




مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  تازجعم 

: هدنسیون

روپربکا هللاابیبح 

: یپاچ رشان 

فلا

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  8تازجعم 

باتک 8تاصخشم 

مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  یگدنز  زا  8ياهصالخ 

مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  ترضح  8تدالو 

مالسلاهیلع نسح  ماما  8یکدوک 

مالسلاهیلع نسح  ماما  تماما  8نارود 

هیواعم اب  مالسلاهیلع  ماما  فالتخا  9دیدشت 

هیواعم اب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  9حلص 

مالسلاهیلع ترضح  نآ  9تداهش 

دش لیدبت  سرخ  هب  هدنهد  10مانشد 

دش لیدبت  نز  هب  هک  10يدرم 

ریزو رسپ  هاشداپ و  رتخد  ندش  11هدنز 

مالسلاهیلع نسح  ماما  اب  هدنرپ  نتفگ  12نخس 

دوب هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لتق  دصق  هب  هک  12يدرم 

دش روراب  زبس و  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ياعد  اب  امرخ  کشخ  13تخرد 

شتداهش زا  دعب  اهتدم  مالسلاهیلع  یلع  13ترایز 

رگید هباشم  14زاجعا 

مالسلاهیلع ترضح  ياپ  مرو  14هلئسم 

يرگید زا  رتتخس  مادک  15ره 

روگنا رانا و  نتفگ  15حیبست 

تشهب زا  16ییاهسابل 

یگهام هدراهچ  رد  مالسلاهیلع  ترضح  نتفگ  16نخس 
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تمایق ات  16رابخا 

تسا هیواعم  رادتسود  نم  17هیاسمه 

لهاله 17رهز 

شتداهش يارجام  زا  مالسلاهیلع  نسح  ماما  نداد  18ربخ 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  شراوگرزب  ردارب  هب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  19تیصو 

مالسلاهیلع نسح  ماما  19تداهش 

داد امرخ  هدش و  زبس  کشخ ، 19تخرد 

دنوادخ رهش  20ود 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  20يهیرگ 

دسر یم  هام  20لوا 

دهد یم  ربخ  لتاق  زا  مالسلاهیلع  نسح  21ماما 

نایفوک ییافو  21یب 

دنوادخ تساوخ  هب  21ياهمشچ 

مالسلاهیلع یلع  نانمشد  نایم  اهرانید  22میسقت 

یکدوک رد  لاؤس  22خساپ 

دینک یمن  افو  هدعو  22هب 

دیراورم زا  22یناراب 

یتشهب ياهاذغ  23اههتشرف و 

نامثع لتق  زا  23عالطا 

نامسآ زا  23ياهزجعم 

دجسم رد  اهایرد  23يهدهاشم 

دش دنلب  نیمز  زا  23هناخ 

مالسلاهیلع ترضح  يهزجعم  هب  دجسم  24لاقتنا 

دجسم نوتس  زا  لسع  ریش و  24ندیشوج 
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مالسلاهیلع ترضح  هب  اهرام  24خساپ 

دوب مالسلاهیلع  ترضح  رخسم  24داب 

واگ نینج  25ياهیناشن 

گنس زا  اذغ  بآ و  25هیهت 

راگدرورپ نذا  هب  هدرم  ندرک  25هدنز 

! يوش یم  هتشک  ادرف  ای  زورما  25وت 

25یقرواپ
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مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  تازجعم 

باتک تاصخشم 

.1382 فلا ، رشن  دهشم : رـشن : تاصخـشم  . 1335 روپربکا ، هللابیبح  مالـسلاهیلع / یبتجم  نسح  ماـما  تازجعم  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 

ناتـسبات 1383. مود : پاـچ  تشادداـی : مود ) پاـچ   ) لاـیر  5000 9646684629 ؛ لایر : 3500 کــباش : 80 ص . يرهاظ : تاصخـشم 
نـسح ماـما  تازجعم  رگید : ناوـنع  . 80 ص79 -  هماـن : باـتک  تشادداـی : مالـسلاهیلع . نسح  ماـما  تازجعم  رگید : ناوـنع  تشادداـی :

. ثیداحا 50ق -- .  - 3 مود ، ماما  (ع ،) یلعنبنسح عوضوم : تازجعم . 50 ق -- .  - 3 مود ، ماما  (ع ،) یلعنبنسح عوضوم : مالسلاهیلع 
م18103-82 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/952 ییوید : يدنب  هدر  7م6  فلا /BP40/65 هرگنک : يدنب  هدر 

مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  یگدنز  زا  ياهصالخ 

: دلوت نامز  هنیدم  دلوت : لحم  دمحموبا  هینک : یبتجم  ترهـش : مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ردام : مان  بلاط  یبا  نب  یلع  ردـپ : مان  نسح  مان :
رـصع تایح - : نارود  هنیدـم  تداهـش : لحم  یگلاس  رد 47  يرجه  لاس 50  رفـص   28 تداهـش : نامز  يرجه  موس  لاس  ناـضمر  همین 

رسپ و 6 لماش 13  دنزرف   19 ترضح : نآ  نادنزرف  لاس  دودح 10  تماما  رصع  لاس -  دودح 37  ردپ  اب  یهارمه  لاس -  دودح 8  ربمایپ 
هحفص 9]  ] هنیدم رد  عقاو  عیقب ، ناتسربق  رد  ترضح : نآ  رهطم  دقرم  رتخد 

مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تدالو 

یلص ادخ  لوسر  شیوخ  گرزبردپ  هب  یناوارف  تهابش  هک  دمآ . ایند  هب  هنیدم  رد  يدازون  يرجه  موس  لاس  ناضمر  بش  نیمهدزناپ  رد 
همطاـف ترـضح  دـمآ ، اـیند  هب  كدوـک  هک  دوـب  ترفاـسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تـشاد . ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا 

ار كدوک  مان  دـیایب و  رفـس  زا  ات  دـندوب  ربمایپ  تشگزاـب  رظتنم  شیوخ  هداوناـخ  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  شرـسمه  مالـسلااهیلع و 
تشوگ سپس  دننک ، هقیقع  ار  لفط  دنیامن و  حبذ  ار  يدنفـسوگ  ات  داد  روتـسد  دمآزاب ، رفـس  زا  ادخ  لوسر  هک  نیا  زا  دعب  دنک . باختنا 

. دنیامن میسقت  ناتسدیهت  ناریقف و  نیب  ار  وا 

مالسلاهیلع نسح  ماما  یکدوک 

شراوگرزب دـج  هک  دوب  هتـشذگن  وا  رمع  زا  لاـس  تشه  زونه  دوب . هارمه  يزادـگ  ناـج  خـلت و  عیاـقو  اـب  ترـضح  نآ  یکدوـک  نارود 
يرابهلوک اب  دوخ  نداد  تسد  زا  مغ  رد  ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تسویپ و  یلعا  توکلم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح 

موس مود و  لوا ، هفیلخ  تفالخ  لوط  رد  مالسلاهیلع  نسح  ماما  یناوج  یکدوک و  ياهلاس  تشاذگ . هحفص 10 ]  ] یقاب هودنا  نزح و  زا 
رتسکاخ ار  تسودایند  هفیلخ  نیا  يهناشاک  هناخ و  دش و  روهلعـش  نامثع  تسیاشان  لامعا  زا  ناناملـسم  مشخ  شتآ  هک  نیا  ات  دش  يرپس 

. تخاس

مالسلاهیلع نسح  ماما  تماما  نارود 

بارطـضا و رد  مالـسا  ناهج  دیـسر . ماـجنا  هب  يرجه  لاس 40  ناضمر  كراـبم  هاـم  مالـسلاهیلع 19  یلع  ماما  رورت  گـنرین  رپ  هسیـسد 
ماما اب  تعیب  هب  ار  مدرم  راصنا ، هباحص و  نیرتهب  تفرگ ، تروص  هک  ییاه  شکمشک  عیاقو و  زا  دعب  دوب . هتفرورف  یتخس  رایسب  یناشیرپ 
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نیا مدرم ! يا  تفگ : هراب  نیا  رد  سابع  نب  هللادیبع  دنداد . تعیب  تسد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اب  نانآ  دندرک . بیغرت  مالـسلاهیلع  نسح 
یتسود نیا  دنتشاد و  تسود  لد  ناج و  نب  زا  ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  مدرم  دینک . تعیب  وا  اب  سپ  تسامـش ، یـصو  ناتربمایپ و  دنزرف 
بیترت نیا  هب  تفرگ . یم  همـشچرس  داد ، یم  رارق  رهم  دروم  ار  ربمایپ  هک  یـسک  هب  ادـخ  تبحم  مالـسلاهیلع و  نسح  هب  ربماـیپ  تبحم  زا 

ناج لد و  اب  نم  نانخـس  هب  دومرف : تفریذپ و  ماجنا  يرجه  لاس 40  ناضمر  كرابم  هام  زا  ههد  نیموس  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تعیب 
هحفـص . ] دومن مهاوخ  تعیب  وا  ناتـسود  اب  منک و  یم  دربن  دناهدیگنج  مردپ  اب  هک  یناسک  اب  نم  دـیوش ، اریذـپ  ار  منامرف  دـینک و  شوگ 

[11

هیواعم اب  مالسلاهیلع  ماما  فالتخا  دیدشت 

هب دوخ  ار  هاپـس  نآ  یهدـنامرف  دومن و  هدامآ  ماما  اب  گنج  يارب  دـناهدومن  رکذ  رفن  رازه  هاجنپ  رب  غلاب  نآ  دادـعت  هک  ار  یهاپـس  هیواـعم 
هب ار  وا  دـناوتب  دـیاش  ات  تشون  هیواعم  هب  ییاههمان  دوب  نازیرگ  گنج  زا  بلطحلـص و  اتاذ  هک  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اما  تفرگ . هدـهع 

ماما هجیتن  رد  درک . يراددوخ  هرکاذم  زا  تسناد  یم  رتدمآراک  ار  شیوخ  يورین  رترب و  ار  دوخ  هک  هیواعم  اما  دناشکب ، هرکاذم  زیم  ياپ 
دوخ دیاقع  دنب  ياپ  دنتشادن و  یصخشم  فده  دندش  عمج  ماما  درگ  هک  ینایهاپس  تفرگ . هاپس  جیـسب  هب  میمـصت  زین  مالـسلاهیلع  نسح 
تلع هب  یلو  دندوبن  یصاخ  کلـسم  نیئآ و  دنبياپ  هک  دندوب  ینارگتراغ  دندوب ، هدش  عمج  هیواعم  فارطا  رد  هک  ینازابرـس  اما  دندوبن .
هتشاد دنتسناوت  یم  دربن  نادیم  رد  يرتشیب  تیقفوم  ارهاظ  دندوب ، تمینغ  لابند  هب  دوخ  دنتشاد و  یممـصم  دمآراک و  ناهدنامرف  هک  نیا 

رازه لهچ  هب  بیرق  اب  مه  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  داـتفا ، هار  هب  قارع  يوس  هب  رفن  رازه  هاـجنپ  زا  شیب  اـب  هیواـعم  هک  نآ  زا  دـعب  دنـشاب .
ار يزور  دنداد و  همادا  شیوخ  هار  هب  دومن و  رکـشل  رادولج  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  ماما ، دومن . تکرح  ماش  يوس  هب  یهاپـس  زابرس 

ماما هاپـس  رد  هک  یجراوخ  ماگنه  نیا  رد  دومرف : داریا  دوخ  نایعیـش  يارب  یطوسبم  ینارنخـس  اج  نآ  رد  ماما  دـندومن . تماقا  نئادـم  رد 
دننام مه  وت  دنتفگ : دندرک و  نایغط  دندومن و  شروش  يو  رب  دراد  ار  هیواعم  اب  حلـص  دـصق  وا  هک  نیا  هناهب  هب  دـندوب  مالـسلاهیلع  نسح 

رد تفرگ ، الاب  شروش  هنماد  دوب . هتفرگن  تروص  هیواعم  اب  ياهرکاذم  هنوگچـیه  زونه  هک  یلاح  رد  هحفص 12 ] !!! ] ياهدش رفاک  تردپ 
ار وا  ماما  نارای  دنچ  ره  دز . ياهبرـض  ناشیا  ياپ  قاس  رب  دش و  کیدزن  وا  هب  دومن و  هدافتـسا  ماما  ییاهنت  زا  جراوخ  زا  یکی  ماگنه  نیا 

تفرگ میمـصت  دید  یم  افویب  ار  دوخ  نارای  هک  نیا  زا  ترـضح  تشگزاب . نئادم  هب  هرابود  یمخز  حورجم و  ماما  اما  دندیناسر ، لتق  هب 
. دندوب هدومن  رود  ماما  زا  ار  اهنآ  هداد و  بیرف  دیعو  هدعو و  اب  ار  ماما  هاپس  ناهدنامرف  هیواعم  رگید  فرط  زا  دنک . حلص  هیواعم  اب 

هیواعم اب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  حلص 

هب دومن و  هدعو  فلخ  هیواعم  اما  دـیدرگ . اضما  هیواعم  ماما و  نیب  حلـص  هماننامیپ  يرجه  لاس 41  لوالاعیبر  مجنپ  تسیب و  رد  تبقاـع 
. دومنن لمع  شیوخ  تادهعت  زا  کی  چیه 

مالسلاهیلع ترضح  نآ  تداهش 

يو نارسمه  زا  یکی  هیواعم  هک  نیا  ات  دندربن  شیپ  زا  يراک  یلو  هدومن  مومسم  هبترم  داتفه  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
ماـما دروآ . دـهاوخ  رد  دـیزی  شرـسپ  اـب  جاودزا  هب  ار  وا  ماـما  گرم  زا  دـعب  هک  تفگ : داد و  تورث  لوـپ و  هدـعو  وا  هب  داد و  بـیرف  ار 

هب هک  نیا  ات  تسا  هدیـسرارف  شگرم  ماگنه  هک  دومن  ساسحا  تشذگ ، یم  شندش  مومـسم  زا  هک  نآ  زا  دـعب  تعاس  دـنچ  مالـسلاهیلع 
درک و توعد  ار  دوخ  ردارب  نادنزرف  دوخ و  نادنزرف  يزور  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هحفص 13 ] . ] تسویپ یلعا  توکلم 

ملع بسک  رد  دـیزومایب و  شناد  دیـشاب ، ادرف  عامتجا  ناگرزب  هک  دور  یم  دـیما  دـیتسه و  عاـمتجا  ناـکدوک  امـش  همه  دومرف : ناـنآ  هب 

مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comتازجعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


دیـسیونب و ار  اه  نآ  دـینک  طبـض  ار  داتـسا  بلاطم  سرد  سلجم  رد  دـیناوت  یمن  دـیرادن و  يوق  هظفاـح  هک  مادـک  ره  دـینک و  شـشوک 
. دیئامن هعجارم  موزل  عقوم  رد  ات  دینک  يرادهاگن  لزنم  رد  ار  اههتشون 

