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ع)  ) يداه ماما  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  لهچ 

باتک تاصخشم 

(/ 12  ) مالـسلاهیلع يداه  ماما  زا  ثیدح  لهچ  ناتـساد و  لهچ  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1327 هللادبع -  يدابآفجن  یحلاص  هسانـشرس : 
x-08-7643-964 لایر 5000 کـباش :  136ص . يرهاظ :  تاصخـشم  رایيدـهم 1386 . مق  رـشن :  تاصخـشم  یحلاص  هللادـبع  فلوم 

تروص هب  هماـنباتک  تشادداـی :  مالـسلاهیلع  يداـه  یلع  ماـما  فطع  ناوـنع  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 
همانتـشذگرس موصعم --  هدراهچ  عوضوم :  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  رگید :  ناونع  مالـسلاهیلع  يداه  یلع  ماـما  فطع :  ناونع  سیونریز 

212ق مهد 254 -  ماما  (ع ،  دمحم نبیلع  عوضوم :  ناتساد  همانتشذگرس --  212ق --  مهد 254 -  ماما  (ع ،  دمحم نبیلع  عوضوم : 
BP36/ص24چ933 هرگنک :  يدـنب  هدر  نرق 14  یبهذـم --  ياهناتـساد  عوضوم :  نرق 14  تاـنیعبرا --  عوضوم :  راـصق  تاـملک  -- 

م5924-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/68 ییوید :  يدنب  هدر   1386

راتفگشیپ

 ، میقتـسم طارـص  هب  داد و  رارق  هموحرم  تّما  زا  ار  ام  هک  ار  گرزب  يادـخ  اهتنم ،  یب  ساپـس  رکـش و  نیرفآ  ناهج  شخب  یتسه  ماـن  هب 
هللا یلـص  مالـسا  ردق  یلاع  ربمایپ  كاپ  ناور  رب  دورد  دومن .  تیادـه  نیعمجءا  مهیلع  هّللا  تاولـص  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تیالو 

يداه ّیلع  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  شّقح  رب  هفیلخ  نیمهد  اـصوصخ  مالـسلا ،  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  رب  و  هلآ ؛  هیلع و 
رـسارس یگدنز  دنتـسه .  نآرق  ادـخ و  نانمـشد  تقیقح  رد  هک  تلاسر ،  تیب  لها  نافلاخم  نانمـشد و  رب  نیرفن  نعل و  و  مالـسلا ؛  هیلع 
مالسلا اهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  حول  ثیدح  نمـض  رد  لاعتم ،  دنوادخ  هک  يزاتمم  هدیزگرب و  ّتیـصخش  رترب و  ناسنا  نآ  هدنزومآ 
تاکرح لامعا و  رب  دهاش  تعیرـش و  هدـنراد  هگن  روای و  وا  و  تسا ؛  ّیلع  وا  مان  تسا :  هدومرف  راوگرزب  نآ  ماقم  تلالج  تمظع و  رد 

 ، نم ّیـصو  هفیلخ و  نیمهد  دومرف :  ینالوط  ثیدح  کی  نمـض  تبترم ،  یمتخ  ترـضح  شراوگرزب ،  ّدـج  زین  دوب .  دـهاوخ  ناگدـنب 
دوجوم وا  دزن  رارـسا  مولع و  مامت  تسا ،  یّـصاخ  راقو  تنیکـس و  ياراد  هک  دـشاب ،  یم  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  ّیلع  ماـن  اـب  یتّیـصخش 

ماـما نآ  تمظع  تبقنم و  رد  يرایـسب  تاـیاور  هّیـسدق و  ثیداـحا  دـشاب .  یم  هاـگآ  دارفا  تاـّین  تاـنایرج و  ماـمت  زا  وا  و  دوب ؛ دـهاوخ 
لئاضف و نارک  یب  سونایقا  هرطق  زا  يا  هّرذ  رـصتخم ،  نیا  و  تسا .  هدـش  دراو  فلتخم ،  ياه  باتک  رد  دّدـعتم  ياهدنـس  اـب  ماـقمالاو ، 
 : فـلتخم ياـه  تهج  رد  ( ، 1) ربـتعم باـتک  اـه  هد  زا  تسا  ینیچلگ  هدـیزگرب و  هک  دـشاب .  یم  سّدـقم  دوجو  نآ  تاـمارک  بقاـنم و 

دروم شخب  تّذل  نیشنلد و  هّرذ  نیا  هک  دشاب  دوب .  دهاوخ  یتیبرت و . . .  یقالخا ،  یعامتجا ،  یگنهرف ،  يداصتقا ،  یسایس ،  یتدیقع ، 
َهّللا َیتءا  ْنَم  َنُوَنب إ ّال  َو ال  ٌلام  ُعَْفنَی  ٍمْوَِیل ال   : ) دشاب يا  هریخذ  دریگ و  رارق  زیزع  ناناوج  اصوصخ  نادنم ،  هقالع  مومع  هداف  هدافتسا و إ 

ّفل ؤم  یلاعت  هّللاءاشنا  ُّقَح ، ) َّیَلَع  َُهل  ْنَِمل  َو  َّيَِدلاِول  َو  یل  ٍمیلَس  ٍْبلَِقب 

تماما رتخا  نیمهد  موصعم ،  نیمهدزاود  تالاح  هصالخ 

رهش یخسرف  هس  ایرُص  مان  هب  يا  هیرق  رد  ( ، 2  ) يرمق يرجه  لاس 212  بجر ،  هام  زا  زور  نیمّود  هبنش ،  هس  روهشم ،  قبط  ترـضح  نآ 
 ، يداه بقل :  ثلاثلا .  نسحلاوبا  نسحلاوبا و  هینک :  هیلع .  همالس  هّللا و  تاولـص  ( 4) ّیلع مان :  ( 3  . ) دوشگ ناهج  هب  هدید  هرّونم  هنیدم 

هیلع ۀّـمئالا  داوج  دّـمحم ،  ماما  ردـپ :  اضّرلا و . . . .  نبا  نیم ،  أ  يرکـسع ،  ّبیط ،  رهاـط ،  ملاـع ،  یـضترم ،  ّیقن ،  لّـکوتم ،  حـصان ، 
 : نابرد هِْقلَخ . )  ْنِم  یتَمْصِع  َوُه  َو  ّیبَر  هّللا   :) رتشگنا شقن  تسا .  هدوب  ةدّیـس  هب  فورعم  و  برغم -  یلاها  زا  هنامـس -  ردام :  مالـسلا . 
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زا سپ  زین  و  شراوگرزب ؛  ردپ  تایح  رد  هام  جنپ  لاس و  شش  تّدم  هیلع ،  هّللا  مالس  ترضح  نآ  رمع :  تّدم  يرمع .  دیعـس  نب  نامثع 
لاس دودح 41  ار  ترـضح  نآ  تکرب  ُرپ  رمع  اعمج  تشاد .  هدهع  رب  ار  هعماج  تماما  ّتیربهر و  هام  لاس و 9  تّدم 33  يو ،  تداهش 

تماق رابج إ  روط إ  هب  یـساّبع  تموکح  رظن  تحت  ءارماـس ،  رهـش  رد  ار  نآ  زا  يدـنءا  لاـس و  تسیب  تّدـم  هک  دـنا ،  هتفگ  هاـم  دـنچ  و 
 ، ۀّجحلا يذ  هام  مجنپ  هبنش ،  هس  زور  ترضح ،  نآ  تسا :  روهشم  نیثّدحم  نیخّروم و  راتفگ  نیب  هک  هچنآ  ربانب  تماما :  تّدم  تشاد . 

تیاده تماما و  هام ،  لاس و 9  دودح 33  دمآ و  لئان  تفالخ  تماما و  بصنم  هب  شراوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  يرجه ،  لاس 220 
ملظ و هاگتسد  رازآ  ّتیذا و  تحت  رصح و  رد  ّبترم  شراوگرزب ،  ردپ  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  نآ  دوب .  راد  هدهع  ار  یمالـسا  هعماج 

ناروم أـم  ناـسوساج و  رظن  تحت  اـی  نادـنز و  رد  اـی  ار  دوخ  تماـما  تّدـم  رتـشیب  و  تشاد ؛  رارق  نیفلاـخم  ساـّبعلا و  ینب  ءاـفلخ  روج 
روضح هب  ار  دارفا  دمآ  تفر و  زین  ترـضح و  ياهدروخرب  میقتـسمریغ  دـش ،  یم  دازآ  رهاظ  بسح  رب  مه  رگا  و  دومن .  يرپس  یتموکح 

ّتیعقوم رد  رهاظ و  رد  هناراکایر  روط  هب  ددرگن ،  راد  هشدخ  یمومع  راکفا  هک  نآ  يارب  اّما  دنداد .  یم  رارق  دیدش  لرتنک  تحت  ناشیا ، 
هب ار  مالسلا  هیلع  ماما  لدروک ،  دارفا  ینیچ  نخس  تثابخ و  هنیک و  لاح  ره  هب  یلو  دندرک .  یم  میظعت  میرکت و  ار  ترضح  نّیعم ،  ياه 
 ، یتموکح یسایس و  تاهج  نیمه  هب  و  دندناسر .  تداهش  هب  مومـسم و  رهز  هلیـسو  هب  ار  ترـضح  ماجنارـس  و  تشاذگن ؛  او  دوخ  لاح 

نانخـس تهج  نیدـب  دـهد .  لیکـشت  سرد  تاسلج  ای  دـیامن و  حرطم  فلتخم  روما  رد  ار  نید  لئاسم  تسناوت ،  رتمک  مالـسلا  هیلع  ماما 
 ، ترضح ّتیمولظم  تابثا  يارب  نینچمه  و  دوش .  یم  هدید  ثیدح  خیرات و  بتک  نیب  رد  رتمک  شراوگرزب  ناردپ  هب  تبـسن  ترـضح ، 

ترضح نآ  تماما  رـصع :  مه  ءافلخ  تفرگ .  ماجنا  ترـضح  نآ  دوخ  هناخ  رد  زین  راوگرزب  نآ  ّرهطم  دسج  نفد  هک  تسا  یفاک  نیمه 
فداصم مصتعم  دـمتعم و  ّزتعم ،  نیعتـسم ،  رـصتنم ،  لّکوتم ،  قثاو ،  ياه :  مان  هب  ساّبعلا  ینب  ءافلخ  زا  رفن  تفه  تسایر  تموکح و  اب 

لاس بجر ،  هام  مّوس  زور  ترضح ،  نآ  تداهـش  دنا :  هتفگ  ءاملع  نیب  روهـشم  یلو  تسا ؛  فالتخا  مالـسلا  هیلعماما  تداهـش  رد  دش . 
شسّدقم رّهطم و  دسج  و  دیسر ؛ تداهـش  هب  مومـسم و  رهز  هلیـسو  هب  مصتعم  تموکح  نامز  رد  هک  دشاب ،  یم  ( 5  ) يرمق يرجه   254

نـسح ماما  ياه :  مان  هب  رـسپ  دـنزرف  راـهچ  ياراد  ترـضح  دـنزرف :  دـیدرگ .  نفد  ترـضح  دوخ  یـصخش  لزنم  رد  ءارماـس ،  رهـش  رد 
تسا تعکر  ود  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما  زامن  تسا .  هدوب  هشیاع  مان  هب  رتخد  کی  زین  و  رفعج ؛ دّمحم و  نیسح ،  مالسلا ،  هیلع  يرکسع 

ترـضح تاحیبست  مالـس ،  نیرخآ  زا  سپ  و  دوش ؛ یم  هدـناوخ  دـیحوت  هروس  هبترم  داـتفه  دـمح ،  هروس  تئارق  زا  سپ  تعکر  ره  رد  ، 
هک إ دیامن ،  یم  بلط  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  دوخ  هعورشم  جئاوح  اهزاین و  سپس  و  ( 6  . ) دوش یم  هتفگ  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف 

 . دش دهاوخ  هدروآ  رب  هّللاءاشن 

تماما رتخا  نیمهد  رون  تعلط  رد  حدم 

 ، يو خر  زا  ناهج  هک  دـمآ  ناکما  روحم  نایملاع ،  رَورَـس  دـمآ  نامیا  ربهر  ارـس ،  ود  ره  عفاـش  دـمآ  ناحبـس  تّجُح  مُهَد  هک  تراـشبلا 
ببس ار  ناهج  هک  نآ  نایملاع ،  ربهر  دش  ادیپ  نیرب  شرع  زا  کلَم  ياه  هتسد  دش  ادیپ  نیمز  هب  ات  شخر ،  رهم  وترپ  دمآ  ناوضر  هضور 

تـسا برع  موق  دـئاق  مجع ،  کُلم  ورـسخ  تسا  بقل  شاّیقن  يداه و  رهاط و  ّبیط و  تسا  بدا  اب  کلَم  جاوفا  يو ،  نامرف  تحت  تسا 
تمـصع ءارهز  تلوص و  ّیلع  يوخ و  ّیبن  مه  تفرگ  ياج  نارظن  بحاص  لد  رد  يو  رهم  تفرگ  ياپ  ناهج  هب  شدوجو  دمحا ز  عرش 

ردپ تّمه  يداوج  يوخ و  اضر  وفع و  یمظاک  تبـِسن  تقادص  هب  قداص  ملع و ز  يرقاب  تیآ  داّجـس  تعجـش و  نیـسح  ملح و  ینـسح 
(7  ) تسا رصن  حتف و  تیآ  يو  مچرپ  رب  هک  نآ  تسا  رصع  ّیلو  ِّدج  يرکسع و 

هنیدم هّکم و  نیب  رون  تعلط 

يزور دـنک :  تیاکح  جرف  نب  دّـمحم  مان  هب  مالـسلا -  هیلع  داوج  دّـمحم  ماما  باحـصا  زا  یکی  دـنا :  هدروآ  ناـسیون  خـیرات  هچنآ  قبط 
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راهظا متسشن ،  مدش و  دراو  ترضح  نآ  رب  یتقو  دناوخ .  ارف  شیوخ  كرابم  رـضحم  رد  ارم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رفعجوبا ،  ترـضح 
غلبم هک  ار -  يا  هسیک  سپـس  و  دـنا .  هدروآ  دوخ  هارمه  شورف  يارب  زینک  يدادـعت  تسا و  هدـمآ  ّلحم  نیا  هب  يا  هلفاـق  زورما  تشاد : 
زینک نآ  تاّیصوصخ  تالاح و  و  دومن ؛ نایب  يزینک  نوماریپ  ار  یبلاطم  یتاشیامرف ،  نمـض  داد و  نم  لیوحت  دوب -  نآ  رد  رانید  تصش 

ات داد  روتسد  نم  هب  دومن ،  نایب  ار  مزال  بلاطم  مالـسلا ،  هیلع  داوج  ماما  هک  نآ  زا  دعب  درک .  فیـصوت  سابل  تماق و  هفایق ،  تهج  زا  ار 
هب هک  یماـگنه  مدرک ،  تکرح  ترـضح  روتـسد  قبط  سپ  میاـمن .  يرادـیرخ  ار  رظن  دروم  زینک  نآ  منک و  تکرح  هلفاـق  نآ  تمـس  هب 

هیلع داوج  ترضح  رظن  دروم  زینک  ماجنارس ،  ات  مدرک  وجتـسج  صّحفت و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نازینک  مدیـسر ،  نازینک  شورف  ّلحم 
هدرک يرادیرخ  دوب  هداد  ترضح  هک  يرادقم  نامه  هب  ار  وا  تیاهن ،  رد  و  مدرک .  ادیپ  دوب -  هدومن  یفّرعم  فیصوت و  هک  ار -  مالـسلا 

وا هب  یمرحمان  چـیه  تسد  شدوخ ،  فارتعا  رارق و  قبط إ  و  دوب ؛ هنامج )   ) هنامـس شمان  زینک  نیا  مدروآ .  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  و 
ماما ترضح  هک  دشاب  یم  يزینک  نامه  نیا  تفای .  روضح  مالـسلا  هیلع  داوج  دّمحم  ماما  تمدخ  رد  ملاس  حیحـص و  و  دوب ؛ هدشن  زارد 
جرف نبا  دّـمحم  راـیزهم و  نب  ّیلع  زا  لـقن  هب  نیثّدـحم  نیخّروم و  نینچمه  دـش .  دـّلوتم  هّللجم ،  يوناـب  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  يداـه  ّیلع 

هّللا و تاولص  ادخ  لوسر  ءایصوا  ناماما و  رگید  تدالو  نوچمه  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تداعـس  اب  تنمیم و  ُرپ  تدالو  دننک :  تیاکح 
ماما هک  يروط  نامه  تسا ،  هدوب  شیوخ  نامز  لامکاب  تلیـضفاب و  نانز  زا  یکی  زین  ترـضح ،  نآ  رداـم  و  دـش .  عقاو  مهیلع ،  همـالس 

اب ینز  مردام ،  دومن :  راهظا  نینچ  راوگرزب ،  همّرکم و  يوناب  نآ  يالاو  ماقم  تلزنم و  اب  هطبار  رد  یتاشیامرف  نمض  مالسلا ،  هیلع  يداه 
لها وا  درک ،  یم  تیاعر  دراوم  همه  رد  ار  یهلا  قوقح  لئاسم و  مامت  تشاد و  لماک  تفرعم  نم  هب  تبـسن  و  دوب ؛ تلیـضف  اـب  تفرعم و 

 . دوب هدـشن  کیدزن  وا  هب  یناسنا  چـیه  تسد  مالـسلا  هیلع  هّمئ  الا  داوج  ترـضح  مردـپ ،  زا  لـبق  اـت  دوزفا :  سپـس  و  دـشاب .  یم  تشهب 
يدازون دندیسر ،  هبّیط -  هنیدم  رهـش  هب  هدنام  خسرف  هس  ایرُـص -  مان  هب  یّلحم  رد  نوچ  دومن ،  یم  تعجارم  هرّونم  دنا :  هدروآ  نینچمه 

كاپ مالسلا ،  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  رگید  دننامه  مالسلا ،  هیلع  يداه  ّیلع  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  مان  هب  كرابم  زیزع و 
هب هدید  هبّیط ،  هنیدـم  هب  همّظعم  هّکم  رهـش  زا  تشگزاب  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  شراوگرزب ،  ّدـج  نوچمه  و  هزیکاپ ؛  و 

(8  . ) دوشگ ناهج 

زامن يارب  بآ  ندش  مهارف 

هیلع يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  اهزور  زا  یکی  رد  دنک :  تیاکح  مداخ  روفاک  زا  لقن  هب  هیلع ،  هّللا  ناوضر  یلماع  ّرُح  خیش  موحرم 
نّیعم دوخ  ترـضح  هک  صوصخم  ّلحم  نالف  رد  نک و  بآ  زا  رپ  ار  لطـس  نآ  روفاک ! يا  دومن :  راهظا  داد و  رارق  بطاخم  ارم  مالـسلا 

هاـگره دومرف :  دومن و  هناور  يراـک  ماـجنا  يارب  ارم  روتـسد ،  نیا  زا  دـعب  و  مریگب .  وضو  نآ  هلیـسو  هب  زاـمن  ماـگنه  اـت  راذـگب ،  دوـمن 
 ، ترضح نآ  سپس  دوزفا :  مداخ  روفاک  دشاب .  هدامآ  نتفرگ  ءوضو  يارب  ات  راذگب  متفگ ،  هک  یئاج  نامه  رد  ار  بآ  لطس  یتشگزاب ، 
هک مدرک  شومارف  نم  هنافّس  أتم  یلو  دوب .  درس  رایسب  اوه  بش ،  نآ  رد  و  دیامن ؛ تحارتسا  ات  دیشک  زارد  يا  هشوگ  رد  دوب  هتسخ  نوچ 

مالسلا هیلع  ماما  هک  مدش  هّجوتم  تشذگ ،  یتاظحل  نوچ  سپ  مراذگب .  هدش  نّیعم  ّلحم  نآ  رد  ار  بآ  لطس  ترضح ،  نآ  روتسد  قبط 
هک نآ  سرت  زا  مدوب  هدرکن  مهارف  ار  بآ  لطـس  نوچ  نم -  دشاب و  یم  زامن  يارب  ندـش  هدامآ  لاح  رد  تسا و  هتـساخرب  دوخ  ياج  زا 
 ، مدرک یم  يراسمرـش  یتحاران و  ساسحا  یلیخ  دوخ ،  شیپ  رد  یلو  مدـش .  یفخم  دـنزن -  نم  هب  یفرح  ًانایحا  میدرگن و  مه  يوربور 
 ، مدوب راکفا  نیمه  رد  مریگ .  رارق  ترضح  تمالم  شنزرس و  دروم  هک  مدیسرت  یم  تهج  نیمه  هب  و  ما ؛  هدرکن  مهارف  ار  بآ  ارچ  هک 

میوگب ًالثم  هک  متشادن  يرذع  چیه  و  مرب .  یم  هانپ  ادخ  هب  متفگ :  دوخ  اب  دومن ،  ادص  ارم  بضغ  تلاح  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  ناهگان  هک 
ایآ يا ،  هدرک  نینچ  ارچ  روفاک ! يا  دومرف :  مدـش ،  کـیدزن  نوچ  متفر .  ولج  مداد و  ار  ترـضح  خـساپ  لاـح  ره  هب  و  مدرک ؛  شومارف 

اب يا !؟  هدرک  مرگ  ار  بآ  ارچ  دشاب ،  درـس  يداع و  بآ ،  دـیاب  هکلب  منک ؛  یمن  هدافتـسا  مرگ  بآ  زا  ءوضو  يارب  نم  هک  یتسناد  یمن 
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هدزن لطس  هب  تسد  یّتح  مزیرب و  لطـس  رد  بآ  هک  مدرک  شومارف  نم  مسق ،  ادخ  هب  مرورـس !  الوم و  يا  متـشاد :  هضرع  بّجعت  تلاح 
ات میا  هدرک  یعـس  زین  ام  دـنک و  یمن  اهر  شومارف و  ار  اـم  یلاـح  چـیه  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  هّللدـمحلا ،  دومرف :  ترـضح  سپـس  ما . 

(9  . ) میا هدرکن  كرت  ار  اه  نآ  یلاح  چیه  رد  میهد و  ماجنا  زین  ار  یهلا  تاّبحتسم 

صاخشا نورد  زا  یهاگآ 

اب مردپ  اهزور  زا  يزور  دـنک :  تیاکح  يولع  هّللادـبع  نب  قاحـسا  زا  لقن  هب  ناگرزب  رگید  يدـنوار و  یـسوط ،  خیـش  موحرم  نینچمه 
تلیـضف و اهزور  هّیقب  هب  تبـسن  نتفرگ ،  هزور  يارب  لاس  لوط  رد  هک  يزور  راـهچ  نآ  هراـبرد  دـندرک ،  فـالتخا  رگیدـکی  اـب  میومع 

ماما نسحلاوبا ،  ترـضح  ترایز  تاقالم و  هب  ات  دـنتفرگ  میمـصت  حیحـص  باوج  نتفرگ  فالتخا و  ّلـح  يارب  اذـل  دراد .  رتشیب  یتیّمها 
لقتنم ءارماس  رهش  هب  زونه  و  دوب ؛ نکاس  هنیدم  کیدزن  ایرص -  مان  هب  یّلحم -  رد  ترضح  اهزور ،  نآ  رد  و  دنورب .  مالسلا  هیلع  يداه 

مالـسلا هیلع  يداه  ماما  لزنم  دراو  هک  یماگنه  دـندومن ،  تکرح  ترـضح  نآ  تاقالم  ترایز و  دـصق  هب  تهج ،  نیمه  هب  دوب .  هدـشن 
رتهب لاس  لوط  رد  هک  یئاهزور  زا  ات  دیا  هدمآ  نم  دزن  دومرف :  راهظا  ینخس  ره  زا  لبق  ترضح  دنتـسشن ،  شفیرـش  رـضحم  رد  دندش و 

 ، عوضوم نیمه  يارب  طقف  دوخ  ّلحم  زا  ام  هّللا !  لوسر  نباای  یلب ،  دنتـشاد :  هضرع  دیئامن ؟ لا  ؤس  دوش ،  هتفرگ  هزور  اه  نآ  رد  تسا ، 
هللا یلص  مالسا  ربمایپ  دوعسم  دالیم  زورلاس  لّوالا  عیبر  مهدفه  زور  تسا :  زور  راهچ  اه  نآ  هک  دینادب  سپ  دومرف :  ترضح  میا .  هدمآ 

زورلاس هدـعقلا  يذ  مجنپ  تسیب و  زور  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  تثعب  زورلاس  بجر  متفه  تسیب و  زور  هلآ ،  هیلع و 
 - ّمُخ ریدـغ  زورلاس  هّجحلا  يذ  مهدـجیه  زور  و  دـش . -  هدرتسگ  نهپ و  یهلا  هبعک  ریز  زا  نیمز  هک  تسا  يزور  نآ  و  ضر ؛  ْـالا  وْحَد 

و نینم )  ؤملاریما   ) ناونع هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ترـضح  لاعتم ،  دنوادخ  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هک 
(10  - . ) دومن یفّرعم  بوصنم و  شیوخ ،  لصفالب  هفیلخ 

تموکح ياس  ؤر  ینوگرگد  زا  ربخ 

ماما نسحلاوبا ،  ترضح  هک  يراگزور  ماّیا و  نآ  رد  دننک :  تیاکح  یطاباس  ناریخ  زا  لقن  هب  ناگرزب  رگید  یـسربط و  ینیلک ،  موحرم 
زا دومرف :  نم  هب  یئاهتبحـص  نمـض  ترـضح  متفای ،  روضح  فرـش  ناشیا  تمدخ  هب  دوب ،  هرّونم  هنیدـم  رد  هیلع  هّللا  تاولـص  ّیقن  ّیلع 

تشادن یلکشم  منک ،  یظفاحادخ  وا  زا  متساوخ  نوچ  مدوب و  وا  اب  لبق  زور  هد  مدرگ ،  امش  نابرق  متـشاد :  هضرع  يراد ؟  ربخ  هچ  قثاو 
مدیمهف سپ  تسا .  هدرم  قثاو  هک  دنیوگ  یم  هنیدم  لها  مدرم و  یلو  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  دوب .  یتمالس  تّحـص و  لامک  رد  هکلب   ؛

يدب رایسب  عضو  رد  متفگ :  يراد ؟  ربخ  هچ  رفعج  زا  دومرف :  ترـضح  سپـس  و  دشاب .  یم  شدوخ  هنیدم ،  لها  زا  ترـضح  روظنم  هک 
 . دیسر دهاوخ  تسایر  بصنم  هب  هدش و  دازآ  نادنز  زا  وا  تشاد :  راهظا  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ ،  زا  دعب  درب .  یم  رـس  هب  نادنز  رد  دوب و 

هدز هیکت  تسایر  دنـسم  رب  تاّیز  نب  دّمحم  اّما  و  مدرک :  ضرع  تسا ؟  هنوگچ  تاّیز  نب  دّمحم  عضو  هک  وگب  نونکا  دوزفا :  هاگ  نآ  و 
دیاب دوزفا :  توکـس ،  يا  هظحل  زا  سپ  و  دراد ؛ شیپ  رد  ار  یکاـنرطخ  هدـنیآ  وا  دومرف :  ترـضح  دـنناد .  یم  ذـفان  ار  وا  مکح  مدرم  و 

يا دوزفا :  شتاشیامرف  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  سپـس  تسین .  نآ  ربارب  رد  میلـست  زج  يا  هراچ  ددرگ و  يراـج  یهلا  تارّدـقم 
دّمحم لتق  روتسد  زین  و  هدرک ؛  وا  نیزگیاج  ار  رفعج  یساّبع ،  لّکوتم  تسا و  هدرم  قثاو  هک  نیا  رب  منک  یم  هاگآ  ار  وت  یطاباس !  ناریخ 

هداد خر  اه  ینوگرگد  تانایرج و  نیا  هک  دوش  یم  زور  دـنچ  هّللا !  لوسر  نباای  مدرک :  ضرع  دـنا .  هتـشک  ار  وا  رداـص و  ار  تاـّیز  نب 
خر عیاقو  نیا  یتشگ ،  جراخ  قارع  زا  هک  نآ  زا  دـعب  زور  شـش  دومرف :  باوج  رد  میـشاب ؟  یم  عالّطا  یب  اه  نآ  هب  تبـسن  ام  هک  تسا 
ربخ ترـضح  هک  يروط  نامه  مدرک ،  قیقحت  یـسررب و  مدمآ ،  نوریب  ترـضح  كرابم  رـضحم  زا  نوچ  و  دـیوگ :  ناریخ  تسا .  هداد 

(11  . ) دوب هتسویپ  عوقو  هب  تانایرج  عیاقو و  نیا  دوب ،  هداد 
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رگوداج ندیعلب  هرفس و  رد  نان 

زاب هدبعش  هک  ناتسودنه  یلاها  زا  ار  یصخش  یـساّبع  لّکوتم  نایرابرد  يزور  دنک :  تیاکح  هفارز -  مان  هب  لّکوتم -  نایرابرد  زا  یکی 
اهزور زا  يزور  دوب .  سوه  يوه و  لها  يو  نوچ  دـنک ،  مرگرـس  ار  وا  شیوخ  ياه  يزاـب  اـب  اـت  هدروآ  لّـکوتم  دزن  دوب ،  رگوداـج  و 
تلاجخ هدنمرش و  يا  هّدع  عمج  رد  ار  هیلع )  همالس  هّللا و  تاولص   ) يداه دّمحم  نب  ّیلع  هچنانچ  تفگ :  يدنه  صخـش  نآ  هب  لّکوتم 

نآ و  تفریذپ .  ار  یساّبع -  هفیلخ  لّکوتم -  تساوخرد  زین  يدنه  زاب  هدبعـش  صخـش  نآ  تفرگ .  یهاوخ  هیده  رانید  رازه  ینک ،  هدز 
روتـسد و  دیناشن ؛ دوخ  رانک  ارم  لّکوتم  دنتفای ،  روضح  هسلج  نآ  رد  ناگمه  نوچ  و  دندرک ؛ توعد  يا  هّدـع  عمج  رد  ار  ترـضح  هاگ 
مالسلا هیلع  يداه  ترـضح  هّجوتم  يدنه  زاب  هدبعـش  دنوش ،  اذغ  ندروخ  لوغـشم  دنتـساوخ  هک  نیمه  دندینارتسگ .  ماعطا  هرفـس  ات  داد 

یم دارفا  یمامت  و  درک ؛ یم  زاورپ  نان  دومن ،  یم  زارد  نان  يوس  هب  تسد  ترـضح  نوچ  هک  داد ،  ماجنا  ار  یـصوصخم  تاکرح  دـش و 
هدرپ رب  هک  يریـش  سکع  هب  دـید ،  نینچ  مالـسلا  هیلع  يداه  ّیلع  ماما  نوچ  راـچان ،  هب  دـش ،  رارکت  هبترم  دـنچ  راـک  نیا  و  دـندیدنخ . 

