَع  ِّقَِحبَو  َنیِِّیبَّنلا  ِدِّیَـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصٍدَّمَُحم 
َوُه ِیتَّلا  ِلاـحلا  ِیف  ِیتِّیَم  ِینَیُِرت  ْنَأَو  ِهـِْتَیب  ِلـْهَأَو  ِهـِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َنـیِعَمْجَأ  ِهَّنَجلا  ِلـْهَأ  ِبابَـش  ْيَدِّیَـس  اـمُهَْتلَعَج  ِنـیِذَّلا 

(1) «. اهِیف

 -. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  ار -  وا  دید  یهاوخ  وت  هک  یتسرد  هب  سپ ،
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.دناوخ دوش  یم  یّفوتم -  هچ  هدنز و  هچ  مالسلا -  مهیلع  هّمئا  ایبنا و  یتح  ّتیم ، يارب  ار  اعد  نیا  ربخ ، لوا  مومع  ياضتقم  و 

هکلب تسا ! هدنز  ربمغیپ  هدنز و  ماما  ماقم  بسانم  هچنآ  هب  ار  اعد  رخآ  دنک  لیدبت  دنک ، یم  هخـسن  نیا  هب  لمع  هک  یـسک  نآ  دیاب 
.دهد رییغت  دیاب  دشاب ، یفوتم -  هچ  هدنز و  هچ  ماما -  ای  یبن  يارب  رگا  هک  تسا  نآ  رهاظ 

همحر ام  خیاشم  زا  یـضعب  هدرک  رکذ  هک : هتفگ  روکذم ، ياعد  رکذ  زا  دعب  ءاودـلا » لیهـست   » باتک رد  هک  نآ  بلطم  نیا  دـّیؤم  و 
ْنَأ  » هک اج  نآ  ات  ار  روکذم  ياعد  دـناوخب  سپ  ار ، مالـسلا  مهیلع  يدـه  هّمئا  ای  ایبنا  زا  یکی  دـنیبب  هک  هدرک  هدارا  سک  ره  هک  هللا 

، نآ زا  دـعب  دـناوخب  و  دربب ، هتـساوخ ، هک  ار  نآ  ماـن  ینعی   (1)« ًانالُف ِینَیُِرت  ْنَأ  : » دـیوگب هاـگ  نآ  ٍدَّمَُحم ،» ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت 
، هدرک هدارا  ار  هکره  سپ ، دناوخب ، ار  دیحوت  هروس  هبترم  دـص  هاگ  نآ  ار ، نیتذّوعم  دـیحوت و  نورفاک ، ردـق ، لیل ، سمـش ، هروس 

 - . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  ار -  وا  داد  دهاوخ  باوج  و  هدرک ، دصق  ار  هچنآ  وا ، زا  دنک  یم  لاؤس  دید و  دهاوخ 

موس

: تفگ هک  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  نایوار ، زا  یکی  زا  هدرک  تیاور  صاصتخا  باـتکرد  هللا  همحردـیفم  خـیش 
ام هک  هدرک  هدارا  و  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  تسا  یتجاح  وا  يارب  هک  یـسک  ره  : » دیامرف یم  هک  ترـضح  نآ  زا  مدینش 

یلاعت يادخ  اب  هک  ملاعلا -  هَّللاو  ینعی -   ) ام هب  دـنک  تاجانم  بش و  رـس  دـیامن  لسغ  سپ  دـنادب ، ار  دوخ  هبترم  ماقم و  دـنیبب و  ار 
دنایامنب و وا  هب  ار  ام  هک  ام ، هلیـسو  هب  وا  ترـضح  هب  دوش  لّسوتم  ام و  ّقح  هب  ار  وا  دهد  مسق  هک  نیا  هب  ام ، طّسوت  هب  دنک  تاجانم 

وا هب  ام  دزن  رد  ار  وا  ماقم 
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عضوم و وا  رب  دوش  یمن  هدیـشوپ  و  ام ، ببـس  هب  دـنوادخ  ار  وا  دزرمآ  یم  ار و  ام  دـید  دـهاوخ  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  دـهد ) ناـشن 
(«. وا ماقم  ینعی   ) وا ّلحم 

رکذ ار  ام »  » ّتبحم ندید و  دهد و  رارق  دوخ  ّمه  زا  ار  ام »  » ندید هک  تسا   ] نیا ام ،» هب  ندرک  تاجانم   » زا دارم  دنا : هتفگ  یـضعب  و 
.ار ناشیا  دید  دهاوخ  هک  دنادرگ ، دوخ  سفن 

رکذ مهیلع -  هَّللا  ناوضر  اهقف -  هک  تسا  هّبحتـسم  لاسغا  زا  یکی  هروکذـم ، تجاـح  تهج  هب  ربخ ، نیا  رد  روکذـم  لـسغ  نیا  و 
: لسغ تایاغ  نمض  رد  دیامرف  یم  دوخ  هموظنم  رد  هللا  همحر  مولعلا  رحب  ییابطابط ، هماّلع  هکنانچ  دندومرف ؛

ِمانَملا ِیف  ِمامِإلا  ُهَیْؤُرَو 

ٍمارَم ْنِم  ُدَصُْقی  ام  ِكْرَِدل 

.دندرک حیرصت  هریغ  (1) و  «، بهاوم  » بحاص هکنانچ  دشاب ؛ ربخ  نیمه  هب  مولعلا ، رحب  دّیس  رظن  هک  تسا  نیا  عوطقم  هکلب  رهاظ ، و 

؛ باوخرد ار  مالسلا  هیلع  یلع  ندید  يارب  رصتخم  لمع  کی  رکذ  تسا  بسانم  و 

تقو رد  ار  اعد  نیا  باوخ ، رد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندید  يارب  زا  هک  هدرک  تیاور  لئاسلا » حالف   » رد سوواط  نب  یلعدّیس 
: دناوخب ندیباوخ 

ْنَأ یفَک  َّالِإ  ٍدـْبَِعل  ِِهب  َْتفَُطل  ام  يِذَّلا  ِّیِفَخلا  َکِفُْطِلب  َُکلَئْـسَأ  یِـضَْقنَت  ٌهَطِـساب ال  ِهیِدایَأَو   (2) ٌّیِفَخ ُهُفُْطل  ْنَم  اـی  َُکلَئْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  »
(3) «. یِمانَم ِیف  مالسلا  هیلع  ٍِبلاط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َيالْوَم  ِینَیُِرت 
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دید باوخ  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ناوت  یم  نآ  ماجنا  اب  هک  یلامعا 

لوا

: هک مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هدرک  تیاور  هک  تسا  لوقنم  نارقلا » ّصاوخ   » باتک زا  یمعفک » حابصم   » و ناهرب » ریـسفت   » رد
هچنآ بانج ، نآ  زا  دنک  یم  لاؤس  ار و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دنیب  یم  ار ، لّمّزم  هروس  ندناوخ  دنک  تموادـم  سکره  »

«. ریخ زا  هتساوخ  هچنآ  وا ، هب  دیامرف  یم  اطع  دنوادخ  و  دهاوخ ، یم 

مود

یم باوخ  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دناوخب ، هبترم  دص  لاوز ، تقو  رد  ار  ردق  هروس  سک  ره  : » هک هدرک  تیاور  یمعفک 
«. دنیب

موس

: هک هدرک  تیاور  قئارلا » عومجم   » باتک لوا  دـلجم  رد  یّلح ، هماّلع  رـصاعم  يوسوم ، دّـمحم  یبا  نب  هَّللا  هبه  دّیـس  لیلج ، ثّدـحم 
یم هچنآ  وا ، زا  دـنک  یم  لاؤـس  ار و  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دـنیب  یم  ار ، ّنـج  هروـس  توـالت  دـنک  تموادـم  سک  ره  »

«. دهاوخ

مراهچ

«. دید دهاوخ  ار  ترضح  نآ  دناوخب ، هعمج  بش  فصن  رد  ار  نورفاک  هروس  سک  ره  : » هک هدش  تیاور  اجنآ  رد  زین  و 

مجنپ

.هزور زور ، تفه  نتفرگ  زا  دعب  باوخ ، تقو  هبترم  تفه  تراهط ، اب  ریُجم » ياعد   » ندناوخ

مشش

خیـش ار  ود  ره  هبترم ؛ جـنپ  تراهط ، اب  هریغ ، و  تاوعدـلا » جـهم   » رد تسا  هدـش  تیاور  هک  هفیحـص »  » هب فورعم  ياـعد  ندـناوخ 
.هدومرف لقن  یمعفک 

متفه

، رهظ زا  شیپ  رهظ و  زاـمن  زا  دـعب  ار  ردـق  هروـس  دـناوخب  سک  ره  : » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  باـنج  زا  یمعفک  زین  و 
«. ار ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دنیبب  هک  نیا  ات  دریم  یمن  هبترم ، کی  تسیب و 
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متشه

هبترم و رازه  ار  رثوک  هروـس  بش ، زاـمن  يادا  زا  دـعب  هعمج ، بش  رد  دـناوخب  سک  ره  : » هک هدرک  لـقن  نآرقلا » ّصاوـخ   » زا زین  و 
«. دوخ باوخ  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دنیب  یم  هبترم ، رازه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  دتسرفب  تاولص 

مهن

سپ باوخ ، رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصایبنا  دّیـس  دنیب  هک  هدرک  هدارا  سک  ره  : » هک مدید  هربتعم  ياه  هعومجم  زا  یـضعب  رد 
: هبترم دص  ار  اعد  نیا  دناوخب  هاگ  نآ  هتساوخ ، هک  هروس  ره  هب  ءاشع ، زامن  زا  دعب  دناوخب  زامن  تعکر  ود 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

«. ًامالَسَو ًهَّیِحَت  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َحاوْرَأَو  ٍدَّمَُحم  َحوُر  یِّنِم  ْغَِّلب  ِرُومُألا  َرِّبَدُم  ای  ِروُّنلا  َرُون  ای  »

« مالـسلاراد  » باتک زا  یناث  دـّلجم  زا  لوا  لـصف  رد  ار  اـهنآ  رتشیب  اـم  تسا ؛ رایـسب  تجاـح  مسق  نیا  يارب  داروا ، زاـمن و  هیعدا و  و 
.میدومن اصقتسا 
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مالسلا هیلع  ترضح  هب  هثاغتسا  : مهد باب 

هراشا

رد ناخ  یلع  دیس  يربکعلت و  تاوعدلا » عومجم   » باتک زا  راحب »  » رد یـسلجم  هماّلع  و  تاوعد »  » باتک رد  يدنوار  هَّللا  لضف  دّیس 
؛ لاح قیض  اب  سایلا ، سبح  رد  مدوب  ریسا  نم  : » تفگ هک  يزاریـش  يافولاوبا  زا  دنا  هدرک  تیاور  حابـصملا » سبق   » زا ّبیّطلا » ِملَک  »

مداد رارق  عیفـش  و  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  مدرک  تیاکـش  سپ  هدرک ؛ نم  لتق  دـصق  وا  هک  نم  رب  دـش  مولعم  نینچ  سپ 
(1) .دوبر ارم  باوخ  سپ  ار ؛ مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا ، نب  یلع  دّمحم ، یبا  دوخ ، يالوم 

هن نم و  رتخد  هب  هن  نم و  هب  وشن  لّسوتم  هک : دیامرف  یم  بانج  نآ  هک  ار ]  ] ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدـید  باوخ  رد 
.یلاعت يادخ  لضف  زا  يراد  وزرآ  ار  هچنآ  ترخآ و  يارب  زا  هکلب  ایند ، عاتم  زا  يزیچ  يارب  زا  نم  رسپ  ود  هب 

.ار وت  هدرک  ملظ  هک  یسک  زا  دشک  یم  ماقتنا  وا  سپ  مالسلا ، هیلع  نسحلاوبا  مردارب ، اما  و 

ربص سپ  دندرک ، ملظ  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  دوبن  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  متفگ : سپ 
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؟ هدومن ملظ  ارم  هک  یسک  زا  دشک  یم  ماقتنا  هنوگچ  سپ  دومن ؛ ربص  دندرک ، بصغ  ار  وت  ثاریم  و  درک ،

مدوب و هدومن  رما  وا ، هب  هک  دوب  يرما  مدوب و  هدرک  وا  هب  هک  دوب  يدهع  نآ  دومرف : بّجعت و  يور  زا  نم  هب  درک  رظن  ترضح  سپ 
.ار وا  یلاوم  دوش  ضّرعتم  هک  یسک  رب  ياو  سپ  نآلا ، .ار و  ّقح  درک  ادا  هک  قیقحت  هب  و  نآ ، نتشاد  اپ  هب  رگم  وا  يارب  دوبن  زیاج 

.نیطایش رورش  زا  نیطالس و  زا  تاجن  يارب  زا  سپ ، مالسلا ، امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  اما 

دـنوادخ و تعاط  زا  یهاوخب  هچنآ  یتیاور -  هب  ترخآ و -  يارب  زا  سپ ، مالـسلا ، مهیلعدّـمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دّـمحم  اما  و 
.وا ناوضر 

.تیفاع وا  هب  هاوخب  سپ  مالسلا ، امهیلعرفعج  نب  یسوم  اما  و 

.ّرب رحب و  رد  اهرفس  رد  ار  یتمالس  وا  زا  بلطب  یتیاور -  هب  تاجن و -  يارب  زا  مالسلا ، امهیلع  یسوم  نب  یلع  اما  و 

.یلاعت يادخ  زا  ار  قزر  لوزن  وا  ببس  هب  بلطب  مالسلا ، امهیلع  یلع  نبدّمحم  اما  و 

.ّلجوّزع دنوادخ  تعاط  زا  یهاوخب  هچنآ  ناوخا و  یکین  لفاون و  ياضق  يارب  زا  مالسلا ، امهیلعدمحم  نب  یلع  اما  و 

.ترخآ يارب  زا  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نسح  اما  و 

سپ قلح -  يوس  هب  دوخ  تسد  هب  دومرف  هراشا  ترضح  و  وت -  حبذ  لحم  هب  ریشمش  دیـسر  هاگره  سپ  مالـسلا ، هیلع  تّجح  اما  و 
ای وگب : دـنک ؛ هثاغتـسا  هک  سک  ره  يارب  زا  تسا  هاـنپ  تسا و  سرداـیرف  وا  ار و  وت  دـبای  یمرد  هک  یتسرد  هب  وا ؛! هب  نکب  هثاغتـسا 

«. َِکب ٌثیِغَتْسُم  اَنَأ  ِنامَّزلا ! َبِحاص  ای  َيالْوَم 
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هب دوخ  تسد  هب  دومرف  هراشا  و  اـجنیا -  هب  دراـک  دیـسر  هاـگره  سپ  مالـسلا ، هیلع  ناـمزلا  بحاـص  اـما  : » دومرف رگید  تیاور  هب  و 
ای ِیْنثِغَأ ! ِنامَّزلا  َبِحاـص  اـی  وگب : سپ  درک ؛ دـهاوخ  تناـعا  ار  وت  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  هاوخب ؛! تناـعا  وا  زا  سپ  شقلح -  يوس 

!«. ِینْکِرْدَأ ِنامَّزلا  َبِحاص 

«. َِکب ٌثیِغَتْسُم  اَنَأ  ِنامَّزلا  َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  : » متفگ باوخ  رد  نم  سپ  لوا : تیاور  هب  و 

!«. ِینْکِرْدَأ ِنامَّزلا  َبِحاص  ای  ِیْنثِغَأ ! ِنامَّزلا  َبِحاص  ای  : » دوخ باوخ  رد  مدرک  دایرف  سپ  رگید : تیاور  هب  و 

«. يِدوُهْجَم َغََلب  ْدَقَف  ِینْکِرْدَأ ! ِنامَّزلا  َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  : » باوخ رد  مدرک  دایرف  سپ  یتشرهص :» حابصملا  سبق   » تیاور هب  و 

يا هبرح  وا  تسد  رد  تسا و  یبسا  وا  ياپ  ریز  رد  نامسآ و  زا  دمآ  دورف  هک  ار  یصخش  مدید  لاح ، نیا  رد  سپ  لوا : تیاور  هب  و 
.دنک یم  ّتیذا  ارم  هک  نآ  ّرش  نم ، زا  نک  عفد  نم ! يالوم  يا  : » متفگ سپ  رون ؛ زا  تسا 

.مداد ماجنا  ار  وت  راک  دومرف : سپ 

!؟ يدرک هثاغتسا  یک  هب  تفگ : تساوخ و  ارم  سایلا  مدرک ، حبص  نوچ 

«. تسا ناگدنامرد  سردایرف  وا  هک  نآ  هب  متفگ :

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  لّسوت  ياعد 

هب هروکذم  بلاطم  يارب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  کیره  هب  لّسوت  يارب  زا  هدرک  لقن  ینالوط  ییاعد  تاوعدـلا » عمجم   » زا راحب »  » رد
.مالسلا هیلعرصع  ماما  هب  لّسوت  ياعد  هدرک و  لقن  قیرط  نامه  هب  رصتخم  ییاعد  زین  حابصملا » سبق   » رد و  بیترت ، نامه 
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: تسا نیا  یمود  رد 

، ٍغابَو ٍغاطَو  ٍذُوم  ِّلُک  َهَنوُؤَم  ِِهب  ِینَْتیَفَکَو  يِرُومُأ  ِعیِمَج  یلَع  ِِهب  ِینَْتنَعَأ  َّالِإ  ِنامَّزلا  ِبِحاص  َِکتَّجُحَو  َکِِّیلَو  ِّقَِحب  َُکلَئْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  »
، ِیتَّصاـخَو ُهُْرمَأ  ِینِینْعَی  ْنَمَو  ِیناوْخِإَو  ِیلْهَأ  َعیِمَجَو  يِدـَلَوَو  ٍْنیَدَو ، ٍّمَغَو  ٍّمَهَو  ٍّوُدَـع  َّلُـک  ِینَْتیَفَکَو  يِدوُهْجَم ، َغََـلب  ْدَـقَف  ِِهب  ِینَْتنَعَأَو 

(1) «. َنیَِملاعلا َّبَر  َنیِمآ 

هن اـجنیا ،) هب  دراـک  دیـسر  هاـگره  هلمج  ینعی   ) مـالک نآ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  دارم  هک  تسا  نآ  رهاـظ 
تسا هیانک  نآ  هکلب  هدومن ، وا  نتشک  دصق  هک  دتفا  نمشد  گنچ  هب  هک  اجنآ  رد  تسا  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  هب  لّسوت  صاصتخا 

ینید يالب  زا  هچ  ییابیکـش ؛ ربص و  ياج  ندنامن  قولخم و  زا  دیما  عطق  بابـسا و  ندش  عطقنم  روما و  تّدش  ندیـسر  تیاهن  هب  زا 
.دوش یم  مولعم  زین  روبزم  ياعد  زا  هک  نانچ  یّنج ؛ ای  دشاب  یسنِا  نمشد  ّرش  زا  يویند و  ای  دشاب 

هّیهلا بصانم  زا  ناگدنامرد ، یسردایرف  هثاغا و  تسا ، بانج  نآ  هب  هثاغتسا  هدنامرد ، هراچیب  هدناماو و  ّرطـضم  فیلکت  هک  نانچ  و 
نابز هب  بانج  نآ  هب  هثاغتسا  زا  رطضم  هدنامرد  دوشن  نّکمتم  رارطـضا ، بارطـضا و  ترثک  تهج  هب  رگا  .دوب و  دهاوخ  بانج  نآ 

ّالوت و ماقم  نتـشاد  اب  دادعتـسا ، لاح و  ناسل  هب  لاؤس  بانج ، نآ  هثاغا  ّتیلباق  يارب  ار  وا  دـنک  یم  تیاـفک  روثأـم ، ياـعد  لاـقم و 
.سّدقم دوجو  نآ  رد  یهلا  ضیف  تطاسو  نتسناد  رصحنم  تماما و  تیالو و  هب  رارقا 

نآ ینعم  هدـش و  دراو  هربتعم  تراـیز  رد  هک  ثوغ »  » تسا ترـضح  نآ  ّصاـخ  باـقلا  زا  هک  نآ  بلطم  نیا  رب  دـهاوش  هلمج  زا  و 
تسا سردایرف » »
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سک ره  هک  دـشاب  يا  هعماس  هّوق  ياراد  نآ ، بحاص  هک  نآ  اـت  دوشن  قّقحم  تسین ، مسا  دّرجم  هک  یهلا  بقل  نیا  ینعم  تقیقح  و 
یب هک  دشاب  هتشاد  هطاحا  ناگدنامرد  تالاح  هب  هک  دشاب  یملع  ياراد  هکلب  دونشب ، دیآرب ، هثاغتـسا  ماقم  رد  نابز  ره  هب  اج  ره  رد 

ياراد و  دندومرف ، حیرصت  ماقم  نیا  هب  دنتشون ، دیفم  خیـش  يارب  هک  ینامرف  رد  هک  نانچ  دشاب ؛ هاگآ  ناشلاح  زا  لّسوت ، هثاغتـسا و 
و دروآرد ، الب  بادرگ  زا  دهد و  تاجن  ار  لاقم  ای  لاح  ناسل  هب  ثیغتـسم  هدنامرد  تسناد ، حالـص  رگا  هک  دشاب  ییاناوت  تردق و 

.دشاب تماما  ماقم  ياراد  هک  یسک  زج  درادن  یگتسیاش  ار  ماقم  نیا 

هب سّدـقم  تاذ  نآ  زا  ندرک  ریبـعت  زا  دراد  ترهـش  یناـبایب  يرهـش و  ياـه  برع  عـیمج  ناـیمرد  هچنآ  تسا  لاـقم  نـیا  دـّیؤم  زین 
رّرکم نیفورعم ، يارعش  دنناوخن و  ار  ترضح  نآ  مسا ، نیا  هب  زج  اه  تیاکـش  اه و  هبدن  تاثاغتـسا و  تالّـسوت و  رد  و  حلاصوبا » »

رظن هب  نآ  يارب  هّصاـخ  راـبخا  رد  يذـخأم  دـننک و  یم  رکذ  ار  باـنج  نآ  هینک ، نیمه  هب  اـه  هبدـن  یثارم و  حـیادم و  دـیاصق ، رد 
مالـسلا هیلع  قداص  بانج  زا  ریـصبوبا  زا  نساحم »  » باتک رد  هدرک  تیاور  یقرب  دلاخ  نب  دّمحم  نب  دـمحا  هک  يربخ  زج  هدیـسرن 

: دومرف هک 

(1) «. ُهَّللا ُمُکَمِحَر  ِقیِرَّطلا  َیلِإ  انوُدِشْرَأ  ٍِحلاصابَأ ! ای  ُِحلاص ، ای  وگب : ای  نک ، ادن  سپ  هار ، رد  يدش  مگ  هاگره  »

زا یـضعب  میدومن  رما  سپ  ـالب ، نیا  اـم  هب  دیـسر  سپ  تفگ : هزمح ، یبا  نب  یلع  زا  تسا  ربخ  يوار  هک  يدـنرز  نیـسح  نب  دـیبع 
نیا دندوب  ام  اب  هک  یناسک 
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یم هک  ار  یفیفخ  زاوآ  دینـش  وا  هک  ار  ام  داد  ربخ  سپ  ام ؛ دزن  دـمآ  هاـگ  نآ  .درک  ادـن  دـش و  رود  سپ  دـنک ؛ ادـن  دوش و  رود  هک 
.دوب هتفگ  هکنانچ  ار  هار  میتفای  سپ  پچ ؛ تمس  تفگ : ای  تسار ، فرط  هار  دیوگ :

نب یلع  دّیـس  هکنانچ  هدرک ؛ وهـس  هک  تسا  ربخ  يوار  زا  پچ  ای  تسار  تمـس  رد  دیدرت  زین  و  حلاصابا » ای  حلاص  ای   » رد دـیدرت  و 
.هدومرف حیرصت  بلطم  نیا  هب  نساحم ، زا  ربخ  لقن  زا  دعب  راطخالا » ناما   » باتک رد  سوواط 

.دندش جک  هار  زا  یعمج ، اب  يرفس  رد  وا  هک  هدرک  لقن  یقرب -  دلاخ  نب  دّمحم  دوخ -  ردپ  زا  روکذم ، باتک  رد  یقرب  خیش  و 

دینـش دـناوخ -  ار  اعد  نآ  درک و  هرانک  هک  نآ  ینعی  ام -  قیفر  .دـنداد  ناشن  ام  هب  ار  هار  سپ  میدرک ، ار  راک  نیا  اـم  سپ  : » تفگ
ار تسار  فرط  متفگ : سپ  درکن ؛ ربخ  تعامج  نآ  هب  داد و  ربخ  ارم  سپ  تسا ؛ تسار  فرط  هار  دیوگ : یم  هک  ار  یکزان  يادص 

«. تسار فرط  نتفر  هب  میدرک  عورش  سپ  دیریگب !

یضعب هک  نانچ  تسا ؛ مالسلا  هیلعرصع  ماما  هینک  ای  مسا  حلاص » ابا   » ای حلاص » : » هک دندروآ  تسد  هب  ای  دندیمهف  نینچ  هک  دیاش  و 
نیا هک  دوش  یم  مولعم  تایاکح  یـضعب  زا  دندرمـش و  ترـضح  نآ  ياه  هینک  رد  ار  حـلاصابا )  ) مود یماسا و  رد  ار  حـلاص )  ) لوا

.دوب دوهعم  هعیش ، نایم  بلطم ،

ّیلو مظعا ، ثوغ  نامه  دوش ، یم  هدناوخ  حـلاصابا »  » ناونع هب  هک  ناگدـشمگ  ریگتـسد  و  نابایب ، رد  يامنهار  هک  دـش  مولعم  سپ 
.تسا مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  رصع ،
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دنا هدیسر  بانج  نآ  تمدخ  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  یناسک  : مهدزای باب 

نارکمج دجسم  ناتساد  لوا : تیاکح 

تیاکح لصا 

قحلا و هفرعم  یف  نیزحلا  سنوم   » باتک زا  مق » خیرات   » رد قودص -  خیـش  رـصاعم  یمق -  نسح  نب  دّمحم  نب  نسح  لضاف ، خـیش 
فیفع خیش  هک  تسا  هدوب  نیا  نآ  ترامع  نارکمج و  سّدقم  دجسم  يانب  ببس  هک  هدرک  لقن  قودص  خیـش  تافّنـصم  زا  نیقیلا »

دوخ هناخ  رد  لاس 293  ناضمر  كرابم  هام  مهدفه  هبنـش ، هس  بش  نم  : » هک دیوگ  یم  هللا  همحر  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  حلاص ،
ماما ِبلط  زیخرب و  دنتفگ : دندرک و  رادیب  ارم  هتـشذگ ؛ بش  زا  یفـصن  دـندمآ ، نم  هناخ  رد  هب  مدرم  یتعامج  هاگان  هک  مدوب  هتفخ 

!. دناوخ یم  ار  وت  هک  نک  تباجا  ار  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  يدهم ،

نکَم رب  هب  نهاریپ  َکَصیِمَق ؛ َناک  ام  َوُه  هک : دمآ  زاوآ  .مشوپب  منهاریپ  ات  دیراذگب  متفگ : .مدش  هدامآو  متساخرب  نم  تفگ : نسح 
! تسین وت  زا  هک 

؛ تسین وت  زا  یتفرگرب  هک  راولش  نآ  َکَلیِوارَس ؛! ْذُخَف  َْکنِم ، َِکلذ  َْسَیل  هک : دمآ  زاوآ  .متفرگرب  ار  دوخ  راولش  مدرک و  ارف  تسد 
!. ریگرب تسا  وت  نآ  زا  هک  راولش  نآ 
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.ٌحُوتْفَم ُباْبلَا  هک : دمآ  زاوآ  مدرک ؛ هناخ  ِرد  ِدیلک  بلط  مدیشوپ و  رد  متفرگرب و  دوخ  زا  متخادنا و  ار  نآ 

دندروایب ارم  دنتفگ ؛) ابحرم  ینعی   ) دندرک بیحرت  دنداد و  باوج  مدرک ؛ مالس  مدید ؛ ار  ناگرزب  یتعامج  مدمآ ، هناخ  رد  هب  نوچ 
.تسا دجسم  نونکا  هک  هاگیاج  نادب  ات 

نآ رب  هلاس  یـس  یناوج  هداهن و  وکین  ياه  شلاب  هدرتسگ و  تخت  نآ  رب  وکین  یـشرف  هداهن و  مدید  یتخت  مدرک ، هاگن  بوخ  نوچ 
نیا رب  درم  تصـش  زا  نوزف  و  دـناوخ ، یم  هتفرگ و  تسد  رد  یباـتک  هتـسشن و  وا  شیپ  يریپ  و  هدرک ، شلاـب  راـهچ  رب  هیکت  تخت ،

.دوب رضخ  ترضح  ریپ ، نآ  و  دنتشاد ، زبس  ياه  هماج  یضعب  و  دیفس ، ياه  هماج  یضعب  دننک ؛ یم  زامن  وا  درگ  رب  نیمز ،

لاس دنچ  وت  هک  وگب  ار  ملـسم  نب  نسح  ورب و  : » تفگ دناوخ و  دوخ  مان  هب  ارم  مالـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  دناشن و  ارم  ریپ  نآ  سپ 
هرابرگید لاسما  ینک و  یم  تعارز  هک  تسا  لاس  جـنپ  و  مینک ، یم  بارخ  ام  يراک و  یم  ینک و  یم  نیمز  نیا  ترامع  هک  تسا 