دش لیدبت  سرخ  هب  هدنهد  مانشد 

هیواعم زا  هشیمه  هللادبع و  مان  هب  یکی  دمـصلادبع و  مانب  یکی  دـندوب  ردارب  ود  لصوم  رهـش  رد  مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  تماما  نامز  رد 
یبـتجم نسح  ماـما  نایعیـش  زا  يدرم  يزور  دـنتفگ . یم  يداـیز  راعـشا  هیواـعم  حدـم  رد  دـندرک و  یم  دـیجمت  فـیرعت و  هیلع  هللا  ۀـنعل 

فالتخا و ناشنایاوشیپ  رطاخ  هب  اهنآ  نایم  هار  نیب  رد  دندش و  هارمه  مه  اب  دش و  وربور  هیواعم  رادتسود  هللادبع  اب  یهار  رد  مالسلاهیلع 
یلع نب  نـسح  ارـصحنم  ناـمز  ماـما  تـفگ : یم  هعیـش  درم  نآ  تـسا و  هیواـعم  هـفیلخ  ماـما و  تـفگ : یم  هللادـبع  دـمآ . شیپ  يریگرد 

تسد مه  اب  دش  ثعاب  هرجاشم  نیا  تسا  ملاظ  قساف و  هیواعم  تسا و  ناهرب  هزجعم و  بحاص  ادخ و  لوسر  رتخد  دنزرف  هک  مالسلاهیلع 
رب وت  هعیش  نیا  یلع  نب  نسح  يا  تفگ : هللادبع  دندیسر . مالسلاهیلع  نسح  ماما  تمدخ  هعزانم  لاح  رد  دنوش و  نابیرگ  هحفص 14 ]  ] هب

درک و تراسج  زین  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هب  درک و  دنلب  ار  شیادص  هللادبع  جیردت  هب  دنک و  یم  یتمرحیب  نیملسم  هفیلخ  ماما و  هیواعم 
فیرشت هناخ  هب  دعب  دیشاب و  هتشادن  يراک  وا  اب  دومرف  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دنـشکب ، ار  هللادبع  دنتـساوخ  ترـضح  نابحم  داد . مانـشد 

ات هدب  مانـشد  ارم  ایب  زین  ادرف  نک و  دوخ  شاعم  فرـص  ریگب و  ار  نیا  دندومرف : دنداد و  هللادـبع  هب  و  دـندروآ . هرقن  صرق  کی  دـندرب و 
تفر و شاهناخ  هب  دید  ترـضح  زا  ار  قلخ  نسح  نیا  یتقو  هللادـبع  نکن . هقیاضم  ندـمآ  زا  مهدـب و  وت  هب  هرقن  نیا  زا  رگید  صرق  کی 

تـسا قح  رب  ماما  وا  اعطق  دهدب . هرقن  وت  هب  ضوع  رد  وا  یهدـب و  مانـشد  وت  دـنتفگ : اهنآ  درک . لقن  شناگتـسب  هداوناخ و  يارب  ار  ارجام 
رادتسود و یگمه  دندیسوب و  ار  ترضح  تسد  دندمآ و  ترضح  تمدخ  هب  شناگتسباو  هداوناخ و  زا  رفن  هاجنپ  قافتا  هب  هللادبع  سپس 

کتک ار  وا  هک  دش  ریگرد  هللادبع  اب  دش و  نیگمشخ  تحاران و  رایـسب  دش  نایرج  هجوتم  هللادبع  ردارب  دمـصلادبع  یتقو  دندش . وا  هعیش 
نـسح دوب  سوبحم  هک  یقاطا  نآ  رد  نوعلم  نآ  دندومن . ینادنز  دـنتفرگ و  دـندز و  کتک  ار  وا  هللادـبع  ناگتـسباو  زا  یهورگ  اما  دـنزب 

شردارب وا و  نیب  دنزادرپب و  هرکاذم  تبحص و  هب  وا  اب  ات  دنتفر  دمصلادبع  غارس  هب  مدرم  ناگرزب  دعب  زور  داد . یم  مانشد  ار  مالسلاهیلع 
هب ربخ  نیا  تسا  هدش  لیدبت  یهایس  سرخ  هب  دمصلادبع  هحفص 15 ]  ] دندید دندرک  زاب  ار  قاتا  رد  یتقو  دننک . مکح  تواضق و  هللادبع 

نیا سپس  تسا . مدآ  دننام  وا  ینیب  شوگ و  طقف  هک  تسا . هدش  لیدبت  یهایس  سرخ  هب  وا  هک  دندید  دندمآ و  همه  دیـسر و  مدرم  ریاس 
دنوشن زار  نیا  ندش  راکشآ  دهاش  مدرم  نیا  زا  رتشیب  هک  دننازوسب  یناهنپ  رتدوز  هچ  ره  ار  وا  ات  داد  روتسد  هیواعم  دیسر . هیواعم  هب  ربخ 
هیواعم هب  ربخ  ندیـسر  زا  لبق  ات  اما  دـش  لصاو  منهج  هب  دمـصلادبع  بیترت  نیدـب  دوشن و  دایز  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هب  مدرم  داقتعا  و 

: دومرف مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  هحفص 16 ] . ] دندوب [ 1  ] مالسلاهیلع نسح  ماما  هعیش  هتـشگرب و  هیواعم  زا  رفن  دص  زا  شیب 
مکـش دنیامن ، یمن  لقعت  شیوخ  ناج  ياذغ  يونعم و  روما  رد  یلو  دـننک  یم  رکف  دوخ  مسج  ياذـغ  رد  هک  یناسک  زا  منک  یم  بجعت 

! دوش دراو  اهنآ  ناور  رد  يدیلپ  راکفا  هک  دنرادن  كاب  یلو  دننک  یم  ظفح  رضم  ماعط  زا  ار 

دش لیدبت  نز  هب  هک  يدرم 

ییوگب وا  هب  هک  تسا  نآ  تحلـصم  تسا . هتـسارآ  ایح  رویز  هب  هک  تسا  يدرم  یلع  نب  نسح  تفگ : هیواعم  هب  صاـعورمع  يزور  [. 2]
وا ریقحت  ثعاب  نیا  و  دوش . زجاع  نتفگ  نخـس  زا  دوش و  وا  عنام  ایح  دـننک  هجوت  وا  هب  یتقو  دـیاش  دـنک . هظعوم  ار  مدرم  دورب و  ربنم  هب 

بیغرت و یهلا  رماوا  هب  ار  مدرم  يور و  ربنم  رب  هک  مراد  تسود  تفگ : مالسلاهیلع  نسح  ماما  هب  صاعورمع  هیـصوت  هب  انب  هیواعم  ددرگ .
ياج هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دورد  یهلا و  دمح  دنتفر و  ربنم  هب  و  دندومرف : لوبق  ترـضح  یناسرتب . ادخ  تیـصعم  زا 

. میادخ لوسر  رتخد  رسپ  مبلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نم  هک  دنادب  دسانش  یمن  ای  دسانش و  یم  ارم  هک  یـسک  ره  دندومرف : دندروآ و 
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نم نیلقثلا ، لوسر  دنزرف  نم  نییبنلا ، ریخ  هدید  رون  منم  رشبم ، لوسر  رـسپ  منم  رذنم ، یبن  رـسپ  منم  ادخ ، هحفص 17 ]  ] لوسر دنزرف  منم 
منم لئاضف ، بحاص  دـنزرف  منم  نیقتملا ، ماما  دـنزرف  نم  نینمؤملاریما ، رـسپ  منم  تاـنئاک ، هجاوخ  دـنزرف  منم  ، تادوجوم نیرتهب  دـنزرف 

، دومرف داریا  ربـنم  يور  رب  ار  نانخـس  نیا  ترـضح  یتـقو  اـحطب . مزمز و  بحاـص  منم  ینم ، هکم و  بحاـص  منم  ماـقم ، نکر و  بحاـص 
یفاک دـمحمابا  ای  تفگ : دیـسرت و  هیواعم  هک  يروط  هب  دـندرک  ادـیپ  ناشیا  زا  يوریپ  تمزالم و  هب  تبـسن  یناوارف  قوذ  قوش و  راضح 
هفیلخ نانخس  نیا  اب  ینک  یم  روصت  دمحمابا  ای  تفگ : هیواعم  دندمآ . دورف  ربنم  زا  ترـضح  يآ . دورف  ربنم  زا  يدرک  نایب  هچ  نآ  تسا 

، نایغط روج و  هب  هن  دنک  لمع  وا  لوسر  ادخ و  رما  هب  هک  تسا  یسک  نآ  هفیلخ  دومرف : ترـضح  اجک !؟ تفالخ  اجک و  وت  دش ؟ یهاوخ 
دشاب و هدرک  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  ایند و  كرت  هک  تسا  یـسک  نآ  هفیلخ  نآ و  هدننک  بیرخت  هن  دشاب  مالـسا  هدننک  تیوقت  دیاب  هفیلخ 
زا ار  ترخآ  و  دـنک . عمج  دوخ  رود  هب  ار  یتعاـمج  هک  نیا  هن  دـشورفن  اـیند  هب  ار  ترخآ  دـشاب و  هدیـشوپ  یموـمهم  یمورحم و  هماـج 

اجنیا هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  نخـس  یتقو  دنک . زارد  مدرم  قوقح  هب  ناودع  ملظ و  تسد  دنک و  زاب  ار  داسف  قسف و  رد  دـهدب و  تسد 
ردـپ ترـضح و  هب  تبـسن  یبدایب  نداد و  شحف  هـب  عورـش  درواـین و  تقاـط  تـشاد  روـضح  اـج  نآ  رد  هـک  هـیماینب  زا  یناوـج  دیـسر 

راب تفگ : هحفص 18 ]  ] درک و نامسآ  هب  ور  دش و  رطاخ  هدرزآ  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هدومن  مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شراوگرزب 
نآ شیر  روفلا  یف  دـش و  باجتـسم  ترـضح  ياعد  هلـصافالب  هدـب . رارق  نانز  زا  ار  وا  تسوا و  رد  هک  ار  هچ  نآ  هدـب  رییغت  اراـگدرورپ 

ماما ترـضح  تخیر و  رـس  رب  رابدا  تلذم و  كاخ  ناوج  و  تسا . هدش  لیدبت  نز  هب  هک  دید  درک ، هجوت  دوخ  هب  یتقو  تخیر و  نوعلم 
نآ زا  سپ  تسین . زیاـج  نادرم  نیب  رد  نز  نتـسشن  هک  زیخرب  سلجم  نـیا  زا  دوـمرف : درک و  وا  هـب  تـبیه  اـب  یهاـگن  مالـسلاهیلع  نـسح 

ار بضغ  شتآ  نیـشنب و  هللا  لوسر  نبای  تفگ : صاعورمع  دـیایب . نوریب  هک  تساخرب  سلجم  زا  سپـس  دوب و  رکفتم  یتعاـس  ترـضح 
؟ تسیچ تورم  تَدَجن و  مرک و  تفگ : صاعورمع  یهاوخ . یم  هچ  ره  زا  نک  لاؤس  دومرف : هدب . باوج  ارم  لاؤس  دـنچ  نک و  شوماخ 
تامرحم و زا  سفن  نتشادهاگن  تمدخ  هب  ندرک و  اضاقت  زا  لبق  شـشخب  يویند و  تشادمشچ  نودب  ندرک  اطع  مرک  دومرف : ترـضح 

يادا هب  ندومن  مایق  ناطیـش و  تعباتم  بیاعم و  زا  سفن  زارتحا  تسا و  نید  نتـشادهاگن  تورم  تاهورکم و  رب  اـج  همه  رد  ندرک  ربص 
: تفگ صاعورمع  هب  هیواعم  دندرب . فیرشت  لزنم  فرط  هب  دنتساخرب و  هیواعم  سلجم  زا  سپس  مالس و  ياشفا  ماوع و  صاوخ و  قوقح 

وت اب  گنج  نامز  ماش  لها  ياهریشمش  هیواعم  يا  تفگ : صاعورمع  يدرک . نمشد  نم  اب  ار  ماش  لها  يدرک و  يدرک  یم  دیابن  هچ  نآ 
نیا زا  تسا و  ایند  لاـم  دـننام  تناـید  يوقت و  تیاـهن  حالـص و  هحفـص 19 ] ، ] لامک تهج  زا  تبحم  وت  اـب  ار  ماـش  لـها  دوب و  دـهاوخ 

هب وا  هن  تسا و  هدرک  ور  ترخآ  هب  هدرک و  تشپ  ایند  هب  نسح  ماما  هک  نادب  شاب و  خسار  دوخ  روما  هدارا  رب  شاب و  هتـشادن  میب  نانخس 
نـسح ماـما  تمدـخ  دـش  لیدـبت  نز  هب  هک  یناوـج  نآ  نز  يزور  اهدـعب  اـما  و  تسا . یگتـسبلد  وا  اـب  ار  اـیند  لـها  هن  یگتـسباو و  اـیند 
محرت وا  هب  ترضح  دومن  رارصا  یباتیب و  رایسب  نوچ  دومن و  ار  شنوعلم  رهوش  تعافش  ناوارف  يراز  هیرگ و  زا  دعب  دمآ و  مالسلاهیلع 

وا یناشیپ  زا  رون  لحم  دیاب  دروخرب ، دوخ  ردارب  هب  اهامش  زا  یکی  هاگره  هحفص 20 ] . ] دمآرد لوا  تروص  هب  اددجم  دومن و  اعد  درک و 
(. هدجس لحم  ینعی  . ) دسوبب ار 

ریزو رسپ  هاشداپ و  رتخد  ندش  هدنز 

دنک یم  لقن  مالسلاهیلع  نسح  ماما  زا  ياهزجعم  لماش  ینالوط  یثیدح  نیرحبلا  عمجم  باتک  رد  ینیسح  هللا  تمعن  دیس  دنزرف  یلو  دیس 
هب يدایز  تبحم  هاشداپ  تشاد و  لامج  ییابیز و  تیاهن  رد  يرسپ  نیچ  ناهاشداپ  زا  یکی  ریزو  هک : تسا  نیا  شرـصتخم  هصالخ و  هک 

رتخد تشاد . شرتخد  هب  يدـیدش  يهقـالع  هاـشداپ  دوب و  نارود  دمآرـس  لاـمج  نسح و  رد  هک  تشاد  يرتخد  دوخ  هاـشداپ  تشاد . وا 
تهج هب  سپس  دنتشک . ار  ود  ره  داد  روتسد  هدش و  ینابـصع  دش و  رادربخ  هیـضق  زا  هاشداپ  دندش . رگیدکی  قشاع  ریزو ، رـسپ  اب  هاشداپ 
يارب ياهراچ  دیسرپ : دومن و  نایب  ار  لاح  حرش  درک و  عمج  ار  املع  ارزو و  دش . نامیـشپ  تخـس  تشاد ، ود  نآ  هب  هک  يدیدش  يهقالع 
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: دنیوگ یم  هک  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نسح  مان  هب  هنیدم  رد  يدرم  زج  درادن ، راک  نیا  رب  تردق  یـسک  دنتفگ : تسه ؟ اهنیا  ندرک  هدـنز 
. تسا هار  هام  شـش  دنتفگ : تسا ؟ هار  ردـقچ  هنیدـم  ات  اج  نیا  زا  تفگ : هاشداپ  دـنادرگ . هدـنز  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنک و  اعد  دـناوت  یم 

