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دیواج مایق 

باتک تاصخشم 

8463-79: سلجم هناخباتک  كردم  هرامش 
157 ق ، - ییحینبطول فنخموبا ، : هسانش رس 

یسراف نیسحلالتقم . : يدادرارق ناونع 
یکدوج هللاتجح  حیحصت  همجرت و  فنخمیبا / نیسحلالتقم " هدینادرگ "  دیواج :  مایق  : باتک ناونع 

.1377 نایبت ، یتاراشتنا  یگنهرف  هسسوم  نارهت :  : هریغ شخپ و  رشن و  تیعضو 
لودج راهچ :. یس و  [، 140  ] :ص يرهاظ تاصخشم 

(1 خیرات ؛ هعومجم  :) تسورف
. فنخمیبا نیسحلالتقم  دیواج  مایق  دلج :  يور  ناونع   : طبترم ياهناونع  هب  طوبرم  ياهتشاددای 

: هدشینیتال دلج  تشپ   : طبترم ياهناونع  هب  طوبرم  ياهتشاددای 
.Hossain

سیونریز تروص  هب  همانباتک   : رثا لخاد  ياه  هیامن  همان و  هژاو  همانباتک ،  هب  طوبرم  ياهتشاددای 
نیسحلالتقم : رگید نوگ  هنوگ  ياهناونع 
،61 ق البرک هعقاو   : عوضوم

61ق  - 4، موس ماما  (< (< ع ، یلعنبنیسح  : عوضوم
اروشاع  : عوضوم

23 م7041 1377ب الف /BP41/5: هرگنک يدنب  هدر 
ححصم مجرتم و   - ، 1335، هللاتجح یکدوج ، : هدوزفا هسانش 

نیسحلالتقم : هدوزفا هسانش 
23 م7041 1377ب الف  / National library of Iran1188250BP41/5: یبایزاب هرامش  لحم و 

1409882 یمالسا ياروش  سلجم  هناخباتک  : یبایزاب هرامش  لحم و 
284244: دروکر رگسانش 

نادیهش يهرطاخ  نتشاد  هاگن  هدنز  ای  يراگن  لتقم 

شرازگ نارگید  يارب  هتـشذگیم  يورایور  هاپـس  ود  رب  ار  هچنآ  هتـشاد و  روضح  گنج  نادـیم  رد  يرگـشرازگ  راگزور ، نیرتنهک  زا 
هک درکیم  شرازگ  یفرط  دوس  هب  و  تساوخیم ، دوخ  هک  درکیم  يزاس  ریوصت  نانچ  ار  گنج  يهنحص  رگشرازگ  نیا  تسا  هدرکیم 

زوریپ گنج  نیا  رد  هاپـس  رادرـس  رگا  يور ، نیا  زا  دوب ؛ هاپـس  ود  زا  یکی  رادرـس  حاّدـم  رعاـش  رگـشرازگ ، نیا  هاـگ  دوب . هتـسباو  نادـب 
يا يزوریپ  ره  زا  هک  دشیم  هیجوت  نانچ  دروخیم ، تسکـش  رگا  دشیم و  هدیـشک  ریوصت  هب  رعـش  رد  نادنچ  دص  وا  يزوریپ  دـشیم ،

هب نآ ، زا  سپ  اههدس  دیاش  اهلاس و  ای  نامزمه  اهگنج ، زا  يرایـسب  هک  مینیبیم  خـیرات  رد  ام  ددرگ . نیزگیاج  ناگدنونـش  نهذ  رد  رتهب 
نیا یـسودرف . يهمانهاش  ای  ینانوی و  ياههسامح  نوچمه  دوشیم . هدیـشک  ریوصت  هب  رثن ، هاگ  ًاـبلاغ و  رعـش ، ناـبز  هب  یـسامح  ياهویش 

مینادیم هکنانچ  یخیرات . ياهشرازگ  رد  ات  دیآیم  تسد  هب  رتهب  راعشا  رد  فده  نآ  و  دننکیم . لابند  ار  یـصاخ  فده  زین ، اههسامخ 
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مالسا مان  هب  رهاظتم  برع  تفالخ  و  گنهرفیب ، كرت  تنطلـس  يایـسآ  گنـس  ود  نایم  رد  یناریا ، یعیـش  يهزاوآ  دنلب  رعاش  یـسودرف 
نایمارک تسا . هتخاس  مهارف  نایماّرک »  » زیتس درخ  يرشب و  دض  یحطس و  يهشیدنا  يارب  یبسانم  ياضف  كرت ، تنطلـس  و  تسا ، راتفرگ 

تسرد و يهشیدنا  ره  هب  هدش و  یمالسا  دیاقع  مالک و  هفسلف و  رکف و  رادنادیم  ناسارخ  رد  رتيرشق  تروص  هب  هک  دنتسه  هرعاشا  نام 
یناریا و گـنهرف  هد ] هحفـص  رادهشیر [  ثاریم  هک  یـسودرف  دـنزاتیم . يرگینطاـب  يرگیـضفار و  يهناـهب  هب  ياهنادـنمدرخ ، یلوـصا و 
، میدق ناریا  ریطاسا  ندروآ  رد  مظن  هب  يهناهب  هب  دراد ، رایتخا  رد  یناسنا  گنهرف  نیرتینغ  ناونع  هب  ار ، عّیشت  ییارگدرخ  یشیدنادازآ و 

تابثا رد  دوریم . كرت » يزات -  » لذـبتم راکفا  اب  یگنهرف  يهزرابم  هب  حیـصف ، اویـش و  يابز  یـسامح و  ياهویـش  اب  هناملاع ، هنامیکح و 
نوناق درگیپ  تحت  سپس  دنکیم و  هرهبیب  هلص  زا  تسخن  ار  وا  دمهفیم و  مه  دومحم  ناطلس  - 1: هک سب  نیمه  وا  يزوریپ  تیقفوم و 

یگنهرف نابز  نیرتاوتحم  رپ  نیرتابیز و  ناونع  هب  هکلب  مود ، يهجرد  یموب  نابز  کی  ناونع  هب  هن  یسراف ، نابز  - 2. دهدیم رارق  یناطلس 
رد یتح  و  دزابیم ، گنر  يرگيرعشا  یماّرک و  ياههشیدنا  - 3. دنامیم یقاب  یمالسا  گنهرف  مود  نابز  گنهرف و  اب  هدنز و  تلم  کی 

يارب ياهنیمز  تدـم  دـنلب  رد  و  دـنکیم ، هبلغ  تدـم ، هاتوک  رد  تسا ، رتکیدزن  دنـسپدرخ  زاب و  يهشیدـنا  هب  هچنآ  نّنـست  بهاذـم  نایم 
، دـش هتفگ  هک  یموهفم  هب  عیدـب و  تعنـص  قبط  رب  یبدا و  حالطـصا  هب  هسامح ، یلهاـج ، برع  ناـیم  رد  . ددرگیم عیـشت  یعطق  يزوریپ 
لزغت و زا  تسا  یبیکرت  دیاصق  نیا  تسا . هدمآ  تیلهاج  نارعاش  هب  بوسنم  دیاصق  رد  یلهاج ، برع  ياهگنج  فیـصوت  درادـن . دوجو 

سپ تسناد . اهگنج  يهناقداص  شرازگ  مه  ار  اهفیـصوت  نامه  ناوتیمن  اهدروخ و  دز و  اهگنج و  فیـصوت  ای  تعیبط  فصو  بیبشت و 
هب زّهجم  اما  حالـسیب  ناناملـسم  زا  كدـنا  يرامـش  نایم  تسا  یگنج  تسا . ردـب  گنج  برعلاةریزج ، مظنم  گنج  نیتسخن  مالـسا ، زا 

هئارا گنج  يوس  ود  ره  زا  رـشب  دارفا  ار  گنج  نیا  شرازگ  دـندوب . ناناملـسم  ربارب  هس  هک  گنج  هب  هداـمآ  حّلـسم  ناکرـشم  اـب  ناـمیا ،
ياهسامح گنج  نیا  تسا . هدرک  نایب  نآرق  رد  راب  دنچ  یگنج ، ریـسفت  لیلحت و  هیزجت و  اب  ار ، نآ  شرازگ  زین  لاعتم  يادـخ  دـندرک و 

ساـبل رهاـظ  هب  هکنآ  زا  سپ  یتـح  و  دـندرکن ، شومارف  ار  نآ  زگره  هدروخمخز  ناکرـشم  تشاد . لاـبند  هب  اـههسامح  هک  دوـب  گرزب 
نامثع و تفالخ  اب  نایوما ، رگید  ناورم و  مکح ، رسپ  صاع و  نب  مکح  نایفسوبا و  دندوب . ماقتنا  رکف  هب  هتسویپ  دندیشوپ ، نت  رب  مالسا ،
اب نیفص  زا  سپ  نّیفص و  گنج  رد  دنه ، نایفسوبا و  رسپ  هیواعم  و  دنتفرگ ؛ ماقتنا  نامثع ، نتشک  اب  سپس  و  وا ، نامز  رد  اههدافتـسا  ءوس 

تداهـش هب  دـهع و  تیالو  نییعت  هدزاـی ] هحفـص  و [  ع ،)  ) نسح ماـما  ندـیناسر  تداهـش  هب  و  ردـب ، گـنج  ناـمرهق  ع ،)  ) یلع تداـهش 
ار ردـب  ماقتنا  دـنکیم ، حیرـصت  دوخ  هکنانچ  ع ،)  ) نیـسح ماما  اب  هیواعم ، نب  دـیزی  و  ع ؛)  ) یلع نارای  رگید  يدـع و  نب  رجح  ندـیناسر 
، دشاب ناگدنونش  رد  روش  داجیا  ، هسامح یگژیو  رگا  تسا . ینیـسح  يهسامح  رـشب ، خیرات  ياههسامح  نیرتدنمهوکـش  زا  یکی  . دنتفرگ
هب ار  دارفا  مه  ار ، تاساسحا  مه  تسا و  هدروآرد  شبنج  هب  ار  اههشیدـنا  مه  ، روعـش مه  تسا و  هدرک  داحیا  روش  مه  ینیـسح  يهسامح 

البرک و نایرج  هکنآ ، هژیوب  دناهدرک ، شرازگ  ار  البرک  يهسامح  ناسیونلتقم  زا  يرایـسب  ! ار اهتما  اهتلم و  مه  تسا و  هدروآرد  تکرح 
نیا بناوج  زا  نتفای  عالطا  راتـساوخ  یماع  ملاـع و  تسا و  هتـشاد  هبذاـج  ناناملـسم  يهمه  يارب  ع )  ) نیـسح ماـما  يهناـمولظم  تداـهش 

مک اههفازگ و  اب  یللع ، هب  انب  یخیرات  ثداوح  هک  مینادیم  دناهدوب . یخیرات  يهعجاف  نیا  یعامتجا  یـسایس و  ياههشیر  للع و  هثداح و 
همه زا  تسخن و  اروشاـع ، يهثداـح  یخیراـت  تیاور  رد  لکـشم  نیا  زورب  يهدـمع  تلع  ود  دوشیم ، شرازگ  اـهینوگرگد  اـهدایز و  و 

هب رگمتـس ، نایاورنامرف  روج و  ماکح  هیلع  ، هدوت نتخیگنارب  يارب  ياهیام  بسک  مود ، و  یبهذـم ؛ نامیا  هدـیقع و  اب  نآ  یگتخیمآ  رتشیب ،
زا یکی  دـناهدوب . رثؤم  دوخ  مهـس  هب  زین  رگید  لماوع  ناقفخ و  دوجو  ناـمز ، تشذـگ  هتبلا  تسا . هدوب  تبثم  اـی  یفنم  يهزراـبم  لـکش 

يدـماغ يدزأ  ییحی  نب  طوـل  فـنخموبا  يرجه  ملاس 61  ياروشاع  رد  وا  نارای  نیـسح و  ماما  تداهـش  ـالبرک و  ناـیرج  نارگـشرازگ 
تبسن يو  هب  باتک   32 ناسیونهریـس ، دوب . هفوک  مدرم  زا  راکرپ و  سیونهریـس  نادخیرات و  یماما و  يهعیـش  يو  تسا . یفوتم 157 ه ) )

نب راتخملا  رابخا  نیسحلا و  لتقم  نامثع ، لتقم  اروشلا ، یلع ، لتقم  ناورهن ، نیفص ، لمج ، قارعلا ، حوتف  ماشلا ، حوتف  هلمج : زا  دنهدیم ،
نیرتیمیدق زا  يو  :» دیوگیم [ 1 ( ] 399/1  ) مالـسا فراعملاةرئاد  رد  سانـشرواخ  لب  دنیوگیم . نادب  زین  راثلا  ذخأ  هک  یفقثلادـیبعیبأ 

دیواج www.Ghaemiyeh.comمایق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


خیرات رد  يربط  ار  اهنآ  رتشیب  هک  هتـشاگن  يرجه  تسخن  يهدـس  ثداوح  خـیرات  رد  هلاسر  ود  یـس و  تسا . برع  نیثدـخم  نیخروم و 
ص  ) تسرهفلارد میدننبا  .« دشابیم نیرخأتم  ياههتخاس  زا  تسا  بوسنم  يو  هب  هک  هدیسر  ام  هب  ياههتشون  اما  تسا . هدرک  ظفح  دوخ 
هتیب و لهأ  عرصم  نیسحلا و  لتقم   » هلمج زا  نآ و  دلج  هدزاود ] هحفص  ود [  اهنت  هک  دهدیم  تبسن  يو  هب  باتک  راهچ  یس و  [ 2 ( ] 184

دامتعا دروم  شیاههتفگ  و  دراد ، رارق  روهـشم ، سیونهریـس  قاحـسانبا »  » يهقبط رد  فنخموبا  تسا . هدـش  پاچ  ءـالبرک .» یف  هباحـصا 
لاق : » دسیونیم [ 3 « ] نیسحلا لتقم   » زاغآ رد  فنخموبا  . تسا هدرک  لقن  وا  زا  روهـشم  خروم  يربط  همه ، زا  شیب  و  تسا ، ناخروم  رتشیب 

باتک و  لاق »... هیبأ  نع  يدزألا ، بدنج  نب  نامحرلادبع  انثّدـح  لاق : یبلکلا ، بئاس  نب  دـمحم  نع  ماشه ، رذـنملاوبا  انثّدـح  فنخموبا :
نامز نآ  زا  يرصتخم  شرازگ  دنکیم و  زاغآ  هیواعم ، اب  هحلاصم  ماگنه  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هب  ضارتعا  رد  بدنج  نخـس  اب  ار  دوخ 

هب سپس  دنکیم و  هئارا  هبتع ، نب  دیلو  هنیدم  یلاو  يهلیسو  هب  دیزی  يارب  ع)  ) یلع نب  نیـسح  ماما  زا  تعیب  تساوخرد  هیواعم و  گرم  ات 
هب وا  راضحا  تهج  دـیزی  هب  نتـشون  همان  هیواعم و  يراـمیب  يهاـبرد  ینیلک  زا  راـب  کـی  دوخ ، شرازگ  رد  دـنزیم . زیرگ  ـالبرک  ناـیرج 

يهمه رد  و  هثیدح .» یف  رامع  رکذ  : » دیوگیم هکم » هب  هنیدم  زا  نیسح  ماما  نتفر  نوریب   » عوضوم رد  مه  راب  کی  و  دنکیم ، دای  قشمد ،
لاق : » دیوگیم شدسج ، ندرک  بوکدـگل  و  ع )  ) نیـسح ماما  رـس  ندـیرب  شرازگ  رد  هک  نیا  ات  فنخموبا ، لاق  دـیوگیم : رگید  دراوم 

یگنج راگنربخ  هک  تسا  دوهـشم  . دربب مان  لقن  ياههطـساو  زا  هکنآیب  تاـحارج »... یّف  عقو  دـق  یلتقلا و  یف  تنک  يدـع : نب  حاـمرطلا 
يربک بنیز  نویش  هیرگ و  نیـسح و  ماما  نتفر  نادیم  هب  شرازگ  نمـض  رد  راب  کی  اهنت  فنخموبا  تسا و  هدوب  ملـسم  نب  دیمح  البرک 

هعقاو و نامز  هب  وا  یکیزن  تلع  هب  البرک ، يهسامح  زا  فنخموبا  شرازگ  «. ملسم نب  دیمح  نع  ناملـس  نب  ةرامع  لاق  : » دسیونیم (س ،)
بلاطم زا  یخرب  رد  لمأت  اـب  نکیل  دـنکیم ، تیبثت  راوتـسا و  لـتقم  نیدـب  ار  اـم  ناـنیمطا  عومجم  رد  وا ، ندوب  هقث  یفوک و  یماـما و  زین 

فنخموبا زا  هچنآ  هک  دنکیم  راهظا  تیعطاق  اب  هک  میتفایم  سانشرواخ  لب  يهتفگ  دای  هب  میوشیم و  راچد  کیکشت  دیدرت و  هب  باتک ،
هراشا ًالیذ  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دشابیم  لتقم  نیا  رد  یبلاطم  دناوخ  تلع  هب  دیدرت  نیا  تسا . نارخأتم  ياههتخاس  زا  هدیسر  ام  تسد  هب 

هب داتسرف ، البرک  هدزیس ] هحفـص  هب [  نیـسح  ماما  اب  گنج  يارب  دعـس  نب  رمع  یهدنامرف  هب  یهاپـس  دایزنبا  نوچ  دیوگیم  - 1: دوشیم
هفوک ایآ  (. ص 80 . ) يزاجح هن  دوب و  نآ  رد  یماش  هن  هک  دـش  لیکـشت  هفوک  مدرم  وا  راوس  رازه  داتـشه  دوب ، هتفر  ًالبق  هک  رح  هاپـس  زج 

يرهطم دیهش  ؟ دوشیم لیکشت  نآ  زا  ع )  ) نیسح ماما  اب  گنج  يارب  زابرس  رفن  رازه  هک 80  هتشاد  تیعمج  رفن  دنچ  ترجه  لاس 60  رد 
البرک رد  دعس  رمع  هاپس  هک  دنکیم  لقن  ةداهشلا » رارسا   » باتک زا  تسا ، ینارنخـس  راهچ  يهعومجم  هک  اروشاع » تایرحت   » يهوزج رد 

هک تسا  یهیدب  ! تشک شدوخ  تسد  هب  ار  نانآ  زا  رفن  رازه   300 اروشاع ، زور  رد  نیسح  ماما  هک  هدوب  رفن  رازه  دصشش  نویلیم و  کی 
هدیسر هداهشلارارسا  رفن  رازه  دصـشش  نویلیم و  کی  هب  ات  هدش  عورـش  فنخموبا  رفن  رازه  داتـشه  زا  ینالقع ، ریغ  زیمآقارغا و  مقر  نیا 

« ًاریثک ًاقلخ   » ای ًالاجر »  » ظفل هب  هک  یناگتشک  زج  هب  اروشاع  زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  هاپس  يهدش  صخشم  ناگدش  هتشک  دادعت  - 2. تسا
زور رد  هک  تسا  تسرد  دـسریم . رظن  هب  زیمآقارغا  زین  مقر  نـیا  هـک  تـسا  رفن  أعمج 3536  فنخموبا  تیاور  هب  دوشیم  داـی  اـهنآ  زا 

نیرتشیب رد  ادـخ ، لوسر  باخـصا  هب  باطخ  نآرق  رد  دـنوادخ  نکیل ، تشاد ، رارق  سرت  عمط و  دـیدرت و  رفک و  ربارب  رد  نامیا  اروشاع 
مقر قباطم  هکنآ  هژیوب  رتشیب . هن  و  تسا ، هداد  رارق  نامیایب ، رفاک  كرـشم و  رفن  تسیب  اب  ربارب  ار  نامیا  اب  صخـش  ره  تردـق ، یباـیزرا 

ماما و هب  يراعشا  - 3. دنتـسین شیب  یناوجون  ای  كدوک  هک  دنوشیم  هتـشک  يدارفا  تسد  هب  نایفوک  زا  رفن  ای 90  دادعت 80،70  روکذم ،
. دهدیم تبسن  راعشا  يهدنیوگ  هب  هک  ینامز  اب  هن  تسا ، گنهامه  تیعقوم  ماقم و  اب  هن  هک  دهدیم  تبسن  مرح  لها  نانز و  ای  وا ، نارای 
ار ریز  راعشا  هک  یلاح  رد  سپـس  تشک و  ار  نانآ  زا  رفن  هدرک 1500  هلمح  رکـشل  هب  تاظحل  نیرخآ  رد  ماما  دیوگیم : هکنیا  هلمج  زا 
هک یگنج  ناراگنربخ  تسا ؟ هدرک  شرازگ  طبض و  ار  راعشا  نیا  یسک  هچ  دنکیم . لقن  تیب  سپس 35  تشگزاب و  همیخ  هب  دناوخیم 

ظفح ای  تبث  هدینـش و  ناشیا  نابز  زا  ار  اهنآ  هاگهمیخ ، يوس  هب  نتفر  نادـیم و  هب  ماما  ندرک  تشپ  لاح  رد  اـت  دـندوبن  ماـما  باـکر  رد 
زج راعـشا ، نیا  رتشیب  ؟ تسا هدـش  لقن  اجک  زا  راعـشا  نیا  سپ  تسا . هدرکن  لقن  مرح  لها  يارب  ار  اهنآ  دوخ ، هک  مه  ماما  دنـشاب ؛ هدرک 
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هحفـص هدـیدرگ [  بستنم  ناگرزب  نآ  هب  هدورـس و  اهدـعب  هک  دـشاب  نارگید  ماما و  لاح  ناـبز  دـناوتیم  ناگدـنمزر ، هاـتوک  ياـهزجر 
ردارب یبتجم  نسح  ماما  رـسپ  نسحلا ، نب  دمحا  دننام  ع ،)  ) نیـسح ماما  ناشیوخ  نارای و  نایم  رد  یناسک  زا  ندرب  مان  - 4. تسا هدراهچ ]
دمحم نب  دـمحا  ای  و  ص 127 ؛) . ) دـناسریم لـتق  هب  هلمح  هس  یط  ار  نمـشد  هاپـس  زا  رفن  هک 190  نسحلا  نب  مساق  يهلاـس  يهدزناـش 

، دشکیم ار  راوس  داتشه  نانک  گنج  دناوخیم و  زجر  دوریم و  نادیم  هب   [ ملسم ردارب  ] لیقع نب  یسوم  زا  دعب  هک  ص 117 )  ) یمشاهلا
هـس داتفا  نیمز  هب  تخـس ، گنج  کی  زا  سپ  يریت ، تباصا  رثا  رب  نیـسح  ماما  هک  تسرداـن  ربخ  نیا  لـقن  - 5. دوشیم هتـشک  هک  نیا  ات 

ودـب رفن  لهچ  دـمآ  شوه  هب  هک  نیا  زا  سپ  دوب . هداـتفا  نیمز  رب  تعاـس  هس  ناـنچمه  تفر و  شوه  زا  ماـما  دوب ، هدـنام  زور  زا  تعاـس 
ماما ياهوگتفگ  هلمج  زا  دنراد ، ار  وا  رس  ندیرب  دصق  هک  دراد  یناسک  اب  یلصفم  ياهوگتفگ  ماما  دننک . ادج  ندب  زا  ار  شرس  ات  دنتخات 

ار ماما  رس  رمش  هدش  فیرحت  ربخ  نیا  قباطم  ماجنارـس  دشاب . هتفگ  رمـش  اب  ياهنازجاع  نانخـس  نانچ  ماما  تفریذپ  ناوتیمن  هک  رمـش  اب 
ینوخ ینامـسآ  دنداتفا و  هزرل  هب  مدرم  دش ، هریت  برغ  قرـش و  دیزرل ، نیمز  دنتفگ ، ریبکت  راب  هس  هاپـس  دز ، يدنلب  يهزین  رب  درک و  ادج 
تروص هب  ار  همه  هک  مینیبیم  اما  دوبن  ینخـس  دـیاش  درکیم  دادـملق  زاجم  هراعتـسا و  لکـش  هب  ار  ثداوح  نیا  يهمه  رگا  . دـیراب خرس 

ار ایرکز  نب  ییحی  رـس  هک  يزور  رد  زور و  نآ  رد  زج  تسا  هدیرابن  نوخ  نامـسآ  دیوگیم : رابخا  نیا  لابند  هب  و  دنکیم ، نایب  یقیقح 
درکیم و وب  ار  نادیهش  ناشکههیش ، نانز و  سفن  ماما  بسا  دنکیم ، لقن  سابع  نب  هَّللادبع  زا  هک  یتیاور  قباطم  - 6 (. ص 147  ) دندیرب

ههیـش نانچ  تفوکیم و  نیمز  رب  اپ  درک و  هتـشغآ  نوخ  اب  ار  دوخ  یناشیپ  اج  نیا  رد  ؛ دیـسر ماما  دـسج  رـس  رب  هک  نیا  ات  تفریم  شیپ 
داتفا بسا  هب  دعـس  نب  رمع  مشچ  هک  نیمه  . دندش هدزتفگـش  راتفر  نیا  زا  هاپـس  تخاس . هدنکآ  دوخ  يادص  زا  ار  نابایب  هک  دیـشکیم 

نآ فرط  هب  بسا  نتفرگ  يارب  هدش  راوس  دارفا ، دوب . ص )  ) ادخ لوسر  کین  نابسا  زا  نآ  دیروآ ، نم  دزن  هب  ار  نآ  امـش  رب  ياو  تفگ :
هک نیا  ات  دوخ ، زا  نانآ  ندرک  رود  ندز و  دگل  اپ  تسد و  اب  درک  عورـش  دنریگب  ار  نآ  دـنهاوخیم  هک  تفایرد  بسا  هک  نیمه  دـنتفر .
هب هرابود  تفای  تینما  بسا  نوچ  دنکیم . هچ  مینیبب  دیراذگب . دوخ  لاح  هب  ار  نآ  دز : دایرف  دعـس  نب  رمع  اذـل  تشک ، ار  يرایـسب  قلخ 

فرط هب  سپس  تسیرگ و  ناگدرم  دنزرف  نوچ  تشغآ و  نوخ  اب  ار  دوخ  یناشیپ  تفر و  ع )  ) نیـسح هدزناپ ] هحفـص  ماما [  دسج  فرط 
و تفاتـش ، نوریب  يداش  اب  هنیکـس  تسا . هدروآ  بآ  تیارب  تردپ  تفگ : هنیکـس  هب  دینـش  ار  بسا  يادص  بنیز  هک  نیمه  تفر . همیخ 

سپـس دـناوخ ، يراعـشا  تسیرگ و  هانیـسح ... او  هاـتبا ، او  دز : داـیرف  هدـنکفا  رـس  زا  رداـچ  دـید ، راوسیب  ار  نیز  هنهرب و  ار  بسا  نوچ 
رعـش نویـش و  هب  یگمه  دنتخیر و  نوریب  اههمیخ  زا  دندینـش و  مرح  دارفا  ریاس  هاگنآ  دـناوخ ، لصفم  يراعـشا  درک و  نینچ  زین  موثلکما 

رب و  هتـشادن ، لاکـشا  نانخـس  نیا  زا  یـضعب  نایب  زاجم  هراعتـسا و  ماقم  رد  تسا ، نکمم  و  تسا ، مرح  لاح  نابز  اهنیا  . دنتخادرپ دـناوخ 
سیق نب  هَّللادبع  دیوگیم : رخآ  رد  اریز  تسا ، یقیقح  اهـشرازگ  نیا  يهمه  رد  فنخموبا  نایب  اما  دیازفیب . زین  يدژارت  هسامح و  ییابیز 

نآ رد  ار  دوـخ  تفر و  تارف  فرط  هب  متـسیرگنیم ، نادـب  تشگیم  زاـب  همیخ  زا  بسا  هک  یلاـح  رد  تـفگ : ساـبع ) نـب  هَّللادـبع  هـن  )
رد یندرکن  درواب  ياهشرازگ  زا  ییاههنومن  اهنیا  (. ص 152  ) دوشیم رادیدپ  رگید  راب  ع )  ) نامزلا بحاص  دزن  رد  دنیوگیم  و  تخادنا .

لتقم ار  هتـشون  نیا  رگا  تسا . هتفرگ  رارق  نادـنمهقالع  سرتـسد  رد  هدـش و  پاـچ  فجن  رد  هک  تسا  فـنخمیبا »  » هب بوـسنم  لـتقم » »
راثآ و هک  مینک  هجوت  تیعقاو  نیا  هب  رگا  یلو  مینک ؛ دامتعا  دشاب ، هک  يرگید  تیصخش  ره  زا  یتیاور ، چیه  هب  دیابن  مینادب ، فنخمیبأ 
زا قافتا ، هب  بیرق  تفگ  ناوتیم  لقاال  لـماک ، روط  هب  مییوگن  رگا  يرجه ، موس  مود و  ياههدـس  نارگـشهوژپ  ناگدنـسیون و  تاـفیلأت 

عیاـش و تاـیاور  زا  یخرب  هاـگآ ، ضرغم و  اـی  هاـگآان ، بصعتم و  يدرف  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوـتیم  یتـسرد  هب  هاـگنآ  تسا . هتفر  ناـیم 
هتیبلهأ و عرصم  نیسحلا و  لتقم  : » ناونع هب  یباتک  هتخیمآرد  مه  هب  فنخموبا  دامتعا  دروم  تسرد و  تایاور  زا  يرامش  اب  ار  یگتخاس 

ياهشرازگ ینورد و  ياهتساوخ  ًابلاغ  مدرم  اریز  تسا . هدرک  هضرع  گرزب  ثّدحم  خرّوم و  نیا  مان  هب  هتخاس و  رب  ءالبرک » یف  هباحـصا 
، زین يرگید  عبنم  زا  فنخمیبأ ، لتقم  اما  . دننک رواب  ار  اهنآ  نارگید  ات  دنهدیم  تبسن  قثوم  دامتعا و  دروم  یصخش  هب  ار  دوخ  يهتخاس 

خیرات ، » عبنم نآ  تسناد و  فنخمیبأ  زا  ار  نآ  یملع ، زیمآدـقن و  یـشرگن  اـب  هتبلا  رتشیب و  ناـنیمطا  اـب  ناوتیم  هک  هدیـسر  اـم  تسد  هب 
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اب لـسن  راـهچ  اـی  هس  دودـح  هدزناـش ] هحفـص  يربـط [  تسا . 310 ه ) یّفوـتم ،  ) يربـط ریرج  نب  دـمحم  رفعجوـبا  زا  كوـلملاو » لـسرلا 
زا یکی  درک . ادـیپ  نانیمطا  اهنآ  هب  ياهزادـنا  اـت  ناوتیم  هک  تسا  هدرک  لـقن  ییاههطـساو  اـب  ار  وا  تاـیاور  اـما  دراد ، هلـصاف  فنخموبا 

، عوضوم کی  رد  یخیرات  تایاور  نیودت  میظنت و  جارختـسا و  هدـش ، فیرحت  ای  هتفر ، تسد  زا  عبانم  يزاسزاب  ایحا و  ياههویـش  نیرتهب 
هَّللاتجح ياقآ  اـهلتقم ،»  » یـسانشباتک رد  ققحم  و  خـیرات ، يهتـشر  رد  رگـشهوژپ  دـنمجرا و  تسود  . دـشابیم نئمطم  نهک و  عباـنم  زا 
جارختسا هب  یملع  هناداّقن و  یشور  هب  دراد ، دناهدرک  بستنم  فنخموبا »  » هب هک  یلتقم »  » ندوب یگتخاس  زا  هک  یقیقد  عالطا  اب  یکدوج ،

نایرج يهراـبرد  فلتخم ، ناـیوار  قیرط  زا  هک  ار  تیاور   113 هتـشامگ ، ّتمه  يربط  خـیرات  زا  فنخمیبأ » لـتقم   » شزرا رپ  يهنیجنگ 
حیـضوت همدـقم ، رد  یکدوج  ياـقآ  تسا . هدرک  نّودـم  یخیراـت  ثداوح  بیترت  هب  تسا ، هدـش  شرازگ  فـنخمیبا  يهلیـسوب  ـالبرک ،

نیا هک  ناوتیم  نونکا  . تسا هدوزفا  باتک  ینشور  رب  هدرک ، میظنت  هک  یشزرا  اب  لودج  اب  هداد و  نایوار  تایاور و  يهرابرد  يرگنـشور 
هچ یمالسا ، ياهبنارگ  ثاریم  ياههنیجنگ  رد  شهوژپ  یسررب و  اب  و  دشابن ، نآ  يهمه  دیاش  اما  تسا ، فنخمیبأ » لتقم   » نامه باتک ،

يرگید دـنمجرا  ياهماگ  اب  شزرا  اب  ماگ  نیا  تسا  دـیما  . دـیآ تسد  هب  يرگید  يهتفر  تسد  زا  ياهباتک  و  دوش ، لماک  باتک  نیا  اـسب 
مالـسا زا  ماهبا  نودـب  نشور و  لماک و  یخیرات  نیودـت  هک  فدـه  هب  ندیـسر  ات  یملع  شور  هب  یخیرات  ياهـشهوژپ  هار  و  دوش ، لابند 

هدفه ] هحفص  يرفعج [  يدهم  دمحم  دیس  . دوش هدومیپ  تسا ،

همدقم

لاس 60 رد  يوما ، يهلسلس  راذگناینب  نایفسیبا ، نب  هیواعم  گرم  ینامز  يهلـصاف  رد  هک  تسا  یثداوح  يهدنریگ  رب  رد  نیـسحلا  لتقم 
ترابع لامجا  هب  ثداوح  نیا  نیرتمهم  تسا  هداـتفا  قاـفتا  يرجه  لاس 61  رد  شنادـناخ  تراسا  و  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  ات  يرجه 

تداهشهفوک هب  ملسم  ندمآهفوک  رد  نایعیش  شبنجهکم  هب  هنیدم  زا  ماما  ترجهدیزی  اب  نیـسح  ماما  ندرکن  تعیبهیواعم  گرم  : زا تسا 
فلتخم ياهلکـش  هب  لتقم  ثداوح  يهعومجمنآ  ياهدمایپ  البرک و  عیاقوهفوک  يوس  هب  هکم  زا  ع )  ) ماما ترجههفوک  رد  یناه  ملـسم و 

دیزی تفالخ  هیواعم و  گرم  . دراد طابترا  البرک  ماجنارـس  و  هرـصب ) هفوک و   ) نیقارع هنیدم ،) هکم و   ) نیزاجح ماش ، ییایفارغج  قطانم  اب 
لاس 60 نابعش  مود  رد  دومن و  ترجه  هکم  هب  هنیدم  زا  لاس  نامه  بجر  رد 27  ع)  ) ماما داتفا و  قافتا  يرجه  لاس 60  بجر  يهمین  رد 

لوسر هفوک ، یلاها  توعد  هب  خـساپ  رد  ترـضح  لاس  نامه  ناضمر  كراـبم  هاـم  همین  رد  دـیدرگ . هدـجه ] هحفـص  هکم [  دراو  يرجه 
. دیسر تداهش  هب  هجحیذ  مهن  زور  رد  درک و  جورخ  هفوک  رد  هجحیذ  متشه  رد  ملسم  داتـسرف . نانآ  يوس  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  شیوخ 

هفوـک يوـس  هب  هکم  زا  يرجه  لاـس 60  هجحیذ  متـشه  رد  درب و  رـسب  هکم  رد  ار  هدـعقیذ  لاوش و  ناـضمر ، نابعـش ، ياـههام  ع )  ) ماـما
ات هکم  زا  ماما  ریسم  فنخمیبا  يهتشون  ساسا  رب  دش . دیهـش  البرک  تشد  رد  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  رد  ماجنارس  دیدرگ و  راپسهر 
(، تیاور 33  ) ماما اب  رعاش  قدزرف  تاـقالم  حافـص و  لزنم  تیاور 32 ،)  ) دـیزی ناوراک  يهرداـصم  میعنت و  لزنم  : تسا رارق  نیدـب  هفوک 

، دورز لزنم  تیاور 35 ،)  ) ماما اـب  عیطم  نب  هَّللادـبع  تاـقالم  هفوک و  هب  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  مازعا  ۀـقرلا ، نیمزرـس  زا  رجاـح  لزنم 
دنداد ماـما  هب  ار  یناـه  ملـسم و  تداهـش  ربخ  دـساینب  يهلیبق  دارفا  زا  رفن  ود  هیبـلعن ، لزنم  تیاور 37 ،)  ) ماـما هب  نیق  نب  ریهز  نتـسویپ 
لزنم تیاور 45 ،)  ) فارش لزنم  تیاور 42 ،)  ) دوخ یعاضر  ردارب  رطقب  نب  هَّللادـبع  تداهـش  زا  ندـش  ربخ  اب  هلابز ، لزنم  تیاور 40 ،) )

، تاناجهلا بیذع  لزنم  تیاور 46 ،)  ) رح هاپـس  شنارای و  يارب  ماـما  هباـطخ  هضیب ، لزنم  تیاور 45 ،)  ) رح هاپـس  اـب  دروخرب  مسحوذ و 
یفعج رح  نب  هَّللادیبع  تاقالم  لتاقمینب ، رصق  ای  لزنم  تیاور 46 ،)  ) ماما هب  نتسویپ  هفوک و  زا  لیقع  نب  ملسم  نارای  زا  رفن  راهچ  ندمآ 

ار ع )  ) نیسح ماما  هک  یناسک  یماسا  نینچمه  . تسا عقاو  رقعلاو  هّیفس  هیرضغ ، ياهاتسور  یکیدزن  رد  هک  اونین  لزنم  تیاور 48 )  ) ماما اب 
رد هیفنح  نب  دمحم  : زا دنترابع  دندومن  وگتفگ  وا  اب  دندرک و  تاقالم  هفوک  هب  ناشیا  ندیسر  ات  هیواعم  گرم  زا  سپ  ینامز  يهلـصاف  رد 

هکم رد  یموزخم  ماـشه  نب  ثراـح  نب  نمحرلادـبع  نـب  رمع  تیاور 3 ،)  ) هکم هب  هنیدـم  هار  رد  عـیطم  نـب  هَّللادـبع  تیاور 1 ،)  ) هنیدـم
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هکم رد  مود  راب  يارب  سابع  نب  هَّللادـبع  تیاور 29 ،)  ) هکم رد  ریبز  نب  هَّللادـبع  تیاور 29 ،)  ) هکم رد  سابع  نب  هَّللادـبع  تیاور 28 ،) )
رد صاع  نب  دیعـس  نب  ییحی  بلاطیبا و  نب  رفعج  نب  هَّللادبع  تیاور 33 ،)  ) هفوک هب  هکم  هار  رد  رعاش  بلاـغ  نب  قدزرف  تیاور 29 ،) )

دناهدرک شرازگ  ـالبرک  اـت  هکم  زا  ار  عیاـقو  یخرب  ربـخم ، ناوـنعب  هـک  دـساینب  يهلیبـق  دارفا  زا  رفن  ود  تیاور 34 )  ) هفوـک هب  هـکم  هار 
ار ماما  فلتخم  ناکم  ود  رد  راب و  ود  ًارهاظ  هدربمان  تیاور 3 ،)  ) هفوک یکیدزن  رد  هلابز  لزنم  رد  يودع  عیطم  نب  هَّللادبع  تیاور 40 ،) )

يهعومجم (. تیاور 48  ) یفعج رح  نب  هَّللادـیبع  دـشاب ، تسرد  دـناوتیم  اهنآ  زا  یکی  ًالامتحا  هدزون ] هحفـص  هک [  تسا  هدرک  تاـقالم 
مایق اب  يوحن  هب  هداتفا و  قافتا  لاس  نآ  رد  ماما  تداهـش  زا  سپ  هام  دـنچ  ات  يرجه  لاس 60  بجر  يهمین  نیب  يهلـصاف  رد  هک  یثداوح 
لتقم لماش  نینچمه  نیـسحلا  لتقم  هک  دوشیم  يروآدای  رتشیپ  دـهدیم . لیکـشت  ار  نیـسحلا  لتقم  عوضوم  دراد ، طابترا  ترـضح  نآ 
البرک يهعقاو  زا  دـعب  لـسن  ود  هک  تسا  لـتقم  نیتـسخن  [ 4  ] فنخمیبا نیـسحلا  لتقم  . تسه زین  البرک  يادهـش  رگید  یناـه و  ملـسم و 

نب فنخم  نب  دیعس  نب  ییحی  نب  طول  دلوت  لاس  دراد . ترهش  فنخموبا  نیسحلا  لتقم  هب  نآ  هدننک  هیهت  راهتـشا  رطاخب  هدش و  بوتکم 
لامتحا هب  تسا . هتشذگ  رد  يرجه  لاس 157  رد  يو  هک  دنلوقلا  قفتم  نیخروم  یلو  تسین  صخشم  فنخموبا  هب  روهـشم  يدزالا  میلس 
تشگنا دادعت  زونه  هدرک  نیـسحلا  لتقم  شراگن  هب  عورـش  هک  یعقوم  يو  تسا . هدش  دلوتم  البرک  يهعقاو  زا  دعب  اهلاس  فنخموبا  يوق 

هک تسا  دـنلب  هاـتوک و  تـیاور  لماش 113  نیـسحلا  لـتقم  دـناهدوب . تاـیح  دـیق  رد  ـالبرک  يهعقاو  داـمتعا  دروم  نیدـهاش  زا  يراـمش 
هدرک بوتکم  قیرط  دنچ  زا  ار  البرک  يهثداح  هب  طوبرم  رابخا  فنخموبا  . تسا هحفـص  دـنچ  نآ  نیرتگرزب  هلمج و  کی  نآ  نیرتهاتوک 
گرم ربخ  ریظن  تسا ؛ هدرک  رکذ  هطـساویب  تسا  هدوب  ماع  صاخ و  دزناـبز  راهتـشا  طرف  زا  هک  ار  یثداوح  دروم  دـنچ  رد  فلا ) : تسا

زا نآ ، تیاور  تیاور 5  عومجم 113  زا  هک  ع )  ) نیسح ماما  زا  تعیب  نتفرگ  رب  ینبم  هنیدم  رد  دوخ  لماع  هب  دیزی  نتـشون  همان  هیواعم و 
ناشن بلطم  نیا  دنکیم و  لقن  ثیدح  البرک ، يهعقاو  ینیع  نادهاش  یخرب  زا  هطساویب  فنخموبا  دوخ  دروم  دنچ  رد  .ب ) دناهتسد نیا 

يو دراوم ، رثکا  رد  .ج ) دـناهدرک ینـالوط  رمع  نـالقان  نآ  اـی  هدرک و  لـتقم  شراـگن  هب  مادـقا  يریپ  نس  زا  لـبق  فنخموبا  هک  دـهدیم 
رابخا هیلک  يو  هک  تیا  نسا  فنخموبا  نیـسحلا  لتقم  رد  هجوت  بلاج  يهتکن  دنکیم . لقن  هطـساو  هس  ای  ود  طسوت  ار  روکذـم  ثداوح 

زورب ماگنه  هک  یتیعقوم  لیلد  هب  دارفا  نیا  دـنکیم . لقن  البرک  يهعقاو  نیرـصاعم  ای  ینیع و  نادـهاش  تسیب ] هحفـص  زا [  ار  هثداـح  نیا 
دیق رد  هدیسرن و  تداهش  هب  فلتخم  لیالد  هب  دناهدوب و  ع )  ) ماما هاپـس  رد  هک  یناسک  ( 1: دنوشیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  دناهتشاد  هثداح 
ۀبقع ع)  ) نیسح نب  یلع  نب  دیز  ع)  ) یلع رتخد  همطاف  ع)  ) نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ع)  ) داجس ماما  : دننام دناهدنام . یقاب  تایح 

نب حاـمّرطیراصنا  ّهبر  دـبع  نب  نمحرلادـبع  مالغیدـسا  ۀـمامث  نب  عـّقرمنیق  نب  ریهز  رـسمه  مهلدیقرـشم  هَّللادـبع  نـب  كاحـضناعمس  نـب 
ماما تامادـقا  رگهراظن  هّکم  زا  ربخم  ناونعب  يواکجنک و  يور  زا  هک  دـساینب  يهلیبق  زا  رفن  ود  ( 2 ... ویلدجلا سابعمزاخ  نب  هَّللادبعیدع 
البرک هب  ماما  ندمآ  ماگنه  زا  دعس  رمع  هاپـس  ربخم  ناونعب  هک  ملـسم  نب  دیمح  ( 3. دـناهداد ماجنا  ماما  عفن  هب  مه  ییاهراک  بلغا  هدوب و 

رد هک  يدارفا  ( 4. تسا هتشاد  ماما  عفن  هب  یتبثم  ياهیریگ  عضوم  هدوب ، نمشد  هاپـس  رد  هکنیا  مغریلع  تسا و  هدرک  شرازگ  ار  تانایرج 
هثداح نیا  رد  طقف  یـضعب  هدوب و  البرک  يهعقاو  نالتاق  فیدر  رد  نانآ  زا  یـضعب  دناهتـشاد . تکرـش  زین  گنج  رد  هدوب و  نمـشد  هاپس 
هحفـص دـناهدرک [ . لقن  ارنآ  هدـش و  علطم  البرک  ثداوح  زا  هعقاو ، تمیظع  یناـمز و  مه  لـیلد  هب  هک  یقثوم  دارفا  ( 5. دناهتشاد تکرش 
ترابع کی  ره  مهـس  هدش  تیاور  قوف  هدرگ  جنپ  قیرط  زا  هداد و  لیکـشت  ار  فنخموبا  لتقم  هک  یتیاور  عومجم 113  زا  کیو ] تسیب 

دوخ . تیاور  39 مجنپ : هورگ  . تـیاور  8 مراـهچ : هورگ  . تیاور  11 موـس : هورگ  . تیاور  5 مود : هورگ  . تـیاور  21 لوا : هورگ  : زا تـسا 
تقد و هب  زاین  اهنآ  تخانـش  هک  تسا  هدش  لقن  یناسک  طسوت  رگید  تیاور  تسا و 24  هدرک  لقن  هطـساویب  ار  تیاور  زین 5  فنخموبا 

رارقتسا هنیدم و  زا  ع )  ) نیـسح ماما  جورخ  هب  طوبرم  تیاور   27 فنخموبا ، نیسحلا  لتقم  تیاور  عومجم 113  زا  . دراد يرتشیب  یسررب 
ع)  ) نیسح ماما  لتقم  لماش  يهیقب  تسا و  یناه  ملسم و  لتقم  ماجنارس  هفوک و  هب  ملـسم  ندمآ  هفوک ، رد  نایعیـش  كّرحت  هّکم ، رد  يو 

ینایوار هثداح و  ینیع  نادهاش  ای  نیربخم  یماسا  لماش  دیآیم  یپ  رد  هک  یتسرهف  . تسا ناشیا  نادناخ  تراسا  ماجنارس  ادهش و  ریاس  و 
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هثداح رد  دندش و  دـلوتم  يرجه  لاس 38  رد  ترضح  نآ  ع .)  ) داجـس ماما  ( 1: لوا هورگ  نالقان  نیربخم و  . دـناهدرک ربخ  لقن  هک  تسا 
رقاب دمحم  ماما  نامه  هک  دوب  دمحم  مان  هب  هلاس  راهچ  يدـنزرف  ياراد  هثداح  نیا  رد  ماما  هک  دناهتـشون  نیخروم  دـندوب . هلاس  البرک 23 

(( ع  ) رقاب ماما   ) نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  لوق  زا  ار  تیاور 93  و  ع )  ) داجس ماما  موق  زا  ار  تیاور 34 ، فنخموبا  دشابیم . (ع )
دوشیم صخـشم  تیاور  نتم  زا  دسیونیم . يو  يهتفگ  دانتـسا  هب  ار  تیاور 109  فنخموبا  ع .)  ) یلع رتخد  همطاـف  ( 2. تسا هدرک  لقن 

رسمه یبلک  سیقلاؤرما  رتخد  بابر  مالغ  ناعمـس  نب  ۀبقع  ( 3. دشاب ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  رتخد  دـیاب  يو  اذـل  هدوب  وا  رهاوخ  بنیز  هک 
رمع دش . ریسا  نمشد  هاپس  طسوت  یلو  درک  رارف  يریگرد  يهنحص  زا  ماما  تداهش  زا  ودو ] تسیب  هحفص  سپ [  هک  دوب  ع )  ) نیسح ماما 
يو طسوت  فنخموبا  نیسحلا  لتقم  تایاور 50،32،29،3 و 55  درک . دازآ  ار  وا  تسا  هدوب  بابر  يهدنب  يو  دـیمهف  هکنیا  زا  سپ  دـعس 

زا . تسا هدرک  لـقن  يو  لوق  زا  ار  تایاور 70،66،64،63،61 و 88  فنخموبا  [ . 5  ] یقرشم هَّللادبع  نب  كاحـض  ( 4. تسا هدش  شرازگ 
زا زین  مهد  زور  هتـسویپ و  ماما  هب  يرجه  لاس 61  مرحم  مهن  زور  رد  يو  دوشیم  مولعم  تسا  هدرک  لقن  كاحـض  هک  یتاـیاور  عومجم 

تـشاد شکرت  رد  ریت  هچ  ره  اروشاع  زور  رد  دوب و  ماما  نارای  زا  يو  يدسا . يهمامث  نب  عقرم  ( 5 [ . 6  ] تسا هتخیرگ  يریگرد  يهنحص 
درک و نایب  ار  يو  يهصق  دعسرمع  تفر . دایز  هَّللادیبع  دزن  دنداد و  شناما  هدمآ  وا  دزن  نمـشد  هاپـس  رد  يو  ماوقا  زا  نت  دنچ  تخادنیب .