نیا زا  هک  دـمآرد )  ) عافتنا ره  دـیاب  ینک ؛ تعارز  هرابرگید  نیمز ، نیا  رد  وت  هک  تسین  تصخر  ینک ؛ یم  شترامع  یتفرگ و  زاب 
قح تسا و  یفیرـش  نیمز  نیا  هک  ار  ملـسم  نب  نسح  نیا  وگب  .دـننک و  اـنب  دجـسم  عـضوم ، نیدـب  اـت  ینک ؛ در  يا ، هتفرگرب  نیمز 

ّلجوّزع يادخ  ناوج ، رسپ  ود  و  یتفرگ ؛ دوخ  نیمز  اب  وت  هدرک و  فیرش  تسا و  هدیزگرب  رگید ، ياه  نیمز  زا  ار  نیمز  نیا  یلاعت 
.یشابن هاگآ  وت  هچنآ  دسر ، وت  هب  يو  رازآ  ینک ، نینچ  هن  رگا  و  يدشن ؛ هیبنت  وت  دَتِس و  زاب  وت  زا 
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قیدصت ارم  لوق  دنونشن و  تّجح  ناشن و  یب  نخس  تعامج ، هک  دیاب ؛ یناشن  نیا ، رد  ارم  يالوم ! يدّیس و  ای  تفگ : هلثم  نب  نسح 
.دننکن

! ناسرب ار  ام  مایپ  ورب و  وت  دشاب ؛ وت  لوق  قیدصت  ات  مینکب  تمالع  اجنیا  ام  ...َكانُه ؛ ُِمْلُعنَس  اَّنِا  تفگ :

دنک بلط  وا  زا  تسا ، هتفرگ  هک  هلاس  دنچ  عافتنا  دنک و  رضاح  ار  درم  نآ  دیایب و  دزیخرب و  ات  وگب  ور و  نسحلاوبا  دّیس  کیدزن  هب 
درایب و تسام -  کلم  هک  لاهدرا -  هیحان  هب  قهر  زا  اه ) لوپ   ) هوجو یقاـب  دـنهنب و  دجـسم  ياـنب  اـت  دـهد  نارگید  هب  دناتـسب و  و 

دجـسم ترامع  فرـص  دـنروایب و  ار  نآ  هوجو  هلاسره  هک  دجـسم  نیا  رب  میدرک  فقو  ار  قهر  همین  کی  دـنک و  ماـمت  ار  دجـسم 
.دننکب

؛ دنرازگب اجنیا  زامن  تعکر  راهچ  دنراد و  زیزع  عضوم و  نیدب  دننکب  تبغر  ات  وگب  ار  مدرم 

دجسم تّیحت  تعکر  ود 

؛ دنیوگب راب  تفه  دوجس ، عوکر و  حیبست  و  دحأ » هَّللاوه  لق   » راب تفه  و  دمحلا »  » راب کی  یتعکر  ره  رد 

« ُنیِعَتْـسَن َكاَّیِإَو  ُدـُبْعَن  َكاَّیِإ   » هب دـناوخ ، هحتاف »  » نوچ وحن : نیا  هب  دـنرازگب  مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ماـما  زاـمن  تعکر  ود  و 
عوکر و رد  حـیبست  درازگب و  قیرط  نیمه  هب  زین  مود  تعکر  رد  و  دـناوخب ، رخآ  ات  ار  هحتاف  نآ ، زا  دـعب  دـیوگب و  راب  دـص  دـسر ،

حیبست زا  نوچ  دیوگب و  مالسلا » اهیلعارهز  همطاف  حیبست   » و هَّللا » ّالإ  هلإ  ال  ، » دشاب هدرک  مامت  زامن  نوچ  دیوگب و  راب  تفه  دوجس ،
.دتسرفب مالسلا  مهیلع  شلآ  ربمغیپ و  رب  تاولص  راب  دص  دهن و  هدجس  هب  رس  دوش ، غراف 

هدرازگ هبعک  رد  زامن  تعکر  ود  هک  دشاب  نینچمه  درازگب ، زامن  تعکر  ود  نیا  هکره  ِقِیتَعلا ؛ ِْتیَبلا  ِیف  یّلَص  امَّنَأَکَف  امُهیّلَص  ْنَمَف 
.دشاب
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اَذه امَّنِإ  يرادنپ ، یم  وت  هک  تسا  عضوم  نیا  ایوگ  هک : متفگ  دوخ  اب  مدینشب ، نخس  نیا  نوچ  نم  تفگ : ینارکمج  هلثم  نب  نسح 
.دوب هتسشن  شلاب  راهچ  رد  هک  مدرک  ناوج  نادب  تراشا  و  ِنامَّزلا ؛ ِبِحاص  ِمامِِإلل  ُدِجْسَملا 

رد يزب  : » دنتفگ دندناوخ و  زاب  ارم  هرابرگید  مدمایب ، هار  يا  هراپ  نوچ  مدـمایب ؛ نم  ورب ،»! : » هک درک  تراشا  نم  هب  ناوج  نآ  سپ ،
ار زب  نآ  یهدب و  دوخ  هّصاخ  زا  وت  هن ، رگا  و  رخب ، دـنهن ، اهب  هِد  مدرم  رگا  يرخب ؛ ار  زب  نآ  دـیاب  تسا ؛ ناپوچ  یناشاک  رفعج  هّلگ 

! یشکب بش  ادرف  عضوم  نیدب  يروایب و 

قح هک  ینک  قافنا  دشاب ، هتشاد  تخس  یضرم  هک  یسک  نارامیب و  رب  ار  زب  نآ  تشوگ  ناضمر ، كرابم  هام  مهدجه  زور  هاگ  نآ 
.یبناج رب  راهچ  یبناج و  رب  هس  دراد ؛ تمالع  تفه  دراد و  رایسب  ياه  يوم  تسا و  قلبَا  زب  و  دهد ، افش  ار  همه  یلاعت 

.مییاجنیا ام  زور  تفه  ای  زور  داتفه  تفگ : دینادرگزاب و  هرابرگید  ارم  متفر ،

يذ مجنپ  تسیب و  بش  ینک ، لمح  داتفه  رب  رگا  تسا و  میـس  تسیب و  هک  ردق  بش  رب  دـنک  لیلد  ینک ، لمح  زور  تفه  رب  رگا  )
(. تسا راوگرزب  زور  دوب و  هدعقلا 

مدمآ رذنملا  یلع  کیدزن  مدرازگب و  زامن  .دش  حبص  ات  مدوب  هشیدنا  نآ  رد  بش  همه  و  هناخ ، ات  مدمایب  تفگ : هلثم  نب  نسح  سپ 
.دندوب هدرب  بش  ارم  هک  هاگیاج  نادب  متفر  .دمایب  نم  اب  وا  متفگب ؛ يو  اب  لاوحا  نآ  و 

.تسا رهاظ  اجنیا  اه  خیم  اهریجنز و  هک  تسا  نیا  یکی  تفگ ، ارم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یتمالع  ناشن و  هَّللاب ! تفگ : سپ 
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زا دـنتفگ : ارم  هک  میدـید  ار  يو  مَشَح  مَدَـخ و  میدیـسر ، يو  هناـخ  رد  هب  نوـچ  میدـش ، اـضّرلا  نسحلاوـبا  دّیـس  کـیدزن  هـب  سپ 
؟ ینارکمج زا  وت  تسوت ، راظتنا  رد  نسحلاوبا  دّیس  هاگرحس ،

! یلب متفگ :

، منک ثیدـح  نم  هک  نآ  زا  شیپ  دـناشن و  نیکمت  هب  ارم  درک ، زازعا  داد و  وکین  باوج  مدرک ؛ مالـس  متفر و  نورد  هب  لاح  رد  نم 
دیآ وـت  شیپ  نارکمج  زا  يدرم  ماـن ، هلثم  نب  نسح  تفگ : ارم  یـصخش  باوـخ ، رد  مدوـب  هـتفخ  نـم  هـلثم ! نـسح  يا  تـفگ : ارم 

در ار  وا  لوق  هک  دـیاب  تسام ؛ نخـس  وا  نخـس  هک  ینک  داـمتعا  وا  لوق  رب  ینک و  قیدـصت  ار  وا  نخـس  دـیوگ  هچنآ  دـیاب  دادـماب ،
.مدوب وت  رظتنم  تعاس ، نیا  ات  مدش ؛ رادیب  باوخ  زا  ینادرگن !

نوچ .دندش  راوس  دندروآ و  نوریب  دنداهنرب و  نیز  ار  اه  بسا  ات  دومرفب  لاح  رد  تفگب ؛ يو  اب  حرش ، هب  ار  لاوحا  هلثم ، نب  نسح 
نادنفسوگ همه  سپ  زا  زب ، نآ  و  تفر ، هّلگ  نایم  رد  هلثم  نب  نسح  تشاد ؛ هار  رانک  رب  هّلگ  ناپوچ ، رفعج  دندیـسر ، هِد  کیدزن  هب 

.دْرَوایب ار  زب  و  دهد ، يو  هب  هک  تفرگ  ار  زب  نآ  و  دیود ، هلثم  نب  نسح  شیپ  دمآ ، یم 

یم هک  دنچره  و  منیب ، یم  هک  زورما  ّالا  تسا ، هدوبن  نم  هّلگ  رد  ما و  هدیدن  ار  زب  نیا  زگره  نم  هک  درک  دای  دـنگوس  ناپوچ  رفعج 
.دوش یمن  رّسیم  مریگب ، ار  زب  نیا  هک  مهاوخ 

نب نسح  دندمآ و  عضوم  نیدب  اضرلا  نسحلاوبا  دّیس  دنتشکب و  دندروآ و  هاگیاج  نآ  رد  دوب ، هدومرف  دّیـس  هک  نانچمه  ار  زب  سپ 
دندیناشوپب و بوچ  هب  ار  نارکمج  دجـسم  دندروایب و  ار  قهر  هوجو  دنتفرگ و  وا  زا  اهدـمآرد )  ) عافتنا دـندرک و  رـضاح  ار  ملـسم 

اه خیم  اهریجنز و  اضرلا  نسحلاوبا  دیس 
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داد یم  لجاع  يافـش  یلاعت  يادخ  دندیلام ؛ یم  ریجنز  رد  ار  دوخ  دنتفر و  یم  نارامیب  همه  .تشاذگ  دوخ  هناخ  رد  درب و  مق  هب  ار 
.دندش یم  بوخ  و 

زا دعب  و  مق ، رهش  هب  نایسوم  رد  تسا  نوفدم  اضرلا  نسحلاوبا  دّیس  هک : مدینـش  هضافتـسا  هب  هک : دیوگ  ردیح  نب  دّمحم  نسحلاوبا 
.دنتفاین ار  اه  خیم  اهریجنز و  دنتشادرب ، ار  قودنص  رس  دش و  هناخ  رد  يو  دش و  لزان  يرامیب  ار  يو  زا  يدنزرف  وا 

رد ار  هّصق  نیا  رصتخم  یهاشنامرک ، یلعدّمحم  اقآ  لیلج ، ملاع  هک  یبرع  هخسن  رد  و  مق » خیرات   » یـسراف هخـسن  رد  دیوگ : فلؤم 
 - تسیود زا  دـعب  هس  دون و  ینعی  هس -  دون و  رد  ار  هصق  خـیرات  هدرک ، لقن  نآ  زا  نَسَح »  » باب رد  یفطـصمریم ،» لاجر   » یـشاوح

.تسا هدرک  لقن 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  بوسنم  زامن  تعکر  ود 

هراشا

؛ دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  املع  زا  یتعامج  و  تسا ، هفورعم  ياهزامن  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  بوسنم  زامن  تعکر  ود  اما  و 

لوا

يرفوزب و دّمحم  نب  نیسح  هَّللا  دبع  یبا  همدخ  زا  یکی  زا  هدرک  تیاور  حاجنلا » زونک   » باتک رد  ریسفت -  بحاص  یـسربط -  خیش 
یتجاح یلاعت  قح  يوسب  ار  سکره  هک  مالـسلا  هیلع  ناـمّزلا  بحاـص  ترـضح  هسّدـقم  هیحاـن  زا  هدـمآ  نوریب  : » هک تسا  هتفگ  وا 

لوا تعکر  رد  درازگ و  زامن  تعکر  ود  دور و  دوخ  زاـمن  ياـج  هب  دـنک و  لـسغ  هعمج ، بش  فصن  زا  دـعب  هک  دـیاب  سپ  دـشاب ،
هبترم دص  هک  نآ  زا  دعب  دنک و  رّرکم  ار  نآ  هبترم  دص  دسرب ، ُنیِعَتْـسَن » َكاَّیِإَو  ُدـُبْعَن  َكاَّیِإ   » هب نوچ  و  ار ، دـمح »  » هروس دـناوخب 

یلْعَألا َیِّبَر  َناْحبُـس   » دیوگب و عوکر  رد  هبترم  تفه  ار  ِهِدْـمَِحبَو » ِمیِظَعلا  َیِّبَر  َناْحبُـس   » دروآ و اجب  هدجـس  ود  عوکر و  دـناوخب و 
مامت زا  دعب  دروآ و  اج  هب  لوا  تعکر  دننام  ار  مود  تعکر  نآ ، زا  دعب  دیوگب و  هبترم  تفه  هدجس ، ود  زا  کی  ره  رد  ار  هِدْمَِحبَو »
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هک نآ  رگم  دـشاب ، هک  یتجاح  هنوگره  دروآرب  ار  وا  تجاح  هتبلا  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  سپ  دـناوخب ، ار  اـعد  نیا  زاـمن ، ندـش 
: تسا نیا  اعد  .دشاب و  محر  هلص  ندرک  عطق  رد  وا  تجاح 

َرَدَق ْنَم  َناْحبُـس  َرَکَـشَو  َمَْعنَأ  ْنَم  َناْحبُـس  ُجَرَفلا  َْکنِمَو  ُحْوَّرلا  َْکنِم  ََکل  ُهَّجُحلاَف  َُکْتیَـصَع  ْنِإَو  ََکل  ُهَدِمْحَملاَف  َُکتْعَطَأ  ْنِإ  َّمُهَّللَا 
.َرَفَغَو

ًاّنَم ًاکیِرَـش  ََکل  ُعْدَأ  َْملَو  ًاََدلَو  ََکل  ْذِخَّتَأ  َْمل  َِکب  ُنامیِإلا  َوُهَو  َْکَیلِإ  ِءآیْـشَألا  ِّبَحَأ  ِیف  َُکتْعَطَأ  ْدَق  یِّنِإَف  َُکْتیَـصَع  ُْتنُک  ْنِإ  َّمُهَّللَا 
َِکتَِّیبُوبُِرل ِدوُحُجلاَالَو  َِکتَّیِدُوبُع  ْنَع  ِجوُرُخلاَو  ِهََرباکُملا  ِهْجَو  ِْریَغ  یلَع  یِهلِإای  َُکْتیَـصَع  ْدَـقَو  َکـْیَلَع  ِِهب  یِّنِم  ًاـّنَم  ـال  َّیَلَع  ِِهب  َکـْنِم 

َکَّنِإَف ِینْمَحْرَتَو  ِیل  ْرِفْغَت  ْنِإَو  ِیل  ٍِملاظ  ُْریَغ  ِیبُونُذـِبَف  ِیْنبِّذَُـعت  ْنِإَف  ُناـیَبلاَو  َّیَلَع  ُهَّجُحلا  َکَـلَف  ُناـْطیَّشلا  ِینَّلَزَأَو  َياوَه  ُْتعَطَأ  ْنِکلَو 
: دیوگب نآ  زا  دعب  دیوگب ، رّرکم  ار  ُمیِرَک » ای  ُمیِرَک  ای  ، » دنک افو  وا  سفن  ات  نآ ، زا  دعب  .ٌمیِرَک  ٌداوَج 

یلَع َیِّلَُـصت  ْنأ  َْکنِم  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ُفوَخَو  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ْنِم  َِکْنمَِأب  َُکلَئْـسَأ  ٌرِذَـح  ٌِفئاخ  َْکنِم  ْیَـش ٍء  ُّلُکَو  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ْنِم  ًانِمآ  اـی 
َکَّنِإ ًاَدبَأ  ْیَش ٍء  ْنِم  ُرَذْحَأ  الَو  ُفاخَأ  یّتَح ال  َّیَلَع  ِِهب  َتْمَْعنَأ  ام  ِِرئاسَو  يَِدلَوَو  ِیلْهَأَو  یِسْفَِنل  ًانامَأ  ِینَیِطُْعت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم 

ِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنأ  َُکلَئْسَأ  َنْوَعِْرف  یسُوم  َِیفاک  ایَو  َدوُرْمَن  َمیِهاْربِإ  َِیفاک  ای  ُلیِکَولا  َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْسَحَو  ٌریِدَق  ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع 
دیوگب و ار  وا  ردپ  مان  دسرت و  یم  وا  ررض  زا  هک  ار  یصخش  مان  نالف » نب  نالف   » ياج هب  .ٍنالُف و  ِْنب  ِنالُف  َّرَـش  ِینَیِفْکَت  ْنأَو  ٍدَّمَُحم 

دهاوخ ار  وا  ررـض  تیافک  هتبلا  یلاعت ، قح  هک  یتسرد  هب  سپ ، .دنک  تیافک  دیامن و  عفر  ار  وا  ررـض  هک  دـنک  بلط  یلاعت  قح  زا 
 - . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  .درک - 

درم تسین  هک  یتسرد  هب  یلاعت ؛ قح  يوس  هب  دنک  يراز  عّرضت و  دیامن و  تساوخرد  ار  دوخ  تجاح  دور و  هدجـس  هب  نآ ، زا  دعب 
نز هن  ینمؤم و 
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يارب نامـسآ  ياهرد  وا ، رب  دوش  یم  هدوشگ  هک  نآ  رگم  دـناوخب  صالخا  يور  زا  ار  اعد  نآ  درازگب و  ار  زاـمن  نیا  هک  يا  هنمؤم 
ببـس هب  نیا  و  دـشاب ، هک  یتجاح  هنوگره  بش ؛ نامه  رد  تقو و  نامه  رد  ددرگ  یم  باجتـسم  وا  ياعد  و  وا ، تاـجاح  ندـمآرب 

«. تسا نامدرم  رب  ام و  رب  یلاعت  قح  ماعنا  لضف و 

مود

يدهم زامن  : » دیوگ یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ياهزامن  نمض  رد  تاوعد »  » باتک رد  يدنوار  هَّللا  لضف  دّیـس  ردقلا ، میظع  دّیس 
رب تاولـص  هبترم  دص  و  ُنیِعَتْـسَن » َكاَّیِإَو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ   » هبترم دـص  هبترم و  کی  دـمح  یتعکر  ره  رد  تسا : تعکر  ود  مالـسلا  هیلع 

«. زامن زا  دعب  مالسلا  مهیلعوا  لآ  ربمغیپ و 

موس

دص رکذ  نکلو  هداد  ترضح  نآ  هب  تبـسن  روکذم  وحن  هب  ار  زامن  نیمه  عوبـسُالا » لامج   » باتک رد  سوواط  نب  یلع  لیلج ، دّیس 
: دناوخب زامن  بقع  رد  ار  اعد  نیا  هدومرف  هدرکن و  لقن  ار  وا  زا  دعب  تاولص 

ِیف ُلَّوَعُملا  َْکیَلَعَو  یکَتْشُملا  ِّبَر  ای  َْکَیلِإَو  ُءآمَّسلا   (1) ِتَِعنُم ُضْرَألا َو  ِتَقاضَو  ُءآطِغلا  َفَشَْکناَو  ُءآفِخلا  َحَِربَو  ُءـالَبلا  َمُظَع  َّمُهَّللَا 
ای ُدَّمَُحم  ای  ُهَزازْعِإ  ْرِهْظَأَو  ْمِهِِمئآِقب  ْمُهَجَرَف  َّمُهَّللا  ِلِّجَعَو  ْمِِهتَعاِطب  انَتْرَمَأ  َنیِذَّلَا  ٍدّـمَُحم  ِلآَو  ٍدّـمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  ِءآـخَّرلاَو  ِهَّدِّشلا 
ای ُِّیلَع  ای  ُِّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  َيارِصان  امُکَّنِإَف  ِینارُْصنُا  ُدَّمَُحم  ای  ُِّیلَع  ای  ُِّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  َياِیفاک  امُکَّنِإَف  ِینایِفِْکا  ُدَّمَُحم  ای  ُِّیلَع  ای  ُِّیلَع 

.هبترم هس  ْنامَألَا  هبترم  هس  ِینْکِرْدَأ  هبترم  هس  ْثْوَغلَا  هبترم  هس  ِنامَّزلا  َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  َياِظفاح  امُکَّنِإَف  ِیناظَفِْحا  ُدَّمَُحم 

.تسا عقاو  ناشاک  هزاورد  تمس  زا  ًابیرقت ، مق  یخسرف  کی  رد  نارکمج  فیرش  دجسم 
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یلقره نسح  نب  یسیع  نب  لیعامسا  مود : تیاکح 

، هّلح دالب  رد  هک  نم ، ناردارب  تاـقث  زا  یتعاـمج  ارم  داد  ربخ  : » دـیامرف یم  همغلا » فشک   » رد یلبرا  یـسیع  نب  یلع  لـضاف ، ملاـع 
درک تافو  دنیوگ ؛ یم  لقره  ار  نآ  هک  دوب  يا  هیرق  لها  زا  دنتفگ ؛ یم  یلقره  نسح  نب  یسیع  نب  لیعامسا  ار  وا  هک  دوب  یصخش 

....مدیدن ار  وا  نم  و  نم ، نامز  رد 

لـصف ره  رد  یمدآ و  تسد ) فک   ) هضبق رادـقم  هب  دـنیوگ ، یم  هثوت  ار  نآ  هک  يزیچ  وا  پچ  نار  زا  یناوج  تقو  رد  دـمآ  نوریب 
یضر تمدخ  هب  دمآ و  هّلح  رهش  هب  .تشاد  یم  زاب  یلغش  همه  زا  ار  وا  درد ، نیا  .تفر  یم  كرچ  نوخ و  نآ  زا  دیکرت و  یم  راهب 

.دومن تیاکش  درد  نیا  زا  تفر و  سوواط  نب  یلع  نیدلا 

ّالا تسین  نآ  جالع  تسا و  هدمآرب  لحکا ، گر  يالاب  رب  هثوت  نیا  دنتفگ : همه  دندید و  ار  نآ  دومن ؛ رضاح  ار  هّلح  ناحاّرج  دّیس ،
نیا رد  و  دنام ، یمن  هدنز  لیعامـسا  دش ، هدـیرب  هاگره  گر  نآ  و  دوش ، هدـیرب  لحکا  گر  دـیاش  میربب ، ار  نیا  رگا  و  ندـیرب ، هب 

.میوش یمن  نآ  بکترم  تسا ، میظع  رطخ  نوچ ، ندیرب 

ناشیا یهاگآ  دـیاش  میامنب ؛ دادـغب  ناحاّرج  اّبطا و  هب  مربب و  هارمه  ار  وت  اـت  شاـب  مور ؛ یم  دادـغب  هب  نم  تفگ : لیعامـسا  هب  دـّیس 
.درک دنناوت  یجالع  دشاب و  رتشیب 

: تفگ وا  هب  دّیس  دش ؛ ریگلد  لیعامسا  و  دنتفگ ، رذع  نامه  دندرک و  صیخشت  نامه  ًاعیمج  زین  نانآ  دیبلط ؛ ار  اّبطا  دمآ و  دادغب  هب 
.تسین رجا  یب  درد ، نیا  رد  ندرک  ربص  و  دنک ، یم  لوبق  يا ، هدولآ  نآ  هب  هک  تساجن  نیا  دوجو  اب  ار  وت  زامن  یلاعت  قح  »
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هرماس هّجوتم  .مرب و  یم  مالـسلا  مهیلع  يدُـه  هّمئا  هب  هثاغتـسا  مور و  یم  هرماس  ترایز  هب  تسا ، نینچ  نوچ  سپ  تفگ : لیعامـسا 
«. دش

مدیسر و رّونم  دهشم  نآ  هب  نوچ  تفگ : هک  مدینـش  مردپ  زا  تفگ : یم  هک  مدینـش  شرـسپ  زا  : » دیوگ یم  همغلا » فشک   » بحاص
یلاعت قح  هب  اجنآ  رد  بش  متفر و  هبادرـس  هب  مدرک و  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یقن و  ّیلع  ماما  نیمامه ، نیماما  ترایز 

مدرک و ترایز  لسغ  متسش و  ار  ما  هماج  متفر و  هلجد  فرط  هب  حبص  و  مدرب ، هثاغتسا  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  هب  مدیلان و  رایـسب 
.منک ترایز  رگید  راب  کی  هک  مدش   (1) دهشم هّجوتم  مدرک و  بآ  رپ  متشاد ، هک  يا ) هباتفآ   ) یقیربا

هک مدرک  نامگ  دنتشاد ، هناخ  تاداس ) ) ءافرش زا  یعمج  دهشم  یلاوح  رد  نوچ  و  دنیآ ، یم  هک  مدید  راوس  راهچ  هدیـسران ، هعلق  هب 
و دوب ) ناوجون  ) دوب هدـیمد  شطخ  ناشیا  زا  یکی  دـنا ، هتـسب  ریـشمش  ناوج ، ود  هک  مدـید  دندیـسر ، نم  هب  نوچ  دنـشاب ، ناـشیا  زا 

يالاب رب  سابل ) عون  کی   ) یجَرَف هدرک و  لیامح  يریـشمش  يرگید  و  تشاد ، تسد  رد  يا  هزین  هک  عضو ، هزیکاـپ  دوب  يریپ  یکی ،
، تشاذگ نیمز  رب  ار  هزین  ُنب  تفرگ و  رارق  تسار  تسد  رد  ریپ ، نآ  سپ  هتفرگ ؛ تسد  هب  هزین  هتسب و  کَنَحلا  ُتحَت  هدیشوپ و  نآ 

.مداد مالس  باوج  دندرک و  مالس  نم  رب  هدنام ، هار  نایم  رد  یجَرَف  بحاص  و  دنداتسیا ، پچ  فرط  رد  ناوج  ود  نآ  و 

؟ يوش یم  هناور  ادرف  تفگ : شوپ  یجَرَف 

.یلب متفگ :
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! دراد رازآ  رد  ار  وت  زیچ  هچ  منیبب  ات  يآ  شیپ  تفگ :

بآ ار  تخر  يا و  هدرک  لـسغ  وت  دـننک و  یمن  تساـجن  زا  يزارتحا  اـه ) نیـشن  ناـبایب  ینعی   ) هیداـب لـها  هک  دیـسر  رطاـخ  هب  ارم 
دیشک دوخ  فرط  هب  ارم  دش و  مخ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  .دشاب  رتهب  دسرن ، وت  هب  شتسد  رگا  تسا ؛ رت  زونه  تا  هماج  يا و  هدیشک 

: تفگ خیـش  نآ  لاح ، نآ  نراقم  .تفرگ  رارق  نیمز  رب  هدش  تسار  دـمآ و  درد  هب  هک  نانچ  درـشف ؛ هداهن ، تحارج  نآ  رب  تسد  و 
! لیِعامِْسا ای  َتْحَْلفَأ 

.دناد یم  هچ  ارم  مان  هک  مداتفا  بّجعت  رد  و  ُْمتْحَْلفَأ ، متفگ : نم 

.ماما تسا  ماما  تفگ : یتفای ، يراگتسر  يدش و  صالخ  تفگ  نم  اب  هک  خیش  نامه  زاب 

: تفگ نم  هب  مدرک ؛ یم  عزج  متفر و  یم  شباـکر  رد  نم  دـش و  یهار  مالـسلا  هیلع  ماـما  مدیـسوب ؛ ار  شباـکر  نار و  مدـیود  نـم 
! درگرب

.موشن ادج  زگره  وت  زا  متفگ : نم 

! تسا نتشگرب  رد  وت  تحلصم  هک  درگرب  هک : دومرف  زاب 

.مدرک هداعا  ار  فرح  نامه  نم  و 

!؟ ینک یم  وا  لوق  فالخ  درگرب و  دومرف  رابود  ماما  هک  يرادن  مرش  لیعامسا ! يا  تفگ : خیش  نآ  سپ 

، یـسر دادغب  هب  نوچ  هک : دومرف  دش و  تفتلم  نم  هب  زاب  دـندش ، رود  دـنچ  یمدـق  نوچ  .مداتـسیا  سپ  درک ؛ رثا  نم  رد  فرح  نیا 
يزیچ هک  وگب  سوواط ) نب  نیدلا   ) یـضر مدنزرف  هب  نکم و  لوبق  وا  زا  درک ؛ دهاوخ  ییاطع  وت  هب  دیبلط و  دـهاوخ  ار  وت  رـصنتسم 

«. دهدب یهاوخ ، وت  هچره  منک  یم  شرافس  وا  هب  نم  هک  دسیونب  ضوع  نب  یلع  هب  وت ، باب  رد 
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دهشم هب  نآ  زا  دعب  و  متـسشن ، اج  نامه  یتعاس  مدروخ ؛ رایـسب  فّسأت  نم  دندش و  بیاغ  نم  رظن  زا  ات  مدوب  هداتـسیا  اج  نامه  نم 
.متشگرب

؟ يراد يرازآ  تسا ، ّریغتم  تلاح  دنتفگ : دندید ، ارم  نوچ  دهشم  لها 

.هن متفگ :