مهاوخ ار  وت  هنرگو  يروایب  اجنیا  هب  ار  یلع  نبا  نسح  يورب و  هنیدـم  هب  ههاـم  هحفص 21 ]  ] کی دیاب  وت  تفگ : درک و  رـضاح  ار  يدرم 
. دنک فرطرب  ار  شاهصغ  هک  تساوخ  ادخ  زا  دناوخ و  زامن  تفرگ و  وضو  هدش ، رود  رهـش  زا  تفر . نوریب  هدـش و  كانمغ  درم  تشک .
. داد ربخ  هاش  هب  تشگزاب و  درم  دومن . یفرعم  ار  دوخ  درک و  دنلب  هدجس  زا  ار  درم  نآ  دش و  رـضاح  وا  دزن  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هاگان 

اهنآ يارب  ترضح  دنوش . هدنز  اهنآ  ات  دنک  اعد  هک  تساوخ  ترضح  نآ  زا  دندروآ و  ار  اههتـشک  داد  روتـسد  دش و  دونـشخ  رایـسب  هاش 
نآ دومرف : مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  هحفـص 22 ] . ] دندومن جاودزا  مه  اب  دعب  دندش و  هدنز  ود  ره  ادخ ، نذا  هب  درک و  اعد 

. دشابن وت  لیماف  هچ  رگا  دشاب ، کیدزن  وت  اب  یتسود  هار  زا  هک  تسا  کیدزن  وت  هب  سک 

مالسلاهیلع نسح  ماما  اب  هدنرپ  نتفگ  نخس 

ترضح فرط  هب  دمآ و  ياهدنرپ  ناهگان  مدوب  هتـسشن  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تمدخ  رد  يزور  هک  دنک  یم  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  ربا 
مالـسلاهیلع نسح  ماما  دوخ  يالوم  زا  مدرک و  بجعت  نم  دندز و  گناب  مه  اب  ود  ره  دمآ و  رگید  ياهدنرپ  اب  هرابود  تفر و  دز و  گناب 

دوخ تفج  زا  هک  تسا  زور  هس  تسا و  هنیرن  هدنرپ  دز  گناب  دمآ و  لوا  هک  ياهدنرپ  نآ  رباج  يا  دومرف : ترضح  مدرک . لاؤس  ار  تلع 
، روایب ار  دوخ  تفج  ورب  متفگ : دوب . هدـمآ  تیاکـش  يارب  نم  دزن  اذـل  تسا . هدومن  تنایخ  يو  تفج  هک  روصت  نیا  اب  دوب  هدـش  ناـهنپ 
هک منک  یم  دای  مسق  تفگ  ياهدرکن . تنایخ  دوخ  تفج  هب  هک  نک  دای  مسق  تیب  لها  ام  تیالو  هب  متفگ  وا  تفج  هب  نم  دروآ . تفر و 

هحفص [. ] 3 . ] دنتفر دندیرپ و  دندرک و  یتشآ  ود  ره  سپـس  مدش  یـضار  وا  زا  نم  دـش  فرتعم  دـیمهف ، رن  هدـنرپ  یتقو  ماهدرکن . تنایخ 
. دننک ترشاعم  روط  نآ  وت  اب  مدرم  يراد  تسود  هک  نک  ترشاعم  يروط  مدرم  اب  دومرف : مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  [ 23

دوب هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لتق  دصق  هب  هک  يدرم 

یم ار  هدیدان  يادخ  وت  هک  ماهدینش  دمحم  ای  تفگ : دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  یبارعا  رفن  کی  يزور 
باحـصا زا  يرایـسب  ماگنه  نیا  رد  دش  رتشیب  وت  اب  نم  ینمـشد  مدـید  ار  وت  هک  نونکا  مه  ماهدوب . نمـشد  وت  اب  تهج  نیا  هب  نم  یتسرپ 

ربمایپ دنک . ضارتعا  یبارعا  نآ  هب  تساوخ  یم  دوب  هلاس  تشه  عقوم  نآ  رد  تشاد و  روضح  زین  مالسلاهیلع  نسح  ماما  دنتشاد و  روضح 
رد ملـضفا  رتهب و  رگید  ناربمایپ  زا  مربمایپ و  نم  ینک  یم  اعدا  دمحم  يا  تفگ : یبارعا  سپـس  دادـن . هزاجا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هک دش  مولعم  وت  رب  اجک  زا  دومرف : ترـضح  يرادن . ار  اهنآ  زا  مادک  چـیه  وت  دنتـشاد و  یتازجعم  تامارک و  هتـشذگ  ناربمایپ  هک  یلاح 
هب كرابم  يور  ترـضح  ماهدمآ ؟ وت  دزن  هنوگچ  نم  هک  وگب  هدب و  ناشن  نم  هب  تسه  رگا  تفگ : یبارعا  مرادن . ياهزجعم  ناهرب و  نم 
زا هنوگچ  هک  دیوگیم  هحفـص 24 ]  ] وت هب  وا  تسا و  نم  هداز  رتخد  هلاس  تشه  لـفط  نیا  دومرف : دومن و  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  فرط 

یبارعا سپـس  دشاب . نینچ  زین  يربمایپ  رد  نم  ياعدا  دشاب  غورد  وا  ياههتفگ  رگا  هدمآ و  شیپ  هچ  وت  يارب  هار  رد  يدمآ و  نوریب  هناخ 
ربخ یـسک  ریمـض  زا  و  دـشاب . هتـشاد  ناهرب  هک  دراد  هزجعم  تردـق  اجک  كدوک  تفگ : درک و  هاگن  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  مشخ  اب 

هب ار  دوخ  كرابم  يور  مالسلاهیلع  نسح  ماما  نک ، نایب  ار  درم  نیا  لاوحا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترـضح  دهد ؟
نادب ینک . یم  يزارد  نابز  یلیخ  ياهدرک و  زواجت  دوخ  دح  زا  ياهدمآ و  بدایب  یخاتسگ و  رایـسب  وت  درم  يا  دومرف : دومن و  یبارعا 

: دومرف یبارعا  هب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  سپس  منیبب ، تفگ : یبارعا  ینک . لوبق  ار  مالـسا  هللاءاشنا  ات  يور  یمن  نوریب  سلجم  نیا  زا  هک 
اب وت  هک  یبارعا  يا  نادـب  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  دـشاب . نینچ  تفگ : یبارعا  ینک ؟ یم  لوبق  ار  مالـسا  میوگب  ار  وت  لاوـحا  رگا 

نمـشد وا  اب  همه  اهبرع  درادـن و  دـنزرف  هبقع و  دـمحم  هک  دـیتفگ  لهج  يور  زا  دـیدش و  عمج  یلحم  رد  تدوخ  ناگتـسباو  هفیاـط و 

مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comتازجعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


مور یم  نم  یتفگ  یتساخرب و  اهنآ  نایم  زا  وت  دعب  دنک . یمن  ار  وا  نوخ  صاصق و  ياضاقت  یسک  دناسرب  لتق  هب  ار  وا  یسک  رگا  دنتسه 
نتـشک دصق  هب  یتفرگ و  تسدب  هزین  هلـصافالب  وت  مینک و  یم  زاینیب  ایند  لام  زا  ار  وت  ام  ینک  نینچ  رگا  دـنتفگ : اهنآ  مشک . یم  ار  وا  و 
نارگن هک  نیا  يارب  یتشگن  رب  یلو  دمآ  شیپ  وت  يارب  يدایز  یتخس  يراوشد و  هار  رد  اما  يداتفا  هار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یتخـس داب  ناهگان  ماگنه  نیمه  رد  يدرکن و  لمع  يدرک و  ییاعدا  هک  يدوب  دوخ  هفیاـط  ناگتـسباو و  هحفص 25 ]  ] رخسمت ءازهتسا و 

اوه داب و  تیعـضو  زا  وت  يربب و  هانپ  ییاج  هب  ای  ینیبب و  ار  هار  یتسناوت  یمن  هک  دش  کیرات  ردق  نآ  اوه  دمآ و  يدـیدش  ناراب  دـیزو و 
یتقو اما  يدش . نامیشپ  ندمآ  زا  یتسشن و  هرخالاب  درک و  ناشیرپ  تیذا و  یلیخ  ار  وت  ارحـص  ياهراخ  يدرک و  مگ  ار  هار  برطـضم و 
دیسر تقشم  جنر و  وت  هب  هار  رد  ردق  نآ  يدناسر و  اجنیا  هب  ار  تدوخ  ات  دش  مک  ناراب  داب و  تدش  نآ  يدمآ و  یتساخرب و  دش  حبص 

شمارآ تلد  فرطرب و  وت  بارطـضا  دـش و  نشور  وت  مشچ  يدیـسر  اـج  نیا  هب  هک  نونکا  مه  يدوـب و  هدـیدن  دوـخ  رمع  ماـمت  رد  هک 
رـسپ يا  تسین . هدیـشوپ  وت  رب  زیچ  چـیه  ياهدوب و  نم  هارمه  وت  هک  ایوگ  ییوگ ؟ یم  اجک  زا  ار  اهنیا  وت  رـسپ  يا  تفگ : یبارعا  تفای .

نا ال دهشا  وگب  دومرف : یبارعا  هب  نآ  زا  دعب  ربکا  هللا  دومرف : مالسلاهیلع  نسح  ماما  تسا . قح  وت  دج  نید  هک  نک  هضرع  نم  هب  ار  نامیا 
ناملسم تقادص  يور  زا  تفگ و  نیتداهش  یبارعا  هلوسر . یصو  هللا و  یلو  ایلع  نا  دهـشا  هلوسر و  هدبع و  ادمحم  نا  دهـشا  هللا و  الا  هلا 

توعد مالـسا  هب  ار  دوخ  هفیاط  موق و  ات  تفر  تساوخ و  هزاجا  سپـس  دنام و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  رد  لاس  دنچ  دش و 
دندمآ و اهنآ  یتقو  تشگرب . رفن  دصیس  هارمه  یتدم  زا  دعب  وا  دومرف و  هئارا  ییاهدومنهر  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنک .
: دومرف مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هحفـص 26 ] . ] لاعتم دنوادخ  تجح  تسا  نیا  دـنتفگ : دـندید  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما 
. دنادرگ یم  ینالوط  شتبیغ  نارود  رد  ار  وا  رمع  دنوادخ  هک  تسا  نازینک  يوناب  رسپ  مالسلاهیلع  نیـسح  مردارب  لسن ) زا   ) دنزرف نیمهن 

. تسا اناوت  يزیچ  ره  هب  دنوادخ  هک  دوش  هتسناد  ات  دیامن  یم  رهاظ  ياهلاس  لهچ  ناوج  تروص  هب  ار  وا  دوخ  تردق  اب  هاگ  نآ 

دش روراب  زبس و  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ياعد  اب  امرخ  کشخ  تخرد 

ره يارب  همدخ  دندومن و  فقوت  یکـشخ  ناتـسلخن  رد  هار  نیب  رد  دندوب  رفـسمه  ریبز  نادـنزرف  زا  یکی  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  يزور 
ماما میدرک . یم  لوانت  نآ  زا  ات  تشاد  امرخ  تخرد  نیا  شاک  تفگ : ریبز  نبا  دـندرک . نهپ  شرف  یکـشخ  تخرد  ياپ  رد  اهنآ  زا  کی 

دنتخاس يراج  كرابم  بل  رب  ییاعد  هتسهآ  هتـشادرب و  اعد  هب  تسد  ترـضح  يرآ . تفگ : يراد ؟ لیم  امرخ  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح 
دندـیچ یگمه  امرخ  نآ  زا  هک  يروط  هب  داد  يدایز  ياهامرخ  دـش و  روراـب  زبس و  اـمرخ  ناـتخرد  زا  یکی  اـعد  نآ  تکرب  هب  هلـصافالب 

، درک یم  رب  رد  زامن  ماـگنه  رد  ار  دوخ  ياـههماج  نیرتهب  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ترـضح  هحفص 27 ] . ] دندش ریـس  دندروخ و 
تهج نیا  هب  دراد  تسود  ار  ییابیز  لامج و  تسا و  لیمج  دنوادخ  دومرف : باوج  رد  دندیسرپ  ار  راک  نیا  ببس  ترضح  نآ  زا  یناسک 

. دیوش رضاح  دجاسم  رد  دوخ  ياه  تنیز  اب  هک  هدومرف  رما  دنوادخ  منک ، یم  تنیز  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  دوخ 

شتداهش زا  دعب  اهتدم  مالسلاهیلع  یلع  ترایز 

مالـسلاهیلع یلع  ناـمیالوم  زا  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  تمدـخ  رد  يزور  دندیـسر  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  هک  نآ  زا  دـعب 
ار مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  مردپ  دیهاوخ  یم  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  میدومن . یم  وا  ندید  هب  قایتشا  راهظا  میدرک و  یم  تبحص 
هک ار  ياهدرپ  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  تسا ؟ هدوـمرف  تلحر  تسا  یتدـم  ترـضح  هک  یلاـح  رد  تسا  نکمم  هنوـگچ  میتـفگ : دـینیبب ؟

میتفگ میدوب  هدید  شتایح  نامز  رد  هک  هنوگ  نامه  میدرک  هدـهاشم  نکمم  تروص  نیرتهب  اب  ار  نینمؤملاریما  ام  دز و  رانک  دوب  نازیوآ 
زورما ام  هچ  نآ  دنتفگ : نیرضاح  زا  یضعب  دنادرگرب و  لوا  ياج  هب  ار  هدرپ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  سپ  تسا  نینمؤملاریما  مسق  ادخ  هب 

ماما ترضح  هحفص 29 ] [. ] 4 . ] میاهدید شراوگرزب  ردپ  زا  هک  دوب  یتازجعم  نآ  دـننام  میدـید  مالـسلاهیلع  نسح  هحفـص 28 ]  ] ماما زا 
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دوبان مرگرس  هتسویپ  یتشاذگ  مدق  نیمز  هب  یتفگ و  كرت  ار  ردام  مکش  هک  يزور  زا  وت  مدآ  دنزرف  يا  دومرف : مالسلاهیلع  یبتجم  نسح 
هرهب يراد  شیپ  رد  هک  یلزانم  يارب  يراد  تسد  رد  نونکا  هچ  نآ  زا  نک و  هدافتـسا  یگدـنز  تصرف  زا  یتسه . نتـشیوخ  رمع  نتخاـس 

. دنهاوخ یم  ییاورماک  تذل و  نآ  زا  نامیایب  دارفا  دننک و  یم  هیهت  دوخ  يادرف  يارب  هشوت  داز و  ایند  زا  نامیااب  دارفا  هک  رادرب 