مهلد ( 7. دنکیم لقن  يو  لوق  زا  ار  تیاور 68  فنخموبا  يراصنا . ّهبر  دبع  نب  نمحرلادبع  مالغ  ( 6 [ . 7  ] درک دیعبت  هراز  هب  وا  هَّللادیبع 
لقن يو  لوق  زا  تایاور 47 و 48  يدـع  نب  حام  رط  ( 8. تسا هدـش  لقن  ورمع - رتخد  نز - نیا  نابز  زا  تیاور 39  نیق . نب  ریهز  رـسمه 

هدرکیم عمج  ربـخ  ملـسم  عـفن  هب  هَّللادـیبع  اـب  ملـسم  يریگرد  ناـیرج  رد  تسا و  لـیقع  نب  ملـسم  هب  راداـفو  ياـهورین  زا  يو  دـنکیم .
هورگ نایوار  . تسا هدوب  لـیقع  نب  ملـسم  ناوریپ  دارفا و  زا  یکی  يو  تسا  هدـش  لـقن  يو  لوق  زا  تیاور 16  یلدـجلا . سابع  ( 10. تسا

نب يرذـملاو  میلـس  نب  هَّللادـبع  ياهمان ، هب  دـساینب  يهلیبق  نادرم  زا  رفن  ود  درک ، تکرح  هفوک  يوس  هب  هکم  زا  ماما  هکنیا  زا  سپ  : مود
فنخموبا دـش . دـهاوخ  هچ  وا  راک  ماجنارـس  هک  دـننیبب  ات  دـندش  هناور  ماما  یپ  رد  هدروآ و  ياـج  هب  ار  دوخ  جـح  تعرـس  هب  لعمـشملا 

نیسح ماما  عفن  هب  تیاور 40  قباطم  راب  کی  ود  نیا  دـنکیم . لقن  اهنآ  لوق  زا  ار  و 45  ، 42،40،33 هسو ] تسیب  هحفـص  تایاور 30 [ ،
دننکیم بسک  دیوگب ، ماما  هب  ار  هداتفا  قافتا  عیاقو  زا  يزیچ  دوب  هدشن  رضاح  دمآیم و  هفوک  زا  هک  يدسا  يدرم  زا  ار  هفوک  رابخا  (ع )

رش زا  ات  دننکیم  تیاده  مسحوذ »  » يهقطنم هب  ار  ماما  تیاور 45  قباطم  رگید  راب  دنهدیم و  عالطا  ماما  هب  ار  یناه  ملـسم و  لتق  ربخ  و 
همتاخ اج  نمیه  رد  رفن  ود  نیا  شقن  دـنامب . ناما  رد  دـندوب ، هدـمآ  ماما  اب  هلباقم  يارب  یحایر  دـیزی  نب  رح  يربهر  هب  هک  هَّللادـیبع  هاپس 

هاپس راگنربخ  ملسم  نب  دیمح  : موس هورگ  . دنشاب البرک  ثداوح  يهیقب  دهاش  دناهتـساوخن  ای  هتـسناوتن و  اهنآ  هک  دوشیم  مولعم  دباییم و 
يو لوق  زا  ار  تایاور 105،103،101،98،95،92،91،85،73،57،52  فنخموبا  دوب . هدمآ  البرک  هب  هفوک  زا  يو  هارمه  دوب و  دعـس  رمع 

رابجا يور  زا  ًالامتحا  دـهدیم  ناشن  هک  هداد  ماجنا  ییاهراک  هثداح  نیا  رد  هدوب  نمـشد  هاپـس  ربحم  هکنیا  مغریلع  يو  تسا . هدرک  لـقن 
قوف يهتفگ  دیؤم  هک  دـنکیم  لقن  ار  یبلطم  تیاور 85  رد  يو  لوق  زا  فنخموبا  . تسا هدوـب  یـسفنلا  میلـس  درف  هداد و  راـک  نیا  هب  نت 

ود یهاوخیم  تسین . هتسیاش  راک  نیا  دیوگیم : يو  هب  ملسم  نب  دیمح  تشاد  ار  ماما  يهمیخ  ندز  شتآ  دصق  رمش  هک  یماگنه  تسا :
زا اهنت  نادرم  نتـشک  هب  ریما  هکنآ  اب  یـشکب ؟ ار  ناکدوک  نانز و  رگید  ینازوسب و  ادخ  دننام  يوش ؟ بکترم  مه  اب  ار  تشز  رایـسب  راک 

ناطلـس دزن  دسانـشب  ارم  رگا  مدیـسرت  میوگن و  وت  اب  ار  دوخ  ماـن  متفگ : یتسیک  دیـسرپ  نم  زا  رمـش  تفگ  دـیمح  ددرگیم ؟ دونـشخ  وت 
یسک یلو  هدرک  تکرش  گنج  رد  هک  یهورگ  فلا : : دنتـسه هتـسد  ود  دارفا  نیا  : مراهچ هورگ  نایوار  . دناسر یبیـسآ  ارم  دنک و  یتیاعس 

[ - راـهچو تسیب  هحفـص  درب [ : ماـن  ار  ریز  دارفا  ناوتیم  تسخن  هورگ  زا  . دـناهدش لـتق  بکترم  ـالبرک  رد  هک  يدارفا  .ب : دناهتـشکن ار 
حرشم نب  بویا  تیاور 82 -. هورع ، نب  یناـه  نب  ییحی  تیاور 78 -. سنخـالایبا ، نب  ریهز  نب  فیفع  تیاور 77 -. لئاو ، نب  قورـسم 

لتاق یبعشلا ، هَّللادبع  نب  ریثک  يهتـسد ب -: زا  تیاور 102.و  یمیمتلا ، سیق  نب  ةرق  تیاور 87 -. میت ، نب  عیبر  تیاور 84 -. یناویخلا ،
فنخموبا سابع . ترـضح  ناردارب  یلع  نب  رفعج  هَّللادـبع و  لـتاق  یمرـضحلا ، تیبث  نب  یناـه  تسوا -. زا  تیاور 71  هک  نیق  نـب  ریهز 
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رمع يهنامرحم  تاقالم  یپ  رد  تیبث  نب  یناه  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  رد  هجوت  لباق  يهتکن  تسا . هدرک  لقن  يو  لوق  زا  ار  تیاور 53 
ع)  ) نیسح هک  دنتفگیم  نانآ  يوگتفگ  يهرابرد  دوخ  نامگ  بسح  رب  مدرم  هک  نیا  رب  ینبم  دنکیم  لقن  ار  ینیغورد  ربخ  ماما ، اب  دعس 

نیـسح دوشیم ، ناریو  نم  يهناخ  تفگ : رمع  مینک . اهر  ار  رگـشل  ود  نیا  میور و  هیواـعم  نب  دـیزی  دزن  نم  اـب  اـیب  تفگ : دعـس  رمع  اـب 
وت هب  زاـجح  رد  دوـخ  لاـم  زا  ار  نآ  زا  رتـهب  نم  تفگ  دـنریگیم ، ارم  كـالما  تفگ : مزاـسیم ، وـت  يارب  ارنآ  رگید  راـب  نم  تفگ : (ع)
نیا یپ  رد  [ . 8 . ] دنـشاب هتـسناد  هدینـش و  يزیچ  هکنآیب  دوـب  عیاـش  نخـس  نیا  مدرم  ناـبز  رد  تفگ : يوار  تفریذـپن . رمع  مـهدیم و 

تایاور 10 و 19 و 54 و يوار   ) ینادمهلا دیعس  نبدلاجملا  لوق  زا  ار  نیغورد  ربخ  نیا  يهمادا  تایاور 54 و 56  در  فنخموبا  شرازگ 
هس دعـس  رمع  هب  ع )  ) نیـسح : دسیونیم هنوگنیا  و 56 ) تاـیاور 54  يوار  فـنخموبا و  ییاد   ) يدزـالا ریهز  نب  بعقـص  و  و 104 )  56
رـس زا  یکی  هب  - 3. مراذـگب وا  تسد  رد  ار  متـسد  مورب و  دـیزی  دزن  - 2. مدرگرب ماهدـمآ  هک  ییاج  نامه  زا  هدـب  هزاجا  - 1: درک داهنشیپ 

ار ياهمان  دعسرمع  داهنشیپ  نیمه  ساسا  رب  . میامن جنپو ] تسیب  هحفص  تمدخ [  اجنآ  رد  نانابزرم  زا  یکی  دننام  مورب  مالـسلاارد  تادح 
نب ۀـبقع  زا  لـقن  هب  تیاور 55  رد  سپـس  فـنخموبا  . دوـشیم وربور  وا  تفلاـخم  اـب  هک  دـنکیم  هناور  هَّللادـیبع  يوـس  هب  هدرک و  میظنت 

چیهیب داـشرا  رد  دـیفم  خیـش  تسا . هدـمآ  ربتعم  لـتاقم  رثکا  رد  ربـخ  نیا  . دـنکیم یفن  تاـیاور 56،54،53 )  ) ار ربـخ  هس  نیا  ناـعمس ،
رد یسربط  یفاشلا ،» صیخلت   » رد یـسوط  خیـش  ءایبنالا ،» هیزنت   » باتک رد  یـضترم  دیـس  [ . 9  ] تسا هدرک  لـقن  ار  تیاور  نیا  یحیـضوت 

دناهتخادرپ نآ  رکذ  هب  ياهیـشاح  قیلعت و  چیه  نودب  زین  هفحـص 182  نیظعاولا » ۀضور   » رد يروباشین  لاتف  هحفص 233 و  « يرولا مالعا  »
هتفریذـپ ار  یـسوط  خیـش  یـضترم و  دیـس  نوچ  یناگرزب  رظن  دـیواج » دیهـش   » رد يدابآفجن  یحلاـص  رخأـتم ، ياـملع  ناـیم  رد  [ . 10]

نایم زا  هدرک و  کیکفت  ار  ربخ  نیا  نیسح » ماما  نوماریپ  هزات  یشهوژپ  لاس  هاجنپ  زا  سپ   » باتک رد  يدیهش  رفعج  دیـس  نینچمه  . تسا
یحلاص [ . 11 . ] تسا هتـسناد  تسرداـن  تسا ، دـیزی  تسد  رد  تسد  نتـشاذگ  نّمـضتم  هک  ار  هداـم  نآ  دعـسرمع ، ياهداـم  هس  داهنـشیپ 

نب رمع  هکنیا  (1: دناهداد رظن  هنوگ  ود  هب  بلطم  نیا  يهرابرد  املع  : دسیونیم هعیـش  ياملع  يوس  زا  داهنـشیپ  نیا  هیجوت  رد  يدابآفجن 
نیـسح ماما  نداد  تسد  هکنیا  (2. دـنک يریگولج  گنج  زا  هلیـسونیدب  تسا  هتـساوخ  هدرک و  لـعج  دوخ  شیپ  زا  ار  داهنـشیپ  نیا  دـعس 

هب مالسلاهیلع  نسح  ماما  نداد  تسد  دننام  قح و  انب  يافلخ  تسد  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نداد  تسد  لثم  دیزی  تسد  هب  مالسلاهیلع 
عانتما عافد و  يارب  یهار  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دـشیم  ماـجنا  یطیارـش  رد  دوب و  يرهاـظ  يروص و  تعیب ، نیا  ینعی  تسا . هیواـعم  تسد 

دش ماجنا  یطیارش  رد  هیواعم  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تعیب  ءافلخ و  شـشو ] تسیب  هحفـص  اب [  مالـسلاهیلع  یلع  تعیب  هکنانچ  تشادن 
تسا دیزی  تفالخ  نتفریذپ  يانعم  هب  هن  دوش  ماجنا  رارطضا  يور  زا  هک  یتعیب  نینچ  و  تشادن . دوجو  عانتما  عافد و  يارب  یهار  چیه  هک 

حلاـصم ظـفح  روظنم  هب  هک  تسا  يرهاـظ  شزاـس  هکلب  تسین ، یقیقح  تعیب ، نیا  هک  دـننادیم  همه  اریز  دـنکیم . هارمگ  ار  مدرم  هن  و 
یحلاص [ . 12  ] تسا هدـش  ماجنا  دـننک ، تیلاـعف  مالـسا  تفرـشیپ  يارب  هدـنیآ  رد  دـیاب  هک  ییاـهورین  ندـش  فلت  زا  يریگولج  مالـسا و 

نایاپ رد  دزادرپیمن و  رگید  يهدام  ود  هب  دـنکیم و  لقن  ار  نآ  تسخن  يهدام  دـیواج » دیهـش   » باتک زا  يرگید  ياج  رد  يداـبآفجن 
هب ینهدلارمع  لوق  زا  رابکی  تسا ، هدرک  لقن  ار  ربخ  رابود ، يربط  [ . 13 . ] دنکیم دییأت  ار  یسوط ، خیش  یضترم و  دیس  يهیرظن  باتک ،

فنخمیبا طسوت  هب  مه  یناهفصا  جرفلاوبا  و  [ 15  ] يدزا ییحی  نب  طول  فنخمیبا  طسوت  رگید  راـب  و  [ 14 ( ] ع  ) رقاب دمحم  ماما  زا  لقن 
نیسح ماما  فادها  تفالخ  ارنآ  هداد و  صیخشت  تسردان  ارنآ  یلقع  ظاحل  هب  دناهتخادرپ  ثیدح  نیا  دقن  هب  نیرخاتم  زا  يرایـسب  [ . 16]
هیجوت نیا  اب  دناهتسناد  حیحـص  ار  ربخ  هک  نانآ  ای  دناهدرک و  لقن  ار  ربخ  هک  نیمّدقتم  دناهتـسناد . دیعب  ماما  هب  ار  لوق  نیا  باستنا  و  (ع )

نونک ات  . دـشابیم وا  نانمـشد  یگفطاـعیب  و  ع )  ) نیـسح ماـما  رتشیب  هچ  ره  تیمولظم  رب  يرگید  لـیلد  تیاور ، نیا  هک  دـناهتفریذپ  ارنآ 
[17  ] تسا هتفای  قیفوت  راک  نیا  رد  ياهزادنا  ات  هک  دشاب  یـسک  اهنت  یمق  سابع  خیـش  دـیاش  هتخادرپ ، ثیدـح  یلقن  دـقن  هب  یـسک  رتمک 

لتاق یمرـضحلا  تیبث  نب  یناـه  ثیدـح ، يوار  نیتسخن  تسا . هدرک  لـقن  لیـصفت  هب  ات 56  تاـیاور 53  یط  ار  ثیدـح  نیا  فنخموبا  .
نیا را  دـعب  تفه ] تسیب و  هحفـص  دـسیونیم [ : وا  لوق  زا  فـنخمیبا  هک  دـشابیم  ع )  ) ساـبع ترـضح  ینت  ردارب  ع )  ) یلع نب  هَّللادـبع 
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ره ایب  دیوگیم : دعـس  نب  رمع  هب  ع )  ) نیـسح هک  دنتـشادنپ  دـندرکیم و  تبحـص  صوصخ  نیا  رد  رگیدـکی  اب  مدرم  هنامرحم ، تاقالم 
بعقصلاو دیعـس  نبدلاجملا   » زا لقن  هب  فنخمیبا  تیاور 54 ، رد  [ . 18  ] میورب هیواعم  نب  دـیزی  دزن  هب  مینک و  اهر  ار  نایرگـشل  ام  يود 

ربــخ نــیا  یقن  دــقن و  هــب  تـــــیاور 55  رد  و  [ . 19  ] دــنکیم لــقن  ار  هناــگ  هــس  داهنـــشیپ  نیثدــحم  رگید  و  يدزــالا » ریهز  نــب 
زا دش و  جراخ  هکم  دصق  هب  هنیدم  زا  ع)  ) نیسح هک  ینامز  زا  تفگ : نم  هب  ناعمـس  نب  هبقع  لوق  زا  بدنج » نب  نمحرلادبع  :» دزادرپیم

نایم رد  قارع و  رد  هار ، رد  هکم ، هنیدـم ، رد  ار  وا  هک  ینخـس  ره  مدـشن و  ادـج  وا  زا  دـش  دیهـش  هک  ینامز  ات  مدوب و  وا  اب  قارع  ات  هکم 
ای مراذگب ، هیواعم  نب  دیزی  تسد  رد  ار  متسد  نم  هک : ار  مدرم  نیب  عیاش  رادنپ  نیا  اما  مدینـش ، نم  تفگ  شتداهـش  زور  ات  مدرم  اب  هاپس 

نیمزرس نیا  رد  ییاج  هب  دیراذگب  ارم  تفگ : هکلب  درکن  يدهعت  نینچ  زگره  ع )  ) نیسح ماما  مورب ، یمالـسا  روشک  ياهزرم  زا  یکی  هب 
ریهز نب  بعقصلاو  دیعس  نبدلاجملا  زا  لقن  هب  فنخمیبا  تیاور 56  رد  [ . 20  ] دماجنایم اجک  هب  اجک  هب  مدرم  راک  منیبب  ات  مورب  روانهپ 
يواح ربخ  ( 1: دش روآدای  دـیاب  روکذـم  ربخ  دروم  رد  [ . 21  ] دـنکیم نایب  ار  وا  باوج  هَّللادـیبع و  هب  ار  دعـس  رمع  داهنـشیپ  يواح  همان 

حیضوت دنکیم  خوسنم  هدرک و  در  ارنآ  تیاور 55  رد  تسا  ربخ  نیا  يهدننک  نایب  دوخ  هک  فنخموبا  دراد . خسان  ياهدام ، هس  داهنـشیپ 
بحاص دراد . ضراعم  هدـش  داـی  ربخ  ( 2. تسا ع )  ) نیـسح ماـما  ناراـی  زا  خـسان  ربخ  يوار  ـالبرک و  يهلتق  زا  خوسنم  ربـخ  يوار  هکنیا 
تسدب تلذ  تسد  نم  لیلذلا » ءاطعا  يدیب  مهیطع  ال  : » دسیونیم ع )  ) نیـسح ماما  لوق  زا  دیفم  خیـش  يربط و  زا  لقن  هب  دیواج » دیهـش  »

نیا نوماریپ  نایوار  مدرم و  رادـنپ  نیا  هکلب  هدوبن ، راک  رد  يداهنـشیپ  نینچ  ًاساسا  دوشیم  صخـشم  تقد  یمک  اب  [ . 22  ] مهدیمن ناشیا 
لقن ار  تیاور 54  طقف  فنخمیبا  لوق  زا  جرفلاوبا  تشهو ] تسیب  هحفـص  ًالثم [  تسا . هدوب  تیاور  لقن  رد  وهـس  ای  هنامرحم و  تاقالم 

ثیداحا رابخا و  یسررب  زا  ( تسا هدروآ  نیّیبلاطلا  لتاقم  باتک  رد  هصالخ  روطب  ار  فنخمیبا  نیسحلا  لتقم  جرفلاوبا  [ ) 23  ] تسا هدرک 
فیرحت بورکیم  یمالـسا  عبانم  نوتم و  رد  فلتخم  لـیالد  هب  فلا - : دوشیم صخـشم  هتکن  دـنچ  یمالـسا ، يهرود  نیتسخن  ياههدـس 
شیالاپ هب  تفرگ و  هرهب  یلقن  ییاور و  دـقن  زین  یلقع و  شور  زا  نامأوت  روطب  دـیاب  عباـنم ، بتک و  حـیقنت  يارب  .ب - تسا هدرک  خوسر 

رد نآ  غورد  لوقعم و  ریغ  تیهاـم  لیلدـب  لوعجم  راـبخا  .ه - درک يراددوخ  دـیاب  لوعجم  راـبخا  ریـسفت  هیجوـت و  زا  .ج - تخادرپ اـهنآ 
دقن یسررب و  هب  رابخا ، رد  لقعت  ربدت و  رب  هوالع  لتاقم ، لضاف  ناگدنناوخ  رگا  . تساهنآ یعطقم  عفانم  دوس و  زا  رتشیب  ناشررض  تیاهن 

اب ناوتیم  یتحار  هب  تسا و  هدوب  عیاقو  لقن  رد  ام  فالـسا  وهـس  هجیتن  اروشاـع  تاـفیرحت  زا  يرایـسب  هک  دـنباییم  رد  دـنزادرپب ، لاوقا 
، دزادرپب رابخا  نیا  ریسفت  هیجوت و  هب  ناسنا  هک  تسین  يزاین  رگید  ترابع  هب  تفرگ . ار  تافیرحت  زا  يرایـسب  يولج  هیلوا ، عبانم  شیالاپ 

خیش نخـس  رابتعا  هب  ام  مییوگب  مینک و  همذلا  يرب  ار  دوخ  دیابن  یتح  دنک . ادیپ  نیقی  اهنآ  تحـص  یتسرد و  هب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  هکلب 
نخس نیا  نالطب  ربخ  نیا  دقن  لقن و  اب  دناهتشاد . فیخس  نانخـس  نیا  لوبق  يارب  یلیلد  اهنآ  ًامتح  اریز  میریذپیم  ار  لاوقا  نیا  دیفم و ...

نیا رتشیب  دناهتسیز . رصع  نآ  رد  یلو  دناهدوبن  البرک  يهنحص  رد  دوخ  هک  دنتـسه  يدارفا  هورگ  نیا  : مجنپ هورگ  نایوار  . دوشیم نشور 
هقث ار  اهنآ  فلـس  ناملع  رثکا  دنتـسه و  ریبزنبا  ای  راتخم  نارای  زا  مالـسلامهیلع و  قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما  داجـس ، ماـما  باحـصا  دارفا 
نب ماشه  ردپ  ینادمه ، رشب  نب  دمحم  هنو - ] تسیب  هحفص  تیاور 2 [ . يرجه ، لاس 100  یفوتم  يربقملا  دیعسیبا  دناهداد -. صیخشت 
نب دلاجملا  تیاور 7 -. راتخم ، نارای  زا  يدـهن ، نامثعیبا  تایاور 9،8،6 و 12 -. كاّدولایبا ، و 14 -. تیاور 4  یبلک ، بئاس  دـمحم 

، تسا هدوب  نمـشد  هاپـس  دارفا  زا  هیحیبا  نب  یناه  ردارب  يو  هّیحیبا ، نب  هّیحی  بانجیبا  تایاور 56،54،19،10 و 104 -. هعیش ، دیعس ،
، هفیجحیبا نبا  نوع  ای  هفیجحیبا  نب  فوع  و 23 -. تایاور 22،20 ، رقاب ، ماما  باحصا  زا  دیعس ، نب  ۀمادق  تایاور 58،26،17 و 74 -.

نب سنوی  تیاور 31 -. یصیقع ، دیعسیبا  تیاور 28 -. ریبزنبا ، نارای  زا  یموزخم ، ثراح  نب  نمحرلادبع  نب  رمع  تایاور 25 و 27 -.
تیاور 37 و ع ،)  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  باحـصا  زا  سیق ، نب  دـمحم  تیاور 36 -. يرجه ، لاس 159  یفوتم  یعیبسلا  قاحسایبا 

نارای زا  یبعـش ، رماع  تیاور 41 -. قداـص ، ماـما  باحـصا  زا  ساـبع ، نب  هَّللادـبع  تب  یلع  نب  دواد  تیاور 38 -. هعیـش ، يّدسلا ، .- 86
.- تیاور 60،59 و 62 يرماع ، کیرش  نب  هَّللادبع  تیاور 51 -. ریبزنبا ، نارای  زا  یـسبع ، ریکب  نب  دئاف  نب  ناسح  تیاور 49 -. راتخم ،
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نارای زا  دونکلایبا - دیبع  نب  نمحرلادبع  تیاور 99 -. قداص ، رفعج  ماما  تیاور 69 -. داجـس ، ماما  راتخم و  نارای  زا  یلهاک ، دلاخیبا 
لقن یناسک  ار  رگید  تیاور  تایاور 79 و 113.24  ع ،)  ) ریما ترضح  باحـصا  زا  يدزا ، بدنج  نب  نمحرلادبع  تیاور 111 -. راتخم ،
نیا دنتـسه . هدـش  هتخانـش  هقث و  ناشیا  رابخا  مود  ای  لوا  ياههطـساو  هچ  رگا  تسین  صخـشم  هدنـسیون  يارب  اـهنآ  تیوه  هک  دـناهدرک 

تیاور حیرش ، نب  نمحرلادبع  یس - ] هحفص  تیاور 11 [ . يدارم ، ۀبقع  تب  نسح  تیاور 5 -. یبسار ، قراخملاوبا  زا -: دنترابع  نایوار 
، ّینزملا بعصم  نب  رکب  تیاور 35 -. دـیلو ، نب  ماشه  تیاور 24 -. هرامع ، تب  كردم  نب  دیعـس  تیاور 21 -. نابیش ، نب  دیعـس  .- 13

.- تیاور 72 هلمرح ، نب  يدـع  تیاور 67 --. یمرـضحلا ، ورمع  تیاور 46 -. رازیعلایبا ، نـب  ۀـبقع  تیاور 44 -. نازوـل ، تیاور 43 -.

.- تیاور 81 یسبعلا ، ریهزوبا  حلاص  نب  رضّنلا  تیاور 80 -. هریبه ، نب  تباث  تیاور 76 -. هّیح ، نب  دیوس  تیاور 75 -. رفعجوبا ، نیسح 
نب دمحم  تیاور 90 و 100 -. یمعثخ ، ریهز  نب  نمحرلادـبع  نب  ریهز  تیاور 89 -. يدنکلا ، جیدخ  نب  لیـضف  تیاور 83 -. يدیبزلا ،

تیاور هیواعم ، نب  دـیزی  مالغ  نمحرلادـبع  نب  مساق  تیاور 97 -. یقرابلا ، ثوغی  دـبع  نب  رامع  نب  هَّللادـبع  تیاور 96 -. نمحرلادبع ،
يهدـنریگ رب  رد  ـالاب  تسرهف  تسا  صخـشم  هک  هنوگ  ناـمه  تیاور 110. تیخب ، نـب  مساـق  تیاور 108 -. یـسبع ، ةراـمعلایبا  .- 107

ار ع )  ) نیـسح ماـما  لـتقم  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  فنخموبا  . دریگیمن رب  رد  ار  ربخ  ياههطـساو  تسا و  ربخ  ناگدـننک  دـیلوت  یماـسا 
یس هحفص  دوجو [  ناهذا  رد  هک  دوب  ياهدنکارپ  یهافـش و  تاعالطا  زا  ترابع  نیـسحلا  لتقم  يو  مادقا  زا  لبق  ات  تسا . هدرک  بوتکم 
نب ماشه  هلمج  نآ  زا  دناهدرک . لقن  دوخ  بتک  رد  يدعب  نیخروم  ار  فنخموبا  لتقم  دشیم . لقن  هنیس  هب  هنیـس  ًالامتحا  تشاد و  کیو ]
لاس یفوتم  يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  دناهدروآ . دوخ  ياههتشون  رد  ار  لتقم  نیا  ینس )  ) ینئادملاو یعیـش )  ) یبلکلا بئاسلا  دمحم 

. تـسا هدرک  رکذ  يرجه  و 61  ياهلاس 60  ثداوح  لیز  رد  ار  فنخموبا  نیـسحلا  لتقم  یبلکلا  ماـشه  باـتک  زا  دانتـسا  اـب  يرجه   310
« نییبلاطلا لتاقم   » دوخ فورعم  رثا  رد  ینئادـملا  باتک  زا  هدافتـسا  اب  ار  لـتقم  نیا  زا  ياهصـالخ  یناهفـصا  جرفلاوبا  يربط ، اـب  ناـمزمه 
يربـط و ياـههتفگ  نیب  تاـیاور  یـضعب  رد  لـیلد  نیمه  هب  تـسا . هتـشون  يرجه  لاـس 313  رد  ار  دوـخ  باـتک  جرفلاوـبا  تسا . هدروآ 
اب هزرابم  نتفر و  نادیم  دروم  در  شناردارب  ریاس  ار  یلع  نب  سابع  تساوخرد  تلع  جرفلاوبا  لاثم  ناونعب  دراد . دوجو  فالتخا  جرفلاوبا 

. دیـسر تداهـش  هب  دوخ  ردارب  هس  زا  سپ  دوب و  نینبلاما  دـنزرف  نیرتگرزب  سابع  : دـنکیم لیلحت  هنوگنیا  ار  يو  روضح  رد  نمـشد  هاپس 
ثرا هب  ار  هچ  ره  ات  تفر  نادـیم  هب  اهنآ  زا  سپ  زین  دوخ  ددرگ و  اهنآ  ثراو  ات  تخادـنا  شیپ  ار  نانآ  ورنیا  زا  دوب  دـنزرف  ياراد  وا  اریز 

يهرابرد وا  اب  هَّللادیبع  يومع  یلع  نب  رمع  دیـسر . ع )  ) یلع نب  سابع  دنزرف  هَّللادیبع  هب  اهنآ  یگمه  ثرا  دسرب . شنادنزرف  هب  دوب  هدرب 
هک دوشیم  صخـشم  هاگنآ  رگید  فالتخا  [ . 24  ] دـش حالـصا  اهنآ  نایم  درک و  راذـگاو  وا  هب  يزیچ  هَّللادـیبع  هرخالاب  درک و  عازن  ثرا 

هکنیا نودب  دنکیم  رکذ  دعـس  رمع  هب  ماما  ياهدام  هس  داهنـشیپ  دروم  رد  ار  دیعـس  نب  دـلاجم  تیبث و  نب  یناه  لوعجم  تیاور  جرفلاوبا 
طـسوت هکنیا  زا  سپ  فنخموبا  نیـسحلا  لتقم  باتک  [ . 25  ] دـیامن ناعمـس  نب  ۀـبقع  زا  لقن  هب  نآ  یحیحـصت  فلاخم و  ربخ  هب  ياهراشا 

هچنآ اب  [ 26  ] فنخموبا نیسحلا  لتقم  هب  فورعم  دوجوم  لتقم  نیب  هک  ياهنوگب  تشگ ، فیرحت  راچد  مایا  رورم  هب  دش  طوبـضم  يربط 
سفن  » يهمدـقم رد  یمق  ساـبع  خیـش  جاـح  دروـم  نیا  رد  دراد ، دوـجو  يراکـشآ  تواـفت  تسا  هداد  تبـسن  فـنخموبا  هـب  يربـط  هـک 

هبراحب رـشاع  اب  هک  فنخمیبا  هب  فورعم  لتقم  نیا  هک  تسا  هدیدرگ  ققحم  تباث و  نم  دزن  [ » ودو یـس  هحفـص  دـسیونیم [ : مومهملا »
، دشاب هدرکن  لقن  يرگید  دوش و  تفای  نآ  رد  هک  دیزیچ  تسین و  يرگید  ربتعم  خروم  ای  فورعم و  فنخمیبا  نآ  زا  تسا  هدیـسر  عبط 

فیلأت هریس  رد  يرایـسب  بتک  دوب و  ربخ  باحـصا  ناگرزب  زا  يدزا  فنخم  نب  دیعـس  نب  ییحی  نب  طول  فنخموبا  ماما  دیاشن  ار  دامتعا 
هتفرگ فنخموبا  زا  لتقم ، رد  يربط  خیرات  تالوقنم  ّلج  لب  رثکا  دننک و  لقن  رایسب  اهنآ  زا  املع  هک  نیسحلا  لتقم  باتک  هلمج  زا  هدرک 

هنوگنامه [ 27 .« ] تسین يو  زا  لتقم  نیا  هک  دناد  دنک  لماک  هلباقم  هدرک  لقن  يربط  هچنآ  اب  ار  فورعم  لتقم  نیا  سک  ره  تسا و  هدش 
رد جردنم  لتقم  رد  تسا . رایسب  تسا  هدرک  لقن  يربط  هک  هچنآ  اب  فنخموبا  هب  بوسنم  نیـسحلا  لتقم  نیب  فالتخا  دراوم  دش  رکذ  هک 

لاثم ناونعب  دـناهدش . هداد  حرـش  هداتفا ، قافتا  هک  هنوگنآ  ثداوح  دروخیمن و  مشچ  هب  فرع  لقع و  فـالخ  يهتکن  هنوگ  چـیه  يربط 
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مقر اب  مییامن و  يروآ  عمج  هدش  لقن  یلعف  لتقم  رد  هچنآ  قباطم  دندش . هتشک  ماما  نارای  طسوت  هک  نمشد  هاپـس  زا  ار  يدارفا  ددع  رگا 
رد ای  مینیبیم و  ودنآ  نیب  یشحاف  فالتخا  مینک  هسیاقم  تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  فنخموبا  زا  لقن  هب  يربط  هک  نمشد  هاپـس  يهتـشک   88

البرک يهثداح  رد  تسناوتن  یلیـالد  هب  حاـمّرط  دـش  رکذ  هک  روطناـمه  تسا . هدـش  نوگرگد  ًـالماک  تیعقاو  يّدـع  نب  حاـمّرط  ناتـساد 
لتقم نیا  رد  هک  یناتـساد  لصا  . دوب هداتفا  حورجم  ناگدـش  هتـشک  نایم  رد  حامّرط  یلعف  لـتقم  يهتـشون  هب  هک  یلاـخ  رد  دـنک ، تکرش 
مسق رگا  دوب و  هدیسر  نم  هب  یتاحارج  مدوب و  ناگدش  هتشک  نایم  رد  اهمحر :)...  ) يدع نب  حامّرط  :» تسا رارق  نیا  زا  تسا  هدش  هتـشون 

هدینـش اهنآ  زا  ربنع  کشم و  يوب  هک  دوب  دیفـس  ياههماج  اهنآ  رب  دندمآ و  مدید  راوس  تسیب  ماهدوبن . باوخ  هک  ماهتفگ  تسار  مروخب 
کیدزن دندمایب  سپ  دنک . هلثم  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رکیپ  ات  تسا  هدـمآ  هنعل ا ،... تسا  دایز  نب  هَّللادـیبع  نیا  متفگ  دوخ  شیپ  دـشیم 

هب دوب  هکنانچ  تسویپ  ندـب  هب  دروآ و  ار  رـس  درک . هفوک  هب  هراشا  تسد  اب  دـیناشنب و  ار  وا  نانآ  زا  نت  کی  دندیـسر ، هَّللادـبعیبا  ندـب 
 ] هاگنآ یلاعت . يادخ  رب  دنریلد  هچ  دندرک ، عنم  بآ  زا  دنتخانشیمن و  ارت  ایآ  دنتـشک  ارت  نم  دنزرف  يا  تفگیم  یلاعت و  يادخ  تردق 

ياو یـسوم  مردارب  ياو  لیعامـسا  مردپ  ياو  میهاربا  مردـپ  ياو  مدآ  يا  مردـپ  يا  تفگ  درک و  دوخ  ناهارمه  هبور  هسو ] یـس  هحفص 
متـسیرگن کین  سپ  دنادرگن  لیان  نم  تعافـش  هب  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  دندرک ؟ هچ  نم  دنزرف  اب  ناهارمگ  نیا  دینیبیمن  یـسیع ، مردارب 

اجنیا رد  [ . 29  ] تسا جراخ  همدقم  نیا  يهلـصوح  زا  هک  هدوب  رایـسب  رکذلا  قوف  لتقم  ود  نیب  فالتخا  دراوم  [ 28 « ] دوب ص )  ) ربمایپ وا 
هارمه هدـش و  عازتـنا  يربـط  خـیرات  باـتک  زا  فنخموبا  نیـسحلا  لـتقم  مق ، رد  يراـفغ  نسح  ياـقآ  تمه  هب  ًاریخا  هک  دوشیم  روآداـی 

هتخادـنا ملق  زا  ار  تیاور 22  - 1: تسا ریز  تالاکـشا  ياراد  پاـچ  نیا  [ 30  ] تسا هدیـسر  پاچ  هب  دـلجم  کی  رد  تاحیـضوت  ياهراپ 
نیـسحلا لتقم  زا  ییزج  اـهنآ  هک  تسا  هتـشادنپ  نینچ  هدزدـنویپ و  فنخموبا  لـتقم  هب  دـمحم  نب  ماـشه  لـتقم  زا  ار  یتاحفـص  - 2. تسا

ات 228،224 ات 220،218  ات 216،213 ، ات 209،203،190  و 187،96  ات 95،85  و 82،79،23   32: تاحفص هلمج  زا  دنتـسه  فنخموبا 
ار هچ  ره  ناشیا  اذل  دنکیم  لقن  ماشه  طسوت  ار  فنخموبا  لتقم  يربط  هک  تسا  هدمآ  شیپ  ناشیا  يارب  اجنآ  زا  مهوت  نیا  دـیاش  . 231 ات

لتقم فـنخموبا  مکح و  نب  ۀـناوع  هلمج  زا  رفن  دـنچ  زا  ناـمز  مه  ماـشه  هک  یلاـح  رد  هتـشادنپ  فـنخموبا  لـتقم  تسا  هتفگ  ماـشه  هک 
ناونع تحت  يرگید  باتک  نینچمه  . دـنراد حیحـصت  حیـضوت و  هب  زاین  باتک  نیا  مـالعا  زا  يرایـسب  - 3. تسا هدرک  تیاور  ار  نیـسحلا 
رـشتنم مق  هیملع  يهزوح  نیـسردم  يهعماج  تاراشتنا  يوس  زا  يورغلا  یفـسویلا  يداه  دـمحم  خیـش  طسوت  فنخم » یبال  فّطلا  ۀـعقو  »

یملع ریغ  راهچو ] یس  هحفص  حیحصت [  نیا  رد  تسا . هدرک  حرش  ار  لتقم  نیا  دانسا  باتک ، نیا  يهمدقم  رد  ححصم  [ . 31  ] تسا هدش 
زا یـضعب  فیرحت و  یماسا  تاـکن و  یخرب  دراوم  زا  ياهراـپ  رد  هدـش و  هدرـشف  هصـالخ و  حیحـصت  ياـج  هب  فنخموبا  لـتقم  بلاـطم 

یعوضوم روظنم  هب  تایاور  ندرک  هعطق  هعطق  اب  هدنـسیون  هکنیا  رگید  يهتکن  تسا . هدـیدرگ  فذـح  فنخموبا  نیـسحلا  لتقم  تاـیاور 
دیفم بلطم  فنخمیبا ، نیسحلا  لتقم  دانسا  باب  رد  هحفص  دودح 65  ناشیا  هتبلا  تسا . هدرک  رادهشدـخ  ار  لتقم  تیعماج  نآ ، ندومن 

رد دوجوم  نآرق  تایآ  يهمجرت  دسریم -: رظن  هب  يرورض  هتکن  دنچ  حیضوت  رضاح  باتک  دروم  رد  . تسا ریدقت  نایاش  هک  تسا  هتشون 
زا بلاطم ، نیوانع  يدنب و  لصف  تسا -. هدش  ذخا  يدوبهب  رقاب  دمحم  ياقآ  ملق  هب  نآرق  ریسفت  همجرت و  نآرقلا » یناعم   » باتک زا  نتم ،

هدوب و دوجوم  یلـصا  نتم  رد  هک  تسا  ياهضرتعم  ياههلمج  هلـصاف ، طخ  ود  نیب  بلاطم  تسا -. هدـش  هدوزفا  باـتک  هب  مجرتم  بناـج 
زا تسخن  هاگن  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  دوجوم  باتک  رد  اههراشا  یخرب  تسا -. هدش  لقن  همجرت و  لکش ، نامه  هب  تناما  ظفح  يارب 

مامت هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  دوش . یقلت  ینیـسح  يههبج  هب  ناگتـسباو  تمرح  کته  ای  نامیا و  فعـض  زا  یکاـح  دـنناوخ  يوس 
دارفا نیا  تشادرب  لالخ  زا  ار  البرک  ثداوح  ریوصت  ام  ینعی  دـشابیم . البرک  عیاقو  نیربخم  نایوار و  يرکف  تاـشوارت  دوجوم  بلاـطم 

فنخموبا باتک  بلاطم  تسا  هدـش  شالت  هک  اجنآ  زا  دـناهدناسر ، ام  هب  تاملک  نیا  بلاـق  رد  ار  دوخ  ياـههتفای  زین  ناـنآ  میباـییم . رد 
مزال دوخ  رب  نایاپ  رد  . دـش يراددوخ  زین  روکذـم  ریباـعت  زا  یخرب  رییغت  زا  اذـل  دوش ، همجرت  ًاـنیع  ـالبرک ، عیاـقو  زا  رفـس  نیتسخن  ناونعب 

يدیشمج یفطصم  دندش و  رادهدهع  ار  همجرت  نیا  حیحصت  یبرع و  یـسراف و  نتم  هلباقم  هک  دنبهقالع  مساق  نایاقآ  تامخز  زا  منادیم 
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يرازگساپس رکشت و  هنامیمص  دندرک ، ینیچفورح  ار  یـسراف  نتم  هک  ایلع  مناخ  راکرـس  زین  دندومن و  تدعاسم  راعـشا  يهمجرت  رد  هک 
هحفص 1 ] یکدوج [  هَّللا  تجح  . میامن

هیواعم نب  دیزی  تفالخ 

هب بجر و  هام  يهمین  رد  تیاور ، کی  هب  اـنب  دـش . تعیب  هفیلخ  ناونعب  شردـپ  گرم  زا  دـعب  هیواـعم  نب  دـیزی  اـب  يرجه )  60  ) لاس رد 
نب هَّللادیبع  هیواعم ، نامز  زا  میدرک  يروآدای  هیواعم  شردـپ  تافو  ماگنه  رتشیپ ، هک  هنوگنامه  . هام نیمه  مود  تسیب و  رد  رگید  تیاور 

(1. تخانـش تیمـسر  هب  ار  ودنآ  تیمکاح  دـیزی  دوب و  هفوک  مکاح  ریـشب  نب  نامعن  هرـصب و  مکاح  ریـشب  نب  نامعن  هرـصب و  مکاح  دایز 
نب ۀبتع  نب  دیلو  ماگنه  نیا  رد  دیـسر . تموکح  هب  يرجه  ماس 60  بجر  هام  لوا  رد  دیزی  تفگ : فنخمیبا  زا  لقن  هب  دـمحم  نب  ماشه 

. دوب هکم  مکاح  صاع  نب  دیعس  نب  ورمع  هرصب و  مکاح  دایز  نب  هَّللادیبع  هفوک ، مکاح  يراصنا  ریشب  نب  نامعن  هنیدم ، مکاح  نایفسیبا 
تعیب دیزی  يارب  هیواعم  هک  ینامز  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  تشادن . صخـشم  درف  دنچ  زا  نتفرگ  تعیب  زج  یفدـه  تفالخ  عورـش  رد  يو 

هَّللا مسب  : تشون نینچ  هنیدـم  مکاح  دـیلو  هب  سپ  دـهد ؛ ماـجنا  ار  راـک  نیا  لکـش  ره  هب  تفرگ  میمـصت  اذـل  دـندرکن . تعیب  تفرگیم ،
شیادخ هک  دوب  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  هیواعم  ادخ ، شیاتـس  دـمح و  زا  دـعب  اما  هبتع ، نب  دـیلو  هب  نینمؤملاریما  دـیزی  زا  میحرلا . نمحرلا 

، تشذگ رد  شرمع  مامتا  اب  درک و  یگدنز  دوب  هدرک  ررقم  شیارب  ادخ  هک  ياهزادنا  هب  دـناسر و  تردـق  تفالخ و  هب  تشاد و  یمارگ 
شوم شوگ  يهزادنا  هب  هک  یکچوک  ذغاک  رد  .و  مالـسلاو تشذگرد  راگزیهرپ  دنمتداعـس و  تسیز و  وکین  هک  دـنک  تمحر  شیادـخ 

ریبز نب  هَّللادبع  رمع و  نب  هَّللادبع  نیـسح ، زا  هجو  نیرتدیدش  اب  ادخ ، شیاتـس  دـمح و  زا  دـعب  هحفـص 2 ] تشون [ : نینچ  دـیلو  هب  دوب ،
اذل دمآ ، نارگ  يو  رب  تخادنا و  ساره  هب  ار  دـیلو  هیواعم ، گرم  ربخ  ندینـشمالسلاو  نکم . اهر  ار  اهنآ  دـندرکن  تعیب  ات  ریگب و  تعیب 
هتفر وا  رادید  هب  یلیمیب  اب  ناورم  هنیدم ، هب  دیلو  ندمآ  ماگنه  هب  رتشیپ  درک . توعد  شیوخ  دزن  ار  وا  داتـسرف و  مکح  نب  ناورم  لابندب 

يرود دـیلو  زا  هتـسویپ  ماـگنه  نآ  اـت  دوب  هدـش  علطم  ربـخ  نیا  زا  هک  ناورم  دوب . هدرک  تتامـش  يو  زا  شناراـی  عمج  رد  دـیلو  اذـل  دوب 
هب يو  هک  دـش  ثعاب  رفن  دـنچ  نیا  زا  روز  اـب  تعیب  نتفرگ  رب  ینبم  دـیزی  روتـسد  دـیلو و  يوس  زا  هیواـعم  گرم  ربخ  تیمها  تسجیم .

نیا رد  دـیلو  داتـسرف . تمحر  هیواعم  رب  دومن و  عاجرتسا  يو  درک  تئارق  ناورم  يارب  ار  دـیزی  يهمان  دـیلو  هک  یماگنه  دربب . هانپ  ناورم 
دارفا نیا  لابندـب  تعاـس  نیمه  رد  هک  تسنیا  نم  رظن  تفگ : ناورم  ؟ میهد ماـجنا  دـیاب  هچ  وت  رظن  هب  تفگ : درک و  تروـشم  وا  اـب  هراـب 

زا هکنیا  زا  لبق  دنتفریذپن  رگا  نک و  اهر  ار  اهنآ  ریذپب و  دـندرک ، نینچ  رگا  ینک . توعد  دـیزی  زا  تعاطا  تعیب و  هب  ار  نانآ  هداتـسرف و 
تفلاخم و هب  هدومن و  مایق  ياهشوگ  رد  ناشیا  زا  مادک  ره  دسر  اهنادـب  ربخ  نیا  رگا  اریز  نزب  ندرگ  ار  نانآ  دـنوش  ربخ  اب  هیواعم  گرم 
رب تموکح  تسین و  گنج  لها  رمعنبا  منکیم  رکف  اما  منادیمن ، دننکیم ؛ توعد  نتشیوخ  هب  نتـسویپ  هب  ار  مدرم  هتخادرپ و  ینمـشد 
هب دوبن  شیب  یناوجون  ماگنه  نآ  رد  هک  ار  نامثع  نب  ورمع  نب  هَّللادـبع  دـیلو  . راـنکب دـیآ  لد  نوخیب  هک  ددنـسپیم  یطرـش  هب  ار  مدرم 

نیا دندوب . هتسشن  رگیدکی  اب  هک  تفای  دجسم  رد  ار  ودنآ  يو  دندروآ . وا  دزن  ار  اهنآ  ات  داتسرف  ریبز  نب  هَّللادبع  یلع و  نب  نیـسح  يوس 
يو هب  دـینک  تباجا  ار  شتوعد  هدـناوخارف ، ار  امـش  ریما  تفگ : اهنآ  هب  يو  تشادـن . سولج  دـیلو  هک  دوب  زور  زا  یتعاـس  رد  یناوخارف 

ام لابندب  ارچ  درادن  سولج  دیلو  هک  یتعاس  نیارد  امش  رظن  هب  تفگ : ع )  ) نیسح هب  ریبز  نب  هللادبع  دمآ  میهاوخ  ام  درگرب  امـش  دنتفگ :
ربخ ياشفا  زا  لبق  ات  هتـساوخ  ببـس  نادـب  ار  ام  تسا و  هدیـسر  تکاله  هب  ناشتوغاط  منکیم  نامگ  تفگ : ع )  ) نیـسح تسا ! هداتـسرف 

هب نونکا  مه  تفگ : ع )  ) نیسح درک ؟ یهاوخیم  هچ  نیسح  ای  منک . مین  رکف  نیا  زح  زین  نم  تفگ : ریبز  نبا  دریگب . تعیب  هیواعم  گرم 
میب وا  شیپ  هب  تنتفر  زا  تفگ : ریبز  نیبا  میور . می  وا  دزن  هب  دوخ  هتـشاد و  هاگن  دـیلو  هاگتماقا  زا  نوریب  ار  اهنآ  هدرک و  تکرح  مناناوح 

دارفا و ع )  ) نیسح تفگ : يوار  . مشاب هتشاد  عافد  تردق  هک  تفر  مهاوخ  اجنآ  هحفص 3 ] هب [  نامزنآ  هنوگنآ و  تفگ : ع)  ) نیسح مراد .
دیدینـش ای  مدناوخارف  ار  امـش  رگا  موشیم ، لخاد  نم  تفگ : شنارای  هب  دیـسر و  دـیلو  هاگتماقا  هب  ات  داتفا  هارب  درک و  عمج  ار  شتیبلها 
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. داد مالـس  وا  هب  شتراما  رابتعا  هب  دش و  دراو  دیلو  رب  ع )  ) نیـسح . میآ امـش  دزن  ات  دینامب  الا  دیروآ و  موجه  دش  دـنلب  دـیلو  يادـص  هک 
دخ ا تسا  ییادج  زا  رتهب  دنویپ  تفگ : تسا  ربخیب  هیواعم  گرم  زا  دادیم  ناشن  هک  ياهنوگب  ع )  ) نیسح دوب . هتـسشن  دیلو  دزن  ناورم 
هب ار  هیواعم  گرم  ربخ  درک و  تئارق  ار  دیزی  يهمان  دیلو  تسشن . ع )  ) نیـسح ات  دندادن  یخـساپ  نانآ  دنک . حالـصا  ار  رفن  ود  امـش  نیب 
هب دنک و  تمحر  ار  هیواعم  ادخ  نوعجار ، هیلا  انا  هَّلل و  انا  داد : باوج  ع )  ) نیسح دنک . تعیب  دیزی  اب  هک  تساوخ  وا  زا  داد و  ع )  ) نیـسح

یناهنپ تعیب  هب  زین  امـش  دنکیمن ، تعیب  هنایفخم  نم  لثم  يدرف  میوگب  دـیاب  میامن  تعیب  یتساوخ  نم  زا  هکنیا  اّما  دـهد ! وکین  شاداپ  وت 
ع)  ) نیـسح هتبلا . تفگ : دـیلو : میامن . مـالعا  ار  متعیب  مدرم  دزن  راکـشآ و  هک  تساوخ  دـیهاوخ  نم  زا  ًاـمتح  درک و  دـیهاوخن  اـفتکا  نم 
: تفگ ع )  ) نیسح هب  دوب  شزاس  حلص و  لابند  هک  دیلو  دوش  هرابکی  راک  ات  ناوخارف  زین  ار  ام  يدومن  توعد  ار  مدرم  هک  یماگنه  تفگ 

تـسد وا  رب  زگره  دنکن  تعیب  دورب و  نونکا  رگا  ادخب  دـنگوس  تفگ : دـیلو  هب  ناورم  ییایب . ام  دزن  مدرم  يهمه  اب  ات  درگرب  ادـخ  مان  هب 
ار وا  ای  دور . نوریب  هدـن  هزاجا  هدرکن  تعیب  اـت  نک و  ینادـنز  ار  وا  دـنوش ، هتـشک  وا  امـش و  نیب  يداـیز  دارفا  هکنیا  رگم  تفاـی  یهاوخن 
یتفگ و غورد  دنگوس  ادخ  هب  واای ! یـشکیم  ارم  وت  مشچ ، دوبک  نز  رـسپ  يا  تفگ : تساخرب و  ع )  ) نیـسح ماگنه  نیا  رد  نزب . ندرگ 
هب ار  یتصرف  نینچ  زگره  يو  يدومن ، نم  ینامرفان  تفگ : دیلو  هب  ناورم  . تفر لزنم  هب  شباحـصا  اب  هدمآ و  نوریب  سپـس  يدومن ، هانگ 

، ینیزگیم رب  میارب  تسنآ  رد  منید  كـاله  هـک  ار  یهار  وـت  نـک  شنزرـس  ار  يرگید  ناورم  يا  تـفگ : دـیلو  داد . دـهاوخن  وـت  تـسد 
نیسح نم  دشاب و  نم  نآ  زا  دنکیم  بورغ  عولط و  اهنآ  رب  دیـشروخ  هک  ایند  یهاشداپ  تورث و  يهیلک  مرادن  تسود  ادخ  هب  دنگکوس 
يدرف تمایق  زور  منکیمن  نامگ  نم  ادخب  دنگوس  ! مشکب منکیمن  تعیب  دیوگیم  هک  رطاخ  نادب  ار  نیسح  هَّللاناحبس ! مشاب . هتـشک  ار 
هکنیا ندوب  تفگ  ار  نیا  يدرک . یتسرد  راک  يرادنپیم  نینچ  رگا  تفگ : ناورم  دنشکب . همکاحم  هب  ادخ  دزن  نیسح  لتاق  زا  رتریقح  ار 
نیمک اجنآ  رد  تفر و  شاهناخ  هب  سپس  دمآ ؛ مهاوخ  تفگ : دیلو  يهداتسرف  هب  ریبزنبا  امادشاب  هدیدنسپ  هحفص 4 ] ار [  دیلو  رظن  ًاعقاو 

ددعتم و ناگداتسرف  مازعا  اب  دیلو  تسا . یـسرتسد  لباق  ریغ  شنارای  هطاحا  رد  ریبزنبا  هک  دید  داتـسرف و  وا  دزن  يدرف  ًاددجم  دیلو  درک ،
مینکیم یـسررب  زین  ام  دـینک  یـسررب  امـش  دـیراد . هگن  تسد  تفگ : نیـسح  ماما  اما  دـنک .) تعیب  هک   ) تشاد رارـصا  یپردیپ  نادرم 

تعیب يارب  هک  دندرک  يدایز  رارـصا  ودنآ  هب  لوا ) بش  ینعی   ) بش نآ  مامت  دمآ . مهاوخ  دیهد ، تصرف  دـنیکن و  هلجع  تفگ : ریبزنبا 
ادخ هب  دنگوس  یلهاک ، دنزرف  يا  هک  دنتفگیم  دایرف  اب  هدرک و  شنزرـس  ار  وا  نانآ  داتـسرف ، ریبزنبا  يوس  هب  ار  شنارومام  دیلو  دنورب .
دایز نوچ  درب و  رـس  هب  دـمآ  مهاوخ  هک  نخـس  نیا  نتفگ  اب  ار  زور  هنابـش  مامت  ریبزنبا  میـشکیم . ار  وت  ای  ییآیم  ریما  دزن  ام  هارمه  اـی 

يدرف ات  دینکن  هلجع  سپ  دش . زیربل  مربص  هدش و  هتسخ  ناگداتـسرف  دارفا و  ندمآ  یپردیپ  زا  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : دندرکیم  رارـصا 
تمحر تیادخ  تفگ : دیلو  هب  رفعج  داتـسرف . ار  ریبز  نب  رفعج  شردارب  نیاربانب  دروایب ، میارب  ار  وا  روتـسد  رظن و  ات  متـسرفب  ریما  دزن  ار 

زاب وگب  تناگداتـسرف  هب  دـمآ ، دـهاوخ  وت  دزن  ادرف  هَّللا  ءاشنا  ياهدـناسرت . ار  وا  یپردیپ  ناگداتـسرف  اب  اریز  نک  اـهر  ار  هَّللادـبع  دـنک ،
هکم يوس  هب  هنیدم  زا  ههاریب  زا  دنوشن  ریگتـسد  هکنیا  لیلدب  هنابـش  رفعج  شردارب  ریبزنبا و  دنتـشگزاب . همه  داد  روتـسد  دـیلو  دـندرگ .
هکم هار  زا  رگا  ادخب ، دنگوس  تفگ : وا  هب  ناورم  تسا . هدش  جراخ  وا  هک  دـش  هجوتم  داتـسرف و  ریبزنبا  دزن  يدرف  دـیلو  دـندش ، جراخ 

هچ ره  ناراوـس  . داتـسرف ریبزنبا  لاـبند  هب  راوـس  داتـشه  اـب  ار  هیماینب  ناراـکراوس  زا  یکی  زین  وا  تسرفب  وا  بیقعت  هب  ینادرم  تسا  هتفر 
هچ منیبب  ات  دوش  حبص  دیراذگب  تفگ : ع )  ) نیسح داتسرف  نیـسح  دزن  ار  يدرف  دیلو  ماگنه  بش  دنتـشگرب  هتفاین و  تسد  يو  رب  دنتـشگ 

تسیب و هبنـش و  کی  ینعی  هنابـش  زین  ع )  ) نیـسح دندرکن . رارـصا  شندمآ  رب  دنتـشادن و  ع )  ) نیـسح راک  هب  يراک  بش  نآ  درک . دـیاب 
هار نایم  رد  هبنـش - بش  دوب - هدش  جراخ  ع )  ) نیـسح زا  لبق  بش  کی  ریبزنبا  . دمآ نوریب  هنیدم ) زا   ) يرجه لاس 60  بجر  هام  متشه 

ناشلسن زا  هک  درک  دنهاوخ  يرپس  ار  یبش  ام  نادنزرف  يهمه  : دناوخ لثملابرض  ناونعب  ار  یلظنح  ةربص  رعـش  نیا  هَّللادبع ) ردارب  رفعج  )
يا تفگ : هحفص 5 ] رفعج [  تسیچ ؟ ییوگیم  هچنآ  زا  وت  روظنم  ردارب ؛ يا  هَّللاناحبس ! تفگ : هَّللادبع  سپ  دشاب . دنامن  یقاب  یکی  زج 

رتشوخان نم  دزن  دشاب  هدش  يراج  تنابز  رب  ینخـس  نینچ  وهـس  يور  زا  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : ریبزنبا  مرادـن  يدـب  روظنم  ردارب ؛
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شنادناخ يهمه  ناگدازردارب و  ناردارب ، نادنزرف  هارمه  ع )  ) نیـسح ماما  . تفرگ دب  لاف  هب  ار  نخـس  نیا  هکنیا  لثم  تفگ : يوار  تسا .
زا و  ینم ، دزن  مدرم  نیرتزیزع  نیرتبوبحم و  وت  ردارب  يا  تفگ : يو  هب  هیفنح  نب  دمحم  دـمآ . نوریب  هنیدـم  زا  هیفنح  نب  دـمحم  زج  هب 