هب ریش  ناهگان  سپ  نک .  دوبان  ریگب و  ار  ادخ  نمشد  نیا  ریش ! يا  دومرف :  داد و  رارق  بطاخم  ار  نآ  دز و  یتسد  دوب ،  هتسب  شقن  راوید 
تلاح هب  نونکا  دومرف :  درک و  ریش  هب  باطخ  ترضح  سپس  و  دیعلب .  ار  يدنه  زاب  هدبعـش  درم  نآ  دمآ و  رد  یعقاو  ناویح  کی  تلاح 

هب هناّریحتم  هدـش و  هدز  تشحو  هنحـص ،  نبا  ياشامت  اب  سلجم  رد  رـضاح  دارفا  مامت  وش .  مّسجم  هدرپ  يور  لبق  دـننامه  درگزاب و  لّوا 
 ! هّللا لوسر  نباای  تفگ :  لّکوتم  دوش ،  جراخ  سلجم  زا  هک  تساخرب  ياج  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نآ ،  زا  سپ  دندرک .  یم  هاگن  رگیدکی 
ار وا  رگید  دـنگوس ،  ادـخ  هب  دومرف :  ترـضح  دـنادرگزاب ؟ ار  يدـنه  درم  نآ  ریـش  اـت  دـیهد  روتـسد  نیـشنب و  اـمرفب  منک  یم  شهاوخ 

(12  . ) دش جراخ  سلجم  نآ  زا  ترضح  هاگ ،  نآ  و  دینک !؟ یم  هریچ  ّطلسم و  ادخ  ناتسود  رب  ار  ادخ  نمشد  ایآ  دید ،  دیهاوخن 

گرزب تخرد  ود  شیادیپ 

يداه ّیلع  نسحلاوبا ،  اب  نم  دنک :  تیاکح  دوب -  هفیلخ  هدنـسیون  یئاد  هک  ساّبعلاوبا -  هب  فورعم  لّکوتم ،  نایرابرد  زا  یکی  نینچمه 
رهش زا  ترضح  نآ  راضحا  يارب  يا  هّدع  هارمه  هب  ارم  لّکوتم  يزور  هک  نآ  ات  مدوب ،  نیبدب  وا  هب  تبسن  فلاخم و  تخـس  مالـسلا  هیلع 

؛  میدرک غالبا  ار  یساّبع  لّکوتم  مایپ  هدش و  دراو  ترضح  لزنم  هب  میدش ،  هنیدم  رهش  دراو  هک  نآ  زا  سپ  درک .  جیسب  ءارماس  هب  هنیدم 
جراخ ءارماس  تمس  هب  هنیدم  رهش  زا  نآ ،  زا  سپ  مینک .  تکرح  ءارماس  رهش  يوس  هب  هک  دومن  تقفاوم  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  و 

داهنشیپ میدومیپ ،  هک  ار  هار  يرادقم  میدوب ،  هدروخن  اذغ  بآ و  تکرح ،  عقوم  نوچ  و  دوب ؛ هدننک  تحاران  مرگ و  رایـسب  اوه  میدش ، 
دوخ هار  هب  هک  تسا  رتهب  تسین ،  بسانم  اج  نیا  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  مینک ؟  تحارتسا  یکدـنا  میوش و  هداـیپ  اـت  میداد 

بآ و چـیه  هک  میتفرگ  رارق  ینابایب  رد  هک  نیا  اـت  میداد  همادا  دوخ  تکرح  هب  تهج  نیمه  هب  میـسرب .  بساـنم  یّلحم  هب  اـت  میهد  همادا 
دارفا هب  یهّجوت  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دوب .  هدرک  تقاط  یب  ار  دارفا  مامت  یگنـسرگ  یگنـشت و  اوه و  یمرگ  دـش و  یمن  تفای  یهایگ 

 . دـینک قارُتا  اـج  نیمه  دـیتسه ،  هنـسرگ  هنـشت و  هتـسخ ،  هچناـنچ  دـیا ،  هدـش  ناوتاـن  لاـح و  یب  ردـق  نیا  ارچ  تشاد :  راـهظا  دومن و 
 . تسا بسانم  اج  نیمه  دومرف :  ترضح  مینک ؟  تحارتسا  هنوگچ  گرزب  يارحـص  نیا  رد  نسحلاابا !  ای  متفگ :  نم  دیوگ :  ساّبعلاوبا 

رایـسب تخرد  ود  ام -  رانک  یکیدزن -  نامه  رد  میدش  هّجوتم  ناهگان  هک  میدوب  نتخادـنا  راب  لاح  رد  ترـضح  روتـسد  قبط  نیا ،  ربانب 
رایـسب هک  دشاب ،  یم  يراج  نیمز  رب  نآ  بآ  تسا و  يا  همـشچ  اه  نآ  زا  یکی  رانک  هدـنکفا و  هیاس  نیمز  رب  دایز  ياه  هخاش  اب  گرزب 

نینچ زگره  یلو  میا ؛  هدرک  دمآ  تفر و  ریـسم  نیا  زا  هبترم  نیدنچ  ام  دنتفگ :  بّجعت  تلاح  اب  ناهارمه  زا  يرایـسب  دوب .  اراوگ  درس و 
هک مدوب  هدـش  هریخ  ترـضح  نآ  هب  دوجو ،  مامت  اب  هتفر و  ورف  بّجعت  رد  رایـسب  نم  و  میا .  هدـیدن  ناکم  نیا  رد  ار  یناتخرد  همـشچ و 
زا اذل  منک ؛  یـسررب  بوخ  دیاب  ار  عوضوم  نیا  متفگ :  دوخ  اب  دـنادرگرب .  نم  زا  ار  دوخ  كرابم  يور  سپـس  و  دومن ؛ یمّـسبت  ناهگان 
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تمالع و ناونع  هب  گنـس  ود  هدومن و  ناهنپ  كاـخ  ریز  ار  دوخ  ریـشمش  مدـمآ و  تخرد  ود  نآ  زا  یکی  راـنک  متـساخرب و  دوخ  ياـج 
دارفا یگتـسخ  هچنانچ  دومرف :  ترـضح  دـندرک ،  تحارتسا  دارفا  نوچ  و  مدـش .  زامن  هداـمآ  نآ  زا  دـعب  و  مداـهن ،  اـه  نآ  يور  هناـشن 

هب متـشادرب و  ار  دوخ  ریـشمش  متفاین و  بآ  همـشچ  تخرد و  زا  يرثا  چـیه  نکیلو  متـشگزاب ؛  نم  مینک .  تکرح  تسا ،  هدـش  فرطرب 
هب نادقتعم  ناتسود و  زا  ارم  هک  متساوخ  دنوادخ  زا  هدرک و  دنلب  نامسآ  تمـس  هب  تسد  متفر و  ورف  رکف  رد  رایـسب  مدش و  قحلم  هلفاق ، 
راک هرخ  الاب  ساّبعلاوبا !  يا  دومرف :  دش و  نم  هّجوتم  ترضح  هظحل ،  نیمه  رد  دهد .  رارق  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح 

هب متشگ و  دقتعم  امـش  ّتیناقح  هب  الا ن  مدوب و  كوکـشم  امـش  هب  تبـسن  نم  هّللا !  لوسر  نباای  یلب ،  متـشاد :  هضرع  يدرک ؟  ار  دوخ 
(13  . ) دنتسه بایمک  تفرعم ،  لها  نم و  ؤم  دارفا  انامه  تسا ،  نینچ  يرآ  دومرف :  ترضح  متفای .  تیاده  ناّنم  دنوادخ  فطل 

هفیلخ لباقم  رد  ماما  رکشل  شیامن 

نآ ناوریپ  نایعیـش و  رگید  مالـسلا و  هیلع  يداـه  ماـما  نسحلاوـبا ،  ترـضح  يارب  سرت  تشحو و  داـجیا  تهج  یـساّبع  لّـکوتم  يزور 
روتسد نآ ،  زا  شیپ  و  دننک .  یئارآ  فص  زّهجم و  ار  دوخ  دندوب ،  راوس  بسا  رازه  دون  دادعت  هک  شنایرکشل  ات  داد  روتـسد  ترـضح ، 

زا یمیظع  رایـسب  هّپت  هجیتن  رد  هک  دننک ،  هیلخت  ینایایب  طسو  رد  دـیامن و  كاخ  زا  رپ  ار  شبـسا  نیجروخ  اه  نآ  زا  کی  ره  ات  دوب  هداد 
ماما سپـس  و  تفر ؛  هّپت  يالاب  صوصخم  یتلاح  اب  لّکوتم  دندرک ،  یئارآ  ّفص  نآ  فارطا  رد  نایرکـشل  نوچ  دـش .  تسرد  اه  كاخ 

هک دنامهفب  يو  هب  و  دهد ؛ ناشن  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تردق  رکشل و  تمظع  ات  درک ،  راضحا  شیوخ  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ّیلع 
نآ تفرگ و  رارق  یساّبع  لّکوتم  رانک  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  نیمه  درادن .  ار  تکرح  نیرتمک  ناوت  یتردق ،  چیه  هفیلخ  لباقم  رد 

يرآ تشاد :  راهظا  لّکوتم  مهد ؟  ناشن  وت  هب  ار  دوخ  رکشل  زین  نم  يراد  لیم  ایآ  دومرف :  وا  هب  درک ،  اشامت  ار  زّهجم  هدرشف و  فوفص 
 ، برغ قرـش و  تمـس  زا  نیمز ،  نامـسآ و  نیب  ام  ناـهگان  سپ  دـناوخ ،  لاـعتم  دـنوادخ  هاـگرد  هب  ار  یئاـعد  ترـضح  نآ ،  زا  دـعب  . 

و دیدرگ .  هدز  تشحو  شوهدـم و  يا  هنحـص  نینچ  ندـید  اب  لّکوتم  دنـشاب .  یم  روتـسد  رظتنم  هدرک و  یئارآ  ّفص  زّهجم  ینایرکـشل 
ام هک  نوچ  دـش ؛ میهاوخن  ریگرد  تسایر ،  ایند و  لئاسم  اـب  هطبار  رد  امـش  اـب  اـم  دومرف :  وا  هب  ترـضح  دـندروآ ،  شوه  هب  ار  وا  نوچ 

دوب دهاوخ  شزرا  یب  یناف و  ایند  تسا و  يدب  یقاب و أ  ترخآ  يارس  هک  نآ  تهج  هب  میتسه ،  ترخآ  هب  طوبرم  لئاسم  روما و  لوغشم 
(14  . ) دیشاب هتشادن  ام  هرابرد  دب  فالخ و  نامگ  نینچمه  دیشاب ؛ هتشادن  یتشحو  سرت و  ام  هیحان  زا  نیا ،  ربانب  . 

بسانم عقوم  رد  لاوما  تفایرد 

 - مق رهش  یلاها  زا  رفن  ود  تسا :  هدروآ  نیقیلا  راونءا  قراشم  فیرش  باتک  زا  لقن  هب  هیلع ،  یلاعت  هّللا  ناوضر  یلماع  ّرح  خیـش  موحرم 
ءایـشا رگید  تارهاوج و  زین  ایاده و  تاروذن ،  تاهوجو ،  یهّجوت  لباق  رادقم  دنا :  هدرک  تیاکح  یحلط -  دّـمحم  یّمق و  دوواد  مان  هب 
لاسرا مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  يارب  ات  دوب  هدـش  عمج  نابناجنیا  دزن  نآ ،  یلاها  مق و  نینم  ؤم  طّـسوت  یتمیق  سیفن 

 : تشاد راهظا  دـمآ و  ام  ران  میدرک .  تکرح  ءارماـس  رهـش  يوس  هب  میتسب و  ار  رفـس  راـب  دیـسر ،  ارف  بساـنم  یتّیعقوم  نوچ  و  میئاـمن . 
تصرف ّتیعقوم و  الا ن  نوچ  دینک ،  تعجارم  دوخ  رهش  هب  دیدرگزاب و  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  يداه  ّیلع  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح 

 . دنتـسه دارفا  دمآ  تفر و  عنام  یتموکح  نیروم  أم  هک  نآ  لیلد  هب  دیـشاب ،  هتـشاد  تاقالم  رادید و  ام  اب  دـیناوت  یمن  و  تسین ؛  یبسانم 
نیا زا  یتّدم  میدومن .  يرادهگن  یفخم و  یبسانم  ياج  رد  ار  تارهاوج  لاوما و  هّیلک  میدرک و  تعجارم  مق  رهش  يوس  هب  راچان  هب  سپ 
امش دزن  ام  زا  هک  ار  هچنآ  لاوما و  ات  میا  هداتسرف  رتش  يدادعت  کنیا  دیـسر :  نومـضم  نیدب  ترـضح  بناج  زا  یمایپ  تشذگ و  نایرج 
هیلع هّللا  مالس  ترضح  روتسد  مایپ و  قبط  اذل  دیشاب .  هتـشادن  اه  نآ  هب  يراک  و  دیئامن ؛ اهر  ار  اه  نآ  دینک و  لمح  اهرتش  نآ  رب  تسا ، 

يربخ اهرتش  نآ  زا  و  دـنتفر .  دـندرک و  تکرح  اه  نآ  میتشاذـگ و  ناشدازآ  هدومن و  لـمح  اـهرتش  نآ  رب  ار  تارهاوج  لاوما و  یماـمت 
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رد نوچ  و  میدش .  دراو  ترضح  لزنم  هب  میتفر و  ءارماس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ترایز  تاقالم و  تهج  دعب ،  لاس  کی  هک  نآ  ات  میتشادن 
هک ار  یتارهاوج  لاوما و  نآ  دیتسه  لیام  ایآ  دومرف :  تبحص ،  يرصتخم  یسرپ و  لاوحا  زا  سپ  میتسشن ،  ترضح  نآ  كرابم  رـضحم 

یماگنه دومن ،  هّجوتم  شیوخ  لزنم  زا  يا  هشوگ  هب  ار  ام  رظن  ترـضح  اذل  یلب ،  میتشاد :  هضرع  دینک ؟ هدهاشم  دیا ،  هداتـسرف  ام  يارب 
(15  . ) دوب دوجوم  امامت  میدوب ،  هداتسرف  هک  ار  هچنآ  یمامت  میدنکفا ،  رظن  هک 

دراگ هدنامرف  گرم  زا  یئوگ  شیپ 

ناتـسود زا  یکی  تسا :  هدروآ  امهیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  یـشاجن  موحرم  لاـجر  باـتک  زا  لـقن  هب  یلماـع ،  ّرح  خیـش  موحرم  نینچمه 
اب اه  بش  ام  دنک :  تیاکح  هدرک ،  یم  یگدـنز  ترـضح  نآ  یگیاسمه  رد  هک  هیلع  هّللا  تاولـص  يداه  ّیلع  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح 
هک نآ  ات  میدرک  یم  ثحب  فلتخم ،  لئاسم  رد  میتشاد و  ینیشن  بش  هسلج و  شلزنم  يولج  مالسلا  هیلع  يداه  دّمحم  نب  ّیلع  ترـضح 

شلزنم يوس  هب  ام  يولج  زا  ّربکت  رورغ و  اب  دوب ،  فورعم  یصخش  هک  یساّبع  هفیلخ  دراگ  هدنامرف  داد :  ُخر  يا  هثداح  اه  بش  زا  یبش 
ناراد و هجرد  رگید  گنهرـس و  يدادـعت  زین  و  تشاد .  هارمه  هب  دوب ،  هتفرگ  هفیلخ  زا  هک  دنمـشزرا  يایادـه  يرادـقم  دوـب و  راپـسهر 

نآ هب  دمآ و  يو  دزن  داتفا ،  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  هب  شمـشچ  هک  نیمه  دـندرک .  یم  یهارمه  ار  وا  ناتمدـخ ،  شیپ  نانابهگن و 
يّدام تالّمجت  نیا  هب  مدخ و  مشَح  نیا  اب  وا  تشاد :  راهظا  ترـضح  دش ،  رود  ام  زا  هک  یماگنه  تفر .  سپـس  درک و  مالـس  ترـضح 

اه كاخ  ریز  ار  وا  حبـص  زامن  زا  شیپ  دـیابر و  یم  ار  وا  گرم  بش ،  نیمه  رد  هک  درادـن  ربخ  یلو  تسا ؛  ناـمداش  هدرک و  شوخ  لد 
و میتـفرگ .  رارق  بّجعت  رد  تخـس  ترـضح  یئوگ  شیپ  نیا  زا  میتـشاد ،  روـضح  سلجم  نآ  رد  هک  يدارفا  هّیقب  نم و  دـننک .  یم  نفد 

ملع ّمهم و  یئوگ  شیپ  کی  نیا  میتفگ :  رگیدکی  اب  میتفر ،  هدرک و  یظفاحادخ  ترـضح  نآ  روضح  زا  میتساخرب و  دوخ  ياج  زا  نوچ 
ترـضح هتفگ  هچنانچ  هک  میدش  دّهعتم  رگیدکی  اب  ساسا  نیمه  رب  و  داد .  ربخ  نآ  زا  امهیلع  هّللا  تاولـص  دّـمحم  نب  ّیلع  هک  دوب  بیغ 

مدمآ نوریب  هناخ  زا  متساخرب و  میتفر .  دوخ  لزنم  هب  کی  ره  سپس  و  مینک ؛  شدوبان  هدناسر و  لتق  هب  ار  وا  دشن ،  عقاو  تفاین و  تّحص 
 : دـنیوگ یم  دـننک و  یم  نویـش  روش و  یتموکح  ياـهورین  نازابرـس و  هارمه  هب  هک  مدـید ،  ار  يداـیز  ّتیعمج  تسا ،  ربخ  هچ  منیبب  اـت 
وا نفد  عییشت و  هدامآ  تسا و  هتشگ  كاله  دوب ،  هدیـشون  يرایـسب  بارـش  رمخ و  هک  نآ  تهج  هب  هتـشذگ  بش  هفیلخ ،  دراگ  هدنامرف 

نشور میارب  ترضح ،  یئوگ  شیپ  تّحص  مدرک و  تکرح  وا  لزنم  يوس  هب  و  هّللا )  هل إ ّال  دهـش أ ن ال إ  أ   : ) متفگ دوخ  اب  نم  دندوب . 
(16  . ) متشگ شترضح  ناگتفیش  نادنم و  هقالع  زا  دیدرگ و 

ینارصن کشزپ  ندش  ناملسم  ضیرم و  نامرد 

اهزور زا  يزور  دنک :  تیاکح  ّیلع -  نب  دـیز  مان  هب  هیلع -  هّللا  تاولـص  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  باحـصا  ناتـسود و  زا  یکی 
زیوجت ار  یئوراد  میارب  وا  دندروآ و  نم  نیلاب  رب  ار  ینارصن  یکشزپ  اذل  منک ،  تکرح  متسناوتن  رگید  هک  يّدح  ات  مدش ،  ضیرم  تخس 

کـشزپ هک  نآ  زا  سپ  دوش .  لصاح  يدوبهب  فرطرب و  تا  یـضیرم  ات  ینک  یم  فرـصم  زور  َهد  تّدـم  هب  ار  وراد  نیا  تفگ :  درک و 
هاگان مدوب ،  ّریحتم  هک  یلاح  رد  نم  و  تشادن .  یعالّطا  يوراد  نآ  هدافتسا  زرط  زا  یسک  دوب و  بش  همین  دش ،  جراخ  لزنم  زا  ینارصن 

هیلع يداه  ماما  مالغ  صخـش  نآ  هک  میدـش  هّجوتم  دـش ،  لزنم  دراو  هک  نیمه  تساوخ .  دورو  هزاجا  دـمآ و  اـم  لزنم  يولج  یـصخش 
ار نآ  یتّدـم  تفگ  داد و  وت  هب  هک  ار  یئوراد  کـشزپ  نآ  دوـمرف :  مرورـس  ـالوم و  تفگ :  نم  هب  مـالغ  نآ  سپـس  دـشاب .  یم  مالـسلا 

لاعتم دوادخ  نذ  هب إ  هّللاءاشنا  یئامن ،  فرصم  رابکی  ار  نآ  هچنانچ  میداتـسرف ،  ار  وراد  عون  نیا  ام  یلو  يوشب ؛  بوخ  ات  نک  فرـصم 
نیمه هب  منک .  لمع  شروتـسد  هب  دـیاب  تسا و  ّقح  رب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  انامه  متفگ :  دوخ  اـب  دـیوگ :  دـیز  دـش .  یهاوخ  بوخ 

متفای و تیفاع  لّوا  هبترم  نامه  رد  مدرک ،  فرصم  ار  نآ  نوچ  مداد و  رارق  هدافتـسا  دروم  دوب  هداتـسرف  ترـضح  هک  ار  یئوراد  تهج ، 
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 ، متشادن یتحاران  دوب و  ملاس  بوخ و  ملاح  نوچ  دید و  ارم  ینارصن  کشزپ  زور  نآ  يادرف  مداد .  شلیوحت  ار  ینارصن  کشزپ  يوراد 
داتسرف یئوراد  میارب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  ار  نایرج  مامت  سپ  دش ؟ ایوج  ارم  یتمالـس  ّتلع  زین  ار و  شیاهوراد  ندنادرگزاب  ّتلع 

ماما دزن  ینارصن  کشزپ  نآ ،  زا  دعب  مدرک .  فیرعت  ینارصن  کشزپ  يارب  ار  همه  دش ،  مهاوخ  بوخ  فرصم  راب  کی  اب  دومن  راهظا  و 
عون نیا  میالوم !  رورـس و  يا  تشاد :  راهظا  سپـس  دیدرگ و  ناملـسم  تیاده و  ترـضح  طّسوت  دش و  رـضاح  مالـسلا  هیلع  يداه  ّیلع 

 . دشاب وا  دننامه  هک  نآ  رگم  درادن ،  یعالّطا  نآ  زا  یسک  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  حیـسم  یـسیع  ترـضح  تاّصتخم  زا  وراد  نامرد و 
(17)

ناگدنرد زا  تاجن  رد  هزوریف  قیقع و  تّیمها 

 ، یفاص مان  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  مداخ  يزور  دیوگ :  ینئادم  مساق  دّـمحموبا ،  مان  هب  هعیـش  ناگرزب  زا  یکی 
دزن موش ،  بایفرـش  امهیلع  هّللا  تاولـص  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  ربق  ترایز  هب  متـساوخ  اـهزور  زا  یکی  رد  درک :  تیاـکح  نم  يارب 

رتشگنا نک  یعـس  دومرف :  هزاجا ،  نداد  نمـض  مالـسلا  هیلع  ماما  متفرگ .  هزاجا  ترـضح  نآ  زا  متفر و  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  میـالوم 
 ، دّـمحم  ) شرگید فرط  رب  و  هّللا )  رفغتـسءا  هّللاب ،  ةّوق إ ّال  ال  هّللا ،  ءاشام   ) نآ فرط  کی  رب  هک  یـشاب  هتـشاد  هارمه  گـنر  درز  قیقع 

دهاوخ ایند  نید و  مسج و  یتمالـس  بجوم  رتشگنا  نیا  دوزفا :  سپـس  و  يدرگ .  نام  رد أ  يا  هثداح  ره  زا  ات  دشاب ،  هدـش  هتـشون  ّیلع )
نآ تمدخ  زا  یتقو  مدمآ ،  راوگرزب  نآ  دزن  یظفاحادخ  يارب  مدرک و  هّیهت  فاصوا  نامه  اب  يرتشگنا  ترضح ،  روتسد  قبط  سپ  دوب . 

 : دومرف داد و  رارق  بطاخم  ارم  متـشگزاب ،  هک  یماگنه  درگرب .  هک  دمآ  نم  يارب  یمایپ  متفر ،  هار  يرادقم  متـشگ و  صّخرم  ترـضح 
رس هدنّرد  يریش  روباشین  سوط و  هار  ریسم  رد  هک  نوچ  یشاب ،  هتشاد  دوخ  هارمه  یئامن و  هّیهت  هزوریف ،  يرتشگنا  نک  یعس  یفاص !  يا 

میالوم وگب :  هدب و  ناشن  ار  هزوریف  رتشگنا  نآ  و  ورب ؛ ولج  يدیسر ،  ّلحم  نآ  هب  یتقو  دشاب .  یم  دارفا  تکرح  زا  عنام  تسا و  هلفاق  هار 
تا هزوریف  رتشگنا  شقن  نک  یعس  دوزفا :  دوخ  شیامرف  همادا  رد  سپـس  دنیامن .  تکرح  دنناوتب  ات  ورب ،  رانک  راّوز  هار  رـس  زا  داد :  مایپ 

ؤملاریما رتشگنا  شقن  دومرف :  نآ ،  زا  سپ  و  دـشاب .  راّهقلا ) دـحاولا  هّلل  ْکلُملا   ) شرگید فرط  رب  و  کـِلَملا )  هّللا   ) نآ فرط  کـی  رب 
 . دوب دـهاوخ  نمـشد  رب  يزوریپ  ناگدـنرد و  زا  نتفای  تاجن  ّتینما و  هزوریف ،  ّتیـصاخ  تسا و  هدوب  نینچ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نینم 

و مداد .  ماجنا  دوب ،  هداد  روتـسد  ترـضح  ار  هچنآ  مدرک و  تکرح  ناسارخ  تمـس  هب  هدومن و  یظفاحادخ  نآ ،  زا  دـعب  تفگ :  یفاص 
 : دومرف ترضح   . مدرک فیرعت  ار  تانایرج  یـضعب  مدش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  مدومن ،  تعجارم  ناسارخ  زا  هک  یماگنه 

یتقو دـندوب ،  هدـمآ  ترـضح  نآ  منک .  هدافتـسا  ات  دـیئامرفب  امـش  مدرک :  ضرع  ؟  منک نایب  نم  ای  یئوگ  یم  تدوخ  ار  ثداوح  یقبام 
یتمالس دیماشآ و  ضیرم  ار ،  شبآ  دنتـسش و  بآ  رد  دندرب و  دنتـشاد  هک  یـضیرم  يارب  دنتفرگ و  ار  نآ  دندید  وت  تسد  رد  ار  هزوریف 

رارق وت  پچ  تسد  رد  دوب ،  وت  تسار  تسد  رد  رتـشگنا  هک  نیا  اـب  دـندنادرگرب و  تیارب  ار  هزوریف  رتـشگنا  سپـس  تفاـی ،  زاـب  ار  دوخ 
 ، نآ زا  سپ  تسا .  هدش  لقتنم  پچ  تسد  هب  تسار  تسد  زا  رتشگنا  هنوگچ  هک  يدرک  بّجعت  يدش ،  رادیب  باوخ  زا  یتقو  و  دنداد . 