رگید هباشم  زاجعا 

دندمآ مالسلاهیلع  نسح  ماما  دزن  مدرم  زا  یهورگ  هک  مدینش  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  زا  هک  دنک  یم  لقن  زین  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 
نم تماما  هب  امـش  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  میدید . یم  تراوگرزب  ردـپ  زا  هک  یبیاجع  نآ  زا  هدـب  ناشن  ياهزجعم  ام  هب  دـنتفگ : و 
امـش راوگرزب  ردـپ  هک  روط  نامه  يراد  يرایـسب  تازجعم  لـئالد و  ییادـخ و  تجح  وت  هک  میراد  ناـمیا  یلب ، دـنتفگ : دـیراد ؟ ناـمیا 
ماما سپس  میاهتسشن  رایـسب  ترـضح  نآ  نانخـس  ياپ  ام  یلب ، دنتفگ : دیـسانش ؟ یم  ارم  ردپ  امـش  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تشاد .
یلع نینمؤملاریما  دندرک  هاگن  اهنآ  یتقو  دینک ، هاگن  دومرف  دز و  رانک  يرادقم  دوب  نازیوآ  هناخ  نآ  رد  هک  ار  ياهدرپ  مالسلاهیلع  نسح 

دنزرف امـش  هـک  مـیهد  یم  تداهـش  دـنتفگ : یگمه  دـعب  تـسا و  نینمؤـملاریما  نـیا  هللاو  دـنتفگ : هحفـص 30 ]  ] دـندید و ار  مالـسلاهیلع 
هحفـص 31] . ] دوب هداد  ناـشن  اـم  هب  یلیخ  تازجعم  بیاـجع و  نیا  زا  زین  امـش  ردـپ  یتسه و  مدرم  رب  ادـخ  قح  رب  تجح  نینمؤملاریما و 

دای هب  زیچ  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدرک ، ضرع  ترضح  نآ  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  راوگرزب  نآ  باحصا  زا  یکی 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدراذـگ و  مناهد  رد  متفرگرب و  هقدـص  ياهامرخ  زا  ییامرخ  دومرف : مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  يراد ؟

نیا زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  درک : ضرع  یـسک  تفرگرب ! دوب  مناهد  باعل  هب  طولخم  هک  ار  امرخ  نآ  ملـسو  هلآ 
ام رب  هقدـص  دومرف : ترـضح  يدیـشک )؟ یمن  نوریب  كدوک  ناـهد  زا  ار  نآ  هک  دـش  یم  هچ   ) دوـب امـش  رب  یکاـب  هچ  اـمرخ  هناد  کـی 

. تسین لالح  دمحم  نادناخ 

مالسلاهیلع ترضح  ياپ  مرو  هلئسم 

: دنتفگ همدخ  زا  یـضعب  ، درک مرو  ناشکرابم  ياهاپ  هار  رد  دـندش و  هنیدـم  مزاع  هدایپ  مدرم  زا  یهورگ  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  يزور 
رد يدوز  هب  دندومرف : ترضح  دبای . دوبهب  ناتیاهاپ  مرو  ات  دیوش  بکرم  رب  راوس  ار  هار  هیقب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبای 

نغور نآ  زا  تسا . بوـخ  اـپ  مرو  ندرک  فرطرب  يارب  هک  دراد  دوـخ  هارمه  ینغور  دـیآ و  یم  اـم  لابقتـسا  هـب  هایـس  یمـالغ  هار  هـمادا 
وا دزن  ناـهارمه  زا  یکی  هحفـص 32 ] . ] دیآ یم  هایـس  یمالغ  دندید  دنتفر  هار  رگید  يرادقم  یتقو  دـینک ، يرادـیرخ  نم  يارب  يرادـقم 

يرادقم تفگ : وا  هب  مراد . یکدنا  يرآ  تفگ : مالغ  دشاب ؟ هتشاد  هدیاف  اپ  مرو  عفر  يارب  هک  يراد  هارمه  ینغور  وت  درک : لاوس  تفر و 
ار ماما  كرابم  مان  یتقو  مـالغ  مالـسلاهیلع . نسح  ماـما  يارب  تفگ : یهاوخ ؟ یم  یـسک  هچ  يارب  تفگ : مـالغ  شورفب . اـم  هب  ار  نآ  زا 

تیب لها  امش  رادتسود  بحم و  نم  هللا  لوسر  نبای  تفگ : دیسوب و  ار  يو  كرابم  ياهتسد  دناسر و  ترضح  هب  ار  دوخ  تعرس  اب  دینش 
دنوادخ هک  دییامرفب  اعد  نم  يارب  مراد  اعدتسا  امش  زا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  امش . يادف  نم  ناج  مهاوخ . یمن  نغور  لوپ  نم  و  متـسه .

يدمآ نوریب  هناخ  زا  وت  هک  یتقو  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دشاب . تیبلا  لها  امـش  رادتـسود  هک  دیامرف  تیانع  يرـسپ  نم  هب  لاعتم 
هدش دلوتم  شرسپ  تشگرب  شاهناخ  هب  مالغ  یتقو  تسا . هدمآ  ایند  هب  وت  رسپ  يدرگرب  تاهناخ  هب  یتقو  هللاءاش  نا  دوب . هلماح  وت  رـسمه 

باتک رد  هر )  ) قودص خیـش  هحفـص 33 ] . ] دـش بوخ  شیاهاپ  مرو  هدـیلام و  شکرابم  ياهاپ  هب  نغور  نآ  زا  راب  کی  ترـضح  و  دوب .
هب تسیرگ ! دیسر ، مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  تافو  ماگنه  نوچ  هدومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  شدنـس  هب  یلاما 

و تسا ؟ هنوگ  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  امـش  ماقم  هک  نآ  اـب  ییرگ  یم  هنوگچ  دـش : ضرع  ترـضح  نآ 
لام راب  هس  و  ياهدروآ ؟ ياج  هب  جح  هدایپ  هبترم  جنپ  تسیب و  دومرف ؟ ار  نانخس  نآ  امش  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
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يرگید تمایق و  زور  زا  تشهد  يارب  یکی  میرگ ، یم  تهج  ود  هب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ياهدرک ؟ میـسقت  ادـخ  اـب  ار  دوخ 
. ناتسود قارف  يارب 

يرگید زا  رتتخس  مادک  ره 

ترـضح متـسه . امـش  تیب  لها  نابحم  نایعیـش و  زا  نم  نینمؤملاریما  اـی  تفگ : دـمآ و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تمدـخ  یماـش  يدرم 
هلئـسم دـنچ  هیواعم  زا  دنـسانش . یم  رغـصالا  نبا  مانب  ار  وت  مدرم  ماش و  لـها  وت  يرادـن  اـم  تبحم  زا  ياهرهب  وت  ییوگ  یم  غورد  دومرف :

ای تـسا  روـط  نـیمه  تـفگ : یماـش  درم  تـسا . هداتـسرف  نـم  دزن  لـئاسم  نآ  دروـم  رد  قـیقحت  يارب  ار  وـت  یناـهنپ  وا  ياهدرک و  لاؤـس 
ود زا  یکی  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  منک . قیقحت  میایب و  یناهنپ  ات  داتـسرف  امـش  دزن  ارم  هیواعم  لـئاسم  نآ  يارب  نینمؤملاریما 

نـسح ماما  هحفـص 34 ] . ] منک یم  لاؤـس  ناوـج  نیا  زا  تفگ : دـش و  کـیدزن  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هب  درم  نآ  نک . لاؤـس  نـم  رـسپ 
نامـسآ نیمز و  نیب  تسا و  هار  ردقچ  لطاب  قح و  نیب  هک  ینک  لاؤس  ياهدمآ  وت  هک  میوگ  یم  وت  لاؤس  زا  لبق  نم  دومرف : مالـسلاهیلع 

دراد و ار  اهدرم  تاصخـشم  هن  هک  یمدآ  نآ  هک : تسا  نیا  وت  لاؤس  رگید  و  تسا ؟ ردقچ  قرـشم  برغم و  هلـصاف  و  تسا ؟ یتفاسم  هچ 
ات ماهدمآ  یلب  تفگ : دنمادک ؟ تسا  رتتخـس  يرگید  زا  مادک  ره  هک  يزیچ  هد  هک  نیا  رگید  لاؤس  تسا و  هنوگچ  اهنز  تاصخـشم  هن 
نآ تسا و  قح  ینیبب  مشچ  اب  هچ  نآ  تسا . هلـصاف  تشگنا  راهچ  لطاب  قح و  نایم  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  منک . لاؤس  ار  اـهنیا 

هزادنا هب  قرشم  برغم و  هلصاف  و  تسا . مولظم  ياعد  نامـسآ  نیمز و  نیب  تفاسم  تسه و  نآ  ندوب  لطاب  لامتحا  يونـشب  شوگ  اب  هچ 
رگا تسا و  درم  دوـش  یم  ملتحم  رگا  ار ، اـهنز  تمـالع  هن  دراد و  یگنادرم  تمـالع  هن  هـک  یمدآ  نآ  و  تـسا . باـتفآ  ریـس  زور  کـی 
ءایشا نیرتتخس  ار  گنس  لاعتم  دنوادخ  هک  نادب  تسا  رتتخـس  يرگید  زا  کی  ره  هک  يزیچ  هد  نآ  اما  تسا و  نز  دوش  یم  ضیاح 

ار نهآ  شتآ  نوچ  تسا  رتتخس  نهآ  زا  شتآ  دوش و  یم  هتسکش  نهآ  هلیسو  هب  گنس  دیرفآ و  نآ  زا  رتتخس  ار  نهآ  اما  درک  قلخ 
ضبق ار  بآ  ربا  اریز  تسا  رتتخـس  بآ  زاربا  دـنک و  یم  شوماخ  ار  شتآ  بآ  اریز  تسا  رتتخـس  شتآ  زا  بآ  دـنک و  یم  بآ  لثم 

ياهتـشرف رتتخـس  داب  زا  دزاس و  یم  فرطرب  ار  اهربا  داب  اریز  تسا  رتتخـس  ربا  زا  داب  درب و  یم  دـهاوخ  یم  هک  اـج  ره  هب  دـنک و  یم 
زا دناریم و  یم  ار  هتشرف  نآ  هک  تسا  توملا  هحفص 35 ]  ] کلم رتتخس  هتشرف  نآ  زا  تسوا و  فرصت  تردق و  هضبق  رد  داب  هک  تسا 

دیهش نیتسار  رگم  تسین  ام  يهعیش  هحفـص 36 ] . ] تسا هدومن  رومأم  حاورا  ضبق  هب  ار  نآ  هک  تسا  یهلا  مکح  رتتخـس  توملا  کلم 
دزن نادیهـش  دـننانیتسار و  ناـمه  ناـنآ  دـناهدروآ ، ناـمیا  شناربماـیپ  ادـخ و  هب  هـک  یناـسک  : » هـک ياهدـناوخن  ادـخ  باـتک  رد  اـیآ  … 
. دوب هداد  شهاک  ار  نادیهش  رامش  دنوادخ ، دناهدش ، هتشک  ریشمش  اب  هک  نانآ  يارب  رگم  دوب  یمن  تداهش  رگا  ناشراگدرورپ … ! »

روگنا رانا و  نتفگ  حیبست 

هدرک تیاور  شردپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هک : دـنک  یم  لقن  یبلعث  نایب  فشک و  باتک  زا  بقانم  باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  دروآ ؛ ترضح  دزن  روگنا  رانا و  یقبط  لیئربج  دش ؛ ضیرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : هک 
؛ دـنتفگ حـیبست  روگنا  رانا و  نآ  دـندروخ . روگنا  رانا و  نآ  زا  دـندمآ و  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هاگ  نآ  دومن ؛ لوانت  نآ  زا  ملس 

نآ زا  دش و  لخاد  هباحص  زا  يدرم  سپس  دنتفگ ؛ حیبست  روگنا  رانا و  زاب  دومن ؛ لیم  نآ  زا  هدش و  دراو  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  سپس 
دروخب نآ  زا  يربمایپ  دـنزرف  ای  يربمایپ  یـصو  ای  يربمایپ  هاگ  ره  تفگ : لیئربج  دـنتفگن : حـیبست  روگنا  رانا و  راـب  نیا  دروخ و  اـههویم 

نانآ رب  یگریچ )  ) يورین ار  امـش  هک  متـسناد  نوچ  مناشیا . شخبتزع  هک  نانمؤم  يهدـننک  راوخ  هن  نم  هحفص 37 ] . ] دیوگ یم  حیبست 
بویعم ار  یتشک  دنمـشیدنا  رـضخ )  ) هک نانچ  مینامب ، یقاب  ناشیا  نایم  رد  امـش  نم و  ات  مدرک  راذگاو  ار  تفالخ )  ) رما راچان  هب  تسین ،

. دنامب یقاب  نآ  نابحاص  يارب  ات  تخاس 
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تشهب زا  ییاهسابل 

نیـسح نسح و  دـمآ و  شیپ  يدـیع  دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک : دـنک  یم  تیاور  يروباشین  دـیفم  هللادـبعوبا  یلاما  باـتک  زا 
ترضح ینک ؟ یمن  تنیز  ار  ام  ارچ  ام ، زج  هب  دناهدرک  تنیز  هنیدم  ياههچب  يهمه  دنتفگ : ناشردام  هب  دنتشادن ، ياهماج  مالسلاامهیلع 

رارکت ار  دوـخ  راـتفگ  دـیع  بـش  مـنک . یم  تـنیز  ار  امـش  دروآ ، تـقو  ره  تـسا ، طاـیخ  دزن  امـش  ساـبل  دوـمرف : مالــسلااهیلع  همطاـف 
ار وا  نخس  اههچب  درک ، رارکت  ار  دوخ  قباس  نخس  تخوس و  شناکدوک  لاح  هب  شلد  درک و  هیرگ  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ، دندرک

اههماج متسه ؛ طایخ  ربمایپ ! رتخد  تفگ : رد  يهدنبوک  تسیک ؟ دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  دندز . رد  دش ، کیرات  اوه  نوچ  دندرک . در 
هحفص 38] : ] تفگ مالسلااهیلع  همطاف  تسا . هدروآ  دیع  سابل  اههچب  يارب  يدرم  هک  درک  هدهاشم  درک ، زاب  ار  رد  ترضح  ماهدروآ ؛ ار 

دش هناخ  دراو  هک  یماگنه  مالسلااهیلع  همطاف  تفر . داد و  ترضح  هب  یلامتـسد  درم  مدوب و  هدیدن  وا  زا  رتتبیه  اب  قالخا  رد  يدرم  نم 
؛ دید لامتسد  رد  دوب  زمرق  شتشپ  هک  هایس  شفک  تفج  ود  همامع ؛ ود  ادر ؛ ود  هماجریز ؛ ود  هبج ؛ ود  نهاریپ ؛ ود  درک ، زاب  ار  لامتسد  و 
رد ار  اهنآ  دید ، هتسارآ  ار  اههچب  دش و  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیناشوپ ؛ ناشیا  هب  ار  اهسابل  درک و  رادیب  ار  اههچب  سپ 