تناگداتسرف سپس  دینک . يرود  گرزب  ياهرهش  هیواعم و  نب  دیزی  زا  تناوریپ  دوخ و  یناوتیم  ات  يرتراوازس ، تحیصن  ندینش  هب  همه 
نید و ادخ  دندرک  تعیب  يرگید  اب  رگا  میوگیم و  ساپـس  ار  ادـخ  دـندرک  تعیب  وت  اب  رگا  تسرفب  مدرم  دزن  شیوخ  هب  توعد  يارب  ار 

يورب مدرم  نایم  هدش و  گرزب  ياهرهش  زا  یکی  دراو  مسرتیم  نم  دورن . نیب  زا  وت  تلیضف  يدرمناوج و  درک و  دهاوخ  ظفح  ار  تلقع 
اههزین رـس  نیتسخن  اهناکیپ و  فده  وت  دننک و  گنج  رگیدکی  اب  وت  دض  رب  یهورگ  دنـشاب و  وت  اب  یهورگ  هدـش و  هتـسد  هتـسد  نانآ  و 
مهاوخ نم  ردارب ، يا  تفگ : ع )  ) نیسح دزیر . نیمز  رب  تهجیب  دنرتهب  اهناسنا  يهمه  زا  شردام  ردپ و  دوخ و  هک  یـسک  نوخ  يوش و 

دراو رگید  رهش  هب  يرهـش  زا  ورب و  اههوک  يهلق  اهنابایب و  هب  الاو  بوخ  هک  یتفای  تینما  اجنآ  رد  رگا  نامب  هکم  رد  تفگ : دمحم  تفر .
شیپ زا  هک  دـنکیم  باجیا  هناشیدـنا  رود  تسرد و  رظن  اریز  ریگب . میمـصت  ماگنه  نآ  دوشیم و  هنوگچ  راک  ماجنارـس  هک  ینیبب  اـت  وش 

، ردارب يا  تفگ : ع)  ) نیـسح دـش . دـهاوخ  رتلکـشم  وـت  رب  اـهراک  ینک  تشپ  ثداوـح  هب  رگا  يوـش و  هداـمآ  اـهراک  زا  لابقتـسا  يارب 
هحفص 6 ] دشاب [ . هتسیاش  تسرد و  ترظن  هک  مراودیما  يدرک  تحیصن  هنازوسلد 

هکم هب  هنیدم  زا  ماما  ترجه 

مدید ار  ع )  ) نیـسح هنیدم  دجـسم  لخاد  تفگ : نم  هب  يربقملا  دعـسیبازا  لقن  هب  قحاسم  نب  لفون  نب  کلملادبع  تفگ : فنخموبا  ( 2
رد ار  هدنرچ  هک  دنچ  ره  : دناوخیم ار  عرفمنبا  لثملابرـض  درکیم و  هیکت  نآ  هب  یهاگ  نیا و  هب  یهاگ  دوب ، هدرک  هیکت  درم  ود  رب  هک 

: تفگ ياور  . موشیم هدـنار  گرم  هاـگنیمک  هب  هدـش و  دـیدهت  متـس  هب  یتلاـح  نینچ  رد  . مدـناسرتن ار  وا  اـما  مدرک  لاـبند  ناـهاگحبص 
يدرف دیلو  سپس  . تسا هتفر  هکم  يوس  هب  مدش  علطم  هک  دوب  هتشذگن  زور  ود  دناوخیم ، یصاخ  روظنم  هب  ار  رعـش  ود  نیا  ادخب  دنگوس 

. منکیم تعیب  زین  نم  دـندرک  تعیب  مدرم  هاـگ  ره  تفگ : رمعنبا  نک . تـعیب  دـیزی  اـب  تـفگ : وا  هـب  داتـسرف و  رمع  نـب  هَّللادـبع  دزن  هـب 
هب نوچ  دنورب و  نیب  زا  دننک و  گنج  هداتفا و  مه  ناج  هب  مدرم  یهاوخیم  ینکیمن ؟ تعیب  دیزی  اب  ارچ  تفگ : رمعنبا  هب  دیلو  هداتسرف 

تـسود نم  تفگ : رمع  نب  هَّللادبع  دینک ! تعیب  يو  اب  هتفر و  وا  دزن  هدنامن  یقاب  یـسک  رمعنبا  زا  ریغ  نوچ  دـنیوگب : دندیـسر  هطقن  نآ 
ار يو  تفگ : يوار  منکیم . تعیب  نم  دنامن  یقاب  نم  زج  یـسک  دندرک و  تعیب  مدرم  يهمه  هک  یماگنه  دـننک ، نینچ  مدرم  هک  مرادـن 

مکاح دیعـس  نب  ورمع  هک  دـمآرد  هکم  هب  ات  درپس  هار  ریبزنبا  تفگ : يوار  . دوبن تموکح  هجوتم  وا  بناـج  زا  يرطخ  اریز  دـندرک  اـهر 
اجب ار  جـح  لامعا  هحفـص 7 ] دـناوخیمن [ . زامن  مدرم  اـب  يو  ماهدروآ . هاـنپ  اجنیدـب  نم  تفگ : دـش  هکم  دراو  هک  یماـگنه  . دوب اـجنآ 
هکم تمـس  هب  ع )  ) نیـسح هک  یماگنه  تفگ : يوار  . دـندرازگیم زامن  هدروآ و  اجب  ار  لاـمعا  شناراـی  دوخ و  يراـنک  رد  دروآیمن و 

دش و نورب  رهـش  زا  بارطـضا  سرت و  اب  یـسوم  [ ] 32  ] نیملاظلا موقلا  نم  ینجن  بر  لاق  بقرتی  ًاـفئاخ  اـهنم  جرخف  تفگ : دـش  راپـسهر 
یبر یـسع  لاق  نیدم  ءاقلت  هجوت  املو  تفگ : دش  هکم  دراو  هک  یماگنه   [ شخب ییاهر  ناراکهیـس  نیا  لاگنچ  زا  ارم  اراگدرورپ  تفگ :

نآ نم  دیما  تفگ : دوش  جراخ  ینوعرف  يهرطیـس  زا  هک  تفرگرب  هار  نیدم  رهـش  يوس  هب  یـسوم  نوچ  [ ) 33  ] لیبسلا ءاوس  ینیدـهی  نأ 
ۀبقع هک  تفگ  بدنج  نب  نمحرلادبع  درک : لقن  فنخمیبا  زا  دـمحم  نب  ماشه  ( 3 .( دـنایامنب نم  هب  ار  تسرد  هار  مراگدرورپ  هک  تسا 

یلصا هار  زا  تفگ : نم  هب  دوب  ع )  ) نیسح رتخد  هنیکس  هارمه  هک  ع )  ) نیسح رسمه  یبلک  سیقلا  يرما ء  رتخد  بابر »  » مالغ ناعمـس  نب 
تفای دنهاوخن  تسد  وت  هب  ناگدننک  بیقعت  يورب  ههاریب  زا  ریبزنبا  دـننامه  رگا  دـنتفگ : ع )  ) نیـسح هب  تیب  لها  میدـمآ ، نوریب  هنیدـم 

: تفگ يوار  دـناسر . ماجنا  هب  دراد  تسود  ادـخ  هک  ار  هچنآ  ات  مریگن  هراـنک  یلـصا  هار  زا  زگره  ادـخب  دـنگوس  هن ، تفگ ، ع )  ) نیـسح
هکم و يوس  هب  نونکا  تفگ : ع )  ) نیسح يوریم ؟ اجک  هب  تیادف ، هب  مناج  تفگ : ع )  ) نیسح هب  دمآ و  ام  لابقتـسا  هب  عیطم  نب  هَّللادبع 

کیدزن زا  اّما  ورب  هکم  هب  دنک ، تیادف  ار  ام  هداد و  یکین  ریخ و  وت  هب  ادخ  تفگ : هَّللادبع  منکیم  یکین  ریخ و  بلط  ادخ  زا  نآ  زا  دـعب 
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ياهزین برض  هب  هدروخ و  تسکش  اجنآ  رد  تردارب  دش و  هتـشک  هفوک  رد  تردپ  تسا ، یموش  نیمزرـس  اجنآ  هک  زیهرپب  هفوک  هب  ندش 
ره زا  هتسنادن و  وت  ياتمه  ار  یسک  زاجح  لها  ادخب  دنگوس  یتسه ، برع  رورـس  وت  اریز  نامب  هکم )  ) مرح رد  دوش ، هتـشک  دوب  کیدزن 

دهاوخ یمتح  ام  یگدنب  يریسا و  دنشکب  ار  وت  رگا  مسق  ادخب  ریگم ، هلصاف  ادخ  مرح  زا  تیادف ، منادناخ  دنروآیم . وت  يوسب  ور  فرط 
ریبزنبا دندرکیم . دمآ  تفر و  وا  دزن  دالب  رگید  مدرم  نایجاح و  دیـسر ، هکم  یلاها  اذل  دیـسر ، هکم  هب  ات  درک  تکرح  ع )  ) نیـسح . دوب

رد زور  کی  یهاگ  زور و  ره  یهاگ  دمآیم  ع )  ) نیسح دزن  نیریاس  اب  درکیم و  فاوط  دناوخیم و  زامن  هبعک  رد  ار  زور  مامت  هتـسویپ 
لکـشم و دوـخ  يارب  ار  هکم  رد  ع )  ) نیـسح روـضح  هک  یتروـص  رد  دادیم . یتروـشم  رظن  ع )  ) نیـسح هب  هحفـص 8 ] دـمآیم و [  نایم 

ارچ دومن  دنهاوخن  تعاطا  وا  زا  هدرکن و  تعیب  وا  اب  زاجح  یلاها  تسا  هکم  رد  نیسح  هک  ینامز  ات  تسنادیم  اریز  تشادنپیم . نیگنس 
، دیسر هفوک  لها  هب  هیواعم  گرم  ربخ  هک  یماگنه  . درک دنهاوخ  يوریپ  رتشیب  وا  زا  مدرم  رتهتسجرب و  وا  زا  ناشلد  مشچ و  رد  نیسح  هک 

همان ع )  ) نیـسح هب  اذل  . دـناهتفر هکم  هب  هدیچیپرـس و  دـیزی  تعیب  زا  ریبزنبا  و  ع )  ) نیـسح دـنتفگ : دـندرک و  مایق  دـیزی  هیلع  قارع  مدرم 
هحفص 9 ] دوب [ . هفوک  مکاح  ریشب  نب  نامعن  نامز  نآ  رد  دنتشون .

هفوک رد  نایعیش  شبنج 

میتفگ دـندرک ، عامتجا  درـص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  نایعیـش  درک : لقن  ینادـمه  رـشب  نب  دـمحم  زا  یلع  نب  جاـجح  تفگ : فنخموبا  ( 4
دوخ هیماینب  اب  تعیب  زا  ع )  ) نیسح دیسر و  تکاله  هب  هیواعم  تفگ : درـص  نب  نامیلـس  میدرک . رکـش  ار  ادخ  ببـس  نادب  درم و  هیواعم 

وا هب  دیگنجیم  شنمشد  اب  هدرک و  کمک  ار  وا  دیراد  نیقی  رگا  دیتسه  وا  ردپ  نیـسح و  ناوریپ  امـش  تسا ، هتفر  هکم  هب  هدومن و  يراد 
. مینکیم شیادف  ار  دوخ  میگنجیم و  وا  نمشد  اب  هن ، دنتفگ : دیهدن . بیرف  ار  وا  دیراد  سرت  یقمریب  یتسـس و  زا  رگا  دیـسیونب و  همان 

نب نامیلس  زا  یلع ، نب  نیـسح  هب  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  : دنتـشون نومـضم  نیا  هب  ياهمان  زین  ناشیا  دیـسیونب  وا  هب  سپ  تفگ : نامیلس 
يور اب  ام  کیلع ، مالـس  هفوک . لها  زا  وا  ناملـسم  نمؤم و  ناوریپ  رگید  رهاظم و  نب  بیبح  دادش و  نب  ۀعافر  ۀبجن و  نب  بیـسم  درص و 
دوبان ارت  زوتهنیک  رابج و  نمـشد  هک  تسازـس  ار  يدادخ  شیاتـس  دعب  اما  تسین ؛ وا  زا  ریغ  هک  مینکیم  ار  یئادخ  شیاتـس  وت  هب  ندروآ 

تشک و ار  تما  حـلاص  دارفا  درک ، بضغ  ار  ییف ء )  ) میاـنغ دـش و  مکاـح  روز  هب  ناـنآ  رب  و  درب ، شروی  تما  نیا  رب  هک  ینمـشد  درک .
يو دـش . كاله  دومث  موق  دـننام  زین  وا  سپ  دومن  نادـنمتورث  نارگمتـس و  تسد  يهچیزاب  ار  لاـملاتیب  تشاد و  هاـگن  هدـنز  ار  رارـشا 
هفوک مکاح  ریـشب  نب  نامعن  دنادرگ . عمتجم  قح  هار  رد  ار  ام  رگید  راب  وت  يهلیـسوب  دنوادخ  دیاش  ایب ، ام  يوس  هب  تسین ، ام  ماما  دیزی ) )
يوس هب  هک  میوش  فقاو  هحفـص 10 ] رگا [  مینکیمن . ادتقا  وا  هب  دیع  ياهزامن  هعمج و  زامن  رد  ام  دراد و  رادتقا  شاهرامالاراد  رد  طقف 
عبـس نب  هَّللادبع  يهلیـسوب  ار  همان  نیا  تفگ : يوار  . کیلع هَّللاۀمحر  مالـسلاو و  . دورب ماش  هب  هَّللاءاشنا  ات  مینکیم  نوریب  ار  وا  ییآیم  ام 
مهد کنیا  ات  دنتفرب  باتش  اب  اهنآ  دنیامن . هلجع  هکم  هب  نتفر  رد  میتفگ  ودنآ  هب  میداتسرف و  ع )  ) نیـسح يارب  لاو  نب  هَّللادبع  ینادمه و 

نب هَّللادبع  نب  نمحرلادبع  يوادیـص و  رهـسم  نب  سیق  لوا ، يهمان  لاسرا  زا  دعب  زور  ود  دندیـسر ، ع )  ) نیـسح دزن  هکم  رد  ناضمر  هام 
اههمان نیا  زا  کی  ره  میدرک . مازعا  ع )  ) نیـسح يوس  هب  رگید  يهمان  هس  هاجنپ و  دودـح  اب  ار  یلولـس  دـیبع  نب  ةراـمع  یبحرا و  ندـک 
هَّللادـبع نب  دیعـس  یعیبّس و  یناه  نب  یناه  لوا ، يهمان  زا  دـعب  زور  راهچ  تفگ : يوار  . دوب هدـش  هتـشون  درم  راهچ  ای  ود و  کی ، طـسوت 

نمؤـم و ناوریپ  زا  یلع ، نب  نسح  هب  میحرلا . نـمحرلا  هَّللا  مـسب  : میتـشون نآ  رد  میداتـسرف و  ع )  ) نیـسح دزن  ياهماـن  اـب  هارمه  ار  یفنح 
هلجع نک ، هلجع  دنرادن . وت  يربهر  زا  ریغ  هب  ياهشیدنا  دنتـسه و  وت  رظتنم  مدرم  نک ، هلجع  ادـخ ، يانث  دـمح و  زا  دـعب  اما  شناملـسم ،

يدیبز و جاجح  نب  ورمع  سیق و  نب  ةرزع  میور و  نب  دیزی  نب  ثراح  نب  دیزی  رجبأ و  نب  راّجح  یعبر و  مب  ثبش  . کیلع مالـسلاو  نک ،
هدش بآ  رپ  اههاچ  هدیـسر و  اههویم  هدش ، زبس  اهغاب  ادخ ، شیاتـس  دـمح و  زا  دـعب  اما  : دنتـشون نینچ  نیـسح  هب  یمیمت  ریمع  نب  دـمحم 

نیـسح دزن  هفوک  مدرم  ناگداتـسرف  يهمه  . کیلع مالـسلاو  تسا . نامرف  هب  شوگ  هدامآ و  وت  هاپـس  هک  ایب  يراد  ندمآ  دـصق  رگا  تسا .
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ینعی رخآ ، يهداتسرف  ود  يهلیـسوب  سپـس  درک  لاوئـس  مدرم  تیعـضو  يهرابرد  ناگداتـسرف  زا  دناوخ و  ار  اههمان  يو  دندش . عمج  (ع )
هیلک هب  یلع  نب  نیسح  زا  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  : داتسرف هفوک  یلاها  يارب  ار  همان  نیا  یفنح  هَّللادبع  نب  دیعس  یعیبس و  یناه  نب  یناه 

هک ار  هچنآ  ره  دندمآ  نم  دزن  ناتیاههمان  اب  دیعـس  یناه و  امـش ، ناگداتـسرف  نیرخآ  ادخ ، يانث  دـمح و  زا  دـعب  اما  نیملـسم ، نینمؤم و 
تیاده قح و  هار  رب  وت  يهلیسوب  ار  ام  ادخ  دیاش  ایب  ام  يوس  هب  میتسه ، ماما  دقاف  ام  دوب : نیا  امـش  رثکا  نخـس  ساسا  متـسناد . دیاهتـشون 
تارظن راـک و  لاوحا  هک  مداد  روتـسد  وا  هب  مدرک و  مازعا  امـش  يوس  هب  ار  منادـناخ  زا  ینئمطم  درف  ومعرـسپ و  ردارب ، نم  دـنک . عمتجم 

يهلیـسوب هک  تسا  هحفـص 11 ] نانچنآ [  امـش  لـقاع  لـضاف و  دارفا  امـش و  يهمه  رظن  هک  تشون  میارب  يو  رگا  دـسیونب . میارب  ار  اـمش 
مدوخ ناج  هب  دیـشاب  هاـگآ  دـمآ . مهاوخ  امـش  يوسب  يدوزب  هَّللاءاـشنا  سپ  ماهدـناوخ ، ناـتیاههمان  رد  دیاهتـشون و  میارب  ناتناگداتـسرف 

. ] مالـسلاو دیامن . ادح  فقو  ار  دوخ  دناتـسب و  ار  قح  دنک ، يراج  ار  تلادـع  دـنک ، لمع  ادـخ  باتک  هب  هک  تسا  یـسک  ماما  دـنگوس ،
هحفص 12 ]

هفوک هب  لیقع  نب  ملسم  مازعا  هرصب و  رد  نایعیش  شبنج 

رتخد هیرام  مان  هب  سیقلادبع  هلیبق  زا  ینز  لزنم  رد  يزور  دنچ  هرصب  نایعیـش  زا  یهورگ  تفگ : یبسار  قراخملاوبا  تفگ : فنخموبا  ( 5
هب دش و  هاگآ  قارع  هب  ع )  ) نیسح ندروآ  يور  زا  دایزنبا  دوب . نایعیش  عامتجا  لحم  وا  هناخ  هعیـش و  نز  نیا  دندمآ . درگ  ذقنم  ای  دعس 

میمـصت سیقلادبع  يهلیبق  زا  طیبن  نب  دـیزی  تفگ : يوار  دـیامن . لرتنک  ار  هار  داجیا و  ینابهگن  زکارم  هک  تشون  هرـصب  رد  دوخ  مکاح 
هَّللادبع ياهمان  هب  ناشیا  زا  نت  ود  . دیآیم نم  هارمه  امش  زا  کیمادک  تفگ : ناشیا  هب  تشاد  رـسپ  هد  يو  دورب . ع )  ) نیـسح دزن  تفرگ 
یبایتسد زا  ام  دنتفگ  وا  هب  تفر ، مهاوخ  مورب و  مراد  میمصت  تفگ : شنارای  هب  نز  نیا  يهناخ  رد  دیزی  دندش . مزاع  وا  هارمه  هَّللادیبع  و 

میوجتـسج هی  هکنیا  زا  تشاد  مهاوخن  یکاب  دنتفین  ياپ  زا  هَّللادـیبع ) هَّللادـبع و   ) ودـنآ رگا  تفگ  يو  میتسه . نارگن  وت  هب  دایزنبا  دارفا 
ربخ اب  ناشیا  ندمآ  زا  ع )  ) نیسح دندیسر . حطبا  رد  ع )  ) نیسح هاگتماقا  هب  هداتفا و  هارب  باتش  اب  شنارـسپ  دیزی و  تفگ : يوار  . دنزیخرب
زین يو  تسا  هتفر  امـش  لابقتـسا  هب  ع )  ) نیـسح دنتفگ : وا  هب  دمآ  ع )  ) نیـسح رارقتـسا  لحم  هب  دیزی  یتقو  تفر . نانآ  لابقتـسا  هب  دش و 

ار ع )  ) نیـسح دمآ و  يرـصب  درم  دوب . هتـسشن  شراظتنا  هب  دوب  هتفاین  اجنآ  رد  ار  وا  هک  ع )  ) نیـسح تفر . ع )  ) نیـسح لابندب  تشگرب و 
داش دیاب  ادـخ  تمحر  لضف و  هب  [ ) 34  ] اوحرفیلف کلذبف  هحفـص 13 ] هتمحرب [  هَّللا و  لضفب  تفگ : تسا  هتـسشن  لزنم  نآ  رد  هک  دـید 

نیـسح . درک ریخ  ياعد  وا  يارب  ع )  ) نیـسح تفگ . ار  شندمآ  تلع  تسـشن و  وا  دزن  درک و  مالـس  ع )  ) نیـسح رب  وا  تفگ : يوار  دش )
مازعا هفوک  هب  یبحرا  ندک  نب  هَّللادبع  نب  نمحرلادـبع  یلولـس و  دـیبع  نب  ةرامع  يوادیـص و  رهـسم  نب  سیق  اب  ار  لیقع  نب  ملـسم  (ع )
يدـید نامیپ  مه  دـحتم و  ار  مدرم  رگا  تفگ : درک و  شرافـس  راک  رد  تقد  شتیرومأـم و  ندومن  ناـهنپ  یگـشیپ و  اوقت  هب  ار  وا  درک و 

درم ود  سپـس  درک  یظفاحادخ  شاهداوناخ  اب  درازگ و  زامن  ص )  ) ادـخ لوسر  دجـسم  رد  تفر و  هنیدـم  هب  ملـسم  . هدـب ربخ  نم  هب  ًاروف 
هک امنهار  ود  نآ  دش . ضراع  اهنآ  رب  يدیدش  یگنـشت  هدرک و  مگ  ار  هار  اما  داتفا . هار  هب  ودـنآ  اب  درک و  ریجا  ار  سیق  يهلیبق  زا  امنهار 

تشون ياهمان  تیبخ »  » يهرد يهگنت  رد  لیقع  نب  ملسم  دوشیم . متخ  بآ  هب  هار  نیا  دنتفگ : ملـسم  هب  دندوب  گرم  لاح  رد  یگنـشت  زا 
زا امنهار  ود  هارمه  هب  نم  ادخ ، يانث  دمح و  زا  دـعب  اما  : دوب هدـمآ  همان  رد  دـناسرب ، ع )  ) نیـسح هب  اب  داد  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  هب  و 
ناج یتخـس  اب  مدیـسر و  بآ  هب  ماجنارـس  نم  دـنتفر  ایند  زا  امنهار  ود  دـش . هریچ  اـم  رب  یگنـشت  میدرک و  مگ  هار  مداـتفا ، هار  هب  هنیدـم 

ارم ینادیم  حالـص  رگا  متفرگ ، دـب  لاف  هب  ار  هثداح  نیا  نم  تسا  هدـش  عقاو  تیبخ  هرد  رد  ياهگنت  رد  بآ  نیا  مداد . تاجن  ار  شیوخ 
هب دیاش  هک  منارگن  ادخ ، شیاتس  دمح و  زا  دعب  اما  : تشون وا  هب  ع )  ) نیـسح . مالـسلاو تسرفب . تیرومأم  نیا  هب  ار  يرگید  رادب و  فاعم 
هب ملـسم  سپ  . کیلع مالـسلاو  هدب ، همادا  شیوخ  تیرومأم  هب  یـشاب . هدرک  افعتـسا  ياهدـش  هداتـسرف  نآ  هب  هک  یتیرومأم  زا  سرت  تلع 

هلیبق هاگبآ  هب  ات  داد  همادا  شیوخ  هار  هب  سپـس  مرادـن . میب  شیوخ  ناج  رب  هار  نیا  رد  نم  تفگ : درک  تئارق  شیارب  ار  هماـن  هک  یـسک 
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: تفگ ملسم  تشک . دومن و  راکش  ار  ییوهآ  وا  دیسر  وا  هب  یتقو  دید ، راکـش  لاح  رد  ار  یچراکـش  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دیـسر . ءییط 
 - تفر دیبعیبا  نب  راتخم  يهناخ  هحفـص 14 ] هب [  دش و  هفوک  دراو  ات  داد  همادا  شیوخ  هار  هب  دش و  دهاوخ  هتـشک  ام  نمـشد  هَّللاءاشنا 
زا یهجوت  لباق  تیعمج  یتقو  دندرک  عورش  ار  وا  دزن  دمآ  تفر و  هفوک  نایعیش  دوشیم -  هدیمان  ّبیسم  نب  ملـسم  هناخ  نونکا  هناخ  نیا 

تساخ و اپب  يرکاش  بیبشیبا  نب  سباع  . دنتـسیرگ نانآ  درک و  تئارق  ناشیارب  ار  ع )  ) نیـسح همان  ملـسم  دـندش ، عمج  وا  درگ  ناـیعیش 
. مهدیمن بیرف  ارت  مه  ناشیا  بناج  زا  دـنراد و  لد  رد  هچ  هک  منادیمن  مهدیمن و  ربخ  وت  هب  مدرم  زا  نم  تفگ : ادـخ  شیاتـس  زا  سپ 

امـش شیپاشیپ  مگنجیم و  ناتنانمـشد  اب  هدرک و  تباجا  دینک  توعد  رگا  میوگیم و  مراد  رـس  رد  دوخ  هک  ار  هچنآ  طقف  ادخب  دـنگوس 
: تفگ تساخرب و  یـسعقف  رهاظم  نب  بیبح  . مرادـن تسادـخ  دزن  هچنآ  زج  یفدـه  راکنیا  زا  منک و  تاـقالم  ار  ادـخ  اـت  منزیم  ریـشمش 
وا زج  ییادخ  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : هاگ  نآ  يدرک ، نایب  یتشاد  لد  رد  ار  هچنآ  تهاتوک  نانخـس  اب  هک  دـنک  تمحر  تیادـخ 

نینچ مه  وت  متفگ : رـشب  نب  دـمحم  هب  تفگ : یلع  نب  جاجح  تفگ : ار  نخـس  نیا  هباشم  زین  یفنح  سپـس  . متـسه وا  نوچ  زین  نم  تسین 
تفر . متفگن غورد  سپ  موش  هتشک  متشادن  تسود  یلو  دنک  زوریپ  ار  منارای  دنوادخ  هک  متـشاد  تسود  نم  تفگ : يو  یتفگ ؟ ینانخس 

نب ریمن  تفگ : فنخموبا  ( 6. دیسر ریشب  نب  نامعن  هب  ربخ  دش و  فشک  وا  رارقتـسا  لحم  هک  دش  دایز  يردقب  ملـسم  دزن  نایعیـش  دمآ  و 
دش جراخ  هرامالاراد  زا  دیشیدنایم - تمالس  حلص و  هب  دوب و  دباع  رابدرب و  يدرم  نامعن  ریشب - نب  نامعن  درک : لقن  كادویبا  زا  هلعو 
هک دینکم  باتـش  هقرفت  هنتف و  هب  نداتفا  رد  دینک و  هشیپ  اوقت  ادخ  ناگدنب  دعب ، اما  تفگ : ادخ  شیاتـس  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  هب  و 
هک یسک  هب  مزیتسیمن و  دگنجن  نم  اب  هک  یسک  اب  نم  تفگ : نامعن  . دوشیم بصغ  اهلام  هتخیر و  اهنوخ  هتشک ، نادرم  هقرفت  هنتف و  رد 

نارگید و ینیچنخـس  رثا  رد  ار  یـسک  منکیمن و  تلاـخد  ناـتراک  رد  هدرکن و  شنزرـس  ار  امـش  مروآیمن . موـجه  دـنکن  هلمح  نم  هب 
وا زج  هک  ییادـخ  هب  دـیهد  ناـشن  ناـتیاوشیپ  اـب  تفلاـخم  ینکـش و  ناـمیپ  اـب  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  رگا  یلو  مریگیمن . تمهت  ناـمگ و 

مراودیما اما  هحفص 15 ] دزیخنرب [ . نم  يرای  هب  امـش  زا  رفن  کی  رگا  یتح  منکیم ، دربن  امـش  اب  مراد  تسد  هب  ریـشمش  ات  تسین  ییادخ 
دیعـس نب  ملـسم  نب  هَّللادـبع  تفگ : يوار  . دـننکیم يوریپ  لطاب  زا  هک  دـشاب  ینانآ  زا  رتشیب  دنـسانشیم  ار  قح  هک  یناسک  امـش  نیب  رد 

يدروخرب نمـشد  اـب  وت  دروـخرب  نیا  دوـشیمن و  حالـصا  روز  اـب  زج  ینیبیم  ار  هچنآ  تفگ : تساـخرب و  هیماینب  ناـمیپ  مه  یمرـضح 
نیئاـپ ربنم  زا  مشاـب و  زیزع  ادـح  تیـصعم  رد  اـت  تسا  رتـبوبحم  نم  دزن  مشاـب  لـیلذ  ادـخ  تعاـطا  رد  رگا  تفگ : ناـمعن  تسا . هنـالیلذ 

نب نیسح  ناوریپ  هدمآ و  هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم  ادخ ، شیاتس  زا  دعب  اما  تشون : هیواعم  نب  دیزی  هب  دش و  جراخ  ملـسم  نب  هَّللادبع  . دمآ
راتفر تنمـشد  اب  وت  نوچمه  هدرک و  ارجا  ار  تروتـسد  دناوتب  هک  ار  يردتقم  درم  يدنمزاین ، هفوک  هب  رگا  دـناهدرک  تعیب  وا  اب  ع )  ) یلع

. دش هتشون  دیزی  هب  هک  تسا  ياهمان  نیتسخن  نیا  دنکیم . فعض  هب  رهاظت  ای  تسا و  یفیعض  درم  ریشب  نب  نامعن  تسرفب . هفوک  هب  دیامن 
هحفص 16 ] دنتشون [ . دیزی  هب  ار  همان  نیموس  نیمود و  بیترت  هب  صاقویبا  نب  دعس  نب  رمع  هبقع و  نب  ةرامع  سپس 

دوریم هفوک  هب  هرصب  زا  دایز  نب  هللادیبع 

هب ارنآ  تشون و  ياهماـن  ع )  ) نیـسح تفگ : نم  هب  يدـّهن  ناـمثعیبا  زا  لـقن  هب  ریهز  نب  بعقـص  تفگ : فنخموبا  زا  لـقن  هب  ماـشه  ( 7
دوعـسم دوراج  نب  رذنم  سیق ، نب  فنحا  يرکب ، عمـسم  نب  کلام  هرـصب ، يهناگجنپ  ياسؤر  يارب  ار  نآ  درپس و  نامیلـس  مان  هب  یمالغ 

نیدب همان  نومضم  دیسر . هرـصب  ناگرزب  تسد  هب  نآ  زا  هخـسن  کی  هک  داتـسرف . رمعم  نب  هَّللادیبع  نب  ورمع  مثیه و  نب  سیق  ورمع ، نب 
شیادخ دروآ ، اجب  ار  شیوخ  تلاسر  هب  شناگدنب  نایم  زا  ار  ص )  ) دمحم دنوادخ  هک  یتسردب  ادخ ، يانث  دـمح  زا  دـعب  اما  دوب : هنوگ 
نارگید راک  نیا  رد  ام  موق  میرتهتسیاش . ماقم  نیا  هب  مدرم  يهمه  زا  هک  میتسه  وا  ناثراو  نانیشناج و  نادناخ ، زا  ام  درب و  شیوخ  دزن  هب 
نارگید زا  مینادیم  هک  یلاح  رد  میداد  نت  ناشیا  باختنا  هب  ییوجحلـص  يهیحور  هقرفت و  زا  بانتجا  رطاخب  ام  دنداد و  حـیجرت  ام  هب  ار 
تمحر ار  ناشیا  ادخ  دنداد  رارق  كالم  ار  قح  دندومن و  حالصا  دندرک و  کین  راک  هک  یناسک  میرتراوازس . قح و  رب  دنتفای  تیالو  هک 
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ص)  ) شربماـیپ تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  ار  امـش  مداتـسرف و  امـش  يوـس  هب  هماـن  نیا  اـب  ار  ماهداتـسرف  نـم  دـشخبب . ار  اـهنآ  اـم و  دـنک و 
منکیم تیاده  هار  نیرتهب  هب  ار  امـش  دییامن  متعاطا  دیونـشب و  ار  منخـس  رگا  تسا . هدش  هدنز  تعدـب  هدرم و  تنـس ، اریز  مناوخیمارف .

نب رذنم  هحفص 17 ] رگم [  دومن  ناهنپ  نارگید  زا  ارنآ  دناوخ  ار  همان  نیا  هک  هرصب  ناگرزب  زا  سک  ره  سپ  . هَّللاۀمحر مکیلع و  مالسلاو 
، هفوک يوس  هب  هَّللادـیبع  تکرح  زا  لـبق  بش  دـشاب ، هَّللادـیبع  بناـج  زا  ياهسیـسد  مادـقا  نیا  تسا  نکمم  هک  دیـسرت  نوـچ  و  دوراـج ،
. دندز ندرگ  ار  ع )  ) نیسح يهداتـسرف  داد  روتـسد  هَّللادیبع  دناوخ . يو  يارب  ار  نآ  دروآ و  هَّللادیبع  دزن  همان  اب  ار  ع )  ) نیـسح يهاتـسرف 

تالکـشم لباقم  رد  مسارهیمن و  اهیتخـس  زا  نم  ادخب  دنگوس  دعب ، اما  : تفگ ادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  هب  هرـصب  رد  دـعب 
شماک هب  ار  مرهز  هتـشادرب و  نایم  زا  ار  وا  دـگنجب  نم  اب  سک  ره  هدـش و  راوخ  دـنک  ینمـشد  نم  اب  هک  سک  ره  منکیمن . یلاخ  هناـش 

اجنآ مزاع  حبـص  ادرف  تسا و  هدرک  هفوک  یلاو  ارم  نینمؤملاریما  هرـصب ، لها  يا  مزیوآ . رد  وا  اب  ات  دـیایب  تسا  رـضاح  سک  ره  مزیریم 
. دـییامن يراددوخ  غورد  رابخا  راشتنا  ندرک و  تفلاخم  زا  مدومن . مکاح  امـش  رب  دوخ  ياج  هب  ار  نایفـسیبا  نب  دایز  نب  ناـمثع  متـسه .

راکهانگ تشک و  مخاوخ  ار  شناوریپ  ربهر و  وا و  دراد  تفلاخم  لایخ  امش  زا  یـسک  مونـشب  رگا  تسین  وا  زا  ریغ  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
چیه متـسه و  وا  هب  درف  نیرتهیبش  دایز و  رـسپ  نم  دـنامن . یقاب  یفلاخم  امـش  نایم  رد  دـینک و  تعاطا  ات  دنـسریم  تافاکم  هب  هاـنگیب  و 

زا رفن  هد  هارمه  دومن و  دوخ  نیـشناج  ار  دایز  نب  نامثع  شردارب  دـمآ و  نوریب  هرـصب  زا  سپـس  يو  . مرادـن دوخ  ییاد  ومع و  اب  یتهابش 
هب هایـس  يهمامع  هک  یلاح  رد  داهن و  هفوک  يوس  هب  ور  شنادناخ  نایفارطا و  یثراح و  روعا  نب  کیرـش  یلهاب و  رمع و  نب  ملـسم  هلمج 

. دـندوب وا  رظتنم  زین  مدرم  تسا . هفوک  مزاـع  ع )  ) نیـسح هک  دوـب  هدیـسر  ربـخ  مدرم  هب  دـش . دراو  هفوـک  هب  تشاد  هرهچ  رب  باـقن  رس و 
مالـس وا  هب  تشذـگیم  هک  یهورگ  ره  راـنک  زا  اذـل  تـسا . ع )  ) نیـسح وا  هـک  دنتـشادنپ  مدرم  دـش  هفوـک  دراو  هَّللادـیبع  هـک  یماـگنه 

ع)  ) نیـسح هب  تبـسن  مدرم  مرگ  لابقتـسا  زا  يو  مدقم . ریخ  يدـمآ ، شوخ  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  دـنتفگیم : دـندرکیم و 
دش و رصق  دراو  یتقو  تسا . دایز  نب  هَّللادیبع  ریما  وا  دیورب  بقع  تفگ : دید  ار  مدرم  لابقتسا  هک  یماگنه  ورمع  نب  ملسم  دش . تحاران 

نیا ارچ  تفگ : دوب و  نیگمـشخ  مدرم  نانخـس  لیلدب  زین  هَّللادیبع  دندش و  نیگهودنا  ًادـیدش  تسا  دایز  نب  هَّللادـیبع  هک  دـندیمهف  مدرم 
هحفص 18 ] دناهنوگ [ ! نیا  مدرم 

هفوک رد  دایز  نب  هللادیبع 

زامن يادن  تفای  رارقتـسا  رـصق  رد  هَّللادـیبع  هک  یماگنه  تفگ : كاّدویبا  زا  لقن  هب  بیلک  نب  یلعم  تفگ : فنخمیبا  لوق  زا  ماشه  ( 8
هک دیزی )  ) نینمؤملاریما دعب ، اما  تفگ : ادخ  شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  دـمآ و  هَّللادـیبع  دـندرک . عامتجا  مدرم  تفگ : يوار  داد . تعامج 

دارفا اب  ششخب ، اب  ناتنامورحم  رب  فاصنا ، هب  ناتنامولظم  اب  هداد  روتسد  هدومن و  امـش  زرم  رهـش و  یلاو  ارم  دنک  حالـصا  ار  شراک  ادخ 
روتسد زا  امـش  دروم  رد  نم  منک . راتفر  لمع  تدش  اب  دنیامن  ینامرفان  ای  کش  ام  هب  تبـسن  هک  یناسک  اب  یکین و  هب  عیطم  ونـش و  فرح 

هیلع نم  ریـشمش  هنایزات و  متـسه و  هدنـشخب  يردپ  دـننام  ناتربنامرف  دارفا  ناراکوکین و  اب  اذـل  میامنیم  يراج  ار  شنامرف  يوریپ و  يو 
تقادـص لیلد  لمع ، اریز  دوش  لوغـشم  دوخ  راک  هب  سک  ره  تسا  رتهب  دـیامن . تفلاخم  منخـس  اب  كرت و  ار  مروتـسد  هک  تسا  یـسک 

یماسا تفگ : تفرگ و  تخـس  اهنآ  ياسؤر  مدرم و  رب  سپ  نیا  زا  هَّللادـیبع  تفگ : يوار  . دـمآ نیئاپ  ربنم  زا  سپـس  نخـس . هن  تساـمش 
رظن هک  ار  یکوکـشم  هحفــص 19 ] دارفا [  و  [ 35  ] نابهذـم يرورح  دـناهدرک و  رارف  نینمؤـملاریما  تسد  زا  هک  ار  یناـسک  ناـگناگیب و 
نایم رد  هک  دنک  نیمـضت  دیاب  دسیونن  سک  ره  تسین و  یجرح  وا  رب  تشون ، یـسک  ره  دیـسیونب . نم  يارب  دنراد  هنارگهزیتس  فلاخم و 

رد هک  يربهر  ره  تسا و  لالح  شناج  لام و  جراخ و  ام  يهمذ  زا  هنرگو  دننکیمن  نایغط  ام  هیلع  هتشادن و  دوجو  یفلاخم  چیه  وا  دارفا 
وا يایازم  قوقح و  هتخیوآ و  راد  هب  شاهناخ  رد  لباقم  دـنکن ، میلـست  ام  هب  ار  وا  دوش و  تفاـی  نینمؤملاریما  ناـنامرفان  زا  یکی  شهورگ 
هک روعالا  نب  کیرش  تفگ : نم  هب  كاّدویبا  زا  لقن  هب  بیلک  نب  یلعم  تفگ : فنخمیبا  لوق  زا  ماشه  ( 9. دوشیم دیعبت  هراز  هب  وغل و 
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هَّللادیبع ندمآ  زا  لیقع  نب  ملسم  . تفر يدارم  ةورع  نب  یناه  يهناخ  هب  تشاد  روضح  رامع  هارمه  نیفـص  گنج  رد  دوب و  یعیـش  يدرف 
راتخم يهناخ  زا  دوب  هدش  یئاسانش  شهاگیفخم  نوچ  دش و  ربخ  اب  اهنآ  ياسؤر  مدرم و  اب  يو  يریگتخـس  زین  وا و  ینارنخـس  هفوک و  هب 

تحاران وا  ندـمآ  زا  دـمآ و  وا  دزن  یناه  دـیایب ، نوریب  هک  داتـسرف  یناه  دزن  ار  يدرف  تفر و  يادرم  ةورع  نب  یناه  يهناـخ  هب  جراـخ و 
دراو ماهناخ  هب  رگا  يدومن ، یتخس  داهنشیپ  دنک ! تمحر  تیادخ  تفگ : یناه  ماهدمآ . وت  ینامهیم  هانپ و  هب  نم  تفگ : وا  هب  ملسم  دش .

يدرف نم ، دـننام  یـسک  تسا و  يراک  نینچ  عنام  وت  تمرح  نکیل  يورب  احنیا  زا  متـساوخیم  وت  زا  يدوب  هدرکن  داـمتعا  نم  هب  هدـشن و 
عورـش ار  وا  دزن  دمآ  تفر و  نایعیـش  تفرگ و  رارق  یناه  هانپ  رد  ملـسم  ناسنیدـب  . وش لخاد  سپ  دـناریمن . تلاهج  هب  دوخ  زا  اروت  لثم 

اب گنج  رد  ارنآ  وگب  اهنآ  هب  ریگب و  ار  مهرد  رازه  هس  نیا  تفگ : وا  هب  دناوخارف و  لقعم  مان  هب  ار  شنیرومأم  را  یکی  دایزنبا  دـندومن .
هدرک و داـمتعا  ناـنیمطا و  یهدـب  ناـشیا  هب  ار  لاـم  نیا  یناوتب  رگا  یتسه ، ناـشیا  زا  هک  نک  دومناو  دـیناسرب . فرـصم  هب  دوخ  نمـشد 

يهلیبـق زا  يدـسا  هجـسوع  نب  ملـسم  دزن  درک و  ناـنچ  زین  يو  ورب . ناـشدزن  هب  بش  حبـص و  هاـگنآ  تفگ : دـنهاوخ  وت  هب  ار  ناـشرابخا 
لقعم دریگیم . تعیب  ع )  ) نیسح يارب  درم  نیا  دنیوگیم : مدرم  هک  دینش  دمآ و  دوب  زامن  لوغشم  مظعا  دجسم  رد  هک  هبلعث  نب  دعسینب 

عالکلايذ نادـنزرف  زا  ماش و  یلاها  زا  يدرم  نم  ادـخ ، يهدـنب  يا  تفگ : سپـس  دـناسر  نایاپ  هب  ار  زامن  وا  اـت  تسـشن  ملـسم  راـنک  رد 
هدروآ و دوخ  اب  هک  تسا  مهرد  رازه  هس  لوپ  نیا  تسا  هدرک  اطع  نم  هب  ار  نانآ  نارادتـسود  تیبلها و  یتسود  تمعن  دنوادخ  متـسه .

هحفـص ترایز [  دریگب ، تعیب  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  رـسپ  يارب  دهاوخیم  هدـمآ و  هفوک  هب  ماهدینـش  هک  ار  ناشیا  زا  یکی  مراد  دـصق 
ادـیپ دناسانـشب  نم  هب  ار  شرارقتـسا  لـحم  هدرک و  ییاـمنهار  وا  دزن  ارم  دـناوتب  هک  ار  یـسک  یلو  منیبـب  ار  وا  متـشاد  تـسود  مـنک . [ 20

يریگب ار  لوپ  نیا  ات  مدمآ  وت  دزن  یسانشیم . ار  نادناخ  نیا  دارفا  وت  دنیوگیم : ناناملسم  زا  یضعب  مدینـش  دجـسم  رد  نونکا  ماهدرکن .
هجـسوع نب  ملـسم  يریگب . تعیب  وا  يارب  نم  زا  يو  رادید  زا  لبق  یناوتیم  یهاوخیم  رگا  منک و  تعیب  وا  اب  ات  هدرب  تتـسود  دزن  ارم  و 

ار شربمایپ  تیب  لها  وت  يهلیسوب  ادخ  يدش . لئان  شیوخ  دوصقم  هب  هک  ملاحشوخ  يدمآ ، نم  شیپ  هک  میوگیم  رکـش  ار  ادخ  تفگ :
تعیب وا  زا  نتفر  زا  لبق  هاگنآ  ! ياهتخانـش ارم  وت  هدیـسرن و  هجیتن  هب  راک  زونه  اریز  متـسه  توغاـط  نیا  موجه  نارگن  نکیل  دـنک . يراـی 

هب سپس  درک  لوبق  ار  هجسوع  نب  ملسم  رظن  دروم  ياهدهعت  زین  وا  دشاب . رادزار  زوسلد و  هک  تفرگ  مکحم  تخس و  ياهدهعت  دناتس و 
ملـسم يهناـخ  هب  مدرم  هارمه  لـقعم )  ) يو مریگب . تسود  نآ  روـضح  هب  ار  تدورو  هزاـجا  اـت  اـیب  نم  يهناـخ  هب  يزور  دـنچ  تفگ : وا 
یلولـس دیبع  نب  ةرامع  دمآ  وا  تدایع  هب  هَّللادیبع  دش و  رامیب  ةورع  نب  یناه  . تفرگ هزاجا  لیقع  نب  ملـسم  رادید  يارب  هکنیا  ات  تفریم 

: تفگ یناـه  شکب . ار  وا  هدرک  مهارف  ار  تصرف  نیا  ادـخ  هک  نوـنکا  تسا . توغاـط  نیا  لـتق  اـم  يهشیدـنا  فدـه و  تفگ : یناـه  هـب 
هَّللادیبع و مارتحا  دروم  راوتسا و  عیـشت  رد  يو  دش . رامیب  روعا  نب  کیرـش  دعب  يهعمج  دوش . هتـشک  نم  هناخ  رد  يو  هک  مرادن  تسود 
هب بشما  رجاـف  نیا  تفگ : ملـسم  هب  کیرـش  میآیم . وت  تداـیع  هب  بشما  تفگ : داتـسرف و  وا  دزن  ار  یـسک  هَّللادـیبع  دوب . ناریما  رگید 

يرامیب نیا  زا  رگا  زین  نم  نیشنب . هرامالاراد  رد  یعنام  چیه  نودب  سپس  شکب . ار  وا  ایب و  نورب  تسشن ، هک  یماگنه  دیآیم  نم  تدایع 
ملسم دمآ . روعا  نب  کیرـش  تدایع  هب  هَّللادیبع  دیـسرارف و  بش  . مناسریم ناماس  هب  تیارب  ار  اجنآ  راک  موریم و  هرـصب  هب  متفای  تاجن 
یناه ًارهاظ  دوش - هتـشک  ماهناخ  رد  يو  هک  مرادـن  تسود  نم  تفگ : تفر و  وا  دزن  هورع  نب  یناه  دوش  لـخاد  هک  تساـخرب  لـیقع  نب 

؟ یتسه رامیب  تدم  هچ  هدش ، هچ  ارت  تفگ : دیـسرپ و  کیرـش  يرامیب  زا  تسـشنب و  دایز  نب  هَّللادیبع  تسا - هدیدنـسپیمن  ار  مادقا  نیا 
دیرظتنم ارچ  : تفگ دورب ، تسد  زا  تصرف  هک  دیسرت  دوشیمن  جراخ  ملسم  دیدیم  کیرش  دش و  ینالوط  هَّللادیبع  تالاؤس  هک  یماگنه 

. درک رارکت  راـب  هس  ود  ار  نخـس  نیا  و  [ 36  ] موش كاله  هچ  رگ  دـینک  باریـس  ارم  هحفـص 21 ] دیئوگیمن [ . دمآ  شوخ  یملـس  هب  و 
لاح هب  ات  حبـص  زا  دهد ! ناماس  ار  تراک  ادخ  هلب ، تفگ : یناه  ؟ دیوگیم نایذـه  ایآ  تفگ : دـیمهفن  يزیچ  وا  نانخـس  زا  هک  هَّللادـیبع 

ود هب  تفگ  ملـسم  یتشکن ؟ ار  وا  ارچ  تفگ : وا  هب  کیرـش  دـمآ . نوریب  ملـسم  هاگنآ  تفر . تساخرب و  هَّللادـیبع  سپـس  دـنکیم . نینچ 
هناریگلفاغ نتـشک  عنام  مامیا  دومرف  هک  ربمایپ  تیاور  رگید  تشادن و  تسود  شاهناخ  رد  ار  هَّللادیبع  ندش  هتـشک  یناه  هکنیا  لوا  لیلد ،
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ار رگمتـس  رفاک و  راکدـب ، قساف ، يدرف  یتشکیم  ار  وا  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : یناه  دـشکیم . هناریگلفاـغ  ار  یـسک  نمؤم  نسا و 
وا هزانج  رب  دایز  نبا  تشذگ و  رد  زور  هس  زا  سپ  روعا  نب  کیرش  دوش . هتشک  نم  هناخ  رد  هک  متشادن  تسود  نم  نکیلو  يدوب  هتشک 
هک دوب  لیلد  نیا  هب  يدینـش  يو  زا  کیرـش  يرامیب  ماگنه  هب  هک  ار  هچنآ  دـنتفگ  هَّللادـیبع  هب  یناه  ملـسم و  گرم  زا  سپ  . دـناوخ زاـمن 

مهاوخن زامن  یقارع  درف  چـیه  يهزانج  رب  سپ  نیا  زا  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : هَّللادـیبع  درکیم . بیغرت  وت  نتـشک  رب  ار  لیقع  نب  ملـسم 
دزن مهرد  رازه  هس  اـب  هک  داـیزنبا  رومأـم  لـقعم  . مدرکیم شبن  ار  کیرـش  ربـق  دوبن ، قارع  رد  هَّللادـیبع ) ردـپ   ) داـیز ربـق  رگا  دـناوخ و 

کیرش گرم  زا  دعب  درکیم . دمآ  تفر و  هجسوع  نب  ملسم  اب  ملـسم  ندید  روظنم  هب  يزور  دنچ  دوب ، دش  هداتـسرف  شنارای  لیقعنبا و 
هک ار  یلام  داد  روتسد  يدئاص  همامثابا  هب  تفرگ و  تعیب  وا  زا  لیقعنبا  دنتفگ . ار  يو  يارجام  هدرب و  لیقع  نب  ملسم  دزنار  وا  روعا  نب 

يهیهت رد  نوچ  دوب و  یلام  ياهکمک  لاوما و  يروآ  عمج  لوئـسم  هعیـش و  ناگرزب  برع و  ناراکراوس  زا  هماـمثابا  دریگب -. دوب  هدروآ 
هک دوب  یسک  نیتسخن  ناهاگحبص  يو  درکیم ، ددرت  ناشیا  دزن  هتسویپ  لقعم  دیرخیم - حالس  ملسم  نارای  يارب  دوب  هتـشک  راک  حالس 

یناه تفگ : يوار  . دناسریم دایزنبا  هب  ار  اهنآ  رارـسا ، رابخا و  زا  عالطا  زا  سپ  تفریم و  ناهاگماش  هک  دوب  یـسک  نیرخآ  دمآیم و 
رامیب درکیم  دومناو  دومن  عطق  ار  دوخ  دمآ  تفر و  دمآ ، شاهناخ  هب  ملـسم  هک  یماگنه  زا  یلو  درکیم  دـمآ  تفر و  هَّللادـیبع  دزن  البق 

رگا تفگ : هَّللادیبع  تسا ، رامیب  يو  دنتفگ : وا  هب  منیبیمن ! ار  یناه  ارچ  تفگ : دوخ  نارای  هب  دایزنبا  دشیمن . جراخ  هناخ  زا  اذل  تسا .
هحفص 22 ] متفریم [ . وا  تدایع  هب  متسنادیم 

هورع نب  یناه  يریگتسد 

: تفگ فنخموبا  ( 11. دناوخارف ار  هجراخ  نب  ءامسا  ثعشا و  نب  دمحم  هَّللادیبع ، درک : لقن  میارب  دیعس  نب  دلاجم  تفگ : فنخموبا  ( 10
نب ریمن  تفگ : فـنخموبا  ( 12. داتـسرف ناشیا  هرامه  زین  ار  يدـیبز  جاّـجح  نب  ورمع  هَّللادـیبع ، درک : لـقن  میارب  يدارم  يهبقع  نب  نسح 

ناشیا هب  هَّللادـیبع  دوب . یناـه  نب  ییحی  رداـم  هورع  تب  یناـه  رـسمه  جاـجح  نب  ورمع  رهاوخ  هعور  درک : لـقن  میارب  كاّدویبا  زا  هلعو 
، دهد ناماس  ار  تراک  ادخ  دنتفگ : دیآیمن ؟ ام  دزن  یناه  ارچ  تفگ : يدـیبز ) جاّجح  نب  رمع  هجراخ و  نب  ءامـسا  ثعـشا ، نب  دـمحم  )
هب دنیـشنیم . شاهناـخ  رد  رب  هتفاـی و  افـش  وا  هک  میاهدـش  ربـخ  اـب  تفگ : هَّللادـیبع  دراد . تیاکـش  شیوخ  يراـمیب  زا  وا  یلو  مینادیمن !
نم دزن  برع  ناگرزب  زا  وا و  لثم  یسک  مرادن  تسود  هک  ارچ  دنکن . شومارف  دراد  هدهع  هب  هک  ار  یفیاظو  دییوگب  وا  هب  هتفر و  شندید 