؟ يا هدرک  یعازن  گنج و  یسک  اب  دنتفگ :

؟ دیدید دنتشذگ ، اجنیا  زا  هک  ار  ناراوس  نیا  هک  دییوگب  اما  هن ، متفگ :

.دنشاب ءافرش  زا  ناشیا  دنتفگ :

.دوب ماما  ناشیا  زا  یکی  هکلب  دندوبن ، متفگ :

؟ یجَرَف بحاص  ای  خیش ، نآ  هک : دندیسرپ 

.یجَرَف بحاص  متفگ :

؟ يدومن وا  هب  ار  تمخز  دنتفگ :

.درک درد  درشف و  ار  نآ  یلب  متفگ :

، مدیدن يرثا  مدوشگ ؛ ار  رگید  نار  مداتفا و  کش  هب  تشهد  زا  مه  دوخ  نم  و  دوبن ، تحارج  نآ  زا  يرثا  دـندرک  زاب  ارم  نار  سپ 
اپ تسد و  ریز  رد  دندرک ، یمن  صالخ  ارم  دهـشم  لها  رگا  و  دندرک ، هراپ  هراپ  ارم  نهاریپ  دندرک و  موجه  نم  رب  قلخ  اجنیا  رد  و 

.مدوب هتفر 

اجنآ رد  بش  نم  و  دـسیونب ، ار  هعقاو  هک  تفر  دینـش و  ارجام  دـمآ ؛ دیـسر و  دوب ، نیرهنلا  نیب  رظان  هک  يدرم  هب  ناـغف ، داـیرف و  و 
.مدنام

قلخ هک  مدید   ] مدیسر دادغب  رهـش  ِرد  رب  رگید  حبـص  و  دنتـشگرب ، دندرک و  هارمه  سک  ود  و  دندومن ، تعیاشم  ارم  یعمج  حبص ،
ام نوچ  .دنسرپ  یم  ار  شبسن  مسا و  وا  زا  دسر ، یم  هک  سک  ره  دنا و  هدش  عمج  لپ  رس  رب  رایسب 
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نت زا  حور  دوب  کیدزن  دندرک و  هراپ  هراپ  مدوب ، هدیـشوپ  ًایناث  هک  ار  یتخر  دندرک ؛ موجه  نم  رـس  رب  دندینـش ، ارم  مان  میدیـسر و 
لاح تروص  دوب  هتشون  نیرهنلا  نیب  رظان  دندرک و  رود  نم  زا  ار  مدرم  دندیسر و  یعمج  اب  نیدلا  یضر  دّیـس  هک  دنک  تقرافم  نم 

.دوب هدرک  ربخ  ار  ناشیا  وا  هداتسرف و  دادغب  هب  ار و 

؟ يا هتخادنا  رهش  نیا  رد  اغوغ  نیا  هک  ییوت  هتفای  افش  دنیوگ  یم  هک  يدرم  نیا  هک : دومرف  دّیس 

! یلب متفگ :

نوچ و  دش ، شوه  یب  درک و  شغ  یتعاس  هدیدن ، يرثا  نآ  زا  دوب و  هدید  ار  مخز  نوچ  و  درک ، زاب  ارم  نار  هدمآ ، ریز  هب  بسا  زا 
دوز تسا ؛ طوبرم  وت  هب  صخش  نآ  دنیوگ  یم  و  دمآ ، هتـشون  روط  نیا  دهـشم ، زا  هک  هتفگ  هدیبلط و  ارم  ریزو  تفگ : دمآ  دوخ  هب 

.درب دوب ، یمق  هک  ریزو  نآ  دزن  دوخ  اب  ارم  و  ناسرب ! نم  هب  ار  وا  ربخ 

.تسا نم  باحصا  نیرت  تسود  نم و  ردارب  درم ، نیا  هک : تفگ 

بلط هب  یناسک  لاحلا  یف  ریزو  مدومن ؛ لقن  دوب ، هتـشذگ  نم  رب  هچنآ  رخآ ، ات  لوا  زا  نک ! لـقن  نم  تهج  هب  ار  هّصق  تفگ : ریزو 
؟ دیا هدید  ار  درم  نیا  مخز  امش  : » دومرف دندش ، رضاح  نوچ  .داتسرف  ناحاّرج  اّبطا و 

! یلب دنتفگ :

؟ تسیچ نآ  ياود  هک : دیسرپ 

.دنامب هدنز  هک  لکشم  دنربب ، رگا  و  تسا ، ندیرب  رد  رصحنم  نآ  جالع  دنتفگ : همه 
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؟ دیآ مه  هب  مخز  نآ  هاگ  دنچ  ات  دریمن ، هک  يریدقت  رب  دیسرپ :

هک دنام  دهاوخ  دیفس  يدوگ  نآ  ياج  رد  نکیل  و  دوش ، لمدنم  دیاش  نآ  زا  دعب  دوب ؛ دهاوخ  یقاب  تحارج  نآ  هام  ود  ًّالقا  دنتفگ :
«. دیورن يوم  اجنآ  زا 

؟ دیا هدید  ار  وا  هک  دش  زور  دنچ  امش  هک : دیسرپ  زاب 

.تسا مهد  زورما  دنتفگ :

زا هجو  چیه  هب  يرثا  درادـن و  یتوافت  ًالـصا  رگید ، نار  اب  هک  دـندید  ناشیا  درک ؛ هنهرب  ارم  نار  هدـیبلط ، شیپ  ار  ناشیا  ریزو  سپ 
مسق ادخ  هب  ینعی  حیـسملا ؛ لمع  نم  اذه  هَّللاو  تفگ : هدز ، هحیـص  دوب ، يراصن  زا  هک  اّبطا  زا  یکی  تقو ، نیا  رد  تسین ؛ مخز  نآ 

.مالسلا امهیلع  میرم  نب  یسیع  ینعی  حیسم ، تازجعم  زا  رگم  تسین  نتفای  افش  نیا  هک 

.تسیک لمع  مناد  یم  نم  تسین ، امشزا  کی  چیه  لمع  نوچ  تفگ : ریزو 

ناـیب ار  هّصق  نآ  هک  دومرف  رما  ارم  رـصنتسم  و  درب ، هفیلخ  تمدـخ  هب  دوخ  اـب  ارم  ریزو  دـیبلط ؛ ار  ریزو  دیـسر ؛ هفیلخ  هب  ربخ  نیا  و 
رصنتسم و  درک ، رـضاح  دوب ، رانید  رازه  نآ ، رد  هک  ار  يا  هسیک  هک  دومرف  ار  یمداخ  مدیناسر ، مامتا  هب  مدرک و  لقن  نوچ  و  منک ،

! نک دوخ  هقفن  ار  غلبم  نیا  تفگ : نم  هب 

.درک مناوت  یمن  لوبق  نیا ، زا  ار  يا  هّبح  متفگ : نم 

؟ یسرت یم  هک  زا  تفگ :

.تسیرگب دش و  رّدکم  هفیلخ  سپ  نکم ! لوبق  يزیچ  رفعجوبا  زا  هک  دومرف  رما  وا  هک  اریز  تسوا ؛ لمع  نیا  هک  نآ  زا  متفگ :

نوچ مدرک ، یم  لقن  یعمج  يارب  زا  ار  تیاکح  نیا  نم  يزور  هک ، نیا  هنـسح  تاقافّتا  زا  هک : دـیوگ  یم  همغلا » فشک   » بحاـص
هک متسناد  دش ، مامت 
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نار وت  متفگ : مدومن و  بّجعت  قافّتا ، نیا  زا  متخانش ؛ یمن  ار  وا  نم  تسا و  لیعامسا  رسپ  دّمحم ، نیدلا  سمـش  عمج ، نآ  زا  یکی 
؟ يدوب هدید  مخز  تقو  رد  ار  ردپ 

مردـپ و  دوبن ، مخز  نآ  زا  يرثا  دوب و  هدـمآرب  اجنآ  زا  وم  و  مدوب ، هدـید  تّحـص  لاح  رد  یلو  مدوب ، کچوک  تقو  نآ  رد  تفگ :
هب دروخ ؛ یم  فّسأت  تسیرگ و  یم  درب و  یم  رـس  هب  اجنآ  رد  اه  تّدم  تفر و  یم  هرماس  هب  دمآ و  یم  دادـغب  هب  راب  کی  لاس  ره 
نم هچنآ  و  دشن ، وا  بیـصن  قیفوت  نآ  رگید ، راب  کی  و  تشگ ، یم  اجنآ  رد  دنیبب ، ار  ترـضح  نآ  رگید  يا  هبترم  هک  نآ  يوزرآ 

زا مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ندید  ترسح  رد  تفایرد و  ار  ترایز  نآ  فرش  تفاتـش و  هرماس  ترایز  هب  رگید  راب  لهچ  مناد ، یم 
«. تفر ایند 

نادرگاش زا  ملاع و  لضاف  یلقرهلا ، لیعامسا  نب  دّمحم  خیش  : » دیامرف یم  لمآلا » لَمَا   » باتک رد  یلماع  ّرح  خیش  هک : دیوگ  ّفلؤم 
هتـشون و شّفلؤم  نامز  رد  ار  نآ  هک  هخـسن  نآ  زا  دوش  یم  رهاظ  و  مدـید ، وا  ّطخ  هب  یلح » هماّلع  فلتخم   » باتک نم  دوب و  هماـّلع 

«. ...تسا هدناوخ  نیقّقحملا -  رخف  ینعی  شرسپ -  ای  وا  دزن 

ینییان نیسح  دّمحم  ازریم  ردارب  ناتساد  موس : تیاکح 

ینییان نیسح  دّمحم  ازریم  ردارب  ناتساد 

(1) ینییان نیسح  دّمحم  ازریم  ردارب  ناتساد  موس : تیاکح 

نیـسح دّـمحم  ازریم  حـلاص ، لضاف  ملاع  بانج  ار  ام  داد  ربخ  هک  تسا  نانچ  نآ ، و  هتـشذگ ، تیاکح  اب  دراد  تهباـشم  رایـسب  هک 
بّقلم ینییان ، میحرلا  دبع  ازریم  لماک ، بّذهم  لماع و  ملاع  بانج  دنمجرا  دنزرف  یناهفصا ، ینییان 
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رد ًابیرقت  تسا ؛ هینید  مولع  لیـصحت  لوغـشم  هک  دیعـس  دّمحم  ازریم  شمان  ردام ، ردپ و  زا  تسا  يردارب  ارم  هک : مالـسالا  خیـش  هب 
.دش زجاع  نتفر  هار  زا  درک و  جک )  ) جوعم ار  نآ  هک  يوحن  هب  درک  مرو  وا  مدق  تشپ  دش و  رهاظ  شیاپ  رد  يدرد  لاس 1285 

تفر مرو  دش و  فرطرب  اپ  تشپ  یجک  درک ؛ هجلاعم  دندروآ ؛ وا  يارب  ار  ینییان  باّهولادبع  ازریم  یجاح  رـسپ  بیبط ، دمحا  ازریم 
رد رگید ، هّدام  رگید ، زور  دـنچ  زا  سپ  دـش و  رهاظ  قاس  وناز و  نیب  رد   (1) يا هّدام  هک  تشذگن  يزور  دنچ  .دـش  قّرفتم  هّدام  و 

؛ دـندرک هجلاعم  تشاد ؛ دـیدش  درد  دـش و  مخز  اهنآ  زا  کی  ره  هک  نآ  ات  فتک ، نایم  رد  يا  هّدام  دـش و  ادـیپ  نار  رد  اـپ ، ناـمه 
.دمآ یم  كرچ  اهنآ  زا  دش و  رجفنم 

رب زور  ره  هکلب  دـشن ، مئتلم  اهنآ  زا  کی  چـیه  و  تاجلاعم ، عاونا  هب  دوب ، اه  مخز  نیا  هجلاعم  لوغـشم  هدایز ، اـی  لاـس  کـی  بیرق 
یم شود  هب  یبناـج  هب  یبناـج  زا  ار  وا  و  نیمز ، رب  اـپ  نتـشاذگ  رب  دوـبن  رداـق  ینـالوط ، تّدـم  نیا  رد  و  دـش ، یم  هدوزفا  تـحارج 

.دندیشک

تسوپ و زج  وا  زا  دوب ، هتفر  نوریب  اـه  مخز  نآ  زا  هک  كرچ  نوـخ و  ترثـک  زا  دـش و  فیعـض  شجازم  ضرم ، لوـط  تهج  زا  و 
تحارج و يدایز  زج  دومن ، یم  مادقا  هک  هجلاعم  عون  ره  هب  و  دـش ، تخـس  نامردـپ  رب  راک  و  دوب ، هدـنامن  یقاب  يزیچ  ناوختـسا ،

يرگید و  قاس ، وناز و  نیبام  رد  یکی  هک  ود ، نآ  هک  دیـسر  اجنادـب  اه  مخز  نآ  راک  و  تشادـن ، يرثا  جازم ، اوق و  لاـح و  فعض 
.دش یم  يراج  يرگید  زا  نوخ  كرچ و  دنتشاذگ ، یم  اهنآ  زا  یکی  يور  رب  تسد  رگا  دوب ، اپ  نامه  نار  رد 
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علّطم سپ  میدوب ؛ هدرب  هانپ  نآ ، ياُرق  زا  يا  هیرق  رد  اـبو ، فوخ  زا  اـم  دوب و  هدـش  رهاـظ  نییاـن  رد  يدـیدش  ياـبو  ماـّیا ، نآ  رد  و 
.دراد لزنم  ام  هیرق  کیدزن  هیرق  رد  دنتفگ ، یم  فسوی  اقآ  ار  وا  هک  یقذاح  حاّرج  هک  میدش 

نآ ات  دش  تکاس  یتعاس  تشاد ، هضرع  وا  رب  ار  ضیرم  میومع  نوچ  و  درک ، رضاح  هجلاعم  يارب  داتسرف و  وا  دزن  یسک  مردپ  سپ 
؛ دنیوگ یم  باهولا  دـبع  ازریم  یجاح  ار  وا  هک  نم   (1) ياهولاخ زا  یکی  اب  مدـنام  وا  دزن  رد  نم  تفر و  نوریب  وا  دزن  زا  مردـپ  هک 
میوگب و مردام  هب  ادابم  هک  دنک  یم  یفخم  نم  زا  دهد و  یم  سأی  ربخ  وا  هب  هک  متـسناد  تاملک  نآ  زا  نم  درک و  اوجن  وا  اب  یتّدم 

.دتفا عزج  هب  دوش و  برطضم 

نخـس نیا  زا  وا  ضرغ  .هجلاعم و  رد  منک  یم  عورـش  هاگ  نآ  مریگ ، یم  غلبم  نـالف  نم  هک : تفگ  حاّرج  نآ  .تشگرب  مردـپ  سپ 
.هجلاعم هب  مادقا  زا  شیپ  نتفر ، يارب  زا  وا ، يارب  دشاب  هلیسو  هجلاعم ، زا  شیپ  غلبم  نآ  نداد  زا  مردپ  عانتما  هک  دوب  نیا 

دومن و تعجارم  دوخ  هیرق  هب  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  وا  سپ  دومن ؛ عاـنتما  هجلاـعم  زا  شیپ  تساوخ  هچنآ  نداد  زا  مردـپ  سپ 
وا زا  و  تشاد ، هک  يداتـسا  تقاذح و  نآ  دوجو  اب  هجلاعم ، زا  دوب ، وا  زجع  سأی و  تهج  هب  حاّرج  لمع  هک  دنتـسناد  مردام  ردپ و 

.دندش سویأم 

ياه هعقر  هک  تشاد  یترهـش  رهـش ، رد  و  دـنتفگ -  یم  بلاطوبا  ازریم  ار  وا  هک  حالـص ، اوقت و  تیاـغ  رد  دوب  رگید  يولاـخ  ارم  و 
دنک و یم  ریثأت  دوز  و  تسا ]  ] هباجالا عیرس  مدرم ، يارب  دسیون  یم  وا  هک  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  رصع ، ماما  يوس  هب  هثاغتـسا 

.دندرک یم  هعجارم  وا  هب  رایسب  اهالب ، دیادش و  رد  مدرم 
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تفرگ و ار  نآ  مردام  و  تشون ، هعمج  زور  رد  دـسیونب ؛ هثاغتـسا  هعقر  شدـنزرف  يافـش  يارب  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  مرداـم  سپ ،
يالاب رد  دوب  ّقلعم  وا  و  تخادنا ، هاچ  رد  ار  هعقر  نآ  مردارب  سپ  دوب ؛ ام  هیرق  کیدزن  هک  تفر  یهاچ  دزن  هب  تشادرب و  ار  مردارب 

زور رخآ  تعاس  رد  نیا  دنتـسیرگب و  تخـس  ود  ره  سپ  دـش ؛ ادـیپ  یتّقر  مردـپ ، وا و  يارب  لاح  نیا  رد  و  مرداـم ، تسد  رد  هاـچ 
.دوب هعمج 

دراو یلقره  لیعامسا  ناتـساد  رد  هک  یلئامـش  تأیه و  هب  بسا ، رب  راوس  هس  هک  مدید  باوخ  رد  نم  هک  تشذگن  يزور  دنچ  سپ 
لیصفت مدوب و  هدش  فقاو  نآ  رب  اهزور  نآ  رد  دمآ و  مرطاخ  هب  لیعامسا  هعقاو  لاح ، نآ  رد  دنیآ ؛ یم  ام  هناخ  هب  ارحـص  زا  هدش ،

.دوب مرظن  رد  نآ 

، هدمآ نم  ضیرم  ردارب  يافش  يارب  بانج ، نآ  هک  نیا  و  تسا ، مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  مّدقم ، راوس  نآ  هک  مدش  تفتلم  سپ 
.دوب نینچ  ماّیا  بلاغ  رد  هکنانچ  هداد ، هیکت  ای  هدیباوخ  تشپ ، رب  هناخ ، ياضف  رد  دوخ ، شارف  رد  ضیرم ، ردارب  و 

تشاذگ وا  ندب  زا  یعضوم  رد  ار  هزین  نآ  سپ  تشاد ؛ هزین  كرابم  تسد  رد  دندمآ و  کیدزن  مالسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  سپ ،
! هدمآ رفس  زا  تیولاخ  هک  زیخرب  دومرف : وا  هب  دوب ؛ وا  فتک  رد  ایوگ  و 

یلع ازریم  یجاح  شمان  هک  مرگید  يولاخ  ندـمآ  هب  تسا  تراشب  مالک ، نیا  زا  بانج  نآ  دارم  هک  لاـح  نآ  رد  مدـیمهف  نینچ  و 
طحق و زا  راگزور -  بالقنا  رفس و  لوط  تهج  هب  وا  رب  ام  دوب و  هدیشک  لوط  شرفس  دوب و  هتفر  تراجت  رفـس  هب  هک  تسا ]  ] ربکا

.میدوب فئاخ  دیدش -  يالغ 
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ِرد يوس  هب  باتـش  هب  تساخرب و  دوخ  باوخ  ياـج  زا  مردارب  دومرف ، ار  نخـس  نآ  تشاذـگ و  وا  فتک  رب  ار  هزین  ترـضح  نوچ 
.روکذم يولاخ  لابقتسا  تهج  هب  تفر  هناخ 

زا سپ  هتـساخنرب ؛ باوخ  زا  حبـص ، زامن  تهج  هب  یـسک  هدش ؛ نشور  اوه  هدرک و   ] عولط رجف  مدـید  مدـش ؛ رادـیب  باوخ  زا  سپ ،
: هک وا  هب  متفگ  مدرک و  رادـیب  باوـخ  زا  ار  وا  متفر ؛ مردارب  دزن  منک ، نـت  رب  هماـج  هـک  نآ  زا  شیپ  تعرـس  هـب  متـساخرب و  ياـج 

! زیخرب هداد ؛ افش  ار  وت  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح 

تهج هب  نوچ  مدرک ؛ رادـیب  ار  وا  ارچ  هک  دز  هحیـص  نم  رب  تساخرب و  باوخ  زا  مردام  سپ ، .متـشاد  اپ  هب  متفرگ و  ار  وا  تسد  و 
.هداد افش  ار  وا  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  متفگ : دوب ؛ تمینغ  لاح  نآ  رد  باوخ  كدنا  دوب و  رادیب  بش  بلاغ  درد ، تّدش 

رب تشادـن  تردـق  هک  دوب  ناـنچ  بش  نآ  رد  هک  نآ  لاـح  هرجح و  ياـضف  رد  نتفر  هار  هب  درک  عورـش  متـشاد ، اـپ  هب  ار  وا  نوـچ 
.دندرک یم  لمح  ار  وا  یناکم  هب  یناکم  زا  دوب و  هتشذگ  وا  رب  نینچ  هدایز  ای  لاس  کی  بیرق  و  نیمز ، رب  شمدق  نتشاذگ 

رواب لقع  هب  اریز  دـننیبب ؛ ار  وا  هک  دـندش  عمج  دـندوب ، هک  نایانـشآ  ناشیوخ و  همه  دـش و  رـشتنم  هیرق  نآ  رد  تیاـکح  نیا  سپ ،
رد وا  هک  یتلاح  رد  افـش  تراشب  هب  مدرک  تردابم  نم  هک  نیا  زا  مدوب  كانحرف  رایـسب  مدرک و  یم  لقن  ار  باوخ  نم  و  دنتـشادن ،

.دش مئتلم  اه  مخز  و  عطقنم ، زور  نآ  رد  نوخ  كرچ و  و  دوب ، باوخ 

تمالس تمینغ و  اب  ولاخ  نآ ، زا  دعب  زور  دنچ  هتفه و  نتشذگ  زا  شیپ 
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حاّرج مردام و  زج  دنتایح  رد  دش ، هدرب  تیاکح  نیا  رد  ناشیا  مان  هک  یـصاخشا  مامت  تسا ، هک 1303  خیرات  نیا  رد  و  دش ، دراو 
.هَّلل دمحلاو  .دنتفگ  کیّبل  ار  قح  یعاد  هک  روکذم 

مالسلا هیلع  ترضح  هب  هثاغتسا  هعقر 

دوجوم هلوادتم  هیعدا  بتک  رد  هدش و  تیاور  وحن  دـنچ  هب  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  يوس  هب  هثاغتـسا  هعقر  هک : دـیوگ  ّفلؤم 
عمج لحم  هک  راحب »  » ياـعد باـتک  و  راونـالاراحب »  » رازم رد  هکلب  تسین ؛ بتک  نآ  رد  هک  هدیـسر  رظن  هب  يا  هخـسن  نکلو  تسا ،

.مدید مزال  اجنیا  رد  ار  نآ  لقن  اذهل  تسا ، بایمک  نآ  هخسن  نوچ  .هدشن  رکذ  زین  تساهنآ 

: تسا هدرک  لقن  نیدباعلا » سینا   » باتک رد  هیوفص ، تلود  ياملع  زا  ّبیطلا ، دّمحم  نب  دّمحم  رّحبتم ، لضاف 

ِدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَحلا  َْنب  َدَّمَُحم  ِمِساقلاَابَأ  اـی  َکـَْیلِإ  ُْتلَّسَوَت  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
َِکئابِآبَو َنیَِملاعلا  ِءآِسن  ِهَدِّیَـس  َکِّمُِأب  َنیِّجاّللا  َهَمْـصِعَو  َمیِقَتْـسُملا  َطارِّصلاَو  َمیِظَعلا  َأَبَّنلا  ٍِبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب 

َنوُکَت ْنَأ  ٍروُطْـسَم  ٍباتِکَو  ِروُّنلا  ِرُونَو  ِناـمیِإلا  ِهَقیِقَحَو  ِمیِظَعلا  ِتوُرَبَجلاَو  ِمیِکَحلا  ِنآْرُقلاَو  َنیِـساِیب  ِتارِهاَّطلا  َکـِتاهَّمُِأبَو  َنیِرِهاَّطلا 
! زادنیب یهاچ  ای  يراج  بآ  رد  راذـگب و  یکاپ  لِگ  رد  ار  نیا  .ٍنالُف و  ِْنب  ِنالُف  ِكالَه  ْوَأ  ٍنالُِفل  ِهَجاحلا  ِیف  یلاعَت  ِهَّللا  َیلِإ  يِریِفَس 

«. مالسلا هیلع  ِنامَّزلا  ِبِحاص  یلِإ  ِیتَِّصق  الِصْوَأ  ٍدیِعَس  َْنب  َناْمثُع  ایَو  ٍناْمثُع  َْنب  َدیِعَس  ای  وگب : لاح  نآ  رد 

دیاب عاقر ، زا  یضعب  هقیرط  تایاور و  هظحالم  هب  نکلو  دوب  نینچ  هخسن 
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(1) .ملاعلا هَّللاو  ٍناْمثُع »...! َْنب  َدَّمَُحم  ایَو  ٍدیِعَس  َْنب  َناْمثُع  ای  دشاب : نینچ 

سوواط 2 نب  دّیس  زا  مراهچ : تیاکح 

سوواط 2(2) نب  دّیس  زا  مراهچ : تیاکح 

هک قیقحت  هب  دومرف : موجنلا » نم  مارحلاو  لالحلا  جـهن  هفرعم  یف  مومهملا  جرف   » باتک رد  هارث -  باـط  سوواـط -  نبا  مظعم  دـّیس 
ناشیا نایم  رد  و  ار ، مالـسلا  هیلع  يدـهم  دـندومن  هدـهاشم  ناشیا ، هک  دـندرک  یم  رکذ  هک  ار  یتعامج  دوخ  نامز  رد  مدرک  كرد 

هلمج نیا  زا  و  بانج ، نآ  رب  دوب  هدش  هضرع  هک  ار  اه  هضیرع  اه و  هعقر  ترـضح  نآ  بناج  زا  دندوب  هدـش  لماح  هک  یناسک  دوب 
رکذ سپ  مربب ؛ ار  وا  ماـن  هک  تسا  هدادـن  نذا  هک  یـسک  ارم  داد  ربخ  هک  تسا  ناـنچ  نآ  و  متـسناد ، ار  نآ  قدـص  هک  يربخ  تسا 

باوخ رد  سپ  .ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ندومن  هدهاشم  هب  دیامن  لّضفت  وا  رب  هک  دوب  هتـساوخ  یلاعت  يادخ  زا  وا  هک : دومن 
.تقو نآ  هب  دندومن  هراشا  ار  وا  هک  یتقو  رد  ار  بانج  نآ  دومن  دهاوخ  هدهاشم  وا  هک  دید 

هتخانش هک  ار  يزاوآ  دینـش  سپ  دوب ؛ مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ام ، يالوم  رّهطم  دهـشم  رد  وا  دیـسر ، تقو  نآ  نوچ  تفگ :
هاگن ار  دوخ  روکذـم ، لئاس  سپ  مالـسلا ؛ هیلعداوج  ترـضح  ام ، يالوم  تراـیز  هب  دوب  لوغـشم  وا  و  تقو ، نآ  زا  شیپ  ار  نآ  دوب 
مظاک ترضح  ام ، يالوم  سّدقم  حیرض  ياهاپ  دزن  رد  داتـسیا  و  رّونم ، مرح  رد  دش  لخاد  و  بانج ، نآ  ندرک  تمحازم  زا  تشاد 

نآ دومن  هدهاشم  صخش  نیا  و  یقیفر ، دوب  وا  اب  و  مالسلا ، هیلع  يدهم  تسوا  هک  دوب  دقتعم  هک  نآ  دمآ  نوریب  سپ  .مالـسلا  هیلع 
.درکن مّلکت  بانج ، نآ  سّدقم  روضح  رد  بدأت  بوجو  تهج  هب  وا  اب  و  ار ، بانج 
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ماّرو خیش  ناتساد  مجنپ : تیاکح 

نوـمیم نب  ساـّبعلاوبا  نآ ، هب  ارم  درک  ثیدـح  هک  يربـخ  تسا  هـلمج  نآ  زا  هـک  هدوـمرف  باـتک  نآ  رد  سوواـط  نـبا  دّیـس  زین  و 
.میتفر یم  هرماس  تمس  هب  ام  هک  یلاح  رد  یطساو ،

و يزاـغم -  زا  دوب  هدرک  ادـیپ  هک  یتلـالم  ّملأـت و  تهج  هب  هّلح -  رهـش  زا  هللا  همحر  سارف  یبا  نب  ماّرو  دـش  هّجوـتم  نوـچ  تفگ :
يوسب طساو  رهش  زا  نم  مدش  هّجوتم  سپ  تفگ : زور ؛ تفه  ّالا  هام  ود  نیمظاک ،)  ) شیرق رباقم  رد  سّدقم ، دهشم  رد  دومن  تماقا 
نایبوا يارب  ارماس ، ترایز  رد  ار  دوخ  مزع  یمظاک و  دهـشم  رد  ماّرو  خیـش  اب  میدش  عمتجم  سپ  دوب ؛ درـس  تّدـش  هب  اوه  ارماس و 

.مدرک

.متسب دوخ  هماج  رد  ار  نآ  سپ  دوخ ؛ نهاریپ  ریز  رد  ای  يدنبب  دوخ  سابل  همکد  رب  ار  نآ  هک  متسرفب  هعقر  وت  اب  مهاوخ  یم  تفگ :

یقاب وت  دزن  رد  یـسک  بش و  لّوا  رد  اجنآ  رد  يدـش  لـخاد  و  سّدـقم -  بادرـس  هّبق  ینعی  هفیرـش -  هّبق  هب  يدیـسر  نوچ  دومرف :
اجنآ رد  ار  هعقر  اجنآ و  هب  يورب  حبص  نوچ  سپ  راذگب ؛ هّبق  رد  ار  هعقر  سپ  ییایب ، نوریب  یتساوخ  هک  يدوب  یـسک  رخآ  دنامن و 