طایخ دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرآ ؛ تفگ : يدید ؟ ار  طایخ  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  هب  دیـسوب و  دیـشک و  شوغآ 
هک دوب  هتفرن  نامسآ  هب  زونه  دومرف : داد ؟ ربخ  امـش  هب  یـسک  هچ  دیـسرپ : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دوب . تشهب  نزاخ  ناوضر  دوبن ،

دنتـسجن و تقبـس  وا  رب  ناگتـشذگ  هک  درک  تلحر  يدرم  بش  نیا  رد  مدرم ! يا  هحفـص 39 ] . ] داد ربخ  نم  هب  ار  ارجام  دـمآ و  لیئربج 
شپچ فرط  زا  لیئاکیم  تسار و  فرط  زا  لیئربج  و  دوب . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رادمچرپ  وا  دنسر . یمن  وا  ماقم  هب  ناگدنیآ 

. دومرف یم  وا  بیصن  ار  يزوریپ  حتف و  ادخ  هک  یماگنه  رگم  تشگ ، یمن  رب  نادیم  زا  دندرک . یم  يرای  ار  وا 

یگهام هدراهچ  رد  مالسلاهیلع  ترضح  نتفگ  نخس 

نایفسوبا دیزخ ، یم  نیمز  رب  دوب و  ههام  هدراهچ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه  هک : دنک  یم  تیاور  یثیدح  رد  قاحـسا  نب  دمحم 
نـسح ماما  دـیوگب ؛ نخـس  نم  اـب  هک  هدـب  مسق  شدـج  قح  هب  ار  كدوک  نیا  دـمحم ! رتخد  يا  تفگ : مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  هب 

لآ نایم  رد  هک  رکـش  ار  ادـخ  دومرف : ربمایپ  مشاب . وت  عیفـش  نم  اـت  هللالوسر  دـمحم  هللاـالاهلاال ، وگب : نایفـسوبا ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع 
هیآ 12» میرم ؛ يهروس  میداد ، مکح  وا  هب  یکدوک  رد  و  : » دیامرف یم  وا  يهرابرد  دنوادخ  هک  داد . رارق  ار  ایرکز  نب  ییحی  ریظن  دـمحم ،

خـساپ رد  مالـسلاهیلع  ماما  مسرت . یم  گرم  زا  نم  درک : ضرع  هدمآ و  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  دزن  يدنمتورث  درم  هحفص 40 ] . ]
. یسرب نآ  هب  هک  يدوب  لاحشوخ  يدوب ، هداتسرف  ولج  هب  رگا  ياهتشاذگ و  لابند  هب  ار  دوخ  لام  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  دومرف : وا 

تمایق ات  رابخا 

هب يدرک و  لوانت  ار  اذغ  نالف  تاهناخ  رد  بشید  وت  دومرف : اهنآ  زا  یکی  هب  ترـضح  دندمآ . مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دزن  رفن  ود  يزور 
ود نآ  یتفگ . نانچ  نینچ و  تگرزب  رـسپ  هب  وت  دومرف : درک و  رگید  درم  نآ  هب  كراـبم  يور  سپـس  یتفگ . ار  نانخـس  نیا  تاهداوناـخ 

تمایق ات  هچنآ  یلب  دومرف : ترضح  دیراد . ربخ  اهنآ  زا  دیناد و  یم  امـش  تسا  ناهنپ  نارگید  رظن  زا  هچ  نآ  هک  تسا  بیجع  دنتفگ : رفن 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  هداد  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  شربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  دش  دهاوخ  عقاو 
زا دـعب  هب  ام  زا  کـی  ره  تسا و  هداد  نم  هب  ار  راـبخا  نآ  يهمه  راوگرزب  نآ  تسا و  هداد  ربخ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  اـهنآ  ملس 

: دومرف مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هحفص 41 ] [. ] 5 . ] ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاق  هب  اـت  میهد  یم  ربخ  دوخ 
. تسا نآ  ردام  یبوخ و  ریخ و  ره  ردپ  اهراک  رد  رکفت  اریز  منک ، یم  شرافس  رکفت  همادا  ادخ و  يوقت  هب  ار  امش 
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تسا هیواعم  رادتسود  نم  هیاسمه 

نارادـفرط زا  هک  مراد  ياهیاسمه  هللالوسر . نبای  درک : ضرع  دـمآ و  ترـضح  دزن  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  نارادتـسود  نابحم و  زا  یکی 
دنوادخ دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دـسر . یم  ام  هب  شرازآ  هشیمه  دراد و  نم  يارب  يدایز  تیذا  جـنر و  تسا . هیلع  هللا  ۀـنعل  هیواعم 

رـس و چـیه  تسا و  توکـس  شاهیاسمه  هناخ  رد  دـید  تفر  شاهناخ  هب  یتقو  درم  نآ  درگرب  تاهناخ  هب  درک  هاـتوک  وت  رـس  زا  ار  وا  رش 
هچ دیـسرپ : دوب  نارگن  تحاران و  رایـسب  هک  یلاح  رد  درک و  زاب  ار  رد  هیاـسمه  نز  دز . رد  تفر و  هیاـسمه  هناـخ  رد  هب  تسین  ییادـص 

دعب یکدنا  دروخب و  ماش  تسناوتن  دش و  برطـضم  مرهوش  ناهگان  هک  میدروخ  یم  ماش  مه  اب  بشید  مرهوش  نم و  تفگ : تسا ؟ هدش 
ییادص اما  مدـید  یمن  ار  سک  چـیه  نم  و  یهاوخ ؟ یم  هچ  نم  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  ای  تفگ : یم  دز و  یم  اپ  تسد و  داتفا و  نیمز  هب 

نب مارو  هحفـص 42 ] . ] تسا هدشن  نفد  زونه  درم و  داتفا و  مرهوش  ادص  نآ  زا  دعب  تسا و  راوازـس  وت  هب  شتآ  تفگ : یم  هک  مدینـش  ار 
ار ایند  هک  یـسک  دراد و  تسود  ار  وا  دسانـشب  ار  يادخ  هک  یـسک  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  سارف  یبا 

. دوش نیگمغ  دتفا  رکف  هب  نوچ  دوش و  لفاغ  هک  نآ  زج  دوشن ، ایند  مرگرس  هک  تسا  یسک  نمؤم  دزرو و  دهز  نآ  رد  دسانشب ،

لهاله رهز 

وا هناخ  هب  دندش و  لصوم  رهـش  دراو  ترـضح  ینامز  تشاد  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  یتسود  ياعدا  هک  دوب  یـصخش  لصوم  رهـش  رد 
بسانم تصرف  رد  هک  دوب  هدومن  لاسرا  وا  يارب  هدنشک  رهز  هشیش  دوب و  هتفیرف  رانید  مهرد و  ایند و  لام  هب  ار  صخش  نیا  هیواعم  دنتفر 

راب ره  ترضح  درکن و  ریثأت  اما  دیناروخ  ترضح  هب  ار  رهز  نآ  تبون  هس  تخب  هایس  نآ  دناسرب و  تداهـش  هب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما 
هب ار  رهز  نآ  راب  هس  هک  تشون  هیواـعم  يارب  ياهماـن  نوعلم  صخـش  نآ  ادـعب  تفر و  یم  نیب  زا  هدنـشک  رهز  رثا  دـندرک و  یم  ییاـعد 
دنک یعس  هک  تساوخ  وا  زا  همان  رد  داتـسرف و  لهاله  رهز  يرادقم  اب  تشون و  ار  همان  باوج  هیواعم  درکن . رثا  مدیناروخ  یلعنب  نسح 

زا دومن و  فقوت  هحفص 43 ]  ] یتخرد رانک  رد  هار  نیب  رد  هیواعم  همان  هدنروآ  تسا . هدنـشک  رایـسب  رایـسب  هک  دهدب  ماما  هب  رهز  نیا  زا 
يزیچ دنک و  تکرح  تسناوتن  رگید  هک  يروط  هب  تفرگ  يدیدش  مکش  درد  یکدنا  زا  دعب  دروخ و  اذغ  يرادقم  دش و  هدایپ  دوخ  رتش 

نوچ دزیرگب . تساوخ  یم  دـید  ار  تیعـضو  نیا  اـت  رتـش  درک . لـصاو  منهج  هب  دـیرد و  ار  نوعلم  نآ  دـمآ و  هایـس  ياهدـنرد  تشذـگن 
هب دمآ  یم  قشمد  زا  هک  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  نارادتـسود  زا  یکی  ماگنه  نیمه  رد  دنک  رارف  تسناوتن  دوب  هدـیچیپ  تخرد  هب  شراسفا 

هلصافالب دید . ار  هیواعم  همان  رهز و  هشیش  ناهگان  تخادرپ  وجتـسج  هب  یتقو  شبحاص . لئاسو  يرادقم  دید و  ار  رتش  دیـسر و  لحم  نیا 
دش علطم  همان  نومـضم  زا  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  یتقو  دروآ  ترـضح  تمدخ  ار  همان  رهز و  هشیـش  دمآ و  لصوم  هب  تشادرب و  ار  اهنآ 
رد هک  ییاهنآ  درک . رییغت  یلیخ  شکرابم  گنر  اما  دوش . نابزیم  تلاجخ  ثعاب  هک  دومرفن  يزیچ  تشاذگ و  دوخ  هداجس  ریز  رد  ار  نآ 

درک و لقن  دوخ  راوگرزب  دـج  زا  یثیدـح  دادـن و  باوج  ترـضح  دـنوش  علطم  همان  نومـضم  زا  دنتـساوخ  هچ  ره  دنتـشاد  روضح  هناـخ 
زا دعب  دروآ و  نوریب  ار  همان  درب و  ترضح  هداجـس  ریز  ار  دوخ  تسد  هتـسهآ  یلـصوم  دعـص  اما  دومن  لوغـشم  ثیدح  نآ  هب  ار  راضح 
درم نیا  زا  ات  هدـب  هزاجا  هللالوسر  نبای  تفگ : دیـسوب و  ار  ترـضح  ياپ  تسد و  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  دـیزرل و  دوخ  رب  نآ  هعلاطم 
دنچ زا  دـعب  مهاوخ  یمن  و  دوش . نابزیم  لاعفنا  تلاـجخ و  بجوم  هک  مدنـسپ  یمن  دومرف : ترـضح  تسا . هدوب  هچ  عوضوم  هک  میـسرپب 

دنتساوخ ار  وا  ترضح  هزاجا  نودب  هرخالاب  هحفص 44 ] . ] دومرفن هزاجا  ترضح  دندرک  رارصا  هچ  ره  دوش و  هدنمرش  ام  هب  تمدخ  زور 
تمدخ هب  نم  تفگ : دوب ؟ هدرک  ییافج  هچ  وت  هب  لوسر  ترـضح  تفگ : دعـس  دینک . لاؤس  تفگ : میراد . یلاؤس  وت  زا  ینالف  دنتفگ : و 

: تفگ تسا ؟ هدیسر  وت  هب  ییافج  هچ  وا  زا  ياهدید  ار  یضترم  یلع  تفگ : دعس  تسا . هدیسرن  نم  هب  ییافج  وا  زا  ماهدیسرن و  ترـضح 
هللا یلـص  یفطـصم  هشوگ  رگج  اب  ارچ  سپ  تفگ : دعـس  دشاب . هدیـسر  هب  یلالم  ییافج و  وا  زا  هک  اشاح  ماهدوب  ترـضح  مزالم  یتدـم 
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رثا ياهداد و  رهز  ترضح  هب  تبون  هس  ياهتشون  هیواعم  هب  وت  هک  نیا  ینک ؟ یم  ینمشد  نینچ  مالـسلاهیلع  یـضترم  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
سپ مرادـن  ربخ  نیا  زا  نم  هللاذاعم  تفگ : درک و  راکنا  صخـش  نآ  نوعلم . نآ  لهاله  رهز  هشیـش  هماـن و  باوج  مه  نیا  تسا و  هدرکن 
تسخ لخب و  يانعم  رد  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  زا  هحفص 45 ] . ] دش لصاو  منهج  هب  ات  دندز  ار  وا  ردق  نآ  دعس  ناهارمه 

دراد هاگن  ار  هچ  نآ  درآ و  باـسح  هب  هدـش  فلت  دـنک  یم  قاـفنا  ار  هچ  نآ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  لـخب  دومرف : ترـضح  نآ  دـش . لاؤس 
. دنادب یگرزب  فرش و 

شتداهش يارجام  زا  مالسلاهیلع  نسح  ماما  نداد  ربخ 

اب نم  ماجنارس  دینادب  دومرف : ترضح  دندوب . هتسشن  نارای  باحـصا و  مالـسلامهیلع و  تیبلا  لها  قافتا  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  يزور 
: دندرک لاؤس  دندیناسر . تداهش  هب  مس  اب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  هک  هنوگ  نامه  دیسر  مهاوخ  تداهـش  هب  رهز 

راصنا ناوعا  هیواعم و  ياوغا  هب  سیق  نب  ثعشا  رتخد  مرسمه  دومرف : دهد ؟ یم  ماجنا  امـش  قح  رد  ار  افج  نیا  یـسک  هچ  هللالوسر  نبای 
؟ ینک یمن  عفد  دوخ  زا  ار  ررض  رش و  نیا  ینک و  یمن  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  ارچ  هللالوسر  نبای  دندرک : لاؤس  نیعل . تخب و  هایـس  درم  نآ 
هب يرگید  هک  مناد  یم  نیقی  منک . شنوریب  هک  ضرف  هب  منک و  شنوریب  دـنک  راـک  نیا  هب  مادـقا  هک  نیا  زا  لـبق  هنوگچ  دومرف : ترـضح 

دایز و لام  اب  داتـسرف و  هدعج  دزن  ار  یـسک  هلیح  سیبلت و  اب  هیواعم  تشذگ  یتدم  نخـس  نیا  زا  یتقو  درک . دهاوخ  ار  راک  نیا  وا  ياج 
نـسح ماما  هک  نآ  زا  دـعب  هک  داد  لوق  داتـسرف و  هدـعج  يارب  زین  رمحا  يـالط  راـنید  رازه  داد و  بیرف  ار  هحفـص 46 ]  ] وا ناوارف  هچراپ 

داتسرف و هدعج  يارب  ار  لهاله  رهز  هشیش  سپس  دروآرد  دیزی  دقع  هب  هداد و  رارق  رابرد  هکلم  ار  هدعج  دیسر  لتق  هب  رهز  اب  مالـسلاهیلع 
نیا هدعج  دوب . دهاوخن  ییاهر  رهز  نیا  زا  ار  وا  دشاب  هتشاد  مه  ناج  رازه  رگا  هک  یناروخب  وا  هب  ار  رهز  نیا  زا  یکدنا  نک  یعس  تفگ :

راـطفا ماـگنه  مرگ  ياـهزور  زا  یکی  رد  تفرگ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  لـتق  هب  میمـصت  هرخـالاب  هنوـعلم  نز 
ادخ و نمشد  يا  دومرف : هدعج  هب  ریش  نآ  ندیماشآ  زا  دعب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  داد . ترـضح  هب  طولخم و  ریـش  اب  ار  رهز  زا  يرادقم 