ار وت  وا  هتـشاد ؟ زاب  ریما  ترایز  زا  ارت  زیچ  هچ  دنتفگ : وا  هب  دنتفر و  دوب ، هتـسشن  شاهناخ  رد  رب  هک  یناه  دزن  یهاگماش  اهنآ  ددرگ . هابت 
. تسا نم  ندـمآ  عنام  يرامیب  تفگ : ناشیا  هب  یناه  تفر . مهاوخ  وا  تدایع  هب  تسا  رامیب  یناه  هک  منادـب  رگا  تسا : هتفگ  هدرک و  دای 
ار وت  يرود  ریخأت و  هَّللادیبع )  ) ناطلـس ینکیم . يرود  وا  زا  ینیـشنیم و  تاهناخ  برد  رب  بش  ره  وت  هک  دـناهتفگ  هَّللادـیبع  هب  دـنتفگ :
 ] رصق کیدزن  یتقو  دش  راوس  ار  شبـسا  دیـشوپ و  ار  دوخ  سابل  يو  ییایب . ام  اب  يوش و  راوس  هک  میهدیم  دنگوس  ارت  دنکیمن . لمحت 

درم نیا  زا  ادخ  هب  دنگوس  هدازردارب ، تفگ : هجراخ  نب  ءامـسا  نب  ناسح  هب  داد و  تسد  وا  هب  يدنیاشوخان  ساسحا  دیـسر  هحفص 23 ]
زا وت  یهدیم ؟ هار  لد  هب  ساره  ارچ  مسرتیمن ، يزیچ  زا  وت  يهراـبرد  نم  ادـخ  هب  دـنگوس  ومع ، يا  تفگ : تسیچ ؟ وت  رظن  مسرتیم ،

. تسنادیم ثعـشا ) نب   ) دمحم اما  تسا ، هداتـسرف  یناه  لابند  هب  ارچ  هَّللادیبع  تسنادیمن  ءامـسا  دـناهتفگ  و  [ . 37  ] ییاّربم ياههبش  ره 
اب هَّللادیبع  نامز  نآ  رد  دوشیم ! کیدزن  لجا  هب  شیوخ  ياپ  اب  تفگ : دید  ار  یناه  هَّللادـیبع  یتقو  دـندش  دراو  دایزنبا  رب  یناه  اب  نانآ 
هب باطخ  هَّللادیبع  دوب ، وا  دزن  یضاق  حیرش  هک  دمآ  دایزنبا  کیدزن  هب  یناه  هکنیا  زا  سپ  درکیم . جاودزا  هبقع  نب  ةرامع  رتخد  عفانّما 

هفوک هب  هک  زاـغآ  رد  هَّللادـیبع  ؟ تسا يرذـع  هچ  رما  نیا  رد  ار  وت  يدارم  تسود  ارم ، گرم  وا  مهاوـخیم و  ار  وا  یتـسود  نم  : تفگ وا 
تـسد هورع  نب  یناه  يا  تفگ : تسیچ ؟ تروظنم  ریما  يا  تفگ : یناه  درکیم . ینابرهم  وا  اب  تشادیم و  یمارگ  ار  یناـه  دوب ، هدـمآ 

رد هدروآ و  دوخ  هناخ  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  یهدیم ! ماـجنا  ناناملـسم  نینمؤملاریما و  هیلع  تاهناـخ  رد  هک  تسا  يراـک  هچ  نیا  رادـب !
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نم تفگ : دنامیم ؟ هدیشوپ  ام  مشچ  زا  اهراک  نیا  هک  يرادنپیم  ینکیم و  عمج  یگنج  نادرم  حالس و  وا  يارب  دوخ  فارطا  ياههناخ 
نیا رد  نخـس  یتـقو  ارچ ؟ تفگ : وا  هن : تفگ : ياهدرک ، نینچ  نکیل  تفگ : هَّللادـیبع  تسین . نم  دزن  لـیقع  نب  ملـسم  ماهدرکن و  نـینچ 

: تفگ دایزنبا  داتسیا . وا  لباقم  رد  دمآ و  يو  دناوخارف . ار  سوساج  لقعم  دایزنبا  درکیم ، راکنا  هتـسویپ  یناه  تفرگ و  الاب  صوصخ 
ياهظحل تسا . هدناسریم  هَّللادـیبع  هب  ار  ناشیا  رابخا  هدوب و  سوساج  وا  هک  تسناد  یناه  هلب . تفگ : لقعم  یـسانشیم ؟ ار  درم  نیا  ایآ 

وا زج  هک  ییادخ  هب  میوگیمن . غورد  وت  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  نک  قیدـصت  ونـشب و  ار  منخـس  تفگ : دایزنبا  هب  سپـس  تفرورف  دوخ  رد 
مدرک مرش  دوش . نامهیم  نم  رب  تساوخ  دمآ و  هکنیا  ات  . متسنادیمن وا  راک  زا  يزیچ  هدرکن و  توعد  ماهناخ  هب  ار  يو  نم  تسین  ییادخ 

هک ینک  نانیمطا  ات  مهدیم  دـهعت  نونکا  یهاوخب  رگا  یعلطم . دوخ  زین  وا  ياهراک  زا  مداد و  هاـنپ  هدروآ و  هناـخ  هب  ار  وا  منارب و  ار  يو 
هدش جراخ  ماهناخ  زا  میوگب  وا  هب  هتفر و  لیقعنبا  دزن  ات  مراذگیم  ناگورگ  هب  تدزن  ار  یسک  ای  درک  هحفص 24 ] مهاوخن [  يدب  وت  هب 

یهاوخن ادج  نم  زا  زگره  ادخب  دنگوس  هن ، تفگ : هَّللادـیبع  دوش . جراخ  مهانپ  هّمذ و  زا  هلیـسو  نیدـب  دورب و  تساوخ  هک  اجک  ره  هب  و 
: تفگ یشکب !؟ ار  وا  ات  مروایب  ار  دوخ  نامهیم  دروآ  مهاوخن  ار  وا  زگره  ادخب  دنگوس  تفگ : یناه  يروآ . نم  دزن  ار  وا  هکنیا  رگم  دش 

لها زا  یلهاب  ورمع  نب  ملسم  دش  لدب  در و  ودنآ  نیب  نانخـس  نیا  هک  یماگنه  سپ  . دروآ مهاوخن  ادخب  تفگ : یناه  يروایب ، دیاب  ادخب 
هدب هزاجا  دنک . حالصا  ار  ریما  راک  ادخ  تفگ : تساخرب و  دید  دایزنبا  هب  ملسم  ندرپس  زا  ار  يو  یچیپرـس  یناه و  یتخـسرس  هک  ماش ،

هب درب و  دایزنبا  کیدزن  ياهشوگ  هب  ار  تساـخرب و ا و  سپ  میوگب  نخـس  وت  اـب  اـت  اـیب  اـجنیا  هب  تفگ : یناـه  هب  و  منک . تبحـص  وا  اـب 
: تفگ یناه  هب  ورمع  نب  ملسم  دینشیم . ار  ناشیادص  دندرکیم  تبحص  دنلب  رگا  دیدیم و  ار  اهنآ  دایزنبا  هک  دندوب  کیدزن  ياهزادنا 

نب ملسم   ) وا يوش ، هتشک  منارگن  دنگوس  ادخب  نکن . التبم  الب  هب  ار  تاهلیبق  هداوناخ و  هدم و  نتـشک  هب  ار  تدوخ  ادخ ، هب  ارت  یناه ، يا 
ببـس راک  نیا  نادب  نک و  میلـست  ار  وا  دـننک . دراو  وا  هب  ياهمدـص  تشک و  دـهاوخن  ار  وا  تسا . هیماینب )  ) موق نیا  يومع  رـسپ  لیقع )

، تسا راع  بیع و  نم  يارب  راک  نیا  ادخب  دنگوس  هلب ، تفگ : يراپسیم . ناطلـس  هب  ار  وا  اریز  دوشیمن  وت  تیـصخش  هب  همطل  يراوخ و 
زین منارای  هتشاد و  وزاب  رد  تردق  منیبیم و  مونشیم و  متـسه  ملاس  هدنز و  هک  یلاح  رد  مراپـسب ! وا  نمـشد  هب  ار  منامهیم  هدنهانپ و  نم 

ار يو  ملـسم  مدرپسیمن . شنمـشد  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  هتفریذپ و  ار  گرم  متـشادیم ، مه  روای  کی  طقف  رگا  ادخب  دنگوس  دـنناوارف !
نم کیدزن  ار  وا  تفگ : دینـش و  ار  نخـس  نیا  دایزنبا  منکیمن . میلـست  يو  هب  ار  وا  زگره  مسق  ادـخب  تفگیم : یناه  دادیم و  دـنگوس 

نوماریپ ماگنه  نآ  تفگ : یناه  منزیم . ار  تندرگ  ای  ینکیم و  میلـست  ار  وا  ای  مسق  ادخب  تفگ : وا  هب  هَّللادیبع  دـندرک . نینچ  دـیروایب ،
. دیبوک یناه  تروص  هب  یتسدبوچ  اب  و  یناسرتیم ! اهریـشمش  زا  ارم  هراچیب ! يا  : تفگ دایزنبا  تفرگ . دنهاوخارف  اهریـشمش  ار  تاهناخ 

يور هب  شیناشیپ  هنوگ و  تشوگ  دـش و  يراج  شیاهـسابل  رب  نوخ  هتـسکش و  شاینیب  هک  دز  وا  تروص  یناـشیپ و  ینیب و  هب  ردـقنآ  و 
. دش وا  عنام  دیشک و  ار  ریشمش  نابهگن  یلو  درب  تسد  نانابهگن  زا  یکی  ریشمش  هب  یناه  تسکش . هَّللادیبع  یتسدبوج  تخیر و  شـشیر 
زا یکی  رد  ار  يو  دـش . بجاو  ام  رب  تنتـشک  لـالح و  تنوخ  هحفـص 25 ] يدش و [  بهذم ) یجراخ   ) يرورح زورما  تفگ : هَّللادـیبع 

! میدوب تنایخ  نالوسر  ام  زورما  ایآ  تفگ : دمآ و  هَّللادیبع  دزن  هجراخ  نب  ءامسا  دیرامگب . وا  رب  ینابهگن  دینک و  سوبحم  رـصق  ياهقاتا 
يدرک و ناور  شـشیر  رب  ار  وا  نوخ  هدـیبوک و  مهرد  ار  شتروص  میدرک  نینچ  نوـچ  میروآ و  وـت  دزن  ار  درم  نیا  يداد  روتـسد  اـم  هب 
زا سپ  داد  روتسد  سپس  یئوگیم ) نخـس  هنوگنیا  و   ) یتسه ام  هرامالاراد  رد  وت  تفگ : وا  هب  هَّللادیبع  تشک ! یهاوخ  ار  وا  هک  یتشادنپ 

یـضار نآ  هب  ام ، ررـض  هب  ای  عفن  هب  دـشاب  ریما  رظن  هک  يراک  ره  تفگ : ثعـشا  نب  دـمحم  اما  . دـندرک ینادـنز  ار  وا  دایز  متـش  برض و 
هلیبق زا  يدایز  هورگ  اب  هارمه  دـش  ربخ  اب  یناـه  ندـش  هتـشک  زا  جاـجح  نب  ورمع  یتقو  تسا . تما )  ) بیدأـت ریما  هفیظو  هک  اریز  میتسه 

زا ناشیا  دنتسه  جحذم  ناگرزب  ناراک و  راوس  اهنیا  جاجح و  نب  ورمع  نم  داد : ادن  سپس  دومن  هرصاحم  ار  رصق  هدرک و  تکرح  جحذم 
هلأسم نیا  دناهتـشک و  ار  یناه )  ) ناشرای هک  هدیـسر  ربخ  اهنآ  هب  نکل  دنتـسین  مدرم  نایم  فالتخا  ناـهاوخ  هدـماین و  نوریب  ریما  تعاـطا 

ار یناه  ورب و  تفگ : یضاق  حیرش  هب  يو  دنتسه . رـصق  لباقم  جحذم ) يهلیبق   ) اهنیا هک  دش ، هتفگ  هَّللادیبع  هب  . تسا هدمآ  نارگ  ناشیارب 
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فنخموبا ( 13. تفر یناه  ندـید  هب  حیرـش  سپ  تسا . هدـنز  وا  ياهدـید و  ار  یناـه  وت  هک  ناـسرب  ناـنآ  عـالطا  هب  درگرب و  سپـس  نیبب 
هک یماگنه  متفر  یناه  دزن  دیوگیم : هحلط  نب  لیعامسا  هب  حیرـش  مدینـش  درک : لقن  حیرـش  نب  نمحرلادبع  زا  ریهز  نب  بعقـص  تفگ :
ارم و  دناهدش ؟ دوبان  دنیاجک ؟ رهش  نیا  یلاها  دنیاجک ؟ نارادنید  سپ  دناهتشک ؟ ارم  هداوناخ  ایآ  ناناملسم ، يا  ادخ ، يا  تفگ : دید  ارم 

جراخ نم  دینـش . رـصق  نوریب  زا  ار  ییاهدایرف  ناهگان  دوب  يراج  شـشیر  رب  نوخ  هک  یلاح  رد  دـناهدرک ! اهر  اهنت  دوخ  نمـشد  رـسپ  اب 
دنوش لخاد  رفن  هد  رگا  تسا . نم  نارای  جحذم و  يهلیبق  نادرم  يادص  نیا  منکیم  نامگ  حیرـش ؛ يا  تفگ  دمآ و  نم  لابند  وا  هدـش و 

وا رگا  دـنگوس  ادـخب  متفر . جـحذم ) هلیبق  نادرم   ) ناـشیا يوس  هب  يرمحا  ریکب  نب  دـیمح  هارمه  تفگ  حیرـش  داد . دـنهاوخ  تاـجن  ارم 
رد ار  امش  نانخس  ریما  هک  یماگنه  متفگ : متفر ، یناه  نارای  دزن  یتقو  متفگیم . شنارای  هب  ار  یناه  نانخس  ًاعطق  دوبن  نم  هارمه  دیمح ) )

تحص وا  ندش  هتشک  ربخ  تسا و  هدنز  وا  هک  مناسرب  امش  عالطا  هب  تفگ : نم  هب  یناه  مورب . وا  دزن  داد  روتسد  نم  هب  دینـش  یناه  دروم 
هحفص 26 ] دنتشگرب [ . سپس  رکش . ار  يادخ  تسا ، هدشن  هتشک  هک  نونکا  دنتفگ : شنارای  ورمع و  سپ  درادن .

هفوک رد  لیقع  نب  ملسم  مایق 

زا دومن  ینادـنز  مودـصم و  ار  یناه  هَّللادـیبع  هک  یماگنه  درک : لقن  ینادـمه  رـشب  نب  دـمحم  زا  یلع  نب  حاـجح  تفگ : فنخموبا  ( 14
، دعب اما  تفگ : درک و  شیاتس  رکش و  ار  ادخ  تفر . ربنم  رب  دش و  جراخ  رصق  زا  شنایفارطا  ناگرزب و  اب  هارمه  اذل  دیسرت . مدرم  شروش 
. دیوشیم راوخ  هدیسر و  تکاله  هب  اریز  دینکن . هشیپ  ینکفاهقرفت  یچیپرس و  دیشاب ، راوتـسا  دوخ  نایاوشیپ  ادخ و  تعاطا  رد  مدرم ، يا 

یماگنه تفگ : يوار  . دنروذعم زین  نیحصان  دنشاب و  وگتسار  هک  دنتسه  یناسک  امـش  ناردارب  دیوشیم . مورحم  ایاطع  زا  دینیبیم و  افج 
: دـنتفگ هدـش و  دجـسم  دراو  هلجع  اب  ناشورفامرخ  رد  زا  دـندرکیم  هاگن  دجـسم  نوریب  زا  هک  یناـسک  دـمآ  نیئاـپ  ربنم  زا  هَّللادـیبع  هک 

نب هَّللادـبع  زا  دـیزی  نب  فسوی  تفگ : فنخموبا  ( 15. تسب ار  اهرد  دش و  رـصق  لخاد  باتـش  اب  هَّللادیبع  دـمآ ! لیقعنبا  ! دـمآ لیقعنبا 
کتک یناه  یتقو  . دش دهاوخ  هچ  یناه  ماجنارـس  منادب  هک  مدوب  هرامالاراد  هب  لیقعنبا  يهداتـسرف  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  درک : لقن  مزاخ 

عمج دارم  يهلیبق  نانز  زا  یهدرگ  هک  مدید  ناهگان  مدش . دراو  لیقع  نب  ملسم  رب  ربخ  نیا  اب  هدش و  راوس  ار  بسا  دش ، ینادنز  دروخ و 
هدرک عامتجا  فارطا  ياههناخ  رد  هک  شنارای  هب  ملسم  متفگ . ار  ربخ  لیقع  نب  ملـسم  هب  هدش و  لخاد  اتبیـصم ؛ او  دننکیم : دایرف  هدش و 

. مدز دایرف  سپ  ناریمب ) هدـش ، يرای  يا  [ ) 38  ] تمأ روصنم  ای  نزب  دایرف  تفگ : نم  هب  و  مهد . عـالطا  داد  روتـسد  دـندوب ، هحفص 27 ] ] 
مدرم زا  یـشخب  يهدـنامرف  ار  يدـنک  ریزع  نب  ورمع  نب  هَّللادـیبع  لیقع ، نب  ملـسم  . دـنداد رـس  ار  راعـش  نیا  هدرک و  عاـمتجا  هفوک  مدرم 

زا یهورگ  يهدنامرف  ار  يدسا  يهجـسوع  نب  ملـسم  سپـس  دینک . تکرح  نایهاپـس  اب  نم  زا  رتولج  تفگ : درک و  هعیبر  هدـنک و  يهلیبق 
دومن نادمه  میمت و  يهلیبق  زا  یتمـسق  يهدنامرف  ار  يدئاص  يهمامثوبا  ورب . نوریب  ناگدایپ  اب  تفگ : درک و  دسا  جـحذم و  يهلیبق  دارفا 

هب ملسم  تکرح  زا  دایزنبا  یتقو  دش ، راپسهر  رصق  يوس  هب  سپـس  [ 39  ] درک هنیدم  هیحان  مدرم  يهدنامرف  ار  یلدج  ةدـعج  نب  سابع  و 
راهچ درک : لقن  یلدج  سابع  زا  قاحسایبا  نب  سنوی  تفگ : فنخموبا  ( 16. تسب ار  اهرد  دوب و  هانپ  رصق  هب  دش  علطم  هرامالاراد  تمس 

اب ملـسم  تفگ : يوار  . تفای شهاک  رفن  دصیـس  هب  نامدادـعت  هک  میدوب  هدیـسرن  رـصق  هب  زونه  یلو  میدـمآ  نوریب  لیقع  نبا  اب  درم  رازه 
دجسم و هک  دوب  هتشذگن  يزیچ  ادخب ؛ دنگوس  دندرک . عامتجا  هدمآ و  ام  يوس  هب  مدرم  سپس  درک . هرصاحم  ار  رصق  دارم ، يهلیبق  دارفا 

راوشد شیارب  رـصق  زا  یناـبهگن  تفرگ و  رارق  اـنگنت  رد  هَّللادـیبع  دـندوب . شورخ  شوـج و  رد  بش  اـت  هک  دـش  تیعمج  زا  وـّلمم  رازاـب 
زا هفوک  ناگرزب  ماـگنه  نیا  رد  دوبن . وا  اـب  یـسک  شناـمالغ  نادـناخ و  ناـگرزب و  زا  رفن  تسیب  ناـبهگن و  یـس  زا  شیب  نوچ  دومنیم .
هک دنتـشاد  میب  هدوب و  فرـشم  مدرم  رب  الاب  زا  دـندوب  رـصق  رد  دایزنبا  اب  هک  یناسک  دـندمآ . هَّللادـیبع  دزن  نییمورلاراد  یتشپ  رد  فرط 

روتسد وا  هب  دناوخارف و  ار  یثراخ  نیصح  نب  باهش  نب  ریثک  هَّللادیبع  دنهد . مانـشد  شردپ  هَّللادیبع و  رب  هدز و  ار  ناشیا  گنـس  اب  مدرم 
هتخاس و هدنکارپ  لیقعنبا  نوماریپ  زا  ار  مدرم  ددرگب و  هفوک  رد  هتفر و  نوریب  دنتـسه ؛ وا  تعاطا  رد  هک  جحذم  يهلیبق  زا  يدارفا  اب  داد 
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هب هک  توم  رضح  هدنک و  يهلیبق  زا  يدارفا  اب  داد  روتسد  ثعشا  نب  دمحم  هب  نینچمه  وا  دناسرتب . دایزنبا )  ) ناطلـس تبوقع  گنج و  زا 
هحفـص عاقعق [  هب  ار  ینامرف  نینچ  زین  و  دریگ . تسدب  ناما  مچرپ  دنوش  هدـنهانپ  دـنهاوخیم  هک  یمدرم  يارب  هتفر و  نوریب  دـنرادافو ، وا 
لیلدب ار  مدرم  ناگرزب  رگید  داد و  يرماع  نشوجلايذ  نب  رمـش  یلجع و  رجبا  نب  راجح  یمیمت و  یعبر  نب  ثبـش  یلهذ و  روش  نب  [ 28

هک درک  لقن  یبلک  باـنجوبا  تفگ : فنخموبا  ( 17. تشاد هاگن  دوخ  دزن  نتـشیوخ ، هب  کـمک  تهج  شدارفا ، ندوب  كدـنا  زا  تشحو 
دصق نایتفینب »  » هلیبق دارفا  زا  یهورگ  هارمه  هدیشوپ و  حالـس  هک  دید  ار  دیزی  نب  یلعالادبع  مان  هب  بلک  هلیبق  زا  يدرم  باهـش  نب  ریثک 

. متشاد ار  وت  يوسب  ندمآ  دصق  تفگ : یلعالادبع  تفگ . ار  عوضوم  درب و  دایزنبا  دزن  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  ددنویپب . لیقعنبا  هب  دراد 
ات دمآ  نوریب  ثعشا  نب  دمحم  دندرک . ینادنز  ار  يو  داد  روتـسد  هاگنآ  يدوب ؟ هتـشاذگ  رارق  نم  اب  تدوخ  بناج  زا  وت  تفگ : دایزنبا 

يوس هب  هدرک و  ریگتـسد  ددـنویپب ، لیقعنبا  هب  تشاد  دـصق  هناّحلـسم  هک  ار  يدزا  بخلـص  نب  ةرامع  دیـسر و  هراـمعینب  ياـههناخ  هب 
. داتـسرف ثعـشا  نب  دمحم  بناج  هب  دجـسم  زا  ار  یمابـش  خیرـش  نب  نمحرلادـبع  لیقعنبا ، . درک ینادـنز  مه  ار  وا  يو  داتـسرف . دایزنبا 
زا نم  تفگ : داتـسرف و  ثعـشانبا  يوس  هب  ار  يدرف  یلهذ ، روش  نب  عاقعق  درک . ینیـشنبقع  دید  ار  ناشیا  دادعت  هک  ثعـشا  نب  دـمحم 

. دـمآ دایزنبا  دزن  نییمورلاراد  فرط  زا  عاقعق  سپـس  تسا . هتـسشن  بقع  دوخ  عضوم  زا  يو  ماهدرک و  هلمح  لـیقعنبا  هب  رارع »  » فرط
ناماس هب  ار  ریما  راک  ادخ  تفگ : وا  هب  ریثک  دندش ، عمج  دایزنبا  دزن  دوخ  ناوریپ  اب  هارمه  عاقعق  دمحم و  باهش و  نب  ریثک  هک  یماگنه 

نب ثبش  تفریذپن و  هَّللادیبع  وش . جراخ  رصق  زا  ام  اب  دنتـسه . تنامالغ  هداوناخ و  نانابهگن ، مدرم ، نارـس  زا  يدایز  دارفا  رـصق  رد  درآ !
مکحم راوتسا و  ناشراک  رد  شورخ و  شوج و  رد  بش  ات  نایوگریبکت  هدرک و  مایق  لیقعنبا  اب  مدرم  داتـسرف . نوریب  یمچرپ  اب  ار  یعبر 

هب هک  ار  یناسک  دیهد و  ناشن  مدرم  هب  ار  دوخ  رصق  يالاب  زا  تفگ : درک و  عمج  ار  نانآ  داتسرف و  هفوک  فارـشا  لابندب  هَّللادیبع  دندوب .
رد هفوک  فرط  هب  ماش  هاپـس  هک  دـینامهفب  دـیناسرتب و  ماقتنا  یناـشیرپ و  زا  ار  ناشکرـس  دـیهد و  ناوارف  شاداـپ  هدـعو  دـنیآرد  تعاـطا 

: درک لـقن  ریثکینب  يهریـشع  زا  دزا . هلیبق  لـها  يریثـک  مزاـخ  نب  هَّللادـبع  زا  دـشاریبا  نب  نامیلـس  تفگ : فنخموبا  ( 18. تسا تکرح 
: تفگ درک و  ینارنخـس  بورغ  یکیدزن  ات  هک  دوب  باهـش  نب  ریثک  درف  نیتسخن  دنداد . ناشن  ام  هب  ار  دوخ  رـصق  يالاب  زا  هفوک  فارـشا 
هب دیزی  هحفص 29 ] نینمؤملاریما [  نایهاپس  دیهدن . نتـشک  هب  ار  دوخ  دینکم و  باتـش  رـش  راک  رد  هدش و  قحلم  دوخ  ناسک  هب  مدرم  يا 

ناتنادنزرف قوقح  دیدرگن  رب  هدرک و  رارصا  يو  اب  گنج  هب  بش  رخآ  ات  رگا  هدومن  ررقم  هَّللادیبع  ریما  دنتـسه و  تکرح  رد  هفوک  يوس 
ياج هب  ار  رـضاح  ضیرم و  ياج  هب  ار  ملاس  دارفا  دـنک و  دـیعبت  ماش  ياـهناگداپ  هب  دزم  نودـب  ار  ناـتنایوجگنج  عطق و  لاـملاتیب  زا  ار 

دندینش ار  نانآ  نانخس  مدرم  یتقو  دشاب . هدیدن  ار  شیوخ  لمع  تبوقع  هک  دنامن  امش  نایم  رد  يراکاطخ  چیه  ات  هدومن  ریگتسد  بیاغ 
دوخ ناردارب  ای  رسپ  غارـس  هب  نانز  ماگنه  نیا  رد  تفگ : نم  هب  دیعـس  نب  دلاجم  تفگ : فنخموبا  ( 19. دندش قرفتم  هتـشگرب و  مک  مک 

؟ یهاوخیم هچ  یتخبدـب  گنج و  زا  دـنیآیم ، ناتغارـس  هب  نایماش  ادرف  دنتـسه ، وت  ياج  هب  نارگید  درگرب ، دـندرکیم  راـهظا  هدـمآ و 
رفن یس  اهنت  بش  ات  هک  ياهنوگب  دندرکیم  كرت  ار  هنحص  هدش و  قرفتم  مدرم  هتـسویپ  بیترت  نیدب  دندربیم . دوخ  اب  ار  نانآ  درگرب و 
هدمآ نوریب  دحسم  زا  تسا ، هدنامن  وا  اب  رفن  دنچ  زا  شیب  تسا و  بش  دید  ملسم  یتقو  دندنام . لیقعنبا  اب  دجـسم  رد  برغم  زامن  يارب 

دید ناهگان  هلحم  نآ  زا  جورخ  ماگنه  تشاد و  هارمه  رفن  هد  اهنت  دیـسر  هدنک  هلحم  هب  یتقو  داتفا . هارب  هدـنک  هلیبق  ياههلحم  يوس  هب  و 
. دنک عافد  وا  زا  تفرگ  رارق  نمـشد  هلمح  دروم  رگا  دناسرب و  یلزنم  هب  ای  هدرک  یئامنهار  ار  وا  هک  رفن  کی  یتح  تسین  وا  اب  سک  چیه 
هب هدنک و  يهیبق  زا  ۀلبجینب  ياههناخ  هب  ات  داتفا  هار  هب  هفوک  ياههچوک  رد  نادرگرـس  ناریح و  دوریم  اجک  هب  دـنادب  هکنآ  نودـب  سپ 
وا یمرضح  دیسا  هک  دوب  ثعشانبا  هدش  دازآ  زینک  هعوط ، دیـسر  دوب  دوخ  دنزرف  راظتنا  رد  لزنم  نوریب  هک  هعوط  مان  هب  يزینک  نز  هناخ 

. دیـشکیم ار  وا  راظتنا  هعوط  دوب و  هدرک  جورخ  مدرم  اب  ماگنه  نآ  لالب  تشاد . لـالب  ماـن  هب  يدـنزرف  يو  زا  دـیزگرب و  يرـسمه  هب  ار 
نوریب سپس  درب ، ار  بآ  فرظ  نز  تسشن و  ملـسم  داد ، وا  هب  دروآ و  بآ  هناخ  لخاد  زا  نز  ماهنـشت ، ادخ  زینک  يا  تفگ : درک و  مالس 
ًاددـجم نز  دادـن . یباوـج  ملـسم  ورب . تاهناـخ  هب  سپ  تفگ ، نز  ارچ . تفگ : يدروـخن ؟ بآ  ادـخ  يهدـنب  يا  تفگ : ملـسم  هب  دـمآ و 
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دزن سرتب و  ادخ  زا  ادخ  هدنب  يا  ادخ ، رب  هانپ  تفگ : نز  سپس  دادن . یباوج  مه  زاب  ملـسم  هدرک  رارکت  ار  لبق  نانخـس  هباشم  تشگرب و 
زینم يا  تفگ : تساخرب و  ملـسم  مهدیمن . هزاجا  نم  ینیـشنب . نم  هناخ  رد  رب  تسین  هتـسیاش  دراد . تمالـس  هب  ار  وت  ادـخ  ورب . تناسک 

ناربج ار  وت  تمحز  نیا  نم  هتبلا  یهدیم ؟ ماجنا  يروجأم  کین و  راک  ایآ  متـسین . ياهداوناـخ  هناـخ و  بحاـص  رهـش  نیا  رد  نم  ادـخ ،
هتفگ و غورد  نم  هب  مدرم  نیا  متسه  لیقع  نب  ملـسم  هحفـص 30 ] نم [  تفگ : ملـسم  يراک . هچ  ادخ ، هدنب  يا  تفگ ، نز  درک . مهاوخ 

دوخ ینوکـسم  قاتا  زا  ریغ  یقاتا  رد  ار  وا  و  ایب ، لزنم  لـخاد  تفگ : نز  هلب ، داد : باوج  يو  یتسه !؟ ملـسم  وت  تفگ : نز  دـنداد . مبیرف 
نآ هب  شردام  دید  دمآ و  نز  نآ  دنزرف  هک  تشدگن  يزیچ  دروخن . ملـسم  یلو  دروآ . ییاذغ  تخادـنا . يزادـناریز  شیارب  داد و  ياج 

؟ يراد يراک  هچ  اجنآ  رد  هک  هتخادنا  کش  هب  ارم  بش  لوط  رد  ررکم  دمآ  تفر و  دـنگوس  ادـخب  تفگ : سپ  دـنکیم  ددرت  دایز  قاتا 
زادرپب و دوخ  راک  هب  مرسپ  تفگ : نز  تسا . ربخ  هچ  ییوگب  نم  هب  دیاب  ادخب  دنگوس  تفگ : رسپ  رذگب . هلئسم  نیا  زا  مرسپ ، تفگ ، نز 

داـی دـنگوس  هک  تساوخ  وا  زا  يوگن و  یـسک  هب  ار  زار  نیا  وت  یلو  میوگیم  وت  هب  مرـسپ  تفگ : نز  درک و  رارـصا  رـسپ  سرپـن . يزیچ 
يراکاطخ رسپ  وا ، دناهتفگ  ياهدع  دیباوخ . درک و  توکس  رسپ  تفگ ، وا  هب  ار  ناتـساد  نز  سپ  دیامن . نینچ  هک  دروخ  مسق  رـسپ  دنک .

هاگن الاب  زا  تفگ : شنارای  هب  دینشن  ییادص  لیقعنبا  نارای  زا  ینالوط  تدم  دایزنبا  نوچ  . تسا هدیشونیم  بارش  شناتـسود  اب  هدوب و 
بش یکیرات  رد  تسا  نکمم  دینک  تقد  تفگ : هَّللادیبع  دندیدن . ار  یسک  هدرک و  هاگن  رصق  يالاب  از  ناشیا  دینیبیم . ار  یسک  ایآ  دینک 

ياهتشت اهلیدنق و  سپ  هن ؟ ای  تسه  یسک  ایآ  دندرک  هاگن  ار  دجسم  شتآ  ياههلعـش  نتفرگ  نیئاپ  اب  سپ  دنـشاب . هتـسشن  امـش  نیمک  هب 
دنداد و ماجنا  ربنم  ریز  یتح  کیرات  ياهناکم  همه  رد  ار  لمع  نیا  دیـسر و  نیمز  هب  ات  دنداتـسرف  نیئاپ  هتـسب و  بانط  اب  ار  شتآ  يواح 

داد روتسد  تفر و  ربنم  هب  دمآ و  نوریب  شنارای  اب  دوشگ و  ار  دجسم  تمس  رد  دایزنبا  دنداد . ربخ  دایزنبا  هب  دشن  هدهاشم  يزیچ  نوچ 
رد ار  اشع  زامن  هک  نایوجگنج  نادـمتعم و  ناگرزب ، ناـنابهگن ، زا  سک  ره  دـیامن  مـالعا  تفگ  عفاـن  نب  ورمع  هب  دنتـسشن و  وا  نوماریپ 

. دـنوش زامن  هدامآ  تفگ  شیدانم  هب  هَّللادـیبع  سپـس  دـش  رپ  مدرم  زا  دجـسم  هک  تشدـگن  یتدـم  تسا  لـالح  شنوخ  دـناوخن  دجـسم 
دروم ارت  نانمـشد  مسرتیم  تروص  ره  رد  دناوخب  زامن  مدرم  اب  يرگید  درف  ای  دوخ  یهاوخیم  رگا  تفگ : هَّللادـیبع  هب  میمت  نب  نیـصح 
ناشیا بقارم  دنتسیاب و  مرس  تشپ  وگب  نم  نانابهگن  هب  تفگ : دایزنبا  يرازگب . زامن  رصق  لخاد  رد  وت  تسا  رتهب  دنهد . رارق  دصق  ءوس 

هک هنوگنآ  دـعب ؛ اما  تفگ : درک و  شیاتـس  ار  يادـخ  تساخرب و  سپـس  درازگ ، زامن  مدرم  اب  هاـگنآ  موریمن . رـصق  لـخاد  نوچ  شاـب 
تسین و ناما  رد  دوش  تفای  شاهناخ  رد  درم  نیا  هک  سک  ره  دروآ . دـیدپ  یگتـسد  دـنچ  فالتخا و  ناداـن  درخیب و  لـیقعنبا  دـیدید 

نامیپ رب  دیـشاب و  تعاطا  لها  دنیک و  هشیپ  اوقت  ادخ ، ناگدـنب  يا  دـنکیم . تفایرد  اهبنوخ  دـهد  لیوحت  ار  وا  هحفص 31 ] هک [  یـسک 
ای دوش  زاب  هفوک  ياههزاورد  رگا  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  میمت ، نب  نیصح  يا  دیدنبم . دوخ  رب  ار  کین  ياههار  هدنام و  رادافو  شیوخ 
ات نک  وجتسج  ار  اههناخ  حبـص  ادرف  رامگب و  نابهگن  اههزاورد  رب  ماهدرک ، طلـسم  هفوک  همه  رب  ار  وت  نم  اریز  دزیرگب ! هفوک  زا  درم  نیا 

یمچرپ ثیرح  نب  ورمع  يارب  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  دوب - داـیزنبا  سیلپ  سیئر  میمت و  يهلیبق  زا  میمت  نب  نیـصح  يروآ -. نم  دزن  ار  وا 
دمآ و ثعـشا  نب  دمحم  تفریذپ . روضح  هب  ار  مدرم  تسـشن و  تراما  تخت  رب  دایزنبا  دعب  زور  حبـص  دومن . مدرم  مکاح  ار  وا  تسب و 

یمرـضح دیـسا  نب  لالب  داد . ياج  شیوخ  رانک  رد  ار  وا  هَّللادیبع  مرادن . دـب  نامگ  وا  هب  نم  تسین و  رگهلیح  هک  یـسک  رب  دورد  تفگ 
وا ردام  هناخ  رد  لیقعنبا  هک  داد  ربخ  وا  هب  تفر و  ثعـشا  نب  دـمحم  نب  نمحرلادـبع  دزن  دوب  هداد  هاـنپ  ار  لـیقعنبا  هک  ینزریپ  دـنزرف 
ارت تفگ : دایزنبا  تفگ : يزیچ  وا  شوگ  رد  تفر و  دوب ، داـیزنبا  هارمه  هک  شردـپ  دزن  نمحرلادـبع  تفگ : يوار  تسا . هدـش  یفخم 

دز و شیولهپ  هب  یتسدـبوچ  اـب  داـیزنبا  تساـم . ياـههناخ  زا  یکی  رد  لـیقعنبا  هک  داد  ربخ  نم  هب  مرـسپ  تفگ : ثعـشانبا  هدـش ؟ هچ 
هحفص 32 ] دروایب [ . ار  وا  نونکا  مه  ورب  زیخرب و  تفگ :

لیقع نب  ملسم  تداهش  يریگتسد و 
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تساخرب لیقعنبا  ندروآ  دصق  هب  ثعـشانبا  هک  ینامز  تفگ : نم  هب  یفقث  يهمادق  نب  ةدئاز  نب  دیعـس  نب  همادق  تفگ : فنخموبا  ( 20
وا تسرفب . سیق  يهلیبق  زا  درم  داتفه  ای  تصش  ثعشانبا  هارمه  داد  ماغیپ  داتسرف و  ثیرح  نب  ورمع  دوخ  نیشناج  دزن  ار  يدرف  هَّللادیبع 

. دندیـسر دوب  نآ  رد  لیقعنبا  هک  ياهناخ  هب  ات  داتـسرف  سیق  هلیبق  زا  رفن  داتفه  ای  تصـش  اـب  ار  یملـس  ساـبع  نب  هَّللادـیبع  نب  ورمع  زین 
هناخ هب  نانآ  دمآ  نوریب  ریـشمش  اب  اذل  دناهدمآ  وا  يوس  هب  هک  درک  نیقی  دینـش  ار  نادرم  دایرف  اهبـسا و  ياپ  يادـص  ملـسم  هک  یماگنه 

ناشیا رب  تدش  اب  ملسم  دنتشگزاب ، هرابود  یلو  درک . نوریب  هناخ  زا  ار  اهنآ  ریشمش  روزاب  درکیم و  عافد  تدش  هب  ملـسم  ندرک و  هلمح 
رب درک و  عطق  ار  وا  يالاب  بل  هک  دز  ملـسم  هب  يابرـض  ریکب  دـش . هلدابم  یتبرـض  يرمحا  نارمح  نب  ریکب  وا و  نیب  هکنیا  ات  درک  هلمح 
هب دوب  کیدزن  هک  دز  وا  هناش  هب  يرگید  هبرض  رس و  هب  یتخس  يهبرـض  زین  ملـسم  تسکـش . ار  وا  ولج  نادند  ود  دمآ و  دورف  نیئاپ  تبل 
يو رـس  هب  هدز  شتآ  ار  بوـچ  ياههتـسد  دـندرک و  نارابگنـس  ار  ملـسم  هتفر و  هناـخ  ماـب  هب  دـندید  نینچ  اـهنآ  یتـقو  دـسرب . شمکش 
يا تفگ : دمآ و  وا  فرط  هب  ثعشا  نب  دمحم  دیگنجیم . ناشیا  اب  درکیم و  لابند  هچوک  رد  ار  نانآ  هتخآ  ریـشمش  اب  زین  وا  . دنتخیریم
رگا مریمب  هدازآ  ماهدروخ  دنگوس  : دـناوخیم زجر  نینچ  تخادرپ و  گنج  هب  وا  اب  ملـسم  هدـم ، نتـشک  هب  ار  تدوخ  یناما  رد  وت  ناوج ،
مهرد یمرگ  زیچ  اب  يزور  یکنخ  زیچ  ره  دـنکیم و  یفالت  يّرـش  اب  يزور  یناسنا  ره  هحفص 33 ] مشاب [ . هتـشادن  تسود  ار  گرم  هچ 

هب یسک  تفگ : وا  هب  ثعـشا  نب  دمحم  . دنبیرفب ارم  دنیوگ و  غورد  نم  هب  مراد  سرت  ینامب  دیواج  ات  نک  در  ار  دیـشروخ  وترپ  . دزیمآیم
رثا رد  ملـسم  . دـننزیمن همدـص  وت  هب  دنـشکیمن و  ار  وت  دنتـسه و  وت  ياـهومع  رـسپ  موـق  نیا  دـهدیمن . تبیرف  دـیوگیمن و  غورد  وـت 

وا هب  ثعـشا  نب  دـمحم  دز . هیکت  هناخ  نآ  راوید  هب  تشپ  اـب  دزیم و  سفن  سفن  هدـنامزاب و  گـنج  زا  اذـل  دوب  هدـش  یمحز  ناراـبگنس 
یـسک تفگ : وا  هب  سابع  نب  هَّللادیبع  نب  ورمع  تسیرگ . و  نوعجار ! هیلا  انا  هَّلل و  انا  تفگ ...: ملـسم  یناما . رد  وت  تفگ : دش و  کیدزن 
دنگوس تفگ : ملـسم  دـنکیمن . هیرگ  زگره  دـش  راـچد  وت  تبیـصم  نوچمه  یتبیـصم  هب  یتقو  ینآ  یپ  رد  وت  هک  تسا  يزیچ  یپ  رد  هک 

فرط هب  هک  منکیم  هیرگ  منادناخ  يارب  نکیل  مرادن . تسود  ار  ندرم  هچ  رگ  مرادـن  یـساره  گرم  زا  میرگیمن و  دوخ  لاح  هب  ادـخب 
نینچ دنگوس  ادخب  ادخ ، يهدنب  يا  تفگ : درک و  ثعـشا  نب  دمحم  هب  ور  سپـس  میرگیم . وا  هداوناخ  و  ع )  ) نیـسح يارب  دنیآیم . نم 

ارم مایپ  هک  یتسرفب  نیـسح  دزن  ار  يدرم  یناوتیم  ایآ  یتسه ؟ ریخ  راک  لها  ایآ  ییاین  رب  ياهداد ، نمب  هک  یناـما  يهدـهع  زا  هک  منیبیم 
زا ینیبیم  نم  رد  هک  یناغف  و  درک ؟ دنهاوخ  تکرح  ادرف  ای  هدرک  تکرح  هفوک  فرط  هب  شاهداوناخ  وا و  هک  مرادـنپیم  دـناسرب ؟ وا  هب 

دهاوخ هتشک  هک  دنادیم  تسا و  ریسا  موق  نیا  تسد  رد  نونکا  وا  داتسرف و  وت  دزن  ارم  لیقعنبا  دیوگب : ع )  ) نیـسح هب  تسا . تهج  نیا 
هطـساوب ادـخ  درکیم  وزرآ  هک  دنتـسه  تردـپ  نارای  نامه  ناشیا  اریز  روخن . ار  هفوک  مدرم  بیرف  درگ و  رب  تنادـناخ  اـب  تفگ  دـش و 

ثعـشانبا درادن . رظن  رکف و  وگغورد  دنتفگ و  غورد  وت  نم و  هب  هفوک  لها  یتسارب  دنکفا  ییادـج  نانآ  وا و  نیب  ندـش  هتـشک  ای  گرم 
نب رفعج  تفگ : فـنخموبا  ( 21. ماهداد ناما  ارت  هک  تفگ  مهاوخ  داـیزنبا  هب  مهدیم و  ماـجنا  ار  راـک  نیا  ًاـمتح  ادـخب  دـنگوس  تفگ :

هلیبق زا  ار  رعاش  یئاط  لثعلا  نب  سایا  ثعـشا ، نب  دـمحم  درک  دـییأت  ار  نخـس  نیا  مه  نابیـش  نب  دیعـس  تفگ و  نم  هب  یئاـط  يهفیذـح 
هدب و وا  هب  ار  همان  نیا  هدرک و  تاقالم  ار  ع )  ) نیـسح تفگ : وا  هب  و  دمآ ، دمحم  ترایز  هب  يو  دـناوخارف  همامث  نب  ورمع  نب  کلامینب 
، مهاوخیم یبسا  تفگ : ساـیا  تاهداوناـخ  یجرخ  هار و  مزاول  هشوت و  زین  نیا  تفگ  وا  هب  تشون و  دوب  هتفگ  لـیقعنبا  ار  هچنآ  نآ  رد 

یلزنم راهچ  هلاـبز  لـحم  رد  درک و  تکرح  يروف  يو  وش . راوس  سپ  بسا ، مه  نیا  تفگ : ماهداد . هحفص 34 ] تسد [  زا  ار  مبـسا  اریز 
ام و راک  ادخ ، دش و  دهاوخ  تسا  ردـقم  هچنآ  تفگ : وا  هب  ع )  ) نیـسح دـناسر . وا  هب  ار  مایپ  ربخ و  درک و  تاقالم  ار  ع )  ) نیـسح هفوک 

اذـل دوب ، هتفرگ  تعیب  رفن  رازه  هدـجه  زا  ةورع  نب  یناه  هناخ  هب  نتفر  زا  لـبق  لـیقع  نب  ملـسم  . درک دـهاوخ  یگدیـسر  ار  ناـمتُما  داـسف 
هب ماگشیپ  هک  یتسردب  ادخ ، يانث  دمح و  زا  دعب  اما  : داتسرف نیسح  يارب  نومـضم  نیدب  يرکاش  بیبشیبا  نب  سباع  يهلیـسو  هب  ياهمان 
هب باتـش  اب  ینکیم  تفایرد  ار  همان  نیا  هک  یماگنه  دندرک . تعیب  نم  اب  هفوک  یلاها  زا  رفن  رازه  هدـجیه  دـیوگیمن . غورد  دوخ  نارای 

دروآ رصق  هب  ار  لیقعنبا  ثعشا ، نب  دمحم  . مالسلاو دنرادن ، هیواعم  نادناخ  ورگ  رد  لد  دنتـسه و  وت  اب  مدرم  يهمه  اریز  ایب  هفوک  يوس 
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وا زا  تفگ : دایزنبا  درک  لقن  دایزنبا  يارب  وا  هب  ار  ریکب  برض  لیقعنبا و  ربخ  ثعشانبا  دنداد . هزاجا  وا  هب  تساوخ . دورو  يهزاجا  و 
يارب ارت  نم  رگم  نداد ! ناما  هب  هچ  ارت  تفگ : هَّللادیبع  تسا . هداد  ناما  ملسم  هب  هک  داد  ربخ  ثعشا  نب  دمحم  سپـس  تسا ! دیعب  ریکب ) )

دید ار  یمدرم  اجنآ  دیسر  رصق  هب  دوب  هنشت  هک  یلاح  رد  لیقعنبا  درک . توکـس  يروایب و  ار  وا  هک  مداتـسرف  ار  وت  مداتـسرف ! نداد  ناما 
باهـش نب  ریثـک  ورمع و  نب  ملـسم  ثیرح  نب  ورمع  طـیعمیبا ، نب  هبقع  نب  ةراـمع  اـهنآ  هلمج  زا  دناهتـسشن  لوـخد  نذا  راـظتنا  رد  هـک 

لیقعنبا دوب  اجنآ  یکنخ  بآ  يهزوک  دیـسر  رـصق  هب  لـیقع  هب  ملـسم  یتقو  تفگ : نم  هب  دعـس  نب  ۀـمادق  تفگ : فنخموبا  ( 22. دندوب
ات دیـشچ  یهاوخن  نآ  زا  ياهرطق  ادخب  دنگوس  هن ؛ تسا ! یکنخ  بآ  هچ  ینیبیم  تفگ  وا  هب  ورمع  نب  ملـسم  دیهدب . بآ  نم  هب  تفگ :
وت هک  هاگنآ  تخانش  ار  قح  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  تلاح ؛ هبادب  تفگ : وا  هب  لیقعنبا  یـشچب ! منهج  میمح  زا 

فرح يو  يدرک  نایـصع  هدومن و  تفلاخم  وا  اب  وت  هک  ماگنه  نآ  يدرک و  تنایخ  وت  هک  هاـگنآ  دوب  شماـما  هاوخریخ  يدرک و  راـکنا 
بلقلا یـسق  نشخ و  راک ، افج  هچ  دنیـشنب ؛ تیازع  هب  تردام  تفگ : لیقعنبا  متـسه . یلهاـب  رمع  نب  ملـسم  نم  دومن . تعاـطا  دـینش و 

فنخموبا ( 23. تسـشن داد و  هیکت  راوید  هب  سپـس  يرتراوازـس . میمح  ندیـشون  شتآ و  رد  نتـسیز  هب  نم  زا  وت  هلهاـب  رـسپ  يا  یتـسه !
. درک باریس  ار  ملسم  هدروآ و  ار  بآ  هزوک  داتسرف و  ار  نامیلس  مان  هب  یناوج  ثیرح  نب  ورمع  هک  تفگ : نم  هب  دعـس  نب  ۀمادق  تفگ :
بآ و يهزوـک  اـب  ار  سیق  شمـالغ  هبقع  نب  ةراـمع  تفگ : نم  هب  ةراـمع  نب  كردـم  نـب  دیعـس  تـفگ : فـنخموبا  ( 24 هحفـص 35 ] ] 
ار هساک  سیق )  ) یتقو دـش ، نوخ  زا  رپ  هساک  دـشونب  بآ  تساوخ  ملـسم  هک  هاگ  ره  اّما  دـهد . بآ  وا  هب  ات  داتـسرف  ملـسم  دزن  ياهساـک 
ار نآ  دوـب ، نم  تمـسق  يزور  نیا  رگا  ! هَّللدـمحلا تفگ : داـتفا و  بآ  رد  وا  ییوـلج  نادـند  ود  داد ، وا  هـب  درک و  بآ  موـس  هـبترم  يارب 
. دش یهاوخ  هتـشک  ًاملـسم  دنگوس ، مدوخ  ناجب  تفگ : دایزنبا  دادن ... مالـس  هَّللادیبع  هب  يو  دـندرب . دایزنبا  دزن  ار  ملـسم  مدیـشونیم .

نانیـشنمه هب  اذـل  منک . تیـصو  مماوـقا  نیا  زا  یکی  هب  هدـب  هزاـجا  سپ  تفگ  ملـسم  هلب  داد : باوـج  تسا ؟ نینچ  ًاـعقاو )  ) تفگ ملـسم 
تـسیابیم مراد . زاین  وت  هب  نم  میتسه و  دنواشیوخ  وت  نم و  رمع  يا  تفگ : دـید و  نانآ  نایم  رد  ار  دعـس  نب  رمع  درک و  هاگن  هَّللادـیبع 

. نکم در  ار  تیومع  رـسپ  تساوخرد  تفگ : وا  هب  هَّللادـیبع  درک . يراددوـخ  دعـس  نب  رمع  یلو  تسا  زار  کـی  نیا  يرآ . رب  ار  متجاـح 
يوس هب  يدرف  نک و  نفد  ارم  گرم  زا  سپ  نک ، ادا  ارنآ  ماهتفرگ ، ضرق  هفوک  هب  مندمآ  ماگنه  زا  هک  مراد  یهدب  مهرد  دصتفه  رادـقم 

هب رمع  تسا . هدرک  تکرح  وا  هک  منئمطم  دنتـسه و  وا  اـب  مدرم  هک  ماهداد  ربـخ  هتـشون و  وا  هب  اریز  دـنادرگرب . ار  وا  اـت  تـسرفب  نیـسح 
درف هب  نکیل  تشادـنپ ، نیما  ار  وت  وا  تفگ : وا  هب  داـیزنبا  تفگ : وا  هب  ار  بلاـطم  و  دـیوگیم ؟ هچ  نم  هب  ینادیم  اـیآ  تفگ : داـیزنبا 

دیاین ام  تمس  هب  رگا  ع )  ) نیسح اما  موشیمن و  یهد ، ماجنا  یهاوخیم  هچنآ  عنام  نم  یتسه و  تلاوما  کلام  وت  اما  درک . دامتعا  ینئاخ 
اریز میریذپیمن  ار  وت  تعافـش  زین  شدسج  دروم  رد  تشاد و  میهاوخن  رب  يو  زا  تسد  دنک  ام  رـصق  رگا  تفر و  میهاوخن  شیوس  هب  ام 
لیقع رسپ  يا  تفگ : دایزنبا  سپـس  دیـسشوک . ام  يدوبان  رد  تساخرب و  ام  اب  تفلاخم  گنج و  هب  يو  تسین  يراک  نینچ  هتـسیاش  يو 
گنج هب  هتخادـنا و  هقرفت  فـالتخا و  هب  ار  ناـنآ  اـت  يدـمآ  دـندوب . دـحتم  ناشنخـس  اـهراک و  رد  هک  يدـمآ  یمدرم  دزن  رادرب ! تـسد 

هتـشک و ار  ناشیا  ناکین  وت  ردپ  هک  دندوب  دقتعم  رهـش  نیا  مدرم  مدماین . راک  نیا  يارب  نم  تسین ، نینچ  تفگ : ملـسم  یئامن ! ناشراداو 
. میناوخب ادـخ  باتک  زا  يوریپ  هب  ار  ناشیا  هداد و  نامرف  لدـع  هب  ات  دنتـساوخ  ام  زا  تسا و  هدرک  راتفر  ناشیا  اب  رـصیق  يرـسک و  نانوچ 

راتفر تلادع  هب  اهنآ  نیب  رد  ام  يدیشونیم  بارش  هنیدم  رد  وت  یتقو  هکنیا  هن  رگم  راک ! هچ  لئاسم  نیا  اب  ار  وت  قساف  يا  تفگ : دایزنبا 
نم ییوگیم و  نخـس  هنالهاج  ییوگ و  غورد  ًاعطق  وت  هک  تسا  ملاع  ادخ  مشونیم ؟ هحفص 36 ] بارش [  نم  تفگ : ملـسم  میدرکیم !