! وگم يزیچ  يدحا  هب  ینیبن ،

.مدرک دومرف ، رما  نم  هب  ار  هچنآ  نم  سپ  تفگ :

؛ دوخ لها  يوس  هب  دوب  هتـشگرب  دوخ  لیم  هب  نم ، زا  شیپ  خیـش  و  دوخ ، لها  يوس  هب  متـشگرب  متفاین و  ار  هعقر  متفر و  حبـص  سپ 
.مدرک تاقالم  هّلح  رد  شلزنم  رد  ار  خیش  مدمآ و  ترایز  مسوم  رد  سپ  دومن ؛ تعجارم  هّلح  هب  ینعی 

.دش هدروآرب  تجاح  نیا  نم : هب  دومرف 
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.تسا لاس  یس  بیرق  هک  لاح  ات  ماّرو  خیش  تافو  تقو  زا  متفگن ؛ وت  زا  لبق  يدحا  هب  ار  ثیدح  نیا  تفگ : ساّبعلاوبا 

هک رطاوخلا » هیبنت   » باتک فّنـصم  تسا و  رتشا  کلام  دالوا  زا  تساهقف و  نایعا  املع و  داّهز  زا  روکذم ، ماّرو  خیـش  دیوگ : فلؤم 
.تسا سوواط  نب  يردام ا  ّدج  وا  و  ماّرو ، هعومجم  هب  تسا  فورعم 

یّلح هماّلع  ناتساد  مشش : تیاکح 

(1) یّلح هماّلع  ناتساد  مشش : تیاکح 

: هک هتفگ  یّلح  هماّلع  هَّللا  تیآ  تالاوحا  نمض  رد  نینمؤملا » سلاجم   » رد يرتشوش  هَّللا  رون  یضاق  دیهش ، دّیس 

لها ياملع  زا  یکی  هک  هتفای  راهتـشا  نامیا ، لـها  ناـیم  هک  تسا  نآ  دراد ، زاـیتما  نآ ، هب  همـالع  باـنج  هک  هیلاـع  بتارم  هلمج  زا 
مدرم اب  ار  نآ  سلاجم ، رد  دوب و  هتشون  هیماما  هعیش  بهذم  ّدر  رد  یباتک  دوب ، همّالع  بانج  داتسا  یملع ، نونف  یضعب  رد  هک  ّتنس 

هک داد  یمن  یـسک  هب  ار  نآ  دـیامن ، نآ  ّدر  هعیـش  ياـملع  زا  یـسک  اداـبم  هک  نآ  میب  زا  و  دومن ، یم  ناـشیا  لالـضا  دـناوخ و  یم 
.دیامن نآ  ّدر  ات  درآ ، تسد  هب  ار  نآ  هک  دیشیدنا  یم  هراچ  هشیمه  همّالع  بانج  و  دسیونب ،

ّدر تسد  هرابکی  هک  تساوخن  صخش  نآ  نوچ  و  درک ، روکذم  باتک  تیراع  تساوخرد  هلیسو  ار  يدرگاش  داتسا و  هقّالع  مرجال 
.مراذگن یسک  شیپ  بش  کی  زا  هدایز  ار  باتک  نیا  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس  تفگ : دهن ، وا  هنیس  رب 

لقن ناـکما ، ردـق  هب  باـتک  نآ  زا  بش  نآ  رد  هک  درب  هناـخ  هب  تفرگب و  ار  باـتک  هتـسناد ، تمینغ  ار  ردـق  نآ  زین  همّـالع  باـنج 
.دیامن
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دش و ادیپ  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  دومن ؛ هبلغ  وا  رب  باوخ  تشذگب ، بش  زا  یفصن  دومن و  لاغتـشا  نآ  نتـشون  هب  نوچ 
! نک باوخ  وت  راذگاو و  نم  هب  ار  باتک  : » هک تفگ  همالع  هب 

.دوب هدش  مامت  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  تامارک  زا  هخسن ، نآ  یسیونور  دش ، رادیب  باوخ  زا  خیش  نوچ 

وحن هب  هللا -  همحر  یـسلجم  هماّلع  رـصاعم  یناردنزام -  میهاربا  نب  یلع  یعملا ، لضاف  لوکـشک  رد  ار  تیاکح  نیا  دیوگ : فلؤم 
؛ دنک یسیونور  نآ  زا  يا  هخسن  هک  تساوخ  لضافا  زا  یضعب  زا  یباتک  بانج ، نآ  هک  درک  لقن  هک  تسا  نانچ  نآ  و  مدید ، رگید 
و دـنامن ، وا  دزن  رتشیب ، بش  کی  هک  نآ  طرـش  هب  داد ، وا  هب  هک  داتفا  قافّتا  هک  نآ  ات  .دوب  یگرزب  باتک  نآ  نداد و  زا  درک  اـبِا  وا 

.رتشیب ای  لاس  کی  رد  رگم  دش  یمن  باتک  نآ  خاسنتسا 

دید سپ  درک ؛ ادـیپ  تلالم  تشون و  هحفـص  دـنچ  سپ  بش ؛ نآ  رد  نآ  نتـشون  هب  درک  عورـش  دروآ و  لزنم  هب  ار  نآ  همّالع  سپ 
نتشون لوغشم  دسیونب و  يو  هک  درک  تساوخرد  همالع  زا  تسـشن و  درک و  مالـس  زاجح و  لها  تفـص  هب  دش  لخاد  رد  زا  يدرم 

.دش

.دوب هدیسر  مامتا  هب  مامتلاب  باتک  دمآرب ، حبص  سورخ  گناب  نوچ 

.ملعا هَّللاو  دید ؛» هتشون  ار  باتک  دش ، رادیب  نوچ  دیباوخ ، دش ، هتسخ  خیش  نوچ  : » هک دنتفگ  یضعب  و 

سوواط نب  دّیس  زا  لقن  متفه : تیاکح 

قّقحم هک  یسک  زا  ار  نآ  ما  هتسناد  هک  یتیاکح  تسا ، هلمج  نیا  زا  و  دیامرف : یم  مومهملا » جَرَف   » باتک رد  سوواط  نب  دّیس  زین  و 
، دوخ يالوم  يوس  هب  متشون  تفگ : ار ؛ وا  ما  هدرک  قیدصت  وا و  ثیدح  نم  دزن  رد  هدش 
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و دوخ ، فیرـش  ملق  هب  اـهنآ  زا  دـهد  باوـج  هک  مدرک  اـضاقت  و  ار ، مهم  رما  دـنچ  دوـب  نّمـضتم  هک  یبوـتکم  مالـسلا  هیلع  يدـهم 
هاگ نآ  متـشاذگ ؛ بادرـس  رد  ار  بوتکم  سپ  ءارماـس .)  ) يأر نم  ّرـس  رد  فیرـش  بادرـس  يوس  هب  دوخ  اـب  ار  بوتکم  متـشادرب 

.مدـنام سّدـقم  نحـص  ياه  هرجح  زا  یکی  رد  اـهنت ، دوب و  هعمج  بش  رد  نآ  و  دوخ ، اـب  ار  نآ  متـشادرب  سپ  وا ؛ رب  مدرک  فوخ 
 - ار بوتکم  هدب  دنیوگ  یم  تفگ : ای  ! ) ار بوتکم  نم  هب  هدب  : » تفگ دش ، لخاد  باتـش  اب  یمداخ  دش ، بش  فصن  کیدزن  نوچ 

«. یمودخم هن  مدید و  یمداخ  هن  مدمآ ، نوریب  نوچ  مداد ؛ لوط  زامن و  ریهطت  يارب  متسشن  سپ  تسا ) -  يوار  زا  کش  نیا  و 

ار ترضح  يادص  سوواط ، نب  دّیس  ندینش  متشه : تیاکح 

رد مدینـش  سپ  ءارماس ، رد  نم  مدوب  : » هک تسا  هدومرف  تاوعدلا » جهم   » باتک رخاوا  رد  هنع  هللا  یـضرردقلا  لیلج  دّیـس  نآ  زین  و 
يذ مهدزیـس  هبنـشراهچ ، بش  رد  هّصق  نیا  دوب  ...ار و  اعد  بانج ، نآ  زا  مدرک  ظفح  ار و  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ياعد  رحس ،

«. لاس 638 هدعق 

سّدقم بادرس  رد  رحس ، رد  دینش  وا  هک  هللا  همحر  سوواط  نب  زا ا  هدش  لقن  هک  تسا  روکذم  نیدباعلا » سینا   » باتک تاقحلم  رد 
: دومرف یم  بانج  نآ  هک  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص 

َکَْنَیب ْمُُهبُونُذ  َْتناک  ْنِإَف  اِنتَیالِوَو  اـنِّبُح  یلَع  ًـالاکِّتا  ًهَرِیثَک  ًاـبُونُذ  اُولَعَف  ْدَـقَو  اـِنتَنیِط  ِهَّیَِقبَو  اـنِراْونَأ  ِعاعِـش  ْنِم  ْتَِقلُخ  انَتَعیِـش  َّنِإ  َّمُهَّللَا  »
ِراَّنلا ِنَع  ْمُهْحِزْحَزَو  َهَّنَجلا  ُمُْهلِخْدَأَو  انِسْمُخ  ْنَع  اِهب  ِّصاقَو  ْمُهَْنَیب  ِْحلْـصَأَف  ْمُهَْنَیب  امِیف  اْهنِم  َناک  امَو  انیِـضَر  ْدَقَف  ْمُْهنَع  ْحَفْـصاَف  ْمُهَْنَیبَو 

(1) «. َکِطَخَس ِیف  اِنئادْعَأ  َْنَیبَو  ْمُهَْنَیب  ْعَمْجَت  الَو 
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مالسلا امهیلعرصع  ماما  طّسوت  نینمؤملاریما  ترایز  مهن : تیاکح 

نامزلا بحاص  ترضح  دومن  هدهاشم  وا  هک  یصخش  زا  هدرک  تیاور  عوبسالا » لامج   » باتک رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دّیـس  زین  و 
زور رد  باوخ ، رد  هن  دوب  يرادیب  رد  هدهاشم  نیا  ترایز و  نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درک  یم  ترایز  هک  ار  مالسلا  هیلع 

.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زور  زور ، نآ  هک  هبنش  کی 

یلَعَو َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهَماـمِإلِاب  /خ ) ِهَِقنوُـملا  ) ِهَِعنوُـملا ِهَُّوبُّنلاـِب  ِهَرِْمثُملا  ِهَئیـِـضُملا  ِهَّیِمـِـشاهلا  ِهَحْوَّدــلاَو  ِهَّیِوَـبَّنلا  ِهَرَجَّشلا  یَلَع  ُمـالَّسلَا  »
َنیِّفاحلاَو َِکب  َنِیقِدْـحُملا  ِهَِکئالَملا  یَلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  َِکْتَیب  ِلْهَأ  یلَعَو  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ٍحُونَو  َمَدآ  َکـْیَعیِجَض 

ِینْرِجَأَو َيالْوَم  ای  ِینْفِـضَأَف  َكُراجَو  ِهِیف  َکُْفیَـض  اَنَأَو  َکِمْـسِابَو  َکُمْوَی  َوُهَو  ِدَـحَألا  ُمْوَی  اذـه  َنِینِمْؤُملا ! َریِمَأ  ای  َيالْوَم  اـی  َكِْربَِقب 
ْمُکَْدنِع ِِهَتلِْزنَمَو  ِهَّللا  َْدنِع  َِکْتَیب  ِلآَو  َِکَتلِْزنَِمب  َْکنِم  ُهَتْوَجَرَو  ِهِیف  َْکَیلِإ  ْتَبِغَر  ام  ْلَْعفاَف  َِهباجِإلِاب  ٌرُومْأَمَو  َهَفایِّضلا  ُّبُِحت  ٌمیِرَک  َکَّنِإَف 

(1) «. َنیِعَمْجَأ ْمُْکیَلَعَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َکِّمَع  ِْنبا  ِّقَِحبَو 

مهن هدس  ياملع  زا  یمعفک ، میهاربا  خیش  زا  مهد : تیاکح 

نیا دسیونب  سکره  مالـسلا : هیلع  يدهم  ترـضح  زا  تسا  يورم  هتفگ : نیمالا » دلب   » باتک رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  حلاص ، خـیش 
.دوخ ضرم  زا  دبای  یم  افش  ار ، نآ  دروخب  دیوشب و  مالسلا و  هیلع  نیسح  تبرت  اب  هزات  فرظ  رد  ار  اعد 

َسْأَبلا ِبَهِْذا  ًءآفِک  ِیفاکلا  َوُهَو  ًءآفِـش  ِیفاَّشلا  َوُه  ٌءآفِک  ُهَّللا  َّالِإ  َهلِإ  الَو  ٌءآفِـش    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلاَو  ٌءآوَد  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
«. ِءآبَجُّنلا ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ٌمْقُس  ُهُرِداُغی  ًءآفِش ال  ِساَّنلا  ِّبَِرب 
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، البرک ینعی  رئاح -  رد  دوب  رواجم  هک  يدرم  هب  تخومآ  ار  اعد  نیا  هک  ینیسح  نیـسحلا  نب  یلع  نیدلا  نیز  دّیـس  ّطخ  هب  مدید  و 
؛ مالسلا هیلع  مئاق  يوس  هب  درک  تیاکش  سپ  دوب ، التبم  یضرم  هب  و  دوخ ، باوخ  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  زا  مالـسلا -  هفّرـشم  یلع 

.تفای تیفاـع  ضرم  نآ  زا  لاـحلا  یف  دوب و  هدومرف  هچنآ  درک  سپ  شندروخ ؛ نآ و  نتـسش  اـعد و  نیا  نتـشون  هب  دومرف  رما  سپ 
.هَّلل دمحلاو 

ءاملعلا ضایر  زا  لقن  مهدزای : تیاکح 

تالاوحا رد  ءالـضفلا » ضایح  ءاملعلا و  ضایر   » باتک مجنپ  دلج  رد  يدنَفَا -  هب  فورعم  یناهفـصا -  هَّللا  دـبع  ازریم  لضاف ، ملاع 
«. بانج نآ  زا  هدومن  تیاور  ار و  مالسلا  هیلع  مئاق  تسا  هدید  هک  تسا  یناسک  زا  وا  : » هک هتفگ  ینامعن  داوج  نب  خیش ا 

یبا نبا  تسا  هدید  هک  قیقحت  یتسرد و  هب  هک  دیهش ، يرئاح  نزاخ  دّمحم  نب  نسح  نب  یلع  نیدلا  نیز  خیش  ّطخ  زا  لوقنم  مدید 
رد تسا   (1) یماقم وت  يارب  نم ! يالوم  يا  : » وا هب  درک  ضرع  سپ  ار ، مالـسلا -  هیلع  يدـهم  ام -  يالوم  یناـمعن ، داوجلا  اذـک ) )

»؟ اهنآ زا  کیره  رد  دیراد  فیرشت  تقو  مادک  سپ  هّلح ؛ رهش  رد  تسا  یماقم  قارع و  هینامعن  رهش 

لها نکلو  .مشاب  یم  هّلح  رد  هعمج  بش  هعمج و  زور  مشاـب و  یم  هیناـمعن  رد  هبنـش  هس  زور  هبنـش و  هس  بش  رد  : » هک وا  هب  دومرف 
مهیلع هّمئا  رب  نم و  رب  دنک  مالس  بدا و  هب  نم  ماقم  رد  دوش  لخاد  هک  يدرم  تسین  و  نم ، ماقم  رد  دننک  یمن  راتفر  بادآ  هب  هّلح 

اب و  هروس ، ود  اب  درآ  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  هاگ  نآ  هبترم ، هدزاود  ناشیا  رب  نم و  رب  دنک  مالس  دتسرف و  تاولص  و  مالسلا ،
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.دهاوخ یم  هک  ار  هچنآ  وا  هب  دیامرف  اطع  یلاعت  يادخ  هک  نآ  رگم  تعکر ، ود  نآ  رد  دنک  تاجانم  یلاعت  يادخ 

! ار تاجانم  نیا  نم  هب  امرف  میلعت  نم  يالوم  يا  متفگ : سپ 

َفاعْـضَأ ِِهب  ُّقِحَتْـسَأ  ِبُونُّذـلا  َنِم  ُُهْتفَرَْتقا  اَم  َناک  ْنِإَو  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  َْتنَأَو  ُّرُّضلا  َِینَّسَم  یّتَح  یِّنِم  ُبیِدْأَّتلا  َذَـخَأ  ْدَـق  َّمُهَّللَا  : » دومرف
«. ََکباذَع َُکتَمْحَرَو  َكُْوفَع  َِقبْسَی  یّتَح  ٍرِیثَک  ْنَع  وُفْعَت  ٍهانَأ  وُذ  ٌمِیلَح  َْتنَأَو  ِِهب  ِینَْتبَّدَأ  ام  ِفاعْضَأ 

.ار نآ  مدومن -  ظفح  ینعی  مدیمهف -  هک  نآ  ات  دومرف  رارکت  نم  رب  ار  اعد  نیا  هبترم  هس  و 

نب دّمحم  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا ، لیلج ، خیـش  دشاب  دلب  نآ  لها  زا  ًارهاظ  و  دادغب ، طساو و  نیبام  تسا ، يدلب  هینامعن  دیوگ : ّفلؤم 
عاونا رد  هک  رـصتخم  ریـسفت  بحاص  ینیلک و  خیـش  درگاـش  بنیز ، یبا  نبا  هب  فورعم  یناـمعن ، هب  ریهـش  بتاـک  رفعج  نب  میهاربا 

.تسا هدومرف  هراشا  داشرا »  » رد دیفم  خیش  هکنانچ  تسا ؛ هربتعم  هلّصفم  هحورشم  بتک  زا  هک  تبیغ  باتک  تسا و  تایآ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ماقم  هب  فورعم  صوصخم و  نکاما 

دجـسم فجن و  مالـسلا  يداو  لثم  بانج ؛ نآ  ماـقم  هب  فورعم  تسا  یـصوصخم  لـحم  نکاـما ، زا  يا  هلمج  رد  هک  دـنامن  یفخم 
نامز ماما  ترایز  هب  اه  ناکم  نآ  رد  یـسک  هک  تسا  نآ  رهاظ  .تسه  نآ  ریغ  مق و  جراـخ  هّلح و  رد  هک  یماـقم  هفوک و  رد  هلهس 

هکئالم و دّدرت  سنا و  ّلحم  هکّربتم ، هفیرـش  نکاما  نآ  تهج ، نیا  زا  و  هدـش ؛ رهاظ  اجنآ  رد  يا  هزجعم  باـنج  نآ  زا  اـی  فّرـشم ،
.تسا تدابع  لوبق  اعد و  تباجا  هبیرق  بابسا  زا  یکی  دوخ  نیا  تسا و  نیطایش  ّتلق 
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لاثما دوجو  و  اجنآ » رد  دوش  هدرک  تدابع  دراد  یم  تسود  هک  تسا  ییاه  ناـکم  ار  دـنوادخ  : » هک هدیـسر  راـبخا  زا  یـضعب  رد  و 
هّیبیغ فاطلا  زا  دالب ، فارطا  رد  راربا -  احلـص و  ناگداز و  ماما  رباقم  مالـسلا و  مهیلع  هّمئا  دـهاشم  دـجاسم و  نوچ  نکاـما -  نیا 

دنرب و هانپ  اجنآ  هب  هک  ناشیا  ریاظن  جاتحم و  ناساره و  مولظم و  ضورقم و  ضیرم و  ّرطـضم و  هدنامرد و  ناگدنب  يارب  تسا  هّیهلا 
.دننک رارشا  ّرش  عفد  دنبلط و  افش  دنهاوخب و  ار  دوخ  درد  ياود  دنوادخ  زا  ماقم ، نآ  بحاص  هلیسو  هب  دنیامن و  عّرضت 

رطاخ هدوسآ  دنتفر و  ناشیرپ  لاح  اب  و  دنتـشگرب ، طوبغم  دـنتفر و  مولظم  و  دنتـشگرب ، تیفاع  اب  دـنتفر و  ضرم  اب  هک  هدـش  رایـسب 
.دننیب رتشیب  اجنآ  رد  ریخ  دنشوکب ، اجنآ  مارتحا  بادآ و  رد  دنچره  هتبلا  دندومن و  تعجارم 

ینیمظاک ردیح  دیس  زا  لقن  هب  مهدزاود : تیاکح 

هّینید مولع  لیصحت  تهج  هب  فرشا  فجن  رد  مدوب  رواجم  هک  ینامز  رد  هک : ًابتک  ًاهافش و  داد  ربخ  هللا  همحر  ینیمظاک  ردیح  دّیس 
يدرم دـندرک  یم  رکذ  هک  تناید  لها  زا  ناشیا  ریغ  ملع و  لها  زا  یتعامج  زا  مدینـش  یم  دوب -  لاس 1275 ق  دودح  رد  نیا  و  - 

.ار مالسلا  هیلعرَظَتنم  ماما  ام ، يالوم  تسا  هدید  وا  هک  دوب  هریغ  تاجیزبس و  نتخورف  شلغش  هک  ار 

رد وا  اب  هک  متـشاد  شوخ  و  تسا ، ینّیدـتم  حـلاص  درم  هک  متفای  ار و  وا  متخانـش  سپ  مسانـشب ؛ ار  وا  صخـش  هک  مدـش  ایوج  سپ 
.ار مالسلا  هیلع  تّجح  شندید ، تاقالم و  ّتیفیک  موش  رسفتسم  وا  زا  هک  موش  عمتجم  یتولخ  ناکم 

هک نآ  لاثما  تاجیزبس و  زا  مدرک و  یم  مالس  مدیـسر  یم  وا  هب  هک  تاقوا  زا  يرایـسب  متفرگ ؛ شیپ  ار  وا  اب  یتسود  تامّدقم  سپ 
تخورف یم 
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قافتا هک  نآ  ات  وا ؛ زا  دوب  فیرش  ربخ  نآ  ندینـش  تهج  هب  اهنیا  همه  دش ؛ ادیپ  یتسود  هتـشر  وا  نم و  نایم  هک  نآ  ات  مدیرخ ؛ یم 
، مدیسر دجسم  رد  هب  نوچ   (1) .هراجتسا زامن  هب  فورعم  زامن  تهج  هب  هبنشراهچ ، بش  رد  هلهس  دجسم  هب  متفر  هک  نم  يارب  داتفا 
؛ دنک هتوتیب  نم  دزن  ار  بشما  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  مدرک و  تمینغ  تصرف  سپ  هداتـسیا ؛ اجنآ  رد  هک  مدید  ار  روکذـم  صخش 

.هفوک دجسم  هب  میتفر  و  هفیرش ، دجسم  نآ  رد  هفّظوم  لامعا  زا  میدش  غراف  هک  هاگ  نآ  ات  دوب  نم  اب  سپ 

و دوهعم ، ربخ  زا  ار  وا  مدرک  لاؤس  میدش ، رقتسم  لزنم  رد  میدروآ و  ياج  هب  ار  نآ  لامعا  يا  هراپ  میدیـسر و  دجـسم  نآ  هب  نوچ 
.دنک نایب  لیصفت  هب  ار  دوخ  هّصق  هک  مدومن  شهاوخ 

رد هلهس ، دجسم  رد  دشاب  هتـشاد  هراجتـسا  لمع  تمزالم  سک  ره  هک  تناید  تفرعم و  لها  زا  مدینـش  یم  رایـسب  نم  : » تفگ سپ 
، بلطم نیا  هک  نیا  و  بانج ، نآ  تیؤر  هب  دوش  یم  ّقفوم  مالـسلا  هیلعرَظَتنم  ماما  ندـید  ّتین  هب  یپ ، رد  یپ  هبنـشراهچ ، بش  لهچ 

عنام ارم  و  هبنـشراهچ ، بش  ره  رد  ار  هراجتـسا  لمع  تمزالم  مدرک  دـصق  راک و  نیا  ندرک  هب  مدـش  قیاـش  سپ  هدـش ؛ عقاو  رّرکم 
لمع مدوب  مزالم  نم  نم و  رب  تشذگ  لاس  کی  بیرق  هک  نیا  ات  نآ ؛ ریغ  ناراب و  امرـس و  امرگ و  تّدـش  راک ، نیا  ندرک  زا  دوبن 

هک یتداع  هب  هدایپ -  فرـشا ، فجن  زا  مدمآ  نوریب  يا  هبنـش  هس  رـصع  هک  نیا  ات  هفوک  دجـسم  رد  مدرک  یم  هتوتیب  ار و  هراجتـسا 
.دمآ یم  ناراب  مک  مک  کیرات و  اوه  مکارتم و  اهربا  دوب و  ناتسمز  مسوم  و  متشاد - 
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هک یماگنه  دجـسم ، هب  مدیـسر  هک  نیا  ات  هّرمتـسم ، تداع  بسح  اجنآ  هب  ار  مدرم  ندمآ  مدوب  نئمطم  مدش و  دجـسم  هّجوتم  سپ 
، ییاهنت زا  دش و  یلوتسم  نم  رب  فوخ  سپ  دایز ؛ قرب  دعر و  اب  دوب  هتفرگ  ورف  ار  ملاع  تخس ، یکیرات  دوب و  هدرک  بورغ  باتفآ 

بـش نآ  دمآ ، یم  اجنآ  هب  هبنـشراهچ  ياه  بش  رد  هک  يرّرقم  مداخ  یّتح  مدیدن ؛ ار  يدحا  دجـسم  رد  هک  اریز  تفرگ ؛ ارم  سرت 
لیجعت هب  ار  هراجتـسا  لمع  مروآ و  ياج  هب  ار  برغم  زامن  هک  تسا  نیا  راوازـس  متفگ : دوخ  اب  و  مدش ، شّحوتم  رایـسب  سپ  .دوبن 

.مدرک نکاس  نیا  هب  ار  دوخ  سپ  هفوک ؛ دجسم  هب  مورب  منکب و 

، هراجتـسا زامن  نیب  رد  و  متـشاد ) ظفح  ار  نآ  و   ) اعد زامن و  زا  مدرک  ار  هراجتـسا  لـمع  هاـگ  نآ  مدـناوخ ، زاـمن  متـساخرب و  سپ 
زا مدینش  یلماک و  ییانـشور  اجنآ  رد  مدید  سپ  مالـسلا ، هیلع  نامزلا  بحاص  ماقم  هب  تسا  فورعم  هک  مدش  فیرـش  ماقم  تفتلم 

ناکم نآ  رد  هک  مدرک  ناـمگ  مدرک و  ادـیپ  ناـنیمطا  لاـمک  و  رورـسم ، ملد  مدـش و  نئمطم  سپ  يرازگزاـمن ؛ تئارق  ناـکم ، نآ 
نانیمطا اب  ار  هراجتـسا  لمع  سپ  مدـش ؛ دجـسم  لخاد  هک  یماـگنه  ناـشیا  هب  مدـشن  علّطم  نم  هک  دنتـسه  راّوز  زا  یـضعب  فیرش ،

.مدرک مامت  رطاخ ،

داتفین یعمش  یغارچ و  هب  ممشچ  مدید و  اجنآ  رد  یمیظع  ییانشور  سپ  اجنآ ؛ رد  مدش  لخاد  مدش و  فیرش  ماقم  هّجوتم  هاگ  نآ 
لها تأـیه  هب  یلیلج  دّیـس  اـجنآ  رد  مدـید  تسا و  نشور  هنوگچ  غارچ  عمـش و  یب  هک   ] بلطم نیا  رد  رّکفت  زا  مدوب  لـفاغ  نکلو 
لّمأت وا  رد  نوچ  هک  اریز  تسا ؛ بیرغ  راّوز  زا  یکی  وا  مدرک  نامگ  وا و  يوس  هب  دش  لیام  ملد  سپ  دنک ؛ یم  زامن  هداتـسیا ، ملع ،

سپ .تسین  فرشا  فجن  یلاها  زا  وا  هک  متسناد  هلمجلا  یف  مدرک ،
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.مدرک ار  ترایز  زامن  و  تسا ، ماقم  نآ  هرّرقم  فیاظو  زا  هک  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ترایز  ندناوخ  رد  مدرک  عورش 

رظن نم  و  دـش ، عنام  ارم  وا  تبیه  یگرزب و  سپ  هفوک ؛ دجـسم  هب  میورب  هک  منک  شهاوخ  وا  زا  هک  مدرک  هدارا  مدـش ، غراـف  نوچ 
دش و نم  تفتلم  دوخ ، كرابم  يور  هب  سپ  ار ؛ ناراب  دعر و  يادص  مدینـش  ار و  یکیرات  تّدش  مدـید  سپ  ماقم ؛ جراخ  هب  مدرک 

؟ هفوک دجسم  هب  میورب  هک  یهاوخ  یم  دومرف : نم  هب  مّسبت  ینابرهم و  هب 

.هفوک دجسم  هب  میور  یم  دجسم ، نیا  لمع  هب  میدش  فّرشم  نوچ  هک  تسا  نینچ  فجن  لها  ام  تداع  نم ! دّیس  يا  يرآ  متفگ :