رازاب هب  رادرب و  ار  توقای  نآ  يراد ،  هارمه  هب  نونکا  یتشادرب و  ار  نآ  دندوب ،  هدروآ  نایّنج  هک  یتفای  ار  یتوقای  گنس  دوخ  نیلاب  رانک 
 ، دوب هدومرف  ترـضح  هک  یغلبم  نامه  هب  مدرب و  رازاب  هب  ار  نایّنج  هیده  نآ  دیوگ :  مداخ  دیرخ .  دنهاوخ  رانید  داتـشه  هب  نک ،  هضرع 

(18  . ) متخورف

مالغ هاجنپ  ندرک  هدنز  نید و  غیلبت 

نم دنک :  تیاکح  نوطلب  مان  هب  یصخش  تسا :  هدروآ  دوخ  باتک  رد  تسا -  مشش  نرق  ءاملع  زا  یکی  هک  یـسوط -  هزمح  نبا  موحرم 
زا مالغ  رفن  هاجنپ  يزور ،  هک  نآ  ات  مداد  یم  شزومآ  شرورپ و  ار  مزال  ياـهورین  مدوب و  یـساّبع -  لّـکوتم  هفیلخ -  تظاـفح  لوئـسم 
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عون ره  ماجنا  رد  ات  هدب  اه  نآ  هب  ار  مزال  ياه  شزومآ  تفگ :  داد و  نم  لیوحت  ار  اه  نآ  لّکوتم  دندروآ .  هیدـه  هفیلخ  يارب  رزخ  لها 
عیطم و ار  دوخ  ات  دوش  کمک  تهج  ره  زا  ّتبحم و  اه  نآ  هب  تبـسن  ات  داد  روتـسد  نینچمه  دنـشاب ،  هتـشاد  لـماک  یگداـمآ  يروتـسد 
 ، تفرگ ماجنا  اه  نآ  تیبرت  شرورپ و  شزومآ و  رد  يرایسب  شالت  یعس و  دش و  يرپس  لاس  کی  هک  نآ  زا  سپ  دننادب .  هفیلخ  یئادف 
رد ترـضح  هک  یماـگنه  دـش .  دراو  مالـسلا  هیلع  يداـه  ّیلع  نسحلاوبا ،  ترـضح  ناـهگان  هک  مدوب  هداتـسیا  هفیلخ  روـضح  رد  يزور 

سلجم رد  اه  نآ  یتقو  سپ  منک .  راضحا  ناشیا  روضح  رد  ار  مالغ  هاـجنپ  ماـمت  اـت  داد  روتـسد  هفیلخ  تفرگ ،  رارق  صوصخم  هاـگیاج 
هدجـس هب  نیمز  يور  ترـضح  لباقم  رد  میظعت  مارتحا و  يارب  داتفا ،  مالـسلا  هیلع  يداـه  ترـضح  هب  ناشمـشچ  دـنتفای و  روضح  هفیلخ 

كرت ار  سلجم  تمحز  اب  تشادن ،  نتفر  هار  ناوت  هک  یلاح  رد  دش و  هدنکفارـس  لاح و  یب  يا  هنحـص  نینچ  ندید  اب  لّکوتم  دـنداتفا . 
هب ياو  تفگ :  نم  هب  درک و  تعجارم  لّکوتم  یتعاس  تشذگ  زا  سپ  دش .  جراخ  سلجم  زا  مه  ترضح  لّکوتم ،  نتفر  نوریب  اب  درک و 
 ، مدرک لا  ؤس  نامالغ  زا  هک  یماگنه  دندرک !؟ نینچ  ارچ  هک  نک  لا  ؤس  اه  نآ  زا  دنداد ؟ ماجنا  اه  مالغ  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  وت ! لاح 

دیآ یم  ام  دزن  هبترم  کی  لاس  ره  رد  صخش  نیا  دنتشاد :  راهظا  ؟ دیداد ماجنا  سانشان  صخـش  نآ  لباقم  رد  ار  یعـضاوت  نینچ  ارچ  هک 
هفیلخ و وا  میـسانش ،  یم  ار  وا  ام  دنام ،  یم  ام  دزن  نید ،  فراعم  ماکحا و  غیلبت  يارب  زور  هد  تّدـم  دزومآ و  یم  ام  هب  ار  نید  لئاسم  و 

نم زور  نآ  يادرف  و  دندیرب ؛ رس  ار  نامالغ  نآ  یمامت  تهج  نیمه  هب  دنوش ،  هتـشک  رفن  هاجنپ  نآ  یما  دشاب .  یم  مالـسا  ربمغیپ  ّیـصو 
هک هداتـسیا  لزنم  يولج  یـصخش  مدید  مدیـسر ،  لزنم  کیدزن  هک  نیمه  متفر ،  مالـسلا  هیلع  يداه  نسحلاوبا  ترـضح  لزنم  تمـس  هب 
يا هشوگ  رد  ترضح  مدید  مدش ،  لزنم  دراو  هک  یعقوم  وش ! دراو  تفگ :  درک و  نم  هب  قیمع  یهاگن  سپ  دوب ،  ترـضح  مداخ  ًارهاظ 

نباای متـشاد :  هضرع  ؟ دـندرک هچ  نامالغ  نآ  اـب  موطلب !  يا  دومرف :  دومن و  باـطخ  نم  هب  دـشاب ،  یم  حـیبست  اـعد و  لوغـشم  هتـسشن و 
خساپ دندش ؟ هتـشک  اه  نآ  همه  دندیرب و  ار  اه  نآ  یمامت  رـس  هک  يدید  تدوخ  ایآ  دومرف :  دندیرب .  رـس  ار  اه  نآ  یمامت  هّللا !  لوسر 
سپس مراد .  تسود  يرآ ،  متفگ :  ؟  ینیبب هدنز  ار  اه  نآ  یتسه  لیام  ایآ  دومرف :  مدوب .  دهاش  مدوخ  نم  دنگوس ،  ادخ  هب  یلب ،  مداد : 

 ، مدـش دراو  مدز و  راـنک  ار  هدرپ  هک  یماـگنه  ینیبـب .  ار  اـه  نآ  اـت  ورب  لـخاد  نزب و  راـنک  ار  هدرپ  نآ  هک  دومن  هراـشا  نم  هب  ترـضح 
(19  . ) دنشاب یم  هویم  ندروخ  لوغشم  دنا و  هتسشن  مه  رانک  ملاس  حیحص و  دنا و  هدش  هدنز  دارفا  نآ  مامت  هک  مدید  ناهگان 

 ! ناسحا تنایخ  يازج 

هنیدم و رهش  هعمجزامن  تماما  ّتیلوئسم  لّکوتم ،  فرط  زا  یساّبع  هحیُرب  مان  هب  یصخش  دنا :  هدرک  لقن  نیخّروم  نیثّدحم و  هچنآ  قبط 
هک تشون  لّکوتم  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ّیلع  ماما  هیلع  رب  يا  همان  هاگتسد ،  هب  بّرقت  تهج  دوب ؛ وا  راوخ  هریج  تشاد و  هدهع  رب  ار  هّکم 

جراخ هنیدم  زا  ار  مالسلا  هیلع  يداه  ّیلع  ترضح  دیاب  یهاوخب ،  ار  هنیدم  هّکم و  تارایتخا  زین  مدرم و  هچنانچ  دوب :  نینچ  نآ  نومضم 
اب همان  نیدنچ  هحیُرب  و  دنا .  هدـش  عمج  وا  فارطا  زین  يا  هّدـع  و  تسا ؛  هدرک  توعد  دوخ  اب  تعیب  يارب  ار  مدرم  وا  هک  نوچ  ینادرگ ، 

نمشد زین ،  لّکوتم  صخش  هک  نیا  و  نیغورد ؛  تاشرازگ  اه و  ینیچ  نخـس  نیا  هب  هّجوت  اب  لاح  داتـسرف .  رابرد  يارب  فلتخم  نیماضم 
يور یم  هنیدم  هب  رت  عیرس  هچ  ره  تفگ :  وا  هب  تساوخ و  ار  همثره  دنزرف  ییحی  اذل  دوب ،  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  ّیلع  ماما  تخسرس 

ترضح نآ  نوچ  مدیسر و  هنیدم  هب  لاس 243  رد  دیوگ :  یم  يروآ .  یم  ءارماس  هب  دادغب  ریـسم  زا  ار  مالـسلا  امهیلع  دّمحم  نب  ّیلع  و 
هلمج نآ  زا  هک  دـندرک  یهارمه  ار  ماما  تعیاشم ،  ناونع  هب  هنیدـم  ناگرزب  مدرم و  زا  يا  هّدـع  دـش ،  هنیدـم  زا  جورخ  تکرح و  هدامآ 

اب نم  یناد  یم  هک  ما  هدـیمهف  تشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  دـمآ و  ولج  هحیُرب  میتفر  هک  هار  يرادـقم  دوب ،  یـساّبع  هحیُرب  نیمه 
یتیاکـش نم  زا  یئامن و  بیذکت  ارم  لّکوتم  دزن  هچنانچ  ما ،  هدش  هنیدم  زا  وت  جورخ  ببـس  لّکوتم ،  دزن  بذـک  تاشرازگ  یئوگدـب و 

تناتم شمارآ و  اب  باوج  رد  ترـضح ،  نآ  منک .  یم  دوبان  ار  تنامالغ  اه و  هّچب  منز و  یم  شتآ  ار  وت  یگدـنز  تاغاب و  مامت  ینک ، 
ماگنه نیا  رد  تسا .  هدیرفآ  ار  هفیلخ  وت و  نم و  هک  منک  یم  یسک  هب  ار  وت  تیاکـش  متـسین ،  كاّته  زیر و  وربآ  وت  دننامه  نم  دومرف : 
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هیلع يداه  ماما  درک ؟ شـشخب  ياضاقت  یهاوخرذـع و  هناسمتلم  داتفا و  ترـضح  ياـپ  تسد و  يور  یگدنمرـش ،  تلاـجخ و  اـب  هحیُرب 
(20  . ) داد همادا  دوخ  هار  هب  سپس  و  مدیشخب ،  ار  وت  نم  دومن :  راهظا  مالسلا 

ضیرم و  فرحنم ؛  صخش  تیاده 

زا سپـس  متفر و  ءارماس  رهـش  هب  يرفـس  دیوگ :  وا  دوب ،  حطف  هّللادبع أ  تماما  هب  دوب  دقتعم  هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  لاله  نب  هّللادـبع 
ترضح رب  متساوخ  مدش ،  دراو  ءارماس  رهـش  هب  هک  یماگنه  هک :  حیـضوت  نیا  اب  متفای ،  تیاده  هتـشادرب و  تسد  دوخ  لطاب  هدیقع  نیا 
مراذگب نایم  رد  ترضح  نآ  اب  ار  مدوخ  هدیقع  زین  و  حطفءا ؛  هّللادبع  تماما  عوضوم  مبای و  روضح  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ، 

أم نوچ  یلو  مدرک ؛  تاـقالم  هار  نیب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يداـه  ترـضح  يزور  هک  نآ  اـت  مدـشن .  ترـضح  نآ  رادـید  هب  قـّفوم  یلو  ، 
هب ار  دوخ  ریـسم  دمآ ،  نم  کیدزن  هک  یماگنه  اّما  مدرگ .  نخـس  مه  ترـضح  نآ  اب  متـسناوت  یمن  دنتـشاد ،  روضح  فارطا  رد  نیروم 
زا دـینادرگ و  نم  فرط  هب  ار  دوخ  كرابم  يور  ناهگان  دیـسر ،  نم  لباقم  نوچ  و  دـیامن .  روبع  وربور  يذاُحم و  زا  هک  داد  رارق  یعون 

نیمز رب  هک  نآ  زا  شیپ  دروخ و  ما  هنیـس  هب  هک  دومن  باترپ  نم  تمـس  هب  ناهد  بآ  دـننامه  ار ،  يزیچ  شیوخ  كراـبم  ناـهد  لـخاد 
هک مدـید  مدرک ،  هاـگن  بوخ  ار  نآ  تفر ،  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  مالـسلا  هیلع  يداـه  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ  متفرگ .  ار  نآ  دـتفیب ، 

صخش نآ  نوچ  شابم ،  يراد  هک  يا  هدیقع  نآ  رب  هّللادبع !  يا  دوب :  هتشون  نآ  رد  مدید  مدوشگ ،  ار  نآ  یتقو  هدیچیپ ؛  تسا  يذغاک 
هدیقع زا  هّللادمحلا  مدـید ،  ترـضح  نآ  زا  ار  يدروخرب  نینچ  یتقو  دـیوگ :  هّللادـبع  درادـن .  هتـشادن و  ار  تفالخ  تماما و  قاقحتـسا 
نـسح ماما  دنا :  هدروآ  نینچمه  ( 21  . ) مدش دـقتعم  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  رگید  يداه و  ترـضح  تماما  هب  متـشادرب و  تسد  دوخ  لطاب 
رادید تدایع و  هب  مردپ  دش ،  ضیرم  مالسلا -  هیلع  يداه  ماما  مردپ -  ناتسود  نارای و  زا  یکی  دیامرف :  تیاکح  مالسلا  هیلع  يرکـسع 

یـسرت و یم  گرم  زا  ایآ  ادخ ! هدـنب  يا  دومرف :  وا  هب  دـشاب ،  یم  يراز  هیرگ و  لوغـشم  رتسب  نورد  شتـسود  هک  دـید  نوچ  تفر و  وا 
ّبترم هک  يروط  هب  دشاب  هدش  نیکرچ  فیثک و  تندب  هچنانچ  دوزفا :  سپس  و  یسانش ؟  یمن  ار  گرم  هک  نیا  لثم  یتسه ؟  كانـساره 

ماّـمح و هب  نتفر  زا  ریغ  هک  ینادـب  یـشاب و  هدـش  دولآ  نوخ  تاـهارج ،  رثا  رد  اـی  و  یـشاب ؛  هتـشگ  رّفنتم  دوخ  زا  دـناسرب و  رازآ  ار  وـت 
ای یلاحـشوخ  شیوخ ،  شیاسآ  تفاظن و  يارب  ماّمح  هب  نتفر  زا  ایآ  ؟  ینک یم  هچ  يرادـن ،  يا  هراچ  دوخ  تاحارج  ندـب و  يوشتـسش 

هیلع يداه  ماما  مشخب .  تاجن  هودـنا  یتحاران و  نآ  زا  ار  دوخ  هتفر و  ماّمح  ات  متـسه  لیام  تشاد :  راهظا  ضیرم  دوب ؟ یهاوخ  تحاران 
تاظحل نیرخآ  گرم ،  دـنادرگ و  یم  كاپ  اه  یتشز  ناهانگ و  زا  ار  وا  هک  تسا  ماّمح  دـننامه  نم  ؤم  يارب  زین  گرم  دومرف :  مالـسلا 

رد هتفای و  تاجن  يا  هّصغ  یتحاران و  عون  ره  زا  دورب ،  يرگید  ناهج  هب  ایند  نیا  زا  نم  ؤم  ناـسنا  هک  نیمه  و  دوب .  دـهاوخ  وا  یتحاراـن 
یهلا تارّدقم  میلست  ضیرم  نخس ،  نیا  زا  دعب  دومرف :  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  درب .  دهاوخ  رـس  هب  لماک  شیاسآ  ینامداش و 

(22  . ) درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  یتاظحل  زا  سپ  درکن و  یتحاران  راهظا  تیاکش و  رگید  دش و 

زور هس  زا  دعب  تباجتسا 

دنک تیاکح  دّمحم  نب  نیسح  مان  هب  یصخش  تسا :  هدروآ  امهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یسربط  موحرم  زا  لقن  هب  یلماع  ّرح  خیش  موحرم 
مالسلا هیلع  يداه  ّیلع  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  ینعی ؛   ) اضرلا نبا  یساّبع ،  هفیلخ  تفگ :  نم  هب  يزور  دوب ،  یساّبع  هفیلخ  رابرد  ریز  : 

رکرک نب  ّیلع  هک  اریز  مسرت ،  یم  ترـضح  نآ  يارب  تخـس  نم  تسا و  هداد  رَکْرَک -  نبا  ّیلع  ماـن  هب  دوخ -  ناـب  نادـنز  لـیوحت  ار  ( 
رد و  درک ؛ یم  تاجانم  زاین و  زار و  شیوخ  يادخ  اب  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  هک  مدینـش  سپ  تسا .  كاب  یب  محر و  یب  یـصخش 

(23  ( . ) بوذکم ریغ  دـعو  کلذ  ماّیءا  ۀـثلث  مک  راد  یف  اوعّتمت  حـلاص  ۀـقان  نم  یلاعت  هّللا  یلع  مرکأ  انأ   : ) تشاد راهظا  تاجانم  نمض 
تّدم هب  دیربب  هرهب  ایند  نیا  رد  متـسه ،  رترب  رت و  یمارگ  مالـسلا  هیلع  حلاص  ترـضح  هقان  رتش و  زا  لاعتم  دنوادخ  لباقم  رد  نم  ینعی ؛ 
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نخس موهفم  مالک و  نم  دوزفا :  شتـسود  زا  لقن  هب  دّمحم  نب  نیـسح  سپـس  تسا .  ریذپان  فّلخت  یمتح و  يا  هدعو  نیا  هک  زور ،  هس 
وت دنوادخ  هّللا !  لوسر  نباای  متـشاد  هضرع  ترـضح  هب  ؟  تسیچ شدوصقم  دراد و  يروظنم  هچ  هک  مدیمهفن  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
 ، زور هس  زا  دـعب  شاب ،  رظتنم  دومرف :  راـهظا  باوج  رد  ترـضح  دوب !؟ هچ  نانخـس  نیا  زا  تروظنم  تسا ؛  هداد  رارق  گرزب  زیزع و  ار 

هفیلخ رب  يا  هّدع  مّوس  زور  نینچمه  دندرک .  دازآ  یهاوخرذـع ،  نمـض  ار  ترـضح  دیـسر ،  ارف  مّود  زور  نوچ  و  دـش .  یهاوخ  هّجوتم 
(24  . ) دندناشن وا  ياج  هب  ار  رصتنم  شندزرف  سپس  و  دندناسر ؛ لتق  هب  ار  وا  هدروآ و  موجه 

خرس يالط  ای  نابایب  گیر 

نب ییحی  دـنا :  هدروآ  مهیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  ناـگرزب  زا  رگید  یخرب  یـسوط و  هزمح  نبا  یـسربط ،  يدـنوار ،  نیّدـلا  بطق  موحرم 
ترـضح هارمه  هب  اهزور  زا  يزور  دنک :  تیاکح  دـشاب -  یم  ثیدـح  باحـصا  زا  یکی  يرفعج -  مشاهوبا  زا  لقن  هب  یعازخ  يایرکز 

نابایب رد  سپ  میتشگ .  جراـخ  نیّیبلاـط  زا  یـضعب  اـب  تاـقالم  تهج  ءارماـس ،  رهـش  نوریب  هب  مالـسلا  هیلع  يداـه  ّیلع  ماـما  نسحلاوبا ، 
ترـضح نآ  یکیدزن  رد  زین  نم  و  تسـشن ؛  نآ  يور  مالـسلا  هیلع  ماما  دـندرک و  نهپ  ار  یـشرف  ترـضح  يارب  میدـنام و  ار  یئاـهتعاس 

هک روط  نامه  هّللا !  لوسر  نباای  متشاد :  راهظا  تارکاذم ،  اه و  تبحص  نیب  رد  نم  و  میدش .  نتفگ  نخس  لوغشم  رگیدکی  اب  متسشن و 
نخس هک  نیمه  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  منک .  یم  يرپس  یتخـس  هب  ار  ما  هداوناخ  دوخ و  یگدنز  متـسه و  تسد  یهت  نم  دیراد ،  عالّطا 

داد و نم  هب  تشادرب و  ار  نابایب  ياه  گـیر  زا  یتشم  دومن و  زارد  دوب ،  هتـسشن  هک  یئاـج  تمـس  هب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  دینـش ،  ارم 
دنادرگ اطع  يزور ،  رد  تکرب  هعسوت و  وت  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  نارذگب  ار  دوخ  شاعم  یگدنز و  رادقم ،  نیا  اب  مشاهوبا !  يا  دومرف : 

نآ نوچ  دیوگ :  مشاهوبا  ددرگن .  شاف  وگزاب و  یـسک  يارب  دـنامب و  یفخم  هنامرحم و  عوضوم ،  نیا  هک  نک  یعـس  دوزفا :  سپـس  و  . 
خرـس يالط  نوچمه  هک  مدـید  سپ  متخادـنا ،  اه  نآ  هب  یهاگن  متـشگزاب ،  لزنم  هب  هک  یماـگنه  متخیر و  دوخ  بیج  رد  ار  اـه  گـیر 

شیامزآ ناحتما و  ار  اه  گیر  نآ  ات  مدروآ  لزنم  هب  ار  رگرز  نایانـشآ  زا  یکی  زور  نآ  يادرف  دـشخرد .  یم  هدـش  هداد  الج  لـقیص و 
تسا هدمآ  رد  لکش  نیا  هب  هک  تسا  خرس  يالط  عون  نیرتهب  زا  اه  نیا  تفگ :  داد  رارق  شیامزآ  دروم  ار  اه  نآ  رگرز  هک  نیمه  دنک . 

(25  . ) تسا هدوب  ام  دزن  ماّی  الا  میدق  زا  اه  نیا  متفگ :  وا  هب  باوج ،  رد  يا !؟  هدروآ  تسد  هب  هنوگچ  اجک و  زا  ار  اه  نآ  ، 

ضرالاّیط دنفسوگ و  میسقت 

ترضح نآ  روتسد  قبط  يزور  دنک :  تیاکح  ریگ - ) بالگ   ) ّالج ب قاحسا  مان  هب  مالسلا -  هیلع  يداه  ّیلع  ماما  باحصا  زا  یصخش 
سپ مدرب .  دوب -  ناشیا  لزنم  زا  يا  هشوگ  رد  هک  گرزب -  يا  هلیوط  رد  ار  اه  نآ  سپـس  مدرک و  يرادیرخ  دنفـسوگ  يرایـسب  دادعت  ، 

ادج و ار  نادنفـسوگ  مه ،  کمک  اب  میدش و  هلیوط  دراو  رگیدکی  هارمه  هب  دومن و  راضحا  ارم  مالـسلا  هیلع  ماما  زور ،  دنچ  تشذـگ  زا 
ار نادنفـسوگ  نآ  زا  يدادعت  نآ ،  زا  دـعب  میداد .  یم  رارق  ار  یتمالع  دوب  ترـضح  رظن  دروم  هک  یـسک  ره  يارب  میدرک و  یم  میـسقت 
 . دـش هداتـسرف  دـندوب ،  ترـضح  رظن  دروم  هک  یـصاخشا  يارب  ار  اه  نآ  زا  رگید  يدادـعت  نینچمه  داتـسرف ،  وا  ردام  شدـنزرف و  يارب 
 : دومرف ترـضح  مورب ؟  مردام  ردپ و  رادید  ترایز و  تهج  دادـغب  هب  ات  متـساوخ  هزاجا  متفر و  مامه  ماما  نآ  كرابم  رـضحم  هب  سپس 
ار هفرع  زور  ترـضح ،  نامرف  قبط  سپ  تفر .  یهاوخ  شیوخ  راید  هب  نآ  زا  دـعب  شاـب ،  اـم  دزن  نک و  ربص  تسا  هفرع  زور  هک  ار  ادرف 
 ، دیـسر ارف  رحـس  ماگنه  نوچ  مدنام و  ترـضح  نآ  لزنم  رد  مه  ار  نابرق  دیع  بش  نینچمه  مدوب ،  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تمدخ  رد 
رد هک  مدش  هّجوتم  مدرک ،  زاب  ار  دوخ  ياه  مشچ  مدش و  دنلب  باوخ  زا  هک  یماگنه  وش .  دنلب  قاحسا !  يا  دومن :  راهظا  دمآ و  نم  دزن 

نوچ نآ ،  زا  دـعب  مدومن .  هزاـت  يرادـید  يو  اـب  مدرک و  مالـس  مردـپ  رب  مدـش و  لزنم  دراو  سپ  مشاـب .  یم  مردـپ  لزنم  يولج  دادـغب 
دادغب رد  ار  نابرق  زور  نونکا  و  مدرک ؛  يرپس  ءارماس  رهش  رد  ار  هفرع  زور  نم  متفگ :  اه  نآ  هب  دندمآ ،  نم  رادید  هب  میاقفر  ناتسود و 
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(26  . ) متسه اهامش  دزن 

نابهگن رای و  نیرتهب  دنوادخ 

 ، نابلط تسایر  ناتسرپایند و  طّسوت  يرایـسب  ینیچ  نخـس  هک  نآ  زا  سپ  دنا :  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  نیخّروم  نیثّدحم و  زا  یخرب 
راشقا بذـج  يارب  شلزنم  رد  ترـضح  نآ  هک  دـندوزفا  اه  نآ  و  دـش ؛ راکـشآ  یـساّبع  لّکوتم  دزن  مالـسلا  هیلع  يداه  ّیلع  ماما  هیلع  رب 

درُک ياه  كُرت  زا  رفن  دنچ  لّکوتم  دننک .  مایق  شروش و  تموکح  هیلع  رب  ات  دنا  هدرک  عمج  هحلسا  دتسرف و  یم  دارفا  يارب  همان  فلتخم 
لّکوتم دزن  دشاب ،  هک  یلاح  ره  رد  هجنکـش  زا  سپ  ار  ترـضح  نآ  دـننک و  هلمح  ترـضح  لزنم  هب  هنابـش ،  ات  درک  روم  أم  هناّحلـسم  ار 

يور قاتا  کی  رد  ترـضح  هک  دـندش  هّجوتم  دـندروآ ،  موجه  مالـسلا  هیلع  ماما  لزنم  لخاد  نیروم  أم  هک  یماگنه  دـننک .  شراـضحا 
 . دنک یم  توالت  نآرق  زین  دشاب و  یم  لاعتم  دنوادخ  اب  تاجانم  تدابع و  لوغشم  هدرک و  نت  رب  نشخ  نیمشپ و  یـسابل  هتـسشن و  نیمز 

میتفاین وا  لزنم  رد  يزیچ  دنتشاد :  راهظا  دندروآ و  لّکوتم  دزن  هدرک و  ریگ  تسد  تلاح  نامه  رد  ار  ترضح  هفیلخ ،  روتـسد  قبط  سپ 
نآ تمظعاب  ینارون و  لامج  هب  شمـشچ  لّکوتم  هک  نیمه  دوب .  نآرق  توالت  تاجانم و  اـعد و  لوغـشم  یتلاـح  نینچ  اـب  هک  نآ  زج  هب 

فرظ دوب ،  يراسگ  یِم  لوغـشم  نوچ  و  دـیناشن .  دوخ  رانک  هنامرتحم  ار  ترـضح  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  رایتخا  یب  داـتفا ،  ترـضح 
راـک نیا  زا  ارم  تسا ،  هتـشگن  نآ  هب  هدولآ  نم  تسوپ  تشوگ و  زوـنه  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما  درک ،  فراـعت  ترـضح  هب  ار  بارش 

راچان هب  هیلع ،  هّللا  مالس  ترضح  نکب .  مرگ  دوخ  راعشا  هلیسو  هب  ار  ام  سلجم  ناوخب و  میارب  يرعش  دنچ  تفگ :  لّکوتم  رادب .  فاعم 
سلجم رد  نارضاح  یمامت  دش و  نایرگ  تلاح  نامه  رد  یـساّبع  لّکوتم  و  دناوخ ؛ ترخآ  باذع  ایند و  یئافو  یب  نوماریپ  يرعـش  دنچ 

و درک ؛ ترـضح  میدقت  رانید  رازه  راهچ  رادـقم  درک و  یهاوخرذـع  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  لّکوتم  نآ ،  زا  سپ  دـندش .  نایرگ  زین 
(27  . ) دنناسرب شلزنم  هب  هنامرتحم  ار  ناشیا  ات  داد  روتسد  سپس 

ماما ياعد  اب  هفیلخ  يافش 

لّکوتم يزور  دـنا :  هدروآ  مهیلع  هّللا  ناوضر  بوشآرهـش و . . .  نبا  یـسربط ،  يدـنوار ،  ینیلک ،  موحرم  دـننامه  ناـگرزب  زا  يرایـسب 
لّکوتم هچنانچ  هک  درک  رذن  شردام  تفرگ ،  رارق  گرم  رتسب  رد  وا  دندش و  زجاع  يو  نامرد  زا  ناکشزپ  دش و  ضیرم  تخـس  یـساّبع 
لّکوتم دزن  ناقاخ  نب  حتف  ءانثا  نیمه  رد  دراد .  لاسر  مالسلا إ  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  يارب  یهّجوت  لباق  هیده  دبای ،  افش 

هب تبسن  مالسلا  هیلع  يداه  نسحلاوبا  اب  هک  یهد  یم  هزاجا  ایآ  دنا ،  هدنام  زجاع  نامرد ،  زا  ءاّبطا  مامت  هک  نونکا  تشاد :  راهظا  دمآ و 
تمدخ ار  یـصخش  نآ ،  زا  سپ  تفریذپ .  ار  ناقاخ  نب  حـتف  داهنـشیپ  لّکوتم  مینک ؟  یتروشم  امـش ،  یتحاران  ضرم و  نامرد  اوادـم و 
یماگنه دراد .  تفایرد  ترضح  نآ  زا  لّکوتم ،  نامرد  تهج  ار  یلمعلاروتسد  هدومن و  حرطم  يو  اب  ار  عوضوم  ات  دنداتسرف ،  ترـضح 

بالگ بآ  اب  ار  نآ  هّیهت و  دنفـسوگ  نیگرـس  يرادقم  دومرف :  ترـضح  درک ،  نایب  ار  عوضوم  دمآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  رومءام  هک 
نینچ جـلاعم ،  ِناکـشزپ  هک  نیمه  دوـب .  دـهاوخ  دـنمدوس  هّللاءاـش  نا  دـنراذگب ،  نـیکرچ  مـخز  يور  ار  نآ  هلاـفت  سپـس  دـنناشوجب و 

مه يدوبهب  لامتحا  هکلب  ریخ ،  دنتفگ :  دراد ؟ مه  ررض  ایآ  تفگ :  ناقاخ  نب  حتف  دندرک .  ءازهتسا  هرخسم و  دندینش ،  ار  یلمعلاروتسد 
تـشذگ زا  سپ  دـنداد ،  رارق  لـمُد  مخز  يور  ار  نآ  زا  يرادـقم  نوـچ  دـندرک و  ءارجا  ار  ترـضح  لمعلاروتـسد  سپ  تـسه .  نآ  رد 

يداه ماما  تبابط  زا  هدافتـسا  اب  تفرگ و  مارآ  لّکوتم  دـش و  جراخ  نآ  زا  كرچ  نوخ و  يدایز  رادـقم  درک و  زاب  رـس  هاـتوک  یتاـظحل 
کی هارمه  هب  رانید  رازه  هد  غلبم  دش و  لاحشوخ  رایـسب  دیـسر ،  شردام  هب  لّکوتم  یتمالـس  ربخ  هک  یتقو  تشگ .  ملاس  مالـسلا ،  هیلع 

ترضح هب  تبسن  تفر و  لّکوتم  دزن  دیزرو ،  یم  تداسح  رایسب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما   . تشاد لاسرا  ترضح  نآ  يارب  سیفن  رتشگنا 
نیا رب  دش  دقتعم  تفرگ و  رارق  ریث  أت  تحت  لّکوتم  هک  يروط  هب  داد ،  ترضح  نآ  هب  ار  یئاه  تبسن  زین  درک و  ینیچ  نخـس  یئوگدب و 
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بجاح دیعس  هب  لّکوتم  تهج ،  نیمه  هب  تسا .  تاناکما  هحلسا و  عمج  لوغشم  اتدوک  شروش و  کی  يارب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک 
دیعـس دـنروایب .  لّـکوتم  دزن  هدرک و  يروآ  عمج  دـنتفای ،  وا  لزنم  رد  هچنآ  ره  دـنروآ و  موجه  ترـضح  لزنم  هب  هنابـش  اـت  داد  روتـسد 

هک مدـش  هّجوتم  ناهگان  میآ ،  دورف  هنوگچ  متـسنادن  یکیرات  نآ  رد  متفر و  الاب  مالـسلا  هیلع  ماما  لزنم  راوید  زا  هنابـش  دـیوگ :  بجاح 
زا یتحار  هب  نم  و  دروآ .  میارب  دومن و  نشور  ار  یعمش  سپس  مروایب ،  غارچ  تیارب  ات  نک  ربص  دومرف :  درک و  ادص  مسا  اب  ارم  ترضح 
زا يزامناج  يور  هداهن و  رـس  رب  یهالک  هدرک و  نت  رب  نیمـشپ  یـسابل  هک  مدـید  مدـش ،  ترـضح  رب  دراو  نوچ  و  مدـمآ ؛  نیئاـپ  راوید 

دیوگ دیعس  نک .  وجتسج  ار  اه  قاتا  مامت  ورب  تسین ،  یعنام  دومرف :  داتفا ،  نم  هب  شمشچ  هک  یماگنه  تسا .  هتسشن  هلبق  هب  ور  ریصح 
رداـم رتشگنا  رهم و  هلیـسو  هب  اـه  نآ  زا  یکی  هک  هسیک -  ود  طـقف  مداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  ترـضح  لـئاسو  زین  اـه و  قاـتا  ماـمت  : 

فارطا و دیعـس ! يا  دومرف :  متـشگزاب ،  ترـضح  تمدخ  مدرک و  وجتـسج  ار  اج  همه  هک  نآ  زا  دعب  متفای .  دوب -  هدـش  روهمم  لّکوتم 
هارمه هب  زین  ار  نآ  هک  دوب  هداهن  فالق  رد  يریـشمش  متـشادرب ،  ار  زامناج  نوچ  سپ  نکب .  وجتـسج  یبوخ  هب  ار  اج  همه  زامناج و  ریز 