اتیاهن و  یـسرن . تیاهوزرآ  زا  کی  چـیه  هب  هک  مراودـیما  يداد  تسد  زا  ار  ترخآ  يدروخ و  بیرف  ایند  يافویب  لاوما  لام و  هب  لوسر 
نز نآ  ءامسا  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هیواعم  درکن و  افو  دوخ  دهع  هب  هیواعم  دش و  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  هنوگ  نامه 

يارب ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تداهش  هدعج و  تنایخ  يارجام  لصفم  وا  دیسرپ  وا  زا  ار  هثداح  تیفیک  درک و  راضحا  هنایفخم  ار  ثیبخ 
باذع لوسر و  ادـخ و  مشخ  ماهداد و  ماجنا  دـیزی  هب  تبحم  وت و  ياضر  رطاخ  هب  ار  گرزب  هانگ  نیا  تفگ : ءامـسا  داد و  حرـش  هیواعم 

يور هب  يدیـسرتن و  لوسر  بضغ  زا  يدرکن و  مرـش  دـنوادخ  زا  وت  رب  ادـخ  تنعل  تفگ : هیواعم  ماهدرک . رایتخا  امـش  رطاخ  هب  ار  منهج 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  هدیدرون  ادـخ و  لوسر  هشوگرگج  اب  هک  وت  یتسه !؟ دـیزی  تبحم  قیال  اجک  وت  يدرکن ؟ محر  وا  هام  نوچ 

شرس هرخالا  ایندلا و  رسخ  تخبدب  نآ  سپـس  درک ؟ یهاوخ  هچ  دیزی  هحفص 47 ]  ] اب هک  تسا  مولعم  يدرک  لمع  هنوگ  نیا  ملـس  هلآ و 
ار تدوخ  هک  نونکا  مه  تفگ : هیواعم  دومن . يراز  هیرگ و  درک و  دای  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اب  یگدنز  راگزور  زا  تخادـنا و  نییاپ  ار 

یم بترم  دروخ و  یمن  يزیچ  چـیه  درک و  یم  هیرگ  زور  هنابـش  هس  ءامـسا  دوش . روک  تنامـشچ  ات  نک  هیرگ  يدومن  منهج  بجوتـسم 
لابند هب  هتـسب و  یبانط  هب  ار  وا  داد  روتـسد  هیواـعم  مراـهچ  زور  ماهدیـسرن و  زین  اـیند  هب  ماهداد و  تسد  زا  ار  نید  هک  نم  رب  ياو  تفگ :

ار وا  دش و  اپ  هب  دولآرابغ  ینافوط  دوب  هدنام  هریزج  هب  خسرف  کی  زونه  دنزادنایب  بآ  هب  لیف  هریزج  رد  هک  دندیشک  نیمز  يور  رب  بسا 
تیاور سارف  یبا  نب  مارو  هحفص 48 ] . ] دشن ادیپ  یناشن  رثا و  چیه  هنوعلم  نز  نآ  زا  رگید  تخادنا و  هریزج  نآ  هب  هدرک و  ادج  بسا  زا 

امـش نایعیـش  زا  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دمآ و  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  دزن  يدرم  هک  هدرک 
رگا یتـفگ و  تسار  یتـسه  یهن  رما و  رد  اـم  تاروتـسد  رادربناـمرف  عیطم و  رگا  ادـخ  هدـنب  يا  دوـمرف : نینچ  وا  خـساپ  رد  ماـما  متـسه .

زا نم  وگن  یتسین . نآ  لها  هتـسیاش و  هک  ییامنب  ار  فیرـش  الاو و  ياهبترم  ياعدا  هک  نیا  رد  نکن  نوزفا  ار  دوخ  ناهانگ  ینآ  فالخرب 
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. یتسه یبوخ  زیخرب و  لاح  نیا  رد  هک  متسه ، ناتنمشد  نمشد  میامش و  ناگتسباو  ناتسود و  زا  نم  وگب : هکلب  متسه ، وت  نایعیش 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  شراوگرزب  ردارب  هب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تیصو 

هب ار  یگمه  دومرف و  راضحا  ار  تیب  لها  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ترـضح  دـش  رهاظ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  رب  توم  راثآ  هک  یناـمز 
دعب هک  تسا  نیا  امش  هب  نم  تیصو  ردارب  يا  دومرف : دومن و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  كرابم  يور  دعب  دومرف . تیصو  حالص  يوقت و 

ربق رس  رب  نآ  زا  دعب  میامن  دهع  دیدجت  يو  اب  ات  دیربب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  مدج  هضور  هب  ارم  نیفکت  زیهجت و  زا 
زا یهورگ  درب  دیهاوخ  مدج  هضور  هب  ارم  هک  ینامز  ردارب  يا  دینک . نفد  دودـح  نامه  رد  هدرب و  دـسا  تنب  مالـسلااهیلع  همطاف  ماهدـج 

. دننک یم  یناوارف  هرجاشم  عازن و  امـش  اب  دـینک و  نفد  ترـضح  نآ  کیدزن  ارم  دـیهاوخیم  هحفـص 49 ]  ] هک دننک  یم  نامگ  نادسفم 
مامت ارجام  هلتاقم  نودب  هک  دشاب  نآ  رب  امـش  یعـس  .و  دـیناشن ورف  ملح  بآ  اب  ار  اهنآ  بضغ  مشخ و  هک  تسا  نیا  امـش  هب  نم  تیـصو 
ربمایپ شدـج  هضور  هب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  لسغ  زا  دـعب  دومن و  لمع  شراوگرزب  ردارب  تیـصو  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوش .

هیماینب زا  يدایز  هورگ  اب  دیلپ  مکح  نبا  ناورم  دیامن . نامیپ  دیدجت  ات  داد  رارق  هسدـقم  هضور  لباقم  درب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ربمایپ کیدزن  ار  نسح  هک  دیهاوخ  یم  امش  هدش و  نفد  هنیدم  ياصقا  رد  نامثع  دنتفگ : دندمآرب و  يریگرد  هلتاقم و  ددصرد  دندمآ و 

. دینک نفد  نم  هناخ  رد  ار  نسح  دـیهاوخ  یم  تفگ : تسویپ و  اهنآ  هب  زین  هشیاع  ماگنه  نیا  رد  دـتفیب  قافتا  نیا  تسا  لاحم  دـینک  نفد 

. دومن ناوارف  دانع  ینمـشد و  راهظا  هشیاـع  و  [ 6 . ] دوـش نفد  ماهناـخ  رد  تسا  نیرت  نمـشد  نم  دزن  رد  هک  ار  یـسک  مراذـگ  یمن  زگره 
امش زا  رتهاگآ  وا  مینک و  یمن  نفد  اج  نیا  رد  ار  دوخ  بحاص  ام  دیرادرب  ینمشد  دانع و  نیا  زا  تسد  مدرم  يا  تفگ : سابع  نب  هللادبع 
یبا رتخد  يا  تفگ : هشیاع  هب  سابع  نبا  دعب  میئامن و  نفد  عیقب  رد  ار  وا  هک  تسا  هدومرف  تیصو  ار  ام  دوب و  شراوگرزب  دج  تمرح  هب 

لوسر دنزرف  ياهتـسشن و  رتسا  رب  زورما  يدومن و  هبراحم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  يدـش و  راوس  رتش  هب  يزور  هک  تسا  هنوگچ  رکب 
دش یهاوخ  لیف  راوس  امتح  ینامب  هدنز  نیا  زا  هحفص 50 ]  ] دعب رگا  ینک و  یم  عنم  شدج  ترایز  زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

و زوماـیب ، مدرم  هب  ار  شیوخ  ملع  هحفص 51 ] . ] دندومن نفد  عیقب  رد  دندرب و  ار  ترـضح  سپـس  و  درک . یهاوخ  رایـسب  داسف  یهابت و  و 
. ياهتفرگ دای  ار  اههتسنادن  ياهدرک و  قافنا  ار  اههتسناد  تروص ، نیا  رد  ریگارف ، ار  نارگید  ملع 

مالسلاهیلع نسح  ماما  تداهش 

تلحر نوچ  هک : مدینـش  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  یفاک  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم 
؛ هدب لسغ  ارم  مدرم ، هک  یماگنه  نک ؛ ظفح  منک ، یم  وت  هب  یتیصو  ردارب  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  هب  دیسر ، ارف  مالسلاهیلع  نسح  ماما 

ارم سپـس  ربب ، مردام  ربق  فرط  هب  هاگ  نآ  منک . هزات  وا  اـب  يدـهع  اـت  ربب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربق  بناـج  هب  و  نک ، نفک 
ادخ و هب  تبسن  هک  ینمـشد  ضغب و  زا  دنناد ، یم  مدرم  ادخ و  هچ  نآ  هشیاع  يهیحان  زا  هک  نادب  راپـسب و  كاخ  هب  عیقب  رد  نادرگرب و 

يهزانج فرط  هب  دش و  راوس  ياهدرک ، نیز  رتسا  رب  هشیاع  هک  تسا  ثیدـح  نیا  رد  و  دیـسر . دـهاوخ  نم  هب  دراد ، تیب  لها  ام  ربمایپ و 
دیابن وا  هک  دینک  رود  نم  يهناخ  زا  ار  ناترـسپ  تفگ : دش و  راوس  نیز  رب  هک  دوب  ینز  نیلوا  مالـسا  رد  وا  تفر ؛ مالـسلاهیلع  نسح  ماما 
يهلص ای  یشاب  راودیما  شیاعد  تکرب  هب  هک  نآ  زج  ورن  یسک  دزن  هحفص 52 ] . ] درک کته  دیابن  ار  ربمایپ  باجح  و  دوش ، نفد  اج  نیا 

(. ورن یسک  شیپ  دشابن ، ترورض  دروم  ات  ایند  عمط  هب  ینعی   ) ینک محر 

داد امرخ  هدش و  زبس  کشخ ، تخرد 

وا تماما  هب  هک  ریبز  دالوا  زا  يدرم  اب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  يزور  دومرف : هک  دنک  یم  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  یـسانک  زا 
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، دندرک لزنم  دوب ، هدش  کشخ  یبآیب  زا  هک  ییامرخ  تخرد  ریز  دـندروخ ، یم  بآ  هک  ییاهاج  زا  یکی  رد  هتفر و  نوریب  دوب ، دـقتعم 
رـس يریبز  يریبز ؛ يارب  نآ  لباقم  رگید ، تخرد  ریز  يرگید  شرف  دنتخادنا و  ییامرخ  تخرد  ریز  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  يارب  یـشرف 
سپ يرآ ، تفگ : یهاوخ ؟ یم  امرخ  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  میدروخ ؛ یم  نآ  زا  تشاد  امرخ  لـخن  نیا  رگا  تفگ : درک و  دـنلب 

. داد امرخ  گرب و  تشگرب و  لوا  لاح  هب  دـش و  زبس  تخرد  هاـگان  مدـیمهفن ، هک  دـناوخ  ییاـعد  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  رـس  ترـضح 
يربمایپ رسپ  ياعد  هکلب  تسین . رحس  وت ؛ رب  ياو  دومرف : ترـضح  تسا ؛ رحـس  ادخ  هب  تفگ : دندوب ، هدرک  هیارک  وا  زا  رتش  هک  ینابراس 

هحفـص . ] دوب ناشتیافک  ردق  هب  دندیچ ؛ ار  اهامرخ  دنتفر و  تخرد  يالاب  سپ  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  تسا . هدش  باجتـسم 
هب یتسدـگنت ، تقو  رد  يدرمناوج  هک  نادـب  هدوبن ، رطاخ  رد  زگره  ایوگ  هک  ربب  دای  زا  نانچ  یتفاـین ، یتسج و  اـیند  لاـم  زا  هچ  نآ  [ 53

ندرک و ادـتبا  زا  تسا  رتهب  ناسحا ، ندرک  مامت  شـشخب و  لذـب و  هافر ؛ ماگنه  يدرمناوج  زا  تسا  رتالاب  ریدـقت ، هب  تیاـضر  تعاـنق و 
. تسا نآ  نتشاذگ  صقان 

دنوادخ رهش  ود 

ییوراب هک  برغم  رد  يرگید  قرـشم و  رد  یکی  تسا ، رهـش  ود  ار  ادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک : هدش  تیاور  ةدـیبع  وبا  زا  و 
نم دـنیوگ و  یم  نخـس  ینابز  هب  یتیعمج  ره  هک  تسا  تغل  رازه  رازه  داتفه  اهنآ  رد  و  تسا ، رد  رازه  رازه  ار  کـی  ره  و  دراد ، نینهآ 

نیسح مردارب  نم و  زا  ریغ  یتجح  ماما و  و  مسانش ؛ یم  تسا  اهنآ  نیبام  اهرهش و  نآ  رد  هچ  ره  و  مناد ؛ یم  ار  اهنابز )  ) تاغل نآ  يهمه 
، دنرادن ربخ  نآ  يهجیتن  زا  دننک و  یم  لمع  دنرب ، یم  رس  هب  يربخیب  تلفغ و  يهناخ  رد  نونکا  مدرم  هحفص 54 ] . ] دنرادن مالسلاهیلع 

. دنهد ماجنا  یلمع  دنناوت  یمن  دننیب و  یم  ار  ماجنارس  دنوش ، دراو  نیقی  يهناخ  هب  دنسر ، ترخآ  هب  نوچ 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  يهیرگ 

مالـسلاهیلع شدج  زا  شردپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  رمع  نب  لضفم  زا  یلاما  باتک  رد  قودـص  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم 
، دـید ار  وا  هک  یماـگنه  دـش و  دراو  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  ترـضح  رب  تاـفو ، ماـگنه  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هـک  هدرک  تـیاور 

هدش نم  اب  هک  یلمع  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هدش . امـش  اب  هک  یلمع  نیا  يارب  درک : ضرع  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دومرف : تسیرگ ؛
هک رفن  رازه  یس  هللادبعابا ! يا  تسین  وت  زور  دننام  يزور  یلو  موش ؛ یم  هتشک  نآ  يهلیـسو  هب  نم  دناهداد و  نم  هب  يرهز  هک  تسا  نیا 

و دنوش ، رضاح  وت  دزن  دناهتسب ، دوخ  هب  ار  مالسا  نید  و  دنتسه ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ام  دج  تما  زا  هک  دننک  یم  اعدا  همه 
. دننک تراغ  ار  تلاوما  و  دننک ؛ ریسا  ار  تدنزرف  نز و  و  دننک ؛ کته  ار  تمارتحا  دنزیرب و  ار  تنوخ  دنشکب و  ار  وت  هک  دنوش  یم  قفتم 

. ار هصغ  مغ و  اذغ  زا  دعب  دنک و  یم  فرطرب  ار  رقف  اذغ ، زا  شیپ  تسد  نتسش  هحفص 55 ] « . ] ثیدح رخآ  ات  »