ییانـشور و رد  میتفر  یم  هار  سپ  مدوب ؛ دنـسرُخ  شتبحـص  نسُح  هب  و  رورـسم ، شدوجو  هب  نم  میتفر و  نوریب  باـنج  نآ  اـب  سپ 
میدیسر ات  ار ، نآ  مدید  یم  هک  یکیرات  ناراب و  لاح  زا  مدوب  لفاغ  نم  و  دبـسچ ، یمن  اپ  هب  يزیچ  هک  کشخ  نیمز  کین و  ياوه 

.دجسم هب 

هن متـشاد و  یکیرات  هن  بانج ؛ نآ  تبحاصم  تهج  هب  مدوب  ّتینما  رورـس و  تیاغ  رد  نم  دوب و  نم  اب  هادـف -  یحور  باـنج -  نآ 
؟ دبوک یم  ار  رد  تسیک  تفگ : مداخ  سپ  دوب ؛ هتسب  نآ  مدز و  ار  دجسم  نوریب  ِرد  سپ  .ناراب 

! نک زاب  ار  رد  متفگ : سپ 

!؟ ناراب تّدش  یکیرات و  نیا  رد  يدمآ  اجک  زا  تفگ :

.هلهس دجسم  زا  متفگ :

تّدش هب  و  یکیرات ، تیاهن  رد  مدید  ار  ایند  مدـیدن و  ار  وا  سپ  لیلج ؛ دّیـس  نآ  يوس  هب  مدـش  تفتلم  درک ، زاب  ار  رد  مداخ  نوچ 
؛ دراب یم  ام  رب  ناراب 
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؛ مدرک یم  دایرف  دوخ و  رس  تشپ  هب  متشگرب  و  دش » زاب  رد  هک  دییامرفب  انالوم ! ای  اندّیس  ای  : » هک ندرک  دایرف  هب  مدش  لوغـشم  سپ 
.درک ّتیذا  ارم  اوه  ناراب و  امرس و  كدنا ، نامز  نآ  رد  مدیدن و  بانج  نآ  زا  ًالصا  يرثا 

رب سفن  ندرک  تمالم  هب  مدـش  لوغـشم  و  مدوب ، باوخ  رد  ایوگ  هکنانچ  مدـش ؛ رادـیب  تلفغ  لاـح  زا  مدـش و  دجـسم  لـخاد  سپ 
نآ اب  فیرش ، ماقم  رد  میظع  ییانشور  زا  ار ؛ تامارک  نآ  مدش  رّکذتم  و  مدوب ، هدید  هک  هرهاظ  تازجعم  اه و  هناشن  نآ  زا  شتلفغ 

، ممسا هب  ارم  لیلج ، دّیـس  نآ  ندیمان  و  درک ، یمن  نشور  ردق  نآ  دوب ، اجنآ  رد  مه  غارچ  تسیب  رگا  مدیدن و  اجنآ  رد  یغارچ  هک 
يدایز یکیرات  مدرک ، یم  دجـسم  ياضف  هب  رظن  ماقم ، رد  نوچ  هک  مدروآ  رطاخ  هب  و  مدوب ، هدیدن  متخانـش و  یمن  ار  وا  هک  نآ  اب 

رد میتفر  یم  هار  مالـسلا ، هیلع  بانج  نآ  تبحاصم  هب  ماقم ، زا  مدمآ  نوریب  نوچ  مدینـش و  یم  ناراب  دـعر و  يادـص  مدـید و  یم 
هک تقو  نآ  زا  و  دجـسم ، هب  مدیـسر  ات  عبط ، میالم  اوه  دوب و  کشخ  نیمز  مدـید و  یم  ار  دوخ  ياپ  ریز  هک  يوحن  هب  ییانـشور ،

تسا نامه  بانج ، نآ  هک  نیا  رب  مدرک  عطق  هک  دش  ببس  هچنآ  زا  اهنیا  ریغ  و  مدید ، ناراب  يدرـس  اوه و  یکیرات  دومرف ، تقرافم 
ُلْضَف َِکلذ   » مدش و یم  لّمحتم  شبانج  هار  رد  ار  امرـس  امرگ و  و  مدرک ، یم  شلامج  هدهاشم  يارب  ار  هراجتـسا  لمع  نیا  نم  هک 

(1)« ُءآشَی ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا 

یلماع سنوی  نب  یلع  زا  مهدزیس : تیاکح 

اب نم  هک : هدومرف  میدقتلا » ّقحتسم  یلا  میقتـسملا  طارـصلا   » باتک رد  یـضایب  یلماع  سنوی  نب  یلع  نیدلا  نیز  نأّشلا ، میظع  خیش 
هک یتعامج 
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ام و نایم  هک  اجنآ  هب  میدیـسر  مالـسلا و  هیلع  مظاکلا  یـسوم  نب  مساق  ترایز  دصق  هب  میتفر  نوریب  دـندوب ، درم  رفن  لهچ  زا  هدایز 
؛ دراد ام  لاوما  نتفرگ  هدارا  وا  هک  میدرک  نامگ  دش ؛ ادیپ  هک  مدید  ار  يراوس  سپ  دوب ؛ رتمولیک ) ود   ) یلیم ردق  هب  وا  فیرش  رازم 

...میدرک رظن  سپ  میدـیدن ؛ ار  وا  میدـید و  ار  شبـسا  راـثآ  میدیـسر ، نوـچ  .میدیـسرت  یم  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  مـیدرک  ناـهنپ  سپ 
ماـما وا  هک  تسین  عـنتمم  سپ  باـتفآ ؛ روـضح  نیمز و  ندوـب  حّطـسم  اـب  ندـش  یفخم  نیا  زا  مـیدرک  بّـجعت  میدـیدن ؛ ار  يدـحا 

.دشاب مالسلا  هیلعرصع 

مدرم نایم  رد  یثیدح  و  دنور ، یم  وا  ترایز  هب  رایخا  املع و  هتـسویپ  و  تسا ، نوفدم  هّلح  رهـش  یخـسرف  تشه  رد  روکذـم ، مساق 
دنک تراـیز  سپ  نم ، تراـیز  هب  تسین  رداـق  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلعاـضر  باـنج  هک  نومـضم  نیا  هب  بیرق  تسا  فورعم 

.وا ماقم  یگرزب  نأش و  تمظع  رب  دنک  یم  تلالد  هک  تسا  يربخ  یفاک  لوصا  رد  نکلو  مدیدن  ار  ربخ  نیا  و  ار »! مساق  مردارب 

یساملا یقتدّمحم  ازریم  زا  لقن  مهدراهچ : تیاکح 

هماّلع يرتخد  هداون  هللا -  همحر  یـسلجم  یقتدّـمحم  اّلم  نب  هَّللا  زیزع  ازریم  نب  مظاک  ازریم  نب  یقتدـمحم  ازریم  یقّتم ، لضاف  ملاع 
نب رقابدمحم  دّیس  ریصب ، لضاف  موحرم ، نآ  درگاش  هکنانچ   ) دومرف ءایلوالا » هجهب   » هلاسر رد  یساملا -  هب  تسا  بّقلم  هک  یسلجم 
لها زا  یحلاص  درم  هک  دندرک  لقن  نم  يارب  یضعب  هدرک ) لقن  وا  زا  نویعلارون »  » باتک رد  یناهفـصا  ینیـسح  فیرـشدمحم  دّیس 

: هک هتفگ  دوب ، هدنز  زونه  يرجه  لاس 1136  رد  هک  دادغب 

، دوب نآ  رد  هچنآ  تسکش و  ام  یتشک  ًاقافّتا  میدومن ؛ یم  تکرح  بآ  يور  رب  راوس  یتشک  رب  رفـس  نآ  رد  میدوب و  يرفـس  هناور  »
یتّدم زا  دعب  ات  مدومن  یم  تکرح  ایرد  جوم  رد  مدوب ؛ هدیبسچ  يا  هراپ  هتخت  هب  نم  تشگ و  قرغ 
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دوخ ربارب  رد  مدیـسر ؛ ییارحـص  هب  یگدنز  زا  يدیماان  زا  دـعب  مدومن و  شدرگ  هریزج  فارطا  رد  .مدـید  ار  دوخ  هریزج  لحاس  رب 
مماشم هب  اه  هویم  رطع  يوب  تسارحـص ، شفرط  کی  اـیرد و  هوک ، فارطا  هک  مدـید  مدیـسر ، نآ  کـیدزن  هب  نوچ  مدـید ؛ یهوک 

.دیدرگ مقوش  یتدایز  طاسبنا و  ثعاب  دیسر ؛

يروـمعم تراـضن و  توارط و  یمّرخ و  يزبـس و  تیاـهن  رد  یغاـب  مربارب  رد  مدروآ و  هوـک  هّلق  هب  ور  اـجنآ  زا  متفر ؛ ـالاب  هوـک  زا 
هفرغ تاتویب و  رب  لمتـشم  یلاع -  رایـسب  ترامع  و  هدییور ، اجنآ  رد  يرایـسب  هویم  راجـشا  هک  مدـیدرگ  غاب  لخاد  ات  متفر  مدـید ؛

نآ جّرفت  مدش و  یم  ناهنپ  اه  هفرغ  نآ  زا  یضعب  رد  مدروخ و  اه  هویم  نآ  زا  يردق  نم  سپ  هدش ؛ انب  نآ ، طسو  رد  رایـسب -  ياه 
.مدرک یم  ار  غاب 

تیاهن رد  و  نارگید ، رب  مّدقم  یکی  دندیدرگ و  غاب  لخاد  دندش و  ادـیپ  ارحـص  هوک  نماد  زا  راوس ، دـنچ  هک  مدـید  ینامز  زا  دـعب 
تفرگ و رارق  سلجم  ردـص  رد  ناـشیا ، گرزب  و  دـنداد ، رـس  ار  دوخ  ياـه  بسا  دـندش و  هداـیپ  سپ  .تفر  یم  لـالج  تباـهم و 

ناشیا هب  گرزب  نآ  سپ  دندرک ؛ رضاح  تشاچ  دندیشک و  هرفـس  ینامز  زا  دعب  دنتـسشن و  بدا  لامک  رد  شتمدخ  رد  زین  نارگید 
.دومن دیاب  بلط  تشاچ  يارب  ار  وا  میراد و  هفرغ  نالف  رد  ینامهیم  : » هک دومرف 

! دیراد فاعم  ارم  متفگ : مدیسرت و  نم  دندمآ ؛ نم  بلط  هب  سپ 

! دیامن لوانت  ات  دیربب  اج  نامه  ار  وا  تشاچ  دومرف : دندرک ، ضرع  نوچ 

لها هب  یهاوخ  یم  دومرف : دینـش ، ارم  هّصق  نوچ  و  دیـسرپ ، ارم  لاوحا  شرازگ  دیبلط و  ارم  میدش ، غراف  ندروخ  تشاچ  زا  نوچ  و 
؟ يدرگرب دوخ 
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! یلب متفگ :

! ناسرب شدوخ  لها  هب  ار  درم  نیا  هک : دومرف  ار  تعامج  نآ  زا  یکی  سپ 

راصح مدرک ، رظن  نوچ  و  دادـغب ؛ راصح  تسا  نیا  نک ! رظن  تفگ : میتفر ، یهار  كدـنا  نوچ  میدـمآ ؛ نوریب  صخـش  نآ  اـب  سپ 
یب زا  .ما  هدیـسر  دوخ  يـالوم  تمدـخ  هب  هک  متـسناد  مدـیدرگ و  تفتلم  تقو  نآ  رد  مدـیدن ؛ رگید  ار  درم  نآ  مدـید و  ار  دادـغب 

.مدش دوخ  هناخ  رهش و  لخاد  تمادن  ترسح و  لامک  اب  و  مدیدرگ ، مورحم  نینچ ، یفرش  زا  دوخ ، یعلاط 

.میدرک نایب  هللا » همحر  یسلجم  لاوحا  رد  یسدق  ضیف   » هلاسر رد  ار  روکذم  یساملا  یقتدّمحم  ازریم  لاوحا  حرش  دیوگ : فلؤم 

هک هدوب  يرادنید  عرواب  ملاع  لضاف  وا  هک  هتفگ  تیاکح  نیا  لقن  زا  لبق  قرو ، دـنچ  رد  رقابدـمحم ، دیـس  ینعی  روکذـم ، لضاف  و 
هدوب و دوخ  نامز  لها  هبلط  عجرم  ثیدح ، هقف و  رد  .هدوبر  یم  ناگمه  زا  تقبـس  يوگ  ءاکب ، تدابع و  ترثک  ایند و  زا  دـهز  رد 

دیفتـسم وا  زا  زین  ار  هریغ  هقف و  عورف  زا  يردـق  هدـینارذگ و  لاـصخلا  دـیمح  نآ  دزن  رد  لاـجر  ثیداـحا و  زا  يرایـسب  ریقح ، نـیا 
، هیعدا ثیداحا و  هقف و  رد  نم  تازاجا  لوا  و  دومرف ، یم  فیعـض  نیا  هب  هّجوت  راهظا  ناـبرهم  ردـپ  زا  شیب  قَحلَا  مدوب و  هدـیدرگ 

.یهتنا .هدیدرگ  لصاو  یهلا  تمحر  راوج  هب  لاس 1159  رد  .هدوب  راوگرزب  نآ  زا  هرداص 

نینمؤملاریما ترضح  هب  درک  هیده  یساملا  دوب و  تورث  اب  لّومتم و  مظاک ، ازریم  شردپ  هک  دنیوگ  یم  نآ  تهج  هب  یساملا  ار  وا 
.دش فورعم  یساملا  هب  تهج  نیا  زا  و  دوب ، ناموت  رازه  جنپ  نآ  تمیق  هک  درک  بصن  تشگنا  ود  ياج  رد  مالسلا و  هیلع 
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یساملا یقتدّمحم  ازریم  زا  لقن  هب  زین  مهدزناپ : تیاکح 

« ءایلوالا هجهب   » هلاسر رد  هک  یساملا  یقتدّمحم  ازریم  بانج  زا  هدرک  تیاور  نویعلا » رون   » باتک رد  روکذم ، رقابدمحم  دّیـس  زین  و 
: تفگ هک  یّقثوم  درم  زا  ناتسلوش ، تاداس  زا  ملع  لها  زا  یحلاص  ّقثوم  درم  ارم  هداد  ربخ  هک : هدومرف 

ینامهم سپ  .تبون  هب  نینمؤم  زا  یعمج  ندرک  ینامهم  رب  دـندش  مزاع  نیرحب  لها  زا  یتعامج  هک  اـه  لاـس  نیا  رد  هداـتفا  قاـفتا  »
دایز شهودـنا  نزح و  دـش و  مومغم  نآ  تهج  هب  سپ  دوبن ؛ يزیچ  وا  دزن  رد  هک  ناشیا  زا  یکی  هب  تبون  دیـسر  هک  نآ  ات  دـندرک 

.دش

نب دّـمحم  وگب : رجاـت و  نـالف  دزن  ورب  : » تفگ دیـسر و  وا  هب  هک  ار  یـصخش  دـید  ارحـص ؛ هب  تفر  نوریب  یبش  وا  هک  داـتفا  قاـفّتا 
وا و زا  ار  اه  یفرشا  نآ  ریگب  سپ  ام ! يارب  ار  نآ  يدوب  هدرک  رذن  هک  یفرشا  هدزاود  نم  هب  هدب  : » دیوگ یم  مالـسلا  امهیلع  نسحلا 

! دوخ ینامهم  رد  ار  نآ  نک  جرخ 

هب ار  نیا  تفگ  تفگ : وا  هب  رجات  نآ  سپ  دـناسر ؛ وا  هب  صخـش  نآ  بناج  زا  ار  تلاسر  نآ  رجاـت و  نآ  دزن  هب  تفر  درم  نآ  سپ 
؟ دوخ سفن  هب  مالسلا  امهیلع  نسحلا  نب  دّمحم  وت ،

.يرآ تفگ : ینیرحب  سپ 

؟ ار وا  یتخانش  تفگ : رجات  سپ 

.هن تفگ :

.بانج نآ  يارب  مدوب  هدرک  رذن  ار  اه  یفرشا  نیا  و  دوب ، مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  وا  هک : تفگ 
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ارم رذن  بانج ، نآ  نوچ  هک  وا  زا  دومن  شهاوخ  درک و  اعد  سامتلا  وا  زا  داد و  وا  هب  ار  غلبم  نآ  درک و  مارکا  ار  ینیرحب  نآ  سپ ،
رد درک  جرخ  ار  غلبم  نآ  دمآ و  ینیرحب  سپ  مهدب ؛ وت  هب  ار  نآ  ضوع  نم  و  یهد ، نم  هب  ار  اه  یفرـشا  نآ  زا  یفـصن  درک ، لوبق 

«. مدینش هطساو  ود  هب  ینیرحب  زا  ار  تیاکح  نیا  نم  هک : تفگ  نم  هب  ّقثوم  صخش  نآ  و  فرصم ، نآ 

راونالا راحب  زا  لقن  مهدزناش : تیاکح 

ّجح مزاع  دـمآ و  فرـشا  فجن  رد  ناشاک  لها  زا  يدرم  هک  دـنداد  ربخ  ارم  فجن  لها  زا  یتعامج  : » هک هدومرف  رکذ  راحب »  » رد و 
، وا ياقفر  تشادن و  نتفر  رب  تردق ، دوب و  هدش  کشخ  وا  ياهاپ  هک  نآ  ات  دـیدش ، ضرم  هب  دـش  ضیرم  فجن ، رد  .دوب  هَّللا  تیب 
رد زور  ره  حلاص ، درم  نآ  .تشاد  سّدقم  نحص  رد  يا  هرجح  حلاص ، نآ  هک  دندوب  هتشاذگ  ءاحلـص  زا  یکی  دزن  رد  فجن ، ار  وا 

(1) .اهرُد ندیچرب  يارب  زا  اشامت و  يارب  ارحص  هب  تفر  یم  نوریب  تسب و  یم  وا  يور  رب  ار 

ربب دوخ  اب  زورما  ارم  مدـش ؛ شّحوتم  ناـکم  نیا  زا  هدـش و  گـنت  ملد  هک : تفگ  حـلاص  درم  نآ  هب  ضیرم  نآ  اـهزور  زا  یکی  رد 
! ورب یهاوخ  هک  بناج  ره  هب  هاگ  نآ  زادنیب ؛ ییاج  رد  نوریب و 

مالسلا هیلع  مئاق  ترضح  ماقم  ار  نآ  هک  دوب  یماقم  فجن ، نوریب  رد  درب و  نوریب  دوخ  اب  ارم  دش ؛ یـضار  درم  نآ  هک : تفگ  سپ 
تخادنا دوب ، اجنآ  رد  هک  یتخرد  يالاب  رب  تسـش و  دوب ، هک  یـضوح  رد  اجنآ  رد  ار  دوخ  هماج  دیناشن و  اجنآ  رد  ارم  دنتفگ ؛ یم 

؟ دوش یم  یهتنم  اجک  هب  نم  رما  رخآ  هک  مدرک  یم  رکف  مدنام ؛ ناکم  نآ  رد  اهنت  نم  تفر و  ارحص  هب  و 
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، دوب ماقم  نآ  رد  هک  يا  هرجح  هب  درک و  مالـس  نم  رب  هدش و  نحـص  نآ  لخاد  هک  مدید  ار  ینوگ  مدـنگ  يور  شوخ  ناوج  هاگان 
نوچ مدوب ؛ هدیدن  یبوخ  نآ  هب  زامن  زگره  نم  هک  دروآ  ياج  هب  عوشخ  عوضخ و  اب  زامن  تعکر  دـنچ  نآ ، بارحم  دزن  رد  تفر ؛
گنت نآ  زا  نم  هنیـس  هک  مدـش  التبم  ییالب  هب  نم  : » هک متفگ  وا  هب  .دومن  لاؤس  نم  لاوحا  زا  دـمآ و  نم  دزن  هب  دـش ، غراف  زامن  زا 

.مدرگ صالخ  هک  نآ  ات  درب  یمن  ایند  زا  ارم  و  مدرگ ، ملاس  هک  نآ  ات  دهد  یمن  تیفاع  نآ  زا  ارم  ادخ  هدش و 

.دنک اطع  وت  هب  ار  ود  ره  یلاعت  قح  هک  تسا  دوز  شابم ! نوزحم  هک : دومرف  نم  هب  درم  نآ 

هماج نآ  متـساخرب و  ياج  زا  نم  داتفا ؛ نیمز  هب  تخرد  يالاب  زا  هماج  نآ  هک  مدید  نم  تفر ، نوریب  نوچ  تشذگ و  ناکم  نآ  زا 
نوـنکا مزیخرب ، ياـج  زا  هک  متـسناوت  یمن  : » هک متفگ  مدرک و  رکف  دوـخ  اـب  نآ  زا  دـعب  متخادـنا ؛ تخرد  رب  متـسش و  متفرگ و  ار 

هک متسناد  مدیدن ؛ شیوخ  رد  یضرم  درد و  هنوگ  چیه  مدرک ، رظن  دوخ  رد  نوچ  و  متفر !؟ هار  متـساخرب و  هک  مدش  نینچ  هنوگچ 
.تسا هدیشخب  تیفاع  ارم  وا ، زاجعا  راوگرزب و  نآ  تکرب  هب  یلاعت  قح  هک  دوب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  درم ، نآ 

ار ترضح  نآ  نم  ارچ  هک  مدیدرگ  نامیشپ  مدان و  رایسب  مدیدن ؛ ار  یـسک  مدرک ؛ رظن  ارحـص  رد  متفر و  نوریب  ماقم  نآ  نحـص  زا 
زین وا  تشذـگ ؛ هچنآ  هب  مداد  ربـخ  ار  وا  نم  .دـیدرگ  ّریحتم  درک و  لاؤس  نم  لاـح  زا  دـمآ و  نم  قیفر  هرجح  بحاـص  متخانـشن ؟

.دشن رّسیم  ار  وا  راوگرزب ، نآ  تاقالم  هک  دش  رّسحتم  رایسب 
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رد دُرم و  دـش و  ضیرم  هاگ  نآ  دوب ، ناشیا  اب  زور  دـنچ  دـندمآ و  وا  ناقیفر  نابحاص و  هک  نآ  ات  دوب  ملاس  تفر و  هرجح  هب  وا  اـب 
دوب و تیفاـع  یکی  هک  دـش ، رهاـظ  داد ، ربـخ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  هک  زیچ  ود  نآ  تّحـص  دـش و  نفد  سّدـقم  نحص 

«. ندرم يرگید 

نیرحب نایعیش  مهدفه : تیاکح 

، نایگنرف و  دوب ، گنرف  مکح  تحت  نیرحب ، تیالو  یتّدـم  هک  دـندرک  رکذ  تاقث  زا  یتعامج  : » هک هدومرف  راونالا » راحب   » رد زین  و 
دـالب نآ  لاـح  هب  دوش و  رترومعم  تیـالو  نآ  یناملـسم ، تموکح  ببـس  هب  دـیاش  هک  دـندرک  نیرحب  یلاو  ار  ناناملـسم  زا  يدرم 

رتدیدش مکاح ، نآ  زا  مالـسلا ، مهیلعربمایپ  تیب  لها  اب  توادع  رد  هک  تشاد  يریزو  دوب و  نایبصان  زا  مکاح  نآ  و  دـشاب ، حلـصا 
تیب لها  هب  تبـسن  رهـش ، نآ  لها  هک  یتسود  ببـس  هب  دومن ، یم  نیرحب  لـها  هب  تبـسن  ینمـشد  توادـع و  راـهظا  هتـسویپ  دوب و 

.درک یم  اهرکم  اه و  هلیح  دالب ، نآ  لها  ندیناسر  ررض  نتشک و  يارب  هتسویپ  نیعل ، ریزو  نآ  .دنتشاد  مالسلا  مهیلع  تلاسر 

، رانا نآ  رد  درک  رظن  نوچ  مکاح  داد و  مکاح  هب  تشاد و  تسد  رد  يرانا  مکاح و  رب  دـش  لخاد  ثیبخ ، ریزو  اهزور ، زا  یکی  رد 
رظن مکاح  نوچ  و  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ُءآفَلُخ  ٌِّیلَع  ُناْمثُعَو و  ُرَمُع  ٍرَْکبُوبَأَو َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  : » هتـشون راـنا  نآ  رب  هک  دـید 

.تسین یعونصم  تسا و  رانا  لصا  زا  هتشون ، نآ  هک  دید  درک ،

باب رد  وت  يأر  تسا  زیچ  هچ  هعیش ؛ بهذم  لاطبا  رب  يوق  یلیلد  رهاظ و  تسا  یتمالع  نیا  : » هک تفگ  ریزو  هب  دش و  بّجعتم  سپ 
؟ نیرحب لها 
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ییامن رضاح  ار  ناشیا  هک  وت  يارب  زا  تسا  راوازس  دنیامن و  یم  نیهارب  لیلد و  راکنا  بّصعتم ، دنا  یتعامج  اهنیا  تفگ : نیعل  ریزو 
.ییامنب ناشیا  هب  ار  رانا  نیا  و 

دوخ یهارمگ  رب  دنیامن و  ابا  نتـشگرب  زا  رگا  و  لیزج ، باوث  تسا  وت  يارب  زا  دندرگرب ، دوخ  بهذم  زا  دـننک و  لوبق  هاگره  سپ 
هار هک  نآ  لاح  دـنروایب و  لیلد  نیا  زا  یباوج  ای  ّتلذ ، اب  دـنهدب  هیْزِج  ای  زیچ ؛ هس  زا  یکی  نایم  اـمن  ّریخم  ار  ناـشیا  دـننامب ، یقاـب 

.يرادرب تمینغ  هب  ار  ناشیا  لاوما  ییامن و  ریسا  ار  ناشیا  دالوا  نانز و  یشکب و  ار  ناشیا  نادرم  هک  نآ  ای  دنرادن ، يرارف  باوج و 

ناشن ناشیا  هب  ار  رانا  درک ؛ رضاح  ار  ناشیا  داتـسرف ؛ ناشیا  رایخا  لضافا و  املع و  یپ  هب  دومن و  نیـسحت  ار  ثیبخ  نآ  يأر  مکاح ،
یم ریـسا  ار  امـش  نادنزرف  نانز و  مشک و  یم  ار  امـش  نادرم  دـیرواین ، باب  نیا  رد  یفاش  باوج  رگا  : » هک داد  ربخ  ناشیا  هب  داد و 

.دیهدب هیزج  راّفک ، دننام  ّتلذ ، اب  دیاب  هک  نآ  ای  مراد ، یمرب  تمینغ  هب  ار  امش  لام  منک و 

.دیزرلب ناشیا  ندب  دیدرگ و  ّریغتم  ناشیا  ياهور  دندوبن و  باوج  رب  رداق  دندیدرگ و  ّریحتم  دندینش ، ار  روما  نیا  ناشیا  نوچ 

، میدرواین رگا  و  یشاب ، یضار  نآ  زا  وت  هک  میروایب  یباوج  دیاش  هد ، تلهم  ار  ام  زور  هس  ریما ! يا  : » هک دنتفگ  ناشیا  ناگرزب  سپ 
! یهاوخ یم  هک  هچنآ  نکب  ام  اب 

تروشم مه  اب  دـندش و  عمج  یـسلجم  رد  دـنتفر و  نوریب  وا  دزن  زا  ّریحت  فوخ و  اب  ناشیا  و  داد ، تلهم  ار  ناشیا  زور ، هس  اـت  سپ 
هک نآ  ات  دندرک 
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، رفن هد  نایم  زا  هاگ  نآ  .دندرک  نینچ  سپ  دنیامن ؛ رایتخا  ار  رفن  هد  ناشیا ، داّهز  نیرحب و  ياحلـص  زا  هک  دندش  قفّتم  نآ  رب  ناشیا 
هثاغتسا نک و  تدابع  ار  ادخ  ارحص و  يوس  هب  ور  نوریب  بشما  وت  هک : دنتفگ  ار  رفن  هس  نآ  زا  یکی  سپ  دندرک ؛ رایتخا  ار  رفن  هس 

وت هب  هک  دـیاش  ام ؛ رب  تسا  ملاع  دـنوادخ  تّجح  تسام و  نامز  ماما  وا  هک  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  نامز ، ماـما  هب  نک 
.ار همیظع  هّیلب  نیا  زا  نتفر  نوریب  هراچ  هار  دهد  ربخ 

هب هثاغتـسا  دـناوخ و  ار  ادـخ  درک و  عّرـضت  هیرگ و  درک و  تداـبع  عوـضخ  يور  زا  ار  ادـخ  بش ، ماـمت  رد  تفر و  نوریب  درم  نآ 
.داد ربخ  ار  ناشیا  دمآ و  ناشیا  دزن  هب  دیدن و  يزیچ  حبص ؛ ات  دومن  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح 

هدایز ناشیا  عزج  بارطـضا و  سپ  دیدن ؛ يزیچ  دومن و  عّرـضت  اعد و  لوا ، قیفر  لثم  وا  دنداتـسرف ؛ ار  رگید  یکی  مود ، بش  رد  و 
.دش

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  رضاح  ار  یموس  سپ 
هب و  درادرب ، نانمؤم  زا  ار  هّیلب  نآ  هک  دیدرگ  قح  هب  لّسوتم  دش و  لوغشم  هیرگ  اعد و  هب  و  کیرات -  رایسب  دوب  یبش  نآ  و  تفر - 
نب دّمحم  يا  هک : دیامن  یم  باطخ  وا  هب  يدرم  هک  دینش  دش ، بش  رخآ  نوچ  و  دومن ، هثاغتسا  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح 

؟ نابایب نیا  يوس  هب  يدمآ  نوریب  ارچ  و  منیب ؟ یم  لاح  نیا  هب  ار  وت  ارچ  یسیع !