تـساوخ حیـضوت  ردام  زا  داتفا ،  شردام  رهُم  هسیک و  ود  نآ  رب  شمـشچ  لّکوتم  هک  نیمه  مدروآ .  لّکوتم  دزن  متـشادرب و  لاوما  رگید 
و مدرک ؛  ترضح  نآ  رذن  وت ،  يافش  يارب  ار  اه  نیا  يدوب ،  هدش  ضیرم  هک  یعقوم  نآ  تفگ :  خساپ  رد  شردام  تسیچ ؟  اه  نیا  هک 
اب دوش و  اه  نآ  همیمـض  رگید  يا  هسیک  ات  داد  روتـسد  لّکوتم  سپ   . متـشاد لاسرا  شیارب  ار  اـه  نآ  یتفاـی ،  زاـب  ار  دوخ  یتمالـس  نوچ 

ترـضح تمدـخ  نوچ  دوزفا :  دیعـس  دـیدرگ .  ترـضح  نآ  لیوحت  عاجرا و  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  يارب  میدوب ،  هدروآ  هچنآ  یمامت 
ترضح سپس  و  مداد .  ناشیا  لیوحت  ار  لاوما  مدوب ،  هدرک  هک  یتراسج  زا  شزوپ  یهاوخرذع و  نمض  متـشگزاب ،  مالـسلا  هیلع  يداه 

(28  . ) دید دنهاوخ  يدوز  هب  ار  دوخ  ياه  متس  يازج  نیملاظ  دومرف : 

دادغب رد  رسمه  يرادیرخ  نییعت و 

نیمه دیبلط ،  روضح  هب  ارم  مالسلا  هیلع  دیامن :  تیاکح  نامیلـس  نب  رـشب  مان  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ناگیاسمه  باحـصا و  زا  یکی 
هدوب ام  قوثو  نانیمطا و  دروم  امش  یتسه ،  ام  نادنم  هقالع  ناتسود و  زا  راصنا و  هداوناخ  زا  وت  دومرف :  مدش ،  دراو  ترضح  نآ  دزن  هک 

 ، دوب رانید  تسیب  امن .  بسک  دوخ  يارب  ار  یتلیـضف  نآ  رد  هدب و  ماجنا  ام  يارب  هنامرحم  یتّیروم  أم  زورما  دـشاب ،  نکمم  هچنانچ  دـیا ، 
رد يور ؛  یم  هلجد  دور  هاگرگنل  رانک  يدـش  دادـغب  دراو  نوچ  نک ،  تکرح  دادـغب  تمـس  هب  تشاد :  راهظا  سپـس  داد و  نم  لیوحت 

دیرخ باختنا و  لوغـشم  ناگداز  فارـشا  زا  يا  هّدـع  زین  یتموکح و  نیروم  أم  دـنا و  هدرک  هضرع  ار  دوخ  نازینک  ناـشورفزینک ،  اـجنآ 
 ، ساَّخن دـیز  نب  رمع  مان  هب  یـصخش  هک  نآ  ات  شاـب  ناـیرج  دـهاش  رود  زا  هکلب  يور ،  یمن  کـیدزن  وت  دنتـسه .  دوخ  هاوخلد  نازینک 

دنک یمن  لوبق  دزرو و  یم  عانتما  زینک  یلو  دنک .  یم  هضرع  شورف  يارب  هدیشوپ  نیمشیربا  نهاریپ  ود  هک  تاّیصوصخ  نیا  اب  ار  يزینک 
دش و یتمرح  یب  نم  هب  دیوگ :  یم  هک  يونـش  یم  یمور  نابز  هب  ار  یئادص  عقوم  نیمه  رد  ددنـسپ ؛ یمن  ار  نارادیرخ  زا  مادـک  چـیه  و 
 . دریذپ یمن  وا  یلو  دننک ؛ يرادیرخ  هدش  هک  یتمیق  ره  هب  ار  وا  هک  دننک  یم  یعـس  نخـس ،  نیا  ندینـش  اب  نارادـیرخ  و  تفر .  میوربآ 
رد وت  سپ  دمآ .  دهاوخ  ما  هقالع  دروم  صخـش  نک ،  ربص  دهد :  باوج  زینک  مرادن .  وت  شورف  زج  يا  هراچ  دیوگ :  زینک  هب  هدنـشورف 

ار زینک  نم  دیشاب  لیام  رگا  متـسه ،  همان  بحاص  لیکو  نم  ما و  هدروآ  تیارب  يا  همان  یئوگ  یم  يور و  یم  هدنـشورف  دزن  هظحل  نیمه 
همان هب  شمـشچ  زینک  نوچ  مداد و  ماجنا  دومرف ،  میالوم  ار  هچنآ  مامت  دیوگ :  نامیلـس  نب  رـشب  منک .  یم  يرادـیرخ  همان  بحاص  يارب 
زینک نآ ،  زا  دعب  میامن .  یم  یشکدوخ  نم  ینکن  نینچ  رگا  متسه و  وا  ياریذپ  نم  هک  شورفب  همان  نیمه  بحاص  هب  ارم  تفگ :  داتفا ، 

دیسوب و یم  ّبترم  تفرگ و  ار  همان  نآ  تشگ و  رورسم  لاحشوخ و  رایسب  زینک  مدیرخ و  دوب  هداد  ترضح  هک  یلوپ  رادقم  نامه  هب  ار 
یم مارتـحا  همه  نیا  شیارب  هنوـگچ  یـسانش ،  یمن  ار  نآ  بحاـص  هک  يا  هماـن  زینک ! يا  مـتفگ :  داـهن .  یم  دوـخ  تروـص  مـشچ و  رب 

بوخ سپ  يرادـن ،  یفاـک  تخانـش  تفرعم و  مهیلع )  هّللا  تاولـص   ) ناربمغیپ نادـنزرف  ادـخ و  ءاـیلوا  هب  تبـسن  وت  تفگ :  يراذـگ !؟ 
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ّیصو و نوعمش  میردام ،  ّدج  متسه و  مور -  رـصیق  رـسپ  اعوشی -  رتخد  هکیلم ،  نم  دوزفا :  سپـس  و  مزاس .  هاگآ  ار  وت  ات  نک ،  شوگ 
یعناوم هک  دـیامن  جـیوزت  شردارب  رـسپ  اب  ارم  ات  تساوخ  رـصیق -  نم -  ّدـج  دـشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  حیـسم  یـسیع  ترـضح  نیـشناج 

رد ار  مالسلا  امهیلع  نوعمش  یسیع و  ترضح  بش ،  نآ  رد  دیدرگ .  یـشالتم  نشج  مسارم  زین  دقع و  سلجم  دش و  نآ  عنام  یعیبطریغ 
بلاط یبا  نب  ّیلع  شداماد  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  دنراد و  روضح  رصیق -  مّدج -  رصق  رد  هک  مدید  باوخ 

هللا یلص  دّمحم  ترضح  سپس  دندرک .  هقناعم  هحفاصم و  نوعمش  یسیع و  اب  دندش و  رصق  دراو  مالسلا  مهیلع  ناشنادنزرف  زا  يدادعت  و 
يراگتساوخ مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا  مدنزرف  يارب  ار  نوعمـش -  هون  هکیلم -  ات  میا  هدمآ  ام  تشاد :  راهظا  هلآ  هیلع و 

هبطخ سلجم  نامه  رد  تفریذپ و  زین  نوعمش  تسا ؛  هدروآ  يور  وت  هب  تلیضف ،  تفارش و  دومرف :  نوعمش  هب  یـسیع  ترـضح  میئامن . 
نورد رد  يدیدش  هقالع  قشع و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا  هب  تبـسن  نم  دعب ،  هب  هظحل  نآ  زا  دندرک .  يراج  ارم  دقع 
تخـس هک  یئاـج  اـت  تفرگ  یم  تّدـش  ما  هقـالع  ّتبحم و  هظحل  ره  زور و  ره  و  متـشاد .  هگن  یفخم  ار  زار  نیا  مدرک و  ساـسحا  دوخ 

 ، بش دنچ  تشذگ  زا  سپ  دنتشگ .  ناوتان  نم  یتحاران  نامرد  زا  یلو  دندروآ ؛ منامرد  هجلاعم و  يارب  ار  ناکـشزپ  مامت  مدش و  ضیرم 
هب نم  دـنا .  هدـمآ  نم  رادـید  هب  اهیلع  هّللا  مالـس  میرم  ترـضح  هارمه  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  همطاف  ترـضح 

ءارهز ترضح  ؟  منیب یمن  ار  وا  و  تسا ؛  هدرک  هطبار  عطق  نم  اب  دّمحموبا  تدنزرف  ارچ  متـشاد :  هضرع  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 
هیلع هّللا  مالس  ءارهز  ترضح  سپـس  و  دمآ .  دهاوخن  وت  دزن  وا  یـشاب ،  يراصن  نید  رب  كرـشم و  هک  یماگنه  ات  دومرف :  مالـسلا  اهیلع 

تاملک نیا  رب  داقتعا  رارقا و  اب  و  هّللا )  لوسر  ًادّمحم  ّن  و أ  هّللا ،  هل إ ّال  دهـش أ ن ال إ  أ   : ) متفگ نم  دندومن و  نیقلت  نم  رب  ار  نیتداهش 
افج نم  رب  متفگ :  مدید و  باوخ  رد  ار  وا  مدوب ،  مالـسلا  هیلع  دّـمحموبا  ترـضح  رادـید  هتفیـش  رایـسب  هک  دـعب  بش  مدـش .  ناملـسم  ، 

ات دـمآ  مهاوخ  وت  رادـید  هب  بش  ره  يدـش ،  ناملـسم  نوچ  دومرف :  ؟  يا هدرک  اـهر  تدوخ  قـشع  ّتبحم و  شتآ  رد  ارم  هک  يدوـمن ، 
هک میدش ،  ریسا  ام  اه  نآ  يزوریپ  اب  دروآ و  موجه  ام  رب  مالسا  رکشل  نآ ،  زا  دعب  یتّدم  و  دیامن .  مهارف  ار  ام  یئوشانز  هلیـسو  دنوادخ 
رد نامیلس  نب  رشب  متـسه .  سجرن  نم  ما  هتفگ  هدش ،  ایوج  ارم  مان  هک  ره  لاح  هب  ات  و  ینک ؛  یم  هدهاشم  نینچ  نیا  ارم  ّتیعـضو  زورما 

نیا دومرف :  وا  هب  تساوخ و  ار  همیکح  شرهاوخ  مدروآ ،  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  دزن  ار  وناب  نآ  یتقو  دوزفا :  نایاپ 
 . دندیسوب ار  رگیدکی  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  رگیدمه  سجرن  همیکح و  ود  نآ  سپ  مدوب ،  هتفگ  ار  وا  فاصوا  البق  هک  تسا  ینز  نامه 

مالسا نید  ماکحا  رَِبب و  دوخ  هارمه  ار  هکیلم  همیکح !  يا  دومرف :  داد و  رارق  بطاخم  ار  همیکح  شرهاوخ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  سپس 
(29  . ) دریگ ارف  ات  زومایب  وا  هب  ار 

ماّیا صاصتخا  نمشد و  گرم  زا  ربخ 

نب رقـص  مان  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  ناتـسود  زا  یکی  دـنا :  هدروآ  ناگرزب  رگید  يدـنوار و  قودـص ،  موحرم 
روضح متشگ ،  ءارماس  رهـش  دراو  نوچ  مدش و  ءارماس  یهار  یـساّبع  لّکوتم  تموکح  نارود  رد  دنک :  تیاکح  همرُوا -  نبا  فلدوبا - 

 . مشاب هتشاد  یتاقالم  يو  ِنادنز  رد  هک  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  میالوم  اب  مناوتب  هکلب  ات  متفر  بجاح  دیعس  مان  هب  لّکوتم  يارزو  زا  یکی 
ار لاـعتم  دـنوادخ  تسا !؟  یفرح  هچ  نیا  هّللا !  ناحبـس  متفگ :  ینک ؟  هدـهاشم  ار  تیادـخ  يراد  تـسود  اـیآ  تـفگ :  بجاـح  دـیعس 
 ، تسا امش  ياوشیپ  ماما و  وا  دینک  یم  نامگ  امش  هک  تسا  یسک  نآ  مروظنم  تشاد :  راهظا  دیعـس  دنک .  هدهاشم  دناوت  یمن  سکچیه 

لخاد ارم  یتاظحل  تشذـگ  زا  سپ  و  داد .  مهاوخ  ماجنا  ادرف  ار  راک  نیا  مناسرب و  لـتق  هب  ار  وا  اـت  تسا  هداد  نم  لـیوحت  ار  وا  لّـکوتم 
اب سپ  دشاب ،  یم  تاجانم  تدابع و  لوغشم  هتـسشن و  يریـصح  هعطق  رب  هک  مدید  ار  ترـضح  مدش ،  نادنز  دراو  هک  نیمه  دُرب ،  نادنز 
نم هب  مالس ،  باوج  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  مدرک .  یم  هاگن  ترضح  نآ  ینارون  لامج  هب  متسشن و  يرانک  مدرک و  مالس  هیرگ  تلاح 
نیا اب  ناکم و  نیا  رد  ار  امـش  نوچ  متفگ :  خـساپ  رد  یتسه !؟  ناـیرگ  تحاراـن و  ارچ  و  يا ؟  هدـمآ  اـجنیا  هچ  يارب  رقـص ! يا  دومرف : 
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هب زگره  اه  نآ  شابم ،  تحاران  رقـص ! يا  دومرف :  ترـضح  دنراد !؟ امـش  هرابرد  یمیمـصت  هچ  اه  نآ  هک  مناد  یمن  و  منیب ؛  یم  تلاح 
مالسلا هیلع  يداه  ماما  زا  نآ ،  زا  دعب  دش .  دنهاوخ  هتشک  دنام و  دنهاوخن  هدنز  رگید  زور  ود  زا  شیب  هک  نوچ  دنسر ،  یمن  دوخ  دصق 
دیرادم اور  توادع  ینمـشد و  راگزور ،  اب  دومرف :  هک  تسا  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  زا  هک  یثیدـح  يانعم  نوماریپ 

تیب لها  ام  راگزور ،  زا  روظنم  یلب ،  دومرف :  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟  دوصقم  هک  مدرک  لا  ؤس  دنک ،  ینمـشد  امـش  اب  هک 
رقاب و دّمحم  نیسحلا و  نب  ّیلع  داّجس ،  ناونع  هب  هبنش  هس  تسا .  هدنام  اجرباپ  نیمز  نامـسآ و  ام  تهجب  هک  میتسه  تراهط  تمـصع و 

نسح مدنزرف  ناونع  هب  هبنش  جنپ  و  نم ،  داوج و  دّمحم  اضّرلا و  یسوم  نب  ّیلع  رفعج و  نب  یسوم  ناونع  هب  هبنـشراهچ  و  قداص ،  رفعج 
تسد هب  ّقح  تموکح  ( 30  . ) تسا هتشگ  نییعت  نیعمجا  مهیلع  همالس  هّللا و  تاولص  دوعوم  يدهم  مرـسپ  دنزرف  ناونع  هب  هعمج  زور  و 
ياـنعم نیا  يرآ ،  دوـمرف :  سپـس  و  دـهد .  یم  شرتـسگ  رواـنهپ ،  نیمز  رب  ار  داد  لدـع و  هک  تسوا  ددرگ و  یم  داـجیا  وا  تیاـفک  اـب 

تـشذگن زور  ود  زا  شیب  مسق !  ادخ  هب  دیوگ :  يوار  ددرگ .  وت  هّجوتم  يرطخ  مسرت  یم  هک  ورب  نک و  یظفاحادخ  دوز  دوب ،  ثیدـح 
(31  . ) مدرک رکش  ار  لاعتم  دنوادخ  نم  دندش و  هتشک  بجاح -  دیعس  لّکوتم و  ینعی  رفن -  ود  نآ  يود  ره  هک 

رگید هدنهد  ناکت  نایرج  ود 

هداتـسیا یـساّبع  لّکوتم  ناگدننک  تاقالم  ِيدورو  برد  يولج  مردپ  هارمه  هب  ّتیلوفط  نامز  رد  دنک :  تیاکح  يولع  نسح  نب  دّمحم 
ماـما نسحلاوبا ،  ترـضح  هک  دـندروآ  ربخ  نیب ،  نیا  رد  دـندوب .  تاـقالم  دورو و  هداـمآ  زین  فلتخم  راـشقا  زا  یهوبنا  ّتیعمج  مدوب و 

مارتحا ساپ  هب  ّتیعمج  دومن  یم  روبع  یتیعمج  يولج  زا  ترـضح  عقوم  ره  هک  مدوب  هدید  و  دوش .  دراو  دهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  يداه 
دوخ ياج  زا  ام  دنتفگ :  دروآ ،  یم  فیرشت  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  دندینش  ات  يا  هّدع  زور  نآ  رد  دنداتسیا .  یم  اپ  رس  وا  تمظع  و 

زین عمج  نآ  رد  هک  يرفعج  مشاـهوبا  درادـن .  یتلیـضف  ّتیزم و  چـیه  اـم  رب  تسین و  شیب  یناوـجون  کـی  وا  نوـچ  مینک ،  یمن  تکرح 
فیرـشت تقو  ره  میتسه و  لیلذ  کچوک و  وا  لباقم  رد  امـش  ام و  همه  مسق !  ادـخ  هب  تفگ :  دینـش ،  ار  اه  نآ  نخـس  تشاد و  روضح 

دش و دراو  ترـضح  نیب ،  نیمه  رد  دیامن .  روبع  ات  داتـسیا  دیهاوخ  وا  مارتحا  هب  دینک و  یم  تکرح  دوخ  ياج  زا  دینیبب ،  ار  وا  دروایب و 
 . دنداتـسیا بدا  مارتحا و  اب  دنتـساخرب و  ياـج  زا  داـتفا ،  ترـضح  نآ  ینارون  لاـمج  كراـبم و  دوجو  هب  ناشمـشچ  تیعمج  هک  نیمه 
ام دـیتفگ :  یم  هک  امـش  دـش ،  هچ  سپ  تفگ :  دـندوب ،  وا  فارطا  رد  هک  يدارفا  هب  مشاهوبا  تفر ،  دومن و  روبع  ترـضح  هک  یماگنه 
ار ام  وا ،  تکوش  تمظع و  میدید ،  ار  وا  داتفا و  ترـضح  هب  ناممـشچ  هک  نیمه  مسق !  ادخ  هب  دنتفگ :  خـساپ  رد  !؟  مینک یمن  تکرح 

اهزور زا  يزور  دـننک :  تیاـکح  نارگید  يدوعـسم و  نـینچمه  ( 32  . ) میدروآ اـج  هب  مارتـحا  میتساـخرب و  اـج  زا  راـیتخا  یب  تفرگ و 
يراد هگن  اجنآ  رد  هک  ناشـصوصخم -  هاگیاج  زا  ار  ناگدنّرد  زا  ناویح  دنچ  ات  داد  روتـسد  دوخ  نایفارطا  زا  یـضعب  هب  یـساّبع  لّکوتم 

رد ار  هدنّرد  تاناویح  نوچ  و  دنروایب .  وا  ینوکسم  نامتخاس  نحص  تایح و  لخاد  دنـشاب -  هنـسرگ  تخـس  هک  یتلاح  رد  دندش ،  یم 
لزنم نحص  دراو  ترضح  هک  نیمه  دنیامن .  راضحا  زین  ار  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  ات  داد  روتسد  دندروآ ،  ّلحم  نآ 
همعط ار  وا  هنسرگ ،  ِناگدنّرد  هک  نآ  ات  هدرک  اهر  اهنت  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  اب  ار  ناگدنّرد  دنتـسب و  ار  اه  برد  دیدرگ ،  لّکوتم 

دندز و هقلح  هناعـضاوتم  روط  هب  ترـضح  فارطا  ناگدنّرد ،  یمامت  دیـسر ،  ناگدنّرد  کیدزن  ترـضح  هک  یماگنه  دنهد .  رارق  دوخ 
دزن سپس  و  دومن ؛ يرپس  تاناویح  نآ  عمج  رد  ار  یتاظحل  لاونم ،  نیمه  هب  دومن و  یم  شزاون  ار  اه  نآ  دوخ  كرابم  تسد  اب  ترضح 

دـمآ و ناگدـنّرد  دزن  هبترم  ود  دـش ،  جراخ  لّکوتم  دزن  زا  نوچ  و  دـندرک .  هرکاذـم  تبحـص و  رگیدـکی  اب  ار  یتعاـس  تفر و  لّـکوتم 
ار اه  نآ  کیاکی  شیوخ  كراـبم  تسد  اـب  ترـضح  هدرک و  ینتورف  عضاوت و  راـهظا  ترـضح  فارطا  ناگدـنّرد ،  لّوا  هلحرم  دـننامه 
 . درک هناور  ترـضح  يارب  دوخ ،  نیروم  أم  زا  یکی  طّسوت  ار  یـسیفن  يایاده  لّکوتم  سپـس  تفر .  نوریب  اه  نآ  دزن  زا  دومن و  شزاون 
وا دننام  مه  وت  دیسرن ،  وا  هب  يا  همدص  تفر و  ناگدنّرد  دزن  يداه  نسحلاوبا ،  تیومع  رسپ  دنتفگ :  يو  هب  لّکوتم ،  نایفارطا  زا  یضعب 
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دارفا یمامت  زا  سپـس  و  دیا !؟ هتـسشن  نم  گرم  راظتنا  رد  اهامـش  ایآ  تشاد :  راهظا  لّکوتم  نک .  شزاون  ار  اه  نآ  ورب و  ناگدـنّرد  دزن 
(33  . ) دوشن نایرج  نآ  هّجوتم  یسک  دننادرگن و  شاف  ار  زار  نیا  هک  تفرگ  دّهعت 

ناراب ینیب  شیپ  ششوپ و 

تمدخ مناوت  یم  ایآ  هک  مدوب  كوکشم  هک  یتلاح  رد  مدش  ءارماس  رهش  دراو  اهزور  زا  یکی  رد  دنک :  تیاکح  يزاوها  رایزهم  نب  ّیلع 
نآ رد  یـساّبع  هفیلخ  هک  مدـش  هّجوتم  ءارماس  رهـش  هب  دورو  ماگنه  ریخ ؟ ای  مسانـشب ،  منیبب و  ار  وا  مسرب و  مالـسلا  هیلع  يداه  ّیلع  ماما 
هک مدـید  ار  یـصخش  تاظحل ،  نیمه  رد  دـنا .  هدیـشوپ  يراهب  سابل  یگمه  مدرم  دراد و  راکـش  ارحـص و  هب  نتفر  دـصق  يراهب ،  زور 
یم هاگن  وا  هب  بّجعت  تلاح  اب  مدرم  تسا .  هدز  هرگ  ار  بسا  نآ  مُد  ياهوم  دـشاب و  یم  یبسا  رب  راوس  هدیـشوپ و  یناتـسمز  مرگ  ساـبل 

نـسحلاوبا ترـضح  هک  تسا  ناتـسمز  رگم  دشاب ،  نامـسآ  رد  يربا  هک  نآ  نودـب  فاص  ياوه  نیا  دـنتفگ :  یم  رگیدـکی  اب  دـندرک و 
هک نیا  ات  دز ،  یم  نابز  مخز  یعون  هب  سکره  هصـالخ  و  ؟  تسا هدـمآ  نوریب  لزنم  زا  ساـبل  نیا  اـب  عضو و  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  يداـه 

یلا تسا !؟  هدیشوپ  یسابل  نینچ  ارچ  سپ  دشاب ،  ماما  وا  رگا  متفگ :  دوخ  اب  نایرج ،  نیا  هدهاشم  اب  نم  و  دندش .  ارحـص  هناور  یگمه 
سیخ مدرم  یمامت  هک  دیراب ،  ناراب  تّدش  هب  دش و  نایامن  میظع  يربا  ناهگان  دنتـشگ ،  حیرفت  لوغـشم  ارحـص  رد  دـنتفر و  نوریب  رهش 

هیلع يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  نکیل  دنتفرگ ،  رارق  تمحز  رد  هدش و  تحاران  رایـسب  دندوب  هدیـشوپن  ینادنچ  سابل  نوچ  دندش و 
سکع هچ  منیبب  منک و  یلا  ؤس  وا  زا  دـیاب  نم  دـشاب و  ماما  وا  تسا  نکمم  متفگ :  دوخ  اب  عقوم  نیا  رد  دـیدن .  یبیـسآ  نیرتمک  مالـسلا 

رب باقن  ترـضح  نآ  هک  مدش  هّجوتم  رود  زا  ناهگان  درک ،  روطخ  منهذ  هب  يرکف  نینچ  هک  هظحل  نیمه  رد  دـهد .  یم  ماجنا  ار  یلمعلا 
ار باقن  تسا .  ماما  وا  هک  ممهف  یم  تشادرب ،  دوخ  تروص  زا  ار  باقن  دیـسر و  نم  هب  رگا  متفگ :  دوخ  اـب  زین  تسا ،  هدـنکفا  تروص 

قرع هچنانچ  رایزهم ! نب  ّیلع  يا  دومرف :  داد و  رارق  بطاخم  ارم  منک ،  حرطم  ار  دوخ  لا  ؤس  هک  نآ  نودب  تشادرب و  شینارون  هرهچ  زا 
 ، دشاب لالح  زا  تبانج  رگا  و  دناوخ ؛ زامن  سابل  نآ  اب  ناوت  یمن  دـشاب  هدرک  تیارـس  سابل  هب  دـشاب و  عورـشم  ریغ  مارح و  زا  تبانج  ، 
 . متشادن يا  ههبش  رگید  تسا و  مالـسلا  هیلع  يداه  ّیلع  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  وا  هک  مدرک  ادیپ  نیقی  تهج ،  نیمه  هب  درادن .  یعنام 

(34)

تماما بصنم  و  ناربمایپ ، 

ضرع مدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ّیلع  ماـما  كراـبم  رـضحم  هب  يزور  دـیوگ :  ّتیکـس  نبا  هب  فورعم  يزاوها  بوقعی  فسویوبا 
ترضح و  تبابط ،  ّبط و  مولع  مزاول و  هارمه  هب  ار  مالسلا  هیلع  حیـسم  یـسیع  ترـضح  لاعتم ،  دنوادخ  ارچ  هّللا !  لوسر  نباای  مدرک : 
ترضح هک  ینامز  رد  دومرف :  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دومن ؟ ثوعبم  تغالب  تحاصف و  هارمه  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم 

رحـس دمآ و  نامز  نامه  ياضتقم  هب  ترـضح  دندوب و  وداج  رحـس و  لها  نامز ،  نآ  دارفا  نیرتشیب  دیدرگ  ثوعبم  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
دندوب هدش  یمسج  ياه  یتحاران  ضارما و  هب  التبم  مدرم  مالسلا  هیلع  درک .  تباث  ناشیا  رب  ار  ادخ  تّجح  دومن و  لطاب  ار  نارحاس  مامت 

 - ار ییانیبان  ماذج و  یـسیپ و  دننام  ار  یجالعلا  بعـص  ضارما  دمآ و  یـسیع  ترـضح  سپ  دندوب ،  ناوتان  زجاع و  اه  نآ  نامرد  زا  هک 
بیدا و مدرم  دـیدرگ ،  ثوعبم  ه  درک .  هدـنز  لاعتم ،  دـنوادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  یّتح  داد و  افـش  دـندوب -  زجاع  اـه  نآ  ناـمرد  زا  هک 
حیصف و غیلب و  یمالک  اب  ترضح  نآ  سپ  دندورـس ،  یم  رعـش  دنتفگ و  یم  نخـس  تغالب  تحاصف و  مامت  اب  هک  دندوب  رعاش  بیطخ و 

نآ یمامت  رب  ار  یهلا  تّجح  دوب و  اه  نخـس  مامت  دمآرـس  شنخـس  هک  دـمآ  ناحبـس  دـنوادخ  فرط  زا  داشرا ،  هظعوم و  بلاق  رد  اسر 
مدوب هدیدن  یتفگ ،  یفاک  نشور و  خساپ  نینچ  نیا  هک  ار ،  وت  لثم  یصخش  نونکات  مسق !  ادخ  هب  تفگ :  تیّکس  نبا  دومن .  مامت  دارفا 
ناوتب وا  هلیسو  هب  هک  ملاس  لقع  دومرف :  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تسا ؟  هنوگچ  مدرم  رب  ادخ  تّجح  زورما  هک  منادب  مهاوخ  یم  نونکا   ؛
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هدروآ نینچمه  ( 35  . ) دیامنن ّتیعبت  ینخـس  ره  زا  سکره و  زا  هک  نیا  هجیتن  رد  تخانـش و  ار  دارفا  قافن  یئوگ و  غورد  ای  تقادـص و 
 ، نسحلاوبا ترـضح  دنک :  تیاکح  دشاب ،  یم  هیلع  هّللا  تاولـص  داوج  ماما  یعاضر  ردارب  هک  یـصخش  زا  راّفـص  نسح  نب  دّمحم  دنا : 

دزن نارگید ،  رانک  رد  تفر و  یم  بتکم  هب  دوب ،  یتموکح  هاگتـسد  رظن  تحت  دادغب  رد  شردپ  هک  ینارود  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
دیدرگ و نتسیرگ  لوغشم  ناهگان  دوب ،  دوخ  هتـشون  ندناوخ  لوغـشم  هک  یلاح  رد  اهزور  زا  يزور  دناوخ .  یم  تشون و  یم  همان  مّلعم 
هب شیوخ ،  هداوناخ  دزن  ات  تساوخ  هزاجا  دادن و  ار  وا  باوج  ترـضح  یلو  درک ؛ لا  ؤس  ار  وا  هیرگ  ّتلع  مّلعم  دومن .  یم  هیرگ  تخس 

هیلع ماـما  یتاـظحل  تشذـگ  زا  سپ  دیـسر و  شوـگ  هب  لزنم  دارفا  ماـمت  نویـش  هیرگ و  يادـص  دـش ،  لزنم  دراو  هک  نیمه  دورب .  لزنم 
داوج دّمحم  ماما  رفعجوبا ،  ترـضح  مردپ  تشاد :  راهظا  ؟  میدرک لا  ؤس  ار  شا  هیرگ  ّتلع  سپ  تشگزاب .  بتکم  هب  هبترم  ود  مالـسلا 

یتمظع لالج و  دومرف :  ؟  تسا هدومن  تلحر  تردپ  هک  يدـش  هّجوتم  هنوگچ  اجک و  زا  میدرک :  لا  ؤس  تفای .  تافو  هیلع  هّللا  تاولص 
و متـشادن -  ار  یـساسحا  نینچ  نآ  زا  لبق  هک  مدرک -  یـساسحا  عون  کـی  دوخ ،  رد  دـیدرگ و  رهاـظ  نم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا 