هدرک مارح  ادخ  هک  ار  سفن  لتق  هتخیر و  ار  مدرم  نوخ  هک  تسا  یـسک  بارـش ، ندیـشون  هب  رتراوازـس  نم  زا  مادوبن . یتفگ  هک  هنوگنآ 
ینمـشد و مشح ، ساسا  رب  دنکیم و  يزیرنوخ  اوران  هب  دـشکیم ، دنـشاب ، هتـشک  ار  یـسک  هک  نیا  نودـب  ار  دارفا  و  تسا ، هدومن  لالح 

یهاوخیم وت  قساف ، زا  تفگ : دایزنبا  تسا . هدـشن  مارح )  ) يراک بکترم  یئوگ  دـهدیم  ماجنا  بعل  وهل و  دـشکیم و  ناـسنا  نظءوس 
رـسپ يا  تسا  نآ  راوازـس  یـسک  هچ  سپ  تفگ : ملـسم  یتسین . نآ  هتـسیاش  وت  هدرک و  لوحم  يرگید  هب  دنوادخ  هک  یهد  ماجنا  يراک 
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دایزنبا منک . مکح  امـش  ام و  نیب  هکنیا  هب  میـضار  منکیم و  شیاتـس  لاح  همه  رد  ار  ادخ  تفگ : دـیزی . نینمؤملاریما  تفگ : يو  دایز ؟
دایزنبا تسا . نیقی  هکلب  نامگ  هن  نیا  دـنگوس  ادـخب  تفگ : ملـسم  تسه ! یبیـصن  مه  ار  وت  راک  نیا  رد  يرادـنپیم  هکنیا  لـثم  تفگ :

درف نیرتراوازس  وت  هتبلا  تفگ : ملـسم  دنـشاب . هتـشکن  مالـسا  رد  نآ  زا  شیپ  ار  یـسک  هک  هنوگنآ  مشکن  ار  وت  رگا  دشکب  میادخ  تفگ :
سکچیه دیـشک و  یهاوـخن  تسد  یترطف  تـسپ  یتنیطدـب و  ندرک ، هـلثم  عـیجف ، راتـشک  زا  و  یتـسه . مالـسا  رد  يراذـگ  تعدـب  يارب 

دارفا . درک توکس  ملسم  تفگ و  ازسان  ار  لیقع  و  ع )  ) یلع و  ع )  ) نیسح دایز ،) نبا   ) هیمـس رـسپ  تسین . يراک  نینچ  هب  وت  زا  رتهتـسیاش 
اب میشکیم  هک  ار  یسک  میراد  تسود  تفگ : سپس  دنناشونب . بآ  وا  هب  نیلافس  یفرظ  رد  داد  روتسد  هَّللادیبع  هک  دناهتـشادنپ  دنمـشناد 

شدسج دینزب و  ار  شندرگ  دیربب و  رـصق  يالاب  هب  ار  وا  تفگ : سپـس  میدرک . باریـس  نآ  اب  ار  وت  لیلد  نیمه  هب  میهد ، بآ  فرظ  نیا 
هدهع هب  هچنآ  زیخرب و  مدشیمن ، میلست  يدوب  هدادن  ناما  نم  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ثعشانبا  يا  تفگ : ملسم  دینک . قحلم  شرس  هب  ار 
یـسک تفگ : دایزنبا  یتشکیمن . ارم  دوب  يدنواشیوخ  وت  نم و  نیب  رگا  مسق  ادخ  هب  دایز ، رـسپ  يا  تفگ : سپـس  هدـب . ماجنا  ياهتفرگ 

رصق يالاب  ار  ملسم  نزب . ندرگ  ار  وا  ورب و  الاب  تفگ : دایزنبا  دندناوخارف . ار  وا  تساجک ؟ دز  وا  ندرگ  رس و  هب  ریشمش  اب  لیقعنبا  هک 
هک موق  نیا  نیب  ام و  نیب  ایادخ  تفگیم : داتسرفیم و  تاولـص  شربمایپ  هکئالم و  ادخ و  رب  درکیم و  رافغتـسا  هتفگ و  ریبکت  وا  دندرب .

ار ندب  دندز و  ندرگ  تسا ، ناباصق  رازاب  هزورما  هک  یلحم  رد  ار  يو  نک . مکح  دندرک  نامراوخ  هتفگ و  غورد  ام  هب  دـنداد و  نامبیرف 
نب ریکب  تفگ : نم  نب  هفیحجیبا  نب  نوـع  زا  لـقن  هب  ریهز  نب  بعقـص  تـفگ : فـنخموبا  ( 25 هحفـص 37 ] دندومن [ . قحلم  شرـس  هب 

. تفگیم هچ  دـیدربیم  الاب  ار  وا  یتقو  تفگ : هلب ، : تفگ یتشک ؟ ار  وا  تفگ : وا  هب  دایزنبا  دـمآ . نییاـپ  ملـسم ) لـتاق   ) يرمحا نارمح 
نیا ام و  نیب  ایادخ  تفگ : مشکب  هک  دندروآ  کیدزن  ار  وا  یتقو  دومنیم  رافغتـسا  درکیم و  ادـخ  حـیبست  تفگیم و  ریبکت  يو  تفگ :

. درک هریچ  وت  رب  ارم  هک  ییادخ  ساپـس  ایب ، کیدزن  متفگ : وا  هب  نک ، مکح  دنتـشک  دنتـشاذگاو و  ار  ام  دنتفگ و  غورد  ام  هب  هک  یمدرم 
هلباـقم وـت  ناـج  اـب  يدرک  دراو  نم  هب  هک  یـشارخ  نیا  هدـنب ! يا  تفگ : نـم  هـب  ملـسم  داـتفین . رگراـک  هـک  مدز  ياهبرـض  وا  هـب  هاـگنآ 

نب دمحم  تفگ : يوار  . متشک ار  وا  يرگید  هبرض  اب  سپـس  تفگ : يرمحا  ؟ ندرک یـشورف  رحف  مه  گرم  نامز  تفگ : دایزنبا  ! دنکیم
ار هورع  نب  یناه  تلزنم  امش  دومن : راهظا  تفگ و  نخس  يو  اب  هورع  نب  یناه  دروم  رد  تفر و  دایز  نب  هَّللادیبع  دزن  تساخرب و  ثعـشا 

رطاخب هک  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ارت  میاهدروآ  وت  دزن  ار  وا  متسود  نم و  هک  دننادیم  وا  هداوناخ  یسانشیم . شماوقا  نایم  رهش و  نایم  رد 
دایزنبا تفگ : يوار  . دنتسه نمی  لها  هورگ  نیرتشیب  هفوک و  دارفا  نیرتزیزع  نانآ  مسرتیم ، وا  نادناخ  ینمشد  زا  اریز  یشخبب  ار  وا  نم 
يراددوخ دوب  هداد  هک  ياهدعو  هب  لمع  زا  میدرک  نایب  هک  دـش  هنوگنآ  لیقع  نب  ملـسم  راک  نایاپ  یتقو  دـنک  نینچ  هک  داد  هدـعو  وا  هب 

تسد ار  یناه  سپ  دننزب . ار  شندرگ  هدرب و  رازاب  هب  ار  یناه  داد  روتسد  هَّللادیبع ) ، ) دش هتـشک  لیقع  نب  ملـسم  یتقو  تفگ : يوار  . درک
! جحذم يهلیبق  لاح  هب  ادـب  تسین  نم  شیپ  [ 40  ] جحذم زورما  تفگیم : یناه  دندرب . رازاب  رد  دنفـسوگ  شورف  دیرخ و  هلحم  هب  هتـسب 
ای گنـس  وقاچ ، اصع ، ایآ  تفگ : درک و  زاب  راشف  اب  ار  شتـسد  دنکیمن ؛ يرای  ار  وا  یـسک  دـید  هک  یماگنه  دـیئاجک ؟ نم  يهلیبق  دارفا 

: دش هتفگ  يو  هب  سپس  دنتسب  مکحم  ار  وا  هدرک و  هلمح  وا  رب  تفگ : يوار  ! دنک عافد  دوخ  زا  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  تسه  یناوختـسا 
ناـمالغ زا  یکی  تفگ : يوار  . منکیمن يراـی  دوخ  هیلع  ار  امـش  هدوبن و  هدنـشخب  دروـم  نیا  رد  تفگ : يو  درواـیب ! کـیدزن  ار  تندرگ 
تمحر يوس  هب  ایادح  تسادخ ، يوس  هب  تشگزاب  تفگ : یناه  دوبن . رثؤم  یلو  دز  وا  هب  يریشمش  دیـشر  مان  هب  دایز  نب  هَّللادیبع  كرت 

ار كرت  دیشر  يدارم ، نیصحلا  نب  نمحرلادبع  تفگ : يوار  . تشک ار  وا  يرگید  يهبرض  اب  سپس  میآیم !) [ ) هحفص 38 وت [  تشهب  و 
نادب ای  مشکن  ار  وا  رگا  دشکب  ارم  ادـخ  تفگ : نیـصحنبا  تسا ، ةورع  نب  یناه  لتاق  نیا  دـنتفگ : مدرم  دـید ، « رزاخ  » رد دایزنبا  هارمه 
طسوت هک  ار  یبلک  یلعالادبع  هَّللادیبع ، دندش  هتـشک  یناه  ملـسم و  یتقو  . تشک ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  هزین  اب  سپ  موشن ! هتـشک  رطاخ 

؟ یهد ماـجنا  یتساوخیم  هچ  وگب  تفگ : وا  هب  دـندروآ . ار  وا  دـناوخارف . دوب  هدـش  ریگتـسد  ناـیتفینب  يهلیبق  ناـیم  رد  باهـش  نب  ریثک 
لاح تفگ : يو  هب  درک . ریگتـسد  ارم  باهـش  نب  ریثک  هک  دننکیم  هچ  مدرم  منیبب  مدمآ  نوریب  ! دهد ناماس  ار  ریما  راک  ادـخ  داد : باوج 
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. درک يراددوخ  ندروخ  دنگوس  زا  يو  ياهدشن ! جراخ  ییوگیم  هچنآ  يارب  زج  هک  يروخب  یمکحم  دنگوس  دیاب  ییوگیم  نینچ  هک 

. دندروآ ار  يدزا  بخلـص  نب  ةرامع  تفگ : يوار  دندرک . ار  راک  نیا  و  دینزب . ندرگ  هدرب و  عیبسلا  هناّبج  لحم  هب  ار  وا  تفگ : هَّللادـیبع 
لتق رد  يدسا  ریبز  نب  هَّللادبع  . دینزب ندرگ  هدرب و  دزا  هلیبق  مدرم  نایم  هب  ار  يو  متـسه : دزا  هلیبق  زا  تفگ  یتسیک ؟ تفگ : وا  هب  هَّللادیبع 

تسیچ گرم  دینادیمن  رگا  : تسا قدزرف  هب  قلعتم  رعـش  نیا  دناهتفگ  یـضعب  هتبلا  . دورـس نینچ  يدارم  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم 
ياهنهک سابل  هب  هک  يرگید  تسا و  هتفاکـش  ار  هرهچ ش  ریـشمش  هک  ینامرهق  هب  . دـینک هاگن  رازاـب  رد  لـیقعنبا  یناـه و  دـسج  هب  سپ 

ار شگنر  گرم  هک  ینیبیم  ار  يدـسح  . دـشیم هتفگ  نخـس  اـهنآ  زا  نزرب  يوـک و  ره  رد  دیـسر و  اـهنآ  هب  ریما  ناـمرف  . دزرویم قـشع 
قلعت ره  زا  هک  يدرم  دازآ  تسا و  رتهدنز  ياهدنز  ره  زا  هک  يدرمناوج  . تسا هدرک  رپ  ار  یهاربآ  ره  هک  ینوخ  شـشوج  هدرک و  ضوع 

يهلیبق هحفـص 39 ] دـبلطیم [ . هاگنابرق  هب  ار  وا  جـحذم  يهلیبق  هک  یلاـح  رد  دوشیم  راوس  ار  ینیما  بکرم  [ 41  ] ءامسا ایآ  . تسا دازآ 
هب دـیوشیمن  ناـتردارب  هاوـخنوخ  امـش  رگا  دـناهتخود . وا  هب  مشچ  هدرم  هدـنز و  ناـشیا  يهمه  دـندرگیم و  وا  درگ  هب  هـمه  [ 42  ] دارم

هکیتقو تفگ : نم  هب  یبـلک  هّیحیبا  نب  ییحی  باـنجیبا  تفگ : فنخموبا  ( 26. دیاهدش یـضار  یگدنا  هب  هک  دیتسه  ینیزواجتم  يهباثم 
نب دیزی  دزن  یمیمت  حورا  نب  ریبز  یعداو و  هّیحیبا  نب  یناه  هلیسوب  ار  نانآ  رـس  دایز  نب  هَّللادیبع  دندش ، هتـشک  یناه  لیقع و  نب  ملـسم 

تـشون یلـصفم  يهمان  يو  دـسیونب . دـیزی  يارب  ار  یناه  ملـسم و  يارجاـم  هک  داد  روتـسد  عفاـن  نب  ورمع  شبتاـک  هب  داتـسرف و  هیواـعم 
ار ییادخ  شیاتس  سپ  دعب ، اما  : سیونب تسیچ ؟ يارب  ییوگهدایز  یسیونهدایز و  نیا  تفگ : دیدنسپن و  دید  ار  همان  دایزنبا  هک  یماگنه 
هک مناسریم  درادب  یمارگ  شیادخ  هک  نینمؤملاریما  عالطا  هب  درک . تیامح  شنمـشد  لباقم  رد  ار  وا  تفرگ و  ار  نینمؤملاریما  قح  هک 

هدرک و هسیـسد  اهنآ  راک  رد  ینادرم  اب  مدرامگ و  ناشیارب  اهـسوساج  نم  دـش . هدـنهانپ  يدارم  ةورع  نب  یناه  هناـخ  هب  لـیقع  نب  ملـسم 
هلیـسوب ار  نانآ  رـس  مدز و  ندرگ  هدروآ و  ار  ناشیا  سپ  تخادـنا . نم  گنچ  هب  ار  نانآ  ادـخ  مروایب و  نوریب  ار  اـهنآ  اـت  مداد  ناـشبیرف 
دناوتیم نینمؤملاریما  سپ  مداتسرف . امش  يوس  هب  دنتـسه  هاوخکین  عیطم و  دارفا  زا  هک  یمیمت  حورا  نب  ریبز  ینادمه و  هّیحیبا  نب  یناه 

زا دـعب  اما  تشون : باوج  رد  دـیزی  . مالـسلاو دنتـسه . اسراپ  میهف و  قداص ، اناد ، يدارفا  نانآ ، اریز  دـنک  لاوئـس  نانآ  زا  راک  تایئزج  زا 
درسنوخ عاجش و  يدرف  نوچمه  هدرک و  لمع  تیعطاق  یـشیدنارود و  اب  یلو  يروآرب . ارم  تساوخ  مدرکیمن  نامگ  ادخ ، يانث  دمح و 

تیارد و مدیـسرپ و  هنامرحم  تناگداتـسرف  زا  نم  . دـش تباث  نم  رب  وت  تقادـص  يداد و  جرخب  تیافک  تقایل و  يدومن و  مکحم  ار  راک 
راپـسهر قارع  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  هدـب . وکین  شاداپ  نانآ  هب  متفای ، يدوب  هتفگ  هک  هنوگنآ  ار  ناـشیا  يرترب 

دنتسه تمهت  دروم  هک  ار  یناسک  شاب ، نونظم  دارفا  بقارم  نک و  هدامآ  یناب  هدید  تهج  حلـسم  دارفا  اب  ییاههاگـساپ  سپ  تسا . هدش 
هحفص هَّللاۀمحر [ . کیلع و  مالـسلاو  سیونب ، میارب  دهدیم  خر  هک  هچنآ  ره  شکب و  دگنجیم  وت  اب  هک  ار  یـسک  طقف  نک و  ریگتـسد 

ۀجحيذ هام  مهن  هبنـش  هس  زور  هفوک  رد  لـیقع  هب  ملـسم  درک : لـقن  هفیحجیبا  نب  نوع  زا  ریهز  نب  بعقـص  تفگ : فنخموبا  ( 27 [ 40
نوریب هفوک  يوس  هب  هنیدم  زا  يرجه  تصش  لاس  بجر  هام  متشه  تسیب و  هبنشکی  زور  ع )  ) نیـسح درک و  جورخ  يرجه  تصـش  لاس 

ینعی هجحیذ  متشه  دنام و  هکم  رد  ار  هدعقیذ  لاوش و  ناضمر ، نابعش ، ياههام  دش و  هکم  دراو  نابعـش  موس  هعمج  بش  رد  دوب و  هدمآ 
هحفص 41 ] دش [ . جراخ  هکم  زا  درک ، مایق  هفوک  رد  لیقع  نب  ملسم  هک  يزور  نامه  هیورت و  زور 

هفوک هب  نیسح  ماما  تکرح  ریسم 

هک یماگنه  درک : لقن  یموزخم  ماشه  نب  ثراح  نب  نمحرلادـبع  نب  رمع  زا  ریهز  نب  بعقـص  تفگ : فنخموبا  زا  لقن  هب  ماشهنبا  ( 28
سپس مدروآ ، ياجب  ادخ  يانث  دمح و  هتفر و  وا  دزن  هکم  رد  دش ، قارع  هب  ترفاسم  يهدامآ  وا  دنتشون و  همان  ع )  ) نیـسح هب  قارع  مدرم 

الا تفگ و  مهاوخ  يریذپب  رگا  منکب  یتحیـصن  ار  وت  مهاوخیم  ماهدمآ و  يرورـض  يراک  رطاخب  نم  ومع  رـسپ  يا  دعب ، اما  متفگ : وا  هب 
هب متفگ : وا  هب  درادن . تحابق  راک  نیا  منیبیمن و  تین  ءوس  وت  رد  ادـخب  دـنگوس  وگب ، تفگ : ع )  ) نیـسح منکیم . رظن  فرـص  نتفگ  زا 
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نارازگراک هک  يوریم  ینیمزرس  هب  وت  منارگن . مسرتیم و  ياهدرک  باحتنا  هک  يریـسم  زا  نم  یتسه و  قارع  مزاع  هک  هدیـسر  ربخ  نم 
وت ات  دناهدرک  هدعو  هک  یناسک  شابن  نئمطم  دنرانید و  مرد و  هدنب  زین  مدرم  هک  نادب  دنراد . روضح  لاملاتیب  اب  هارمه  دیزی )  ) ناریما و 
وت مراد  نیقی  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس  دهد . کین  شاداپ  وت  هب  ادـخ  ومع ، رـسپ  يا  تفگ : ع )  ) نیـسح سپ  دـنگنجن . وت  اب  دـننک  يرای  ار 
هب منک ) در  ای  لوبق و  ار  ترظن   ) منک باحتنا  هک  ار  ار ه  ود  نیا  زا  مادک  ره  نم  ییوگیم و  نخـس  هنالقاع  یتسه و  هاوخکین  زوسلد و 

ماشه نب  صاع  نب  دـلاخ  نب  ثراح  دزن  هتـشگزاب و  وا  شیپ  زا  تفگ : يوار  . یتسه هاوخکین  هدیدنـسپ و  يرواشم  نم  يارب  وت  لاـح  ره 
وا هب  متفگ : یتفگ ؟ هچ  وا  هب  وت  تفگ و  هچ  وت  هب  تفگ : يرآ . متفگ : وا  هب  ياهدرک ؟ تاـقالم  ار  ع )  ) نیـسح اـیآ  دیـسرپ : نم  زا  متفر .

، يدرک تحیصن  وا  هب  [ 43  ] ءابهشلا ةورم  يادخ  هب  دنگوس  هحفص 42 ] تفگ [ : ثراح  درک . نایب  میارب  ینانخـس  زین  وا  متفگ و  یبلاطم 
یکین دیما  وا  زا  هک  سک  اسب  : دناوخ ار  رعش  نیا  سپس  دیامن ، در  هچ  دنک و  لوبق  هچ  يداد  حیحص  يرظن  هک  دنگوس ؛ هبعک  يادخ  هب  و 

لقن ناعمـس  نب  ۀـبقع  زا  یبلا  بعک و  نب  ثراح  تفگ : فنخموبا  ( 29. ینیبیم یکین  يرادـن  راظتنا  هک  نآ  زا  ینیبیم و  يدـب  يراد و 
هب وت  نتفر  رطاخ  هب  مدرم  ومع ، رـسپ  يا  تفگ : دمآ و  وا  دزن  سابع  نب  هَّللادبع  دش  ممـصم  هفوک  نتفر  هب  ع )  ) نیـسح هک  یماگنه  درک :

هَّللاءاشنا ادرف  اـی  زورما  ماهتفرگ  میمـصت  نم  تفگ : ع )  ) نیـسح ینکب ؟ یهاوخیم  هچ  وگب  دـناهداتفا . يدـیدش  هلولو  كرحت و  هب  قارع 
ار ناشریما  هک  يوریم  یمدرم  دزن  اـیآ  هدـب ! ربخ  نم  هب  دـنک  تمحر  تیادـخ  مراپـسیم و  ادـخ  هب  ارت  تفگ : ساـبعنبا  منک . تکرح 
ارت یطیارـش  رد  رگا  ورب و  ناشیا  يوس  هب  دناهدرک  نینچ  رگا  دناهدومن ؟ دیعبت  ار  ناشنمـشد  هدرک و  فرـصت  ار  دوخ  نیمزرـس  هتـشک و 

گنج و يارب  ارت  نانآ  تقیقح  رد  دنناتـسیم ، ار  ناشنیمزرـس  جارخ  وا  نارازگراک  هدوب و  طلـسم  نانآ  رب  ناشریما  هک  دـناهدرک  توعد 
وت يوس  هب  رگا  و  دـنراذگن ! تیاهنت  هدومنن و  راتفر  تفلاخم  غورد و  هب  وت  اـب  دـنبیرفن و  ارت  هکنیا  زا  شاـبم  نئمطم  دناهتـساوخ . نتـشک 
ریخ بلط  ادخ  زا  داتفا  دهاوخ  قافتا  هچنآ  هب  تبـسن  نم  تفگ : ع )  ) نیـسح دـنریگیم . تخـس  وت  رب  مدرم  نیرتدـب  دـننامه  دـننک  چوک 
اهر ار  موق  نیا  ارچ  منادیمن  تفگ : ریبزنبا  دومن . وگتفگ  ع )  ) نیـسح اب  یتعاس  دـمآ و  ریبزنبا  تفر و  ساـبعنبا  تفگ : يوار  . منکیم
نم هب  میرتراوازس  ناشیا  زا  تموکح  تیالو و  هب  میتسه و  نیرجاهم  نادنزرف  ام  میگنجیمن ) نانآ  اب   ) میاهتشادرب تسد  نانآ  زا  هدرک و 

زا دـننادیم و  زین  هفوک  ناگرزب  نایعیـش و  مورب . هفوک  هب  هک  متفگ  دوخ  اب  دـنگوس  ادـخب  تفگ  ع )  ) نیـسح ینکب ؟ یهاوخیم  هچ  وگب 
نیا رطاـخب  ریبزنبا  تفگ  يوار  متفاـتیمن . رب  ور  اـهنآ  زا  متـشاد  ینایعیـش  وت  دـننام  زین  نم  رگا  تفگ : ریبزنبا  منکیم . ریخ  بلط  ادـخ 

هَّللاءاشنا يوش  راکب  تسد  اـجنیا  رد  یناـمب و  زاـجح  رد  رگا  اـما  تفگ : سپ  دوش . عقاو  تمهت  دروم  ع )  ) نیـسح يوس  زا  دیـسرت  نخس 
زا رتـشیب  ار  يزیچ  چـیه  بلطاـیند  ریبزنبا  تفگ : ع )  ) نیـسح هحفـص 43 ] تفر [ . تساـخرب و  سپـس  میرادیمن . رب  وـت  يراـی  زا  تسد 

دـشاب نم  هارمه  رگا  دوشیم و  تموکح  هب  وا  یبایتسد  عنام  نم  دوجو  دـنادیم  اریز  درادـن . تسود  قارع  يوس  هب  زاـجح  زا  نم  جورخ 
یلاـخ وا  يارب  نیمزرـس  نـیا  هـتفر و  اـجنیا  زا  نـم  دراد  تـسود  سپ  دـننادیمن  ربارب  نـم  اـب  ار  وا  مدرم  دـش و  دـهاوخن  شبیـصن  يزیچ 

رسپ يا  تفگ : هَّللادبع  تسا ) مزاع  هک  داد  ربخ   ) تفر و سابع  نب  هَّللادبع  دزن  ع )  ) نیسح حبـص ، ادرف  ای  بش  ماگنه  تفگ : يوار  . دشاب
سپ دناهشیپ  تنایخ  قارع  مدرم  اریز  مسرتیم  تندـش  هدـنامرد  كاله و  هنوگنیا  زا  نم  مناوتیمن . یلو  منک  هشیپ  ربص  مهاوخیم  ومع 

هب دـنهاوخیم  ار  وت  دناهتـشادنپ  هک  هنوگنآ  قارع  لها  رگا  یتسه و  زاجح  مدرم  رورـس  وت  اریز  نامب  اـجنیا  رد  وشم ، کـیدزن  ناـشیا  هب 
ياراد هک  ورب  نمی  هب  يراد ، جورخ  هب  میمـصت  لاح  ره  رد  رگا  ورب . ناشیا  دزن  سپـس  دننک  نوریب  ار  ناشنمـشد  دـیاب  هک  سیونب  ناشیا 
هاگنآ دش . یهاوخ  رود  مدرم  نیا  زا  وت  دنتـسه و  اجنآ  رد  تردپ  نارادفرط  تسا و  ياهدرتسگ  گرزب و  نیمزرـس  و  تساههرد ، اهژد و 
يراد تسود  هک  ار  هچنآ  لـماک  تمالـس  رد  هاـگنآ  مراودـیما  نم  نک . مازعا  اـج  همه  هب  ار  تناگدـننک  توعد  هتـشون و  هماـن  ناـنآ  هب 

هب نتفر  رب  میمـصت  نکیلو  یتسه  زوسلد  يوگتحیـصن و  وت  هک  منادیم  دنگوس  ادخ  هب  ومع ، رـسپ  يا  تفگ  ع )  ) نیـسح دوش . لصاح 
ناـنز و هک  یلاـح  رد  ناـمثع  نوـچمه  مسرتیم  دـنگوس  ادـخب  ربـم ، دوـخ  هـب  ار  ناـکدوک  ناـنز و  سپ  تـفگ : ساـبعنبا  مراد . هفوـک 

متـسنادیم هک  ارچ  دوشیم  لاحـشوخ  ریبزنبا  ًاعطق  زاجح  زا  وت  نتفر  اب  تفگ : سابعنبا  سپـس  يوش . هتـشک  دـنرگنیم  ارت  تناکدوک 
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دزن زا  سابعنبا  مدرکیم . نینچ  ًانئمطم  دنیآ . درگ  ام  نوماریپ  مدرم  ات  متفرگیم  ار  تیناشیپ  يوم  يریذـپیم ) ار  مرظن   ) ینکیم متعاطا 
مخت يدش . اهنت  . ياهنال رد  هک  ياهدنرپ  يا  : تفگ سپـس  نشور ! تمـشچ  ریبز  رـسپ  يا  تفگ : دید و  ار  ریبز  نب  هَّللادبع  تفر و  نیـسح 
هتـشاد ار  زاجح  وت  دوریم و  نوریب  قارع  تمـس  هب  هک  تسا  نیـسح  نیا  . راذگب مخت  یهاوخیم  هچ  ره  راذگب ، مخت  .و  ناوخب راذـگب و 

ّيرذملاو میلس  نب  هَّللادبع  هحفص 44 ] زا [  لقن  هب  وا  يدسا و  ۀلمرح  نب  يّدع  زا  هّیحیبا  نب  ییحی  بانجوبا  تفگ : فنخموبا  ( 30! شاب
ناهگان میدیـسر . هّکم  هب  هیورت  زور  هدمآ و  نوریب  هفوک  زا  جح  لامعا  ماجنا  روظنم  هب  درک : لقن  دـساینب  يهلیبق  زا  رفن  ود  لعمـشم  نب 

: دیوگیم نیسح  هب  ریبزنبا  میدینـش  هدش و  اهنآ  کیدزن  دناهداتـسیا . رد  و  [ 44  ] رجح نیب  ام  مدحبـص  ریبز  نب  هَّللادبع  نیـسح و  میدید 
تعیب وت  اـب  هدومن و  یهاوخریخ  يراـی و  تیاـمح ، ار  وت  زین  اـم  شاـب . مدرم  روـما  رادهدـهع  ناـمب و  یناـمب ، زاـجح  رد  یهاوـخیم  رگا 

هک مرادن  تسود  و  دنکـشیم ، ار  ادخ  يهناخ  تمرح  يرادرـس )  ) یچوق هکم  رد  هک  تفگ : نم  هب  مردـپ  تفگ : ع )  ) نیـسح مییامنیم .
نیسح نکم . ینامرفان  امن و  تعاطا  هدرک و  راذگاو  نم  هب  ار  راک  نیا  تیلوئسم  نامب و  سپ  تفگ : ریبزنبا  مشاب . نم  رادرس )  ) چوق نآ 
هکنیا اـت  دوب  نینچ  هتـسویپ  دـندرک و  یفخم  اـم  زا  ار  ناشنانخـس  ودـنآ  سپـس  دـندرک : لـقن  ناـیوار  مهاوخیمن ، مه  ار  نیا  تفگ : (ع )

افص نیب  هبعک و  يهناخ  ع )  ) نیـسح دنتفگ : نایوار  دندوب . هدروآ  ینم  يوس  هب  ور  رهظ ، ماگنه  هب  هک  میدینـش  ار  نایجاح  ياعد  يادص 
(31. میتـفر اـنم  فرط  هب  مدرم  اـب  اـم  داـتفا و  هار  هفوـک  يوـس  هب  دروآ و  ياـج  هـب  ار  هرمع  درک و  هاـتوک  ار  شیوـم  فاوـط و  ار  هورم  و 

مدینـش دوب ، هداتـسیا  ریبز  هب  هَّللادـبع  اـب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هکم  رد  درک : لـقن  شناراـی  یخرب  زا  یـصیقع  دیعـسیبا  تفگ : فنخموبا 
درک و ور  ام  هب  نیـسح  هاگنآ  دیوگب  نخـس  هتـسهآ  ات  داد  شوگ  وا  هب  ع )  ) نیـسح ایب ، ولج  همطاف  رـسپ  زا  تفگ : وا  هب  ریبز  نب  هَّللادـبع 

مدرم نک . مایق  دجـسم  نیا  رد  دیوگیم : تفگ : مینادیمن . دنک ! وت  يادف  ار  ام  ادخ  میتفگ : دـیوگیم ؟ هچ  ریبزنبا  دـینادیم  ایآ  تفگ :
لخاد بجو  کی  ات  مراد  تسود  رتشیب  ار  هبعک  جراخ  بجو  کی  هزادنا  هب  ندش  هتـشک  دنگوس  ادـخب  تفگ : سپـس  دـننکیم . وت  مزع 

دننکیم متـس  يدعت و  نم  هب  دنـسرب . دوخ  هتـساوخ  هب  ات  دنروآیم  نوریب  ارم  مشاب  ياهدـنزخ  خاروس  لخاد  رد  رگا  دـنگوس  ادـخب  نآ ؛
هک یماگنه  درک : لقن  ناعمـس  نب  ۀـبقع  زا  یبلاو  بعک  نب  ثراح  تفگ : فنخموبا  ( 32. دندرک متس  هبنـش  زور  رد  نایدوهی  هک  هنوگنآ 

اجک درگ ، زاب  دنتفگ : هدش و  وا  ضرتعم  دیعس  نب  ییحی  یهدنامرف  هب  صاع  نب  دیعـس  نب  ورمع  ناگداتـسرف  دمآ  نوریب  هکم  زا  نیـسح 
هناـیزات اـب  دنتـساخرب و  عاـفد  هب  دیعـس ) نب  ورمع  دارفا  نیـسح و  نارادـفرط   ) هورگ ود  تفر ، درکن و  اـنتعا  ناـنآ  نخـس  هب  وا  يوریم ؟

( ییحی هاپس   ) دنداد همادا  دوخ  هار  هب  هدرک و  عانتما  تشگزاب  زا  یتخس  رس  اب  شنارای  نیسح و  تیاهن  رد  دندز  هحفص 45 ] ار [  رگیدکی 
يادخ نخس  نیا  ع )  ) نیسح يزادنایم ؟ فالتخا  تما  نایم  هدش و  ادج  ناناملسم  زا  ! یسرتیمن ادخ  زا  ایآ  ع )  ) نیـسح يا  دندز : دایرف 

زا امـش  لمع  نم و  نآ  زا  نم  لمع  [ ] 45  ] نولمعت امم  يرب  انأ  لمعا و  اّمم  نوئیرب  متنا  مکلمع ، مکل  یلمع و  یل  درک : ناـیب  ار  لـجوزع 
رد دیسر . میعنت  لزنم  هب  ات  درک  تکرح  ع )  ) نیـسح تفگ : يوار  . [. مرازیب امـش  رادرک  زا  زین  نم  دیرازیب و  نم  رادرک  زا  امـش  امـش . نآ 

. دوب هّلح  و  [ 46  ] سرو لماح  هداتـسرف و  هیواعم  نب  دیزی  يارب  يریمح  ناسیر  نب  ریحب  نمی ، رد  هیماینب  لماع  هک  دید  ار  یناوراک  اجنآ 
فارع هب  ام  هب  تسا  لیام  یسک  ره  منکیمن  روبجم  ار  امش  تفگ : نارادرتش  هب  سپس  درب  دوخ  هارمه  درک و  هرداصم  ار  نآ  ع )  ) نیسح

هار هک  ياهزادـنا  هب  ار  وا  هیارک  دوـش ، ادـج  اـم  زا  اـجنیا  رد  تسا  لـیام  یـسک  ره  درک و  میهاوـخ  یکین  وا  هب  هداد و  ار  شاهیارک  دـیایب 
ار اهنآ  هداد و  ياهیارک  دنتفد  ع ))  ) نیسح  ) وا اب  هک  یناسک  هب  دندش و  ادج  ناشیا  زا  هک  یناسک  هب  تفگ : يوار  میهدیم . تسا  هدومیپ 
: تفگ نم  هب  دـساینب  هلیبق  دارفا  زا  رفن  ود  زا  لقن  هب  مه  وا  هلمرح و  نب  ّيدـع  زا  لقن  هب  بانجیبأ  تفگ : فنخموبا  ( 33. دیناشوپ هماج 

دنوادخ دیوگیم : تسا و  هداتسیا  نیسح  دزن  هک  میدید  ار  رعاش  بلاغ  نب  قدزرف  سپ  میدیـسر . حاّفـص  لزنم  هب  هکنیا  ات  هدرک  تکرح 
. هدـب ربخ  ام  هب  هفوک )  ) ياهتـشاذگ رـس  تشپ  هک  یمدرم  زا  تفگ : وا  هب  نیـسح  دـنک . اـطع  وت  هب  يراد  وزرآ  ياهتـساوخ و  هک  ار  هچنآ 
دوشیم و لزاـن  نامـسآ  زا  اـضق  تسا و  هیماینب  اـب  ناشیاهریـشمش  وـت و  اـب  مدرم  ياـهلد  يدرک . لاوئـس  یهاـگآ  درف  زا  تفگ : قدزرف 

دهاوخب ار  هچنآ  ره  وا  وا و  تسادخ و  تسدب  اهراک  همه  یتفگ . تسار  تفگ : ع )  ) نیسح دهدیم . ماجنا  دهاوخب  ار  هچنآ  ره  دنوادخ 
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مینکیم و رکش  شیاهتمعن  رطاخب  ار  ادخ  دوش ، لزان  اضق  میراد ، تسود  ام  هک  هنوگنآ  رگا  تسا . يراک  ماجنا  رد  زور  ره  هداد و  ماجنا 
هتشاد هحفص 46 ] قح [  ّتین  هک  یسک  يارب  دوبن ، ام  لیم  قباطم  یهلا  ياضق  رگا  درک و  دهاوخ  ددم  يرازگرکش  رد  ار  ام  وا  مینادیم ) )

رگیدکی زا  داتسرف و  مالس  قدزرف  رب  داد و  تکرح  ار  شبـسا  ع )  ) نیـسح سپـس  دمآ . دهاوخ  شیپ  هچ  تسین  مهم  تسا ، هشیپ  يوقت  و 
جراخ هکم  زا  ام  هک  یماگنه  درک : لقن  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  هب  یلع  زا  یبلاو  بعک  نب  ثراح  تفگ : فنخموبا  ( 34. دندش ادج 

زا دعب  اما  دوب : هتشون  نآ  رد  داتسرف و  ع )  ) نیسح يارب  دمحم  نوع و  شنادنزرف  يهلیسوب  ياهمان  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هَّللادبع  میدش ،
نادـب هک  تسا  يراک  رطاـخب  نم  ینارگن  سرت و  درگ  رب  هدـش و  فرـصنم  ماهماـن  ندـناوخ  زا  دـعب  مسق  ادـخب  ارت  ادـخ ، ياـنث  دـمح و 
مچرپ وـت  اریز  دوـشیم  شوماـخ  نیمز  غارچ  يوـش  هتـشک  زورما  رگا  تـسا . نآ  رد  تیبلـها  وـت و  یگدـنامرد  كـاله و  ياهدرکور و 

ورمع دزن  رفعج  نب  هَّللادبع  تفگ : يوارمالسلاو  میآیم . همان  یپ  رد  نم  هک  نکم  باتـش  نتفر  رد  سپ  ینانمؤم . دیما  ناگدش و  تیاده 
نک و راودـیما  شـشخب  یکین و  هب  ار  وا  تاهمان  رد  سیونب و  ياهماـن  ناـما  ع )  ) نیـسح هب  تفگ  وا  هب  تفر و  صاـع  نب  [ 47  ] دیعس نب 

نم روایب  سیونب و  یهاوخیم  هچ  ره  تفگ : دیعـس  نب  ورمع  ددرگزاب . هدـش و  نئمطم  وا  دـیاش  ددرگرب  هک  هاوخب  وا  زا  هدـب و  ناـنیمطا 
نب ییحی  تردارب  هارمه  نک و  ءاضما  تفگ : وا  هب  داد و  دیعس  نب  ورمع  هب  سپس  تشون و  ار  همان  رفعج  نب  هَّللادبع  درک . مهاوخ  ءاضما 

هب رفعج  نب  هَّللادـبع  ییحی و  تفگ : يوار  درک . نینچ  سپ  یتسه ؛ يّدـج  راک  نیا  رد  هک  دـنادب  هدومن و  نئمطم  ار  وا  ات  تسرفب  دـیعس 
میدرک شالت  میدناوخ و  وا  رب  ار  همان  دـنتفگ : ورمع  هب  هتـشگ و  زاب  دـناوخ  وا  يارب  ار  همان  ییحی  هکنیا  زا  سپ  و  دندیـسر ، ع )  ) نیـسح

داد روتـسد  نم  هب  ماهدـید و  باوخ  رد  ار  ص )  ) هَّللالوـسر نم  تفگ : هک  دوـب  نیا  دروآ  اـم  يارب  هک  يرذـع  اـّما ) مینادرگرب  ار  وا  هک  )
یـسک هب  تفگ : دوب ؟ هچ  باوخ  نآ  دـنتفگ : ع)  ) نیـسح هب  اهنآ  دـشاب . نم  هیلع  ای  عفن  هب  منآ . یپ  رد  نونکا  مه  هک  مهد  ماـجنا  يراـک 

نمحرلا هَّللا  مسب  : دوب نیا  یلع  نب  نیـسح  هب  دیعـس  نب  ورمع  يهمان  تفگ : يوار  . منک تاقالم  ار  مراگدرورپ  اـت  تفگ  مهاوخن  هتفگن و 
، دوشیم وت  باذـع  ثعاـب  هچنآ  زا  مهاوـخیم  ادـخ  زا  ادـخ ، ياـنث  دـمح و  زا  دـعب  اـما  یلع ، نب  نیـسح  هب  دیعـس  نب  ورمع  زا  میحرلا ،
هحفص 47] ربب [  هانپ  ادخ  هب  ینمشد  تفلاخم و  زا  یتسه ، قارع  مزاع  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  دنک  تده  حیحص  قح و  هار  هب  فرـصنم و 

یناما رد  شاب  نئمطم  ایب و  نم  دزن  نانآ  هارمه  مداتسرف ، وت  يوس  هب  ار  دیعـس  نب  ییحی  رفعج و  نب  هَّللادبع  يوش ؛ كاله  مسرتیم  اریز 
يوار . کیلع ملاـسلاو  تسا . لـیکو  بقارم و  نماـض ، هاوگ ، بلطم  نیدـب  دـنوادخ  تفاـی . یهاوخ  ترـشاعم  نسح  یکین و  شاداـپ و  و 

هداد و ماجنا  حلاص  لمع  دنکیم و  توعد  لجوزع  يادخ  هب  هک  یـسک  ادـخ ، يانث  دـمح و  زا  دـعب  اما  تشون : وا  هب  ع )  ) نیـسح تفگ :
هک نادب  ياهدرک ؛ توعد  شاداپ  یکین و  ناما ، هب  ارم  دنکیمن . ینمـشد  تفلاخم و  وا  لوسر  ادـخ و  اب  زگره  دـنکیم  یناملـسم  ياعدا 
ایند رد  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  تفای . دهاوخن  تینما  تمایق  رد  زگره  دسرتیمن  ادـخ  زا  ایند  رد  هک  یـسک  تسادـخ و  ناما  ناما ، نیرتهب 

ایند و رد  دنوادخ  ياهتـشاد ، ار  نم  اب  یکین  دنویپ و  ّتین  همان  نیا  رد  رگا  سپ  دـشاب . تمایق  رد  مناما  بجوم  ات  دزادـنا  ملدـب  ار  شفوخ 
اب یلع  نب  نیـسح  درک : لـقن  دـندوب  دـهاش  هک  یناـسک  زا  دـیلو  نب  ماـشه  تـفگ : فـنخموبا  ( 35. مالـسلاو دـهد . شاداـپ  وت  هب  ترخآ 
هب تفگ : يوار  دیـسر . دوب ، نتفرگ  وضو  لاـح  رد  هنیدـم و  رد  هک  هیفنح  نب  دـمحم  هب  ربـخ  نیا  درک . تکرح  هّکم  زا  دوـخ  يهداوناـخ 

قاحسایبا نب  سنوی  تفگ : فنخموبا  ( 36. تخیریم وضو  فرظ  ار  شیاهکـشا  مدیدیم )  ) مدینـش و ار  وا  يادص  هک  تسیرگ  ياهنوگ 
هیـسداق هب  ار  شنانابهگن  سیئر  میمت  نب  نیـصح  دـش  ربخ  اف  هفوک  فرط  هب  نیـسح  تکرح  زا  هَّللادـیبع  هک  یماـگنه  درک : لـقن  یعبیس 

. ] دوریم قارع  يوس  هب  هک  تسا  ع )  ) نیسح نیا  دنتفگ : مدرم  درک  رقتسم  علعل  هناطقطق و  نافخ و  ات  هیسداق  نیب  ینایهاپـس  يو  داتـسرف 
هحفص 48 ]

يوادیص رهسم  نب  سیق  تداهش  يریگتسد و 

اب هارمه  ار  يوادیص  رهسم  نب  سیق  دیسر ، ۀمرلا  نیمزرس  زا  رجاح  هب  ع )  ) نیـسح یتقو  درک : لقن  سیق  نب  دمحم  تفگ : فنخموبا  ( 37
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، شناملـسم نمؤم و  ناردارب  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  : دوب هتـشون  نآ  رد  هک  داتـسرف  هفوک  مدرم  يوـس  هب  ياهماـن 
زا نآ  رد  هک  مدرک  تفایرد  ار  لیقع  تب  ملسم  يهمان  دعب  اما  منکیم . شیاتس  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ار  ادخ  امش  اب  نم  . مکیلع مالس 

امـش هب  دنادرگ و  ریخ  هب  متخ  ار  ام  راک  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  دوب . هداد  ربخ  نامقح  نتفرگ  ام و  يرای  يارب  امـش  داحتا  باختنا ، نسح 
دراو امش  رب  ماهداتسرف  هک  یماگنه  ماهداتفا  هارب  امش  يوس  هب  هیورت  زور  ینعی  هجحیذ  متـشه  هبنـش ، هس  زور  نم  دنک  اطع  ناوارف  شاداپ 
لیقع نب  ملـسم  . هَّللاۀمحر مکیلع و  مالـسلاو  میآیم . امـش  دزن  اهزور  نیا  رد  هَّللاءاشنا  نم  دیـشاب . مکحتـسم  هدرک و  هدامآ  ار  دوخ  دـش 
مدرم يهمه  دیوگیمن ، غورد  شنارای  هب  رادولج  هک  اّقح  دوب : هتـشون  نینچ  ع )  ) نیـسح هب  دوش  هتـشک  هکنیا  زا  لبق  بش  تفه  تسیب و 

شیوخ نانز  ناکدوک و  اب  ع )  ) نیسح تفگ : يوار  . کیلع مالسلاو  ایب . هفوک  يوس  هب  يدناوخ  ار  ماهمان  هک  یماگنه  دنتـسه  وت  اب  هفوک 
دزن ریگتـسد و  ار  وا  میمت  نب  نیـصح  دیـسر . هیـسداق  هب  دـش و  راپـسهر  هفوک  يوس  هب  وا  همان  اب  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  داتفا و  هار  هب 

سیق هدب . مانشد  ار  ع ))  ) نیـسح [ ) هحفـص 49 وگغورد [  رـسپ  وگغورد  ورب و  رـصق  يالاب  هب  تفگ : سیق  هب  هَّللادـیبع  داتـسرف . دایزنبا 
يهداتسرف نم  تسوا و  لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  ادخ و  قولخم  نیرتهب  یلع  نب  نیـسح  هک  یتسردب  مدرم  يا  تفگ : تفر و  رـصق  يالاب 

درک و تنعل  ار  شردپ  دایز و  نب  هَّللادیبع  سپس  دینک . تباجا  ار  شتوعد  سپ  ماهدش  ادج  وا  زا  رجاح  لزنم  درو  متسه  امش  يوس  هب  وا 
رد وا  دندرک  نینچ  دنزادنیب و  نیئاپ  هب  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  داد  روتـسد  هَّللادیبع  تفگ : يوار  . دومن ترفغم  بلط  بلاطیبا  نب  یلع  يارب 

ردپ و تفگ : تساخرب و  دید  ار  نیسح  هک  یماگنه  دوب و  اجنآ  يودع  عیطم  نب  هَّللادبع  دیسر . یبآ  هب  هفوک  هار  رد  ع )  ) نیسح . تشذگ
ًامتح هیواعم  گرم  ربخ  تفگ : وا  هب  ع )  ) نیسح داد . ناکسا  یناکم  رد  ار  وا  دعب  ياهدمآ ؟ ارچ  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  داب  وت  يادف  مردام 
يارب ادخ ، لوسر  رسپ  يا  تفگ : عیطم  نب  هَّللادبع  دناهدرک . توعد  شیوخ  دزن  ارم  هتشون و  همان  نم  هب  قارع  یلاها  تسا ؛ هدیـسر  وت  هب 
هچنآ رگا  مسق  ادخ  هب  رادهگن ! ار  برع  و  ص )  ) وا لوسر  تمرح  ادخ  هب  ارت  دوش . مالـسا  تمرح  کته  راذگم  هک  موشیم  رکذتم  ادخ 

دنهاوخ همه  رب  اـباهمیب  وـت  نتـشک  زا  سپ  تشک و  دـنهاوخ  ارت  ًاـعطق  ینک  وزرآ  تفـالخ ) تموـکح و   ) تسا هیماینب  تسد  رد  هک  ار 
. وشن ضرعتم  هیماینب  رب  ورن و  هفوک  هب  نکن و  نینچ  دنکـشیم ، برع  شیرق و  مالـسا ، تمرح  وت  ندـش  هتـشک  اـب  مسق  ادـخ  هب  تخاـت .