و دوـخ ، ماـما  يارب  زا  رگم  منک  یمن  رکذ  ار  نآ  ما و  هدـمآ  نوریب  یمیظع  رما  يارب  زا  نم  هـک  راذـگب  ارم  درم ! يا  هـک : تـفگ  وا 
.نآ فشک  رب  دشاب  رداق  هک  یسک  يوس  هب  رگم  ار  نآ  منک  یمن  تیاکش 
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! ار دوخ  تجاح  نک  رکذ  رمالا ! بحاص  منم  یسیع ! نب  دّمحم  يا  تفگ :

.يرادن نم  نتفگ  هب  جایتحا  یناد و  یم  ارم  هّصق  مالسلا ، هیلعرمالا  بحاص  ییوت  رگا  : » تفگ یسیع  نب  دّمحم 

دـیعوت و نآ  تسا و  هدـش  دراو  امـش  رب  راـنا  نآ  صوصخ  رد  هک  يا  هّیلب  يارب  زا  يا  هدـمآ  نوریب  .ییوـگ  یم  تسار  یلب  دوـمرف :
.تسا هدرک  امش  رب  مکاح  هک  یفیوخت 

یلب مدرک : ضرع  و  دمآ ، یم  ادص  نآ  هک  مدش  بناج  نآ  هّجوتم  مدینـش ، ار  ماظن  زجعم  مالک  نیا  نوچ  تفگ : یـسیع  نب  دّـمحم 
.ام زا  الب  نآ  فشک  رب  يرداق  و  یتسه ]  ] ام هانپ  ذالم و  ام و  ماما  وت  تسا و  هدیسر  ام  هب  زیچ  هچ  هک  یناد  یم  وت  نم ! يالوم  يا 

نآ هک  یتقو  .رانا  زا  تسا  یتخرد  وا  هناخ  رد  هیلع -  هَّللا  هنعل  ریزو -  هک  یتسرد  هب  یـسیع ! نب  دّـمحم  يا  دومرف : باـنج  نآ  سپ 
ار تباتک  نآ  زا  یـضعب  اهنآ ، زا  کی  ره  فصن  نایم  رد  درک و  فصن  ود  تخاس و  يرانا  لکـش  هب  لِگ  زا  وا  تفرگ ، راـب  تخرد 
نآ ناـیم  رد  نوچ  تسب ؛ ار  نآ  تشاذـگ و  لِـگ  بلاـق  نآ  ناـیم  رد  ار  راـنا  نآ  تخرد ؛ يور  رب  دوب  کـچوک  زونه  راـنا  .تشون 

.دش نینچ  دنام و  نآ  رد  هتشون  زا  يرثا  دش ، گرزب  بلاق ،

هناـخ رد  رگم  منک  یمن  رهاـظ  نکل  و  مدروآ ، دوخ  اـب  ار  هّیلب  نیا  باوج  نم  هک : وگب  وا  هب  دـیور ، مکاـح  دزن  هب  نوچ  حبـص  سپ 
.ریزو

: هک وگب  مکاـح  هب  سپ  دـید ؛ یهاوخ  يا  هفرغ  لوخد ، ماـگنه  رد  دوخ  تسار  بناـج  هب  دـیوش ، ریزو  هناـخ  لـخاد  هک  یتقو  سپ 
وت و  هفرغ ، نآ  رد  لوخد  زا  دنک  یم  تعنامم  ریزو  هک  تسا  دوز  هفرغ ؛ نآ  رد  رگم  میوگ  یمن  باوج 
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! وش هفرغ  لخاد  لوا  وت  و  وت ، زا  رتدوز  ددرگ  هفرغ  لخاد  اهنت  ریزو ، هک  راذگن  و  يور ، الاب  هفرغ  نآ  هب  هک  نآ  ات  نکب  هغلابم 

هک تسا  یلِگ  بلاـق  نآ ، رد  هک  ریگب  ار  هسیک  نآ  و  تسه ، نآ  رد  يدیفـس  هسیک  هک  دـید  یهاوخ  يا  هچقاـط  هفرغ ، نآ  رد  سپ 
.ددرگ مولعم  وا  هلیح  هک  نآ  ات  راذگب  بلاق  نآ  رد  ار  رانا  نآ  مکاح ، روضح  رد  سپ  تسا ؛ هدرک  نآ  رد  ار  هلیح  نآ  نوعلم ، نآ 

ریغ هب  دنکـشب ، نوچ  ار  رانا  نآ  هک  تسا  نآ  ام  رگید  هزجعم  هک : وگب  مکاح  هب  هک  تسا  نآ  رگید  تمالع  یـسیع ! نب  دّـمحم  يا 
رد هک  دینک  رما  ریزو  هب  دینادب ، دیهاوخ  یم  ار  نخـس  نیا  یتسار  رگا  وگب  و  تفای ، دـیهاوخن  نآ  رد  رگید  زیچ  رتسکاخ ، دود و  زا 

«. دیسر دهاوخ  ریزو  شیر  تروص و  رب  دود ، رتسکاخ و  نآ  دنکشب ، نوچ  و  دنکشب ، ار  رانا  نآ  مدرم ، روضح 

رد دیدرگ و  داش  رایسب  دینش ، نایملاع  دنوادخ  تّجح  و  نأش ، یلاع  ماما  نآ  زا  ار  ناشن  زاجعا  نانخـس  نیا  یـسیع  نب  دّمحم  نوچ 
دّمحم دنتفر و  مکاح  دزن  هب  دش ، حبص  نوچ  و  تشگرب ، دوخ  لها  يوس  هب  رورـس  يداش و  اب  دیـسوب و  ار  نیمز  بانج ، نآ  لباقم 

هداد ربخ  اهنآ  هب  بانج  نآ  هک  یتازجعم  نآ  دـیدرگ  رهاـظ  و  دوب ، هدومرف  رما  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  ار  هچنآ  درک  یـسیع  نب 
.دوب

؟ دوب هداد  ربخ  وت  هب  یک  ار  روما  نیا  تفگ : دیدرگ و  یسیع  نب  دّمحم  هّجوتم  مکاح  سپ 

.ام رب  ادخ  تّجح  نامز و  ماما  تفگ :

؟ امش ماما  تسیک  تفگ : یلاو 

.دیسر مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  هب  هک  نآ  ات  داد  ربخ  يرگید  زا  دعب  ار  کی  ره  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  وا  سپ 
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هناگی و دـنوادخ  رگم  ییادـخ  تسین  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  و  بهذـم ! نیا  رب  منک  تعیب  نم  هک  نک  زارد  تسد  تفگ : مکاـح 
ترـضح لـصف ، ـالب  ترــضح ، نآ  زا  دـعب  هـفیلخ  هـک  مـهد  یم  یهاوـگ  تـسوا و  لوـسر  هدـنب و  دّـمحم  هـک  مـهد  یم  یهاوـگ 

دـش و وکین  وا  نامیا  دومن و  رارقا  ناشیا  يرخآ  ات  يرگید  زا  دـعب  ناماما  زا  کـی  ره  هب  سپ  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
.درک یهاوخرذع  نیرحب  لها  زا  دومن و  ریزو  لتق  هب  رما 

«. دننک یم  ترایز  ار  وا  مدرم  تسا و  فورعم  ناشیا  دزن  یسیع  نب  دّمحم  ربق  تسا و  فورعم  نیرحب  لها  دزن  هّصق  نیا  و 

یلماع ّرح  خیش  زا  لقن  مهدجیه : تیاکح 

ارم دـنداد  ربـخ  هک  قیقحت  هب  : » هک هدوـمرف  تازجعملا » صوصنلاـب و  هادـهلا  تاـبثا   » باـتک رد  یلماـع ، ّرح  خیـش  لـیلج ، ثّدـحم 
یتازجعم بانج  نآ  زا  دندومن  هدهاشم  و  يرادیب ، رد  ار  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  دندید  ناشیا  هک  ام  باحـصا  تاقث  زا  یتعامج 

زا ار  ناشیا  داد  تاجن  و  دوب ، هدش  باجتسم  هک  ییاهاعد  ناشیا  يارب  زا  درک  اعد  و  یبیغ ، ياهربخ  هب  ار  ناشیا  داد  ربخ  و  هدّدعتم ،
.کلاهم ياهرطخ 

ملع و بالط  زا  میدوب  یتعامج  ام  و  يدـیع ، زور  رد  يرغـشم  هیرق  رد  لماع ) لبج   ) نامدوخ دالب  رد  میدوب  هتـسشن  اـم  هک : دومرف 
! هدرم مادک  تسا و  هدنز  تعامج  نیا  زا  کی  مادک  هدنیآ ، دیع  رد  هک  متسناد  یم  شاک  : » هک ناشیا  هب  متفگ  نم  سپ  احلص ؛

تسیب ات  رگید  دیع  و  ما ، هدنز  رگید  دیع  رد  هک  مناد  یم  نم  تفگ : سرد ، رد  دوب  ام  کیرش  دّمحم و  خیـش  وا  مان  هک  يدرم  سپ 
.دنک یمن  حازم  يوعد و  نیا  رد  تسا  مزاج  هک  وا  زا  دش  رهاظ  .لاس و  شش  و 
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؟ یناد یم  بیغ  ملع  وت  هک : وا  هب  متفگ  سپ 

یلاح رد  مریمب  هک  مدیسرت  یم  یتخس و  ضرم  هب  مدوب  ضیرم  نم  باوخ و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  مدید  نم  نکل  و  هن ! تفگ :
افـش دـنوادخ  هک  اریز  سرتم ! : » هک دومرف  نم  هب  سپ  لمع ؛ نآ  هب  ار  دـنوادخ  میامن  تاقالم  هک  یحلاص  لمع  نم  يارب  تسین  هک 

هب دومرف  اطع  هاگ  نآ  لاـس ، شـش  تسیب و  درک  یهاوخ  یناگدـنز  هکلب  ضرم ، نیا  رد  يریم  یمن  ضرم و  نیا  زا  ار  وت  دـهد  یم 
راک نیا  هک  مناد  یم  نم  و  دـش ، لـصاح  افـش  درک و  هراـنک  نم  زا  ضرم  و  نآ ، زا  مدیـشون  سپ  دوب ؛ شتـسد  رد  هک  یماـج  نم ،

.تسین ناطیش 

لقتنم نم  تشذـگ و  نآ  رب  یتّدـم  و  دوب -  لاس 1049  رد  نآ  و  متـشون -  ار  نآ  خـیرات  ار ، درم  نآ  نخـس  مدینـش  نوچ  نم  سپ 
خیرات نآ  هب  مدرک  عوجر  سپ  تشذگ ؛ تّدم  هک  داتفا  ملد  رد  دش ، رخآ  لاس  نوچ  سپ  لاس 1072 ؛ سّدقم  دهشم  يوس  هب  مدش 

سپ دـشاب ؛ هدرم  درم ، نآ  هک  تسا  راوازـس  هک  متفگ  سپ  لاس ؛ شـش  تسیب و  نامز ، نآ  زا  تشذـگ  هک  مدـید  مدرک ؛ باسح  و 
«. درک تافو  درم  نآ  هک  ارم  داد  ربخ  و  دوب -  دالب  نآ  رد  وا  و  دیسر -  مردارب  زا  یبوتکم  هک  هام  ود  ای  هام  کی  تدم  تشذگن 

یلماع ّرح  خیش  زا  مهدزون : تیاکح 

هب مدـش  التبم  یتخـس  ضرم  هب  متـشاد ، لاس  هد  هک  یکدوک  نامز  رد  نم  : » هک هدومرف  باتک  نامه  رد  روکذـم ، لیلج  خیـش  زین  و 
رد درم  مهاوخ  نم  هک  دـندرک  نیقی  و  يرادازع ، يارب  دـندش  اّیهم  دـندرک و  یم  هیرگ  دـندش و  عمج  نم ، براقا  لها و  هک  يوحن 

ناشیا رب  مدرک  مالس  سپ  مدوب ؛ يرادیب  باوخ و  نایم  رد  نم  ار و  مالسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  ربمغیپ و  مدید  سپ  .بش  نآ 
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بانج نآ  هک  نآ  زج  دنامن ، مرطاخ  رد  هک  تشذگ  ینخس  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  نم و  نایم  و  مدرک ، هحفاصم  کیاکی  اب  و 
! نم يالوم  يا  متفگ : متـسیرگ و  مدرک و  هحفاصم  بانج  نآ  اب  مالـسلا و  هیلع  بحاص  رب  مدرک  مالـس  سپ  درک ؛ اـعد  نم  ّقح  رد 

.مرواین تسدب  لمع  ملعزا و  اردوخ  دصقم  ضرم و  نیارد  مریمب  هک  مسرت  یم 

درک یهاوخ  رمع  دـهد و  یم  افـش  ار  وت  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هکلب  ضرم ، نیا  رد  دُرم  یهاوخن  وت  هک  اریز  سرتن ! دومرف : سپ 
.ینالوط رمع 

زا هیّلکلاب -  ضرم -  متفای و  تیفاع  لاح  رد  و  نآ ، زا  مدیماشآ  سپ  دوب ؛ شکرابم  تسد  رد  هک  داد  نم  تسد  هب  یحدـق  هاگ  نآ 
«. زور دنچ  زا  دعب  رگم  مدوب ، هدید  هچنآ  هب  مدرکن  ربخ  ار  ناشیا  دندرک و  بّجعت  مبراقا  لها و  متسشن و  دش و  لیاز  نم 

یلیبدرا سّدقم  متسیب : تیاکح 

ّالم يارب  زا  هک : لـمع  ملع و  رد  نم  دـیتاسا  نیرت  ّقثوم  ارم  داد  ربـخ  : » هک هدوـمرف  هّیناـمعنلا » راونـالا   » رد يریازج  هَّللا  تمعن  دـّیس 
دوب يا  هرجح  ارم  درک : لقن  وا  و  دوب ، عرو  لضف و  تیاهن  رد  دوب ؛ ماّلعریم  وا  مان  هک  شرفت  لها  زا  دوب  يدرگاـش  یلیبدرا ، دـمحا 

نوریب دوب -  هتـشذگ  بش  زا  رایـسب  و  مدـش -  غراف  دوخ  هعلاطم  زا  بش  کـی  سپ  .هفیرـش  هّبق  هب  تسا  طـیحم  هک  يا  هسردـم  رد 
: متفگ دیآ ؛ یم  هدرک ، مرح  هب  ور  هک  مدید  ار  يدرم  دوب ؛ کیرات  تخـس  بش  نآ  و  فارطا ، رد  مدرک  یم  رظن  هرجح و  زا  مدـمآ 

.ددزدب ار  اه  لیدنق  زا  يزیچ  هک  هدمآ  تسا  دزد  نیا  دیاش 

ار لفق  مدید  داتـسیا ؛ رّهطم و  مرح  ِرد  یکیدزن  هب  تفر  .دید  یمن  ارم  وا  وا و  یکیدزن  هب  متفر  مدـمآ و  ریز  هب  دوخ  هرجح  زا  سپ ،
دش زاب  داتفا و  هک 
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.دینش باوج  رّهطم  ربق  بناج  زا  درک و  مالس  فیرش ؛ ربق  رب  دش  فّرشم  و  بیترت ، نیمه  هب  موس  مود و  ِرد  وا ؛ يارب 

هب دش  هّجوتم  فجن و  زا  تفر  نوریب  هاگ  نآ  هّیملع ؛ هلأسم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  تفگ  یم  نخـس  هک  ار  وا  يادص  متخانـش  سپ 
یم نخـس  هک  ار  وا  مدینـش  دجـسم ، بارحم  هب  دیـسر  نوچ  سپ  .دید  یمن  ارم  وا  متفر و  وا  بقع  زا  نم  سپ  هفوک ؛ دجـسم  يوس 

.دید یمن  ارم  وا  متشگرب و  وا  بقع  زا  نم  تشگرب و  هلأسم ؛ نامه  رد  رگید  یصخش  اب  دیوگ 

هاگآ ارم  رخآ ؛ ات  لوا  زا  وت  اب  مدوب  نم  : » متفگ مدرک و  رهاـظ  وا  رب  ار  دوخ  دوب ؛ هدـش  نشور  حبـص  فجن ، هزاورد  هب  دیـسر  نوچ 
رد یتفگ  یم  نخـس  وا  اـب  هک  دوب  یک  مود ، صخـش  و  یتـفگ ، یم  نخـس  وا  اـب  هفیرـش  هّبق  رد  هک  دوب  یک  یلوا ، صخـش  هک  نک 

.دنک تافو  هک  نآ  ات  وا ، ّرس  هب  مهدن  ربخ  هک  تفرگ  نم  زا  اهدهع  سپ  هفوک ؛؟

ربـق دزن  بش ، رد  مور  یم  نوریب  تسه  اـسب  سپ  دوـش ؛ یم  هبتـشم  لـیاسم ، زا  یـضعب  نـم  رب  نـم ! دـنزرف  يا  دوـمرف : نـم  هـب  سپ 
بحاـص يوس  هب  ارم  بش  نیا  رد  و  مونـش ، یم  باوج  منک و  یم  مّلکت  باـنج ، نآ  اـب  هلأـسم ، نآ  رد  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

نیا وا و  دزن  هب  ورب  سپ  تسا ؛ هفوک  دجـسم  رد  بشما  مالـسلا  هیلع  يدـهم  مدـنزرف  هک : دومرف  دومرف و  هلاوح  مالـسلا  هیلع  نامزلا 
.دوب مالسلا  هیلع  يدهم  صخش ، نیا  و  نک ! لاؤس  وا  زا  ار  هلأسم 

لیلج لـضاف  ملاـع  ماـّلعریم ، دّیـس  هک  هدرک  رکذ  ءاـملعلا » ضاـیر   » رد یناهفـصا  هَّللا  دـبع  ازریم  ریرِْحن ، لـضاف  هک : دـیوگ  فلؤم 
زا دوب و  یلیبدرا  دمحا  اّلم  نادرگاش  لضافا  زا  دوب و  هماّلع  دوخ  مسا  لثم  و  تسا ، فورعم 
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زا دعب  هک  وا  تافو  ماگنه  رد  دمحا  الم  زا  دندرک  لاؤس  نوچ  .مولع  فانـصا  رد  بتک  رب  تسا  یتاقیلعت  تادافا و  دیاوف و  وا  يارب 
هب تایلقع ، رد  ماّلعریم و  هب  سپ  تایعرـش ، رد  اّما  : » دومرف دنیامن ، مولع  ذخا  دننک و  عوجر  وا  نادرگاش  زا  کی  مادـک  هب  وا  تافو 

.هَّللا ضیف  ریم 

تسا ازریم  دّیس  دنس ، دّیس  ّدج  روکذم ، ماّلعریم  هک  هدرک  لقن  یناهبهب  دیحو  دوخ  داتسا  زا  دوخ  لاجر  هیـشاح  رد  یلعوبا  خیـش  و 
رد نآ ، یلاوح  دادـغب و  رد  دوب  هدـش  عقاو  هک  نوعاط -  هّیـضق  رد  هک  ییاملع  هلمج  زا  دوب و  فرـشا  فجن  نینکاـس  ءّـالِجَا  زا  هک 

.دندرک تافو  لاس 1186 - 

رخآ و  یفالتخا ، رصتخم  اب  تفگ ؛... : وا  هک  ماّلعریم  لضاف ، دّیـس  زا  دنداد  ربخ  ارم  یتعامج  هک : هدومرف  راحب »  » رد یـسلجم  هماّلع 
: هک تسا  نینچ  راحب »  » رد نآ 

ارم هفرس  نوچ  منک و  عفد  دوخ  زا  ار  نآ  متسناوتن  هک  يوحن  هب  تفرگ ، هفرـس  ارم  هناّنح  دجـسم  رد  هک  نآ  ات  مدوب  وا  بقع  رد  نم 
وت اب  نم  متفگ : ینک ؟ یم  هچ  اجنیا  رد  تفگ : یلب ! متفگ : یماّلعریم ؛؟ وت  تفگ : تخانـش و  ارم  هدومن ، تافتلا  نم  يوس  هب  دینش ،
وت رب  بش  نیا  رد  هچنآ  رب  ارم  هک  ربق ، بحاص  ّقح  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  و  لاح ، ات  يدش  هسّدقم  هضور  لخاد  هک  یتقو  رد  مدوب 

.رخآ ات  لوا  زا  یهد ، ربخ  هدش ، يراج 

.یهدن ربخ  يدحا  هب  نم ، تایح  مادام  هک  یطرش  هب  مهد  یم  ربخ  تفگ :

نم لد  رد  سپ  دوب ؛ هدـش  لکـشم  نم  رب  هلأسم  نآ  مدرک و  یم  رکف  لـیاسم  زا  یـضعب  رد  نم  تفگ : تفرگ ، دـهع  نم  زا  نوچ  و 
رد دزن  هب  نوچ  و  منک ، لاؤس  وا  زا  ار  هلأسم  نآ  مورب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دزن  هک  داتفا 

ص:185

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ www.Ghaemiyeh.comدیشروخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


باوج ارم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  مدرک  لاؤس  یلاعت  قح  زا  و  يدید ، هکنانچ  دش ؛ هدوشگ  دیلک ، ریغ  هب  رد  مدیسر ،
ماما وا  هک  اریز  نک ؛ لاؤس  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  زا  ورب و  هفوک  دجـسم  هب  هک : دش  رهاظ  ییادص  ربق  زا  سپ  دـیوگ ؛

«. تسا وت  نامز 

یسلجم یقت  دمحم  الم  زا  مکی : تسیب و  تیاکح 

 - تسا هیداجـس » هلماک  هفیحـص   » يوار هک  ریمع -  نب  لّکوتم  نمـض  رد  هیقفلا » هرـضحیال  نم   » حرـش مراهچ  دلج  رد  موحرم  نآ 
: دومرف هک  تسا  نیا  نآ  و  هدومن ، رکذ 

نآ ات  دوبن ، يرارق  شبانج  رکذ  زا  ارم  وا و  ياضر  بلط  رد  مدوب  یعاس  ار و  يدـنوادخ  تاضرم  مدوب  بلاـط  غولب ، لـیاوا  رد  نم  »
هب کیدزن  تسا ، ناهفصا  رد  هک  میدق  عماج  دجسم  رد  هداتسیا  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  هک  باوخ  يرادیب و  نایم  رد  مدید  هک 

ارم و تشاذگن  سپ  مسوبب ؛ ار  شکرابم  ياپ  هک  مدرک  دصق  بانج و  نآ  رب  مدرک  مالس  سپ  تسا ؛ نم  سردَم  نآلا  هک  یبانط  ِرد 
دوب نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  نم ، رب  هدش  لکـشم  هک  ار  یلیاسم  بانج ، نآ  زا  مدیـسرپ  ار و  شکرابم  تسد  مدیـسوب  سپ  ارم ، تفرگ 

و اضق ، هب  مدوب  لوغـشم  نم  و  دـنا ، هتـساوخ  نم  زا  هک  يوحن  هب  تسین  اهنآ  هک  متفگ  یم  و  دوخ ، زاـمن  رد  متـشاد  هسوسو  نم  هک 
رهظ و زامن  کی  روآ  ياج  هب  تفگ : سپ  نآ ؛ مکح  زا  ییاهب  خیـش  دوخ ، خیـش  زا  مدرک  لاؤس  و  بش ، زاـمن  نم  يارب  دوبن  رّـسیم 

؟ مناوخب بش  زامن  نم  هک : مالسلا  هیلع  تّجح  زا  مدرک  لاؤس  سپ  مدرک ؛ یم  نینچ  نم  و  بش ! زامن  دصق  هب  برغم  رصع و 

.هدنامن مرطاخ  رد  هک  یلیاسم  زا  اهنیا ، ریغ  و  يدرک ! یم  هک  یعونصم  زامن  نآ  دننام  راین  ياجب  نک و  بش  زامن  دومرف :
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هک یباتک  نم  هب  نک  اطع  سپ  یتقو ؛ ره  رد  وت  بانج  تمدخ  هب  مسرب  هک  نم  يارب  دوش  یمن  رّسیم  نم ! يالوم  يا  متفگ : هاگ  نآ 
! نآ رب  منک  لمع  هشیمه 

.متخانش یم  ار  وا  باوخ  رد  نم  جاتدّمحم و  الوم  هب  یباتک  وت  تهج  هب  مدرک  اطع  نم  هک : دومرف  سپ 

! وا زا  ار  باتک  نآ  ریگب  ورب و  دومرف : سپ 

.ناهفصا زا  تسا  يا  هلحم  هک  خیّطب  راد  تمس  هب  دوب ، بانج  نآ  يور  لباقم  هک  يدجسم  رد  زا  متفر  نوریب  سپ 

؟ نم دزن  هداتسرف  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ار  وت  تفگ : دید ، ارم  صخش و  نآ  هب  مدیسر  نوچ  سپ 

سپ تساعد ، باتک  نآ  هک  نم  رب  دش  رهاظ  ار و  نآ  مدرک  زاب  نوچ  يا ؛ هنهک  باتک  دوخ ، لغب  زا  دروآ  نوریب  سپ  يرآ ! متفگ :
نآ مدـش و  رادـیب  هک  مالـسلا ؛ هیلع  بحاص  يوس  هب  مدـش  هّجوتم  وا و  دزن  زا  متـشگرب  متـشاذگ و  دوخ  مشچ  رب  ار و  نآ  مدیـسوب 

زامن زا  مدش  غراف  نوچ  سپ  رجف ؛ عولط  ات  باتک  نآ  توف  تهج  هب  هلان  هیرگ و  عّرـضت و  رد  مدرک  عورـش  سپ  .دوبن  نم  اب  باتک 
راهتـشا تهج  هب  جات ، هب  ار  وا  ترـضح  ندـیمان  و  تسا ، ییاهب  خیـش  نامه  دّـمحم ، اـنالوم  هک  دوب  هداـتفا  نینچ  ملد  رد  بیقعت ، و 

هلباـقم هب  تسا  لوغـشم  هک  ار  وا  مدـید  دوب -  عماـج  دجـسم  راوج  رد  هک  وا -  سردـم  هب  متفر  نوـچ  سپ  اـملع ؛ ناـیم  رد  تسوا 
.دوب یناگیاپلگ  راقفلاوذ  ریما  حلاص  دّیس  هدنناوخ ، و  هلماک ، هفیحص 

نم رب  هک  یمغ  تهج  هب  نکل  دوب ، هفیحـص  دنـس  رد  ناشیا  مالک  هک  دوب  نآ  رهاظ  و  راک ، نآ  زا  دـش  غراف  ات  متـسشن  یتعاس  سپ 
مدیمهفن دوب ، یلوتسم 
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تهج هب  مدرک  یم  هیرگ  متفگ و  وا  هب  ار  دوـخ  باوـخ  خیـش و  دزن  متفر  سپ  مدرک ؛ یم  هیرگ  نم  و  ار ، ناـشیا  نخـس  وا و  نخس 
تبحص رتشیب  و  یتساوخ ! یم  هشیمه  هچنآ  مامت  هینیقی و  فراعم  هّیهلا و  مولع  هب  ار  وت  داب  تراشب  : » تفگ خیـش  سپ  باتک ؛ توف 
نوریب دشن و  نکاس  مبلق  سپ  نآ ؛ هب  دوب  لیام  وا  دوب و  مالسلا ) مهیلعراهطا  هّمئا  لوبق  دروم  نافرع  ینعی   ) فّوصت رد  خیـش ، اب  نم 

.متفر اج  نآ  هب  باوخ  رد  هک  یتمس  نآ  هب  مورب  هک  داتفا  ملد  رد  ات  رّکفت ، هیرگ و  اب  متفر 

، وا هب  مدیـسر  نوچ  سپ  جات ؛ هب  بّقلم  دوب و  نسح  اـقآ  شمـسا  هک  ار  یحلاـص  درم  مدـید  خـیّطب ، راد  هّلحم  هب  مدیـسر  نوچ  سپ 
یمن لمع  فقو ، طورـش  هب  دریگ ، یم  نآ  زا  هک  هبلط  ره  هک  تسا  نم  دزن  رد  يا  هیفقو  بتک  نـالف ! اـی  تفگ : وا ؛ رب  مدرک  مـالس 

! ریگب نآ ، هب  یجاتحم  هک  ار  هچره  بتک و  نیا  هب  نک  رظن  ایب و  نآ ، هب  ینک  یم  لمع  وت  دنک و 

نامه هک  اعد  باـتک  ینعی   ) مدوب هدـید  باوخ  رد  هک  دوب  یباـتک  داد ، نم  هب  هک  یباـتک  لوا  سپ  وا ؛ هناـخباتک  رد  متفر  وا  اـب  سپ 
وا يارب  ار  باوخ  هک  مرادـن  رطاخ  رد  .دـنک و  یم  تیاـفک  ارم  متفگ : هلاـن و  هیرگ و  رد  مدرک  عورـش  سپ  دوب ؛) هیداّجـس  هفیحص 

هخسن دیهش  و  دیهـش ، هخـسن  زا  دوب  هتـشون  وا  ردپ  ّدج  هک  وا  هخـسن  اب  هلباقم  رد  مدرک  عورـش  خیـش و  دزن  رد  مدمآ  و  هن ، ای  متفگ 
و هطساو ، کی  هب  ای  هطساو  نودب  سیردا ، نبا  هخسن  اب  دوب  هدرک  هلباقم  و  نوکس ، نبا  ءاسؤرلا و  دیمع  هخسن  زا  دوب  هتشون  ار  دوخ 