قیقحت هک  یتّدم  زا  سپ  میدرک و  تبث  ار  هام  زور و  خـیرات  سپـس  دـیوگ :  يوار  تسا .  هدومن  تلحر  هتفای و  تافو  مردـپ  هک  مدـیمهف 
هّمئ الا  داوج  ترـضح  شردپ  دوب ،  هدش  نیگمغ  نایرگ و  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  یتعاس  نامه  زور و  نامه  رد  دش ،  مولعم  میدرک 

(36  . ) دوب هتفای  تافو  هیلع  هّللا  تاولص 

یناهفصا ّقح  رد  ماما  ياعد 

یلاها زا  یتعامج  زا  لقن  هب  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  یلبر و  إ  یسوط ،  هزمح  نبا  يدنوار ،  نیّدلا  بطق  موحرم 
 - نامحّرلادبع مان  هب  دوب  یصخش  ناهفـصا  رهـش  رد  تسا :  هدروآ  هّیولع  نب  دّمحم  رفعجوبا  رـصن و  نب  دمحا  ساّبعلاوبا  دننام  ناهفـصا 

تبسن یّصاخ  هقالع  هک  ًاصوصخم  دوب ؛ مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  هب  نادنم  هقالع  زا  و  دمآ -  یم  باسح  هب  فورعم  نایعیـش  زا  یکی  هک 
مالسلا هیلع  يداه  ّیلع  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  هب  وت  هقالع  عّیشت و  ّتلع  دنتفگ :  وا  هب  يزور  تشاد .  هیلع  هّللا  مالس  يداه  ترضح  هب 

هک يروط  هب  مدوب  تعاضب  یب  ریقف و  یصخش  نم  دوزفا :  سپـس  و  ما .  هدوب  دهاش  دوخ  هک  یلئالد  هب  تشاد :  راهظا  خساپ  رد  ؟  تسیچ
رابرد هب  ات  مدرک  تکرح  دوب ،  ءارماس  رهـش  قارع و  مزاـع  هک  يا  هلفاـق  هارمه  هب  تهج  نیمه  هب  مهد ،  هداوناـخ  لیکـشت  متـسناوت  یمن 
میدش دراو  ءارماس  رهش  هب  نوچ  ددرگ .  فرطرب  نم  لکشم  دوش و  یکمک  میارب  وا  فرط  زا  دیاش  هک  نآ  دیّما  هب  مورب ،  یـساّبع  هفیلخ 

زین مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  هک  دش  هتفگ  ءانثَا  نامه  رد  میدـنام ،  تاقالم  تقو  رظتنم  هتفر و  لّکوتم  رابرد  يولج  ، 
 ، دشاب یم  هفیلخ  رابرد  هب  ندـمآ  لاح  رد  ترـضح  هک  مدـش  هّجوتم  ناهگان  دـیآ .  يو  تاقالم  هب  ات  تسا  هدـش  توعد  هفیلخ  فرط  زا 
هب شروبع  نوچ  دومن .  یم  روبع  ّتیعمج  نیب  زا  یمارآ  هب  ترضح  نآ  دنتـشگ و  وا  ياشامت  لوغـشم  دنتـشاد  روضح  هک  يدارفا  یمامت 
یم اعد  شکرابم ،  دوجو  یتمالـس  ّتیقفوم و  يارب  ّبترم  روط  هب  هتـسهآ ،  نم  تخادنا و  نم  هب  قیمع  زیمآ و  ّتبحم  یهاگن  داتفا ،  نم 

؛ دنادرگ ینالوط  ار  ترمع  دومن و  باجتسم  ار  تیاعد  لاعتم  دنوادخ  دومرف :  نم  هب  تفرگ ،  رارق  نم  لباقم  ترضح  هک  نیمه  مدرک . 
ار مندـب  مامت  يا  هظحل  لاـح ،  نیمه  رد  دـنبای .  یم  شیازفا  زین  تنادـنزرف  نینچمه  داد ،  رارق  تکرب  تیارب  لاوما  تورث و  هب  تبـسن  و 
رد نم  و  داد ؟ تسد  وت  هب  یتلاح  نینچ  ارچ  و  ؟  تسا هدش  هچ  دنتفگ :  یم  دندوب و  ملاح  يایوج  کی  ره  مناتـسود  و  تفرگ ؛  ارف  هشعر 

سکچیه اب  متـشاد  هک  یتالکـشم  دوخ و  ّتین  نوماریپ  و  تسا .  ریخ  هک  هّللاءاـشنا  تسین ،  يزیچ  دیـسرتن ،  متفگ :  یم  ناـشیا  هب  خـساپ 
رد تهج  ره  زا  و  دوشگ ؛ میارب  ار  تکرب  تمحر و  ياهرد  لاعتم  دـنوادخ  میتشگزاـب ،  ناهفـصا  هب  هک  نآ  زا  سپ  مدوب .  هتفگن  ینخس 

متسه دنزرف  هد  ياراد  رضاح  لاح  رد  و  متـشگ .  ما  هقالع  دروم  بوخ و  يا  هلئاع  رایـسب و  یتورث  بحاص  متفرگ و  رارق  شیاسآ  هافر و 
تراهط تمـصع و  تیب  لها  نیـصلخم  نادـنم و  هقالع  زا  یکی  لـئالد  نیمه  هب  تسا .  هتـشگ  يرپس  مرمع  زا  لاـس  داـتفه  زا  زواـجتم  و 

(37  . ) ما هتشگ  مالسلا  هیلع  يداه  ّیلع  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  ًاصوصخم  مالسلا ،  مهیلع 
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مالسلا هیلع  ماما  كرابم  مودق  اب  هدرپ  نتفر  الاب 

هبطخ و داریا  يارب  یـساّبع  لّـکوتم  دـنا :  هدروآ  مهیلع  هّللا  ناوـضر  ناـگرزب  زا  رگید  یخرب  بوشآرهـش و  نبا  یـسوط ،  خیـش  موـحرم 
هتسشن ربنم  يالاب  ۀسیره  هب  بّقلم  دّمحم  ن  دومن .  یم  هماقا  ار  تعامج  زامن  نآ ،  زا  دعب  تفای و  یم  روضح  عماج  دجـسم  رد  ینارنخس 

هب ار  زاـمن  هک  تساوخ  نآ  زا  دـعب  تفاـی ،  ناـیاپ  وا  ینارنخـس  اـت  درک  ربص  لّـکوتم  سپ  تسا ؛  ندـناوخ  هبطخ  ینارنخـس و  لوغـشم  و 
صخـش نیا  دیامن .  هماقا  ار  زامن  دیاب  زین  تسا ،  هدناوخ  هبطخ  هک  ره  تفگ :  دمآ و  دورف  ربنم  زا  صخـش  نآ  دـیامن ،  هماقا  ار  تعامج 

هب دورو  ماگنه  یئامن و  یم  مارتحا  مارکا و  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دّـمحم  نب  ّیلع  ارچ  تفگ :  وا  هب  دـمآ و  لّکوتم  راـبرد  هب  يزور 
ّقحتـسم وا  هک  دننک  یم  رکف  هفیلخ ،  فرط  زا  يدروخرب  نینچ  اب  مدرم  دـننز ،  یم  الاب  شیارب ،  ار  هدرپ  امـش  ناتمدـخ  شیپ  هفالخلاراد 

زا يزور  دنچ  تشذگ  زا  سپ  دشاب .  ناسکی  مدرم  فلتخم  راشقا  دارفا و  رگید  اب  دورو  ماگنه  وا  هک  تسا  رتهب  نیا  ربانب  تسا .  تفالخ 
 ، دنزب الاب  ترـضح  يارب  ار  هدرپ  هک  دوبن  یـسک  و  دوش ؛ یـساّبع  لّکوتم  هفالخلاراد  دراو  تساوخ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نایرج ،  نیا 

روضح سلجم  رد  هک  یناسک  دـش .  دراو  لّکوتم  سلجم  هب  هدوسآ ،  یتلاح  اـب  ترـضح  دُرب و  ـالاب  ار  هدرپ  دـیزو و  يداـب  ناـهگان  سپ 
سپ تسا ؛  يّداع  داـب -  شزو  تـالاح -  نیا  دـنتفگ :  رگیدـکی  هب  دـندرک ،  هدـهاشم  داـب  شزو  هلیـسو  هب  ار  هدرپ  نتفر  ـالاب  دنتـشاد و 
رارق تریح  بّجعت و  رد  دارفا  نآ  هجیتن ،  رد  درب و  الاب  ار  هدرپ  دـیزو و  يرگید  داـب  زین  دوش  جراـخ  تساوخ  ترـضح  هک  مه  یماـگنه 

(38  . ) دنتفرگ

رتشگنا نیگن  یگتسکش  رد  سناش 

ینوکـسم ّلـحم  لزنم و  دـنیامن :  تیاـکح  مداـخ  روفاـک  زا  لـقن  هب  مهیلع  هّللا  ناوضر  ناـگرزب  زا  رگید  یخرب  یـسوط و  خیـش  موحرم 
نآ زا  یکی  دندرک ،  یم  راک  نآ  رد  یفلتخم  نارگ  تعنص  هک  دوب  يا  هچرازاب  یکیدزن  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح 

تاقوا یـضعب  دوب و  ترـضح  ناتـسود  زا  وا  دوب ،  نآ  راـگن  شقن و  يزاـسرتشگنا و  شراـک  هک  دوب  شاّـقن  سنوی  ماـن  هب  یـصخش  اـه 
نم هّللا !  لوسر  نباای  تشاد :  راهظا  مالـس  زا  سپ  دش و  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  باتـش  هلجعاب و  يزور  دمآ .  یم  ترـضح  تمدخ 
رارف راید  نیا  زا  دیاب  نم  تفگ :  سنوی  تسا ؟  هدش  ربخ  هچ  دومرف :  وا  هب  ترـضح  مراپـس .  یم  امـش  هب  ار  ما  هداوناخ  زین  لاوما و  مامت 

یـسوم هفیلخ -  ریزو  ه  تسا !؟  هداد  ُخر  يدمآ  شیپ  هچ  رگم  ؟  هچ يارب  دومرف :  تشاد ،  بل  رب  یمّـسبت  هک  یتلاح  رد  ترـضح  منک . 
رد هک  دوب ،  رادروخرب  یئالاب  رایـسب  تمیق  زا  نیگن  نآ  منک و  یـشاّقن  یکاّکح و  شیارب  ات  داد  نم  لیوحت  ار  يرتشگنا  نیگن  اـغب -  نب 

رداص ارم  لتق  مکح  ای  قّالـش و  رازه  مکُح  ای  یـسوم  هک  مناد  یم  و  تسا ؛  نآ  لیوحت  دعوم  ادرف  دـش و  مین  ود  تسکـش و  راک  ماگنه 
نامرف قبط  سنوی  دوب .  دـهاوخ  یـشیاشگ  جرف و  ادرف  ات  درگزاب ،  دوخ  لزنم  هب  شاب و  مارآ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دـنک .  یم 

دـیزرل و یم  شندـب  مامت  و  دـش ؟ دـهاوخ  هچ  هک  دوب  نیگمغ  تحاران و  رایـسب  زور  نآ  يادرف  ات  تشگزاب و  شیوخ  لزنم  هب  ترـضح 
درک تساوخرد  ار  نیگن  دمآ و  يروم  أم  ناهگان ،  لاوحا ،  نیمه  رد  دیوگب ؟ هچ  دنهاوخب  وا  زا  نیگن  هچنانچ  هک  نیا  زا  دوب  كانساره 

یسوم دزن  رومءام  هارمه  تساخرب و  یبیجع  تشحو  سرت و  اب  شاّقن  سنوی  دراد .  یّمهم  راک  هک  میورب  یسوم  دزن  ایب  تشاد :  راهظا  و 
 : تشاد راهظا  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  كرابم  رـضحم  هب  دوب و  لاحـشوخ  نادـنخ و  تشگرب ،  یـسوم  دزن  زا  تفر .  اغب  نب 

يرتشگنا منارـسمه  زا  یکی  يارب  هک  مدوب  هتـساوخ  يا ،  هتفرگ  هک  ار  ینیگن  تفگ :  متفر ،  یـسوم  دزن  هک  یماـگنه  هّللا !  لوسر  نبااـی 
ینیگن منارـسمه  زا  کی  ره  يارب  هک  ینک ،  مین  ود  ار  نیگن  نآ  یناوتب  رگا  تسا .  هدـش  ناشعازن  اـه  نآ  نونکا  یلو  يزاـسب ؛  بساـنم 
تـسد دینـش ،  ار  ربـخ  نیا  اـت  هیلع  هّللا  تاولـص  يداـه  ماـما  میزاـس .  یم  رادروـخرب  یناوارف  يایادـه  تمعن و  زا  ار  وـت  دوـش ،  تسرد 

لها ام -  هک  میوگ ،  یم  ساپس  رکـش و  ار  وت  ادنوادخ ! تشاد :  راهظا  یلاعت  يراب  هاگرد  هب  دومن و  دنلب  نامـسآ  تمـس  هب  ار  شکرابم 
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 : تشاد راهظا  سنوی  یتفگ ؟  هچ  یسوم  هب  وت  دومرف :  سنوی  هب  سپـس  و  يا .  هداد  رارق  دوخ  یقیقح  نارازگرکـش  زا  ار  تلاسر -  تیب 
یبوخ شور  یتفگ و  بوخ  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  مشیدنیب .  يا  هراچ  ات  ینک  ربص  یهدـب و  تلهم  دـیاب  هک  مداد  باوج 

(39  . ) يدرک حرطم  ار 

مق زا  یلاسرا  لاوما  تاهوجو و  تّیعضو 

ماـن هب  ثیدـح  ناـیوار  زا  یکی  دـنا :  هدروآ  دوـخ  ياـه  باـتک  رد  ناـگرزب  زا  رگید  یخرب  بوشآرهـش و  نـبا  یـسوط ،  خیـش  موـحرم 
متفر یـساّبع -  هفیلخ  لّکوتم -  دزن  يزور  تفگ :  شیومع  هک  دـنک  فیرعت  شیومع  نابز  زا  ار  یتیاکح  يروصنم  دّـمحم  نسحلاوبا ، 
سپ مدیزرو .  عانتما  متفریذپن و  نم  درک و  توعد  بارـش  لوانت  هب  ارم  مدش ،  دراو  هک  یماگنه  دوب ؛ يراسُگ  یِم  لوغـشم  هک  یلاح  رد 

هک نم  اـب  یلو  ینک ؛  یم  يراـسُگ  یِم  يوش و  یم  هلاـیپ  مه  هیلع  هّللا  مالـس  يداـه  ّیلع  نسحلاوبا ،  اـب  هک  تسا  هنوگچ  تفگ :  نم  هب 
نوچ ینک ؛  فیعضت  ار  ترضح  نآ  یناوت  یمن  اه  تمهت  نیا  اب  تسین و  نینچ  ریخ ،  متـشاد :  راهظا  يزرو ؟  یم  عانتما  متـسه ،  هفیلخ 
رابرد ریزو  هک  ناقاخ -  نب  حتف  تشذگ و  نایرج  نیا  زا  يزور  دنچ  دنک .  یمن  هدرکن و  هدافتسا  زگره  وا  دشاب  هتـشاد  ررـض  هک  يزیچ 

اذـل دـنروآ .  یم  مق  مدرم  فرط  زا  تاهوجو  هارمه  هب  يرایـسب  لاوما  هک  دـنا  هدروآ  ربخ  لّـکوتم  يارب  تفگ :  دـید و  ارم  دوب -  هفیلخ 
هک یقیرط  ره  زا  دـیاب  وت  و  مینک ؛  هرداصم  ار  اه  نآ  دوش ،  دراو  لاوما  نآ  هک  یماگنه  ات  مشاب  نآ  ددـص  رد  تسا  هتفگ  نم  هب  لّکوتم 

ناتـسود زا  یـضعب  هک  مدـید  مت و  یهدـب .  رارق  نآ  نایرج  رد  ارم  يروآ و  تسد  هب  میارب  ار  اه  نآ  دورو  ّتیفیک  قیقد و  ناـمز  هدـش ، 
نیگمغ یـسوموبا !  يا  تشاد :  راهظا  دومن و  یمّـسبت  داتفا ،  نم  رب  ترـضح  مشچ  هک  یماگنه  دنتـشاد ،  روضح  اـجنآ  رد  زین  ترـضح 

تحارتسا ام  دزن  بشما  وت  دـنرادن ،  ار  لاوما  رب  یبایتسد  ناوت  اه  نآ  هک  شاب  ّنئمطم  ددرگ و  یم  دراو  مق  زا  لاوما  بشما  نیمه  شاـبم 
لاوما تاهوجو و  یسوموبا !  يا  دومرف :  داد و  رارق  بطاخم  ارم  داد  ار  زامن  مالس  هک  نیمه  دوب ،  زامن  ندناوخ  لوغشم  مالسلا  هی  نک . 
هارمه هب  هچنآ  یّمق  درم  نآ  هک  وگب  ورب  وش و  دنلب  دنروایب ؛ نم  دزن  ار  اه  نآ  هک  تسا  هدش  عنام  مداخ  دیسر و  نونکا  مه  مق  زا  یلاسرا 
تشاد هارمه  هب  ینیجروخ  هک  مدید  ار  یـصخش  مدش ،  جراخ  لزنم  زا  نوچ  متـساخرب و  دوخ  ياج  زا  سپ  دهد .  لیوحت  تسا ،  هدروآ 

یم مّدج  زا  تفگ :  داتسرف و  یّمق  نز  نآ  هک  ار  یئوتلاپ  وگب  وا  هب  دومرف :  سپـس  مدروآ .  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دزن  متفرگ و  ار  نآ  ، 
ار وتلاپ  هک  وگب  وا  هب  ورب  دومرف :  مدروآ ،  ترضح  تمدخ  نوچ  و  متفرگ ؛  ار  وتلاپ  نآ  متفر و  نوریب  اذل  هدب .  لیوحت  زین  ار  نآ  دشاب ، 

حیحص یلب ،  تفگ :  باوج  رد  مدرک ،  لقتنم  ار  ترـضح  شیامرف  یتقو  یهدب .  لیوحت  ار  یلـصا  يوتلاپ  نامه  دیاب  يا ،  هدرک  ضوع 
ماما رضحم  مروآ .  یم  زین  ار  نآ  متـشگزاب  یتقو  مدرک ،  ضوع  مدوخ  يوتلاپ  اب  ار  نآ  نم  تشاد و  تسود  مرهاوخ  ار  وتلاپ  نیا  تسا ، 
دوخ لئاسو  رگید  رد  ار  وتلاـپ  وگب  وا  هب  دومرف :  مدرک ،  وگزاـب  ترـضح  يارب  ار  یّمق  صخـش  نآ  فرح  نوچ  و  مدـمآ ؛  مالـسلا  هیلع 

لیوحت ار  وتلاپ  دمآ و  يا  هظحل  دنچ  زا  سپ  تفر و  متفگ ،  وا  يارب  ار  ترضح  نخس  یتقو  هدب .  لیوحت  روآ و  نوریب  ار  نآ  يا ،  هداهن 
دوجو هب  میارب  یّکـش  داد :  باوج  ؟  يدرک نینچ  ارچ  دومرف :  وا  هب  ترـضح  دـمآ ،  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  نم  هارمه  هب  زین  وا  دوخ  داد و 

(40  . ) ددرگ صلاخ  ما  هدیقع  مسرب و  نیقی  هب  متساوخ  دوب ،  هدمآ 

تسین ربق  زا  یلاخ  ینیمز  چیه 

زا يرادرب و  دوخ  هارمه  رفن  دصیـس  دـیاب  تفگ :  درک و  راضحا  ارم  هفیلخ  يزور  دـنک :  تیاکح  یـساّبع  لّکوتم  ریزو  همثره  نب  ییحی 
ار هفیلخ  روتسد  زین  نم  يروایب .  دادغب  هب  مارتحا  تّزع و  اب  ار  يداه  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا ،  يدرگ و  هنیدم  رهش  مزاع  هفوک ،  قیرط 

ؤـسم هک  یتظافح -  هدـنامرف  هارمه ،  دارفا  عمج  رد  میدرک .  تکرح  مزال ،  تاناکما  هارمه  هب  دارفا  يروآ  عمج  زا  سپ  هدرک و  تعاطا 
رب نم  تشاد و  هرظانم  ثحب و  فلتخم ،  لئاسم  هرابرد  دوب ،  هعیش  هک  نم  بتاک  اب  ّبترم  هار ،  ریسم  رد  تشاد -  ار  لاوما  تظافح  ّتیل 
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هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  ایآ  تفگ :  بتاک  هب  هدـنامرف  میدومیپ ،  ار  هار  زا  يدایز  رادـقم  نوچ  متـشاد .  لـماک  تراـظن  اـه  نآ  يوگتفگ 
ایآ ؟ دراد دوجو  اه  ناسنا  زا  یناتسروگ  نیمز ،  زا  يا  هشوگ  ره  رد  تسین و  ربق  زا  یلاخ  ینیمز  چیه  تسا :  هتفگن  امش ،  ياوشیپ  مالـسلا 
ّیلع ایآ  یتسار ،  هب  متفگ :  بتاک  هب  نم  ؟ دوش نفد  دریمب و  ات  تسا  هدرک  یگدـنز  یـسک  هچ  فلع ،  بآ و  یب  کشخ و  نابایب  نیا  رد 

نایامن یناتـسروگ  راـثآ  نیمزرـس  نیا  رد  متفگ :  سپ  تسا .  حیحـص  یلب ،  داد :  خـساپ  !؟  تسا هتفگ  نینچ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب 
ترضح لزنم  تمس  هب  میدیسر و  هنیدم  رهش  هب  ات  تفای  همادا  لاونم  نیمه  رب  اه  تبحص  و  ندیدنخ ؛  هب  میدرک  عورـش  سپـس  تسین و 
لیوحت ار  لّکوتم  همان  مدش و  دراو  اهنت  نم  میدیـسر ،  لزنم  برد  يولج  هک  یماگنه  میدش .  هناور  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ، 

ناشیا تمدـخ  زور  نآ  يادرف  نوچ  دیـشاب .  رظتنم  ادرف  ات  تسین ،  یعنام  دومرف :  تفرگ ،  ار  همان  هک  نآ  زا  سپ  ترـضح  مداد .  ناشیا 
میخـض ياه  سابل  یطاـّیخ  لوغـشم  ترـضح  قاـتا  نورد  یطاـّیخ  مدـید  دوب -  مرگ  رایـسب  اوه  ناتـسبات و  لـصف  هک  نآ  نمـض  متفر - 

عقوم نیمه  رد  حبص  ادرف  ددرگ و  هدامآ  هتخود و  اه  سابل  زورما  نیمه  ات  هک  دشاب  نیا  رب  امش  ششوک  یعس و  مامت  و  تسا .  یناتـسمز 
دوخ يارب  ار  مزال  تاناکما  دیهد و  ماجنا  ار  ناتیاهراک  زین  امـش  ییحی !  يا  دومرف :  دومن و  باطخ  نم  هب  سپـس  هدب ،  لیوحت  ار  اه  نآ 

هب ياوه  ناتـسبات ،  لصف  رد  متفگ :  دوخ  اب  متفر و  نوریب  ناشیا  روضح  زا  نم  دـیوگ :  ي  مینک .  تکرح  ادرف  هک  نآ  اـت  دـینک ،  هداـمآ 
زا بّجعت  لاح ،  درادن ؛ یعالّطا  هار  ریسم  ترفاسم و  زا  وا  هک  نیا  لثم  دیامن ،  یم  هّیهت  یناتسمز  سابل  ترـضح  ترارح ،  یمرگ و  نیا 
 ، میدـش تکرح  هداـمآ  هک  یماـگنه  زور  نآ  يادرف  دـنناد .  یم  دوـخ  ماـما  ار  وا  دـننک و  یم  يوریپ  یـسک  نینچ  زا  هک  تـسا  ناـیعیش 
هار ریسم  رد  ادابم  هک  دینکن  شومارف  ار  هریغ  وتلاپ و  زین  دیرادرب و  ار  زاین  دروم  مزاول  تاناکما و  مامت  دومرف :  دوخ  ناهارمه  هب  ترضح 
دـش هدوزفا  مبّجعت  رب  نم  مینک .  تکرح  یتسه ،  هدامآ  هچنانچ  ییحی !  يا  دومرف :  دومن و  باطخ  نم  هب  سپـس  و  دـیآ .  شیپ  یلکـشم 

هرظانم ناتسروگ  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیل  دروآ ؟! یم  هارمه  هب  هچ  يارب  دیدش  يامرگ  نیا  رد  نیتسوپ  وتلاپ و  ترـضح ،  نآ  هک 
یکانتشحو ياه  قرب  دعر و  يادص  تشگ و  کیرات  اوه  هک  يروط  هب  دمآ ،  الاب  تشگ و  رادیدپ  نامسآ  رد  يربا  ناهگان  هک  دنتشاد ، 

فرب تاـظحل  نیمه  رد  دوبن و  دارفا  يارب  لّـمحت  لـباق  هک  دـش  درـس  رایـسب  هبترم  کـی  اوه  دیـسر ،  یم  شوـگ  هب  نامـسآ  نیمز و  نیب 
لبق زا  دنتشاد و  هارمه  مرگ  ياه  سابل  شناهارمه  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  نوچ  اّما  دناشوپ .  ار  اج  همه  یناتـسمز 

نم و هب  وتلاپ  کی  ات  داد  روتسد  ترضح  نآ  سپس  دنتشادن .  یتحاران  هنوگ  چیه  و  دندیـشوپ ؛ ار  دوخ  ياه  نیتسوپ  وتلاپ و  دندوب ،  اّیهم 
كاله نم  ناهارمه  اهورین و  زا  رفن  داتـشه  زور  نآ  دـیدش  يامرـس  تهج  هب  و  میدیـشوپ ؛  ود  ره  دـنداد و  بتاک  هب  مه  وتلاـپ  کـی  زین 

 ! ییحی يا  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  تشگرب ،  يداع  تلاح  هب  اوه  تفر و  رانک  اهربا  هک  یماـگنه  دـندُرم .  دـندش و 
ناسنا ناتسروگ  ار  اه  نیمزرس  نینچ  نیا  لاعتم  دنوادخ  دوزفا :  سپس  و  دنوش ؛ نفد  ناکم  نیمه  رد  دنا ،  هدش  كاله  هک  يدارفا  وگب : 

؛  مهد یم  تداهش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دّمحم  تّوبن  ادخ و  یگناگی  هب  نم  هّللا !  لوسر  نباای  مدرک :  ضرع  دنادرگ .  یم  اه 
هب نونکا  یلو  متـشادن  نامیا  نونکات  نم  دـیتسه ؛ ناگدـنب  يارب  نیمز  يور  رب  دـنوادخ  تّجح  هفیلخ و  اهامـش  هک  میامن  یم  رارقا  زین  و 

(41  . ) مشاب یم  امش  نایعیش  زا  زین  نم  مدروآ و  نامیا  امش  دوجو  تکرب 

شرسپ ندش  هعیش  ینارصن و  غالا 

فسوی مان  هب  ینارصن  یصخش  دنک :  تیاکح  امهیلع  هّللا  ناوضر  یلصوم  روصنم  یبا  نب  هّللا  ۀبه  زا  لقن  هب  يدنوار  نیّدلا  بطق  موحرم 
نم زا  مناد  یمن  هدرک و  راضحا  ارم  یساّبع -  لّکوتم -  دومن :  راهظا  اهزور  زا  يزور  تشاد ،  ینیـشن  مه  ترـشاعم و  يو  اب  بوقعی  نب 
هّللا ۀـبه  منک .  مالـسلا  هیلع  يداه  دّـمحم  نب  ّیلع  رذـن  رانید  دـص  غلبم  هک  مدرک  دـهع  دوخ  اب  وا  ّرـش  زا  تاـجن  يارب  دـهاوخ ،  یم  هچ 

هب رورس  یلاحشوخ و  اب  يزور ،  دنچ  تشذگ  زا  دعب  و  تفر ؛  درک و  تکرح  ءارماس  تمس  هب  ینارصن  درم  نآ  سپـس  دیوگ :  یلـصوم 
رهـش هب  هک  یماگنه  داد :  خـساپ  تشذـگ ؟  هچ  دـیماجنا و  اجک  هب  تناـیرج  دـنتفگ :  وا  هب  ناتـسود  زا  یـضعب  درک ،  تعجارم  لـصوم 
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هیلع يداه  دّمحم  نب  ّیلع  ترـضح  هب  ار  رانید  دـص  غلبم  هنوگچ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  ّبترم  مدـش و  يا  هناخرفاسم  دراو  متفر ،  ءارماس 
لّکوتم و عاضوا  نوماریپ  مدرم  زا  یضعب  اب  متشاد ،  هک  یتصرف  ر  مورب .  لّکوتم  دزن  یتلاح  هچ  اب  دسانشن و  ارم  یسک  هک  مناسرب  مالـسلا 

یمن نوریب  لزنم  زا  تسا و  یتموکح  نیروم  أم  رظن  تحت  ترـضح  هک  مدـش  هّجوتم  و  مداد ؛  ماجنا  یتبحـص  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زین 
غالا راوس  هک  دیـسر  مرکف  هب  ناهگان  دنـسانشن .  ارم  دارفا  رگید  نیرومءام و  ات  مورب  ترـضح  لزنم  هب  هنوگچ  هک  مدوب  ّریحتم  اذـل  دور ، 

یلامتـسد رد  ار  اه  لوپ  اذـل  دوش .  ادـیپ  ترـضح  لزنم  قیرط  نیا  زا  دـیاش  دورب ،  تساوخ  اجک  ره  ات  مراذـگب  دازآ  ار  نآ  موشب و  دوخ 
هچ ره  داتـسیا و  يا  هناخ  يولج  هک  نآ  ات  درک  روبع  اه  هچوک  اه و  نابایخ  زا  غـالا  مدـش ،  غـالا  راوس  متـشادرب و  ار  اـه  نآ  هتـشاذگ و 
نب ّیلع  هناخ  اج  نیا  تفگ :  باوج  رد  تسیک ؟  لام  هناخ  نیا  مدرک  لا  ؤس  یـصخش  زا  تشادنرب ،  مدق  زا  مدق  دنک ،  تکرح  ات  مدرک 
دوب دهاوخ  نیا  زا  رتهب  يا  هناشن  تمالع و  هچ  ترضح ،  نآ  ّتیناقح  يارب  متفگ :  دوخ  اب  دشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  ّیلع  نب  دّمحم 