هحفص 50 ] دیسر [ . بآ  هب  دورز  لزنم  زا  دعب  ياهقطنم  رد  داد و  همادا  شیوخ  هار  هب  درکن و  انتعا  نانخس  نیا  هب  نیسح  تفگ : يوار 

ماما هب  نیق  نب  ریهز  نتسویپ 

میدوب ۀعیبریبا  نب  ثراح  يهناخ  رد  ام  فسوی  نب  جاّجح  نامز  رد  درک : لقن  هرازفینب  نادرم  زا  یکی  زا  يدـسلا  تفگ : فنخموبا  ( 38
دوب و هدروآ  تسدـب  رکـشل  فرـصتم  یجارخ و  نیمز  تروص  هب  ارنآ  هلیجب  هلیبق  زا  نیق  نب  ریهز  دوب و  ناشورفامرخ  هلحم  رد  هناخ  نیا 

یلع هب  نیـسح  هب  هک  یماگنه  زا  متفگ : يرازف  هب  سپ  تفگ : يوار  میدوب . هدش  ناهنپ  اجنآ  رد  ام  دندشیمن  دراو  اجنآ  هب  نایماش  نوچ 
میتشادن تسود  هجو  چیه  هب  میدوب و  ریسم  مه  نیـسح  اب  میداتفا  هار  هب  نیق  نب  ریهز  اب  ام  هک  یماگنه  تفگ : وگب . نخـس  میارب  دیتسویپ 

ریهز داتسیایم  ع )  ) نیسح هک  یماگنه  داتسیایم و  ریهز  درکیم  تکرح  ع )  ) نیـسح هاگ  ره  اذل  میئامن . دروخرب  لزنم  کی  رد  وا  اب  هک 
اذـغ هدامآ  دـمآ . دورف  لحم  نامه  رگید  فرط  رد  زین  ع )  ) نیـسح میداتـسیا و  یلحم  رد  رابجا  لیلد  هب  يزور  هکنیا  ات  درکیم . تکرح 

وت ات  هداتسرف  ارم  یلع  هب  نیسح  هَّللادبعابا  نیق ، نب  ریهز  يا  تفگ : سس  درک ، مالس  دمآ و  ام  دزن  نیـسح  يهداتـسرف  هک  میدوب  ندروخ 
(39. تسا هتسشن  ام  رس  يور  هدنرپ  ییوگ  هک  تفرگارف  ار  ریهز ) نم و   ) ام یتوکس  میدرک و  اهر  هتشاد  تسد  رد  هچ  ره  مربب . وا  دزن  ار 

شدزن وت  هداتـسرف و  وت  يوسب  سک  هَّللالوسر  رـسپ  متفگ : ریهز  هب  درک : لقن  نیقلا  نب  ریهز  رـسمه  ورمع ، رتخد  مهلد  تفگ : فنخموبا 
ياهفایق اب  هاتوک  ینامز  زا  سپ  تفر و  ریهز  تفگ : ریهز  نز  . درگ زاب  سپس  ونشب و  ار  شمالک  ورب و  نیسح  دزن  هَّللاناحبس ! يوریمن !؟
شرسمه هب  سپـس  دندرب  ع )  ) نیـسح لزنم  کیدزن  هدروآ و  ار  وا  مزاول  رداچ و  داد  روتـسد  هحفـص 51 ] تشگزاب و [  شاشب  باداش و 

زا سک  ره  تفگ : شنارای  هب  سپـس  دـسرب . وت  هب  یکین  زج  نم  زا  هک  مرادـن  تسود  اریز  ورب  تاهداوناخ  دزن  مداد ، قـالط  ار  وت  تفگ :

دیواج www.Ghaemiyeh.comمایق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


رَْجنَلب هب  گنج  يارب  میوگب : امـش  يارب  ینخـس  نونکا  دوب و  دـهاوخ  ام  رادـید  نیرخآ  نیا  ـالا  دـیایب و  نم  هارمه  دراد  تسود  هک  اـمش 
دیدروآ تسدب  یمیانغ  درک و  ناتزوریپ  ادخ  هکنیا  زا  تفگ : ام  هب  یلهاب  ناملس  دش  ام  بیصن  یمیانغ  درک و  نامزوریپ  ادخ  میتفر  [ 48]

نیا زا  رتشیب  دـیگنجیم  ناشیا  رانک  رد  هدیـسر و  ص )  ) دـمحم نادـناخ  ناـناوج  هب  یتقو  تفگ : ناملـس  يرآ ، میتفگ : اـم  دیلاحـشوخ ؟
هتـسویپ ادخب  دنگوس  تفگ : ریهز  نز  مراپـسیم . ادخ  هب  ار  امـش  تفگ ) درک و  شاهداوناخ  هب  ور  ریهز  سپـس  . ) دش دیهاوخ  لاحـشوخ 

هحفص 52 ] دش [ . هتشک  هکنیا  ات  دوب  لوا  فص  رد  ریهز 

دوشیم ربخ  اب  ملسم  یناه و  تداهش  زا  ماما 

دارفا زا  ود  ره  هک  لعمـشملا  نب  يرذملاو  میلـس  نب  هَّللادبع  زا  زین  وا  يدسا و  ۀـلمرح  نب  ّيدـع  زا  یبلک  بانجوبا  تفگ : فنخموبا  ( 40
میتساوخیم میتشادن و  یمیمصت  ع )  ) نیسح هب  نتـسویپ  زج  میدرک ، رازگرب  ار  جح  مسارم  هک  یماگنه  درک : لقن  دندوب ، دساینب  يهلیبق 

کیدزن وا  هب  یتقو  میدیـسر  نیـسح  هب  دورز  لزنم  رد  هداتفا و  هار  هب  ًاروف  نامیاه  رتش  اب  سپ  دـش . دـهاوخ  هچ  وا  راک  تبقاـع  هک  مینیبب 
دنیبب ار  وا  تساوخیم  هکنیا  لثم  داتسیا  زین  ع )  ) نیسح درک . جک  ار  دوخ  هار  نیـسح  ندید  اب  هک  میدید  ار  هفوک  یلاها  زا  يدرم  میدش ،

زا رگا  منیک و  لاوئـس  وا  زا  هتفر و  درم  نیا  دزن  تفگ : شهارمه  هب  اـم  زا  یکی  میتـفر  وا  يوـس  هب  اـم  تـفر . درکن و  هجوـت  درم  نآ  یلو 
مادک زا  میتفگ : سپس  هَّللاۀمحر . مالسلا و  مکیلع  و  تفگ : يو  کیلع  مالـسلا  میتفگ : میدیـسر و  وا  هب  میوش . علطم  تشاد  يربخ  هفوک 

یفرعم ار  دوخ  زین  ام  متـسه . هبعثم  نب  ریکب  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  میتسه . دـساینب  هلیبق  زا  رین  ام  میتفگ : دـساینب . هلیبق  تفگ : ینادرم ؟
نب یناه  لیقع و  نب  ملـسم  مدوب  هفوک  رد  هلب ، تفگ : هدـب  ربخ  هفوک )  ) ياهتـشاذگ رـس  تشپ  هک  یمدرم  زا  اـم  هب  میتفگ : سپـس  میدرک 

ع)  ) نیسح هب  ات  میداتفا  هار  هب  ربخ ) نیا  ندینش  زا   ) سپ دنتفگ : نایوار  . دندیشکیم رازاب  رد  ار  اهنآ  دسج  هک  مدید  دندش و  هتشک  ةورع 
هب داد . باوج  میتفگ . مالس  هتفر و  وا  دزن  درک  قارتا  ع )  ) نیسح یتقو  میدیسر . هیبلعث  لزنم  هب  ماگنه  بش  میدش و  هارمه  وا  اب  هدیـسر و 

شنارای هب  یهاگن  نیسح  مییوگب . هنایفخم  هنرگو  اراکشآ  هحفص 53 ] یهاوخیم [  رگا  میراد  يربخ  ام  دنک  تمحر  تیادخ  میتفگ : وا 
وا زا  متساوخیم  هلب ، تفگ : يدید ؟ دمآ  وت  لباقم  زا  هتـشذگ  بش  هک  ار  يراوس  میتفگ : میرادن . ناهنپ  ار  يزیچ  اهنیا  زا  تفگ : درک و 
اب قداص ، رظن ، بحاص  و  دـساینب )  ) ام يهلیبق  زا  يدرف  وا  میدومن . شـسرپ  وت  ياجب  هتفرگ و  ربخ  وت  يارب  وا  زا  ام  متفگ : مسرپب . يزیچ 
رد ار  ودنآ  هتشک و  ار  ةورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  هک  تسا  هدید  هفوک  زا  ندمآ  نوریب  زا  لبق  هک  تفگ : وا  تسا . لقاع  تلیـضف و 

رارکت راب  دنچ  ار  نخـس  نیا  و  دنک . تمحر  ار  اهنآ  ادخ  نوعجار ! هیلا  انا  هَّلل و  انا  تفگ : ع )  ) نیـسح . دناهدیـشکیم نیمز  يور  هب  رازاب 
، يرادـن یناوریپ  هدـننک و  يراـی  هفوک  رد  اریز  درگ  زاـب  اـج  نیمه  زا  تاهداوناـخ  دوخ و  ناـج  ظـفح  رطاـخب  ادـخ ، هب  ارت  میتفگ : درک ،
زا دلاخ  نب  رمع  تفگ : فنخموبا  ( 41. دندمآ بلاطیبا  نب  لیقع  نارسپ  ماگنه  نیا  رد  سپ  تفگ : يوار  دنـشاب . وت  هیلع  هک  میـسرتیم 

ار نامنوخ  ماقتنا  ان  دنگوس  ادخب  هن ، دنتفگ : لیقع  نارـسپ  درک : لقن  سابع  نب  هَّللادبع  نب  یلع  نب  دواد  زا  وا  نیـسح و  نب  یلع  نب  دـیز 
دارفا رفن  ود  زا  وا  هلمرح و  نب  يدـع  زا  یبـلک  باـنجیبا  تفگ : فـنخموبا  ( 42. میوش هتـشک  نامردارب  دـننام  ای  میدرگیمن  رب  میریگن ،

: دنتفگ تسین . يریخ  یگدنز  رد  اهنآ  زا  دعب  تفگ : درک و  ام  هب  یهاگن  ع )  ) نیسح درک : لقن  لعمـشمنبا ) میلـسنبا و   ) دساینب يهلیبق 
زا یضعب  دیامن . تمحر  زین  ار  امـش  ادخ  تفگ : نیـسح  دنک . وکین  ار  تراک  ماجنارـس  ادخ  میتفگ : سپ  دراد . نتفر  دصق  وا  هک  میتسناد 

. دنباتشیم تیوس  هب  ندمآ  يارب  مدرم  يورب  هفوک  هب  رگا  یتسین و  لیقع  نب  ملـسم  لثم  وت  دنگوس  ادخب  دنتفگ : وا  هب  ع )  ) نیـسح نارای 
هار هب  هدرک و  نینچ  زین  نانآ  دیرادرب . يدایز  بآ  تفگ : شیارای  ناناوج و  هب  هاگنآ  دـش و  رظتنم  هاگرحـس  ات  نیـسح  دـنتفگ : نایدـسا 

هحفص 54 ] دندیسر [ . هلابز  لزنم  هر  ات  دنداتفا 

رطقب نب  هللادبع  تداهش  يریگتسد و 
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شلابند هب  مدرم  هکنیا  الا  تشذگیمن  یهاگبآ  چیه  زا  نیسح  درک : لقن  ینزم  بعصم  نب  رکب  زا  يراصنا  یلعوبا  تفگ : فنخموبا  ( 43
يوس هب  یلصا  هار  زا  وا  يو  دش . ربخ  اب  رطقب  نب  هَّللادبع  دوخ  یعاضر  ردارب  تداهش  زا  دیـسر و  هلابز  لزنم  هب  هکنیا  ات  دنداتفایم  هار  هب 

وا هدرک و  دروخرب  هَّللادبع  اب  میمت  نب  نیصح  نایهاپس  هیسداق  رد  تسا . هدش  هتشک  ملسم  هک  تسنادیمن  دوب و  هداتسرف  لیقع  نب  ملـسم 
. نک تنعل  ار  یلع ) نب  نیسح   ) وگغورد رسپ  وگغورد  ورب و  رـصق  يالاب  تفگ : وا  هب  دایزنبا  دندرب . دایز  نب  هَّللادیبع  دزن  ریگتـسد و  ار 

نم مدرم ، يا  : تفگ دش ، فرشم  مدرم  هک  یماگنه  تفر و  رـصق  يالاب  هب  وا  تفگ : يوار  مریگب . میمـصت  وت  دروم  رد  ات  ایب  نیئاپ  سپس 
ینابیتشپ وا  زا  هراکدب  يهیمس  رسپ  هناجرم ، رـسپ  هیلع  هدرک و  يرای  ار  وا  متـسه . ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  نیـسح  يهداتـسرف 

ماـن هب  يدرم  دوب . هدـنز  زونه  یلو  تسکـش  شیاهناوختـسا  سپ  دـنتخادنا ، نییاـپ  هب  رـصق  يـالاب  زا  ار  وا  داد  روتـسد  هَّللادـیبع  دـییامن .
: تفگ فنخموبا  ( 44. منک تحار  ار  وا  متـساوخ  تفگ : دـنتفرگ ، داریا  وا  هب  نوچ  دـیرب و  رـس  ار  وا  دـمآ و  یمخل  ریمع  هب  کلملادـبع 
هب يو  دوب ، هداد  شباوج  نیـسح  تساجک ؟ وت  دصقم  دیـسرپ  ع )  ) نیـسح زا  میاهومع  زا  یکی  درک : لقن  همرکعینب  هلیبق  دارفا  زا  نازول 

رگا دناداتسرف  وت  لابند  هب  هک  نانیا  اریز  يوریمن  اهریشمش  يزیت  اههزین و  فرط  هب  زج  دنگوس  ادخب  درگ . زاب  ادخ  هب  ارت  تفگ : نیسح 
نیا اب  اما  دوب . ياهدیدنـسپ  راک  یتفریم ، نانآ  يوس  هحفص 55 ] هب [  هاگنآ  دندرکیم و  هدامآ  ار  طیارش  هدیـشک و  ار  ندیگنج  تمحز 

وت رظن  هدوبن و  هدیـشوپ  زین  نم  رب  لئاسم  نیا  هَّللادبع  يا  تفگ : نیـسح  یهدـن . ماجنا  ار  راک  نیا  هک  مدـقتعم  نم  ینکیم  هک  یفیـصوت 
هحفص 56 ] درک [ . تکرح  اجنآ  زا  سپس  درک  هبلغ  ناوتیمن  ادخ  نامرف  رب  نکیل  تسا  تسرد 

یحایر دیزی  نب  رح  هاپس  ماما و  ناوراک  ندش  ور  رد  ور 

لقن لعمـشمنبا ) میلـسنبا و   ) دـساینب يهلیبق  دارفا  رفن  ود  زا  وا  هلمرح و  نب  ّيدـع  زا  بانجوبا  تفگ : فنخموبا  زا  لـقن  هب  ماـشه  ( 45
تکرح اجنآ  زا  دنرادرب و  بآ  يدایز  رادقم  داد  روتـسد  شناناوج  هب  ماگنه  حبـص  دیـسر  فارـش  لزنم  هب  درک و  تکرح  نیـسح  درک :

، مدـید ناتـسلخن  تفگ : یتـفگ ؟ ریبـکت  هچ  يارب  ربـکا ، هَّللا  تـفگ : نیـسح  ربـکا ! هَّللا  دز : داـیرف  يدرم  سپـس  دـنتفر . هار  رهظ  اـت  هدرک 
: میتفگ وا  هب  تسا ؟ هدید  هچ  وا  امش  رظن  هب  تفگ : اهنآ  هب  نیـسح  میاهدیدن . مه  لخن  کی  اجنیا  رد  نونک  ات  ام  دنتفگ : وا  هب  اهیدساینب 

یهاگهانپ اجنیا  رد  ایآ  تفگ : هاگنآ  منیبیم . ار  نیمه  زین  نم  ادخ  هب  تفگ : نیسح  تسا . هدید  ار  نمشد ) هاپس   ) نابسا ندرگ  ام  رظن  هب 
تمـس زا  تسوت و  رانک  رد  مسحوذ  لزنم ) ، ) هلب میتفگ : وا  هب  میوش ؟ هجاوم  فرط  کی  زا  موق  نیا  اـب  هداد و  رارق  دوخ  تشپ  هک  تسه 

. تفر وس  نآ  هب  پچ و  تمس  زا  نیسح  سپ  ياهدیسر  تاهتـساوخ  هب  یـسرب  اجنآ  هب  نانآ  زا  رتدوز  یناوتب  رگا  یـسریم . اجنآ  هب  پچ 
نانآ میدرک  جک  ار  هار  ام  دندید  هک  ینامز  دش . راکـشآ  نابـسا  ندرگ  يدوزب  و  میدرک . جک  ار  دوخ  هار  وا  هارمه  زین  ام  دـنتفگ : ود  نآ 
يوس هب  باتـش  اب  دوب . ناگدـنرپ  ياـهلاب  ناـشیاهمچرپ  روبنز و  ياـهکخاش  ناـشیاههزین  هک  یئوگ  دـندرک . جـک  فرط  نآ  هب  ار  هار  زین 

هب راک  راوس  رازه  لماش  موق  نآ  دنتشارفا . رب  ار  اههمیخ  داد  روتسد  هدش و  هدایپ  نیسح  میدیسر . اجنآ  هب  نانآ  زا  رتدوز  میتفر و  مسحوذ 
هحفـص 57] شنارای [  نیـسح و  دنداتـسیا . ع )  ) نیـسح لباقم  زورمین  يامرگ  رد  هکنیا  ات  دندمآ  یعوبری  یمیمت  دیزی  نب  ّرح  یهدـنامرف 

ناناوج دینک . باریـس  ار  ناشیاهبـسا  دوخ و  دیهدب و  بآ  نانآ  هب  تفگ : شناناوج  هب  وا  دـندوب . هتخیوآ  ریـشمش  هتـشاد و  رـس  رب  همامع 
کیدزن هدرک  رپ  بآ  زا  ار  اهتشط  اهفرظ و  اههساک ، هک ) ياهنوگب  . ) دندرک باریـس  ار  رح  رگـشل  ياهبـسا  نادرم و  دنتـساخرب و  نیـسح 

(46. دـندش باریـس  همه  اـت  دـندربیم  يرگید  بسا  دزن  ارنآ  دیـشونیم ، بآ  راـب  جـنپ  اـی  راـهچ  هـس ، هـکنیا  زا  سپ  دـندربیم و  اهبـسا 
ار ادـخ  دـناوخ و  هبطخ  ۀـضیب  لزنم  رد  رح  نایرگـشل  دوخ و  نارای  يارب  نیـسح  تفگ : رازیعلایبا  نب  ۀـبقع  زا  لـقن  هب  تفگ : فنخموبا 

لالح ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  یـسک  ره  تفگ : ص )  ) ادـخ لوسر  انامه  مدرم ، يا  تفگ : درک و  شیاتـس  دـمح و 
رادرک و اب  وا  دزرویم و  ینمشد  هانگ و  ادخ  ناگدنب  اب  دنکیم ، تفلاخم  ص )  ) ادخ لوسر  تنس  اب  دنکشیم  ار  ییادخ  نامیپ  دنکیم ،

ناطیش زا  موق  نیا  هک  دیشاب  هاگآ  درک . دهاوخ  راچد  رگمتس  نآ  تشونرس  هب  زین  ار  وا  دنوادخ  ًامّلسم  دزیخن ، رب  ناطلـس  نآ  هیلع  راتفگ 
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نتـشیوخ هب  ار  یمومع ) لاوما   ) ءییف هدرک و  لیطعت  ار  ادـخ  دودـح  هدومن و  داـسف  ، دناهتـشادرب تسد  ادـخ  تعاـطا  زا  هدرک و  تعاـطا 
. مهد رییغت  ار  تیعضو  نیا  هک  متسه  یسک  نیرتهتسیاش  نم  دناهدومن و  لالح  ار  وا  مارح  هدرک و  لالح  ار  ادخ  مارح  دناهدرک . رـصحنم 

رگا دیراذگیمن . اهنت  هدرکن و  نمشد  میلست  ارم  دنتفگ )  ) دناهدناسر نم  هب  ار  ناتتعیب  امش  ناگداتسرف  مدرک و  تفایرد  ار  امـش  ياههمان 
امـش و اب  نم  سپ  متـسه . ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  یلع  نب  نیـسح  نم  دـش . دـیهاوخ  تیادـه  دـیتسه  راوتـسا  دوخ  تعیب  رب 
هب دیاهتشادرب ، دوخ  ندرگ  زا  ار  تعیب  هتسکش و  نامیپ  دهع و  هدوبن و  نینچ  رگا  و  متسه . امش  يامنهار  و  تسامـش ، نادناخ  اب  منادناخ 

یسک هدروخ  بیرف  سپ  دیدرک . ملسم  میومع  رسپ  ردارب و  ردپ ، اب  ار  راک  نیا  رتشیپ  اریز  تسین  دیعب  امش  زا  راک  نیا  دنگوس  دوخ  ناج 
دیشاب نئمطم  دیدومن . هابت  ار  دوخ  بیـصن  هدرک و  اطخ  شیوخ  لابقا  تخب و  رد  دینادب ) ، ) دشاب هتـشاد  ار  امـش  ندومزآ  رـصق  هک  تسا 

هَّللاۀمحر و مکیلع و  مالسلا  درک و  دهاوخ  زاینیب  امش  زا  ارم  ادخ  يدوزب  تسا  هتسکش  نامیپ  دوخ  ررض  هب  ، تسکش نامیپ  هک  سک  نآ 
هک هدـش  نانچ  اهراک  تفگ : سپـس  درک و  ادـخ  يانث  دـمح و  تساـخرب و  مسحيذ  رد  ع )  ) نیـسح تفگ : رازیعلایبا  نب  ۀـبقع  . هتاـکرب

هدـنامن یفرظ  هدـنام  هت  بآ  نوچمه  يزیچان  رادـقم  زج  هتفر  نیب  زا  هدرک و  تشپ  نآ  یکین  هدـش و  تشز  نوگرگد و  ایند  و  دـینیبیم ،
لمع قح  هب  هک  دـینیبیمن  ایآ  دـنامیم . يروآ  نایز  هیام و  مک  هاگارچ  هب  هک  تسا  زیچان  تسپ و  نانچنآ  هحفص 58 ] یگدنز [  تسا و 

یگدنز تداهش و  زج  ار  گرم  نم  تسا ، رتراوازـس  نمؤم  يارب  گرم  هک  تسا  یطیارـش  نینچ  رد  دننیزگیمن ! يرود  لطاب  زا  هدشن و 
نخـس ای  دـییوگیم  نخـس  تفگ : ع )  ) نیـسح نارای  هب  تساـخرب و  یلجب  نیق  نب  ریهز  تفگ : يوار  . منیبیمن تلذ  زج  ار  نارگمتـس  اـب 
تیاده تیادخ  میدینش . ار  وت  نخس  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  تفگ : درک و  ادخ  يانث  دمح و  ریهز  سپ  وگب ، نخـس  وت  هن ، دنتفگ ، میوگب ؟
دشیم نآ  زا  ام  ییادج  بجوم  وت  اب  یهارمه  يرای و  اهنت  میدوبیم و  نادیواج  نآ  رد  یگشیمه و  ام  يارب  ایند  رگا  دنگوس  ادخب  دنک ،

شقح رد  یکین  نانخـس  درک و  اعد  ار  وا  نیـسح  تفگ : يوار  . میدادیم حـیجرت  ییایند  نینچ  رد  ندـنام  رب  ار  وت  اـب  یهارمه  دـیدرتیب 
دش و یهاوخ  هتشک  یگنجب  رگا  منئمطم  اریز  شاب  دوخ  رکف  هب  ادخ  هب  ارت  نیسح ، يا  تفگ : وا  هب  دش و  هارمه  ع )  ) نیسح اب  رح  تفگ .

دیناوتیم يرگید  راک  دیـشکب  ارم  هک  نیا  زج  ایآ  یناسرتیم ! گرم  زا  ارم  ایآ  تفگ : نیـسح  يوشیم . هتـشک  مه  زاب  دنگنجب  وت  اب  رگا 
لوسر يرای  دصق  هک  ماگنه  نآ  میوگیم  زاب  وت  يارب  شیومع  رسپ  هب  ار  یـسوا  ردارب  نآ  نخـس  طقف  میوگب ! هچ  وت  اب  منادیمن  دینکب !

نم : داد باوج  وا  هب  دش ، یهاوخ  هتـشک  ًامتح  يوریم ؟ اجک  تفگ : وا  هب  شیومع  رـسپ  ، دـید ار  دوخ  يومع  رـسپ  تشاد  ار  ص )  ) ادـخ
کین نادرم  زا  شناج  اب  وا  .و  دـنکیم داهج  ناملـسم  ناونعب  هدرک و  قح  دـصق  وا  هک  هاگنآ  ؛ تسین راـع  درمناوج  يارب  گرم  موریم و 

هلـصاف يو  زا  دینـش  نیـسح  زا  ار  نخـس  نیا  رح  هک  یماگنه  تفگ : يوار  . دـنوش تحاران  شگرم  زا  مدرم  دریمب  نوچ  .و  دـنکیم عاـفد 
نابـسا هاگارچ  هک  ییاج  تاناجهلا ، بیذـع  لزنم  هب  ات  رگید . يوس  زا  دوخ  نارای  اب  نیـسح  تفریم و  وس  کـی  زا  شناراـی  اـب  هتفرگ و 

نانآ يامنهار  دنتـشاد . هارمه  لماک  مان  هب  ار  لاله  نب  عفان  بسا  دـندمآ و  هفوک  يوس  زا  راوس  رفن  راهچ  ناـهگان  دندیـسر . دوب  ناـمعن 
رجف عولط  زا  لبق  دایز  تعرـس  اب  . سرتم مناریم  ار  وت  هک  نیا  زا  مرتش ، يا  :. تفگیم دوب  راوس  شبـسا  رب  هک  یلاح  رد  ّيدع  نب  حامرط 
يارب ار  وا  ادخ  هکیاهنیس  هداشگ  يهدازآ  راوگرزبییآدورف  يرابت  الاو  درمناوج  رب  اتنارفاسم  ناراوس و  نیرتهب  هب  هحفص 59 ] ناسرب [ . ارم 

وا يارب  ار  راعـشا  نیا  دیـسر ، نیـسح  هب  حامرط  نوچ  تفگ : يواررادـهگن  ار  وا  تسا  یقاب  راـگزور  اـت  ادنوادختـسا  هدروآ  يریخ  راـک 
رح تفگ : يوار  زوریپ . هچ  میوش و  هتشک  هچ  دشاب  ریخ  دسریم  ام  هب  ادخ  زا  هچنآ  مراودیما  نم  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : نیـسح  دناوخ ،

زاـب اـی  هدرک  سبح  ار  اـهنآ  نم  دنتـسین  وت  هیلوا  ناـهارمه  زا  یفوـک  نادرم  نیا  تفگ : دـمآ و  ناراوـس  نآ  نیـسح و  يوـس  هب  دـیزی  نب 
دنتسه و نم  نانابیتشپ  نارای و  نانیا  منکیم . تظافح  دوخ  زا  هک  نانچمه  درک  مهاوخ  تظفاحم  نانآ  زا  نم  تفگ : نیـسح  منادرگیم .

هدماین وت  اب  اهنیا  یلو  تسا  تسرد  تفگ : رح  یئامن . تفایرد  ار  دایزنبا  يهمان  ات  يوشن  نم  ضرعتم  يراک  چیه  رد  يدوب  هداد  لوق  وت 
وت اب  هنرگو  نامب  رادافو  ياهداد  لوق  هچ  نآ  هب  دـناهدمآ . نم  هارمه  هک  دنتـسه  یناسک  دـننام  نم و  نارای  ناـشیا  تفگ : نیـسح  دـندوب .

. دـیهد ربخ  هفوک )  ) دیاهتـشاذگ رـس  تشپ  هک  یمدرم  زا  تفگ : ناشیا  هب  نیـسح  سپـس  درک . اهر  ار  اهنآ  رح  هاـگنآ ) . ) دـیگنج مهاوخ 
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تـسدب ار  اهنآ  یتسود  ات  دـناهدرک  رپ  ار  ناشیاههسیک  هداد و  يدایز  ياههوشر  هفوک  فارـشا  هب  تفگ : [ 49  ] يذئاع هَّللادـبع  نب  عمجم 
هدیشک وت  هیلع  ادرف  ناشیاهریـشمش  وت و  اب  ناشیاهلد  مدرم ، رگید  اما  دندحتم  وت  هیلع  اهنآ  نونکا  دنـشکب . شیوخ  فوفـص  هب  هدروآ و 

، هلب دنتفگ : يوادیص . رهسم  نب  سیق  تفگ : نیسح  یسک ؟ هچ  دنتفگ : دمآ ؟ امش  دزن  ماهداتسرف  ایآ  هک  دیئوگب  تفگ : نیـسح  دوشیم .
دورد تردپ  وت و  رب  يو  دنک . تنعل  ار  تردـپ  وت و  دوب  هتفگ  وا  هب  دایزنبا  داتـسرف . دایزنبا  دزن  درک و  ریگتـسد  ار  وا  میمت  نب  نیـصح 

داـیزنبا اذـل  تفر . یهاوخ  ناـنآ  دزن  وت  هک  تفگ  دـنیامن و  يراـی  ار  وت  تساوخ  مدرم  زا  درک و  تنعل  ار  شردـپ  داـیزنبا و  داتـسرف و 
. دریگب ار  دوخ  هیرگ  يولج  تسناوتن  دش و  کشا  زا  رپ  نیسح  نامشچ  هظحل  نیا  رد  دنتخادنا . نییاپ  هب  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  داد  روتـسد 
دندرک و ادف  ار  دوخ  ناج  هار  نیا  رد  یخرب  [ ) هحفص 60 [ . ] 50  ] الیدبت اولّدب  ام  ورظتنی  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنم  تفگ : سپس 

رارق ناشیا  ام و  لزنم  ار  تشهب  ایادخ  دندرکن ) ضوع  ار  دوخ  هار  دـنربیم و  رـسب  تداهـش  راظتنا  هب  یخرب  دندیـشون و  تداهـش  تبرش 
زا نعمینب  يهلیبق  زا  دثرم  نب  لیمج  تفگ : فنخموبا  ( 47. امنب دوخ  شاداپ  نیشنلد  ياههریخذ  تمحر و  لومـشم  ار  ناشیا  ام و  و  هدب ،
هک دارفا  نیمه  رگا  منیبیم و  وت  اب  ورین  یمک  دادعت  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : دـش و  کیدزن  نیـسح  هب  حامرط  درک : لقن  يّدـع  نب  حامّرط 

، وت يوس  هب  تکرح  زا  لبق  زور  کی  نم  دروآ . دنهاوخ  رد  ياپ  زا  ار  امـش  همه  ًاعطق  دنگنجب  وت  اب  رح ) هاپـس   ) دنتـسه وت  فارطا  نونکا 
تردـق نداد  ناشن  يارب  عامتجا  نیا  دـش  هتفگ  مدیـسرپ ، اهنآ  زا  مدوب . هدـیدن  نونک  اـت  هک  مدـید  یهوبنا  تیعمج  هفوک  رهـش  نوریب  رد 

هب هک  یهاوخیم  رگا  و  ورم ! رتولج  زین  مدـق  کی  یناوتیم  رگا  مهدـیم  مسق  ادـخ  هب  ارت  دـنوش . هداتـسرف  نیـسح  يوس  هب  ات  تسا  نانآ 
ات ایب  سپ  دوش  نشور  تیارب  ياهداد  ماجنا  هک  یئاهراک  يرگنب و  شیوخ  راک  رد  ات  دنک  ظفح  ناشیا  ّرـش  زا  ارت  ادخ  هک  يور  ینیمزرس 

هایـس و نمـشد  ره  رذـنم و  نب  نامعن  ریمح و  ناّـسغ ، ناـهاشداپ  متـس  يا  ار  اـم  هک  یهوک  مربب  أـجا »  » دوخ ظوفحم  ناتـسهوک  هب  ار  وت 
يوس هب  سپـس  مروآ . رد  اتـسور  نآ  هب  ارت  ات  دمآ  مهاوخ  وت  هارمه  نم  میدـشن . لیلذ  اجنآ  رد  زگره  دـنگوس  ادـخب  درک . ظفح  یخرس 

وت يوس  هب  ءییط  يهلیبق  ناراوس  ناـگدایپ و  زور  هد  زا  رتمک  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  میتسرفیم  یملـس  أـجا و  هقطنم  رد  ءییط  هلیبـق  نادرم 
هلیبـق زا   ) یئاـط درم  رازه  تسیب  هک  موشیم  رادهدـهع  نم  داد  خر  مه  یقاـفتا  رگا  ناـمب  اـم  ناـیم  رد  یهاوخیم  هچ  ره  دـمآ . دـنهاوخ 

هب ادخ  تفگ : نیسح  دیسر . دهاوخن  وت  هب  یسک  تسد  دناهدنز  ناشیا  ات  هک  دنگوس  ادخ  هب  منک . هدامآ  وت  يارب  تسدب  ریـشمش  ءیّیط )
ماجنارس منادیمن  منک و  فلخت  نآ  زا  مناوتیمن  نم  هک  هدش  هتسب  يدهع  رح ) هاپس   ) موق نیا  ام و  نیب  یلو  دهد  ریخ  يازج  تموق  وت و 

وا هب  مدرک و  یظفاحادـخ  وا  زا  درک : لقن  ّيدـع  نب  حاـمّرط  زا  دـثرم  نب  لـیمج  تفگ : فنخموبا  ( 48. دـش دـهاوخ  هچ  ناشیا  ام و  راک 
سپ تسا ، نم  هارمه  ناـشیا  یجرخ  هدروآ و  هقوذآ  دوـخ  هداوناـخ  يارب  هفوـک  زا  دـنک ، رود  وـت  زا  ار  سنا  نج و  رـش  دـنوادخ  متفگ :

مهاوخ وت  نارای  زا  ًانئمطم  مسق  ادخب  مدش  قحلم  وت  هب  رگا  مدرگیم  رب  وت  يوس  هب  هَّللاءاشنا  سپـس  مناسریم  ناشیا  هب  ار  اهنآ  موریم و 
دوخ هداوناخ  هب  هک  یماـگنه  هحفـص 61 ] دـنک [ ... تمخر  تیادـخ  نک  هلجع  سپ  یهدیم  ماجنا  ار  راـک  نیا  رگا  تفگ : نیـسح  دوب .
هبترم نیا  دندیـسرپیم  هتفرگ و  ار  مفارطا  هداوناـخ  مدومن . تیـصو  هداد و  اـهنآ  هب  یگدـنز  ناـماس  يارب  متـشاد  هارمه  ار  هچنآ  مدیـسر 
بیذع یکیدزن  هب  ات  مداتفا  هار  لعثینب  هار  زا  متفگ و  ناشیا  هب  ار  دوخ  میمـصت  يدوب . هدادن  ماجنا  زورما  ات  هک  یهدیم  ماجنا  ییاهراک 

رصق هب  ات  تفر  ع )  ) نیسح تفگ : يوار  متشگرب . اذل  داد  ار  ع )  ) نیسح تداهـش  ربخ  دمآ و  نم  دزن  ردب  نب  ۀعامـس  مدیـسر . تاناجهلا 
هحفص 62 ] دید [ . هتشارفا  ياهمیخ  اج  نآ  رد  دمآدورف ، دیسر و  لتاقمینب 

یفعج رح  نب  هللادیبع  ماما و  تاقالم 

: دـش هتفگ  تسیک ؟ همیخ  نیا  تفگ : هنعهَّللا  یـضر  یلع  نب  نیـسح  درک : لـقن  یبعّـشلارماع  زا  دیعـس  نب  دـلاجم  تفگ : فنخموبا  ( 49
تفر وا  شیپ  هداتسرف  هک  یماگنه  داتسرف . شلابندب  ار  یـسک  دیناوخب و  نم  دزن  ار  وا  تفگ : نیـسح  تسا . یفعج  رح  نب  هَّللادیبع  همیخ 
هفوک زا  تهج  نیا  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  نوعجار  هیلا  انا  هَّلل و  انا  تفگ : رح  نب  هَّللادـیبع  تسا . هدرک  توعد  ار  وت  یلع  نب  نیـسح  تفگ :
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دزن هداتـسرف  دـنیبب . ارم  وا  ای  منیبب  ار  وا  مهاوخیمن  مسق  ادـخب  دـیایب . اجنادـب  نیـسح  مشاب و  هفوک  رد  متـشادن  تسود  هک  مدـش  جراـخ 
یهارمه هب  ار  وا  سپس  تسشن  درک و  مالس  دمآ . هَّللادیبع  دزن  درک و  اپ  هب  ار  شیوخ  نیلعن  نیسح  تفگ : ار  عوضوم  تشگرب و  نیـسح 

ادخ زا  ینکیمن  يرای  ار  ام  رگا  سپ  تفگ : نیـسح  درک . رارکت  نیـسح  يارب  ار  دوخ  تسخن  نخـس  نامه  هَّللادـیبع  دومن . توعد  دوخ 
نب هَّللادیبع  دش  دهاوخ  كاله  دنکن  يرای  ار  ام  دونـشب و  ار  ام  دایرف  سک  ره  مسق  ادـخ  هب  دـنگنجیم . ام  اب  هک  یـشاب  یناسک  زا  سرتب 

نمحرلادبع تفگ : فنخموبا  ( 50. دمآ دوخ  يودرا  هب  هتساخرب و  ع )  ) نیـسح سپـس  هَّللاءاشنا . دش  دهاوخن  هنوگ  نیا  زگره  تفگ : رح 
زا نوچ  تفگ : يوار  میدرک . نینچ  مینک و  چوک  میرادرب و  بآ  داد  روتـسد  نیـسح  بش  رخآ  درک : لقن  ناعمـس  نب  ۀبقع  زا  بدنج  نب 

، نوعجار هیلا  انا  هَّلل و  انا  تفگیم : دـش و  رادـیب  سپـس  تفرگ  یکبـس  باوخ  ار  ع )  ) نیـسح یتعاـس  زا  دـعب  میتشذـگ  لـتاقمینب  رـصق 
انا هَّلل و  انا  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  بسا  رب  راوس  نیـسح  نب  یلع  هحفـص 63 ] درک [  رارکت  راب  هس  ای  ود  ار  نیا  نیملاعلا و  بر  هَّللدـمحلاو 

یکبـس باوخ  هب  مرـسپ ، تفگ : نیـسح  یتفگ ؟ عاجرتسا  ادخ و  دمح  ارچ  موش  تیادف  ردپ ، يا  نیملاعلا ، بر  هَّللدمحلاو  نوعجار ، هیلا 
ربخ هک  میئام  موق  نآ  هک  متـسناد  سپ  تسا  نانآ  یپ  رد  گرم  دنوریم و  موق  نیا  : تفگ هک  مدـید  لباقم  رد  بسا  رب  ار  يراوس  هتفر و 

هب ناگدـنب  همه  هک  یـسک  هب  مسق  تفگ : نیـسح  ! میتسین قح  رب  ام  ایآ  دـهدن ، دـب  وت  هب  ادـخ  ردـپ ، يا  تفگ : یلع  دـهدیم . ار  نامگرم 
ادـخ تفگ : نیـسح  میریمیم . قح  ساـسا  رب  اـم  اریز )  ) تسین مهم  نیرباـنب  ردـپ ، يا  تفگ : یلع  میقح ) رب   ) ارچ دـندرگیم ، رب  شیوس 
حبـص زامن  دمآدورف و  حبـص  ماگنه  تفگ  يوار  دنک . تیانع  وت  هب  نم  فرط  زا  تسا  هداد  دوخ  دنزرف  هب  يردپ  هک  ار  یـشاداپ  نیرتهب 

دنادرگیم زاب  ار  ناشیا  دیزی  نب  رح  یلو  دنک  قرفتم  ار  نانآ  تساوخیم  درک و  تخات  شنارای  فرط  هب  دـش و  راوس  هلجع  اب  دـناوخ و 
اب دوب و  نینچ  هتـسویپ  دشیم ؛ عنام  رح  دناشکب و  هفوک  يوس  هب  ار  شدارفا  ات  درک  يدایز  شالت  وا  درکیم  فرـصنم  ار  وا  زین  نیـسح  و 

راوس يدرم  ماگنه  نیا  رد  تفگ : يوار  دندیسر  دمآ - دورف  اجنآ  رد  نیسح  هک  ییاح  اونین - هب  ماجنارـس  ات  دندرکیم  یط  ار  ریـسم  مه 
دیزی و نب  رح  رب  طقف  دیسر  نانآ  دزن  یتقو  دندوب  وا  ندیسر  رظتنم  هداتـسیا و  همه  دمآ  هفوک  يوس  زا  شود  رب  نامک  حلـسم و  تسا ، رب 
، ادخ يانث  دمح و  زا  دعب  ماما  : دوب هدـش  هتـشون  نآ  رد  هک  درک  میلـست  رح  هب  دایز  نب  هَّللادـیبع  يوس  زا  ار  ياهمان  درک و  مالـس  شنارای 
هب رآ . دورف  یبآیب  زاب و  نیمزرس  رد  ار  وا  ریگب و  تخس  نیسح  رب  دش  دراو  وت  رب  نم  يهداتسرف  دیـسر و  تتـسدب  همان  نیا  هک  یماگنه 
هک یماگنه  تفگ : يوارمالسلاو  دروایب . میارب  ار  تاروتسد  يارجا  ربخ  ات  دوشن  ادج  وت  زا  هدوب و  وت  هارمه  ماهداد  دوتسد  دوخ  هداتـسرف 

نیا هک  یناکم  رد  هداد  روتـسد  نآ  رد  هک  تسا  دایز  نب  هَّللادیبع  ریما  يهمان  نیا  تفگ : شنارای ) نیـسح و   ) ناشیا هب  دـناوخ  ار  همان  رح 
ارجا ار  وا  روتـسد  رظن و  ات  دوشن  ادج  نم  زا  هداد  روتـسد  يو  هب  تسوا  هداتـسرف  درم  نیا  مریگ و  تخـس  امـش  رب  منکیم  فایرد  ار  همان 

: تفگ یتسه ؟ يدبلا  ریـسن  نب  کلام  وت  ایآ  تفگ : وا  هب  درک  هاگن  ار  هَّللادیبع  هداتـسرف  یلدهب  يدـنک  ءاثعـشلاوبا  رجاهم  نب  دـیزی  منک .
ماهدمآ تفگ : ياهدمآ ؟ اجنیا  هچ  يارب  دنیـشنب ، تیازع  هب  تردام  تفگ : وا  هب  دایز  نب  دیری  دوب -. هدنک  يهلیبق  دارفا  زا  یکی  يو  هلب -.
كاله تمیق  هب  هدومن و  ینامرفان  ار  تیادخ  تفگ : وا  هب  ءاثعشلاوبا  مشاب ! رادافو  دوخ  تعیب  رب  هدرک و  تعاطا  ار  ماما  هک  هحفص 64 ] ] 

رانلا یلا  نوعدی  ًۀمئأ  مه  انلعج  و  تفگ : لجوزع  يادخ  ياهدروآ . تسدـب  یبقع  شتآ  ایند و  گنن  دوخ  يارب  تعاطا و  ار  تماما  دوخ 
روای نودـب  تمایق  زور  دـنناوخیمارف و  خزود  يوس  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هک  میداد  رارق  اوشیپ  ار  ناـنآ  اـم  [ ) 51  ] نورـصنی ۀمایقلا ال  موی  و 
ماما نارای  دـننک . لزنم  يدابآ  بآیب و  ناکم  نآ  رد  درک  روبجم  ار  شنارای  نیـسح و  رح ، تفگ : يوار  تسوت . ماما  وا  سپ  دـننامیم )

مناوتیمن ادخ  هب  هن ، تفگ : رح  مییآ . دورف  هّیفـش  ینعی  يرگید  نیا  ای  هیرـضاغ ، ینعی  اتـسور  نآ  ای  اونین  اتـسور  نیا  رد  راذـگب  دـنتفگ :
نیا اب  گنج  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ : نیـسح  هب  نیقلا  نب  ریهز  تسا . هداتـسرف  نم  يارب  سوساج  ناونعب  ار  درم  نیا  ریما  منک ، نینچ 
دمآ دهاوخ  ام  گنج  هب  میظع  یهاپـس  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دمآ . دـنهاوخ  ًادـعب  هک  تسا  یناسک  اب  ندـیگنج  زا  رتناسآ  ام  يارب  هورگ 

رد هتفر و  اتسور  نیا  هب  ایب  تفگ : نیقلا  نب  ریهز  دوب . مهاوخن  گنج  يهدننک  عورش  نم  تفگ  نیسح  تسا . هدیدن  یسک  زگره  ًالبق  هک 
رتناسآ اهنآ  اب  ندیگنج  اریز  میگنجیم ، اهنآ  اب  دندش  ام  عنام  رگا  تسا . هدـش  عقاو  تارف  رانک  رد  يژد  نوچمه  اریز  میریگب  لزنم  اجنآ 
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زا ایادـخ  تفگ : نیـسح  تسا . رقعلا  وا  مان  تفگ : تسا ؟ ییاتـسور  هچ  نیا  تفگ : نیـسح  دـنیآیم . ًادـعب  هک  تسا  یناسک  اب  گنج  زا 
اب صاقویبا  نب  دعس  نب  رمع  ماگنه  حبص  دوب - يرجه  لاس 61  مرحم  مود  هبنش  جنپ  زور  نآ  دمآ -. دورف  سپس  مربیم ، هانپ  وت  هب  رقعلا 

دایزنبا دندوب . هدش  طلـسم  اجنآ  رب  و  هدرک . شروش  ملید  یلاها  اریز  دوب  هداتـسرف  [ 52  ] یبتـسد يوس  هب  هفوک  یلاها  زا  رفن  رازه  راهچ 
تکرح نیعأ  مامح  فرط  هب  نایهاپس  اب  دعسنبا  . دورب اجنآ  هب  هک  دوب  هداد  روتـسد  وا  هب  هتـشون و  دعـسنبا  يارب  ار  ير  تموکح  نامرف 

غراف وا  راک  زا  یتقو  ورب و  نیـسح  يوس  هب  تفگ : دـناوخارف و  ار  دعـس  نب  رمع  دایزنبا  دـمآ ، هفوک  يوس  هب  نیـسح  هک  یماگنه  درک ،
هَّللادیبع نک ، نینچ  ینک ، فاعم  ارم  یناوتیم  رگا  دـنک  تمحر  تیادـخ  تفگ : وا  هب  دعـس  نب  رمع  وش ، مزاع  دوخ  تیرومأم  هب  يدـش 

داد باوج  نینچ  وا  هب  هَّللادـیبع  هک  یماـگنه  تفگ : يوار  ینادرگرب . اـم  هحفـص 65 ] هب [  ار  ير  تموکح  ناـمرف  دـیاب  یلو  هلب ، تفگ :
اب يو  دیامن . تروشم  شناهاوخکین  اب  ات  تشگرب  دعس  نب  رمع  تفگ : يوار  منک . رکف  ات  هدب  تلهم  نم  هب  ار  زورما  تفگ : دعـس  رمع 

ییاد تفگ : دمآ و  وا  دزن  رمع  هداز  رهاوخ  هبعـش  نب  ةریغملا  نب  ةزمح  تفگ : يوار  دومنیم . عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  درک  تروشم  هک  ره 
همه رب  تموکح  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  وش ! فرـصنم  ییامن  محر  عطق  ادـخ و  نایـصع  هتفر و  نیـسح  گنج  هب  هکنیا  زا  ادـخ  هب  ارت  ناج 

. یئامن تاقالم  ار  ادخ  نیـسح  نوخ  هب  هدولآ  تسد  اب  هک  تسنآ  زا  رتهب  یـشکب  تسد  تلاوما  همه  ایند و  زا  وت  ای  دـشاب  وت  نآ  زا  نیمز 
هحفص 66 ] درک [ . مهاوخ  نینچ  هَّللا  ءاشنا  تفگ : دعس  نب  رمع 

البرک رد  دعس  نب  رمع 

دهاش نم  درک : لقن  یـسبع  ریکب  نب  دئاف  نب  ناسح  زا  یـسبع  ریهز  نب  بیبح  نب  حـلاص  نب  رـضن  تفگ : فنخموبا  زا  لقن  هب  ماشه  ( 51
یماگنه ادخ ، يانث  دمح و  زا  دعب  اما  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  : دوب هتـشون  همان  نآ  رد  دیـسر ، هَّللادـیبع  هب  دعـس  نب  رمع  يهمان  هک  مدوب 

يو تسا ؟ يزیچ  هچ  یپ  رد  دهاوخیم و  هچ  هدمآ ، هچ  يارب  مدیـسرپ  وا  زا  هداتـسرف و  وا  دزن  ار  یـسک  متفر  نیـسح  يهلباقم  هب  نم  هک 
ار مندـمآ  رگا  اما  ماهدرک  نینچ  زین  نم  میایب و  اجنیا  هب  دناهتـساوخ  نم  زا  نالوسر  نداتـسرف  همان و  هلیـسو  هب  نیمزرـس  نیا  یلاها  تفگ :

دایزنبا رب  ار  همان  هک  یماگنه  مدرکیم . رب  نم  دننکیم  رکف  دناهتفگ  نم  هب  اهنآ  ناگداتسرف  هک  هچنآ  زج  ياهجیتن  هب  هتـشادن و  تسود 
نب رمع  هب  هَّللادـیبع  تفگ : يوار  . تسین یتاجن  هار  رگید  یلو  دراد  تاجن  دـیما  هدـمآ  راتفرگ  ام  لاـگنچ  رد  هک  نونکا  : تفگ دـندناوخ 

نیـسح هب  مدیمهف ، يدوب  هتفگ  هک  ار  هچنآ  دیـسر ، نم  هب  تاهمان  ادخ ، يانث  دـمح و  زا  دـعب  اما  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  : تشون دـعس 
یماگنه تفگ : يوار  . مالسلاو تفگ . میهاوخ  ار  دوخ  رظن  ام  دومن  نینچ  یتقو  دننک ، تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  شنارای  وا و  نک  داهنـشیپ 

: تفگ فنخموبا  ( 52 هحفص 67 ] تسین [ . تمالس  حلص و  لابندب  دایزنبا  هک  مدزیم  سدح  تفگ : دیسر  دعس  نب  رمع  هب  همان  نآ  هک 
زا دعب  اما  دیسر : دعـس  نب  رمع  هب  نومـضم ) نیا  هب   ) ياهمان دایز  نب  هَّللادیبع  زا  درک : لقن  يدزا  ملـسم  نب  دیمح  زا  دشاریبا  نب  نامیلس 

، یقتم يهفیلخ  نینمؤملاریما  اب  هک  هنوگنامه  دنـشونن  ار  نآ  زا  ياهرطق  ات  زادنیب ، هلـصاف  بآ  اب  شنارای  نیـسح و  نیب  ادخ ، يانث  دمح و 
تارف يهرانک  هب  یهاپس  دصناپ  سأر  رد  ار  يدیبز  جاجح  نب  ورمع  دعـس ، نب  رمع  تفگ : يوار  دندرک . ناقع  نب  نامثع  مولظم  كاپ و 
نیـسح ندش  هتـشک  زا  لبق  زور  هس  مادقا  نیا  دنـشونن  ار  نآ  زا  ياهرطق  ات  دندش  عنام  تارف  بآ  شنارای و  نیـسح و  نیب  اهنآ  داتـسرف و 

هب هک  ینیبیم  ار  بآ  ایآ  نیـسح ، يا  تفگ : دز و  دایرف  دوب  هلیجب  هلیبق  دارفا  هلمج  زا  هک  يدزا  نیـصحیبا  نب  هَّللادبع  تفگ  يوار  دوب .
ار وا  و  ناریمب ، هنـشت  ار  وا  ایادـخ  تفگ : نیـسح  يریمب . هنـشت  ات  دیـشچ  یهاوخن  ار  نآ  زا  ياهرطق  ادـخب  دـنگوس  تسا ! نامـسآ  گنر 

ییادـخ وا  زج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  متفر ، شتدایع  هب  دوب  رامیب  وا  هک  یماگنه  دـنگوس  ادـخب  تفگ : ملـسم  نب  دـیمح  زرماین . زگره 
هدش هدمآرب  شمکش  زاب  دیشونیم و  ًاددجم  سپس  درکیم  غارفتسا  هاگنآ  هدش  هدمآ  رب  شمکش  زاب  دیشونیم و  بآ  مدید  ار  وا  تسین 
یلع نب  سابع  دوخ  ردارب  دش ، ضراع  شنارای  نیسح و  رب  دیدش  یگنشت  یتقو  تفگ : يوار  . درم ات  دوب  نینچ  هتسویپ  دشیمن  باریس  و 
بآ هب  ات  دندمآ  هنابش  نانآ  داتـسرف . بآ  ندروآ  يارب  کشم  تسیب  هدایپ و  تسیب  راوس و  یـس  هارمه  ار  وا  دناوخارف و  ار  بلاطیبا  نب 
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: تفگ دمآ و  تسیک ؟ درم  نیا  تفگ : يدـیبز  جاجح  نب  ورمع  دـمآ . شیپ  مچرپ  هب  یلمج  لاله  نب  عفان  ناشیا  رادولج  دـندش  کیدزن 
هب دنگوس  هن  تفگ : تناج ، شون  شونب ، تفگ : میشونب . دیاهدرک  عونمم  نآ  زا  ار  ام  هک  یبآ  نیا  زا  میاهدمآ  تفگ : ياهدمآ ؟ هچ  يارب 

: تفگ ورمع  دندش . اهنآ  هجوتم  جاجح  نب  ورمع  ناهارمه  دیشون . مهاوخن  نآ  زا  ياهرطق  دنتسه  هنشت  شنارای  نیسح و  هک  یمادام  ادخ 
ناگدایپ هب  يو  دـندش  کیدزن  عفان  نارای  یتقو  دنـشونب . بآ  اهنآ  میراذـگن  هک  دناهتـشاذگ  اجنیا  ار  اـم  دنـشونب . بآ  دـنناوتیمن  ناـنآ 

سابع دندرب ، موجه  نانآ  فرط  هب  شنارای  جاجح و  نب  ورمع  دندرک . رپ  ار  اهکشم  تعرـس  اب  ناگدایپ  دینک ، رپ  ار  ناتیاهکشم  تفگ :
ار نانآ  دنتسناوت  شنارای  جاجح و  نب  ورمع  دنتشگزاب . اههمیخ  فرط  هب  سپس  دندرک . عفد  ار  اهنآ  يهلمح  زین  لاله  نب  عفان  یلع و  نب 
. دش حورجم  لاله  نب  عفان  يهزین  طسوت  ءادص  يهلیبق  دارفا  زا  جاجح  نب  ورمع  ناگدایپ  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  دـننارب . بقع  هب  یکدـنا 
وا يارب  بآ  رپ  ياهکشم  نیسح  نارای  ماجنارس  تشذگرد . تحارج  نیا  رثا  رب  وا  ًادعب  اما  تسا ، هدشن  يزیچ  هحفص 68 ] هک [  دنتشادنپ 
نب ۀظرق  نب  ورمع  ع )  ) نیـسح درک : لقن  دوب  نیـسح  لتق  دـهاش  هک  یمرـضح  تیبث  نب  یناه  زا  بانجوبا  تفگ : فنخموبا  ( 53. دندروآ

ره نیـسح  دعـس و  نب  رمع  تفگ : يوار  ایب . نم  ندید  هب  هاپـس  ود  يهلـصاف  رد  ماگنه  بش  هک  داتـسرف  دعـس  رمع  دزن  ار  يراصنا  بعک 
نینچ زین  دعـس  نب  رمع  دنریگ و  هرانک  وا  زا  تفگ  شنارای  هب  نیـسح  دندید  ار  رگیدکی  هک  یماگنه  دندمآ  نوریب  راوس  تسیب  اب  مادـک 

دوخ هاپس  يوس  هب  کی  ره  سپس  دیشک . لوط  بش  زا  یساپ  ات  اهنآ  هرکاذم  میدینشیمن . ار  نانآ  يادص  ام  تفگ : يوار  داد . يروتـسد 
دزن مه  اب  هدرک و  اهر  ار  هاپس  ود  ایب  تفگ : دعس  رمع  هب  نیـسح  دنتفگیم  ياهدع  دناهتفگ . اهنخـس  تاقالم  نیا  هرابرد  مدرم  دنتـشگرب .