نآ اب  تشاد  تقفاوم  تیاهن  دوب و  هدش  هتـشون  دیهـش  ّطخ  زا  دومرف ، اطع  نم  هب  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  هک  يا  هخـسن 
«. هخسن
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هدومن و رکذ  هلماک  هفیحـص  يارب  زا  دوخ ، ردپ  زا  يرـصتخم  هزاجا  تروص  راحب »  » رد هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  هک : دیوگ  فلؤم 
ياعد و  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  لیجنا  دّـمحم ، لآ  روبز  هب  بّقلم  هک  ار  هلماـک  هفیحـص  منک  یم  تیاور  نم  : » هک هتفگ  اـجنآ  رد 

.تسا هفلتخم  ياه  هقیرط  رایسب و  دیناسا  هب  لماک 

رد مالـسلا  هیلع  نامحر  هفیلخ  نامزلا و  بحاص  ام ، يالوم  زا  هلواـنم  وحن  هب  ار  نآ  منک  یم  تیاور  نم  هک  تسا  نآ  اـهنآ  زا  یکی 
 . ...ینالوط یباوخ 

یناث دیهش  هون  دمحم ، خیش  يدابآرتسا و  دّمحم  ازریم  زا  مود : تسیب و  تیاکح 

یلاوح رد  یبش  تفگ : هک  يدابآرتسا  دّمحم  ازریم  لضاف ، دنس  دّیس  زا  داد  ربخ  ارم  یتعامج  : » هک هدومرف  راحب »  » رد یسلجم  هماّلع 
هقاط کی  دیسر ، نم  کیدزن  نوچ  دوب ؛ فاوط  لوغشم  هک  مدید  ار  يور  کین  یناوج  هاگان  مدوب ، فاوط  لوغشم  مارحلا  هَّللا  تیب 

!؟ نم دّیس  يا  تساجک  زا  نیا  متفگ : مدییوب و  متفرگ و  ار  لگ  نآ  نم  و  دوبن -  لگ  مسوم  تقو ، نآ  و  داد -  نم  هب  خرس  لُگ 

.مدیدن ار  وا  نم  دش و  بیاغ  نم  رظن  زا  هاگ  نآ  دنا ؛ هدروآ  نم  يارب   (1) ...زا دومرف :

دلاو لاوحا  نمـض  رد  روثنملا » ّردلا   » باتک رد  هللا  همحر  یناث  دیهـش  ینّابر ، ملاع  یلع ، خیـش  لمکا ، ّلجا  خیـش  هک : دیوگ  ّفلؤم 
ارم داد  ربخ  هک  هدرک  لقن  تامم -  تایح و  رد  دوب  همّظعم  هّکم  رواجم  هک  هریغ ، و  راصبتسا » حرـش   » بحاص دّمحم ، خیـش  دوخ - 

هللا همحر  نسحلا  یبا  نب  دّمحم  دیس  رتخد  وا -  هجوز 
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هک ییاهزیچ  زا  و  بش ، نآ  لوط  رد  ار  نآرق  توالت  وا  دزن  رد  دندینـش  یم  درک ، تاـفو  موحرم  نآ  نوچ  هک : وا -  دـالوا  رداـم  و 
هن دوب و  دالب  نآرد  هن  هک  ناتـسمز  ياه  لگ  زا  یلگ  وا  هب  دومن  اـطع  دـمآ و  يدرم  سپ  درک ، یم  فاوط  وا  هک  نیا  تسا  روهـشم 

سپ دنیبب ، ار  وا  هک  درک  هدارا  هاگ  نآ  (1) ؛  ... نیا زا  تفگ : يدروآ ؛؟ اجک  زا  ار  نیا  تفگ : وا  هب  سپ  دوب ؛ نآ  مسوم  ناـمز ، نآ 
«. دیدن ار  وا 

هّکم رواجم  ماکحالا ، تایآ  هفورعم و  هیلاجر  بتک  بحاص  رکذـلا ، قباس  يداـبآرتسا  دّـمحم  ازریم  لـیلج ، دّیـس  هک  دـنامن  یفخم 
لیلج ود  ره  درب و  یم  ار  وا  مسا  مارتحا ، اب  راصبتسا » حرش   » رد دمحم  خیـش  رّرکم  تسا و  روکذم  دّمحم  خیـش  داتـساو  دوب  همّظعم 

.دشاب هداد  يور  ود  ره  يارب  هّیضق  نیا  هک  دوش  یم  و  هیلاع ، ماقم  ياراد  دنردقلا و 

، شدـنزرف ّطخ  زین  دراد و  ار  موحرم  نآ  ّطخ  اج  دـنچ  رد  دوب و  شّفلؤم  کـلم  تسا و  ریقح  دزن  هک  راصبتـسا » حرـش   » تشپ رد  و 
راد زا  تسا -  یناث  دیهش  نب  دّمحم  خیش  دیمح ، دیعس  خیش  وا  و  باتک -  نیا  فّنصم  دش  لقتنم  هتـشون : نینچ  دراد ، ار  یلع  خیش 

.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  نیلسرملا  دّیس  ترجه  زا  هنس 1030  مارحلا  هدعقیذ  مهد  هبنشود ، بش  رورس ، راد  يوس  هب  رورغ ،

نم هک  یتـسرد  هب  هک : نم  يارب  تفگ  یم  وا  هک  ًههفاـشم  یکدـنا  زور ، دـنچ  هب  وا  لاـقتنا  زا  شیپ  وا  زا  مدینـش  نم  هک  قـیقحت  هـب 
هّکم رد  نیا  و  ار ، نیا  نم  ریغ  وا ، زا  دینـش  نینچ  و  نآ ، رب  دـیامن  تناـعا  ارم  دـنوادخ  هک  دـیاش  ماـیا ؛ نیا  رد  درک  مهاوـخ  لاـقتنا 

.میدرک نفد  مالسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  رازم  کیدزن  یّلعم ، ناتسربق  رد  ار  وا  دوب و  هفّرشم 
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يوسوم ناخ  یلع  دّیس  زا  موس : تسیب و  تیاکح 

« لاقملاریخ  » باتک رد  يزیوح ، یعشعشم  يوسوم  بلطملادبع  دیس  نب  فلخ  دیس  لیلج ، ملاع  دنزرف  ناخ ، یلع  دیـس  لضاف ، دّیس 
هب ار  ام  داد  ربخ  هک  یتیاکح  تسا  هلمج  نآ  زا  هک : هتفگ  دندید  ار  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  تبیغ ، رد  هک  نانآ  تایاکح  نمـض  رد 

سپ .یمک  هلفاق  رد  ءاسحَا ، هار  زا  یتعامج  اب  درک  ّجـح  وا  هک : اـهنآ  هب  مراد  قوثو  نم  هک  یناـسک  زا  ناـمیا ، لـها  زا  يدرم  : » نآ
زا یکی  رد  هک  داـتفا  قاـفتا  سپ  دـش ؛ یم  راوس  یهاـگ  تفر و  یم  هداـیپ  یهاـگ  هک  دوب  ناـشیا  اـب  يدرم  دـندرک ، تعجارم  نوچ 

.دشن رّسیم  يراوس  درم ، نآ  يارب  زا  دش و  لزانم  ریاس  زا  رتشیب  هلفاق  نآ  ریس  لزانم ،

هدیـسر وا  هب  هک  یجنر  بَعَت و  تّدش  زا  درم  نآ  .دندرک  چوک  اجنآ  زا  هاگ  نآ  تحارتسا ؛ یکدنا  باوخ و  يارب  دندمآ  دورف  سپ 
؛ درک رادـیب  ار  وا  باتفآ  ترارح  هک  نآ  اـت  دـنام  باوخ  رد  درم  نآ  دـندماینرب و  وا  صّحفت  رد  زین  تعاـمج  نآ  دـشن ؛ رادـیب  دوب ،

.دوخ تکاله  هب  تشاد  نیقی  داتفا و  هار  هب  هدایپ  سپ  دیدن ؛ ار  یسک  دش ، رادیب  نوچ 

راوس تسا و  نابایب  لها  تأیه  رد  هک  ار  يدرم  دـید  هک  دوب  لاح  نآ  رد  سپ  مالـسلا ؛ هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  دومن  هثاغتـسا  سپ 
؟ يدناماو هلفاق  زا  وت  نالف ! يا  دومرف : سپ  يا ؛ هقان  رب  تسا 

.يرآ متفگ :

؟ وت ياقفر  هب  مناسرب  ار  وت  هک  يراد  تسود  ایآ  تفگ :

.تسین يزیچ  نآ  ياوس  تسا و  نم  بولطم  هَّللاو -  نیا -  متفگ :

دوخ فیدر  رد  ارم  دیناباوخ و  ار  دوخ  هقان  و  ایب ! نم  کیدزن  سپ  دومرف :
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نآ دـنَاوت ؛ ياقفر  اهنیا  تفگ : میدـش ، اهنآ  کیدزن  نوچ  هلفاق ؛ هب  میدیـسر  رگم  یماگ  دـنچ  میتفرن  سپ  داتفا ؛ هار  هب  درک و  راوس 
«. تفر تشاذگ و  ارم  هاگ 

مولعلارحب دّیس  زا  مراهچ : تسیب و  تیاکح 

یجاح لیلج ، ملاع  فلخ  اضر -  یلع  اقآ  یناحور ، قیدص  ینامیا و  ردارب  ریـصب ، فراع  لماع و  دهاز  لماک و  ملاع  ار  ام  داد  ربخ 
تالامک هیناسفن و  تافص  رد  هک  هللا ، همحر  یسابلک  میهاربا  دّمحم  یجاح  نیدهازلا ، ءاملعلا  رخف  هداز  هریشمه  ینییان و  دّمحم  اّلم 

نیز اّلم  دـنوخآ  لیلج ، ملاع  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : دوب -  ریظن  یب  ایند  زا  ضارِعا  قوش و  اضر و  ربص و  ّتبحم و  فوخ و  زا  هیناسنا 
مولعلارحب ییابطابط  هماّلع  هعیشلا ، رخف  دّدسم ، ملاع  دنس و  دّیس  هَّللا  تیآ  سرد  سلجم  رد  مدوب  هتسشن  يزور  : » یساملس نیدباعلا 

زا هک  یلاس  نآ  رد  نیناوق - »  » بحاص یمق -  مساقلاوبا  ازریم  بانج  قّقحم ، ملاع  وا ، رب  دش  لخاد  هک  فرشا ، فجن  رد  هللا  همحر 
.مارحلا هَّللا  تیب  فاوط  قارع و  هّمئا  ترایز  تهج  هب  دوب  هدرک  تعجارم  ناریا 

نم و  دندوب -  رفن  دص  زا  هدایز  ناشیا  و  دندوب -  هدش  رـضاح  هدافتـسا  تهج  هب  دندوب و  سلجم  رد  هک  یناسک  دـندش  قّرفتم  سپ 
.دندوب داهتجا  عرو و  دادس و  حالص و  هجرد  یلعا  رد  هک  وا  باحصا  ناّصاخ  زا  رفن  هس  اب  مدنام 

يرهاظ و ناکم  برق  هینامسج و  هیناحور و  تدالو  هبترم  دیدومن  تفایرد  دیدش و  زیاف  امش  تفگ : دش و  دّیس  هّجوتم  قّقحم ، سپ 
! دیدروآ تسدب  هک  هیهانتمریغ  ياه  تمعن  نآ  زا  دییامن  قّدصت  ام  هب  يزیچ  سپ  .ار  ینطاب 

يادا يارب  مدوب  هتفر  هفوک  دجـسم  رد  تسا ) يوار  زا  دیدرت  و   ) لبق بش  ود  ای  هتـشذگ  بش  نم  هک : دومرف  لّمأت  نودب  دّیـس  سپ 
سپ دوشن ، لیطعت  هرکاذم  هثحابم و  هک  فرشا  فجن  هب  حبص  لوا  رد  عوجر  هب  مزع  اب  بش ، هلفان 
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سرت زا  مدرک  فرـصنم  نآ  زا  ار  دوخ  لایخ  سپ  هلهـس ؛ دجـسم  هب  نتفر  يارب  داـتفا  یقوش  ملد  رد  مدـمآ ، نوریب  دجـسم  زا  نوچ 
.درک یم  لیم  بلق ، دش و  یم  دایز  هتسویپ  قوش ، نکل  و  زور ، نآ  رد  هثحابم  ندش  توف  و  حبص ، زا  شیپ  فجن  هب  ندیسرن 

رب ارم  هک  تشذگن  یکدنا  داد ؛ تکرح  فرط  نآ  هب  ارم  تساخرب و  يرابغ  دـیزو و  يداب  هاگان  مدوب ، دّدرتم  هک  لاح  نآ  رد  سپ 
تسا لوغشم  هک  لیلج  یصخش  زج  نیدّدرتم  راّوز و  زا  تسا  یلاخ  هک  مدید  مدش ؛ دجـسم  لخاد  سپ  تخادنا ؛ هلهـس  دجـسم  ِرد 

.دنک یم  نایرگ  ار  مشچ  و  بلقنم ، ار  بلق  هک  یتاملک  هب  تاجاحلا  یضاق  اب  تاجانم  هب 

دوب و هدیسرن  مشوگ  هب  زگره  هک  تاملک  نآ  ندینـش  زا  دش  يراج  مکـشا  نازرل و  میاهوناز  دش و  هدنک  اج  زا  ملد  ّریغتم و  متلاح 
زا هک  نآ  هن  ار ، تاملک  نآ  دنک  یم  ءاشنا  هدننک ، تاجانم  هک  متسناد  و  هروثأم ، هیعدا  زا  دوب  هدیسر  نم  هب  هچنآ  زا  هدیدن  ممـشچ 

.دناوخ یم  دوخ  تاظوفحم 

.دش غراف  تاجانم  زا  هک  نآ  ات  مدوب  ذّذلتم  اهنآ  زا  متشاد و  ارف  تاملک  نآ  هب  شوگ  مداتسیا و  دوخ  ناکم  رد  سپ 

متفر یکدنا  مور ؛ شیپ  هک  دومرف  رما  .مداتسیا  متفر و  شیپ  یماگ  دنچ  ایب ! يدهم  دومرف : یسراف  نابز  هب  نم و  هب  دش  تفتلم  سپ 
نم و هب  باـنج  نآ  تسد  هک  اـجنآ  هب  اـت  متفر  شیپ  تسا ؛ لاـثتما  رد  بدا  دومرف : نتفر و  شیپ  هب  دومرف  رما  زاـب  مدومن ؛ فّقوت  و 

.دیسر یم  بانج  نآ  هب  نم  تسد 

نداد باوج  رد  درک  عورش  دومن و  ضارعا  دیشک و  تسد  نخس ، هتشر  نیا  زا  هعفد  کی  دیسر ، اجنیا  هب  هللا  همحردّیس  مالک  نوچ 
.دوب هدرک  دّیس  بانج  زا  نیا  زا  لبق  هک  یلاؤس  زا  روکذم  قّقحم 
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ینیوزق يدهم  دّیس  زا  مجنپ : تسیب و  تیاکح 

هراشا

هَّللا دـبع  یبا  تراـیز  دـصق  هب  هّلح ، رهـش  زا  نابعـش  هاـم  مهدراـهچ  زور  مدـمآ  نوریب  دوـمرف : هک  مدینـش  هللا  همحر  موـحرم  نآ  زا 
(1) ّبیسم ریز  زا  هک  تارف  رهن  زا  تسا  يا  هبعـش  نآ  و   ) هّیدنه ّطش  هب  میدیـسر  نوچ  سپ  .نآ  همین  بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
هب میدرک  روبع  تسا ) ّطش  نیا  رانک  رب  هدش ، عقاو  البرک  فرط  هب  هّلح  هار  رد  هک  جریوط  هبصق  دور و  یم  هفوک  هب  دوش و  یم  ادج 

، دندوب هدش  دراو  نآ  یلاوح  فرشا و  فجن  زا  هک  يراّوز  دندوب و  هتفر  نآ  فارطا  هّلح و  زا  هک  يراّوز  میدید  نآ و  یبرغ  بناج 
روبع و زا  ار  نیدّدرتم  هار  دندوب و  هدمآ  دورف  هار  رد  اهدزد  هک  اریز  البرک ؛ يوس  هب  ناشیا  يارب  تسین  یهار  دـنروصحم و  ًاعیمج 

یم تراـغ  ار  وا  هک  نیا  رگم  دوش ، لـخاد  اـجنآ  هب  یـسک  هن  دـیآ و  نوریب  ـالبرک  زا  يدـحا  دنتـشاذگ  یمن  دـندرک و  عـطق  رورم 
.دندرک

، راّوز نیا  عضو  دش  دهاوخ  هچ  هک  مدوب  رظتنم  متـسشن ؛ مدروآ و  ياج  هب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  مدمآ و  دورف  یبرع  دزن  نم  دومرف :
....دمآ یم  مک  مک  ناراب  تشاد و  ربا  نامسآ  و 

كرابت و دـنوادخ  يوس  هب  مدـش  هّجوتم  سپ  دـش ؛ لصاح  میارب  یمیظع  راسکنا  تفرگ و  تخـس  یتّقر  ناشیا ، تلاـح  هب  ارم  سپ 
.دندش التبم  نآ  هب  هک  الب  نآ  زا  ار  راّوز  هثاغا  وا  زا  مدرک  بلط  مالسلا و  مهیلعوا  لآ  ربمغیپ و  هب  لّسوت  اعد و  هب  یلاعت 

وا تسد  رد  و  مدوب -  هدیدن  نآ  لثم  هک  وهآ  دننام  ییوکین -  بسا  رب  دـیآ  یم  هک  ار  يراوس  میدـید  هک  میدوب  لاح  نیا  رد  سپ 
وا تسا و  يزارد  هزین 
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.مدوب اجنآ  رد  نم  هک  يا  هناخ  دزن  رد  داتسیا  هک  نآ  ات  دیناود ؛ یم  ار  بسا  هدز ، الاب  ار  اه  نیتسآ 

رب دتسرف  یم  مالس  هک  یسک  ارم  داتسرف  درب -  ارم  مسا  و  انالوم -  ای  دومرف : هاگ  نآ  میداد ؛ ار  وا  مالس  باوج  ام  درک و  مالس  سپ 
، هینامیلس هتـشپ  رد  دوخ ، رکـشل  اب  ام  هار و  زا  ار  اهدزد  میدرک  درط  ام  هک  دنیایب  راّوز  هک  دنیوگ  یم  و  درب ] ار  رفن  ود  مسا  و   ] ...وت

.میراّوز رظتنم  هّداج ، رس  رب 

؟ هّینامیلس هتشپ  ات  یتسه  ام  اب  وت  متفگ : وا  هب  سپ 

.يرآ تفگ :

ینابایب برع  نآ  دندرک ؛ رـضاح  ارم  بسا  متفگ  سپ  هدـنام ؛ زور  هب  ًابیرقت  مین  تعاس و  ود  مدـید  مدروآ ؛ نوریب  لغب  زا  ار  تعاس 
ات دیـشاب  ام  دزن  ار  بشما  زادنیم ! رطخ  رد  ار  راّوز  نیا  دوخ و  ناج  نم ! يالوم  يا  تفگ : دیبسچ و  نم  هب  میدوب ، شلزنم  رد  ام  هک 

.دوش نشور  عاضوا 

.هصوصخم ترایز  كاردا  تهج  هب  ندش  راوس  زا  تسین  هراچ  متفگ : وا  هب  سپ 

.دندرک تکرح  ام  بقع  رد  راوس  هدایپ و  میدش ، راوس  ام  هک  دندید  راّوز  نوچ  سپ 

هتـشپ هب  میدیـسر  ات  میتفر  یم  وا  رـس  تشپ  رد  ام  و  هشیب -  ریـش  دـننام  دوب -  ام  يولج  رد  روکذـم  راوس  نآ  میداـتفا و  هار  هب  سپ 
رظن سپ  هتـشپ ؛ يـالاب  اـت  میتفر  اـم  تفر و  نییاـپ  هاـگ  نآ  میدرک ؛ تعباـتم  ار  وا  زین  اـم  تفر و  ـالاب  اـجنآ  رب  راوس  سپ  هّیناـمیلس ؛

؛ يرکـشل هن  میدید و  ار  يرکـشل  سییر  هن  و  تفر ، ورف  نیمز  هب  ای  تفر ، الاب  نامـسآ  هب  ایوگ  میدـیدن ؛ يرثا  راوس  نآ  زا  میدرک ؛
سپ
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؟ هدوب مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  وا  هک  دیراد  ّکش  ایآ  دندوب : نم  اب  هک  یناسک  هب  متفگ 

! هَّللاو هن  دنتفگ :

؛ ما هدـید  ار  وا  نیا ، زا  شیپ  یتقو  ایوگ  هک  وا  رد  مدرک  يدایز  لّمأت  تفر ، یم  ام  يور  شیپ  رد  باـنج  نآ  هک  یتقو  نآ  رد  نم  و 
نم لزنم  هب  هّلح  رد  هک  تسا   ] یـصخش نامه  مدش  رّکذتم  دش ، ادج  ام  زا  نوچ  سپ  ما ، هدـید  ار  وا  یک  هک  دـماین  مرطاخ  هب  نکل 

 ... دوب و هدمآ 

ینیوزق يدهم  دّیس  تاماقم  تامارک و  زا  یضعب 

وا ریغ  رد  دشن  عمج  هک  يرادقم  بقانم ، لیاضف و  زا  دش  اراد  اریز  دوبن ؛ دیعب  موحرم  دّیس  زا  تاماقم  تامارک و  نیا  دیوگ : فلؤم 
.راربا ياملع  زا 

تیاده رد  دندومن  عورش  اجنآ ، رد  دندش  رقتـسم  هّلح و  هب  فرـشا  فجن  زا  دندرک  ترجه  هک  نآ  زا  دعب  موحرم  نآ  هک  نآ  لوا :
هعیش بارعا ، زا  رفن  رازهدص  زا  هدایز  نآ ، جراخ  هّلح و  لخاد  زا  بانج ، نآ  توعد  تکرب  هب  و  لطاب ، قاهزا  ّقح و  راهظا  مدرم و 

زج هعیش ، راعـش  هیماما و  مئالع  زا  اجنآ  نایعیـش  میدید  میتفر ، هّلح  هب  نوچ  : » دندومرف ریقح  هب  ًاهافـش  و  دندش ، يرـشعانثا  صلخم 
ببـس هب  .هَّللا و  ءادعا  زا  يّربت  زا  یتح  يرب ؛ يراع و  راثآ ، ماکحا و  ریاس  زا  و  دـنرادن ، يزیچ  فرـشا ، فجن  هب  دوخ  تاوما  ندرب 

.تسوا صیاصخ  زا  هک  تسا  یگرزب  تلیضف  نیا  و  دندش ، راربا  احلص و  زا  همه  وا ، تیاده 

رکذ هب  لاغتشا  ماود  سفن و  نوکـس  تدابع و  تّقـشم  لّمحت  اضر و  اوقت و  ربص و  زا  دوب ؛ بانج  نآ  رد  هک  هّیناسفن  تالامک  مود :
.یلاعت يادخ 

جیاوح زا  يزیچ  نارازگتمدخ ، دالوا و  لها و  زا  دوخ ، هناخ  رد  زگره 
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هشوگ رد  تشاد و  یمرب  یبتک  هارمه ، هب  نکل  دش ، یم  رـضاح  اه  ینامهیم  اه و  همیلو  رد  درک و  یم  توعد  تباجا  و  دیبلط ، یمن 
.دیوگ باوج  وا  دنسرپ و  هلأسم  هک  نآ  رگم  دوبن ، يربخ  ار  ناشیا  سلجم ، ياه  تبحص  زا  دوب و  دوخ  فیلأت  لوغشم  سلجم ،

 - ار برغم  يرّرقم  هلفان  هاگ  نآ  دناوخ ، یم  دجـسم  رد  تعامج  اب  ار  برغم  زامن  هک  دوب  نینچ  ناضمر  هام  رد  موحرم  نآ  مسر  و 
راطفا دـمآ و  یم  هناخ  هب  دـناوخ و  یم  دـسر -  یم  بش  نآ  هب  تمـسق ، بسح  هام  مامت  رد  تعکر  رازه  زا  هک  ناضمر  هام  رد  هک 
يراق لوا ، دندش ؛ یم  عمج  مدرم  دـمآ و  یم  هناخ  هب  دـناوخ و  یم  ار  ءاشع  زامن  وحن  نامه  هب  دجـسم ، هب  تشگ  یمرب  درک و  یم 
بولق هک  يوحن  هب  دـناوخ ؛ یم  فیوخت  دـیدهت و  رجز و  ظعو و  هب  تشاد  ّقلعت  هک  نآرق  زا  یتایآ  ینآرق ، نحل  اب  یتوّصلا  نَسَح 

نآ .دـناوخ  یم  هغالبلا  جـهن  زا  يا  هبطخ  روط ، نامه  هب  يرگید  هاگ  نآ  .درک  یم  رت  ار  هدـش  کشخ  ياـه  مشچ  و  مرن ، ار  هیـساق 
دش یم  كرابم  هام  هیعدا  ندناوخ  لوغشم  احلص  زا  یکی  هاگ  نآ  .ار  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  بئاصم  درک  یم  تئارق  یموس  هاگ 

.تفر یم  دوخ  لزنم  هب  کی  ره  سپ  .رحس  ندروخ  تقو  ات  دندرک  یم  تعباتم  نارگید  و 

رـصع رد  دوب  یتّجح  تیآ و  دوب -  ریپ  رایـسب  هک  نآ  اب  تئارق -  ننـس و  لـفاون و  ماـمت  تاـقوا و  تبظاوم  تبقارم و  رد  هلمجلاـب  و 
.دوخ

(1) ریدغ دجسم  رد  مدوب و  موحرم  نآ  اب  تشگرب -  تفر و  ّجح -  رفس  رد  و 

ص:197

مزال هکلب  بسانم ، رایسب  .دنا  هدرک  بارخ  دعب  هنافّسأتم  و  هدوب ، هفحج  رد  ریدغ  دجـسم  لاس 1300 ق ، ات  دوش  یم  مولعم  . 91 - 1
، ناکما مدع  تروص  رد  دوش و  يزاسزاب  درادهگن ، هدنز  ار  نانمؤمریما  تماما  مخریدغ و  ناتـساد  دناوت  یم  هک  دجـسم  نیا  تسا 

نآ ّلحم  ریدـغ و  ترایز  هب  نایعیـش  یناریا و  نیرئاز  دـنک و  ظفح  یـشومارف  زا  ار  لـحم  نآ  هک  دوش  بصن  اـجنآ  ییولباـت  لـقاال 
.دنورب دجسم 
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ار ّقح  یعاد  هوامس ، هب  هدنام  خسرف  جنپ  ًابیرقت  لاس 1300 ، لّوالا  عیبر  مهدزاود  تعجارم ، رد  میدـناوخ و  زامن  ناشیا  اب  هفحج  و 
.دندرک انب  هیلاع  هّبق  شربق  رب  دش و  نوفدم  دوخ  مّرکم  يومع  دقرم  بنج  رد  فرشا ، فجن  رد  تفگ و  کیبل 

نآ نیقی  قدـص  لابقا و  زا  هنینأمط و  ناـمیا و  تّوق  زا  دـش  رهاـظ  فلاـُخم  فلاُؤم و  زا  يریثک  عمج  روضح  رد  شتاـفو  نیح  رد  و 
.دش مولعم  همه  رب  هک  يا  هرهاب  تمارک  دندش و  بّجعتم  همه  هک  یماقم  موحرم 

ندوب ِتابثا  رد  تسا  یباتک  اهنآ ، زا  یکی  هک  اهنیا  ریغ  مالک و  تماما و  دـیحوت و  لوصا و  هقف و  رد  يرایـسب  هقیار  فیناصت  موس :
.(1) بآم نسح  هل و  یبوط  تسا ؛ هسیفن  بتک  زا  هک  هیجان  هقرف  هعیش ،

ص:198

.دش هدنسب  نآ  يات  هب 25  اجنیا  رد  هک  دوب  هدش  لقن  تیاکح  بقاثلا 100  مجن  رد  . 92 - 1
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رد مالسلا ، هیلع  بانج  نآ  هدهاشم  یعّدم  بیذکت  رد  هک  یتیاور  نیب  هتشذگ و  ياه  هصق  تایاکح و  نیب  عمج  رد  : مهدزاود باب 
تسا هدیسر  يربک  تبیغ 

حیضوت

يوس هب  عیقوت  دمآ  نوریب  هک : دنا  هدرک  تیاور  جاجتحا »  » رد هللا  همحر  یـسربط  خیـش  و  نیدلا » لامک   » رد هللا  همحر  قودص  خیش 
: هک يرمس  نسحلا  یبا 

زا دش ، یهاوخ  توف  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  دنادرگ ، گرزب  وت  رد  ار  وت  ناردارب  رجا  دنوادخ ، ونـشب ! يرمـس ! دّـمحم  نب  یلع  يا  »
هک قیقحت  هب  سپ  وت ؛ تافو  زا  دعب  دشاب  وت  ماقم  مئاق  هک  يدحا  هب  نکم  ّتیـصو  ار و  دوخ  رما  نک  عمج  سپ  زور ؛ شـش  ات  لاح 