! وش هدایپ  تفگ :  یلب .  متـشاد :  راهظا  ؟  یتسه بوقعی  نب  فسوی  وت  ایآ  تفگ :  دـش و  جراخ  لزنم  زا  یهایـس  مـالغ  ءاـنثا ،  نیمه  رد  . 
هب دوخ  و  مدرگزاب ؛  ات  نیـشنب  اجنیا  تفگ :  دومن و  تیادـه  دوب  لزنم  نالاد  لخاد  هک  یئوّکـس  فرط  هب  ارم  مدـش ،  هدایپ  غـالا  زا  یتقو 
رد نم  هک  نیا  اب  دناد ،  یم  ار  مردپ  مان  نم و  مان  هنوگچ  هک  ترـضح  ّتیناقح  يارب  هناشن  نیمّود  نیا  متفگ :  دوخ  اب  تفر .  هناخ  نورد 
ما هتشادن  یطابترا  هدشن و  دراو  وا  رب  نونکات  زین  و  مشاب ؛  یم  يا  هداوناخ  هچ  زا  هک  دسانش  یمن  ارم  مه  یسک  متسه و  بیرغ  رهـش  نیا 
 ، هدب نم  لیوحت  يا  هدرک  ناهنپ  لامتـسد  رد  هک  ار  يرانید  دـص  تشاد :  راهظا  دـمآ و  مالغ  نامه  تشذـگ ،  یتاظحل  هک  نآ  زا  سپ  . 
هک یماگنه  ترـضح .  نآ  ّتیناقح  يارب  مّوس  تمالع  لـیلد و  مه  نیا  متفگ :  دوخ  اـب  مداد و  ترـضح  مـالغ  لـیوحت  ار  اـه  نآ  زین  نم 

دومرف هزاجا  ترـضح  تشاد :  راهظا  دـمآ و  هبترم  ود  يا  هظحل  تشذـگ  زا  سپ  تفر ،  لزنم  نورد  هب  تفرگ و  لیوحت  ار  اه  لوپ  مالغ 
 . دوب اعد  لوغشم  هتسشن و  يا  هشوگ  رد  هک  متفای  اهنت  ار  وا  مدش ،  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  قاتا  دراو  هک  یماگنه  يوشب .  دراو  هک 

تمـصع و تیب  لها  هداوناخ -  ام  ّتبحم  تیالو و  هک  دـننک  یم  رکف  دارفا  زا  يا  هّدـع  فسوی !  يا  دومرف :  داـتفا  نم  هب  شمـشچ  هک  ن 
يارب ام  ّتبحم  تیالو و  هک  دنا  هدرکن  كرد  ار  تقیقح  اه  نآ  یلو  دشاب ؛ یمن  دنمدوس  دیتسین ،  ناملسم  هک  امش  لاثما  يارب  تراهط - 

 ! فسوی يا  دومرف :  داد و  رارق  بطاخم  ارم  ادّدجم  دوخ ،  هدنزاس  تارّکذت  حـیاصن و  زا  دـعب  تسا .  دـیفم  اهامـش  يارب  یّتح  ناگمه ، 
دنزرف ياراد  اـه  يدوز  نیمه  هب  دوزفا :  سپـس  و  شاـب .  هتـشادن  یـسرت  ورب و  يورب  یهاوخ  یم  دـنا و  هدرک  راـضحا  ار  وت  هک  یئاـجنآ 

هدرک و یظفاحادخ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  كرابم  روضح  زا  نآ ،  زا  دـعب  دوب .  دـهاوخ  تکرب  تمحر و  هیام  هک  دـش  یهاوخ  يرـسپ 
رادید تاقالم و  هک  یماگنه  متفر و  یساّبع  لّکوتم  دزن  هتشگ و  هفیلخ  رابرد  یهار  مدمآ ،  نوریب  ترضح  لزنم  زا  نوچ  و  مدش .  جراخ 
رـسپ نم  هک  درک  یفّرعم  ار  دوخ  دوب ،  هتـشگ  تماما  تیالو و  هب  دـنم  هقالع  نّیدـتم و  هعیـش و  یناو  مدرک .  تعجارم  دـش  مامت  هفیلخ  اب 
متسه یسک  نامه  نم  ما ؛  هدش  ناملسم  مردپ  گرم  زا  سپ  نم  تشاد :  راهظا  تسا و  هدرم  مردپ  و  متسه ؛  ینارصن  بوقعی  نب  فسوی 

(42  . ) تسا هداد  ارم  تراشب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  هک 

رشب قوفام  راهظا  فّرصت و 

باحصا زا  یکی  هک  دیعس -  نب  حلاص  دنا :  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  یـسربط و  ینیلک ،  دیفم ،  خیـش  موحرم 
هیلع يداه  ّیلع  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  رادید  تاقالم و  هب  يزور  دیامن :  تیاکح  هیلع -  همالس  هّللا و  تاولـص  يداه  ماما  ناتـسود  و 
هّللا لوسر  نباای  متفگ :  یسرپ  لاوحا  مالس و  ضرع  زا  سپ  متفر و  دندوب -  هدرک  ینادنز  ار  ترضح  هک  یهاگتشادزاب  نآ  رد  مالسلا - 

تیالو و يورین  شوماخ و  ار  تیب  لها  امـش  رون  هک  دـنا  هتـساوخ  امـش  ناـفلاخم  نانمـشد و  مدرگ ،  امـش  ناـبرق  مرورـس !  ـالوم و  يا  ! 
دنا هداد  رارق  کیلاعّصلا -  ناخ  هاگتشادزاب ،  ّلحم -  نیا  رد  ار  امش  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  سپ  دننک .  فیعضت  هعماج  رد  ار  ّتیونعم 

هب دوخ  كرابم  تسد  اب  سپس  و  میوگب ؛  تیارب  ات  نکن  تکرح  شاب و  تباث  یتسه  هک  یتلاح  نیمه  رد  دیعس ! نباای  دومرف :  ترضح  . 
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مدرک هاگن  بوخ  متخادنا و  مشچ  یتقو  ینک ؟  یم  هدـهاشم  ار  یئاهزیچ  هچ  نیبب  نک و  هاگن  بوخ  تشاد :  راهظا  دومن و  هراشا  یتمس 
تشاد دوجو  وب  شوخ  ِگنراگنر  ياه  لگ  نیحایر و  عاونا  راد و  هویم  ياه  تخرد  عاونا  زا  نآ  رد  هک  مدید ،  ار  مّرخ  زبسرس و  یغاب  ، 
دوجو غاب  نآ  رد  هریغ -  وهآ و  دننام  تاناویح -  رگید  فلتخم و  ناگدنرپ  نینچمه  دندوب ،  دمآ  تفر و  رد  يرایـسب  ناتمدـخ  شیپ  و  . 
مـشچ متـسناوت  یمن  رگید  هک  دـینادرگ  بوذـجم  ارم  داد و  رارق  دوخ  هتفیـش  نانچ  ارم  لالز ،  ياه  همـشچ  بآ و  ياـهرهن  زین  تشاد و 

دوب و دهاوخ  نینچ  نیا  نامتشونرس  میشاب ،  هک  یتّیعضو  تلاح و  ره  رد  ام  دیعس ! نباای  دومرف :  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  سپـس  مرادرب . 
(43  . ) درک میهاوخ  ربص  یهلا  روتسد  قبط  اه  یتخس  تالکشم و  نیا  رب 

لکشم عفر  رد  میقتسمریغ  تطاسو 

تیاکح شیومع  زا  لقن  هب  دـمحا  نب  دّـمحم  نسحلاوبا ،  ماـن  هب  یـصخش  دـنا :  هدروآ  ناـگرزب  زا  رگید  یخرب  یـسوط و  خیـش  موحرم 
ترـضح نآ  رب  نوچ  مدرک و  تکرح  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  تاقالم  رادـید و  دـصق  هب  اـهزور  زا  يزور  دـیامن : 

هچنانچ سپ  دنا .  هدرک  عطق  منشاب ،  یم  امش  ناتسود  نایفارطا و  زا  هک  نیا  ماّهتا  هب  ارم  هریج  هّیمهس و  هفیلخ ،  متشاد :  هضرع  مدش  دراو 
یم تخادرپ  نم  هب  تبسن  ار  دوخ  ياه  کمک  هتشذگ  دننامه  و  دنک ؛ یم  لوبق  دنادرگرب ،  ارم  هّیمهـس  هک  دیهاوخب  وا  زا  دشاب ،  نکمم 

برد یـصخش  دیـسر ،  ارف  بش  نوچ  متـشگزاب و  دوخ  لزنم  هب  سپ  دش .  دهاوخ  تسرد  هّللاءاشنا  دومرف :  باوج  رد  ترـضح  دـیامن . 
شمـشچ هک  یماگنه  تسا ،  هداتـسیا  لّکوتم  رومءام  ناقاخ  نب  حتف  هک  مدید  مدوشگ ،  ار  لزنم  برد  یتقو  درک ،  بابلاّقد  دمآ و  لزنم 

لّکوتم رابرد  یهار  وا  هارمه  هب  سپ  تسا ،  هدرک  راضحا  ار  وت  هفیلخ  هک  شاب ،  دوز  ینک ؟  یم  هچ  دوخ  لزنم  رد  تفگ :  داتفا ،  نم  هب 
يا تشاد :  راـهظا  داـتفا ،  نم  هب  شمـشچ  هک  نیمه  سپ  دـشاب .  یم  نم  رظتنم  تسا و  هتـسشن  مدـید  میدـش  دراو  وا  رب  نوـچ  میدـش و 
ياه کمک  متفگ :  يراد ؟  بلط  هچ  اـم  زا  هک  وگب  نونکا  يا ،  هدرک  شومارف  ار  اـم  وت  نکیل  میتسه ؛  وت  داـی  هب  هشیمه  اـم  یـسوموبا ! 
هکلب قباس و  دننامه  نم  هّیمهس  اه و  کمک  هک  داد  روتسد  سپ  دنا ؛ هدومن  عطق  ار  اه  نآ  تسا ،  هدش  یم  نم  رب  نونکات  هک  ینوگانوگ 

نب ّیلع  اـیآ  متفگ :  ناـقاخ  نب  حـتف  هب  و  میدـمآ ؛  نوریب  هدرک و  یظفاحادـخ  هفیلخ  دزن  زا  سپـس  دوش .  تخادرپ  شیازفا و  ربارب  دـنچ 
داد باوج  سپ  ؟  تسا هتشون  هفیلخ  يارب  يا  همان  ایآ  متفگ :  ریخ .  تشاد :  راهظا  تسا ؟  هدمآ  اجنیا  زورما  مالسلا  امهیلع  يداه  دّمحم 

نسحلاوبا ترضح  زا  وت  هک  مرادن  یّکش  تفگ :  دمآ و  نم  لابند  هب  زین  ناقاخ  نب  حتف  متـشگ و  شیوخ  لزنم  یهار  نآ ،  زا  دعب  ریخ .  : 
زا هک  منک  یم  شهاوخ  سپ  تسا ،  هدش  باجتسم  ترضح  نآ  ياعد  دیامن و  اعد  تیارب  هک  يا  هدرک  اضاقت  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ، 
يا دومرف :  مدرک ،  مالـس  مدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  كرابم  رـضحم  هب  هک  یماگنه  دیامن .  اعد  زین  نم  يارب  ات  ینک  اضاقت  وا 
امش ياعد  تکرب  هب  مرورس !  يا  هّللا !  لوسر  نباای  یلب ،  متشاد :  هضرع  يدیدرگ ؟  لاحـشوخ  دش و  فرطرب  تلکـشم  ایآ  یـسوموبا ! 

 - تراهط تمـصع و  تیب -  لها  ام  هب  تبـسن  لاعتم  دنواادخ  دومرف :  داد و  رارق  بطاخم  ارم  زین  ترـضح  سپـس  مدـش .  عناق  یـضار و 
یم هیکت  لّـکوت و  وا  هب  طـقف  اـه  يراـتفرگ  تاـمیالمان و  رد  نینچمه  مینک ،  یمن  عوجر  وا  زا  ریغ  هب  تالکـشم  رد  اـم  هک  تسا  هاـگآ 

هب نآ ،  زا  دعب  دیامن .  یم  باجتـسم  لّضفت  فطل و  يور  زا  لاعتم  دنوادخ  میـشاب  هتـشاد  يا  هتـساوخ  اضاقت و  هاگره  نیا  ربانب  مییامن ، 
رد حتف  دومرف :  مالـسل  یئامن .  اعد  شیارب  ات  منک  اضاقت  امـش  زا  هک  تفگ ،  اعد  سامتلا  نم  هب  ناقاخ  نب  حتف  متـشاد :  هضرع  ترـضح 

ناحبـس دـنوادخ  نامرف  تحت  صلاخ ،  هک  مینک  یم  اعد  یـسک  يارب  ام  تسا ،  هناگیب  ام  زا  عقاو  رد  یلو  دـیامن  یم  یتسود  ام  اـب  رهاـظ 
هتشاد تلاسر  تیب  لها  ام  قوقح  هب  فارتعا  زین  و  هتشاد ؛  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  ترـضح  تّوبن  هب  داقتعا  رارِقا و  دشاب و 
مدرک اضاقت  ترضح ،  نآ  زا  نایاپ  رد  دنادرگ .  باجتسم  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  مدرک و  اعد  وت  يارب  نم  دوزفا :  ترـضح  سپـس  دشاب . 
سپ دوش ؟ باجتـسم  میاعد  مناوخب ،  هاگره  هک  امن  میلعت  نم  هب  ار  یئاـعد  دـشاب ،  نکمم  هچناـنچ  هّللا !  لوسر  نبااـی  متـشاد :  هضرع  و 

ار نآ  سکره  هک  ما ،  هتـساوخ  لاعتم  دـنوادخ  زا  مناوخ و  یم  دایز  دوخ  نم  مهد ،  یم  میلعت  وت  هب  هک  ار  یئاـعد  نیا  دومرف :  ترـضح 
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ْنِم ُهَتْقَلَخ  ْنَم  ِّقَِحب  َمُهّللا  َُکلءاْسءا  ٌدَـحءا ،  ُهّللا  َوُه  ُْلق  ای  َو  ُدَـحءا ،  ای  ُدِـحاو  ای  َو  دَـنَّسلا ،  َو  یفْهَک  ای  َو  دَـم ،  ددرگن ( :  دـیماان  دـناوخب 
(44  ( . ) تیک تیک و  یب ،  َلَعْفَت  َو  ْمِْهیَلَع ،  َیِّلَُصت  ْنءا  ًادَحءا ،  ْمُهَْلثِم  َکِْقلَخ  یف  ْلَعَْجت  َْمل  َو  َکِْقلَخ ، 

ناهارمه تاجن  بآ و  شیادیپ 

هک یساّبع -  لّکوتم  يارزو  زا  یکی  تسا :  هدروآ  هّیصولا  تابثإ  باتک  زا  يدوعسم  نیسحلا  نب  ّیلع  زا  لقن  هب  یلماع  ّرح  خیـش  موحرم 
هیلع يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  هرّونم  هنیدم  رهش  زا  هک  یترفاسم  نآ  رد  دنک :  تیاکح  دشاب -  یم  فورعم  همثره  نب  ییحی  مان  هب 

ترـضح نآ  زا  یبیجع  ياهراک  تامارک و  هار  ریـسم  رد  میداد ،  یم  تکرح  دارفا  زا  يدادعت  هارمه  هب  ءارماس  رهـش  يوس  هب  ار  مالـسلا 
رایسب اوه  هار ،  ریسم  رد  هک  دوب  نیا  ترـضح ،  تازجعم  تامارک و  نآ  زا  یکی  دروآ .  رد  بّجعت  تریح و  هب  ار  ناگمه  هک  دش  نایامن 
نکمم رگا  تسا ،  هدروآ  رد  ياپ  زا  ار  دارفا  اوه  يامرگ  یگنـشت و  هک  میتشاد  هضرع  ترـضح  هب  دوب ،  هدـش  مامت  هلفاـق  بآ  زین  مرگ و 

ار یفارحنا  ریسم  هک  داد  روتـسد  سپـس  تسا و  یئاراوگ  بآ  اه  یکیدزن  نیمه  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  دیـشیدنیب .  يا  هراچ  تسا 
 . دوب یلالز  ياه  همشچ  ناهایگ و  ناتخرد و  ياراد  مّرخ ،  زبسرـس و  رایـسب  هک  میدیـسر  یئارحـص  هب  میتفر و  هار  يرادقم  سپ  میورب ، 
 . دندوب هدینـشن  هدیدن و  ار  یئاه  همـشچ  ناتخرد و  نانچ  یلاوح ،  نآ  رد  نونکات  نوچ  دنتفرگ ،  رارق  بّجعت  رد  نآ  ندید  زا  دارفا  مامت 

هارمه هک  ار  دوخ  ياـه  فرظ  هداد و  بآ  ار  دوـخ  تاـناویح  زین  میدیـشون و  بآ  هدـش و  هداـیپ  دوـخ  ياـه  بکرَم  زا  دارفا  یماـمت  سپ 
هک مدش  هّجوتم  ناهگان  میدـش ،  رود  ّلحم  نآ  زا  میتفر و  هار  هک  يرادـقم  دـیوگ :  ییحی  میدومن .  تکرح  هدرک و  بآ  زا  ُرپ  میتشاد ، 
 ، رواـیب ارم  ریـشمش  درگزاـب و  هک  متفگ  دوخ  مـالغ  هب  اذـل  مرادرب .  ار  نآ  هک  ما  هدرک  شومارف  هداـهن و  بآ  همـشچ  راـنک  ار  مریـشمش 

نسحلاوبا ترضح  کیدزن  سپ  تشادن .  دوجو  بآ  همشچ و  تخرد و  زا  يرثا  چیه  تفگ  دروآ ،  ار  ریشمش  تفر و  مالغ  هک  یماگنه 
(45  . ) دومن یمّسبت  سپس  درک و  نم  هب  یهاگن  ترضح  مدرک ،  لقن  شیارب  ار  مالغ  ربخ  نوچ  مدمآ و  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ، 

نادنز زا  يدازآ  رد  ّمهم  ینیب  شیپ 

ماما نسحلاوبا ،  ترـضح  باحـصا  زا  یکی  دنا :  هدروآ  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  بوشآرهـش و  نبا  یلبر ،  إ  يدنوار ،  یـسربط ،  موحرم 
 : داتـسرف نومـضم  نیا  هب  ار  يا  همان  میارب  مالـسلا  هیلع  ماما  يزور  دنک :  تیاکح  یجخُر  جرف  نب  دّمحم  مان  هب  هیلع  هّللا  تاولـص  يداه 
 ، تسیچ مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  مدرک  رکف  هچ  ره  زاـس .  مهارف  ار  مزـال  تازیهجت  نک و  یـسررب  ار  دوـخ  روـما  لـئاسم و  دّـمحم ! يا 

ریجنز اب  ار  میاـپ  تسد و  درب و  نادـنز  هب  ارم  دـمآ و  تموکح  فرط  زا  يروم  أـم  زور ،  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  هک  نآ  اـت  مدـشن  هّجوتم 
رگید يا  همان  هک  نیا  ات  مدرب ،  رس  هب  نادنز  رد  یتلاح  نانچ  اب  زور  تشه  تّدم  دندرک .  مالعا  فرصّتلا  عونمم  ار  ملاوما  مامت  دنتـسب و 
لزنم ینکُـس و  نادـنز  یبرغ  علـض  رد  نک  یعـس  دّـمحم ! يا  دوب :  هدومرف  موقرم  نآ  رد  هک  دیـسر  متـسد  هب  نادـنز  رد  ترـضح  نآ  زا 

یبلطم نینچ  نم  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  متسه و  نادنز  رد  نم  متفگ :  دوخ  اب  مدرک و  بّجعت  رایـسب  مدناوخ  ار  همان  هک  یماگنه  یئامنن . 
دـمآ و يرومءاـم  تشذـگ ،  ترـضح  هماـن  ندـمآ  زا  يزور  هس  ود  نوچ  تسین .  مولعم  نم  تشونرـس  هک  یتروـص  رد  دـسیون ،  یم  ار 

مالـسلا هیلع  يداـه  ماـما  يارب  يا  هماـن  نآ ،  زا  دـعب  دـینادرگ ،  دازآ  نادـنز  زا  ارم  درک و  زاـب  دوـب  نم  ياـپ  تسد و  رب  هک  یئاـهریجنز 
نیمه هب  دومرف :  موقرم  نم ،  همان  باوج  رد  ترـضح  دـننادرگزاب .  ار  متورث  لاوما و  دـیامن  تساوخرد  لاـعتم  دـنوادخ  زا  اـت  مداتـسرف 
هرهب اه  نآ  زا  وت  نوچ  دیـسر ،  دهاوخن  وت  هب  ینایز  ررـض و  دـنهدن ،  وت  هب  ار  اه  نآ  مه  رگا  دـننادرگ و  یم  رب  وت  هب  ار  وت  لاوما  يدوز 

دش رداص  شلاوما  هّیلک  يدازآ  روتسد  هک  دوب  هدیسرن  ءارماس -  ینعی  رکسع -  هب  جرف  نب  دّمحم  زونه  دیوگ :  تس -  درب .  یهاوخن  يا 
مالـسلا هیلع  ماما  ینیب  شیپ  قبط  تفر و  ایند  زا  دیئابر و  ار  وا  گرم  دسرب  شتـسد  هب  لاوما  زا  ّتیعونمم  عفر  همان  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  ، 

(46  . ) دربن دوخ  لاوم  زا أ  يا  هرهب 
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هاتوک ینخس  اب  هارمگ  تیاده 

هب دوب  یصخش  دنا :  هدروآ  مهیلع  هّللا  ناوضر  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  یلماع و  ّرح  خیـش  بوشآرهـش ،  نبا  يدنوار ،  یـسربط ،  موحرم 
مالسلا هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  يزور  دمآ .  یم  باسح  هب  هّیفقاو  نارـس  زا  هک  هرـصب  یلاه  زا أ  یمـشاه  مساق  نب  رفعج  مان 

هچ ات  دومرف :  درک و  هراشا  وا  هب  ترـضح  دندش ،  هجاُوم  رگیدکی  کیدزن  هک  یماگنه  دید ،  ءارماس  رهـش  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  ار  وا 
نینچ مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیمه  دـیوگ :  رفعج  ؟  يوش رادـیب  باوخ  زا  هک  تسا  هدیـسرن  ارف  نآ  ناـمز  اـیآ  ؟  یتـسه باوخ  رد  یتّدـم 
هفیلخ نادـنزرف  زا  یکی  يارب  يزور ،  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  دـمآ .  دوجو  هب  یلّوحت  نم  نورد  ناـهگان  دوـمن ،  حرطم  نم  اـب  ار  ینخس 

رد زین  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دیامن .  توعد  ماعط  ندروخ  يارب  ار  دارفا  دنک و  نهپ  يا  همیلو  هرفـس  هک  درک  رذن  دمآ و  شیپ  یتحاران 
شمارآ سلجم  هدرک و  توکـس  وا  مارتـحا  تمظع و  تهج  هب  دارفا  ماـمت  دـش  سلجم  دراو  ترـضح  نوچ  و  دوب ؛ ناگدـش  توعد  نیب 

ترـضح و لـالج  تمظع و  نآ  یتـقو  دوب ،  يزاـب  هرخـسم  حازم و  لـها  وگ و  کـلتم  هک  تشاد  روضح  یناوج  سلجم  نآ  رد  تفاـی . 
باطخ ناوج  نآ  هب  ترـضح  دینادنخ .  یم  ار  دارفا  دش و  کُج )  و   ) کلتم نتفگ  یخوش و  لوغـشم  درک ،  هدهاشم  ار  سلجم  توکس 

هدـش لفاغ  لاعتم  دـنوادخ  دای  زا  هک  نآ  لاح  ؟  یتسه نامداش  شور  نیا  اب  ایآ  یهد ؟  یم  ماجنا  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  دومرف :  درک و 
هتشگ توهبم  دنتشاد ،  روضح  سلجم  رد  هک  يدارفا  مامت  دش .  یهاوخ  نفد  ناگدرم  روبق و  له  نیب أ  رد  رگید  زور  هس  زا  دعب  وت  يا ! 

تاکرح زا  نخـس  نیا  ندینـش  اب  ناوج  دش .  دـهاوخ  هچ  هجیتن  مینیبب  مینک و  ربص  دـیاب  تسوا ،  ّتیناقح  رب  لیلد  نیرتهب  نیا  دـنتفگ :  و 
زور دُرم ،  سپـس  دش و  ضیرم  ناوج  زور  نآ  يادرف  دندرک .  لیم  ار  دوخ  ياذغ  دارفا  تشادرب و  تسد  دـش و  نامیـشپ  دوخ  هتـسیاشان 

(47  . ) دندرک نفد  ناتسربق  رد  ار  وا  مّوس 

تّیناقح تمظع و  هناشن  عضاوت ، 

تشاد یم  راهظا  یساّبع -  هفیلخ  یلاو  جرف -  نب  رمع  دزن  تشاد و  تفالخ  ياعّدا  ّبترم  روط  هب  هک  یسوم  نب  دیز  مان  هب  دوب  یـصخش 
ار وا  ردـق  نیا  ارچ  تسا .  نم  هتـسیاش  ماقم  نیا  متـسه و  وا  ردـپ  يومع  نم  تسا ،  هبرجت  یب  یناوج  مالـسلا  هیلع  يداه  نسحلاوبا ،  هک 

هّللا تاولص  يداه  ترـضح  يارب  ار  عوضوم  اهزور  زا  یکی  رد  جرف  نب  رمع  !؟ دیناشن یم  سلجم  يالاب  ار  وا  دینک و  یم  مارتحا  میظعت و 
سلجم نیئاپ  نامه  ارم  ياج  ناشنب و  سلجم  يالاب  ار  وا  هدـب ،  ماجنا  ار  راک  نیا  زور  کـی  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما  درک .  حرطم  هیلع 

داد رارق  سلجم  يالاب  ار  ترـضح  یلاو ،  دش ،  زور  نآ  يادرف  نوچ  دوش .  ءارجا  يا  همانرب  نینچ  ادرف  نیمه  هک  نک  یعـس  و  هدب ؛  رارق 
اب مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  يولج  درک و  مالـس  دـش ،  دراو  یـسوم  نب  دـیز  هک  یماـگنه  تسـشن ،  دوخ  ياـج  رد  ترـضح  هک  یعقوم  و 

سلجم يالاب  رد  ار  وا  دـش و  سلجم  دراو  یـسوم  نب  دـیز  لّوا  دوب ،  هبنـش  جـنپ  هک  زور  نآ  يادرف  و  تسـشن .  عوشخ  عضاوت و  تلاـح 
یب داتفا ،  ترضح  نآ  هب  شمشچ  دیز ،  دیدرگ و  سلجم  دراو  ترـضح  هک  ن  دش .  دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  سپـس  دنداد و  ياج 

و دـیناشن ،  دوخ  ياج  رب  سلجم ،  ردـص  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تفر و  رانک  نآ ،  زا  دـعب  داتـسیا و  درک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  رایتخا 
(48  . ) تسشن نیمز  يور  مالسلا ،  هیلع  ترضح  نآ  تمظع  لباقم  رد  عضاوت  ینتورف و  لامک  رد  دوخ 

نارگید هب  میلعت  اه و  نابز  هب  یئانشآ 

باحصا زا  یکی  يرفعج  مشاهوبا  دنا :  هدروآ  مهیلع  هّللا  ناوضر  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  بوشآرهش و  نبا  يدنوار ،  یـسربط ،  موحرم 
تسایر و نامز  رد  نارگ  بوشآ  زا  يا  هّدـع  هک  یناـمز  نآ  رد  دـنک :  تیاـکح  يرفعج  مشاـهوبا  ماـن  هب  مالـسلا  هیلع  يداـه  ّیلع  ماـما 
رد دندش .  هرّونم  هنیدم  رهـش  دراو  اه ،  نآ  تیّذا  ملظ و  نیـشن و  نابایب  ياه  برع  يریگ  تسد  يارب  یـساّبع -  هفیلخ  قثاو -  تموکح 
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 ، زیخرب مشاهوبا !  يا  دومرف :  درک و  باطخ  نم  هب  مدوب ،  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  فیرش  رـضحم  رد  نم  زور ،  نآ 
ترضح هارمه  هب  زین  نم  دنتـسه .  یتّیعـضو  هچ  رد  هک  مینیبب  ار  اه  نآ  هتـسدرس  زین  رگ و  بوشآ  دارفا  نیا  میورب و  نوریب  رگیدمه  اب  ات 

هیلع ماما  دیسر و  اه  نآ  هتسدرس  نیب ،  نیمه  رد  میداتسیا .  يرانک  میتفر و  هار  يرـصتخم  میدش ،  جراخ  لزنم  زا  نوچ  مدرک و  تکرح 
تفرگ و ار  ترـضح  كرابم  تسد  ود  دش و  هدایپ  دوخ  بسا  زا  وا  هک  مدـش  هّجوتم  ناهگان  درک ،  تبحـص  وا  اب  یکُرت  نابز  هب  مالـسلا 

نینچ نیا  يدـش و  هدایپ  بسا  زا  هک  تفگ  وت  اـب  ینخـس  هچ  درم  نیا  وگب :  هک  مدرک  رارـصا  مداد و  مسق  ار  وا  متفر و  ولج  نم  دیـسوب . 
رد هک  درک  ادـص  یمان  اب  ارم  درم  نیا  تشاد :  راهظا  سپـس  تسین .  ربمغیپ  ریخ ،  متفگ :  ؟  تسا ربمغیپ  درم  نیا  تفگ :  ؟  يدرک عضاوت 
 . درم نیا  رگم  تسناد ،  یمن  ار  نآ  تشادـن و  یعالّطا  نآ  زا  یـسک  دـندرک و  یم  ادـص  مان  نآ  هب  ارم  نامدوخ  ياهرهـش  رد  ّتیلوفط ، 

رـضحم هب  اهزور  زا  يزور  دـنک :  تیاکح  يرفعج  مشاـهوبا  زا  لـقن  هب  یـسوط  هزمحوبا  يدـنوار و  نیّدـلا  بطق  موحرم  نینچمه  ( 49)
نم اب  ترضح  یتاظحل ،  تشذگ  زا  سپ  متسشن .  مالس  ضرع  زا  سپ  مدش و  دراو  هیلع  هّللا  تاولـص  يداه  نسحلاوبا  ترـضح  كرابم 

 ، ءانثا نیمه  رد  مدوبن .  انـشآ  يدـنه  نابز  هب  نوچ  مهدـب ،  ار  يو  تاشیامرف  خـساپ  متـسناوتن  نم  یلو  دومرف ؛ تبحـص  يدـنه  ناـبز  هب 
ناهد نورد  تشادرب و  ار  اه  گیر  نآ  زا  یکی  ترـضح  دراد ،  رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  رانک  رد  هزیر  گنـس  زا  ُرپ  یفرظ  هک  مدش  هّجوتم 