يوار مهدیم . وت  هب  ارنآ  زا  رتـهب  زاـجح  رد  دوخ  لاوما  زا  تفگ : نیـسح  دوشیم . هرداـصم  ملاوما  تفگ : رمع  میورب . هیواـعم  نب  دـیزی 
(54. دناهدینـشن ار  اـهنآ  نانخـس  هک  یلاـح  رد  دـناهتفگ  اـههعیاش  اهنخـس و  صوـصخ  نیا  رد  مدرم  دیدنـسپن . ار  نخـس  نیا  رمع  تفگ :

نآ رب  ناثدحم  هورگ  دناهدرک و  لقن  ام  يارب  رگید  ناثدحم  يدزا و  ریهز  نب  بعقـص  دیعـس و  نب  دلاجم  هک  هچنآ  اما  تفگ : فنخموبا 
ای مدرگرب . ماهدـمآ  اجنآ  زا  هک  یئاـج  هب  راذـگب  اـی  ریذـپب . نم  زا  ار  دروم  هس  نیا  زا  یکی  تفگ : وا  هب  نیـسح  هک  تسنآ  دـنراد  قاـفتا 

(55. مشاب هتـشاد  یفیاظو  قوقح و  نانآ  دننام  ات  دیتسرفب  ناناملـسم  ياهزرم  زا  یکی  هب  ارم  ای  مراذگب و  دیزی  تسد  رد  ار  متـسد  راذگب 
ات متفر و  قارع  هکم و  هب  هنیدم  زا  هدـش و  هارمه  نیـسح  اب  درک : لقن  ناعمـس  نب  ۀـبقع  زا  بدـنج  نب  نمحرلادـبع  اما  تفگ : فنخموبا 

هچنآ دنگوس  ادخب  مدینش . نایهاپس  نایم  قارع و  هار ، نیب  هکم ، هنیدم ، رد  مدرم  اب  ار  وا  نانخـس  هدشن و  ادج  وا  زا  دش  هتـشک  هک  ینامز 
، دنتـسرفب ناناملـسم  ياهزرم  زا  یکی  هب  ار  وا  ای  دـیامن  تعیب  دـیزی  اـب  هک  تفگن  ع )  ) نیـسح زگ  ره  دـنیوگیم ، هتـشادنپ و  مدرم  هک  ار 
: تفگ فنخموبا  ( 56. دش دـهاوخ  هچ  مدرم  راک  تبقاع  منیبب  هتفر و  روانهپ  نیمز  نیا  هب  ات  دـینک  میاهر  هک  تفگ : ار  نخـس  نیا  نکیلو 

رمع دعب  دندرک . تاقالم  ار  رگیدکی  راب  راهچ  هس  دعس  رمع  نیسح و  دندرک : لقن  نم  يارب  ریهز  نب  بعقص  ینادمه و  دیعس  نب  دلاجم 
تدحو شوماخ و  ار  گنج  شتآ  ادخ  هک  یتسردب  ادخ ، يانث  دمح و  زا  دعب  اما  : تشون همان  دایز  هحفص 69 ] نب [  هَّللادیبع  هب  دعس  نب 

دننام هک  میتسرفب  ناناملـسم  ياهزرم  زا  یکی  هب  ار  وا  اـی  ددرگرب  دراد  تساوخرد  نیـسح  داد . ناـماس  ار  تما  راـک  دومن و  داـجیا  هملک 
داهنشیپ نیا  دهاوخب . ار  وا  رظن  نیب  ام  یف  لئاسم  دروم  رد  دنک و  تعیب  وا  اب  هتفر و  دیزی  نینمؤملاریما  دزن  ای  دنک . یگدنز  ناملـسم  کی 

ریما و هاوخکین  هک  تسا  يدرم  همان  نیا  تفگ : دـناوخ  ار  همان  هَّللادـیبع  یتقو  تفگ : يوار  . تسا تما  حالـص  امـش و  تیاـضر  بجوم 
رد ینکیم  لوبق  ار  نیـسح  داهنـشیپ  اـیآ  تفگ : تساـخرب و  نشوجلايذ  نب  رمـش  تفگ : يوار  مدرک . لوبق  هلب  تسا . دوخ  موق  زوسلد 

زیزع دنمورین و  وا  ًانئمطم  دورب  وت  نیمزرـس  زا  يریگن و  ار  وا  تعیب  رگا  دنگوس  ادخب  تسا ! هدمآ  وت  رانک  وت و  نیمزرـس  هب  وا  هک  یلاح 
ادخب تسوت . اب  رایتخا  یشخبب  ای  يریگب  ماقتنا  رگا  سپ  دنهن . ندرگ  وت  روتـسد  هب  شنارای  وا و  هک  ییامن ) لمع  نانچ  دیاب   ) دش دهاوخ 

هدیدنسپ وت  رظن  تفگ : دایزنبا  دننکیم  تبحص  هتسشن و  هاپس  ود  نایم  بش  مامت  دعس  نب  رمع  نیسح و  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دنگوس 
نب رمـش  داـیز ، نـب  هَّللادـیبع  درک : لـقن  ملـسم  نـب  دـیمح  زا  دـشاریبا  نـب  نامیلـس  تـفگ : فـنخموبا  ( 57. ییوـگیم تسرد  تـسا و 
نم روتـسد  هب  هک  دـیامن  هضرع  شنارای  نیـسح و  هب  اغر  همان  وا  ات  ورب  دعـس  نب  رمع  دزن  هماـن  نیا  اـب  تفگ : دـناوخارف و  ار  نشوجلايذ 
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ار راک  نیا  دعـس  رمع  هچنانچ  دگنجب ، اهنآ  اب  دـنتفریذپن  رگا  دتـسرفب و  نم  دزن  تمالـس  لامک  رد  ار  ناشیا  دـنتفریذپ  رگا  دـنهن . ندرگ 
دزن ار  شرس  شکب و  ار  وا  هدرک و  هلمح  نیـسح  هب  شاب و  رگـشل  يهدنامرف  وت  دومن  یچیپرـس  رگا  نک و  تعاطا  وا  زا  زین  وت  داد  ماجنا 

هحفص 70 ] تسرفب [ . نم 

البرک هب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  مازعا 

وت نم  ادخ ، يانث  دمح و  زا  دعب  اما  : تشون همان  دعس  نب  رمع  هب  دایز  نب  هَّللادیبع  سپـس  درک : لقن  یبلک  بانجوبا  تفگ : فنخموبا  ( 58
هب نم  دزن  یئامن و  راودـیما  یگدـنز  يهمادا  حلـص و  هب  ار  وا  ای  ینارذـگب  تقو  هتـشادرب و  تسد  وا  زا  هک  مداتـسرفن  نیـسح  يوس  هب  ار 

هچنانچ هداتسرف و  نم  دزن  ملاس  ار  اهنآ  دندش ، میلست  هدرک و  نیکمت  ام  روتـسد  رب  شنارای  نیـسح و  رگا  نک  هاگن  ینیـشنب ... وا  تعافش 
بسا وا  رب  ندش  هتشک  زا  سپ  دنتسه  راک  نیا  قحتسم  ناشیا  اریز  یئامن . هعطق  هعطق  هتـشک و  ار  نانآ  ات  زاتب  ناشیا  هب  دندومن  يراددوخ 

دنزیمن وا  هب  يررض  گرم  زا  سپ  مادقا  نیا  هک  منادیم  تسا و  رگمتس  رایسب  ماحرا و  يهدننک  عطق  شکرس ، ساپسان ، وا  اریز  نازاتب ،
عیطم ونـش و  فرح  ناسنا  شاداپ  يدرک ، لمع  روتـسد  هب  وت  رگا  میامن . نینچ  يو  اـب  متـشک  ار  وا  رگا  هک  ماهدرک  دـهع  دوخ  اـب  هب  یلو 

وا هب  ام  اریز  راذگاو ، نشوجلايذ  نب  رمش  هب  ار  نایهاپس  ور و  رانک  ام  هاپس  یهدنامرف  زا  يدومن ، يراددوخ  رگا  درک و  یهاوخ  تفایرد 
هحفص 71 ] مالسلاو [ . میاهتفگ . ار  مزال  تاروتسد 

اروشاع بش 

اب تفرگ  ار  همان  نشوجلايذ  نب  رمـش  هک  یماگنه  درک : لقن  يرماـع  کیرـش  نب  هَّللادـبع  زا  هریـصح  نب  ثراـح  تفگ : فنخموبا  ( 59
يارب ینادیم  حالـص  رگا  دنتـسه ، نیـسح  اب  ام  ياههداز  رهاوخ  دهد ! ناماس  ار  ریما  راک  ادـخ  تفگ : هَّللادـیبع  هب  لحملایبا  نب  هَّللادـبع 

. دروآ ایند  هب  وا  يارب  ار  نامثع  رفعج و  هَّللادبع ، سابع ، هک  دوب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  رـسمه  مازح  رتخد  نینبلاما  هدـب -، همان  ناما  ناشیا 
هب ًامتح و  هلب ، تفگ : هَّللادـیبع  دوب - بـالک  نب  رماـع  نب  بعل  نب  دـیحولا  نب  ۀـعیبر  نب  مازح  نب  لـحملایبا  نب  هَّللادـبع  يهمع  نینبلاما 

یتقو داتسرف . نامزک  دوخ  مالغ  يهلیسو  هب  ار  همان  ناما  لحملایبا  نب  هَّللادبع  دسیونب . همان  ناما  ناشیا  يارب  هک  داد  روتـسد  دوخ  بتاک 
ناسرب وا  هب  ار  ام  مالس  دنتفگ : وا  هب  ناناوج  تسا ، هداتسرف  ناتیارب  امش  ییاد  ار  همان  ناما  نیا  تفگ ) و  ، ) دناوخارف ار  اهنآ  دیسر  يو  هک 

دزن دایز  نب  هَّللادیبع  همان  اب  نشوجيذ  نب  رمش  تفگ : يوار  . تسا هیمس  رسپ  ناما  زا  رتهب  ادخ  ناما  میرادن  امش  ناما  هب  يزاین  ام  وگب ، و 
! دنک دوبان  ار  همان  نیا  هدرک و  بارخ  ار  تاهناخ  ادـخ  وت ! رب  ياو  تفگ : دـناوخ ، ار  همان  دعـس  نب  رمع  هک  یماگنه  دـمآ  دعـس  نب  رمع 

مسق ادخ  هب  يدرک  بارخ  میتشاد  حالصا  دیما  هک  ار  يراک  هدش و  وا  هب  نم  ياهداهنشیپ  شریذپ  عنام  وت  متـسه  نئمطم  ادخ  هب  دنگوس 
ار شنمشد  هدرک و  ارجا  ار  ریما  روتـسد  ایآ  درک ؟ یهاوخ  هچ  تفگ : رمـش  تسوا . رد  شردپ  حور  نوچ  دوشیمن  میلـست  زگره  نیـسح 
ار راک  نیا  دوخ  يرادن  تقایل  وت  هن ، هحفص 72 ] تفگ [ .: دعس  نب  رمع  راذگاو . نم  هب  ار  نایهاپـس  ینکیمن  نینچ  رگا  تشک ؟ یهاوخ 

رمش درک . هلمح  شنارای  نیسح و  هب  دعس  نب  رمع  مرحم  مهن  هبنشجنپ  بش  تفگ : يوار  . شاب ناگدایپ  يهدنامرف  وت  مریگیم و  هدهع  هب 
هدـمآ و ولج  بلاطیبا  نب  یلع  نادـنزرف  نامثع  رفعج و  سابع ، دـنیاجک ؟ ام  ياههداز  رهاوخ  تفگ : داتـسیا و  نیـسح  ناراـی  لـباقم  رد 

یلو میناما ! رد  یتسه  ام  ییاد  نوچ  دنک ! تنعل  ار  تناما  وت و  ادخ  دنتفگ : وا  هب  ناناوج  دیناما . رد  امـش  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  دـنتفگ :
لاحـشوخ دیوش و  راوس  دوخ ) نابـسا  رب   ) ادـخ رگـشل  يا  دز : دایرف  دعـس  نب  رمع  سپـس  تفگ : يوار  ! تسین ناما  رد  ادـخ  لوسر  رـسپ 

هب هتـسشن و  وناز  ود  دوخ  يهمیخ  لباقم  رد  نیـسح  . دـندش هدامآ  نیـسح  اب  گنج  يارب  رـصع  زاـمن  زا  دـعب  دـندش و  راوس  ناـنآ  دیـشاب 
هدـش کیدزن  اهادـص  يونـشیمن  ایآ  ردارب ؛ يا  تفگ : دـمآ و  ردارب  کیدزن  دینـش . يدایرف  بنیز  شرهاوخ  دوب . هداد  هیکت  شریـشمش 
يوار ییآیم ، ام  يوس  هب  وت  تفگ : نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  نم  تفگ : درک و  الاب  ار  دوخ  رس  ع )  ) نیسح تسا !
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. دنک تمحر  ار  وت  ادخ  شاب  مارآ  وت ؛ رب  ياو  ارچ  مرهاوخ  تفگ : ع )  ) نیسح ام ! رب  ياو  يا  تفگ : هدز و  دوخ  تروص  هب  بنیز  تفگ :
هدش و هچ  نک  لاوئس  ناشیا  زا  وش و  راوس  ردارب  يا  سابع ؛ تفگ : سپس  تساخرب ، نیسح  دمآ : رگشل  ردارب ! يا  تفگ : یلع  نب  سابع 

نب رمع  هاپـس  دزن  رهاظم  نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  هلمج  زا  راوس  تسیب  هارمه  سابع  دـناهدمآ ؟ هچ  يارب  تسا و  هداتفا  ياهزات  قافتا  هچ 
نیا هب  ای  دیهن و  ندرگ  وا  مکح  رب  ای  میئامن  مالعا  امـش  هب  هک  هدمآ  ریما  نامرف  دنتفگ : دیهاوخیم ؟ هچ  و  هدش ؟ هچ  تفگ : تفر و  دعس 

ربخ نیا  زا  ار  وا  ورب و  دنتفگ : مناسرب . وا  هب  ار  امش  ماغیپ  هتـشگرب و  هَّللادبعابا  دزن  ات  دینکن  هلجع  تفگ : سابع  دش . دیهاوخ  روبجم  راک 
هاپـس يارب  تصرف  نیا  رد  ماما  نارای  تفگ . وا  هب  ار  بلطم  دـمآ و  نیـسح  دزن  باتـش  اب  سابع  تسا . هتفگ  هچ  وا  وگب  ام  هب  نک و  هاگآ 
عورش وت  تفگ : ریهز  میوگب ؟ نخس  نم  ای  ینکیم  تبحص  موق  نیا  اب  تفگ : نیق  نب  ریهز  هب  رهاظم  نب  بیبح  دندناوخیم . هباطخ  رمع 

نادناخ و و  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  هک  یناسک  ادـخ ؛ هب  دـنگوس  تفگ : نمـشد  هاپـس  هب  رهاظم  نب  بیبح  وگب . نخـس  زین  دوخ  يدرک 
نب ةرزع  دنتـسه . یمدرم  دب  ادخ  دزن  ادرف  دنـشکب  دنیوگیم  ادخ  رکذ  ناوارف  ناهاگرحـس  هک  ار  رهـش  نیا  حلاص  ناگدـنب  وا و  تیبلها 

هدومن تیاده  هحفـص 73 ] كاپ و [  ار  اهنآ  دنوادخ  هرزع ، يا  تفگ : ریهز  يدرک ! فیرعت  دوخ  زا  یتسناوت  هچ  ره  وت  تفگ  وا  هب  سیق 
يرای كاپ  دارفا  نتـشک  يارب  ار  ناهارمگ  هک  شاـبم  اـهنآ  زا  مهدیم  مسق  ار  وت  هرزع  يا  متـسه . وت  هاوخریخ  نم  سرتب ، ادـخ  زا  تسا .

نانآ زا  زین  نم  هک  تسا  لیلد  دوخ  مندوب  اجنیا  رد  تفگ : ریهز  يدوب . بهذم  ینامثع  هدوبن و  نادناخ  يهعیش  وت  تفگ : هرزع  دننکیم .
یماگنه ماهدادن و  يرای  يهدعو  وا  هب  هداتـسرفن و  وا  بناج  هب  یلوسر  هتـشونن و  نیـسح  هب  ياهمان  زگره  نم  ادخ  هب  دنگوس  اما  متـسه .

دهاوخ شیپ  هچ  وا  يارب  امش  هورگ  شنمـشد و  زا  هک  مدیمهف  مداتفا و  وا  دزن  نیـسح  هاگیاج  ادخ و  لوسر  دای  هب  مدید  ار  وا  هار  رد  هک 
: تفگ يوار  . میامن ادف  دیاهدرب ، نیب  زا  امـش  هک  شلوسر  ادخ و  قح  ظفح  يارب  ار  دوخ  هدوب و  وا  دارفا  نارای و  زا  متفرگ  میمـصت  دمآ .

نیا رد  ات  دیدرگرب  ار  بشما  هک  دهاوخیم  امـش  زا  هَّللادبعابا  مدرم ، يا  تفگ : دـناسر و  رمع  رگـشل  هب  ار  دوخ  باتـش  اب  یلع  نب  سابع 
دید میهاوخ  ار  رگیدکی  ماگنه  حبص  سپ  دربیمن ، ییاج  هب  هر  نخس  هدش ، عقاو  وا  امش و  نایم  هک  ياهلأسم  رد  اریز  دیامن ، هشیدنا  راک 

تـصرف ار  بشما  نیـسح  تفریذـپ . میهاوخن  میدوبن ، لیام  رگا  میهنیم و  ندرگ  نادـب  سپ  میتفریذـپ  ار  امـش  تساوخرد  رگا  هَّللاءاشنا .
دعـس نب  رمع  داد ، ار  ماغیپ  نیا  یلع  نب  سابع  هک  یماگنه  دـیامن . تیـصو  شنادـناخ  هب  هدرک و  یگدیـسر  شیاهراک  هب  ات  دـهاوخیم 
شاـک يا  تفگ : دعـس  نب  رمع  تسوت . رظن  رظن ، یتـسه ، هدـنامرف  وت  ییوگیم ؟ هچ  وـت  تفگ : رمـش  تسیچ ؟ وـت  رظن  رمـش  يا  تفگ :

رگا دنگوس  ادخ  هب  هَّللاناحبـس ! تفگ : يدـیبز  ۀملـس  حاجح  نب  ورمع  تسیچ ؟ امـش  رظن  تفگ : رگـشل  هب  دعـس  نب  رمع  سپـس  مدوبن .
دوز حبص  دنگوس  دوخ  ناج  هب  نک ، لوبق  تفگ : ثعـشا  اب  سیق  يدرکیم . لوبق  دیاب  دندرکیم  وت  زا  یتساوخرد  نینچ  مه  ملید  مدرم 

ناـشیا هب  بشما  مه  درک  دـنهاوخ  نـینچ  هـک  منادـب  رگا  ادـخ  هـب  دـنگوس  تـفگ : دعـس  نـب  رمع  دـنوشیم . هداـمآ  وـت  اـب  گـنج  يارب 
یتسناوت رگا  ورب  ناشیا  يوس  هب  تفگ : ماما  دوب : هدروآ  ماما  يارب  ار  دعس  نب  رمع  مایپ  یلع  نب  سابع  هک  یماگنه  تفگ : يوار  . مزاتیم

هک دنادیم  دوخ  وا  مینارذـگب  راگدرورپ  رافغتـسا  اعد و  زامن و  هب  ار  بش  نیا  ات  نک ، رود  ار  نانآ  بشما  ریگب و  تلهم  ناشیا  زا  ادرف  ات 
نب هَّللادبع  زا  هریصح  نب  ثراح  تفگ : فنخموبا  ( 60. مراد تسود  ار  ندومن  رافغتسا  ناوارف و  ياعد  نارق و  تئارق  زامن و  ندناوخ  نم 

هحفـص شیادص [  هک  ییاج  رد  دـمآ و  ام  يوس  هب  دعـس  نب  رمع  يوس  زا  ياهداتـسرف  درک : لقن  نیـسح  نب  یلع  زا  وا  يرماع و  کیرش 
رگا هدرب و  دایز  نب  هَّللادـیبع  ریما  دزن  ار  امـش  دـیدش  میلـست  رگا  میهدیم . تلهم  امـش  هب  ادرف  ات  ام  تفگ : داتـسیا و  دـشیم  هدینـش  [ 74
یکی یقرشم  هَّللادبع  نب  كاحض  زا  یشئاف  مصاع  نب  هَّللادبع  تفگ : فنخموبا  ( 61. تشاد میهاوخن  رب  تسد  امش  زا  دیدرک ، يراددوخ 

هَّللادبع زا  هریـصح  نب  ثراح  نینچمه  تفگ : فنخموبا  ( 62. درک عمج  ار  شنارای  ع )  ) یلع نب  نیـسح  درک : لقن  نادـمه  هلیبق  دارفا  زا 
نیسح نب  یلع  درک . عمج  ار  شنارای  ماگنه  بش  نیسح  دعس  نب  رمع  نتفر  زا  سپ  درک : لقن  نیسح  نب  یلع  زا  وا  يرماع و  کیرش  نب 

انث دـمح و  نکمم  لکـش  نیرتهب  هب  ار  ادـخ  تفگیم : شنارای  هب  مردـپ  مدینـش  مونـشب . ات  متفر  وا  کـیدزن  یلو  مدوب  راـمیب  نم  تفگ :
رد یتخومآ ، نآرق  ام  هب  یتشاد ، یمارگ  توبن  هلیسو  هب  ار  ام  هک  میاتسیم  ارت  ایادخ  منکیم . شیاتس  تولج  تولخ و  رد  ار  وا  هدومن و 
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هتـسیاش و ار  سک  چیه  نم  دـعب ؛ اما  يدادـن . رارق  نامناکرـشم  زا  هداهن و  لد  مشچ و  شوگ و  ام  يارب  يدرک و  تیانع  نامتریـصب  نید 
. دهدب ار  شاداپ  نیرتهب  امـش  هب  نم  بناج  زا  دنوادخ  ماهدـیدن . منادـناخ  زا  رتدـحتم  رتقداص و  ار  ینادـناخ  چـیه  دوخ و  نارای  زا  رتهب 
زا ار  دوخ  تعیب  هدرک و  دازآ  ار  امش  يهمه  نم  هک  دینادب  دوش ، صخـشم  هورگ  نیا  ام و  ماجنارـس  ادرف  منکیم  نامگ  نم  دیـشاب  هاگآ 

يهلیبق دارفا  زا  یشئاف  مصاع  نب  هَّللادبع  تفگ : فنخموبا  ( 63. دیورب هدش و  راوس  هک  تسا  یبسانم  ششوپ  بش  یکیرات  متشادرب ، امش 
مالس باوج  میتسشن ، ملاس  زا  سپ  هدش و  دراو  نیسح  رب  یبح  رارصن  نب  کلام  نم و  درک : لقن  یقرشم  هَّللادبع  نب  كاحض  زا  نادمه ،

نامیپ و دیدجت  امش و  يارب  یتمالس  يزورآ  مالـس و  ضرع  يارب  میتفگ : میاهدمآ  وا  دزن  هچ  يارب  دیـسرپ  تفگ و  دماشوخ  ام  هب  داد و 
یبسح تفگ : ع )  ) نیـسح نک . تقد  شیوخ  راک  رد  سپ  دناهدرک  قافتا  وت  اب  گنج  رب  هفوک )  ) مدرم هک  میهد  ربخ  زین  میدمآ و  رادید 
کلام دینکیمن ؟ يرای  ارم  ارچ  تفگ : نیسح  میدومن . یظفاحادخ  هدرک و  اعد  وا  يارب  مارتحا  اب  هاگنآ  تفگ : يوار  لیکولا ! معن  هَّللا و 

یتقو ات  مدرگ  زاب  یهد  هزاجا  رگا  اما  متـسه ، دنملایع  ضورقم و  زین  نم  متفگ : وا  هب  نم  متـسه . دنملایع  ضورقم و  نم  تفگ : رـصن  نب 
نیـسح ماگنه  بش  . متـساخرب وا  اب  سپ  ، يدازآ وت  تفگ : نیـسح  دیگنج ! مهاوخ  وت  زا  عافد  يارب  دنامن  یقاب  تیارب  يرواگنج  چیه  هک 
دیریگب ارم  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  تسد  امش ، مادک  ره  هحفص 75 ] دیوش و [  راوس  بش  رتش  رب  هدرک و  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  تفگ :

ار نارگید  دنبای  تسد  نم  هب  رگا  هتساوخ و  ارم  نانیا  اریز  دنک  لصاح  یشیاشگ  ادخ  هک  ینامز  ات  دیربب  دوخ  ياهرهـش  اهاتـسور و  هب  و 
، مینامب یقاب  وت  زا  دـعب  هک  مینکیمن  نینچ  دـنتفگ : رفعج  نب  هَّللادـبع  نادـنزرف  ناگداز و  ردارب  نارـسپ ، ناردارب ، سپ  دـننکیمن . لابند 
ع)  ) نیـسح دـندرک . نایب  یهباشم  بلاطم  شنارای  رگید  سپـس  تفگ  نینچ  یلع  نب  سابع  ادـتبا  دـنیبن . ام  زا  زگره  ار  راک  نیا  دـنوادخ 

دنهاوخ اهنآ  تفگ : دنهاوخ  هچ  مدرم  دنتفگ : ناشیا  دیورب . دیناوتیم  هدوب و  یفاک  امش  يارب  ملـسم  تداهـش  لیقع ، نادنزرف  يا  تفگ :
ریـشمش هدزن و  ياهزین  هتخادنین ، يریت  ناشیا  هارمه  دندرک و  كرت  ار  دوخ  ناگداز  ومع  نیرتهب  رورـس و  گرزب و  لیقع ، نارـسپ  تفگ 

هدرک و تیادـف  ار  دوخ  هداوناخ  لام و  ناـج ، هکلب  مینکیمن ، نینچ  ادـخ  هب  دـنگوس  هن  دـناهدرک ! هچ  مینادیمن  هرخـالاب )  ) دندیـشکن و
زا مصاع  نب  هَّللادـبع  تفگ : فنخموبا  »64. دنادرگ تشز  ار  وت  نودـب  یگدـنز  دـنوادخ  میـسرب و  تاهتـساوخ  هب  ات  میگنجیم  وت  هارمه 
هک میروایب  ادخ  يارب  يرذع  هچ  مینک  اهر  ار  وت  رگا  تفگ : تساخرب و  يدسا  هجسوع  نب  ملسم  درک : لقن  یقرشم  هَّللادبع  نب  كاحض 
ادج وت  زا  دنامب ، متـسد  رد  دایز  هبرـض  رطاخب  مریـشمش  هتـسد  دنکـشب ، اهنآ  هنیـس  رد  ماهزین  رگا  ادخ  هب  دنگوس  میاهدرکن ! دا  ار  وت  قح 

هَّللادبع نب  دیعـس  . مهد ناج  وت  هارمه  ات  درک  مهاوخ  هلمح  اهنآ  هب  گنـس  اب  مشاب  هتـشادن  گنج  يارب  یحالـس  یتح  رگا  دـش ، مهاوخن 
. میاهدرک ظفح  وت  هب  تبـسن  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تمرح  هک  دنادب  ادخ  ات  درک  میهاوخن  اهر  ار  وت  زگره  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : یفنح 

رارکت راب  داتفه  ار  لمع  نیا  دنهدیم و  داب  هب  ار  مرتسکاخ  دش و  مهاوخ  هدنازوس  هدنز و  سپـس  هدش  هتـشک  هک  منادب  رگا  مسق  ادخ  هب 
ندرم راب  کی  اهنت  نیا  هک  یتروص  رد  منکن  ادـف  ار  دوخ  ناج  هنوگچ  مهد . ناـج  وت  لـباقم  رد  اـت  موشیمن  ادـج  وت  زا  زگره  دـننکیم 

تـسود دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : نیقلا  نب  ریهز  تفگ : يوار  ! دیـسر دـهاوخن  نایاپ  هب  زگره  هک  دراد  دوجو  یتمارک  نآ  سپ  رد  تسا و 
وت و ندش  هتشک  زا  هلیسو  نیدب  ادخ  هکلب  موش  هتشک  تروص  نیمه  هب  راب  رازه  ات  هدش و  هتـشک  هرابود  هدنز و  سپـس  موش  هتـشک  مراد 

ادـج وـت  زا  دـنگوس  ادـخب  دـنتفگ : هدرک و  ناـیب  هباـشم  ینانخـس  زین  شناراـی  رگید  تفگ : يوار  دـیامن . يریگوـلج  تنادـناخ  ناـناوج 
دهع هب  میوش  هتـشک  نوچ  درک و  میهاوخ  تظفاحم  وت  زا  نامیاهتـسد  تروص و  هحفص 76 ] هنیـس [ ، اب  داب . وت  يادف  ام  ناج  میوشیمن ،

: دندرک لقن  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نب  یلع  زا  كاحـضلاوبا  بعک و  نب  ثراح  تفگ : فنخموبا  »65. میاهدرک لمع  فیلکت  هب  اـفو و  دوخ 
مالغ ّيَوُح  دوب و  دوخ  همیخ  رد  اهنت  مردپ  درکیم . يراتسرپ  نم  زا  بنیز  ماهمع  مدوب و  هتسشن  دش  دیهـش  مردپ  نآ  يادرف  هک  یبش  رد 
يدـب تسود  هک  داب  وت  رب  فا  اـیند  يا  : دـناوخیم ار  راعـشا  نیا  مردـپ  هک  دوب  دوخ  ریـشمش  حالـصا  ریمعت و  لوغـشم  زین  يراـفغ  رذوبا 

دنوادـخ هـب  ار  راـک  . دوـشیمن یـضار  ناواـت  هـب  راگزوریاهتـشک  ار  ناـیوجقح  اـی  ناراـی  ، ناـهاگماش نادادـماب و  رد  رایـسب  هـچ  . یتـسه
ياهنوگ هب  دناوخ  هبترم  هس  ای  ود  ار  رعـش  نیا  تفگ : نیـسحلا  نب  یلع  . موریم نم  هک  دوریم  ار  یهار  نیمه  ياهدنز  ره  .و  ماهدراذگاو
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هک مدرک  نیقی  سپ  مدرک . رایتخا  توکـس  هدش و  هیرگ  عنام  اما  تفرگ  ار  میولگ  ضغب  تسیچ . وا  روظنم  هک  متـسناد  هدش و  هجوتم  هک 
هدومن و لرتنک  ار  دوخ  تسناوتن  دـننکیم  يراز  دوز  دـنابلقلا و  قیقر  نانز  نوچ  دینـش و  ار  وا  نانخـس  زین  ماهمع  تسا . هدـش  لزان  الب 

نـسح مردارب  یلع و  مردـپ  همطاف و  مردام  مدوب ! هدرم  شاک  تبیـصم ! نیا  زا  ياو  يا  تفگ : تفر و  مردـپ  دزن  هنهرب  رـس  ناشکنماد و 
: تفگ درک و  هاگن  وا  هب  ع )  ) نیسح تفگ : يوار  ناگدنیآ . سردایرف  ناگتـشذگ و  نیـشناج  يا  تسوت )؟ تبون  مه  زورما  ایآ  ، ) دندرم
؟ یتسه ندش  هتشک  رظتنم  ایآ  وت ، يادف  مناج  هَّللادبعابا ! يا  تیادف  مردام  ردپ و  : تفگ بنیز  دربب . ار  وت  يرابدرب  ناطیش  ادابم  مرهاوخ ؛
، دـنراذگب مارآ  ار  اطق  غرم  ماگنه  بش  رگا  تفگ : هدـش و  رپ  ع )  ) نیـسح نامـشچ  رد  کـشا  دـهد . همادا  ار  دوخ  نخـس  تسناوتن  یلو 
! دـهدیم رازآ  ًادـیدش  ار  مناج  هتـسکش و  ارم  لد  نخـس  نیا  دـنریگیم ؟ روز  هب  ار  وت  ناج  ایآ  نم ! رب  ياو  يا  تفگ : بنیز  دـباوخیم .
: تفک تخیر و  بآ  وا  تروـص  هب  تساـخرب و  ع )  ) نیـسح داـتفا . نـیمز  رب  شوـهیب  درک و  هراـپ  ناـبیرگ  هدز و  یلیـس  دوـخ  هـب  هاـگنآ 
 ] زیچ همه  دـننامیمن و  رادـیاپ  نامـسآ  لـها  هدرم و  نیمز  لـها  يهمه  هک  نادـب  هاوخب و  یلـست  وا  زا  نک و  هشیپ  ادـخ  ياوقت  مرهاوخ ؛

، ردپ تساتکی . اهنت و  دوخ  دندرگیم و  زاب  وا  يوس  هب  همه  دیرفآ و  ار  نیمز  شتردق  اب  هک  ییادخ  رگم  دـش  دـهاوخ  دوبان  هحفص 77 ]
اب نیـسح  تفگ : يوار  . درم زین  دوب  وگلا  ناناملـسم  همه  نانآ و  نم و  يارب  هک  ادخ  لوسر  و  دندرم ، دندوب  نم  زا  رتهب  هک  مردارب  ردام و 
زا سپ  نزم و  تتروص  هب  هدـم و  كاـچ  ناـبیرگ  نم  يارب  مهدیم  دـنگوس  ار  وـت  مرهاوـخ  يا  تفگ : داد و  يرادـلد  ار  وا  نانخـس  نیا 
داد روتـسد  ناشیا  هب  هتفر و  دوخ  نارای  يوس  دـیناشن و  نم  راـنک  ار  وا  سپـس  تفگ : يوار  نکم . نویـش  يراز و  نم  يارب  ندـش  هتـشک 

فرط کی  زا  نمـشد  اب  دـننامب و  اههمیخ  نورد  دوخ  دـننارذگب و  مه  نایم  زا  ار  اهرداچ  بانط  هدرک و  کیدزن  رگیدـکی  هب  ار  اههمیخ 
زامن و هب  ار  بش  مامت  شنارای  نیـسح و  درک : لقن  یقرـشم  هَّللادبع  نب  كاّحـض  زا  مصاع  نب  هَّللادبع  تفگ : فنخموبا  »66. دنوش وربور 

نیا نیـسح  دـندوب و  دـمآ  تفر و  رد  ًامئاد  نمـشد  نانابهگن  نایهاپـس و  تفگ : يوار  دـندنارذگ . قخ  هاگرد  هب  يراز  اعد و  رافغتـسا و 
ناکام نیهم . باذع  مهل  ًامثا و  او  دادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیّذلا  نبـسحیال  دـناوخیم و  ار  نآرق  تایآ 
روصت دـندش  رفاک  یگنر  ود  ییورود و  اـب  هک  یناـسک  نآ  [ : ) 53  ] بیطلا نم  ثیبخلا  زیمی  یّتـح  هیلع  متنأ  اـم  یلع  نینمؤملا  رذـیل  هَّللا 

ات میاهدوزفا  نانآ  هافر  رمع و  رب  روظنم  نیدب  ام  میاهدرک . اطع  نانآ  هب  یتخبـشوخ  رطاخ  هب  ار  یگدنز  هافر  ینالوط و  رمع  نیا  هک  دننکن 
. تسا ایهم  ياهدننک  راوخ  باذع  نانآ  يارب  دنخزود و  نارای  نانیا  دنوش . مورحم  قح  شزرمآ  زا  دنیازفیب و  دوخ  نایغط  ییوگروز و  رب 

نانمؤم امـش  هکلب  دنامب  هتخانـشان  نانآ  صلخم  قفانم و  هک  دراذگاو  تلاح  نیمه  هب  ار  نانمؤم  هک  تسین  شور  نیا  ار ، نامحر  دنوادخ 
دینش و ار  نیسح  نآرق  يادص  دوب ، ینابهگن  لاح  رد  هک  نمـشد  نایهاپـس  زا  یکی  دزاس .) ادج  ناکاپ  زا  ار  امـش  كاپان  ات  دیامزآیم  ار 

نبریرب هب  متخانـش و  ار  وا  تفگ : يوار  میتسه . امـش  زا  ناگدش  ادج  ام  هیآ ، نیا  رد  ناگزیکاپ  زا  روظنم  دنگوس ، هبعک  يادخ  هب  تفگ :
، فیرـش وگلذـب ، عبط ، خوش  يدرم  يو  تسا - رهـش  نب  هَّللادـبع  یعیبس  برحوبا  وا  متفگ  هن ، تفگ : تسیک ؟ وا  ینادیم  متفگ : ریـضح 
، قساف يا  تفگ : وا  هب  ریـضح  نب  ریرب  دوب - هدرک  ینادـنز  ار  وا  تیاـنج  رطاـخ  هب  اـهراب  سیق  نب  دیعـس  دوب و  تراـهم  ياراد  عاـجش و 
: تفگ ترحوبا  ریضح . نب  ریرب  داد : باوج  یتسیک ، وت  تفگ : يو  تسا ! هداد  رارق  ناکاپ  زا  ار  وت  ادخ  هک  هحفص 78 ] ینکیم [  روصت 
زا یهاوخیم  ایآ  برحاـبا ، يا  تفگ : ریرب  . دـش یهاوخ  كـاله  ریرب  يا  دـش ، یهاوخ  كـاله  مسق  ادـخب  منک ! رواـب  مناوتیمن  هَّلل ! اـنا 

نخس نیا  یتسرد  رب  مه  نم  تفگ : برحوبا  دیتسه ، ناکاپان  زا  امـش  ناکاپ و  ام  دنگوس  ادخب  ینک ؟ هبوت  ادخ  يوس  هب  تگرزب  ناهانگ 
زا يزنع  ةرذع  نب  دـیزی  اب  یـسک  هچ  سپ  موش ! تیادـف  تفگ : تسا ؟ ریثأتیب  وت  يارب  تخانـش  نیا  ایآ  وت ، رب  ياو  متفگ : مهاوگ . امش 

: تفگ يوار  یناداـن . وت  دـنادرگ ، تشز  هراومه  ار  وت  رظن  ادـخ  تفگ : ریرب  . تسا نم  هارمه  نونکا  و  دـشونب ! بارـش  لـئاو  نب  زنع  هلیبق 
زا سپ  هبنش  زور  دعـس  نب  رمع  تفگ : يوار  دوب . ام  نابهگن  هاپـس  هدنامرف  یـسمحا  سیق  نب  ةرزع  بش  نآ  تشگ و  زاب  برحوبا  سپس 

يوار . دوب اروشاع  زور  نآ  لاح  ره  رد  هعمج و  زور  دناهتفگ  ياهدع  درک . تکرح  ع )  ) نیسح فرط  هب  دوخ  نارای  رگشل و  اب  حبص  زامن 
نب ریهز  وا  دوب  وا  هارمه  هدایپ  لهچ  راوس و  ود  یـس و  درک  رازگرب  نانآ  اب  ار  حبـص  زاـمن  هدومن و  هداـمآ  ار  دوخ  ناراـی  نیـسح  تفگ :
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رد داد . یلع  نب  سابع  تسدـب  ار  مچرپ  داد و  رارق  دوخ  نارای  پچ  حانج  هدـنامرف  ار  رهاظم  نب  بیبح  تسار و  حاـنج  هدـنامرف  ار  نیقلا 
رس تشپ  زا  نمشد  ادابم  هک  دننک  اپب  شتآ  اهرداچ  تشپ  داد  روتسد  نیسح  دنداد و  رارق  دوخ  رس  تشپ  ار  اههمیخ  یگنج ، شیارآ  نیا 

دوب اهرداچ  تشپ  کچوک  یهاربآ  هیبش  هک  یلادوگ  رانک  ین  بوچ و  يرادقم  داد  روتسد  ع )  ) نیسح تفگ : يوار  . دنک هلمح  ناشیا  هب 
هلمح ام  رب  رگا  دـنتفگ  دـنتخیر و  نآ  رد  ار  اـهین  بوچ و  دـندرک و  رفح  قدـنخ  لکـش  هب  اروشاـع  بش  ار  يوج  نیا  هتبلا  دـنداد . رارق 
عقاو رثؤم  دندرک و  نینچ  سپ  دنگنجب ، فرط  کی  زا  اهنت  دننک و  هلمح  رـس  تشپ  زا  دنناوتن  ات  میزادنایم  شتآ  قدـنخ  نآ  رد  دـندرک 

هحفص 79 ] دش [ .

اروشاع زور 

اب دعـس  نب  رمع  هک  یماـگنه  درک : لـقن  یمرـضح  ورمع  زا  زین  وا  رـشب و  نب  دـمحم  زا  يدـنک  جـیدخ  نب  لیـضف  تفگ : فنخموبا  ( 67
یفعج ةربسیبا  نب  نمحرلادبع  هنیدم ، نادرم  هدـنامرف  يدزا  میلـس  نب  ریهز  نب  هَّللادـبع  دـمآ ، نوریب  ع )  ) نیـسح هب  هلمح  يارب  نایهاپس 

هلیبق دارفا  هدنامرف  یحایر  دیزی  نب  رح  هدنک و  هعیبر و  لیبق  دارفا  دـنامرف  سیق  نب  ثعـشا  نب  سیق  دـسا ، جـحذم و  هلیبق  نادرم  هدـنامرف 
هتشک وا  اب  هتسویپ و  ع )  ) نیسح هب  هک  دیزی  نب  رح  زج  دنتشاد  تکراسم  ع )  ) نیسح ندش  هتشک  رد  نانآ  يهمه  دندوب و  نادمه  میمت و 

يهلیبق زا  ار  هیواعم  نب  رمع  نب  روعا  نب  لیبحرش  نب  نشوجلايذ  نب  رمش  تسار ، حانج  رب  ار  يدیبز  جاجح  نب  ورمع  دعس ، نب  رمع  . دش
داد و رارق  ناگدایپ  يهدنامرف  ار  یحایر  یعبر  نب  ثبش  نایهاپس و  يهدنامرف  ار  یسمحا  سیق  نب  ةرزع  پچ ، حانج  رب  بالک  نب  بابض 

نمحرلادبع مالغ  زا  زین  وا  یفنح و  حـلاصیبا  زا  یلمج  ةرم  نب  ورمع  تفگ : فنخموبا  ( 68. درپس دوخ  مالغ  ادیوذ  تسدـب  زین  ار  مچرپ 
داد روتـسد  يو  مدوب . نیـسح )  ) دوخ رورـس  اب  نم  دـش  ع )  ) نیـسح يوس  هب  تکرح  هداـمآ  هاپـس  یتقو  درک : لـقن  يراـصنا  ّهبردـبع  نب 
نم رورـس  تفگ  يوار  تساریپ . ار  نتـشیوخ  هدـش و  همیخ  لخاد  سپـس  دـنبوکب  یفرظ  رد  ار  کـشم  يرادـقم  هدرک و  هداـمآ  ياهمیخ 

یخوش نمحرلادبع  اب  ریرب  دندرـشفیم و  ار  رگیدکی  ياههناش  هداتـسیا و  رداچ  رانک  ینادمه  ریـضح  نب  ریَُرب  ّهبردبع و  نب  نمحرلادـبع 
هب دـنگوس  تفگ : ریرب  تسین . ییوگهزره  یخوـش و  تقو  نوـنکا  مسق  هحفـص 80 ] ادخ [  هب  رادرب ، تسد  : تفگ نمحرلادـبع  درکیم .

يدوز هب  هک  متـسه  لاحـشوخ  مسق  ادخ  هب  اما  ماهدوبن . ییوگهزره  لها  ماهدش  ریپ  هک  نونکا  هچ  یناوج و  رد  هچ  دننادیم  نم  موق  ادخ 
تسین و ياهلـصاف  ام ، ناج  رب  موق  نیا  ریـشمش  ندـمآ  دورف  يهزادـنا  هب  نیعلاروح  ام و  نیب  ادـخ ، هب  دـنگوس  مینکیم . تاقالم  ار  ادـخ 
. متـساریپ ار  نتـشیوخ  هدـش و  رداچ  لخاد  نیـسح  زا  سپ  زین  ام  تفگ : يوار  دـنهد . ماجنا  ار  راـک  نیا  رتدوز  هچ  ره  اـهنآ  مراد  تسود 

نمـشد اب  وا  روضح  رد  شنارای  هاگنآ  تفگ : يوار  . تفرگ دوخ  لباقم  رد  ار  نآ  هدومن و  بلط  نآرق  دـش و  راوس  بکرم  نیـسح  سپس 
یضعب تفگ : فنخموبا  ( 69. متخیرگ هکرعم  زا  هدرک و  ياهنپ  ار  دوخ  دـندش ، هتـشک  وا  نارای  همه  مدـید  یتقو  دـندرک . يدـیدش  دربن 

هب نم  دامتعا  يراتفرگ  ره  رد  ایادـخ  درک : اعد  نینچ  درب و  الاب  ار  شتـسد  نیـسح  ماگنه  حبـص  دـندرک : لقن  یلهاک  دـلاخیبا  زا  منارای 
درادن ار  نآ  لمحت  بات  اهبلق  هک  ییاهیتخس  رایسب  هچ  ماهتسبلد . وت  ینابیتشپ  هب  یمهم  رما  ره  رد  مراودیما  وت  هب  یتخـس  ره  رد  تسوت و 

وت هاگـشیپ  هب  ار  همه  نیا  دـنکیم . شنزرـس  نمـشد  درادیم و  رب  تسد  يرای  زا  تسود  لاح  نیا  رد  ددـنبیم . یمدآ  رب  ار  هراـچ  هار  و 
زا یتمعن  ره  یتالکـشم . يهدننک  فرط  رب  هتـسب و  ياهرد  هدـنیاشگ  وت  اهنت  تسین . یتبغر  ماوت  اب  زج  هک  میوگیم  زار  وت  اب  مروآیم و 

: درک لقن  یقرـشم  كاحـض  زا  مصاع  نب  هَّللادبع  تفگ : فنخموبا  ( 70. دوشیم متخ  وت  هب  اـههار  يهمه  دزـس . ارت  ییوکین  ره  تسوت و 
، دندرک هاگن  دننک ، هلمح  ام  هب  رـس  تشپ  زا  ادابم  ات  میدوب  هتخورفارب  اههمیخ  تشپ  هک  ار  یـشتآ  دـمآ ، ام  يوس  هب  نمـشد  هک  یماگنه 

دنلب يادص  اب  تشگرب و  دیدن  يزیچ  شتآ  يهلعـش  زج  نوچ  تسیرگن و  اهرداچ  هب  دمآ و  ولج  زهجم  یبسا  رب  راوس  اهنآ  دارفا  زا  یکی 
؟ تسا نشوجلايذ  نب  رمش  هکنیا  لثم  تسیک ؟ نیا  تفگ : نیسح  یـسرب ؟ شتآ  هب  تمایق  زا  لبق  يراد  هلجع  ایآ  نیـسح ، يا  دز : دایرف 

نب ملـسم  يرتراوازـس . خزود  شنآ  هب  وت  نارچُزب ، نز  رـسپ  يا  تفگ : نیـسح  تسا . شدوخ  دـهد ، ناماس  ار  تراـک  ادـخ  هلب ، دـنتفگ :
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اطخ نم  ریت  ًانئمطم  تسا و  سرریت  رد  نونکا  وا  منزب ؟ يریت  اـب  ار  وا  اـیآ  موش ! تیادـف  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ : نیـسح  هب  هجـسوع 
. ] مشاب گنج  يهدننک  عورـش  مهاوخیمن  نم  زادنیم ، ریت  تفگ : نیـسح  تسا . ناراکمتـس  نیرتگرزب  زا  یکی  قساف  نیا  تفر . دـهاوخن 
دش کیدزن  نمشد  هاپس  هک  یماگنه  تفگ : يوار  دشیم . راوس  نیسح  نب  یلع  شرسپ  هک  تشاد  قحال  مان  هب  یبسا  نیسح  هحفص 81 ]

ات دینکن  هلجع  يونشب و  ار  منخس  مدرم ، يا  : دندینشیم همه  هک  تفگ  نخس  ياهنوگ  هب  سپس  دش . دوخ  بکرم  راوس  تشگرب و  نیسح 
دیتفای و هناقداص  ار  منخـس  هتفریذپ و  ار  مرذع  رگا  مهد . حرـش  ار  دوخ  ندمآ  تلع  هداد و  زردنا  ار  امـش  دیراد  نم  رب  هک  یقح  لیلد  هب 

اوعمجأف  » دیدرکن راتفر  فاصنا  قح و  اب  هتفریذپن و  ارم  رذع  رگا  دیرادن و  نم  اب  گنج  زا  زیهرپ  زح  ياهراچ  دـیدرک ، تواضق  هنافـصنم 
ّیلوـتی وـه  باـتکلا و  لّزن  يذـّلا  هَّللا  یّیلو  نا  [ » 54 « ] نورظنت ـال  ّیلا و  اوـضقا  ّمث  ًۀّـمغ  مکیلع  مکرمأ  نکی  ـال  مـث  مکءاکرـش  مـکرمأ و 

رب یبلطم  اب  دیراذگب  اروش  هب  ار  دوخ  راک  دیوش و  تسدمه  دینادیم  ناهج  يادخ  کیرـش  هک  ناتنایادـخ  نآ  اب  امـش  [ ») 55  ] نیحاصلا
تسا ییادخ  نآ  نم  روای  الوم و  نیقی  هب  دیهدن  متلهم  دیراذگب و  ارجا  هلحرم  هب  نم  يهرابرد  ار  دوخ  میمصت  سپس  دنامن . هدیشوپ  امش 

، نانخـس نیا  ندینـش  اب  ع )  ) نیـسح نارهاوخ  نارتخد و  تفگ : يوار  .(. درک دـهاوخ  تیامح  ناحلاص  زا  تسا و  هدرک  لزان  ار  نآرق  هک 
دنگوس دوخ  ناج  هب  دینک . مارآ  ار  نانآ  تفگ : ود  نآ  هب  داتسرف و  نانآ  دزن  ار  یلع  شرسپ  سابع و  ع )  ) نیـسح دنتـسیرگ . هدز و  دایرف 

!. تفگیمن هاریب  سابعنبا  تفگ : نیـسح  دـنتفر ، ناـنز  ندومن  تکاـس  يارب  اـهنآ  یتقو  درک . دـنهاوخ  هیرگ  داـیز  سپ  نیا  زا  ًاـنئمطم 
زا ار  وا  سابعنبا  اریز  تفگ . تیبلها  ناـنز  يهیرگ  يادـص  ندینـش  زا  سپ  ار  نخـس  نیا  نیـسح  هک  تسا  نیا  اـم  ناـمگ  تفگ : يوار 

ناگتـسرف و و  ص )  ) دمحم رب  تفگ و  انث  دمح و  ار  ادخ  نیـسح  دندش  تکاس  نانز  هک  یماگنه  دوب . هدرک  یهن  ناکدوک  نانز و  ندرب 
. تسا هتفگن  نخس  اویش  هنوگ  نیا  وا  زا  دعب  لبق و  يرونخس  چیه  زگره  مسق  ادخ  هب  تفگ : يوار  داتـسرف . رایـسب  تاولـص  ادخ  ناربمایپ 
ار نتشیوخ  هدمآ و  دوخ  هب  و  متسه ! هداوناخ  مادک  زا  یسک و  هچ  نم  هک  دیشاب  هاگآ  ادخ ؛ يانث  دمح و  زا  دعب  اما  تفگ : نیـسح  سس 
نیشناج و دنزرف  امش و  ربمایپ  رتخد  رسپ  نم  ایآ  تسا ؟ راوازـس  متمرح  نتـسکش  لالح و  نم  نوخ  نتخیر  ایآ  دینک  رکف  دییامن . تمالم 

مردپ يومع  ءادهشلادیس  يهزمح  هحفص 82 ] ایآ [  متسین ؟ دوب ، یحو  ربمایپ و  هدننک  قیدصت  ادخ و  هب  نمؤم  نیتسخن  هک  وا  يومع  رسپ 
نم و دروم  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دیاهدینـشن  ار  مدرم  نایم  روهـشم  نخـس  نیا  ایآ  تسین ! نم  يومع  رایط  رفعج  دیهـش  ایآ  و  تسین !