دسر یم  هام  لوا 

مالسلاهیلع نسح  ماما  يزور  هک : هدش  تیاور  مالسلاهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  هک  تسا  یثیدح  هلمج  زا 
نیـسح دـسر ؛ یم  هام  لوا  زور ؛ نالف  و  هداتـسرف ؛ ار  امـش  ياـههزیاج  هیواـعم  تفگ : رفعج  نب  هللادـبع  مالـسلاهیلع و  نیـسح  شردارب  هب 

نآ روضح  یصخش  هحفص 56 ] . ] دیسر هام  لوا  دوب ، هدومرف  ناشردارب  هک  یتقو  نامه  رد  دندوب و  هدش  تسدگنت  هللادبع  مالـسلاهیلع و 
( یکاروخ رد  کیرـش  هک   ) تسا اـم  يارب  اذـغ ) زا  لـبق   ) لوا يهعفد  يوشب ، دوـمرف : ترـضح  ، درک يراددوـخ  تسد  نتـسش  زا  باـنج 

. يوشن یتساوخن  رگا  تدوخ ، يارب  اذغ ) زا  دعب   ) مود يهعفد 
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دهد یم  ربخ  لتاق  زا  مالسلاهیلع  نسح  ماما 

تیب لها  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک : هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  زا  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  یثیدـح  هلمج  زا  و 
؟ دنک یم  امش  هب  ار  ملظ  نیا  یسک  هچ  دنتفگ : موش ؛ یم  هتشک  رهز  يهلیسو  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دننام  نم  دومرف : دوخ 
ار وا  دنتفگ : دنک ؛ یم  راک  نیا  رومأم  ار  وا  دتسرف و  یم  وا  يارب  یمـس  هنایفخم  هیواعم  اریز  سیق ؛ نب  ثعـشا  رتخد  هدعج  ملایع ، دومرف :
مه رگا  و  هدرکن ؟ يراـک  زوـنه  هک  یتروـص  رد  منک ، نوریب  ار  وا  هنوـگچ  دوـمرف : اـمرف ؛ رود  نتـشیوخ  زا  و  نـک ؛ نوریب  دوـخ  لزنم  زا 
وا يارب  يدایز  لام  هیواعم  هک  تشذـگن  ینامز  و  دـنک ؛ یم  ادـیپ  مدرم  دزن  مه  يرذـع  و  تسین ؛ نم  لتاق  یـسک  وا  زا  ریغ  منک  شنوریب 

يارب رهز  كاروخ  کی  و  دنک ؛ جیوزت  دیزی  يارب  ار  وا  و  دهدب ، وا  هب  مه  ییاه  هعرزم  رگید و  مهرد  رازه  دص  هک  داد  هدعو  داتـسرف و 
؛ تشگرب لزنم  هب  نوچ  دوب ، رادهزور  ترضح  نآ  مرگ  ياوه  رد  يزور  هحفص 57 ]  ] و دناروخب ، مالسلاهیلع  نسح  ماما  هب  هک  داتسرف  وا 

ارم ادخ ! نمـشد  يا  دومرف : دیـشون ، ار  نآ  ترـضح  نوچ  و  دروآ ، وا  يارب  دوب  هتخیر  نآ  رد  ار  رهز  هک  ریـش  كاروخ  کی  راطفا  تقو 
لیلذ اوسر و  ار  وا  وت و  دـنوادخ  و  هدرک ؛ تاهرخـسم  هتفیرف و  ار  وت  هیواعم  و  دـید ، یهاوخن  يریخ  ادـخ ! هب  دـشکب ، ار  وت  ادـخ  یتشک ،

افو دوخ  ياههدـعو  هب  درک و  تنایخ  هدـعج  اب  مه  هیواعم  و  تفر ؛ ایند  زا  دوبن و  هدـنز  رتشیب  زور  ود  نآ  زا  سپ  ترـضح  نآ  دـیامرف و 
ياهظعوم ارم  مرادن ، يراددوخ  تردق  مبات و  یب  هانگ  رد  نم  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تمدـخ  یـصخش  هحفص 58 ] . ] درکن

تحت زا  دنیبن ، ار  وت  ادخ  هک  نک  ادیپ  یتولخ  ياج  روخن ، ار  ادخ  قزر  نک : هانگ  یهاوخ  هچ  ره  نکب و  راک  جنپ  دومرف : ترضح  دینک :
شتآ هب  ار  وت  تساوخ  منهج  رومأم  هک  یماگنه  و  نک : رود  دوخ  زا  ار  وا  دـمآ ، لـیئارزع  هک  یعقوم  وش ، جراـخ  ادـخ  تردـق  ناـمرف و 

. نک تیصعم  یهاوخ  یم  هچ  ره  يراد  اهراک  نیا  رب  تردق  رگا  ورن ، دشک ،

نایفوک ییافو  یب 

وت دنتفگ : هدمآ ، مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تمدخ  مدرم  دش ، دیهـش  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نوچ  هک : هدـش  تیاور  ینادـمه  ثراح  زا 
هک یـسک  اب  دیئوگ  یم  غورد  ادخ ! هب  دومرف : امرفب . تسه  يرما  ره  میتسه . وت  رادربنامرف  عیطم و  ام  و  یتسه ، تردپ  یـصو  نیـشناج و 

تـسار دنچ  ره  مرادن ، نانیمطا  امـش  هب  نم  موش ؟ نئمطم  امـش  هب  نم  هنوگچ  دینک !؟ یم  افو  نم  اب  هنوگچ  دیدرکن ، افو  دوب ، رتهب  نم  زا 
، نید هن  دنراد و  ایح  هن  هک  یموق  زا  ابجع  دومرف : تفر و  ربنم  هب  دمآ و  هفوک  هب  هک  نیا  ات  دـندرک ؛ ییافویب  وا  اب  اج  دـنچ  رد  دـیئوگب و 
هب يدب  ياههجنکـش  ! ادخ هب  دینیب  یمن  یجرف  هیماینب  دوجو  اب  زگره  امـش  ادـخ ! هب  متـشاذگاو ، هیواعم  هحفـص 59 ]  ] هب ار  راک  نم  رگا 
رب تیـالو  تموکح و  اریز  متـشاذگ ، یمن  او  وا  هب  ار  راـک  متـسج ، یم  ینارواـی  رگا  نم  و  دـینک ؛ شیاـشگ  يوزرآ  هک  دـنهد  یم  اـمش 

مالسلاهیلع نسح  ماما  یهاوخب  رگا  و  میهارمه ؛ وت  اب  ام  دنتشون : هیواعم  يارب  نایفوک  رتشیب  هاگ  نآ  ایند ! ناگدنب  يا  تسا ؛ مارح  هیماینب 
هحفـص . ] دش جراخ  هفوک  زا  حورجم  ندب  اب  هک  نیا  ات  دندز ؛ وا  هب  ياهبرح  و  دـندرک ؛ تراغ  ار  وا  يهمیخ  سپـس  میتسرفب . میریگب و  ار 

. دننک یگدنز  وت  اب  يراد  تسود  هک  نک ، یگدنز  ياهنوگ  هب  مدرم  اب  [ 60

دنوادخ تساوخ  هب  ياهمشچ 

یتولخ ياج  رد  ات  دنتفر  نوریب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هک : دنک  یم  تیاور  مالـسلاهیلع  مظاک  ترـضح  زا  رفعج  نب  بوقعی  زا  و 
اهنآ نایم  یبجاح  دـنوادخ  درک ، يرگید  هب  تشپ  کی  ره  دـنتفر و  یتسپ  نیمز  رد  تجاح  ياضق  يارب  هدـمآ و  ییاـه  لـخن  راـنک  رد 
وـضو دش ؛ ادیپ  تشط  ود  یبآ و  ياهمـشچ و  اج  نآ  و  دـش ؛ عفترم  هاگ  نآ  دـندرک ، تجاح  ياضق  ات  دوب  ندـید  زا  عنام  هک  درک  رارقرب 
نیمه هب  رفاک  دریگیمرب و  هشوت  یگدـنز  زا  نمؤم  هحفـص 61 ] . ] دنتفر دنداد و  ماجنا  دنتـشاد  هک  يراک  و  دنتـسش ) ار  دوخ  ای   ) دنتفرگ
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. تسا دونشخ  ینآ  تذل 

مالسلاهیلع یلع  نانمشد  نایم  اهرانید  میسقت 

دندمآ و یم  اهنز  دمآ ، هنیدم  هب  هفوک  زا  نوچ  هک : دنک  یم  لقن  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  زا  راونالا  قراشم  باتک  رد  یـسرب  بجر  ظفاح 
يا تفگ : هشیاع  دنتفر . ترـضح  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهنز  دنداد و  یم  تیلـست  ار  وا  شراوگرزب  ردـپ  تداهـش  رد 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  ایوگ  دوب ، هدنز  وا  ات  ینعی  ( ؛ تفر ایند  زا  تردپ  هک  يزور  نآ  زج  تفرن  ایند  زا  تدج  دمحمابا !

یقاـب شتحارج  زونه  تفاکـش و  ار  تتـسد  هک  ینهآ  اـب  دوخ  يهناـخ  رد  کـیرات  یبـش  هک  يدرک  شومارف  دومرف : دوب ) مدرم  ناـیم  رد 
؛ يدروآ نوریب  يدوب ، هدرک  هریخذ  نآ  رد  يدوب ، هدروآ  درگ  تنایخ  زا  هچ  نآ  هک  ار  يزبس  يهچراپ  یتفاکـش و  ار  قاـطا  نیمز  تسا ،
وا لتق  هب  يدرک و  شخب  يدع  میت و  يهلیبق  زا  مالسلاهیلع  یلع  نانمشد  نایم  یتفرگ و  نآ  زا  یتسناد  یمن  ار  نآ  نزو  هک  رانید  لهچ  و 

. دنوش يربهر  یتسرد  هب  هک  نیا  زج  دننکن ، تروشم  مه  اب  یمدرم  چیه  هحفص 62 ] . ] دوب نینچ  يرآ  تفگ : يدش ؟ رطاخ  هدوسآ 

یکدوک رد  لاؤس  خساپ 

زا يدرم  یکدوک  نامز  رد  هک : دنک  یم  تیاور  یثیدح  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ۀـیاده  باتک  رد  نادـمح  نب  نیـسح 
ینعی ، ) یتفگ يداـیز  ار  ادـمع  يهملک : یبارعا ! يا  دومرف : ماهدروخ ؛ ادـمع  ار  یغرم  رتش  مخت  مارحا  لاـح  رد  هک : درک  لاؤس  ترـضح 

ماعط اذغ و  رد  هک  یسک  زا  متفگش  رد  هحفص 63 ] . ] دومرف ار  شخساپ  سپس  دوب ، یـشومارف  يور  زا  یتفگ  تسار  تفگ : هدوبن ) ادمع 
تابجوم زا  ار  دوخ  يهنیس  اما  دراد ، یم  هگن  روآ  نایز  ماعط  زا  ار  مکـش  دنک ، یمن  رکفت  دوخ  یحور  ياذغ  رد  یلو  دشیدنا ، یم  دوخ 

. دزاس یم  هتشابنا  تکاله  یهابت و 

دینک یمن  افو  هدعو  هب 

رد ار  دوخ  یگدامآ  هدمآ ، مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تمدخ  نایفوک  دـش ، دیهـش  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه  هک  هدـش  تیاور  و 
امومع و ار  ربخ  نیا  هبترم  دـنچ  و  دومرف ؛ هک  دـش  نانچ  دـینک و  یمن  افو  هدـعو  هب  هک : داد  ربخ  اـهنآ  هب  سپ  دنتـشاد ، هضرع  وا  ترـصن 

ادـعب و  یـصاخ ) يهدـع  ای  صاخ  صخـش  هب  تبـسن  یهاگ  دومرف و  یم  هفوک  مدرم  يهمه  هب  تبـسن  یهاگ  ینعی   ) داد اهنآ  هب  اصوصخ 
هک تسا  نآ  اهشوگ  نیرتاونش  و  دنک ، ذوفن  ریخ  رد  هک  تسا  نآ  اهمشچ  نیرتدیدرپ  یتسار  هب  هحفص 64 ] . ] دش رهاظ  شراتفگ  تحص 

. دشاب كاپ  اهههبش  زا  هک  تسا  یلد  اهلد  نیرتملاس  دوش ، دنمهرهب  نآ  زا  دریذپب و  ار  هظعوم 

دیراورم زا  یناراب 

نب نسح  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  روصنم  نب  میهاربا  زا  شمعا  زا  دوخ  دنـس  هب  نادنزرف ؛ مالـسلااهیلع و  همطاف  بقانم  باتک  بحاص 
تـسود رتشیب  ار  ناراب  دومرف : اهنآ  هب  دندوب ، هتفر  نوریب  ناراب ) زامن   ) اقـستسا يارب  یعمج  اب  هک  یماگنه  هک  مدـید  ار  مالـسلاهیلع  یلع 

نآ زا  يزیچ  یـسک  هک  نآ  طرـش  هب  دومرف : يراد ؟ تسود  امـش  ار  هچ  ره  هللالوسر ! نبای  دـنتفگ : ار ؟ ؤلؤل  ای  ار  گرگت  اـی  دـیراد  یم 
یم اهر  تفرگ و  یم  الاب  زا  ار  هراتـس  هب  هیبش  ییاـهزیچ  میدـید  و  دروآ ؛ ار  هس  ره  سپ  مروآ . یم  ار  هس  ره  درادـنرب ، دوخ  ياـیند  يارب 

یـسک اب  دزاـس ، راداو  نادرم  تبحاـصم  هب  ار  وت  یتجاـح  رگا  هحفـص 65 ] . ] تفر یم  دوخ  ياج  هب  دـیرپ و  یم  کـشجنگ  دـننام  درک ،
کمک وا  زا  هچ  ناـنچ  دـشاب و  ترادـهگن  ینک  تمدـخ  ار  وا  رگا  دـهد و  تنیز  ار  وـت  ینک  تبحاـصم  وا  اـب  نوـچ  هک  نـک  ینیـشنمه 

. دوش تنابیتشپ  يوش  ریگرد  هاگره  دنک و  تقیدصت  ییوگ  نخس  رگا  دهد و  تیرای  یهاوخ ،
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یتشهب ياهاذغ  اههتشرف و 

زیاج رفس  رد  هزور  هتبلا   ) دوب هزور  ترضح ، نآ  میتفر و  یم  ماش  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  اب  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  هصیبق  زا  و 
يراوس بکرم  زج  يزیچ  چـیه  یبآ و  هشوت و  چـیه  و  دـناهتفر ) نوریب  هنیدـم  زا  دـناهدوب و  هزور  تکرح  زور  نامه  رد  دـیاش  و  تسین ؛

دش و ناهنپ  تسا ) یقاب  بش  زا  مین  تعاس و  کی  دودـح  ات  برغم  فرط  رد  هک  دیـشروخ  رون  يهیقب   ) قفـش نوچ  سپ  دوبن . شهارمه 
دندروآ و اههباتفآ  اهتشط و  اههویم و  اهاذغ و  ییاههتـشرف  دش و  هتخیوآ  ییاه  لیدنق  دش و  زاب  نامـسآ  ياهرد  دـناوخ ، ار  ءاشع  زامن 