نآ ترضح ،  روتسد  راذگب .  دوخ  ناهد  لخاد  دومرف  دومن و  اطع  نم  هب  ار  گیر  نامه  سپـس  دیکم و  يرادقم  ار  نآ  داهن و  شکرابم 
لثم مدرک ،  ساسحا  دوخ  رد  ار  یتلاح  موش ،  صّخرم  ترضح  نآ  فیرش  رـضحم  زا  هک  نآ  زا  لبق  مداهن و  دوخ  ناهد  لخاد  ار  گیر 

اه نآ  زا  یکی  هک  متفرگ  ارف  ار  نتفگ  نخـس  ناـبز ،  هس  داـتفه و  هب  عقوم  ناـمه  رد  میوگب و  نخـس  مه  یبرع  زا  ریغ  مناوـت  یم  هک  نیا 
(50  . ) دوب يدنه  نابز 

زور هس  زا  دعب  ملاظ  هفیلخ  گرم 

یمن غیرد  يراک  ره  ماجنا  زا  دوخ ،  یناـسفن  لاـیما  هب  نتفاـی  تسد  يارب  دـندوب و  بلط  تساـیر  هاوخدوخ و  رایـسب  ساـّبعلا  ینب  ماّـکح 
یحور و ياهرازآ  ّتیذا و  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  مشاه و  ینب  هب  تبـسن  ًاصوصخ  دندرک ،  یم  تکرح  یعون  هب  زور  ره  دـندیزرو و 

يارب درک ،  یم  تسایر  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  تماما  نامز  رد  دوب و  ساّبعلا  ین  دنتـشاد .  یم  اور  يدایز  یمـسج 
هفیلخ يولج  هنهرب  ياپ  اب  مشاه  ینب  دارفا  مامت  ات  داد  روتـسد  رطف  دـیع  زور  دـهد ،  هولج  لیلذ  راوخ و  هعماج ،  رد  ار  مشاه  ینب  هک  نآ 
امهیلع دّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا ،  ترضح  هک  نیا  رب  دوب  هدرک  حیرـصت  و  دنورب .  هار  هدایپ  ناگدَرب ،  دننامه  لّکوتم )  صخـش  ینعی ؛  )

يور تسناوت  یمن  تشاد و  یتحاران  ترـضح  نوچ  و  دشاب .  هتـشاد  روضح  هنهرب  ياپ  اب  مشاه  ینب  دارفا  رگید  دننامه  دـیاب  زین  مالـسلا 
رفن کی  ایآ  دندرک :  ضرع  ترضح  هب  مشاه  ینب  زا  يا  هّدع  نآ  زا  دعب  تفای .  روضح  شناتسود  زا  یکی  رب  هیکت  اب  دتـسیاب ،  دوخ  ياپ 

 ، ارچ دومرف :  هیلع  هّللا  تاولص  يداه  ماما  دناهرب ؟ توغاط  نیا  ّرـش  زا  ار  ام  دوخ  نیرفن  اب  ات  دوش  یمن  ادیپ  ام  نیب  رد  ةوعّدلا  باجتـسم 
هب دنوادخ  دیشک و  يدایرف  هک  دوب  دهاوخ  رت  یمارگ  مالّـسلاامهیلع  حلاص  ترـضح  رتش  زا  شنخان  رـس  هک  تسه  یـسک  هعماج  نیا  رد 
 . دوب دـنهاوخ  نام  رد أ  نینم  ؤم  مّوس  زور  دـنام و  دـنهاوخن  یقاب  زور  هس  زا  شیب  نارگمتـس  هک  داد  یمتح  هدـعو  حـلاص  ترـضح  موق 

(51  . ) دنتفرگ رارق  شیاسآ  نام و  رد أ  مشاه  ینب  نینم و  ؤم  وا  تکاله  اب  دش و  هتشک  یساّبع  لّکوتم  مّوس  زور  و  دوزفا :  يوار 

گرم زا  تاجن  دنوادخ و  رب  لّکوت 

رد تشادن ،  ار  نتفگ  نخس  ناوت  دوب و  هداتس  تسا :  هدروآ  دوخ  حیارج  جیارخ و  باتک  رد  هنع  هّللا  یضر  يدنوار  نیّدلا  بطق  موحرم 
زا یتخانـش  گنهرف و  چـیه  هک  رزخ  یلاها  زا  رفن  راهچ  تفگ :  دوب ،  هداتـسیا  شراـنک  زین  هک  ناـقاخ  نب  حـتف  هب  بضغ  مشخ و  تّدـش 

نوچ دشاب .  هتشادن  یئاعّدا  نم  تموکح  رد  ات  تشک  مهاوخ  ار  وا  دنگوس ! ادخ  هب  دوزفا :  سپس  و  نک ؛  راضحا  دنرادن  یعرـش  لئاسم 
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هعطق ار  وا  دیَرب و  هلمح  وا  رب  دش ،  سلجم  دراو  يداه  نسحلاوبا  هک  یماگنه  تفگ :  داد و  يریـشمش  کی  ره  هب  دندمآ ،  رفن  راهچ  نآ 
شیاـه بل  دوش ،  سلجم  دراو  تساوخ  ترـضح  هک  یعقوم  ددرگ .  تربـع  ناـگمه  يارب  منازوسب و  شتآ  رد  ار  وا  نم  اـت  دـینک  هعطق 

 ، دیـسر لّـکوتم  کـیدزن  دـش و  سلجم  دراو  هک  نیمه  و  دوـمن .  یم  تکرح  یمارآ  هب  تشاد و  يا  همزمز  دوـخ  اـب  درک و  یم  تکرح 
نباای تشاد :  راهظا  دیسوب و  ار  ترضح  یناشیپ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  لّکوتم  ناهگان 

يا هدش  تمحز  لّمحتم  هنوگ  نیا  ارچ  و  ؟  يا هدـمآ  اج  نیا  هچ  يارب  عقوم  نیا  رد  میومعرـسپ !  يا  ادـخ و  قلخ  نیرتهب  يا  هّللا !  لوسر 
لّکوتم تسا .  هدرک  راـضحا  وت  دزن  نینچ  نیا  ارم  تموکح  رومءاـم  دـشاب و  یم  غورد  دـنا  هتفگ  تیارب  هک  ار  هچنآ  دومرف :  ترـضح  !؟

و مهاوخ .  یم  ترذعم  امـش  زا  نم  امرف ،  تعجارم  يرادن  یتساوخرد  هچنانچ  تسا ،  هتفگ  غورد  هداز  مارح  نآ  هدـش و  هابتـشا  تفگ : 
ات ار  وا  دـشاب ؛ یم  زین  اهامـش  نم و  رورـس  وا  تفگ :  دنتـشاد ،  روضح  هک  دوخ  يارزو  رگید  زا  یـضعب  ّزتعم و  حـتف و  هب  لّـکوتم  سپس 

راهظا دنداتفا و  هدجس  هب  عضاوت  يور  زا  داتفا ،  ترـضح  رب  يرزخ  رفن  راهچ  نآ  مشچ  نیب  نیمه  رد  دینک .  یهارمه  تعیاشم و  شلزنم 
اه نآ  هب  تساوخ و  ار  رفن  راهچ  نآ  لّکوتم  تفر ،  نوریب  سلجم  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  یماـگنه  دـندرک .  ّتبحم  هقـالع و 
 ، تمظع تبیه و  تّدـش  زا  دـش ،  دراو  هک  یماـگنه  دـنتفگ :  باوج  رد  دـیدادن ؟ ماـجنا  مدوـب ،  هتفگ  امـش  هب  هک  ار  هچنآ  ارچ  تفگ : 
ام یگمه  دـنا ،  هدـمآ  وا  هارمه  تسد  هب  ریـشمش  رفن  دـص  زا  شیب  هک  میدـش  هّجوتم  زین  و  تفرگ ؛  ياج  ام  لد  رد  شا  هقـالع  ّتبحم و 

هّللدمحلا تفگ :  هدنخ  اب  درک و  ناقاخ  نب  حـتف  هب  ور  لّکوتم  سپ  میدروآ .  دورف  میظعت  رـس  وا  لباقم  رد  رایتخا  یب  و  میدرک ؛  تشحو 
(52  . ) دیدن یبیسآ  ام  بناج  زا  ادخ ،  تّجح  میدش و  دیفسور  هک  ، 

دوخ ّیصو  هب  تماما  ياه  هعیدو  میلست 

مصتعم طّسوت  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  يداه  ّیلع  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  هک  یماگنه  دنا :  هدروآ  نیثّدحم  نیخّروم و  زا  زا  یـضعب 
ار مالسلا -  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ،  ترـضح  دوخ -  تفرگ .  رارق  يرامیب  رتسب  رد  تشگ ،  مومـسم  رهز  هلیـسو  هب  یـساّبع 

دوب هدرب  ثرا  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  مالـسلا  مهیلع  شموصعم  ناردپ  ءایـصوا و  زا  هک  ار  هچنآ  زین  تماما و  ياه  هعیدو  دومن و  توعد 
کی لـهچ و  نینـس  رد  سپـس  و  دومن .  یفّرعم  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  ّیـصو و  ناوـنع  هب  ار  وا  نآ  زا  دـعب  و  داد ؛ شیوـخ  دـنزرف  لـیوحت  ، 

تداهـش نایرج  رد  ءارماس  رهـش  مدرم  هک  یماگنه  دیدرگ .  قحلم  دوخ  نیرهاط  دادجا  هب  و  دمآ ؛ لیان  تداهـش  یمظع  ضیف  هب  یگلاس 
 ، دـندوب هدـمآ  عمج  مه  درگ  ترـضح  نآ  سّدـقم  رّهطم و  هزانج  عییـشت  تهج  یمیظع  ّتیعمج  دـنتفرگ ،  رارق  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
رد یتموکح  نیلوئسم  مدرم و  هک  تاظحل  نیمه  رد  دندوب .  عییشت  هدامآ  مدرم ،  عمج  رد  زین  یتموکح  نیلوئـسم  رگید  ءارزو و  نینچمه 
هک یلاح  رد  هنهرب ،  ياپ  اب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا ،  ترـضح  ناهگان  دندوب ،  لزنم  زا  ترـضح  هزانج  جورخ  راظتنا 

هفایق و هک  دـندید  داتفا ،  ترـضح  ینارون  لامج  هب  هک  ناشمـشچ  دـش .  جراخ  لزنم  زا  دوب  هتخادـنا  دوخ  شود  يور  دیفـس  يا  هچراـپ 
تلاح نآ  اب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نوچ  دشاب ،  یم  امهیلع  هّللا  تاولـص  يداه  ماما  شردپ  هب  هیبش  تهج  ره  زا  يو ،  لیامش 

زا سپ  تفرگ .  ارف  ار  ّتیعمج  مامت  یبیجع  توکس  دنداتسیا و  بّدوم  اپ ،  رس  ترضح  نآ  مارتحا  هب  ّتیعمج  مامت  دش ،  جراخ  لزنم  زا 
تفرگ و رارق  هوبنا  ّتیعمج  نآ  نیب  رد  دـندروآ و  نوریب  لزنم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  سّدـقم  كاـپ و  رکیپ  یتاـظحل ،  تشذـگ 

سّدقم رکیپ  تفرگ )  ماجنا  یّصاخ  هوکش  اب  هک   ) هزانج عییـشت  زا  دعب  و  دندیدرگ .  يراوگوس  هیرگ و  لوغـشم  رایتخا  یب  دارفا ،  یمامت 
دوخ هک  ترـضح  نآ  ِیـصخش  لزنم  رد  دـندنادرگزاب و  ترـضح  دوخ  لزنم  هب  نفد ،  تهج  ار  هیلع  هّللا  مالـس  مولظم  ماـما  نآ  رّهطم  و 
هزانج رب  دوش ،  جراـخ  لزنم  زا  هک  نآ  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  تسا  رکذ  لـباق  دـیدرگ .  نفد  دوب  هدرک  ّتیـصو 

(53  . ) دوب هدناوخ  زامن  دوخ  ردپ  رّهطم 
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هدنزورف هراتس  نیمهد  ياثر  رد 

دوب و ریدـم ،  ار  نیمز  هک  نآ  مهد  ریم  ورـسخ  مهن ،  ماما  روپ  رارق  يراد  وت  هچ  زا  افج ،  روج و  هار  افـص ز  لها  يداه  اـنف ،  راد  تفر ز 
رد وچ  تفر  بش ،  تشگ  ناهج  زور  رارـش  دز  متـس  رهز  نیمغ ،  لد  نآ  لد  رب  نیدحلم  متـس  و ز  نیک ،  ملظ و  زا  هک  هآ  رادم  ار  نامز 
مرح اب  رادـتقا  اـب  ورـسخ  نَمَز ،  لـها  رخفم  نمت  ؤم  فلخ  نآ  نسح ،  شمـشچ  ود  رون  راـگدرورپ  تیآ  برع ،  ناـهم  رخف  بت  باـت و 
نیا زا  داد  لوسر ،  لآ  هلمج  لولم  نیزح و  هدرک  لوـهج ،  هورگ  ملظ  راـقو  ملح و  عـبنم  مشتحم ،  نآ  مغ  رد  ملا  راـچد  تشگ  مرتـحم ، 

باتفآ هام و  تخر  لاـمج  زا  تریح  رد  ( 54) رابب نوخ  ناگدید  نامز ز  نیز  ایب  هعیـش  راکـشآ  دـشب  هک  نوچ  بجر ،  هام  موس  راگزور 
تـسه هک  ار  نآ  تسا  يدّـمحم  هار  ّطـخ  رب  عنُـص ،  کـلف  نوچ  باـتک  هیآ  نیت ،  هروس  نیتم و  زمر  نیقی  ربهر  نیبم ،  ماـما  نید  يداـه 

ناگدولآ لد  يارـس  نانج  غاب  باُبق  ُهن  قفو  رب  وت  ناقـشاع  رـصق  يا  تسا  قشاع  رـصق  وت  ضراع  هام  هاش ،  يا  باوص  يداه  ّیلع  وچمه 
!؟  نیک ِءارهز  رهاز و  هداز  راگزور  يا  باب  حتف  هتسد  نیا  خر  رب  درک  وت  تسد  دوبن 

هدنزومآ دنمشزرا و  سرد  جنپ 

(1)

نآ كرابم  رضحم  هب  يزور  دنک :  تیاکح  میهاربا  نب  قاحسا  مان  هب  هیلع  هّللا  تاولص  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  باحصا  زا  یکی 
 . ما هتـشگ  يدیدش  دردرـس  هب  التبم  هک  تسا  یتّدم  تشاد :  راهظا  ترـضح  سلجم  رد  هک  مدید  ار  یـصخش  مدش ،  بایفرـش  ترـضح 
ْالا َو  ِتاومَّسلا  َّنا  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َرَی  َْملَوأ  ناوخب :  نآ  رب  ار  نآرق  هفیرش  هیآ  نیا  رادرب و  بآ  يرادقم  اب  ار  یفرظ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

فرطرب دردرـس  هّللاءاشنا  هک  ماـشایب ،  ار  نآ  سپـس  و  ( 55  . ) َنُونِمُْؤی الَف  ُّیَح أ  ٍیَـش  َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَج  َو  امُه  اـنْقّتَفَف  ًاـْقتَر  اـتَناک  َضْر 
(56  . ) دش دهاوخ 

(2)

ترـضح ّیـصو  ایخرب -  نب  فصآ  هک  دـشاب  یم  فرح  هس  داتفه و  ياراد  لاـعتم ،  دـنوادخ  مظعا  مسا  دومرف :  نینچ  دنتـشاد ،  روضح 
کی زا  رتمک  رد  تسناوت  هک  يروط  هب  دش ،  کچوک  شیارب  نیمز  تسناد و  یم  ار  اه  نآ  عومجم  زا  فرح  کی  مالسلا -  هیلع  نامیلس 
کی تسا و  دوجوم  فرح  ود  داتفه و  تلاسر  تیب  لها  ام  دزن  نکیلو  دروآ .  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  دزن  ار  سیقلب  شرع  هظحل 

(57  . ) دشاب یم  ظوفحم  لاعتم  دنوادخ  دزن  نآ  فرح 

(3)

ترـضح تمدخ  باحـصا ،  زا  يا  هّدع  دومن ،  اطع  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  هب  يدازون  لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه 
مالسلا هیلع  ماما  دندش ؟ ایوج  ار  ّتلع  دنتفاین ؛ رورسم  نامداش و  ار  وا  دندش ،  دراو  ترـضح  رب  یتقو  دنیوگ .  کیربت  تینهت و  ات  دندمآ 

راوگرزب نآ  یتحاران  ّتلع  ترضح و  یئوگ  شیپ  سپ  دنادرگ .  یم  هارمگ  ار  يرایسب  هّدع  وا  هک  نوچ  مرادن ،  يدیما  دازون  هب  دومرف : 
(58  . ) دش باّذک  رفعج  نامه  دازون  نیا  تفای و  قّقحت 

(4)

ار یلگ  هخاش  دش و  دراو  یکدوک  مدش ،  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  فیرـش  رـضحم  رد  يزور  دـنک :  تیاکح  يرفعج  مشاهوبا 
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ءادها نم  هب  ار  نآ  سپس  و  دیسوب ؛ داهن و  دوخ  مشچ  رب  دیئوب و  تفرگ و  ار  لگ  هخاش  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  درک .  ترـضح  نآ  میدقت 
 ، دتـسرف شلآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  سپـس  دـسوبب و  دراذـگب و  شیوخ  مشچ  رب  دـیوبب و  ار  یلگ  هخاـش  هک  ره  تشاد :  راـهظا  دومن و 
یم رارق  وفع  دروم  ار  شیاه  شزغل  اهاطخ و  زا  يرایـسب  زین  و  دـیامن ؛ یم  تبث  شلامعا  همان  رد  ار  يرامـش  یب  تانـسح  لاعتم  دـنوادخ 

(59  . ) دهد

(5)

لوسر نباای  تشاد :  راهظا  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  يداه  ّیلع  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  تمدخ  ءارماس  رهش  رد  هفوک  یلاها  زا  یکی 
هب مرادن  ار  نآ  تخادرپ  ناوت  نوچ  متسه و  ینیگنس  ضرق  ياراد  و  مشاب ،  یم  ناتدادجا  امـش و  هب  نادنم  هقالع  ناتـسود و  زا  نم  هّللا ! 

رازه یـس  رادقم  یتاظحل ،  تشذگ  زا  سپ  مشیدنیب .  يا  هراچ  ات  تسیِاب  اج  نیمه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ما .  هدمآ  امـش  دصق 
یب تفرگ و  لّکوتم  رومءام  زا  ار  اه  لوپ  نآ  هیلع  هّللا  مالس  ترـضح  دندروآ .  ترـضح  يارب  یـساّبع -  هفیلخ  لّکوتم -  فرط  زا  رانید 
رازه هد  رادقم  یفوک  درم  نآ  سپ  داد .  یفوک  صخش  نآ  لیوحت  ار  رانید  رازه  یس  نآ  یمامت  دیامن ،  هبـساحم  هک  نآ  نودب  گنرد و 

متـسه راکهدب  رادقم  نامه  هب  نوچ  مرادن ،  زاین  رانید  رازه  هد  زا  شیب  نم  هّللا !  لوسر  نباای  دومن :  راهظا  تشادرب و  ار  اه  نآ  زا  رانید 
درم نآ  اذـل  دومن .  عانتما  يراددوخ و  رانید  رازه  تسیب  نآ  نتفرگ  سپ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  تسا .  یفاک  رادـقم  نیمه  نم  يارب  و 

سپس و  دهدب ،  رارق  اه  ناسنا  رب  دوخ  تّجح  ماما و  ار  یناسک  هچ  هک  دناد  یم  رتهب  دنوادخ  تفگ :  تفرگ و  ار  هیده  نآ  یمامت  یفوک 
(60  . ) دش هفوک  رهش  مزاع 

تیاده هراتس  نیمهد  تبقنم 

دیما ملاع  همه  زا  رادم  ریذپب  یتولخ  ریگ و  رب  مه  زا  لد  الد  يداّیـص  ماد  هب  دـتفا  دور  اجک  ره  هک  يداو  نیا  رد  نایـشآ  ملد ز  غرم  هداتف 
ناتسبش عمج  عمـش  وت  یهّللا  عم  یل  تاقیم  دهاش  وت  اهَـش  يداهلا  ّیلع  يداب  رـضاح و  ذالم  دوصقم  هبعک  تاجاح و  هلبق  رگم ز  يدادما 

رد هچ  زا  رهاظ  هب  تسا  نیسوق  باق  وت  تاذ  نطاب  ماقم  يداشرا  رهب  توسان  هصرع  ّیلو  توهال  هخسن  یتوکلم و  هفیحص  يداجیا  کلم 
هب یهگ  ناگدنّرد ،  هکرب  ِهب  یهگ  يداّدش  چیه  نودرگ ز  هدید  هدیدن  رهد  هب  هک  يدئادش   ( لّکوتم  ) زا يدیـشک  يداسجا  نادکاخ  نیا 

(61  ) يدادجا ءابآ و  هقیرط  رب  هک  تخوس  وت  ناج  رهد ،  ياهالب  رهز و  زوس  يداع ز  یغای  زاس  یم و  مزب  هب  یهگ  نادنز 

بختنم رابرهگ  ثیدح  لهچ 

(1)

ِِهب َّلِحَی  ْنءا  ٌنِمَقَف  َِقلاـْخلا  َطَخْـسءا  ْنَمَو  َنیقُولْخَْملا ،  َطَخَـس  ِلاـُبی  َْمل  َِقلاـْخلا  َعاـطءا  ْنَم  َو  ُعاـُطی ،  َهّللا  َعاـطءا  ْنَمَو  یقَُّتی ،  َهّللا  َیقَّتا  ِنَم 
وا عیطم  نارگید  دشاب ،  یهلا  تارّرقم  ماکحا و  عیطم  دیامن و  تیاعر  ار  یهلا  يوقت  هک  یسک  دومرف :  همجرت :  ( 62  . ) َنیقُولْخَْملا ُطَخَس 
اب ار  لاعتم  يادخ  هچنانچ  و  تشاد ؛  دهاوخن  اه  ناسنا  توادع  ینمشد و  زا  یکاب  دیامن ،  قلاخ  زا  تعاطا  هک  یصخش  ره  و  دنوش .  یم 

 . دریگ رارق  اه  ناسنا  ینمشد  مشخ و  دروم  هک  تسا  راوازس  سپ  دروآرد ،  بضغ  هب  دوخ  ینامرفان  تیصعم و 

(2)

اب هک  یـسک  دوـمرف :  همجرت :  ( 63  . ) ِساّنلا َنِم  ُۀَـشْحَْولا  ِهّللِاب  ِْسنُْالا  ُۀَـمالَعَو  ِساّنلا ،  َنِم  َشَحوَتْـسا  ِهّللاـِب  َِسنءا  ْنَم  مالـسلا :  هیلع  َلاـق 
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تـشحو دنوادخ  اب  سنءا  هناشن  تمالع و  و  دنک .  یم  تشحو  ساسحا  مدرم  زا  دنادب ،  دوخ  سینءا  ار  وا  دشاب و  سنوم  لاعتم  دنوادخ 
 . ندرک يرود  طایتحا و  مدرم  زا  ندیسارهن و  ادخ  ریغ  زا  ینعی  تسا  مدرم  زا 

(3)

ذیذل ار  نآ  زا  دعب  باوخ  يراد ،  هدنز  بش  دومرف :  همجرت :  ( 64  . ) ِماعَّطلا ِبیط  یف  ُدیزَی  ُعوُْجلاَو  ِمانَْملا ،  َُّذلُءا  َرَهَّسلا  مالسلا :  هیلع  َلاق 
مک هچ  ره  درب و  یم  تذل  باوخ  زا  رتشیب  دباوخب  رتمک  ناسنا  هچ  ره  ینعی  دـیازفا  یم  ماعط  یگزمـشوخ  رد  یگنـسرگ  و  دـنادرگ ؛ یم 

 . دوب دهاوخ  رتاراوگ  اذغ  هّزم  دشاب  كاروخ 

(4)

(65  . ) َُهل َِکْبلَقَک  َكِْریَغ  ُْبلَق  امَّن  إَف  ِْهَیل ،  َکِّنَظ إ  َءوُس  َْتفَرَـص  ْنَّمِم  َحْـصُّنلا  َالَو  ِْهیَلَع ،  َتْرِدَـک  ْنَّمِم  افَّصلا  ُِبلْطَت  ال  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
وا هب  تبـسن  هک  یـسک  زا  نینچمه  يوـجم .  ّتبحم  تیمّیمـص و  يراد ،  هنیک  ترودـک و  وا  هـب  تبـسن  هـک  یـسک  زا  دوـمرف :  هـمجرت : 
یم اه  نآ  هب  تبسن  تدوخ  بلق  دننامه  وت  هب  تبسن  نارگید  راکفا  هاگدید و  هک  نوچ  نکن ،  بلط  هظعوم  تحیصن و  یتسه ،  نامگدب 

 . دشاب

(5)

ُلُْخبلاَو ِلْهَْجلاَو ،  ِطْمَْغلا  َیل  ٍعاد إ  ِْملِْعلا  ِبَلَط  ْنَع  ٌفِراص  ُبْجُْعلاَو  ِْتقَْملا ،  ُِبلاج  ُوْهَّزلاَو  ِتانَـسَْحلا ،  ُقِحام  ُدَـسَْحلا  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
ّربـکت و ددرگ .  یم  تانــسح  باوـث  شزرا و  يدوباـن  بجوـم  دـسح  دوـمرف :  هـمجرت :  ( 66  . ) ٌۀَئِّیَـس ٌۀَّیجَـس  ُعَـمَّطلاَو  ِقـالْخ ،  ْـالا  ُّمَذءا 
رد ار  صخش  هجیتن  رد  دوب و  دهاوخ  ملع  لیصحت  عنام  ینیبدوخ  بجُع و  دشاب .  یم  دارفا  توادع  ینمـشد و  هدننک  بذج  یهاوخدوخ 

 . دشاب یم  تشز  دنسپان و  یتلصخ  نتشاد  عَمَط  زین  و  تسا ؛  قالخا  نیرتدب  ندوب  لیخب  دراد .  یم  هگن  ینادان  یتسَپ و 

(6)

یب زا  دروم -  یب  ياـه -  یخوش  ندرک و  هرخـسم  دوـمرف :  همجرت :  ( 67  . ) ِلاّهُْجلا ُۀَعانَـص  َو  ِءاهَفُّسلا ،  ُۀَهاکف  ُلْزَْهلا  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
 . دشاب یم  نادان  ياه  ناسنا  راک  تسا و  يدرخ 

(7)

يارب نآ  رد  يا  هّدـع  هک  تسا  يرازاب  دـننامه  ایند  دومرف :  همجرت :  ( 68  . ) َنوُرَخآ َرِـسَخ  َو  ٌمْوَق  اهیف  َِحبَر  ٌقوُس  اْینُّدلا  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
 . دنوش یم  لّمحتم  تراسخ  ررض و  رگید  يا  هّدع  دنرب و  یم  دوس  ترخآ 

(8)

تالّمجت تورث و  هلیـسو  هب  اـیند  رد  مدرم  دومرف :  همجرت :  ( 69  . ) ِلامْع ْالِاب  ِةَرِخَّْالا  ِیف  َو  ِلاْوم  ْالِاب  اْینُّدـلا  ِیف  ُساّنلا  مالـسلا :  هیلع  َلاـق 
 . دش دنهاوخ  هداد  شاداپ  هبساحم و  لامعا  هلیسو  هب  ترخآ  رد  یلو  دنبای  یم  ترهش 

(9)
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هناشن رورش  دارفا  اب  ترشاعم  ندش و  نیـشنمه  دومرف :  همجرت :  ( 70  . ) ْمُهُِطلاُخی ْنَم  ِرارِش  یلَع  ُّلُدَت  ِرارْش  ْالا  ُۀََطلاُخم  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
 . دوب دهاوخ  وت  ترارش  یتسپ و 

(10)

َُهباص أَف  ُهَراز  ْنَم  َو  الءا  سوُِطب ،  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  اضِّرلا  یَـسُوم  ِْنبا  ّیلَع  يّدَِجل  ْمِِهتَرایِزل  ْمَُهلٌروُفْغَم ،  َِۀبآ  ُلْه  َو أ  ُْمق  ُلْه  أ  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
هواـس یلاوح  ياهاتـسور  زا  یکی  هبآ  یلاـهءا  مق و  یلاـهءا  دومرف :  همجرت :  ( 71  . ) ِراـّنلا یَلَع  ُهَدَـسَج  َمَّرَح  ِءاـمَّسلا  َنِم  ٌةَرْطَق  ِهِقیرَط  یف 

مّدج هک  ره  دوزفا :  ترضح  سپس  و  دننک .  یم  ترایز  سوط  رهش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مّدج  هک  نآ  تهج  هب  دنتـسه  هدیزرمآ 
 . دنادرگ یم  مارح  وا  ندب  رب  ار  شتآ  دنوادخ  دنک  لّمحت  یتخس  همدص و  هار  ریسم  رد  دنک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(11)

َلاق ۀَضاضَغ ؟  ِسْرَّدـلاَو إ ّال  ِرْـشَّنلا  یَلَع  ُدادْزَی  ِنآْرُْقلا ال  ُلاب  ام  مالـسلا :  هیلع  يداْهلا  ِنَسَْحلاَاب  ُْتلءاَس أ  َلاق :  ْتیکِّسلا ،  ِْنب  ِبوُقْعَی  ْنَع 
ِمْوَی یل  ُّضَغ إ  ٍمْوَق  ِّلُک  َدـْنِع  َو  ٌدـیدَج  ٍنامَز  ِّلُک  یف  َوُهَف  ٍسان ،  َنُود  ٍساِنلالَو  ٍنامَز ،  َنُود  ٍنامَِزل  ُْهلَعْجَی  َْمل  یلاـعَت  َهّللا  َّن  إ  مالـسلا :  هیلع 
رورم اب  نآرق  ارچ  مدرک :  لا  ؤس  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دیوگ :  ّتیکِس  نبا  مان  هب  ترـضح  باحـصا  زا  یکی  همجرت :  ( 72  . ) ِۀَمایِْقلا
دومرف مالسلا  هیلع  مام  دراد ؟ دوجو  نآ  رد  دیدج  هزات و  یتلاح  هشیمه  هکلب  دوش ؛ یمن  سردنم  هنهک و  رارکت ،  ندناوخ و  دایز  نامز و 
یمامت اه و  نارود  مامت  يارب  هکلب  تسا ؛  هدادـن  رارق  صوصخم  يا  هفیاط  ای  یّـصاخ و  ناـمز  يارب  ار  نآرق  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نوچ  : 