نیمز ندش  رپ  بولق و  تواسق  نامز و  لوط  زا  دعب  نیا  و  یلاعت ، يادخ  نذا  زا  دعب  رگم  تسین  يروهظ  سپ  هّمات ؛ تبیغ  دـش  عقاو 
هدهاشم دوش  یعّدم  سک  ره  هک  دیشاب  هاگآ  تسا ؛ هدهاشم  یعّدم  هک  یسک  نم  هعیـش  زا  دیآ  یم  هک  تسا  دوز  .روج و  زا  تسا 

«. ِمیِظَعلا ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  َّالِإ  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  تسا ؛ يرتفم  باّذک و  وا  سپ  ، (1) هحیص ینایفس و  جورخ  زا  شیپ  ار 

.دنا هدومرف  بلطم  نیا  هب  هراشا  رگید  ربخ  دنچ  رد  زین  و 

: تسا هجو  دنچ  هب  ربخ  نیا  زا  باوج  و 
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 . تسا مالسلا  هیلعرصع  ماما  روهظ  ياه  تمالع  زا  ینامسآ  يادص  هحیص و  ینایفس و  جورخ  . 93 - 1
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لوا باوج 

مزج و بجوم  دوشن و  لـصاح  نآ  زا  ناـمگ  نظ و  زج  هک  تسا  دـحاو  ربخ  نآ ، ریغ  تسا و  فیعـض  شدنـس  هک  ربخ  نیا  هک  نآ 
باب رد  اهنآ  زا  يدادعت  هک  تایاکح -  صصق و  عومجم  زا  هک  یعطق ، نادجو  اب  دنک  هضراعم  هک  درادن  تیلباق  سپ  دشابن ؛ نیقی 
قراخ تامارک و  دوب  اراد  تایاکح  نآ  زا  یخرب  هکلب  دوشن ؛ ادـیپ  اـهنآ  کـی  ره  زا  دـنچره  دوش ؛ یم  ادـیپ  هدـش -  لـقن  مهدزاـی 

.مالسلا هیلع  بانج  نآ  ریغ  زا  اهنآ  رودص  دشابن  نکمم  هک  ار  یتاداع 

لمع باتک  نامه  رد  نآ  هب  تسا ، یسوط  خیش  هک  نآ  لقان  هک  یفیعـض  ربخ  دوجو  تهج  هب  اهنآ  زا  ضارِعا  تساور  هنوگچ  سپ 
.وا ریغ  هب  دسر  هچ  سپ  هدرکن ؛

زا دنا و  هدرک  لالدتسا  نآ  هب  دنا و  هدومرف  طبض  بتک  رد  دنراد و  لوبق  ار  تایاکح  نآ  لاثما  لاح -  ات  میدق  زا  مالعا -  ياملع  و 
.دنا هدرک  قیدصت  دنا ، هتشاد  وا  مالک  قدص  هب  نانیمطا  هک  سک  ره  زا  دنا و  هتفرگ  رگیدکی 

مود باوج 

بانج نآ  بناج  زا  رابخا  ندناسر  تباین و  ياعّدا  اب  دنا  هدهاشم  یعّدم  هک  دـشاب  یناسک  بیذـکت  ربخ ، نیا  زا  دارم  دـیاش  هک  نآ 
رد یـسلجم  هماّلع  زا  باوج ، نیا  .دنتـشاد و  يرغـص  تبیغ  رد  ترـضح  نآ  ّصاخ  يارَفُـس  هک  ناـنچ  هعیـش ؛ يوس  هب  مالـسلا  هیلع 

.تسا راحب »  » باتک

موس باوج 

، دوخ خیاشم  زا  یثیداحا  میدرک  تیاور  ام  نم ! دّیس  يا  : » هک درک  ضرع  نیدلا  سمش  دّیـس  هب  لضاف ، نب  یلع  نیدلا  نیز  هک  نآ 
سپ هتفگ ، غورد  هک  قیقحت  هب  هدـید ، ارم  هک  دـیوگ  يربک  تبیغ  رد  هکره  دومرف : ترـضح  نآ  هک  مالـسلا  هیلعرمـالا  بحاـص  زا 

؟ ما هدید  ار  ترضح  نآ  نم  دیوگ  یم  هک  تسا  یسک  امش  نایم  رد  هنوگچ 
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تیب لها  زا  نانمشد ، يرایسب  ببس  هب  نامز ، نآ  رد  دومرف  ار  نخس  نیا  ترضح  نآ  ییوگ ؛ یم  تسار  تفگ : نیدلا  سمـش  دیس 
رکذ زا  دـندرک  یم  عنم  ار  رگیدـکی  ناـمز ، نآ  رد  نایعیـش  هک  نآ  یتح  ساـّبع ؛ ینب  ياـفلخ  زا  ناـمز  هنعارف  زا  ناـشیا  ریغ  دوخ و 

.دندیدرگ سویأم  وا  زا  نانمشد  هدیشک و  لوط  نامز  نونکا  و  بانج ، نآ  لاوحا  ندرک 

مراهچ باوج 

نیا هب  هروهـشم ، تاعیقوت  زا  دـعب  دـیفم ، خیـش  لاح  حرـش  رد  دوخ  لاجر  باتک  رد  هللا  همحر  مولعلا  رحب  ییاـبطابط  هماـّلع  هک  نآ 
نیا هک  صخـش  نآ  تلاـهج  يربـک و  تبیغ  رد  اـهنآ  عوقو  ببـس  هب  اـه  عیقوت  نیا  دروم  رد  دوش  یم  لاکـشا  : » هک دومرف  تراـبع 

.يرغص تبیغ  زا  دعب  ار  هدهاشم  وا ، ندرک  يوعد  هدناسر و  ار  تاعیقوت 

یلاح نآ  رد  ار و  مالـسلا  هیلع  ماما  دنک  هدهاشم  هک  تسا  نیا  هدش ، عونمم  هک  هدهاشم  هک  نیا  هب  لاکـشا  نیا  عفد  تسا  نکمم  و 
نیا يوعد  اه ، عیقوت  هدنروآ  هک  هدـشن  مولعم  ام  يارب  و  مالـسلا ، هیلع  تّجح  تسوا  هک  دـنادب  ار  بانج  نآ  دـنک  یم  هدـهاشم  هک 

«. دنشاب هدرک  ار  بلطم 

هب ملع  راربا ، ياملع  زا  یـضعب  يارب  هک  دوش  یم  اسب  و  : » هدومرف عامجا  هلأـسم  رد  دوخ ، دـیاوف »  » باـتک رد  مولعلارحب  هماـّلع  زین  و 
سپ .تبیغ  تّدـم  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیؤر  عانتما  اب  دـشابن  یفاـنم  هک  یهجو  رب  دوش  لـصاح  هنیعب  مالـسلا  هیلع  ماـما  لوق 
هدرک عمج  ات  عامجا ، ناونع  هب  ار  لوق  نآ  دـنک  یم  راهظا  سپ  مالـسلا ؛ هیلع  ماـما  هب  لوق  نآ  تبـسن  حیرـصت  زا  دوش  یمن  نّکمتم 

«. ّرس نیا  لثم  ياشفا  زا  یهن  ّقح و  راهظا  نایم  دشاب 

.دشاب هدنیآ  هجو  مالک ، نیا  زا  ناشیا  دارم  دیاش  و 
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مجنپ باوج 

نأش رد  هدـهاشم  عاـنتما  دوش  عنم  هک  تسه  یهاـگ  و  : » هک هدومرف  قباـس  مـالک  زا  دـعب  لاـجر ، رد  مولعلا ، رحب  هماـّلع  زاـب  هک  نآ 
«. راثآ زا  یضعب  تلالد  لقع و  تلالد  ببس  هب  رابخا -  رهاظ  نآ  رب  دراد  تلالد  دنچره  ّصاوخ - 

.ناشیا دوخ  تیاکح  تسا  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هقباس  تایاکح  نامه  راثآ ، زا  دارم  دیاش 

يارب زا  وا  ندرگ  رد  تسین  دوش و  یم  رهاظ  رمالا  بحاـص  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هدـش  لـقن  هک  تسا  يربخ  اـی 
.شروهظ تقو  ات  قلخ  زا  دوش  یم  ناهنپ  يا ؛ هّمذ  هن  يدقع و  هن  يدهع و  هن  یتعیب و  يدحا 

؟ شروهظ زا  شیپ  دوش  یمن  هدید  نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع  يوار 

هک وا  لضف  هب  نیفراع  ياـه  مشچ  ار  وا  دـنیب  یم  و  لـیالد ، نیهارب و  دوش  یم  رهاـظ  شتدـالو و  تقو  دوش  یم  هدـید  هکلب  دومرف :
«. وا رد  دنراد  کش  هک  یناسک  هب  وا  دوجو  هب  دنهد  یم  تراشب  دنتسه ؛ نیلماک  نیرکاش 

نب میهاربا  نب  یلع  هّصق  دـنا  هدرک  تیاور  هربتعم  ياهدنـس  هب  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  رفعج ، یبا  قودـص و  خیـش  یـسوط و  خـیش 
هیلعرـصع ماما  لاح  زا  وا ، ندرک  صّحفت  هّکم و  هب  اجنآ  زا  هنیدـم و  هب  اجنآ  زا  هفوک و  هب  زاوها  زا  ار  وا  نتفر  ّتیفیک  ار و  راـیزهم 

کـشر هک  يرازغرَم  رد  فیاط  کیدزن  رد  دوخ و  هارمه  هب  درب  ار  وا  هک  یناوج  تمدـخ  فاوط ، لاح  رد  ار  وا  ندیـسر  مالـسلا و 
زا هکلب  ّصاوخ ، زا  یکی  هک  یناوج  نآ  تمدخ  هب  نوچ  يربط ، تیاور  هب  .دیـسر و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  هب  دوب ، نیرب  تشهب 

!؟ نسحلاوبا يا  یهاوخ  یم  هچ  : » تفگ وا  هب  ناوج  نآ  دیسر ، دوب ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ّصاخ  ناکیدزن 

.ار ملاع  زا  بوجحم  ماما  تفگ :

ص:202

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بئاغ www.Ghaemiyeh.comدیشروخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com


«. ...امش ياهرادرک  ِيدب  امش  زا  ار  بانج  نآ  هدرک  بوجحم  نکل  و  اهامش ، زا  تسین  بوجحم  بانج  نآ  تفگ :

یفانم هچنآ  یـصاعم و  تارذـق  زا  ار  دوخ  راتفگ  رادرک و  دـشابن و  يدـب  لمع  ار  یـسک  رگا  هک  نیا  هب  تسا  هراشا  مـالک ، نیا  رد 
.بانج نآ  تمدخ  ندیسر  زا  تسین  یباجح  وا  يارب  دشاب ، هدرک  هزیکاپ  كاپ و  تسا ، بانج  نآ  باحصا  هریس 

.يربک تبیغ  رد  تیؤر  ناکما  رب  دنا  هدومرف  حیرصت  مالک ، ملع  رابخا و  نف  هرَهَم  مالعا و  ياملع  و 

يدحا وا  تمدخ  هب  دسرن  هک  يوحن  هب  دشاب  بیاغ  ماما  هاگره  : » هتفگ هک  یسک  نآ  باوج  رد  ءایبنَالا » هیزنت   » رد یـضترم  دیـس  و 
»؟ وا مدع  وا و  دوجو  نایم  تسا  قرف  هچ  سپ  وا ، هب  دوشن  عفتنم  و  قلخ ، زا 

وا دنک  یمن  تاقالم  و  يدحا ، وا  تمدخ  دـسر  یمن  هک  میرادـن  عطق  ام  هک : نیا  مییوگ ، یم  وا  باوج  رد  هک  يزیچ  لوا  : » هدومرف
«. ...نآ هب  ندرک  نیقی  يوس  هب  تسین  یهار  و  هدشن ، مولعم  هک  تسا  يرما  نیا  و  يرشب ، ار 

، تلع نیا  سپ  نیدـناعم ، زا  وا  هّیقت  و  نیملاظ ، زا  تسوا  فوخ  ماما ، ندـش  ناـهنپ  رد  تلع  هاـگره  : » هتفگ هک  نآ  باوج  رد  زین  و 
رهاظ ماما  هک  نیا  تسین  عنتمم  : » هک هدومرف  ناشیا ،» يارب  دوش  رهاظ  هک  تسا  بجاو  سپ  وا ؛ نایعیش  نایلاوم و  ّقح  رد  تسا  لیاز 

دوخ لاـح  زا  یـسکره  نآ ؛ عاـنتما  نآ و  ندوبن  هب  درک  نیقی  دوش  یمن  هک  تسا  يرما  نیا  و  دوخ ، ياـیلوا  زا  یـضعب  يارب  زا  دوش 
«. دوخریغ لاح  ندیمهف  يوس  هب  وا  يارب  تسین  یهار  دراد ؛ ربخ 
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.دنا هدومرف  ار  نومضم  نیا  هب  بیرق  تبیغ ، رد  تسا  يرصتخم  هلاسر  هک   (1)« عنقم باتک « رد  و 

نآ هک  یلاؤس  نیا  زا  دوش  هداد  باوج  هک  تسا  راوازس  هچنآ  و  : » دومرف روکذم  لاؤس  زا  باوج  رد  تبیغ »  » باتک رد  یسوط  خیش 
تـسا زیاج  هکلب  دوخ ، يایلوا  عیمج  زا  بانج  نآ  ندوب  ناهنپ  رب  میرادـن  ملع  هک  ام  مییوگ : یم  هک  نیا  میدرک ، لقن  فلاخم  زا  ار 

، هدش عفر  وا  تاهبـش  سپ  وا ، يارب  دش  رهاظ  رگا  سپ  ار ؛ دوخ  لاح  رگم  یناسنا  چیه  دـناد  یمن  .ناشیا و  رثکا  يارب  زا  دوش  رهاظ 
یعنام يارب  ینعی  وا ؛ هب  تسا  عجار  هک  يرما  تهج  هب  وا ، يارب  هدشن  رهاظ  بانج  نآ  هک  دناد  یم  سپ  وا ، يارب  دـشن  رهاظ  رگا  و 

 ...«. تسوا فرط  زا  هک  تسا  يریصقت  تهج  هب  و  ار ، عنام  نآ  دناد  یمن  دنچره  تسوا ؛ رد  هک  تسا 

ینعی ار -  ماقم  نیا  ياوعد  حیرـصت ، هیانک و  هب  هّجحملا » فشک   » باتک زا  اج ، دـنچ  رد  سوواـط ، نب  یلع  نیدـلا ، یـضر  دیـس  و 
هیلع يدهم  ام  يالوم  تبیغ  هک  دّمحم ! نم  دنزرف  يا  نادب  : » هدومرف اج  کی  رد  هدرک ؛ ار -  ندیسر  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ 

نیرهاط ءابآ  تماما  بانج و  نآ  تماما  توبث  رب  تساه  لـیلد  هلمج  زا  ار ، نیقفاوم  زا  یـضعب  فلاـخم و  هدومن  ّریحتم  هک  مالـسلا 
« تبیغ  » باـتک هیوباـب و  نب  ا  تبیغ »  » باـتک لـثم  هعیـش -  ریغ  هعیـش و  بتک  رب  يدـش  فقاو  هاـگره  وت  هک  اریز  مالـسلا ؛ مهیلعوا 

وا ندمآ  نوریب  تقیقح  وا و  تافص  يدهم و  رابخا  رد  میعن  یبا  ظفاح  باتک  لثم  و  الج » افش و   » باتک لثم  ینامعن و 
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نیا تسا  نّمـضتم  هک  ار  اهنآ  رتشیب  ای  اـهنآ  یباـی  یم  فیارط - »  » باـتک رد  اـهنآ  هب  مدرک  هراـشا  هک  ییاـه  باـتک  و  وا ، توبث  و 
سپ نآ ؛ هب  دندوب  لیاق  هک  یناسک  زا  یـضعب  وا  تماما  زا  ددرگ  یمرب  هک  نیا  ات  ینالوط ؛ تبیغ  دش  دهاوخ  بیاغ  وا  هک  ار  بلطم 

.شدوخ بانج و  نآ  ناردپ  تماما  رد  دوب  دهاوخ  ینعط  ار ، تبیغ  نیا  دنکن  تبیغ  رگا 

بانج نآ  هک  نآ  اب  شتبیغ ؛ تّحـص  شتماما و  تابثا  رد  وا ، نیفلاخم  رب  ترـضح  نآ  يارب  ناشیا و  يارب  دـش  تّجح  تبیغ ، سپ 
هب قلخ ، زا  ار  وا  هدرکن  تاقالم  هک  نآ  زا  هدش  بیاغ  هک  تسین  نیا  زج  و  نیقی ، وحن  رب  یلاعت  يادـخ  اب  تسا  رـضاح  مالـسلا  هیلع 

«. نایملاع راگدرورپ  تعباتم  مدع  و  ترضح ، نآ  زا  تعباتم  مدع  تهج 

وت مناسانش  یم  وت ، يارب  رارـسا  ندومن  فشک  يارب  زا  ار  وت  قیفوت  تقفاوم  مدرک  كاردا  رگا  : » هک تسا  هدومرف  رگید  ياج  رد  و 
.تایاور زا  هیلقع و  ياه  لیلد  زا  نیا ، هب  يوش  ینغتسم  و  دوشن ، هبتشم  هک  ار  يزیچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ربخ  زا  ار 

وا دهد  نذا  هک  نآ  ات  دوخ ، رما  فشک  زا  تسا  روذعم  قیقحت ، وحن  رب  تسا  دوجوم  هدـنز و  مالـسلا  هیلع  بانج  نآ  هک  یتسرد  هب 
و نیقی ، وحن  هب  ار  نیا  نادب  سپ  ایصوا ؛ ایبنا و  زا  يرایـسب  تداع  نیا ، رب  دوب  هدش  يراج  هک  نانچ  قیفـش ؛ میحر  دنوادخ  ریبدت  ار 

دیـشروخ رون  نتخانـش  زا  رت  نشور  حـضاو و  ار  باـنج  نآ  هتخانـش  وـت ، ردـپ  هک  یتـسرد  هب  دوـخ ؛ نید  هدـیقع و  ار  نیا  نادرگب 
.نامسآ

«. هدومن هدارا  وا  هب  ار  شناسحا  مامت  دوخ و  تیانع  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  هک  یسک  يارب  ماما ، يوس  هب  تسا  زاب  هار  و 
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حلطـصم و عامجا  زا  ریغ  عامجا ، ماسقا  نمـض  رد  عانقلا » فشک   » باتک رد  ینیمظاک ، يرتشوش  هَّللا  دسا  خیـش  لیلج ، قّقحم  خـیش 
تهج هب  ماما ، لوق  هب  ملع  مالـسلا  هیلع  بیاغ  ماما  يارفُـس  زا  یکی  يارب  دوش  لـصاح  هک  نیا  اـهنآ  زا  موس  : » دـیامرف یم  فورعم ،
دشابن یفانم  هک  یهجو  رب  ًاهافش  بانج ، نآ  دوخ  زا  ندینش  هب  ای  هبتاکم ، عیقوت و  ببـس  هب  ای  یناهن ، رد  وا  يارب  وا  لثم  ندرک  لقن 

حیرـصت ار  وا  دـشابن  نکمم  و  ناشیا ، رارـسا  نالماح  زا  یـضعب  يارب  زا  ملع  نآ  دوش  لصاح  اـی  تبیغ ، ناـمز  رد  تیؤر  عاـنتما  اـب 
«. تسا هدش  علّطم  نآ  رب  وا  هچنآ  رب  ندرک 

هک نآ  مشش  باوج 

و يدحا ، يارب  زا  نآ  يوس  هب  تسین  یهار  سپ  تسا ؛ مالسلا  هیلع  بانج  نآ  رقتـسم  ناکم و  مانا ، رب  تسا  روتـسم  یفخم و  هچنآ 
.بانج نآ  نادنزرف  نایلاوم و  ناّصاخ و  یّتح  یسک  ار  نآ  دناد  یمن  و  يرشب ، اجنآ  هب  دسر  یمن 

رد ترـضح  نآ  روهظ  و  اهنآ -  زا  يا  هراپ  دـش  رکذ  هک  تاماقم -  نکاما و  رد  بانج  نآ  هدـهاشم  تاقالم و  درادـن  تاـفانم  سپ 
.تسا بانج  نآ  بصانم  زا  یکی  ّرطضم ، هثاغا  و  فوهلم ، تباجا  هک  بانج ، نآ  هب  هدش  یجتلم  ِثیغتسم  ِّرطضم  دزن 

زا : » هک مالـسلا  هیلع  هَّللادبعوبا  دومرف  تفگ : هک  راّمع  نب  قاحـسا  زا  یفاک »  » رد هدش  تیاور  هک  تسا  يربخ  لامتحا ، نیا  دّیؤم  و 
ار بانج  نآ  ناکم  دـناد  یمن  یمود  رد  هک  ینالوط ، يرگید  ...تسا و  هاتوک  اهنآ  زا  یکی  تسا ؛ تبیغ  ود  مالـسلا  هیلع  مئاق  يارب 

«. شنایلاوم زا  صاوخ  رگم 

هک مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  قاحسا  زا  ینامعن  خیش  و 
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تسا و ینالوط  اـهنآ  زا  یکی  تسا ؛ تبیغ  ود  مالـسلا  هیلع  مئاـق  يارب  زا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  امهیلعدّـمحم  نب  رفعج  هَّللادـبعوبا ،
وا ناکم  هب  تسین  ِملاـع  يرگید  رد  و  وا ، نایعیـش  زا  هّصاـخ  تبیغ ، نآ  رد  وا  ناـکم  هب  تسا  ِملاـع  یکی  رد  تسا ؛ هاـتوک  يرگید 

«. وا نید  رد  وا  نایلاوم  هّصاخ 

رد و  میدرک ، رکذ  هک  تسا  نانچ  خَُسن  یضعب  رد  و  تسا ، یفاک »  » رد يورم  قاحسا  ربخ  نامه  قاحـسا ، ربخ  نیا  هک  دنامن  یفخم 
؛ دوصقم لصا  زا  تسا  یباوج  ربخ ، هخسن  ود  ره  هب  و  تسا ، یفاک »  » هخسن قباطم  یضعب ،

دّیؤم سپ  بانج ، نآ  ناکم  رقتـسم و  هب  دنِملاع  يربک ، تبیغ  رد  شنایلاوم  زا  ناّصاخ  هک  نآ  رب  دراد  تلالد  یفاک »  » ربخ ربانب  هچ 
نآ هماقا  لحم  هب  دنتـسین  ملاـع  تقو ، نآ  رد  ناّـصاخ ، هک  دوب  دـهاوخ  نآ  دارم  یناـمعن ، خَُـسن  ضعب  رب  اـنب  و  دـشاب ، مجنپ  باوج 

«. ملاعلا وه  یلاعت  هَّللاو  « ؛ رگید نکاما  رد  ار  تیؤر  هدهاشم و  دنک  یمن  یفن  سپ  ترضح ؛
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تسا هدش  هدرب  مان  بلاطم  ءانثا  رد  هک  ییاه  باتک  یخرب  رداصم و  تسرهف 

میرک نآرق 

يدوعسم هیصولا ؛ تابثا 

یلماع ّرح  هادهلا ؛ تابثا 

یسربط جاجتحا ؛

ینجاور يدهملا ؛ رابخا 

ینادمه یلع  دیس  يدهملا ؛ رابخا 

یقاب نبا  حابصملا ؛ رایتخا 

سراوفلاوبا نیعبرا ؛

دیفم خیش  داشرا ؛

يولهد هَّللا  یلو  هاش  ءافخلا ؛ هلازا 

یسربط يرولا ؛ مالعا 

يرکب راّید  ءاصقتسالا ؛

یمعفک هیفاولا ؛ هّنُجلا 

یناث دیهش  روثنملا ؛ ّردلا 

لوا دیهش  سوردلا ؛

یضایب میقتسملا ؛ طارصلا 

یعفاش یجنگ  هّمهملا ؛ لوصفلا 

يرون ثّدحم  یسدقلا ؛ ضیفلا 

؛ همئالاو یبنلا  خیرات  یف  هیادهلا 
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یسوط خیش  یلاما ؛

یلماع ّرح  لمالا ؛ لما 

يرئازج هینامعن ؛ راونا 

بیبط نب  دمحم  نیدباعلا ؛ سینا 

یسلجم همالع  راونالا ؛ راحب 

یقّتم یلعالم  نامزلا ؛ بحاص  رابخا  رد  ناهرب 

راّفص تاجردلا ؛ رئاصب 

یمعفک نیمالا ؛ دلب 

یساملا ءایلوالا ؛ هجهب 

یعفاش یجنگ  نامزلا ؛ بحاص  لاوحا  رد  نایب 

؛ باّشخ نبا  خیرات 

ناکلخ نبا  خیرات 

يرکب راّید  سیمخ ؛ خیرات 

یسابع يارآ ؛ ملاع  خیرات 

يدابآرتسا نیدلا  فرش  تایآلا ؛ لیوأت 

یسلجم همالع  رئازلا ؛ هفحت 

؛ مق خیرات  همجرت 

؛ راحب مهدزیس  دلج  همجرت 

؛ يزار حوتفلاوبا  ریسفت 

ینارحب مشاه  دیس  ناهرب ؛ ریسفت 
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یّمق میهاربا  نب  یلع  یّمق ؛ ریسفت 

؛ یشاّیع ریسفت 

یضترم دیس  ءایبنالا ؛ هیزنت 
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سوواط نبا  دیس  عوبسُألا ؛ لامج 

يدنوار جئارخ ؛

قودص خیش  لاصخ ؛

؛ نآرقلا ّصاوخ 

يزیوح لاقملا ؛ ریخ 

یقارع مالسلاراد ؛

يرون مالسلاراد ؛

يدنوار تاوعد ؛

دهتجم نیسح  دیس  هاوانملا ؛ عفد 

يربط همامالا ؛ لئالد 

يرابخا دمحم  ازریم  بابلالا ؛ هریخذ 

؛ یلعوب لاجر 

؛ مولعلارحب دیس  لاجر 

؛ یّشک لاجر 

؛ راهطا همئا  لاوحا  بقانم و  هلاسر 

نیدلا لامج  دیس  بابحالا ؛ هضور 

؛ ءاملعلا ضایر 

یسلجم همالع  داعملاداز ؛

؛ ناتسودنه راثآ  یف  ناجرملا  هحبس 

یعفاش دمحا  دیس  هریس ؛
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؛ یبلح هریس 

دمحم خیش  راصبتسا ؛ حرش 

یسلجم همالع  هیقفلا ؛ هرضحیال  نم  حرش 

يزار الج ؛ افش و 

یماج هّوبنلا ؛ دهاوش 

؛ هیداّجس هفیحص 

یطویس هاحنلا ؛ تاقبط 

سوواط نبا  دیس  فئارط ؛

یطویس ...يدرولا ؛ فرع 

قودص خیش  عیارشلا ؛ للع 

قودص خیش  اضرلا ؛ رابخا  نویع 

؛ تازجعملا نویع 

؛ ناذاش نب  لضف  تبیغ 

؛ ینامعن تبیغ 

یبرع نیدلا  یحم  تاحوتف ؛

سوواط نبا  مومهملا ؛ جرف 

یسلبارط ریبک ؛ جَرَف 

یتخبون تالاقم ؛ قرف و 

اسراپ هجاوخ  باطخلا ؛ لصف 

سوواط نبا  لئاسلا ؛ حالف 
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یتشرهص حابصملا ؛ سبق 

ینیلک یفاک ؛

هیولوق نبا  هرایزلا ؛ لماک 

سیق نب  میلس  باتک 

هفیلخ جاح  نونظلا ؛ فشک 

یلبرا هّمغلا ؛ فشک 

يرتست عانقلا ؛ فشک 

سوواط نبا  هّجحملا ؛ فشک 

؛ يدهملا بقانم  یف  یفخملا  فشک 

یناردنزام میهاربا  نب  یلع  لوکشک 

زاّزخ رثالا ؛ هیافک 

یجنگ بلاطلا ؛ هیافک 

یحولریم يدتهملا ؛ هیافک 

ناخیلع دیس  بیطلا ؛ ملک 
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قودص خیش  نیدلا ؛ لامک 

یکجارک دئاوفلا ؛ زنک 

یسربط حاجنلا ؛ زونک 

شاّیع نبا  رثالا ؛ بضتقم 

يرتشوش نینمؤملا ؛ سلاجم 

یسربط نایبلا ؛ عمجم 

يربکعلت تاوعدلا ؛ عمجم 

هَّللاهبه دیس  قئارلا ؛ عومجم 

؛ رطاوخلا هیبنت  مارو /  هعومجم 

یقرب نساحم ؛

یعفای نانجلا ؛ هآرم 

يراق یلع  الم  هاکشم ؛ حرش  رد  هاقرم 

یسرب راونالا ؛ قراشم 

یسوط خیش  دّجهتملا ؛ حابصم 

یشیرق نیدلا  لامک  لوؤسلا ؛ بلاطم 

يراوزبس هاجنلا ؛ حیتافم 

یضترم دیس  عنقم ؛

يدانم نبا  محالم ؛

؛ بوشآرهش نبا  بقانم 

میعنوبا يدهملا ؛ بقانم 
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؛ یمزراوخ بقانم 

؛ میدق بقانم 

قودص خیش  نیزحلا ؛ سنوم 

سوواط نبا  تاوعدلا ؛ جهم 

یشرفت لاجرلا ؛ دقن 

مامه نب  دمحم  راونالا ؛ رون 

یسلجم همالع  نویعلا ؛ رون 

يدابآ تلود  ءادعسلا ؛ هیاده 

ینارعش تیقاوی ؛
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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