مک يزیچ  هک  نآ  نودب  میدش ، ریـس  ات  میدروخ  ترـضح  نآ  اب  میدوب ؛ رفن  داتفه  ام  و  دندروآ ، يدرـس  مرگ و  ره  زا  دش و  هدیچ  اهاذغ 
حلص هب  مادقا   ) مداد ماجنا  نم  هک  یلمع  مسق ، ادخ  هب  مدرک ، هچ  نم  دیناد  یمن  امـش ، رب  ياو  هحفص 66 ] . ] تفر الاب  هرابود  دشاب ، هدش 

. تسا هدرک  بورغ  ای  عولط  وا  رب  باتفآ  هچ  نآ  زا  تسا  رتهب  منایعیش  يارب  طیارش ) نآ  رد 

نامثع لتق  زا  عالطا 

يارب هک  داتسرف  ار  وا  شردپ  مدوب ، مالسلاهیلع  نسح  ماما  اب  هناخ ؛ رد  نامثع  يهرصاحم  ماگنه  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  ثعشا  نبا  زا 
نامه و  دسر ؛ یمن  رصم  هب  و  دوش ؛ یم  دراو  وا  رب  دشک ، یم  ار  وا  هک  یسک  تعاس  نیمه  ثعشا  نبا  يا  دومرف : نم  هب  دربب ؛ بآ  نامثع 

، درادن نید  هک  نآ  درادـن و  تورم  درادـن ، تمه  هک  نآ  درادـن و  بدا  درادـن ، درخ  هک  نآ  هحفص 67 ] . ] دوبن هدنز  رـصع  ات  دش ؛ روط 
. تسا مدرم  اب  وکین  تبحاصم  لقع  لامک  درادن و  مرش 

نامسآ زا  ياهزجعم 

همه دز و  اهنآ  رب  ياهحیص  دنتشذگ ، مالسلاهیلع  نسح  ماما  يولج  زا  ییوهآ  هلگ  مدید  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  ةراجح  نب  دمحم  زا 
نامسآ رما  هب  عجار  ياهزجعم  دوب ، اهیـشحو  هب  عجار  ياهزجعم  نیا  هللالوسر ! نبا  ای  میتفگ : دندش . در  ترـضح  ولج  زا  ات  دنداد ، باوج 

درک داجیا  ياهلزلز  و  درک ، هطاحا  هنیدم  ياههناخ  هب  هک  دش  ادیپ  يرون  و  دندش ؛ زاب  اهرد  درک ، هراشا  نامـسآ  هب  سپ  هدـب ؛ ناشن  ام  هب 
ینارای هک  ور  نآ  زا  رگم  مدرکن ، راذگاو  هیواعم  هب  ار  تموکح  نم  دنگوس  ادـخ  هب  هحفـص 68 ] . ] دوش بارخ  اههناخ  دوب ، کیدزن  هک 

ار نایفوک  نم ، اما  دیامن ، مکح  وا  نم و  نایم  دـنوادخ  ات  مدـیگنج ، یم  وا  اب  زور  بش و  متـشاد ، رادافو )  ) یناروای رگا  متفاین و  رادافو ) )
رد هن  لوق و  رد  هن  دنـسانش ، یمن  ینامیپ  دهع و  دنیافو و  یب  ینامدرم  نانآ  دنرادن ، ارم  یگتـسیاش  اهنآ  دساف  دارفا  و  مدومزآ ، هتخانش و 

 … لمع

دجسم رد  اهایرد  يهدهاشم 

مراد تسود  متفگ : مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  ترـضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دجـسم  رد  تفگ : هک  هدـش  تیاور  رباـج  زا 
نآ رد  اهیتشک  هک  داد  ناشن  نم  هب  ییاهایرد  و  دز ، نیمز  هب  ار  دوخ  ياپ  ترـضح  سپ  منک ؛ لـقن  وت  زا  هک  یهد  ناـشن  نم  هب  ياهزجعم 

مدرب لزنم  هب  ار  یهام  تسین ؛ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  دعب  يربمایپ  متفگ ؛ داد ، نم  هب  تفرگ و  نآ  ياهیهام  زا  و  دنتفر ؛ یم 
سپ یهاک ، یم  ار  ترمع  نانچ  مه  ياهدـش ، هداز  تردام  زا  هک  ماگنه  نآ  زا  دازیمدآ ! يا  هحفـص 69 ] . ] میدروخ نآ  زا  بش  هس  ود  و 

. درب یم  ینآ )  ) يهرهب رفاک  دزودنا و  یم  هشوت  نمؤم  هک  ریگب  تاهدنیآ  يارب  يراد  رایتخا  رد  هچ  نآ 

دش دنلب  نیمز  زا  هناخ 

مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comتازجعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب ار  نآ  هفوـک  رد  هک  میتـساوخ  ياهزجعم  وا  زا  میدوـب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  هکم  رد  تفگ : هک  دـنک  یم  تیاور  مقرا  نـب  دـیز 
ماگنه نآ  رد  هکم  لها  درب ، الاب  اوه  رد  هداد  تکرح  دوخ  ياج  زا  ار  هناخ  هدرک و  یملکت  ترـضح  نآ  مدـید  سپ  مینک . لـقن  نارگید 

ات دوب  اوه  رد  روط  نیمه  هناخ  سپ  تسا . هبوجعا  دـنتفگ  رگید  یـضعب  تسا ؛ رحاس  وا  دـنتفگ ، یـضعب  دـنتفگ ، یم  ریبکت  هدوب و  لـفاغ 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  مدج  نم ، بیبح  هحفـص 70 ] . ] دـنادرگرب دوخ  ياج  هب  ار  نآ  ترـضح  سپ  هدرک ، روبع  نآ  ریز  زا  يداـیز  عمج 
نآ زج  تسین  ام  مادک  چیه  تسوا . ناگدیزگرب  تیب و  لها  زا  ماما  هدزاود  نآ  زا  يربهر  تفالخ و  هک  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

. ددرگ مومسم  ای  دوش  هتشک  هک 

مالسلاهیلع ترضح  يهزجعم  هب  دجسم  لاقتنا 

زا ار  هناخ  دومرف و  ملکت  یمالک  هب  مدید ، هکم  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدش  تیاور  دبعم  نب  دعـس  زا 
نآ هک  نآ  ات  میتشادـن  رواب  میدرک و  یم  وگتفگ  هدرک و  بجعت  ارجام  نیا  زا  ام  داد ، لاقتنا  يرگید  ناـکم  هب  اـی  هدرک  دـنلب  دوخ  ياـج 

مهاوخب رگا  دومرف : ترـضح  دیدرک ؟ نانچ  نینچ و  هک  دیدوبن  امـش  ایآ  میتفگ : وا  هب  هدرک و  رادید  هفوک  مظعا  دجـسم  رد  ار  ترـضح 
ترضح دیهدب . ماجنا  ار  راک  نیا  میدرک : ضرع  مهد ! یم  لاقتنا  تسا  یلعا  رهن  تارف و  رهن  یقالت  لحم  هک  ۀغب  مخ  هب  ار  امـش  دجـسم 

هحفـص . ] میدرک قیدصت  ار  ترـضح  نآ  تازجعم  هفوک  رد  نآ  زا  سپ  دـینادرگزاب ؛ دوخ  ياج  هب  دـعب  هدروآ و  ناکم  نآ  هب  ار  دجـسم 
هتسویپ دوب و  لوغشم  دوجـس  عوکر و  هب  رجف  ندیمد  ات  هک  مدید  تدابع  بارحم  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  مردام  ياهعمج  بش  رد  [ 71

يارب هک  هنوگ  ناـمه  ارچ  رداـم ! متفگ : درکن ، ییاـعد  دوـخ  يارب  یلو  دوـمن ، یم  ناـشیارب  ناوارف  ياـعد  نمؤـم  نز  درم و  ماـن  رکذ  اـب 
. نتشیوخ سپس  هیاسمه و  تسخن ، مرسپ ! دومرف : ینک ؟ یمن  اعد  نتشیوخ  يارب  ینک ، یم  اعد  نارگید 

دجسم نوتس  زا  لسع  ریش و  ندیشوج 

زا ینامز  زا  سپ  دومرف ، بآ  بلط  ترضح  مدید ، هنیدم  دجسم  رد  ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ترضح  هک : هدرک  تیاور  ریثک  نب  میهاربا 
امش لسع  ریش و  اب  دیهاوخب  رگا  دومرف : سپس  دیناماشآ . زین  باحصا  هب  دیماشآ و  ترضح  درک و  ندیشوج  هب  عورش  بآ  دجسم  نوتس 

اب ار  ام  تسا ، مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ربق  نآ  رد  هک  يهضور  لباقم  رد  نوتس ، زا  ترضح  سپ  دینک . نینچ  میتفگ : منک ؟ باریس  ار 
. تسا کین  قالخا  اهیبوخ ، نیرتبوخ  هحفص 72 ] . ] دومرف تیاقس  لسع  ریش و 

مالسلاهیلع ترضح  هب  اهرام  خساپ 

دزن هداد و  خـساپ  ترـضح  هب  اهنآ  هدـناوخ و  ار  اهرام  هک  مدـید  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح  هک : هدرک  تیاور  ناماه  نب  دـمحم 
حالصا يدرمناوج  ياههناشن  زا  هحفص 73 ] . ] درک اهر  ار  اهنآ  ناشیا  سپس  دندیچیپ . ترضح  ياپ  تسد و  هب  دندش و  رضاح  ترـضح 

 … تسا لام 

دوب مالسلاهیلع  ترضح  رخسم  داب 

باحـصا منک ؟ اهر  اجک  ار  نآ  دـهاوخ  یم  ناـتلد  دومرف : هدرک و  سوبحم  دوخ  تسد  رد  ار  داـب  ترـضح  نآ  هک : هدرک  تیاور  ریدـک 
زا باتش  هب  اهتصرف  هحفـص 74 ] . ] درک تعجارم  داب  هدـناوخ و  ار  نآ  دـعب  هدرک و  اهر  ار  نآ  ترـضح  نالف ؛ نالف و  لزنم  هب  دـنتفگ :

. ددرگ یم  زاب  يدنک  هب  دور و  یم  تسد 
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واگ نینج  ياهیناشن 

: دومرف ترضح  درک . روبع  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ترضح  يولج  زا  دوب ، یباصق  تسد  هب  هک  يواگ  هک : هدرک  تیاور  سابع  نب  هللادبع 
باصق هارمه  سپ  تسا . دیفـس  زین  وا  مد  يالاب  تسه و  وا  یناـشیپ  رد  يدیفـس  يهکل  هک  تسا  نتـسبآ  ياهداـم  يهلاـسوگ  هب  واـگ  نیا 

هس رد  مدرم  يدوبان  هحفص 75 ] . ] میدید وا  مکش  رد  دوب ، هدومرف  ترـضح  هک  تروص  نامه  هب  ياهلاسوگ  درک و  حبذ  ار  واگ  ات  میتفر 
. دسح يدنمزآ و  ربکت ، تسا : زیچ 

گنس زا  اذغ  بآ و  هیهت 

ناشیا اب  دننک ، یم  تعارز  نآ  اب  هچنآ  اصع و  میدوب و  تافرع  رد  مالسلاهیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  اب  هک : هدرک  تیاور  صوحالایبا 
بآ گنس  نآ  زا  هدز ، گنـس  رب  شیاصع  اب  تسناد ، یم  بآ  هب  ار  نانآ  لیم  ترـضح  ای  دنتـساوخ  یم  بآ  باحـصا  هاگ  ره  سپ  دوب .

تسود وا  اب  ياهتخانـشن ، تسرد  ار  یـسک  ات  مدنزرف  هحفـص 76 ] . ] دروآ یم  نوریب  ماعط  گنـس  زا  نانآ  يارب  نینچ  مه  دیـشوج و  یم 
. وشم

راگدرورپ نذا  هب  هدرم  ندرک  هدنز 

نآ زا  دـندرک : ضرع  ناـشیا  هب  هدـمآ و  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  دزن  یعمج  هـک : دـنک  یم  تـیاور  مالـسلاهیلع  رقاـب  رفعج  یبا  ترـضح 
: دنتفگ یگمه  دیروآ ؟ یم  نامیا  نآ  هب  دومرف : ترضح  هدب ، ناشن  ام  هب  تسامش  دزن  داد و  یم  ناشن  ام  هب  تراوگرزب  ردپ  هک  یبیاجع 

یم یهاوگ  دنتفگ : یگمه  سپ  درک . هدـنز  نانآ  يارب  ار  ياهدرم  راگدرورپ  نذا  هب  ترـضح  میروآ . یم  نامیا  دـنگوس ، ادـخ  هب  يرآ ،
ره هحفص 77 ] . ] داد یم  ناشن  ام  هب  يرایـسب  تازجعم  نیا ؛ دننام  زین  ناشیا  یتسه . مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رـسپ  یتسار  هب  وت  هک  میهد 

. دندیسر بولطم  لامک  هب  دنتخادرپ ، رگیدکی  اب  يرکفمه  تروشم و  هب  هک  یتعامج 

! يوش یم  هتشک  ادرف  ای  زورما  وت 

، باطخ رمع  رسپ  هللادیبع  هک : دنک  یم  تیاور  ینالوط  یثیدح  رد  محازم  نب  رصن  نیفص  باتک  زا  هغالبلاجهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
رما لوا  تردپ  تفگ : هللادیبع  تفر ؛ وا  ندید  هب  ترضح  ایب . نم  تاقالم  هب  مراد  یبلطم  وت  اب  هک : داد  ماغیپ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  يارب 

تفالخ زا  ار  وا  یهاوخ  یم  رگا  دنتـسه . كانبـضغ  وا  زا  مدرم  هتخیر و  ار  شیرق  نوخ  تفالخ ) نامز  رد   ) راـک رخآ  و  مالـس ) يادـتبا  )
هتشک ادرف  ای  زورما  وت  هک  منیب  یم  ایوگ  ادخ  هب  باطخ ! رـسپ  يا  تسین ، نکمم  زگره  دومرف : ترـضح  میئامن . بصن  ار  وت  مینک و  علخ 

هک تشذگن  رتشیب  زور  کی  ادخ ! هب  دیوگ : یم  رـصن  شاب . مارآ  یکدـنا  سپ  دـنز ، یم  نیمز  هب  ور  هب  ار  وت  ادـخ  يدوز  هب  و  ياهدـش ،
. تسا هدش  هتشک  هک  تسا  باطخ  نب  هللادیبع  هک  درک  هدهاشم  دیسر ، ياهزانج  هب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  و  دش . هتشک  هللادیبع 

یقرواپ

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  [ 6 . ] بولقلا حیباصم  [ 5 . ] هعیشلا هقیدح  [ 4 . ] بولقلا حیباصم  [ 3 . ] ءایبنالا صصق  [ 2 . ] حاجنلا هفیزذ  [ 1]
. دش نفد  مالسلاهیلع  یلع  طسوت  دومرف  تلحر  هک  شاهناخ  نامه  رد  ملس  و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 25 
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