ءارجا لمع و  لباق  تمایق  زور  ات  يرـشب  عماوج  يارب  دراد و  يا  هزات  دیدج و  تلاح  هشیمه  تهج  نیمه  هب  تسا ،  هداتـسرف  مدرم  راشقا 
 . دشاب یم 

(12)

یـسک نآ  لباقم  رد  يدنت  بضغ و  دومرف :  همجرت :  ( 73  . ) ٌمُْؤل ُِکلْمَت  ْنَم  یلَع  َو  ٌزْجَع ،  ُِکلْمَت  ْنَم ال  یلَع  ُبَضَْغلا  مالـسلا :  هیلع  َلاـق 
تمالع يراد  ار  وا  یئور  رد  ور  هلباقم و  ناوت  هک  یـسک  لباقم  رد  یلو  تسا ،  یناوتان  زجع و  تمالع  يرادـن ،  ار  وا  اب  هلباـقم  ناوت  هک 

 . تسا تلاذر  یتسپ و 

(13)

 : همجرت ( 74  . ) ْمِِهناجیت ْنِم  ُعَطْـسَت  ُراْون  ْالاَو  ِۀَمایِْقلا ،  َمْوَی  اِنتَیالِو  ِلْهءا  َو  انیّبُِحم  ِءافَعُِـضب  َنُوماّوَْقلا  اِنتَعیـش  ُءاملَع  یتْاَی  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
یم روشحم  یلاح  رد  تمایق  زور  دنیامن ،  لکشم  عفر  اه  نآ  زا  دنـسرب و  ام  ناوریپ  ناتـسود و  دایرف  هب  هک  ینادنمـشناد  ءاملع و  دومرف : 

 . دشخرد یم  اه  نآ  زا  رون  دنراد و  رس  رب  یناشخرد  جات  هک  دنوش 

(14)

ِتاقو ْالا  ِیف  ٌلِدَتْعُم  ِةَدوُُرْبلا ،  ِْتقَو  یف  ٌدِراب  ِةَرارَْحلا ،  ِْتقَو  یف  ُّراح  ُهَّن  إَف  ِناْجنِذاْبلا ،  َنِم  اَنل  اوُِرثْکَتْسا  ِِهتَمِراهَق :  ِضْعَِبل  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
 ، امرگ لصف  رد  هک  دـیئامن  تخپ  ناجمداب  ام  يارب  رتشیب  دومرف :  دوخ  ناـمالغ  زا  یـضعب  هب  همجرت :  ( 75  . ) ٍلاح ِّلک  یلَع  ٌدِّیَج  اـهِّلُک ، 

 . تسا دیفم  لاح  ره  رد  دشاب و  یم  لدتعم  لاس  نارود  مامت  رد  و  تسا .  درس  امرس ،  لصف  رد  مرگ و 

ع)  ) يداه ماما  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  www.Ghaemiyeh.comلهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 48زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


(15)

 . َروُمَْعلا َو  َۀثِّللا  یِقَّتَی  َو  َرارِْملا ،  ُء  یِفُْطی  َو  ِغامِّدلا ،  َنِم  َدوُّدـلا  ُدُرْطَی  َو  ِس ،  أَّرلا  ِیف  َْرعَّشلا  ُُتْبُنی  ِجاْعلا  ِطْشِِمب  ُحیرْـسَّتلا  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
ياه مرک  يدوبان  ببـس  نینچمه  دشاب ،  یم  وم  شیازفا  ندـیئور و  ببـس  جاع ،  هناش  هلیـسو  هب  اهوم  ندرک  هناش  دومرف :  همجرت :  ( 76)

 . ددرگ یم  اه  هثل  ّکف و  یتمالس  بجوم  دش و  دهاوخ  خُم  رس و  نورد 

(16)

شومارف روآ و  دایب  دومرف :  همجرت :  ( 77  . ) َکُعَْفنَی ٌبیبَح  َو ال  َکُعَنْمَی ،  ٌبیبَط  َِکلْهءا ال  ْيَدَی  َْنَیب  َکَعَرْصَم  ْرُکُذا  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
چیه دوش و  یم  يرپس  ترمع  رخآ  تاظحل  يریگ و  یم  رارق  نایانـشآ  هداوناخ و  ءاضعا  عمج  ناـیم  رد  هک  ار  یعقوم  تلاـح و  نآ  نکن 

 . دهد تاجن  تلاح  نآ  زا  ار  وت  دناوت  یمن  یتورث  یتسود و  یکشزپ و 

(17)

همجرت ( 78  . ) ِراّنلا َیل  َُهداز إ  َناک  ُهَفَّلَخ  ام  َو  ِْهیَلَع ،  ْرَجُْؤی  َْمل  ُهَقَْفنَءا  امَو  ِهیف ،  ُكَراُبی  یمَن ال  ْن  إَو  یْمنَیال ،  َمارَْحلا  َّن  إ  مالسلا :  هیلع  َلاق 
یمن فرـصم  یـشوخ  اب  تشاد و  دهاوخن  یتکرب  دوش  دایز  دنک و  دشر  ًانایحا  مه  رگا  درادن و  ّومن  دشر و  مارح ،  لاوما  انامه  دومرف :  : 

ره هب  دوخ  زا  دـعب  يارب  هک  يرادـقم  ره  تسین و  شیارب  یـشاداپ  رجءا و  دـشاب  هدرک  کمک  قاـفنا و  مارح  لاوما  زا  ار  هچنآ  و  ددرگ . 
 . ددرگ یم  بقاعم  دراذگ  یقاب  ناونع 

(18)

 . دراذگ یمن  دساف  ياه  بلق  اه و  لد  رد  يرثا  تمکح  دومرف :  همجرت :  ( 79  . ) ِةَدِساْفلا ِعابِّطلا  ِیف  ُعَْجنَت  ُۀَمْکِْحلَا ال  مالسلا :  هیلع  َلاق 

(19)

دنهاوخ دایز  وا  نایوگدب  دشاب  یضار  دوخ  زا  هک  ره  دومرف :  همجرت :  ( 80  . ) ِْهیَلَع َنوُطِخاّسلا  َُرثَک  ِهِسْفَن  ْنَع  َیِضَر  ْنَم  مالسلا :  هیلع  َلاق 
 . دش

(20)

دیامن لّمحت  ربص و  دوش و  دراو  یسک  رب  هک  یتبیصم  دومرف :  همجرت :  ( 81  . ) ناتَْنِثا ِعِزاْجِلل  َو  ٌةَدِحاو  ِِرباّصِلل  ُۀَبیصُْملَا  مالسلا :  هیلع  َلاق 
 . تشاد دهاوخ  یتحاران  ود  دنک  عزج  دنزب و  دایرف  هچنانچ  یلو  تسا ؛  یتحاران  کی  اهنت  ، 

(21)

اه و هعقب  دـنوادخ  يارب  دومرف :  همجرت :  ( 82  . ) اْهنِم ُریْحلاَو  ُهاعَد ،  ْنَِمل  ُبیجَتْـسَیَف  اهیف  یعُْدی  ْنءا  ُّبُِحی  ًاعاِقب  ِهِّلل  ّنِا  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
مرح رئاح و  اه  هعُْقب  زا  یکی  هک  دـنادرگ  باجتـسم  ار  اهاعد  هک  نآ  ات  دوش  هدـناوخ  ادـخ  اه  نآ  رد  دراد  تسود  هک  تسا  یئاه  ناـکم 

 . دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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(22)

یم باوث  هک  یسک  اهنت  انامه  دومرف :  همجرت :  ( 83  . ) ًالِجآَو ًالِجاع  ِلامْعالِاب  يزاجُْملاَو  ُِبقاعُْملاَو  ُبیثُْملا  َوُه  َهّللا  ّنِا  مالسلا :  هیلع  َلاق 
 . دوب دهاوخ  دنوادخ  دهد ،  یم  شاداپ  هدنیآ  رد  ای  هظحل  نامه  رد  ار  اهراک  دنک و  یم  باقِع  دهد و 

(23)

هتـشادن سفن  لرتنک  دنک و  تناه  نتـشیوخ إ  هب  سکره  دومرف :  همجرت :  ( 84  . ) ُهَّرَـش ْنَمءاَت  الَف  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  َْتناه  ْنَم  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
 . نادن نامءا  رد  وا  ّرش  زا  ار  دوخ  دشاب 

(24)

نانچ مدرم  اب  هک  تسا  ناـنچ  ینتورف  عضاوت و  دومرف :  همجرت :  ( 85  . ) ُهاطُْعت ْنءا  ُّبُِحت  ام  َساّنلا  َیَطُْعت  ْنءا  ُعُضاوَّتلَا  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
 . دننک نآ  وت  اب  يراد  تسود  هک  ینک 

(25)

دنوادخ دنتـسه و  هدـیدپ  دـیدج و  ماسجا ،  انامه  دومرف :  همجرت :  ( 86  . ) ُهُمِّسَُجم َو  ُُهثِدُْـحم  ُهّللاَو  ٌثَدُْـحم  َمْسِْجلا  ّنِا  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
 . تسا اه  نآ  شخب  مّسجت  هدنروآ و  دوجو  هب  لاعتم 

(26)

 : دوـمرف همجرت :  ( 87  . ) ءامْـس ْالا  َنَسْحءا  ِهِسْفَِنل  َراتْخاَو  ًاعیدـَب ،  َءایْـشالا  َقَلَخ  َُّمث  ُهَعَم ،  ٌیْئیَـش  ـال  ُهَدْـحَو  ُهّللا  ِلَزَی  َْمل  مالـسلا :  هیلع  َلاـق 
 . دیزگرب دوخ  يارب  ار  اه  مان  نیرتهب  و  هدیرفآ ،  دوخ  تردق  اب  ار  تادوجوم  مامت  دوبن ،  وا  اب  يزیچ  دوب و  اهنت  لَزءا ،  زا  دنوادخ 

(27)

هک یناـمز  دومرف :  همجرت :  ( 88  . ) َۀَـنِّیَْبلا ُلَئْـسَی  َو ال  مالـسلا  هیلع  دُواد  ِءاضَقَک  ِهِْملِِعب  ِساّنلا  َْنَیب  یـضْقَی  ُِمئاْقلا  َماق  اذِا  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
دهاش لیلد و  زا  هک  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  دننامه  دیامن ؛ یم  تواضق  شیوخ  ملع  هب  مدرم  نیب  رد  دیامن  مایق  ّجع )  ) تّجح ترـضح 

 . دیامرف یمن  لا  ؤس 

(28)

 : دومرف همجرت :  ( 89  . ) َنیقُولْخَْملا ِِهب  َّلِحَی  ْنءا  ٌنِمَقَف  َِقلاْخلا  َطَخْسءا  ْنَم  َو  َنیقُولْخَْملا  ِطَخَِسب  ِلاُبی  َْمل  َِقلاْخلا  َعاطَا  ْنَم  مالسلا :  هیلع  َلاق 
 . تشاد دهاوخن  یکاب  نارگید  ینکشراک  رهق و  زا  دشاب  ادخ  وریپ  عیطم و  سکره 

(29)

دوبداـی نیرتهب  شناد  ملع و  دومرف :  همجرت :  ( 90  . ) ٌۀیَفاص ٌتآِْرم  ُةَرْکِْفلاَو  ٌناسِح ،  ٌلَلُح  َُبد  ْالاَو  ٌۀَمیرَک  ٌۀَثارِو  ُْملِْعلَا  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
 . تسا اه  همانرب  لامعا و  هدننک  نییزت  فاص و  هنیئآ  هشیدنا  رکف و  تسا و  اه  یکین  نیرتابیز  بدا  تسا ،  نارگید  هب  لاقتنا  يارب 
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(30)

زا ار  ناـسنا  رورغ ،  ینیبدوخ و  دوـمرف :  همجرت :  ( 91  . ) ِلْهَْجلا َو  ِطْمَْغلا  َیل  ٍعاد إ  ِْملِْعلا ،  ِبَلَط  ْنَع  ٌفِراـص  ُبْجُْعلا  مالـسلا :  هیلع  َلاـق 
 . دناشک یم  ینادان  تراقح و  تمس  هب  دراد و  یم  زاب  مولع  لیصحت 

(31)

 ، نادرگم شدیماان  تسا  هتسب  دیما  وت  هب  هک  یسک  دومرف :  همجرت :  ( 92  . ) َکیداُعی َو  ُهّللا  َکَتُقْمَیَف  َکیجار  ْبِّیَُخت  ال  مالسلا :  هیلع  َلاق 
 . تفرگ یهاوخ  رارق  دنوادخ  بضغ  دروم  هنرگو 

(32)

هاـگچیه اـیند  تـالّمجت  لاوما و  هب  تبـسن  صیرح  عاّـمط و  صخـش  دومرف :  همجرت :  ( 93  . ) ِصْرِْحلا ُوذ  َحارَتْسا  اَـم  مالـسلا :  هیلع  َلاـق 
 . تشاد دهاوخن  تحارتسا  شیاسآ و 

(33)

 ، يرگ شاخرپ  باـتع و  هک )  شاـب  بظاوم   : ) دومرف همجرت :  ( 94  . ) ِدـْقِْحلا َنِم  ٌْریَخ  ُباتِعلاَو  یلاقَّتلا ،  ُحاتْفِم  ُباتِْعلا  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
ياهررـض هنیک ،  نوـچ   ) تسا رتـهب  ینورد  ینمـشد  هنیک و  هـب  تبـسن  يرگ  شاـخرپ  لاـح  ره  رد  یلو  تـسا ،  بـضغ  دـیلک  همّدـقم و 

( . درادرب رد  ار  يرت  كانرظخ 

(34)

 . ِریقَْحلا ِیف  ُرَظَّنلاَو  ِریسَْیلا  ُعاّبت  ُۀَّقِّدلاَو إ  ِطُونُقلا ،  ُةَّدِش  َو  ِسْفّنلا  ُهَرَـش  ُْرقَْفلا  َو  َکیفْکَی ،  اِمب  اضّرلاَو  َکیّنَمَت ،  ُۀَِّلق  ینِْغلا  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
یعقوم نآ  رد  یتسد  یهت  رقف و  نکیلو  يدرگ ،  عناـق  یـضار و  تسا  رـضاح  دوجوم و  هچنآ  هب  دـشاب و  عّقوت  وزرآ و  رتم  همجرت :  ( 95)

هدافتـسا فرـصم و  دوجوم و  تاـناکما  هب  نداد  ّتیمها  لـئاسم ،  هب  هّجوـت  ّتقد و  اـّما  دوـش ،  هداد  ّتیمها  یناـسفن  ياـهوزرآ  هک  تسا 
 . دشاب مک  زیچان و  هچ  رگا  تسا ،  اه  نآ  زا  حیحص 

(35)

 : همجرت ( 96  . ) ًاْملُظ َو  ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـع  َو  ًاطِْـسق  َضْرالا  َُالْمَی  يذَّلا  ُِمئاْقلا  ُُهْنبا  ُهَدـَْعب  َو  ِنَسَْحلا ،  يدـَْعب  ُماـمِْالا  مالـسلا :  هیلع  َلاـق 
لدع و زا  رپ  ار  نیمز  هک  دشاب  یم  مالسلا  امهیلع  دوعوم  يدهم  شدنزرف  وا  زا  دعب  و  نسح ؛  مدنزرف )   ) نم زا  دعب  هفیلخ  ماما و  دومرف : 

 . دشاب هتشگ  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  يروط  نامه  دیامن ،  یم  داد 

(36)

 : دومرف همجرت :  ( 97  . ) ُْهنِم َِکلذ  َمَْلُعی  یّتَح  ًاءوُس  ٍدَـح  ِأب  َّنُُظی  ْن  ٌمارَحَف أ  ِرْوَْجلا  َنِم  ُبَلْغ  ِهیف أ  ِلْدَْـعلا  ُنامَز  َناک  اذ  إ  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
 . دشاب مولعم  نیقی و  هک  نآ  رگم  دوب  نامگدب  یصخش  هب  دیابن  دشاب ،  یهابت  رب  بلاغ  مکاح و  یعامتجا ،  تلادع  هک  ینامز  نآ  رد 
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(37)

تیب لها  ام  تیـالو  اـنامه  دومرف :  همجرت :  ( 98  . ) ِةَِرماْغلا ِراِحْبلا  ِۀَُّجل  یف  اِهب  اوُکَلَـس  َْول  ٌۀَمْـصَِعل ،  اِنتَیالِِوب  اِنتَعیـِشل  َّن  إ  مالـسلا :  هیلع  َلاق 
يونعم يّدام و   ) تالکشم مامت  رب  دنیوج ،  کّسمت  نآ  هب  روما  همه  رد  هچنانچ  هک  دشاب  یم  ینمءا  هاگهانپ  نامناتـسود  نایعیـش و  يارب 

 . دنیآ قیاف  ( 

(38)

مان هب  شباحصا -  زا  یکی  هب  دومرف :  همجرت :  ( 99  . ) ًاقِداص َتنَُکل  ِةالَّصلا  ِكِراتَک  َۀَّیقَّتلا  َكِرات  َّن  إ  َْتُلق :  َْول  ُدُواد  ای  مالسلا :  هیلع  َلاق 
 . دوب یهاوخ  قداص  تسا ،  زامن  كرت  دننامه  هّیقت  كرت  هک  يوش  لئاق  رگا  دومرف :  یمّرص -  دواد 

(39)

 : همجرت ( 100  . ) ِةَرْدُْقلا َعَم  ََکلذ إ ّال  َنوُکَی  َو ال  َکَْظیَغ ،  َمِظْکَت  َو  َکَسْفَن  َِکلْمَت  ْنءا  َوُه  مالـسلا :  هیلع  َلاقَف  ِْملِْحلا ؟ ِنَع  ُُهْتلءاَس  َلاق : 
کلام لاـح  ره  رد  هک  نیا  دومرف :  خـساپ  رد  ترـضح  دومن ؟ لا  ؤس  يراـبدرب  ملِح و  ياـنعم  نوماریپ  ترـضح  نآ  زا  باحـصا  زا  یکی 

ار یصخش  اب  هلباقم  ناوت  هک  دشاب  یلاح  رد  يرابدرب  لّمحت و  نیا  یئامن و  شوماخ  ار  نآ  يرب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  یـشاب و  دوخ  سْفَن 
 . یشاب هتشاد 

(40)

يَْوَلب ْنِم  ِةَرِخ  ْالا  َباَوث  َو  ًابَبَـس  ِةَرِخ  ْالا  ِباوِثل  اینّدـلا  يْوَلب  َلَعَج  َو  یبْقُع ،  َراد  َةَرِخ  ْالاَو  يْوَلب  َراد  اینّدـلا  َلَعَج  َهّللا  ّنِا  مالـسلا :  هیلع  َلاـق 
هجیتن هاگیاج  ار  ترخآ  و  داد ؛ رارق  تالکشم  تاناحتما و  اهالب و  هاگیاج  ار  ایند  دنوادخ ،  انامه  دومرف :  همجرت :  ( 101  . ) ًاضَوِع اینّدلا 

ار ایند  تامحز  شاداپ  رجا و  داد و  رارق  ترخآ  تاماقم  هب  ندیـسر  هلیـسو  ار  ایند  ياه  یتخـس  تامحز و  اهالب و  سپ  تامحز ،  يریگ 
 . دیامرف یم  اطع  ترخآ  رد 

اهتشون یپ 

هـسیفن هعومجم  نیا  مّود  دـلج  تمـسق  نیرخآ  رد  تسا  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  هک  یئاهباتک  زا  یـضعب  تاصّخـشم  ماـن و  تسرهف  -1
لاس بجر ،  ای 13  مّود  نیب  و  هّجحلا ،  يذ  ای 27  نیب 15  نیثّدحم  نیخّروم و  رظن  زا  ترـضح ،  تدالو  خیرات  رد  -2 دشاب .  یم  دوجوم 

ناونع هب  ترضح  نآ  بقل  مان و  -4 دشاب .  یم  یسمش  يرجه  لاس 206  هام ،  رهم  مُهن  اب  قباطم  روکذم ،  خیرات  -3 تسا .  فالتخا   212
يرجه لاس 247  هامریت ،  مهدزای  اـب  قباـطم  -5 دوـش .  یم   20 ریبک 110 ،  دـجب  فورح أ  ددـع  قبط  مالـسلا  هیلع  يداه )  ّیلع ،   ) ماـما

ج 6 ماکح :  الا  بیذهت  ج 1 ،  یفاک :  لوصا  زا :  تسا  هدش  هتفرگرب  ترضح  نآ  تالاح  رگید  تدالو و  خیرات  -6 دوب .  دهاوخ  یسمش 
فشک ج 4 ،  بوشآرهش :  نبا  بقانم  ج 2 ،  یسربط :  يرولا  مالع  إ  ج 2 ،  ۀعیّـشلا :  نایعءا  هسیفن ،  ۀعومجم  ع ، )   ) تیبلا لها  خیرات  ، 
ۀنیدم -8 یهآ .  یلع  ياقآ  مرتحم :  رعاش  زا  راعـشا  -7 يدـنوار و . . . .  تاوعد  عوبـسُالا ،  لامج  ج 48 ،  راون :  ـالاراحب  ج 2 ،  ۀّمغلا : 

ص ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  -9 ص 228 .  ۀّیصولا :  تابثإ  ح 368 ،  ص 410 ،  يربط :  همام  الا  لئالد  ح 242 ،  ص 419 ،  ج 7 ،  زجاعملا : 
هب ح 47 ،  ص 157 ،  ج 50 ،  راون :  الا  راحب  ماکح ،  الا  بیذـهت  زا  لقن  هب  ح 15 ،  ص 363 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  -10 ح 25 .   ، 368

يرولا مالع  إ  ح 4 ،  ص 360 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثءا  ح 1 ،  ص 498 ،  ج 1 ،  یفاک :  لوصا  -11 جئارخ .  دّجهتملا و  حابـصم  زا  لقن 

ع)  ) يداه ماما  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  www.Ghaemiyeh.comلهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 48زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 378 ج 2 ،  ۀّمغلا :  فشک  ص 314 ،  ینیضح :  يربکلا  ۀیاده  ص 410 ،  ج 4 ،  بوشآرهش :  نبا  بقانم  ص 114 ،  ج 2 ،  یسربط : 
 ، ج 3 ةادهلا :  تابثإ  -13 ص 319 .  ینیضح :  يربکلا  ۀیاده  ح 41 ،  ص 374 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  -12 ص 466 .  ۀسیفن :  ۀعومجم  ، 

تابثإ -15 ص 236 .  ۀسیفن :  ۀـعومجم  ح 46 ،  ص 377 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  -14 يدنوار .  جـئارخ  زا  لقن  هب  ص 47 ،  ص 378 ، 
نم نام  الا  -18 ص 314 .  ینیضح :  يربکلا  ۀیاده  -17 ح 68 .  ص 383 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  -16 ح 50 .  ص 380 ،  ج 3 ،  ةادهلا : 

-20 ح 2483 .  ص 491 ،  ج 7 ،  زجاعملا :  ۀنیدم  ح 465 ،  ص 529 ،  بقانملا :  یف  بقّاث  -19 مّوس .  لصف  ص 48 ،  رافس :  الا  راطخءا 
هباشم انمض  ح 79 ،  ص 385 ،  ج 7 ،  ةادهلا :  تابثإ  ح 14 ،  ص 355 ،  ج 1 ،  یفاک :  لوصا  -21 ص 37 38 .  ج 2 ،  ۀعیّشلا :  نایعءا 

-22 ص 232 .  ۀسیفن :  ۀعومجم  ح 28 ،  ص 32 ،  ج 7 ،  زجاعملا :  ۀنیدم  دنا :  هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  زین  ار  ناتـساد  نیمه 
يرولا مالع  زا إ  لـقن  هب  ح 34 ،  ص 370 ،  ج 3 ،  ةادـهلا :  تابثإ  -24 هیآ 65 .  دوه :  هروـس  -23 ح 9 .  ص 290 ،  رابخ :  الا  یناـعم 

مالعإ ص 233 ،  ۀسیفن :  ۀعومجم  ح 31 ،  ص 369 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  ح 3 ،  ص 673 ،  ج 2 ،  حیارجلا :  جیارخلا و  -25 یسربط . 
 : یفاک لوصا  -26 ح 32 .  ص 138 ،  ج 50 ،  راون :  الاراحب  ح 467 ،  ص 532 ،  بقانملا :  یف  بقاّثلا  ص 118 ،  ج 2 ،  یسربط :  يرولا 

ح ص 423 ،  ج 7 ،  زجاعملا :  ۀنیدم  ح 6 ،  ص 360 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  ص 325 ،  دیفم :  خیش  صاصتخا  ح 3 ،  ص 498 ،  ج 1 ، 
 ، ح 8 ص 276 ،  ج 2 ،  حیارجلا :  جیارخلا و  ح 6 ،  ص 499 ،  ج 1 ،  یفاک :  لوصا  -28 ص 38 .  ج 2 ،  عیّشلا : ،  نایعءا  -27  . 2425

راون الاراحب  ص 415 ،  ج 4 ،  بوشآرهش :  نب  بقانم  ص 119 ،  ج 2 ،  یسربط :  يرولا  مالع  إ  ح 49 ،  ص 380 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ 
ینالوط رایسب  ناتساد  ح 17 ،  ص 363 ،  ج 3 ،  ةادـهلا :  تابثإ  ص 124 128 ،  یسوط :  خیـش  ۀبیغ  -29 ح 10 .  ص 198 ،  ج 50 ،  : 
حیتافم فیرـش  باتک  هلمج :  نآ  زا  هک  دـنا ،  هدرک  رکذ  صوصخم  یئاعد  زور  ره  يارب  هیعدءا  بتک  رد  -30 دیدرگ .  صیخلت  تسا ، 

 ، ص 395 ج 1 ،  قودص :  خیش  لاصخ  ح 9 ،  ص 383 ،  نیّدلا :  لامک  31-إ  دنیامرف .  هعجارم  نآ  هب  دنناوتم  نادنمقالع  تسا ،  نانجلا 
جیارخلا و -32 توافت .  رـصتخم  اـب  ح 7 ،  ص 195 ،  ج 50 ،  راوـن :  ـالاراحب  ح 17 ،  ص 412 ،  ج 1 ،  حـیارج :  جـیارخ و  ح 102 ، 
 ، ج 3 ةّدوملا :  عیبانی  ص 390 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  -33 ح 32 .  ص 369 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  ح 7 ،  ص 675 ،  ج 2 ،  حیارجلا : 
 ، ص 498 ج 7 ،  زجاعملا :  ۀنیدم  ص 413 ،  بوشآرهش ج 3 ،  نبا  بقانم  ح 5 ،  ص 569 ،  ج 2 ،  لئاسولا :  كردتسم  -34 ص 129 . 

ح ص 445 ،  ج 7 ،  زجاعملا :  ۀنیدم  ح 26 ،  ص 338 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  -36 ح 20 .  ص 24 ،  ج 1 ،  یفاک :  لوصا  -35 ح 2490 . 
ص ج 1 ،  حئارجلاو :  جئارخلا  -37 رصتخم .  توافت  اب  يربط  ۀمام  الا  لئالد  یفاک و  زا  لقن  هب  ح 2433 و 2434 ،  و ص 431 ،   ، 4448
ح ص 549 ،  بقانملا :  یف  بقاّثلا  ح 2470 ،  ص 463 ،  ج 7 ،  زجاعملا :  ۀنیدم  ح 37 ،  ص 371 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  ح 1 ،   ، 392
ج 50 راون :  الاراحب  ص 292 ،  ج 1 ،  یسوط :  خیش  یلامءا  -38 ح 26 .  ص 141 ،  ج 50 ،  راحب :  ص 389 ،  ج 2 ،  ۀّمغلا :  فشک   ، 11
ج یسوط :  خیش  یلامءا  -39 ص 406 .  ج 4 ،  بوشآرهش :  نبا  بقانم  ح 2436 ،  ص 434 ،  ج 7 ،  زجاعملا :  ۀنیدم  ح 6 ،  ص 128 ،  ، 
 . ح 3 ص 125 ،  ج 50 ،  راحب :  ح 2439 ،  ص 439 ،  ج 7 ،  رجاعملا :  ۀنیدم  ح 24 ،  ص 367 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  ص 294 ،   ، 1
 ، ج 50 راحب :  ص 413 ،  ج 4 ،  بوشآرهش :  نبا  بقانم  ح 20 ،  ص 366 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  ص 282 ،  یسوط :  خیش  یلامءا  -40

ح ص 551 ،  بقانملا :  یف  بقاـّثلا  ص 393 ،  ج 1 ،  حئارجلاو :  جئارخلا  -41 ح 2435 .  ص 432 ،  ج 7 ،  زجاعملا :  ۀـنیدم  ص 124 ، 
یف بقاّثلا  -42 ح 2471 .  ص 466 ،  ج 7 ،  زجاعملا :  ۀنیدم  ص 230 ،  ۀسیفن :  ۀعومجم  ح 38 ،  ص 374 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ   ، 12

 : یفاک لوصا  -43 ح 2472 .  ص 469 ،  ج 7 ،  زجاعملا :  ۀنیدم  ح 39 ،  ص 373 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ  ح 13 ،  ص 553 ،  بقانملا : 
مالع إ  ح 5 ،  ص 360 ،  ج 3 ،  ةادـهلا :  تابثإ  ح 10 ،  ص 680 ،  ج 2 ،  جـیارخلا :  ص 324 ،  صاـصتخا :  ح 2 ،  ص 417 ،  ج 1 ، 

ج 50 راون :  الاراحب  ح 2437 ،  ص 436 ،  ج 7 ،  زجاعملا :  ۀنیدم  ص 291 ،  ج 1 ،  یسوط :  خیش  یلامءا  -44 ص 126 .  ج 2 ،  يرولا : 
و بقاّثلا ؛  زا  لـقن  هب  ح 2484 ،  و ص 492 ،  جـئارخ ؛  زا  لقن  هب  ح 2481 ،  ص 486 ،  ج 7 ،  زجاعملا :  ۀنیدم  -45 ح 5 .  ص 127 ،  ، 
 ، ج 2 جئارجلا :  جیارخلا و  ص 115 ،  ج 2 ،  یسربط :  يرولا  مالع  46-إ  توافت .  رصتخم  اب  ح 89 ،  ص 378 ،  ج 3 ،  ةادهلا :  تابثإ 
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