ادخ هب  دینادب )  ) دینکیم دییأت  تسا  تقیقح  هک  میوگیم  ار  هچنآ  رگا  دناتشهب ! لها  ناناوج  رورـس  نم ) دـنزرف   ) ود نیا  تفگ : مردارب 
هک يدارفا  زا  دینادیمن  قداص  ارم  رگا  ماهتفگن و  غورد  تسا ، نایوگغورد  فلاخم  غورد و  نمـشد  ادـخ  متـسناد  هک  ینامز  زا  دـنگوس 

سنا ای  مقرأ و  نب  دیز  يدعاس ، دعس  نب  لهس  يردخ ، دیعسابا  ، يراصنا هَّللادبع  نب  رباج  هلمج  زا  دنافقاو  نم  تقادص  هب  امش  نایم  رد 
، نانخس نیا  ایآ  دناهدینش . مردارب  نم و  دروم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  نخس  نیا  هک  تفگ  دنهاوخ  امـش  هب  ناشیا  دیـسرپب . کلام  نب 
هچ نیسح  دنادب  رگ  دتسرپیم  فرح  کی  رب  ار  ادخ  رمـش )  ) وا تفگ : باوج  رد  نشوجلايذ  نب  رمـش  دوشیمن ؟ نم  نوخ  نتخیر  عنام 

تـسار وت  هک  مهدیم  تداهـش  نم  یتسرپیم و  فرح  داتفه  رب  ار  ادخ  ًاعطق  وت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : وا  هب  رهاظم  نب  بیبح  دیوگیم !
نخـس نیا  رگا  تفگ : نایفوک  هب  نیـسح  سپـس  [ 56  ] تسا هدز  رهم  وـت  بلق  رب  ادـخ  دـیوگیم . هچ  نیـسح  هک  یمهفیمن  ییوـگیم و 

رد برغم و  قرشم و  همه  رد  دنگوس  ادخ  هب  متـسه ! امـش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  هک  دیراد  کش  زین  نخـس  نیا  رد  ایآ  تسا  كوکـشم 
؟ ماهتشک ار  امش  را  یسک  هک  دنیتسه  نم  يوجتسج  رد  رطاخ  نادب  ایآ  . تسین ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  زا  ریغ  یسک  نارگید  ای  امـش و  نایم 

نب ثبـش  يا  تفگ : نیـسح  تفگن : نخـس  سکچیه  تفگ : يوار  ؟ مراکهدـب امـش  هب  ار  یمخز  صاصق  ای  ماهدرب و  نیب  زا  ار  امـش  لام 
ربس و اهغاب  هدیـسر ، اههویم  هک  دـیتشونن  همان  نم  يارب  امـش  اـیآ  ثراـح  نب  دـیزی  يا  ثعـشا و  نب  سیق  يا  رجبا ، نب  راـجح  يا  یعبر ،
هب ارچ ، هَّللاناحبس ! تفگ : ع )  ) نیسح میاهتشونن . همان  ام  دنداد  خساپ  نانآ  وش !؟ دراو  شیوخ  يهدامآ  هاپس  رب  ایب  هدش ، بآ  رپ  اههمشچ 

هحفـص 83] مورب [ . ادخ  نیمز  رد  نما  یئاج  هب  دیهد  هزاجا  دیهاوخیمن ، ارم  رگا  مدرم ، يا  تفگ : سپـس  دـیتشون . همان  امـش  مسق  ادـخ 
وت هب  هدرک و  راتفر  يراد  تسود  هک  هنوگ  نآ  ناشیا  شاب  نئمطم  یهنیمن ؟ ندرگ  تیاههداز  ومع  نامرف  هب  ایآ  تفگ : ثعـشا  نب  شیق 
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وت زا  ار  لیقع  نب  ملـسم  نوخ  زا  شیب  مشاهینب  یهاوخیم  ایآ  یتسه ! دمحم )  ) تردارب دننام  زین  وت  تفگ : نیـسح  . درک دنهاوخن  يدـب 
یئوگازـسان زا  ادخ ، ناگدنب  درک . میهاوخن  تعاطا  ار  ناشیا  ناگدرب  دننام  هدادن و  نانآ  هب  تلذ  تسد  ام  دنگوس  ادخ  هب  هن ، دنهاوخب ؟

ار شیوخ  بکرم  ع )  ) نیـسح سپـس  تفگ : يوار  . مربیم هانپ  امـش  دوخ و  راگدرورپ  هب  درادن  تمایق  هب  نامیا  هک  يربکتم  ره  زا  امش و 
یلع تفگ : فنخموبا  ( 71. دروآ موجه  وا  يوس  هب  هاپس  هاگنآ  دنزب . دنب  وناز  نآ  هب  داد  روتسد  ناعمس  نب  ۀبقع  هب  دیناباوخ و  وناز  يور 
هلمح نیـسح  فرط  هب  یتقو  درک : لقن  هدوب  ع )  ) نیـسح ندـش  هتـشک  دـهاس  هک  یبعـش  هَّللادـبع  نب  ریثک  زا  یماـش  دعـسا  نب  ۀـلظنح  نب 

قح دیـسرتب ! ادـخ  باذـع  زا  یتـسار  هب  هفوک ، مدرم  يا  تفگ : دـمآ و  اـم  يوس  هب  دوخ  بسا  رب  راوـس  حلـسم و  نیقلا  نب  ریهز  میدرک ،
زردنا راوازس  هدشن  عقاو  امـش  ام و  نایم  ریـشمش  هک  ینامز  ات  دنک و  تحیـصن  ار  دوخ  ناملـسم  ردارب  هک  تسا  نیا  ناملـسم  رب  ناملـسم 

تلم ود  هدـش و  هراپ  اـههدرپ  میدیـشک ، ریـشمش  رگیدـکی  رب  رگا  اـما  میتسه  تلم  کـی  نید و  کـی  ياراد  ردارب و  رگیدـکی  اـب  هدوب و 
هب ار  امـش  نم  درک . میهاوخ  هچ  دنیبب  هک  دنکیم  شیامزآ  ص )  ) دمحم نادناخ  يهیلـسو  هب  ار  امـش  ام و  دنوادخ  دش . میهاوخ  فلتخم 

دـیزی و  ) ود نآ  تموکح  ماـیا  رد  اریز  منکیم . توـعد  داـیز ) نب  هَّللادـیبع   ) توغاـط يراوـخ  و  ص ))  ) دـمحم نادـناخ   ) ناـشیا يراـی 
ناکین و دـنزیوآیم و  رادـب  لخن  ناتخرد  رب  هدومن و  هلثم  ار  امـش  ياپ  تسد و  روک ، ار  ناتنامـشچ  دـید . دـیهاوخن  يدـب  زج  هَّللادـیبع )
هب هداد و  مانـشد  ار  وا  سپ  تفگ : يوار  . دنناسریم لتق  هبا  شناتـسود ر  هورع و  نب  یناه  وا و  نارای  يدع و  نب  رجح  دننام  امـش  نایراق 

ریما دزن  ملاس  ار  نانآ  اـی  هتـشک  ار  شناراـی  وت و  ماـما  اـت  تشاد  میهاوخن  رب  تسد  دـنتفگ : هتخادرپ و  داـیز  نب  هَّللادـیبع  ياـعد  حدـم و 
يرای ار  وا  رگا  سپ  تسا . هیمس  رـسپ  زا  رتراوازـس  يرای  یتسود و  يارب  س )  ) همطاف دنزرف  ادخ ، ناگدنب  تفگ : ریهز  میتسرفب . هَّللادیبع 

دوخ ناج  هب  دینک . اهر  دوخ  لاح  هب  ار  هیواعم  نب  دیزی  شیومع  رـسپ  وا و  دیربب و  هانپ  ادخ  هب  هدومن و  زیهرپ  زین  شنتـشک  زا  دـینکیمن 
تخادـنا و وا  يوس  هحفـص 84 ] هب [ . يریت  نشوجلايذ  نب  رمـش  تسا . یـضار  امـش  تعاطا  زا  زین  نیـسح  نتـشک  نودب  دیزی  دنگوس ،

وت اریز  میوگیمن  نخـس  وت  اب  وشاش ، رـسپ  يا  تفگ : ریهز  . يدومن هتـسخ  ار  ام  دوخ  یئوگرپ  اب  دـشکب  ار  وت  ادـخ  شاب  شوماخ  تفگ :
تراشب كاندرد  باذع  تمایق و  زور  يراوخ  هب  ار  وت  ینادب . ار  ادخ  باتک  زا  هیآ  ود  منکیمن  نامگ  دـنگوس  ادـخ  هب  یتسه و  یناویح 

زا ار  وا  اب  گرم  دنگوس  ادخب  یناسرتیم ! گرم  زا  ارم  تفگ : ریهز  تشک . دهاوخ  يدوز  هب  ار  تماما  وت و  ادـخ  تفگ : رمـش  مهدیم .
بدایب كدرم  نیا  دیـشاب  بقارم  ادخ ، ناگدنب  تفگ : نایفوک  هب  دـنلب  يادـص  اب  سپـس  مراد . تسود  رتشیب  امـش  اب  نادـیواج  یگدـنز 

ار ص )  ) دمحم تیبلها  نادنزرف و  نوخ  هک  یناسک  دنگوس  ادخ  هب  دننکن . رد  هب  نید  زا  دنهدن و  بیرف  ار  امـش  شناشیکمه  رگمتس و 
: تفگ وا  هب  نیـسح  هاپـس  زا  يدرم  تفگ : يوار  . دیـسر دـنهاوخن  وا  تعافـش  هب  زگره  دنـشکیم  ار  اهنآ  میرح  نایماح  نارای و  هتخیر و 

نیا دناسر ، ار  شمایپ  هدرک و  تحیـصن  ار  دوخ  موق  هک  نوعرفلآ  نمؤم  دننام  زین  وت  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  درگزاب ، دیوگیم  هَّللادبعابا 
هحفص 85 ] تشاد [ . دهاوخن  دوس  نانآ  لاح  هب  یلو  يدرک  تحیصن  ار  مدرم 

دندنویپیم ماما  يودرا  هب  دیزی  نب  رح 

وا هب  دـیزی  نب  رح  درک  عورـش  ار  هلمح  دعـس  نب  رمع  هک  یماگنه  درک : لقن  هلمرح  نب  يدـع  زا  یبلک  باـنجیبا  تفگ : فنخموبا  ( 72
اهرس ندیرب  نآ ، لقادح  هک  درک  مهاوخ  یگنج  نانچنآ  هلب ، تفگ : دعس  نب  رمع  یگنجیم ؟ نیـسح  اب  دنک ! حالـصا  ار  وت  ادخ  تفگ :

نم هدهع  هب  اهراک  رکا  مسق  ادخ  هب  تفگ : دعس  نب  رمع  دیوشیمن ؟ یضار  وا  داهنشیپ  هس  زا  یکی  هب  ایآ  تفگ : رح  دشاب . اهتسد  عطق  و 
داتـسیا و مدرم  راـنک  رد  دـمآ و  سیق  نب  ةرق  ماـن  هب  دوـخ  دارفا  زا  یکی  هارمه  رح  تفگ : يوار  . تفریذـپن ریما  نکیلو  متفریذـپیم  دوـب ،

مدرک ناـمگ  ادـخ  هب  تفگ : ةرق  یهدـب ؟ شبآ  یهاوخیم  تفگ : هن ، داد : باوج  ياهداد ؟ بآ  ار  دوخ  بسا  زورما  اـیآ  ةرق ، يا  تفگ :
: متفگ وا  هب  منک . الم  رب  ار  شزار  دسرتیم  منیبب و  ار  وا  نتفر  ماگنه  تسین  لیام  دشاب و  گنج  دهاش  دـهاوخیمن  هدـش و  فرـصنم  هک 
هچ دوب  هتفگ  رگا  مسق  ادـخ  هب  متفرگ . هرانک  تشاد ، رارق  نآ  رد  دـیزی ) نب  رح   ) وا هک  ییاج  زا  منک و  شباریـس  ات  موریم  تسا ، هنـشت 
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دارفا زا  سوا  نیرجاـهم  ماـن  هب  يدرف  دـش . کـیدزن  نیـسح  هب  مک  مک  رح ، تفگ : يوار  . مـتفریم نیـسح  دزن  وا  اـب  ًاـمتح  دراد  يدـصق 
سوا نب  رجاهم  داتفا . شمادنا  هب  هزرل  درک و  توکس  رح  ینک ؟ هلمح  یهاوخیم  يراد ، يدصق  هچ  دیزی  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  شاهلیبق 

درم نیرتعاجش  دنـسرپب : نم  زا  رگا  ماهدیدن  هنوگ  نیدب  ارت  هاگچیه  نم  تسا . كوکـشم  تراتفر  دنگوس  ادخ  هب  دیزی ؛ رـسپ  يا  تفگ :
ریخم خزرد  تشهب و  نایم  ار  دوخ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رح  منیبیم .! وت  زا  هک  تسا  يراتفر  هچ  نیا  سپ  مربیم . مان  ارت  تسیک ، هفوک 

هب دز و  شیوخ  بسا  هب  سـس  مزوسب . شتآ  هب  ای  هدش و  هعطق  هعطق  هچرگ  هحفص 86 ] درک [  مهاوخ  باختنا  ار  تشهب  ًامتح  منیبیم و 
دورف ناکم  نیا  رد  ار  وت  هدش و  وت  تشگزاب  عنام  هک  متـسه  یـسک  نم  ادخ ؛ لوسر  رـسپ  يا  موش  تیادـف  تفگ : تسویپ و  ع )  ) نیـسح
اجنیا هب  راـک  هدرک و  در  ار  وـت  ياهداهنـشیپ  موـق  نیا  هک  مدرکیمن  ناـمگ  زگره  تسین  ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  مدروآ .

ياهداهنشیپ اهنآ  ماهدرک و  نایغط  اهنآ  هیلع  دنرادنپن  هک  هدرک  تعاطا  ار  نانآ  تاروتسد  زا  یخرب  درادن  یلاکـشا  متفگ : دوخ  اب  دشکب .
نونکا متـشاذگیمن و  باکر  رد  اپ  زگره  دننکیمن  لوبق  ار  وت  ياهداهنـشیپ  متـسنادیم  رگا  مسق  ادـخ  هب  تفریذـپ . دـنهاوخ  ار  نیـسح 

ادخ هلب  تفگ : نیسح  تسا ؟ لوبق  هبوت  نیا  ایآ  مریمب ، تلباقم  رد  ات  منکیم  يرای  ار  وت  شیوخ  ناج  اب  ماهدمآ و  وت  يوس  هب  هبوت  يارب 
هک ناـنچنآ  ياهدازآ )  ) يرح وت  تفگ : نیـسح  متـسه . دـیزی  نب  رح  نم  تفگ  تسیچ ؟ تماـن  دـشخبیم ، ار  وت  دریذـپیم و  ارت  يهبوـت 
زا رتهب  مشاب  تناراکراوس  ءزج  نم  رگا  تفگ : رح  ایب . نییاپ  بسا  زا  دوب . یهاوخ  هدازآ  ترخآ  ایند و  رد  هَّللاءاشنا  دـیمان . ار  وت  تردام 

تیادخ تفگ : نیـسح  دوب . دهاوخ  ندمآ  نییاپ  مراک  ماجنارـس  مگنجیم و  ناشیا  اب  یتدم  مبـسا  رب  مشاب . تناگدایپ  ءزج  هک  تسا  نیا 
دینکیمن لوبق  ار  نیسح  ياهداهنشیپ  زا  یکی  ایآ  موق ، يا  تفگ : تفر و  شنارای  لباقم  رح  . هدب ماجنا  يراد  رظن  رد  هچ  ره  دنک  تمحر 

رارکت ار  نانخس  نامه  وا  اب  رح  وگب . دعس  نب  رمع  ریما  هب  ار  نانخس  نیا  دنتفگ : درادب ؟ فاعم  وا  نتـشگ  گنج و  زا  ار  امـش  دنوادخ  ات 
نایرگ رادازع و  امش  ناردام  هفوک ، مدرم  يا  تفگ : رح  مدادیم . ماجنا  متـسناوتیم  متـشاد و  یهار  رگا  و  مدوب ، لیام  تفگ : رمع  درک .

شنمشد اما  دینکیم  وا  يادف  ار  دوخ  دیدرکیم  نامگ  دیدومن . شمیلست  دمآ  امش  يوس  هب  یتقو  هدرک و  توعد  ار  نیـسح  اریز  دنوش ،
دوـخ و دـیراذگیمن  هدوـمن و  شاهرــصاحم  فرط  ره  زا  و  دیاهتــسب . وا  رب  هار  هدرک و  شــسوبحم  دـیراد . ار  وا  نتــشک  دـصق  هدـش و 
اههچب و نانز ، دوخ ، تسین . کلام  ار  دوخ  نایز  دوس و  هک  هدش  يریسا  دننام  دورب و  ادخ  گرزب  نیمزرـس  زا  ینما  ياج  هب  شاهداوناخ 

نونکا دـیاهدرک و  عنم  دـننکیم ، انـش  نآ  رد  اهگـس  اـهکوخ و  هدیـشون و  نآ  زا  یحیـسم  سوجم و  دوـهی ، هک  تارف  بآ  زا  ار  شناراـی 
نامز نیا  رد  هک  يراک  زا  دینکن و  هبوت  رگا  دیدومن ! يدب  راتفر  ص )  ) دمحم نادنزرف  اب  هک ) دینادب  . ) تسا هدش  بلاغ  نانآ  رب  یگنـشت 

ریت ار  وا  هدرک و  هلمح  نمشد  هاپس  ناگدایپ  هظحل  نیا  رد  دنکن . ناتباریس  تمایق  یگنـشت  رد  ادخ  دیرادن  رب  تسد  دیتسه  ممـصم  نآ  رب 
هحفص 87 ] داتسیا [ . ع )  ) نیسح ماما  روضح  رد  تشگرب و  رح  دندومن ، ناراب 

دنکیم زاغآ  ار  گنج  دعس  نب  رمع 

هدرک هلمح  ناشیا  يوس  هب  دعس  نب  رمع  دندرک : لقن  ملسم  نب  دیمح  زا  دشاریبا  نب  نامیلـس  ریهز و  نب  بعقـص  تفگ : فنخموبا  ( 73
دیشاب دهاش  تفگ : درک و  باترپ  ماما  هاپس  يوسب  داهن و  نامک  رد  يریت  دعس  نب  رمع  سپس  ربب ، ولج  ار  تمچرپ  دیوذ ؛ يا  دز : دایرف  و 

زا ریمع  نب  هَّللادـبع  مان  هب  يدرم  اـم  ناـیم  رد  درک : لـقن  باـنجوبا  تفگ : فنخموبا  ( 74. متخادنا ریت  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  هک 
یلاوح رد  دوب و  هدش  نکاس  هفوک  رد  هک  تشاد - روضح  طقاس  نب  رمن  هلیبق  زا  دـبع  رتخد  بهوما  مان  نب  ینز  هارمه  هب  میلعینب  يهلیبق 

زا دنتـسه  نیـسح  يوس  هب  مازعا  هدامآ  هک  دـید  هلیخن  رد  ار  هفوک  مدرم  هَّللادـبع  دوب - هتفرگ  ياهناخ  نادـمه  يهلیبق  کیدزن  دـعجلا  رئب 
داهج رب  نم  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : دنوریم . ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  دنزرف  نیسح  يوس  هب  دش : هتفگ  وا  هب  دیـسرپ . ار  تلع  اهنآ 

يو دشاب . هتـشاد  يرتشیب  باوث  ادخ  دزن  دنوریم  ناشربمایپ  رتخد  دنزرف  گنج  هب  هک  نانیا  اب  داهج  مراودیما  مدوب . صیرح  نیکرـشم  اب 
ار وت  ادخ  ياهتفرگ ، یتسرد  میمصت  تفگ : شنز  دومن . علطم  دوخ  میمصت  زا  ار  وا  تفگ و  دوب ، هدینـش  ار  هچنآ  هتفر و  دوخ  رـسمه  دزن 
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یماگنه دنتسویپ  نیـسح  هب  دندمآ و  هنابـش  اهنآ  تفگ : يوار  . میآیم وت  اب  زین  نم  هدب  ماجنا  ار  راک  نیا  دوش ، نومنهر  اهراک  نیرتهب  هب 
هحفـص 88] دایز [  نب  هَّللادیبع  مالغ  ملاس  نایفـسیبا و  هب  دایز  مالغ  راسی  دندرک ، يزادنا  ریت  ماما  نارای  هب  وا  هاپـس  دعـس و  نب  رمع  هک 

ناشیا هب  نیـسح  دنتـساخرب ، مشخ  اب  ریـضح  نب  ریرب  رهاظم و  نب  بیبح  دـنک ؟ هزرابم  ام  اب  هک  تسه  یـسک  ایآ  دـنتفگ : هدـمآ و  نوریب 
یتقو مورب . اهنیا  گنج  هب  هدـب  هزاـجا  دـنک ، تمحر  تیادـخ  هَّللادـبعابا  يا  تفگ : تساـخرب و  یبلک  ریمع  نب  هَّللادـبع  دینیـشنب . تفگ :
رگا تفگ : سپ  تشک  دهاوخ  ار  اهنآ  وا  هک  منکیم  نامگ  تفگ : تسا  هناشراهچ  يوق و  ياهوزاب  اب  دق  دنلب  يدرم  وا  هک  دـید  نیـسح 

نب ریهز  دیاب  میـسانشیمن . ارت  دنتفگ : اهنآ  درک . یفرعم  ار  دوخ  يو  یتسیک ؟ دـنتفگ : وا  هب  تفر ، اهنآ  يوس  هب  هَّللادـبع  ورب . یهاوخیم 
يا تفگ : وا  هب  یبلک  دوب . هداتـسیا  دربن  هدامآ  ملاس  لباقم  رد  راسی  دـنیایب . ام  گـنج  هب  ریـضح  نب  ریرب  اـی  رهاـظم و  نب  بیبح  اـی  نیقلا 

هب ياهبرض  ریشمش  اب  سپس  تسا . رتهب  وت  زا  هک  دیآیم  وت  يوس  هب  یسک  یلو  یتسین ! یـضار  نم  لثم  رفن  کی  يهزرابم  هب  وت  هدازانز ،
زا يو  دمآ . وت  يوس  هب  هدرب  نیا  دز : دایرف  هدرک و  هلمح  وا  هب  ملاس  دوب ، راسی  نتـشک  لوغـشم  وا  هک  ماگنه  نیا  رد  داد . ناج  هک  دز  وا 
وا هب  سپـس  دـش . عطق  وا  پچ  تسد  ناتـشگنا  درک و  رپس  ار  دوخ  پچ  تسد  یبلک  دز . وا  هب  ياهبرـض  دومن و  هدافتـسا  یبلکنبا  تلفغ 

تفارـش نیمه  . متـسه بلک  دنزرف  نم  هک  دینادب  دیـسانشیمن  ارم  رگا  : دناوخیم زجر  تشگزاب  لاح  رد  تشک و  زین  ار  وا  دز و  ياهبرض 
وت زا  شیپ  نم  بهوما ، يا  . منکیمن هلان  گـنج  ماـگنه  هب  .و  مرویغ ناوت و  رپ  يدرم  نم  . دیـسانشب ار  منادـناخ  هک  تسا  یفاـک  نم  يارب 

ار همیخ  بوچ  وا ) رـسمه   ) بهوما . تسا نمؤم  شیادـخ  هب  هک  ياهدـنب  يهبرـض  . منزیم ار  نانآ  هزین  اب  منکیم و  زاغآ  نانآ  هب  ار  هلمح 
ار وا  تساوخ  یبلک  نک . گنج  دمحم  كاپ  نادنزرف  رطاخب  تیادف ، مردام  ردـپ و  تفگیم : وا  هب  تفر و  شرهوش  يوس  هب  تشادرب و 
درک و ادص  ار  بهوما  نیسح  موشیمن . ادج  وت  زا  متسه و  تهارمه  رم گ  ات  تفگ : دیشک و  ار  شرهوش  نهاریپ  وا  یلو  دربب  نانز  دزن 
رب ار  گنج  اریز  دـنک  تمحر  تیادـخ  شاب  ناشیا  اب  درگزاب و  نانز  يوس  هب  دـهد . کین  شاداپ  وت  هب  تیبلـها  بناـج  زا  ادـخ  تفگ :

( هفوک هاپـس   ) تسار حانج  يهدـنامرف  هک  يدـیبز  جاّجح  نب  ورمع  تفگ : يوار  . تشگزاب نانز  يوس  هب  زین  بهوما  تسین . بجاو  نانز 
اذل دـنتفرگ . هحفـص 89 ] نمـشد [  فرط  هب  ار  اـههزین  هتـسشن و  وـناز  ود  رب  نیـسح  ناراـی  دـش  کـیدزن  هک  یماـگنه  درک . هـلمح  دوـب ،

حورجم زین  يدادعت  هتشک و  اهنآ  زا  رفن  دنچ  دندومن و  ناراب  ریت  ار  ناشیا  ماما  نارای  دنتسشن . بقع  هدوبن و  يورشیپ  هب  رداق  ناراکراوس 
ع)  ) نیسح ماما  لباقم  رد  هزوح  نب  هَّللادبع  مان  هب  میمتینب  نادرم  زا  یکی  سپس  درک : لقن  رفعجوبا  نیـسح  تفگ : فنخموبا  ( 75. دندش

نم تسین  نینچ  تفگ : نیسح  داب . تراشب  شتآ  رب  ار  وت  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  تفگ : نیسح  نیسح ! يا  نیـسح ، يا  تفگ : داتـسیا و 
يا دنتفگ : وا  هب  شنارای  تسیک ؟ نیا  درک : لاوئس  و  تفر ؛ مهاوخ  تسا  تعاطا  يهتسیاش  هک  ياهدننک  يرای  يهدنشخب  يادخ  يوس  هب 

رد هزوح  نبا  ياپ  داتفا ، نآ  رد  دیمر و  ییوج  رانک  رد  شبـسا  تفگ : يوار  روآرد . شتآ  هب  ار  وا  ایادخ  تفگ : نیـسح  تسا . هزوحنبا 
اما تفگ : فنخموبا  ( 76. درم هکنیا  ات  دیـشکیم  ناتخرد  اهگنـس و  نیمز و  يور  ار  وا  بسا ، دروخ . نیمز  هب  وا  رـس  درک و  ریگ  باـکر 
دنام قلعم  اوه  رد  شتـسار  ياپ  باکر و  ار  شپچ  ياپ  درک  طوقـس  بسا  زا  هزوح  نب  هَّللادـبع  هک  یماگنه  تفگ : نینچ  هیح  نب  دـیوس 

نب رابجلادبع  زا  بئاس  نب  ءاطع  تفگ : فنخموبا  ( 77. درم هکنیا  ات  دروخیم  ناتخرد  يهنت  اهگنس و  هب  شرس  دیشکیم و  ار  وا  شبـسا 
دوخ اب  متفر  نیـسح  يوس  هب  هک  مدوب ، یناراوس  نیتسخن  نایم  رد  نم  درک : لقن  لئاو  نب  قورـسم  دوخ  ردارب  زا  مه  وا  یمرـضح و  لـئاو 

نیسح هب  هک  یماگنه  تفگ : يوار  مروآ . تسدب  یتیعقوم  هَّللادیبع  دزن  دوش و  نم  بیصن  نیـسح  رـس  ات  متـسیایم  لوا  فص  رد  متفگ :
، دیـسرپ مود  راب  دـنام ، تکاس  نیـسح  تسامـش ؟ نایم  رد  نیـسح  ایآ  تفگ : تفر و  ولج  هزوح  نبا  ماـن  هب  هاپـس  دارفا  زا  یکی  میدیـسر 

شتآ هب  ار  وت  نیسح ، يا  تفگ : يو  یهاوخیم ؟ هچ  تسا ، نیسح  نیا  هلب ، دنتفگ : وا  هب  دیسرپ ؟ موس  راب  درک ، توکس  مه  زاب  نیـسح 
: تفگ یتسیک ؟ وت  تفر . مهاوخ  تعاطا  يهتسیاش  هدننک و  يرای  هدنشخب ، يادخ  دزن  نم  هکلب  یتفگ ، غورد  تفگ : نیسح  داب . تراشب 

تساوخ دش . نیگمشح  هزوحنبا  روآرد . شتآ  هب  ار  وا  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  شناتسد  نیـسح  تفگ : يوار  هزوحنبا .
رب وا  دمآرد و  نالوج  هب  بسا  دـنام . قلعم  درک و  ریگ  باکر  رد  شیاپ  هک  دـناهجب  نیـسح  يوس  هب  ار  بسا  دوب  اهنآ  نایم  هک  یئوج  زا 
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زا درک . رارف  هاپس  تشپ  زا  وا  ردارب  قورسم  سپس  تفگ : يوار  دوب . نازیوآ  باکر  هب  شندب  يهیقب  دش و  عطق  نار  زا  شیاپ  داتفا . نیمز 
. ] دش زاغآ  گنج  و  تفگ : يوار  دیگنج . مهاوخن  ناشیا  اب  زگره  هک  مدید  يزیچ  نادناخ  نیا  زا  نم  تفگ : يوریم ) اجک   ) مدیسرپ وا 

هحفص 90 ]

ریضح نب  ریرب  تداهش 

زا لقعم  نب  دـیزی  درک : لقن  هدوب  البرک  هعقاو  نادـهاش  زا  هک  سنخالایبا  نب  ریهز  نب  فیفع  زا  دـیزی  نب  فسوی  تفگ : فنخموبا  ( 78
اب ادخ  ینکیم  رکف  ریضح  نب  ریرب  يا  تفگ : دمآ و  نوریب  رگـشل  نایم  زا  سیقلادبع ، زا  ۀمیلـسینب  نامیپمه  هعیبر و  نب  ةریمعینب  هلیبق 

. يدوبن وگغرد  نیا  زا  شیپ  وت  یتفگ ، غورد  تفگ : يو  تسا . هدومن  يدب  وت  اب  یکین و  نم  اب  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هدرک ؟ هچ  وت 
هارمگ و نایفـسیبا  نب  ۀـیواعم  درک و  ملظ  دوخ  رب  نافع  نب  نامثع  یتفگیم  هک  مدوب  ناذولینب  يهلحم  رد  وت  هارمه  يراد  رطاخ  هب  ایآ 

نب دیزی  تسا . نم  نخس  هدیقع و  يا  هک  مهدیم  تداهش  تفگ : ریرب  تسا ؟ بلاطیبا  نب  یلع  ، قح رگتیاده و  ماما  دوب و  هدننک  هارمگ 
هک میهاوخب  ادـخ  زا  و  مینک . هلهاـبم  مه  اـب  یهاوخیم  اـیآ  تفگ : ریرب  یتـسه . ناـهارمگ  زا  وـت  هک  مهدیم  یهاوـگ  نم  تفگ : لـقعم 

دنلب نامـسآ  يوس  هب  تسد  هدمآ و  نوریب  ود  ره  تفگ : يوار  مینک . هزرابم  مه  اب  ایب  نوریب  سپ  دشکب ، ار  وا  هدرک و  تنعل  ار  وگغورد 
در و ریـشمش  هبرـض  ود  هتخیوآ و  رد  مه  اب  هاگنآ  دشکب ، ار  راکاطخ  لطاب و  هدومن و  تنعل  ار  وگغورد  هک  دنتـساوخ  ادخ  زا  دـندرک و 
هتفاکش و ار  وا  هالک  ریشمش ، هک  دز  ياهبرض  وا  هب  ریرب  دیسرن و  یبیسآ  وا  هب  هک  دز  ریرب  هب  یمارآ  يهبرـض  لقعم  نب  دیزی  دندرک . لدب 

نم تفگ : يوار  دنام . یقاب  وا  رس  رد  ریـضحنبا  ریـشمش  تسا و  هداتفا  نامـسآ  زا  ییوگ  داتفا . نیمز  هب  دش و  كاله  دیـسر و  وا  زغم  هب 
 ] دندیگنجیم رگیدـکی  اب  یتاظحل  هدرک و  هلمح  ریرب  هب  يدـبع  ذـقنم  نب  یـضر  دروخیم . ناکت  وا  رـس  رد  ریـشمش  هک  مدرکیم  هاگن 
نب بعک  دینک ) کمک  ارم  هک  ( ؟ عافد گنج و  نادرم  دیئاجک  تفگ : یـضر  تسـشن . وا  يهنیـس  يور  رب  ریرب  ماجنارـس  هک  هحفص 91 ]

نآرق ام  هب  دجـسم  رد  هک  تسا  نآرق  يراق  ریـضح  نب  ریرب  نامه  نیا  متفگ : وا  هب  دـنک . هلمح  ریرب  هب  ات  تفر  ولج  يدزا  ورمع  نب  رباج 
ساـسحا دوـخ  تشپ  رد  ار  هزین  هبرـض  ریرب  هک  یماـگنه  درکورف . ریرب  تشپ  هب  ار  هزین  هدرک و  هلمح  ریرب  هب  هزین  اـب  وا  یلو  تخوـمآیم 

هب یـضر  يهنیـس  يور  زا  ار  ریرب  ياهبرـض  اب  رباج  نب  بعک  درک . ادج  ار  وا  ینیب  فرط  کی  تفرگ و  نادـند  اب  ار  یـضر  تروص  درک 
ذقنم نب  یضر  هک  مدرکیم  هاگن  نم  تفگ : فیفع  تشک . ار  وا  ریـشمش  اب  دوب  هدنام  یقاب  وا  تشپ  رد  هزین  هک  یلاح  رد  دنکفا و  ییوس 

شوـمارف ارنآ  زگره  هک  يداد  یتـمعن  نم  هـب  يدزا  ردارب  يا  تـفگیم : داد و  ناـکت  دوـخ  ساـبل  يور  زا  ار  اـهرابغ  هتـساخرب و  يدـبع 
رباـج نب  بعک  هک  یماـگنه  . مدینـش هدـید و  دوخ  شوگ  مشچ و  اـب  هلب ، : تفک يدـید  دوخ  وت  متفگ : فـیفع  هب  تفگ : يوار  منکیمن .

یتشک و ار  نآرق  نایراق  رورـس  هدومن و  يرای  ار  همطاف  رـسپ  نمـشد  وت  تفگ : وا  هب  رباج  رتخد  راون  ناـن  هب  شرهاوخ  اـی  شنز  تشگرب 
شنزرـس ارم  هک  نز  يا  : تفگ رباج  نب  بعک  .و  میوگیمن نخـس  وت  اب  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  ياهداد  ماجنا  يدـب  گرزب و  رایـسب  راک 

يدنـسپیمن نم  رب  يرادن و  شوخ  هک  ار  يزیچ  ات  ییآیمن  ایآ  تشذـگ . هچ  نیـسح  رب  اههزین  رابگر  زا  ینادـب  ات  سرپب  نم  زا  ینکیم 
هدافتـسا یبوـخ  هب  اـهنآ  يهدـنرب  دیفـس  كوـن  هت و  زا  هک  دوـب  ییاـههزین  نم  اـب  . متـسه یقاـب  ماهدرک  هچنآ  رب  هک  منک  تیاـکح  تـیارب 

نآ . میـضار مشاب ، گنج  دـنزرف  هکنیا  هب  نم  تسا و  نم  نید  زا  ریغ  ناشنید  هک  مدرک  اهر  یهورگ  ناـیم  رد  ار  میاـههزین  اـهریت و  . مدرک
، دندزیم ریـشمش  تدشب  رازراک  نادیم  رد  نانآ  . درکن هدـهاشم  نآ  زا  دـعب  هچ  لبق و  هچ  نانآ  وچمه  منامـشچ  مدوب  ناوجون  هک  ماگنه 
دـندرک و ییابیکـش  هودـنا  مغ و  اب  ریـشمش  هزین و  درد  رب  ناـنآ  . دـنکیم نینچ  دـنک ، عاـفد  شـسومان  تفارـش و  زا  هک  سکنآ  ره  نادـب 

فرح هفیلخ و  عیطم  نم  هک  وگب  وا  هب  يدید  ار  هَّللادیبع  هک  یماگنه  . دوب دنمدوس  ناشیارب  زین  نیا  هک  دنچ  ره  دنداتفا ، نیمز  رب  ماجنارس 
؟ تسه ییوجگنج  ایآ  درک : تساوخرد  هک  ماـگنه  نآ  مداد  ذـقنمابا  هب  ار  یتمعن  سپـس  متـشک  ار  ریرب  هحفص 92 ] متـسه [ . يو  يونش 

دهع هب  ایادـخ  تفگیم : ریبز  نب  بعـصم  تراما  نارود  رد  بعک  هک  مدینـش  درک : لـقن  بدـنج  نب  نمحرلادـبع  تفگ : فنخموبا  ( 79
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يارب یلو  يداد  ماجنا  ار  شیوخ  راک  ییوگیم ، تسار  تفگ : وا  هب  مردپ  هدم . رارق  ناراکتنایخ  هلمج  زا  ار  ام  سپ  میدرک ، افو  شیوخ 
هک دنتـشادنپ  تفگ : يوار  ماهدرک . بسک  یکین  ریخ و  هکلب  يدب  رـش و  هن  تسین . نینچ  تفگ : بعک  يدروآ . تسدب  يدب  رـش و  دوخ 
نم تمعن  یلو  رباج  نبا  .و  مدشیمن ناشگنج  دهاش  تساوخیم  ادخ  رگا  : تفگ نینچ  رباج  نب  بعک  باوج  رد  يدبع  ذـقنم  نب  یـضر 

یگدـنز وا  ندـش  هتـشک  زا  شیپ  شاـک  يا  . دنرامــشیم بـیع  ارنآ  یمدآ  نادـنزرف  هـک  . تـسا یماندـب  گـنن و  زور  زور ، نآ  . دـشیمن
نیسح لباقم  رد  دمآ و  نوریب  هاپس  نایم  زا  يراصنا  ۀظرق  نب  ورمع  تفگ : يوار  . مدوبیم ربق  رد  دش  هتشک  نیسح  هک  يزور  .و  مدرکیم

مگنجیم و عاجـش  یناوـج  نوـچمه  . منکیم تیاـمح  مفرـش  وربآ و  زاـنم  هک  دنتـسناد  راـصنا  هاپـس  هک  قـیقحت  هب  : تفگیم هدـیگنج و 
هارمه هک  بعک  نب  ۀـظرق  نب  ورمع  درک : لـقن  هریبـه  نب  تباـث  تفگ : فـنخموبا  ( 80. منکیم نیـسح  يادـف  ار  ماهناخ  ناج و  ومنزیم 
هارمگ ار  مردارب  وگغورد ، رسپ  وگغورد  يا  نیـسح ، يا  دز : گناب  دوب  دعـس  نب  رمع  هاپـس  رد  هک  یلع  وا  ردارب  دش . هتـشک  دوب  نیـسح 

ادخ تفگ : ۀظرق  نب  یلع  درک . هارمگ  ار  وت  دومن و  تیادـه  ار  وت  ردارب  ادـخ  تفگ : نیـسح  یتشک . ار  وا  هکنیا  ات  يداد  بیرف  هدومن و 
هب ار  وا  ياهزین  اب  هدش و  عنام  يدارم  لاله  نب  عفان  درک . هلمح  نیسح  هب  هاگنآ  موشن . هتـشک  وت  اب  هلباقم  رد  ای  هتـشکن  ارت  رگا  دشکب  ارم 

: تفگ فنخموبا  ( 81 هحفـص 93 ] تفای [ . دوبهب  هجلاعم  زا  سپ  هک  دـنداد . تاجن  ار  وا  هدرک و  هلمح  عفاـن  هب  شناراـی  تخادـنا . نیمز 
هک هرقـشینب  هریت  زا  میمتینب  هلیبـق  زا  يدرم  تسوـیپ ، نیـسح  هب  دـیزی  نب  رح  هک  یماـگنه  درک : لـقن  یـسبع  ریهزوـبا  حـلاص  نب  رـضن 
هب نتـسویپ  رـصق  دـیزی  نب  رح  هک  ماگنه  نآ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : نایفـس  نب  دـیزی  مان  هب  دنتـسه  میمت  نب  ثراحونب  زا  ياهفیاط 

هلمح مدرم  شیپاشیپ  رح  دـندوب و  دربن  مرگرـس  مدرم  هک  ءاـنثا  نیا  رد  تفگ : يوار  مدزیم . ار  وا  هزین  اـب  مدوب ، هدـید  تشاد  ار  نیـسح 
يوار . دندیـشوپیم نوخ  سابل  هکنیا  ات  ناشاهنیـس  هب  ومدزیم  هزین  ناشیا  ندرگ  ولگ و  نب  هتـسویپ  : دـناوخیم ار  هرتنع  رعـش  نیا  درکیم 

وا هَّللادیبع  هک  نانابهگن  سیئر  میمت  نب  نیـصح  دوب . يراج  نوخ  نآ  زا  دش و  حورجم  وربا  شوگ و  هیحان  زا  دـیزی  نب  رح  تسا  تفگ :
تسا دیزی  نب  رح  نیا  تفگ : نایفس  نب  دیزی  هب  دوب ، هدرک  شوپهرز  يهدنامرف  ار  وا  رمع  هداتسرف و  نیسح  گنج  هب  دعس  رمع  هارمه  ار 

هلب تفگ : رح  ینکیم ؟ هزرابم  نم  اب  اـیآ  دـیزی  نب  رح  يا  تفگ : تفر و  رح  فرط  هب  هلب و  تفگ : يو  یتشاد . ار  وا  رادـید  يوزرآ  هک 
شفک رد  شناح  ییوگ  هدرک  هلمح  وا  هب  ادخ  هب  دنگوس  تفگیم : میمت  نب  نیـصح  مدینـش  نم  تفگ : يوار  درک . هلمح  وا  هب  و  ًامتح ،

نب یناه  نب  ییحی  درک : لقن  فنخمیبا  زا  دمحم  نب  ماشه  ( 82. تشک ار  وا  رح  هک  دوب  هتـشذگن  اهنآ  يهزرابم  زا  یکدنا  زونه  اما  دوب ،
مان هب  يدرم  تفگ : يوار  . متـسه یلع  نید  رب  نم  متـسه  یلمج  نم  : تفگیم دیگنجیم و  زور  نآ  رد  لاله  نب  عفان  تفگ : نم  هب  ةورع 
درک هلمح  وا  هب  سپس  یتسه  ناطیـش  نید  رب  وت  تفگ : وا  هب  عفان  متـسه . نامثع  نید  رب  نم  تفگ : تفر و  وا  يوس  هب  ثیرح  نب  محازم 
نیا فک  رب  ناج  ناراکراوس  اب  دیگنجیم .؟ یناسک  هچ  اب  دینادیم  اهقمحا ، يا  دز : دایرف  رکشل  رـس  رب  جاجح  نب  ورمع  تشک . ار  وا  و 
نانآ رگا  مسق  ادخ  هب  دنام . دنهاوخ  هدنز  تسا و  كدنا  نانآ  دادعت  دورن . ناشیا  اب  نت  هب  نت  گنج  هب  امـش  زا  سک  چـیه  هفوک ،)  ) رهش

هکداد ماغیپ  هفوک  هاپس  هب  سپ  ماهدیقع . مه  وت  اب  نم  ییوگیم . تسار  تفگ : دعس  نب  رمع  دش . دنهاوخ  هتـشک  امتح  دینزب  گنـس  اب  ار 
هحفص 94 ] دنک [ . توعد  نت  هب  نت  گنج  هب  ار  نانآ  درادن  قح  سکچیه 

یبلک ریمع  نب  هللادبع  هجسوع و  نب  ملسم  تداهش 

نیـسح نارای  کیدزن  جاّجح  هب  ورمع  هک  یماگنه  تسا  هدینـش  هک  درک : لـقن  يدـیبز  زا  يدارم  هبقع  نب  نیـسح  تفگ : فنخموبا  ( 83
نید زا  هک  یسک  نتشک  رد  دیـشاب و  راوتـسا  هیماینب ) اب  یهارمه  يوریپ و   ) ناتییارگ مه  تعاطا و  رد  هفوک ، لها  يا  تفگیم : دیـسر 

کیرحت نم  هیلع  ار  مدرم  ایآ  جاجح ، نب  ورمع  زا  تفگ : نیـسح  دـینکن . گنرد  تسا ، هدرک  تفلاخم  نیملـسم  هفیلخ  اب  هدـش و  جراخ 
دیریمیم ناتلامعا  اب  هدـش و  حور  ضبق  هک  هاگنآ  دـنکوس  ادـخ  هب  دـیاهدنام ؟ مدـق  تباث  امـش  هدـش و  جراـخ  نید  زا  اـم  اـیآ  ینکیم ؟

حانج یهدـنامرف  هب  جاـجح  نب  ورمع  سپـس  تفگ : يوار  ! تسا منهج  شتآ  راوازـس  هدـش و  جراـخ  نید  زا  یـسک  هچ  تسناد  دـیهاوخ 
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. دوب هجسوع  نب  ملسم  نیسح ، نارای  يهتشک  نیتسخن  . دندیگنج یتعاس  هدرک و  هلمح  نیسح  هب  تارف  يوس  زا  دعس  نب  رمع  هاپس  تسار 
نم مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  ، » دنک تمحر  تیادخ  هجـسوع  نب  ملـسم  يا  تفگ : تفر و  شفرط  هب  نیـسح  هک  دوب  هدـنز  زونه  وا 

رس هب  تداهـش  راظتنا  اب  یخرب  دندیـشون و  تداهـش  تبرـش  دندرک و  ادف  ار  دوخ  ناج  هار  نیا  رد  یخرب  [ .) 57 « ] الیدبت اولدـب  ام  ورظتنی 
 ] هب ار  وت  تسا  تخـس  نم  رب  وت  تداهـش  ملـسم  يا  تفگ : دش و  کیدزن  وا  هب  رهاظم  نب  بیبح  دندرکن .) ضوع  ار  دوخ  هار  دنربیم و 

یتعاس هک  متـسنادیمن  رگا  تفگ : بیبح  دهد . کین  شاداپ  وت  هب  ادخ  تفگ : یفیعـض  يادص  اب  ملـسم  داب . تراشب  تشهب  هحفص 95 ]
. مروآ ياج  هب  ارنآ  ینید  مه  يدنواشیوخ و  مکح  هب  ات  ینک  تیصو  نم  هب  ار  دوخ  ّمهم  ياهراک  متـشاد  تسود  مدنویپیم ، وت  هب  رگید 

شرافس درک - نیسح  هب  هراشا  تسد  اب  وا - تیامح  رد  یناشف  ناج  يرای و  هب  ار  وت  نم  دنک ، تمحر  تیادخ  تفگ : هجسوع  نب  ملـسم 
داـیرف وا  زینک  داد و  ناـج  ناـنآ  تسد  يور  رب  ملـسم  دـعب  ياهظحل  درک . مهاوخ  نینچ  دـنگوس  هبعک  يادـخ  هب  تفگ : بیبـح  منکیم .

ار يدسا  هجسوع  نب  ملـسم  دنتفگ : جاجح  نب  ورمع  دارفا  [ 58 ! ] داد ناج  مرورس  ياو  زا  تفر ! تسد  زا  هجـسوع  رـسپ  ياو  يا  دروآرب :
هب هدرک و  كاله  ار  دوخ  شیوخ  ناتـسد  اب  دننیـشنب ! ناتیازع  هب  ناتناردام  تفگ : دـندوب ، شرانک  هک  يدارفا  هب  یعبر  نب  ثبـش  میتشک .

ناناملسم نایم  رد  وا  ماهدروآ ، مالسا  وا  يارب  هک  ییادخ  هب  دیلاحشوخ ! هجسوع  نب  ملسم  ندش  هتشک  زا  دینکیم و  لیلذ  نارگید  رطاخ 
ار نیکرـشم  زا  رفن  شـش  ناناملـسم ، هاپـس  لماک  روضح  زا  لبق  هک  مدـید  ناجیابرذآ  قلـس  گـنج  رد  ار  وا  دراد . تمارک  اـب  یهاـگیاج 

ییابض هَّللادبع  نب  ملسم  هجسوع ، نب  ملسم  نیلتاق  تفگ : يوار  !؟ دیتسه لاحشوخ  دوشیم و  هتشک  امش  نایم  زا  وا  دننامه  یسک  تشک .
نارای هدرک و  هلمح  ماما  هاپس  پچ  حانج  یهدنامرف  هب  نشوجلايذ  نب  رمش  تفگ : يوار  دندوب . یلجب  يهراکـشخیبا  نب  نمحرلادبع  و 

نب یناـه  تخـس ، یگنج  زا  سپ  تشک و  ار  رگید  رفن  ود  یبـلک  دـنداد . همادا  فرط  ره  زا  ار  هلمح  مک  مـک  دـندومن و  ناراـب  هزین  ار  وا 
نیـسح ناراـی  زا  هتـشک  نیمود  وا  دنتـشک . ار  وا  هدرک و  هلمح  وا  هب  هبلعث ، نب  هَّللامیت  يهلیبـق  زا  یمیمت  ّیح  نـب  ریکب  یمرـضح و  تیبـث 

نانآ درکیم  هلمح  هفوک  هاپس  هک  فرط  ره  زا  دندوب  رفن  ود  یس و  هک  نانآ  ناراوس  هدرک و  یتخس  گنج  رمش  هاپس  اب  نیسح  نارای  . دوب
 ] دوشیم هدـنار  بقع  هب  وس  ره  را  شهاپـس  هک  درک  هدـهاشم  هفوـک  نایهاپـس  يهدـنامرف  سیق  نب  ةرزع  هک  یتـقو  دـندناریم . بقع  ار 

یبیسآ هچ  كدنا  هورگ  نیا  زا  زورما  نم  هاپس  هک  ینیبیمن  ایآ  تفگ : داتسرف و  دعس  نب  رمع  دزن  ار  نیصح  نب  نمحرلادبع  هحفص 96 ]
ثبـش يوریم ؟ ناشیا  هارمه  وت  تفگ : یعبر  نب  ثبـش  هب  دعـس  نب  رمع  تسرفب . اهنآ  يهلباـقم  هب  ار  نازادـناریت  ناـگدایپ و  دـننیبیم !؟

زا هک  یتفاین  ار  یسک  نم  زج  ایآ  یتسرفیم ! نازادناریت  هارمه  متسه  هفوک  مدرم  گرزب  رضم و  يهلیبق  ریپ  هک  ارم  ایآ  هَّللاناحبس ! تفگ :
لقن یسبع  ریهزوبا  . دراد هارکا  ع )  ) نیسح اب  ندیگنج  زا  یعبر  نب  ثبـش  هک  دشیم  هدید  هتـسویپ  تفگ : يوار  دیآرب .! راک  نیا  يهدهع 

هدادن و کین  شاداپ  هفوک ،)  ) رهـش نیا  یلاها  هب  زگره  دنوادخ  تفگیم : ثبـش  هک  مدینـش  ریبز ) نب   ) بعـصم تموکح  نامز  رد  درک :
( نسح  ) شرـسپ اب  وا  زا  دـعب  میدوب و  بلاطیبا  نب  یلع  هارمه  ام  ینامز  دـینکیمن ؛ بجعت  ایآ  درادیمن . راوتـسا  تسار  هار  رد  ار  ناـنآ 

راکانز هیمـس  رـسپ  هیواعملآ و  هارمه  دوب  نیمز  يور  درف  نیرتهب  هک  وا  رـسپ  هیلع  زورما  میدـیگنج و  نایفـسیبا  لآ  اـب  ماـمت  لاـس  جـنپ 
نابـسا وا  هارمه  دـناوخارف و  ار  میمت  نب  نیـصح  دعـس  نـب  رمع  تـفگ : يوار  ! یهارمگ ردـنا  هارمگ  امـش ؛ رب  ياو  میدـیگنج ! میتخاـت و 

هک یهاتوک  تدـم  زا  سپ  دـندرک و  ناراب  ریت  ار  اهنآ  هدـش و  کیدزن  شنارای  نیـسح و  هب  ناـنآ  داتـسرف . زادـنا  ریت  دـصناپ  شوپهرز و 
هحفص 97 ] دندش [ . هدایپ  بسا و  نودب  اهنآ  یگمه  دمآرد  ياپ  زا  ناشیاهبسا 

یبلک رسمه  تداهش 

كـاله ار  دـیزی  نب  رح  بسا  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگیم : یناوـیخ  حرـشم  نب  بوـیا  درک : لـقن  هلعو  نب  ریمن  تفگ : فـنخموبا  ( 84
نآ يور  زا  ریـش  نوچمه  دـیزی  نب  رح  داتفا ، نیمز  هب  دـیدش  یناـکت  زا  دـعب  وا  بسا  هک  تشذـگن  يزیچ  مدز  شمکـش  هب  يریت  مدرک .

میظع و ياـهبکرم  هک  متـسه  یناراـکراوس  زا  رتعاجـش  .و  ماهدازآ هـک  دـینادب  دـیتشک  ار  مبـسا  رگا  : تـفگیم تسدـب  ریـشمش  تـسج و 
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مسق ادخب  هن  تفگ : یتشک ؟ ار  رح  وت  دنتفگ : وا  هب  هلیبق  ناریپ  ماهدیدن . رح  یکباچ  هب  ار  یسک  زگره  نم  تفگ : يوار  . دنراد مکحتـسم 
يهـلمج زا  ار  وا  مدرم  اریز  تـفگ : ارچ .؟ تـفگ : وا  هـب  كاّدووـبا  مشاـب . وا  يهدنــشک  مدوـبن  لـیام  نـم  تـشک ، ار  وا  يرگید  صخش 

هانگ هب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مورب  ادـخ  دزن  گنج  رد  تکرـش  ندومن و  یمخز  رطاـخ  هب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دنتـسنادیم . ناراـکوکین 
. درک یهاوخ  رادید  ار  ادخ  ناشیا  همه  نتشک  هانگ  هب  يدوز  هب  متسه  نئمطم  تفگ : كاّدووبا  منک . تاقالم  ار  وا  ناشیا  زا  یکی  نتشک 

يدرک قیوشت  گنج  هب  ار  تنارای  هدومن و  هلمح  اهنآ  هب  یتشاد و  روضح  گنج  رد  هدرک و  نوگنرس  ار  بسا  ریت  اب  وت  هک  ینادیمن  ایآ 
؛ دـندش هتـشک  وا  نارای  هکنیا  ات  دـیدرکن و ... كرت  ار  هنحـص  امـش  دـندرک  هلمح  نیـسح  نارای  یتقو  دـندش و  دایز  وت  نارای  هجیتن  رد  و 

تمایق زور  رد  وت  رگا  ینکیم ؟ دـیماان  ادـخ  تمحر  زا  ار  اـم  كاّدواـبا  يا  تفگ : بویا  دیکیرـش . ناـشیا  نوخ  نتخیر  رد  امـش  يهمه 
ات تفگ : يوار  متفگ . وـت  هب  هک  تسنیا  تیعقاو  تـفگ : كاّدواـبا  یـشخبب .! ارم  رگا  دـشخبن  تیادـخ  هحفـص 98 ] يدوب [  ام  سرباـسح 

فرط کی  زا  زج  تسناوتیمن  دعـس  نب  رمع  رگـشل  دندرک و  گنج  اهنآ  اب  دشاب  هدیرفآ  ادخ  هک  یگنج  نیرتدیدش  دننامه  رهظ  ماگنه 
ار ینادرم  دـید ، نینچ  دعـس  نب  رمع  یتقو  تفگ : يوار  . دـندوب هدـش  انب  وت  رد  وت  ياهنوگ  هب  مه و  رانک  رد  اههمیخ  اریز  دزاتب  ناـشیا  هب 
زا هرفن  راهچ  هس و  ياههورگ  رد  نیـسح  نارای  دـنوش . طلـسم  اهنآ  رب  ات  دـننکرب  ياج  زا  پچ  تسار و  تمـس  زا  ار  اههمیخ  هک  داتـسرف 

هداد و رارق  ریت  فده  کیدزن  زا  ار  اهنآ  هتخات و  دمآیم  اههمیخ  تراغ  بیرحت و  يارب  هک  یناسک  رب  دـندرکیم و  نیمک  اههمیخ  نایم 
ياهمیخ چـیه  هب  دـینازوسب و  ار  اههمیخ  داد  روتـسد  اهنآ  هب  دعـس  نب  رمع  ماـگنه  نیا  رد  دـندومنیم . یپ  زین  ار  ناشنابـسا  دنتـشکیم و 

اریز دننازوسب ، ار  اههمیخ  دیراذگب  تفگ : نیـسح  دندرک . عورـش  ار  همیخ  ندنازوس  هدروآ و  شتآ  دـینکن . بیرخت  ارنآ  هدـشن و  لخاد 
اب وس  کی  زا  زح  تسناوتیمن  دعس  نب  رمع  هاپس  دش و  هنوگنیا  دنزاتب . امش  رب  فرط  نآ  زا  دنناوتیمن  دننزب  شتآ  ار  اههمیخ  ناشیا  رگا 
وا يهرهچ  زا  كاخ  تسـشن و  وا  رـس  يالاب  تفر و  دوخ  رهوش  فرط  هب  هدـمآ و  نوریب  همیخ  زا  یبلک  نز  تفگ : يوار  . دـنگنجب ناشیا 
وا رس  یبوچ  اب  زین  يو  نزب ، ار  وا  رس  تفگ : متسر  مان  هب  یمالغ  هب  نشوجلايذ  نب  رمـش  داب . كرابم  وت  رب  تشهب  تفگیم : هتـشادرب و 

شتآ دروآ : رب  دایرف  دز و  نیـسح  يهمیخ  هب  هزین  اب  هدرک و  هلمح  نشوجلايذ  نب  رمـش  تشذگرد . اجنامه  رد  یبلک  نز  تفاکـش و  ار 
، نشوجلايذ رـسپ  يا  دز : دایرف  رمـش  رب  نیـسح  دـندمآ . نوریب  همیخ  زا  ناـنک  داـیرف  ناـنز  منازوسب . ار  شدارفا  هناـخ و  نیا  اـت  دـیروایب 

هحفص 99 ] دنازوسب [ . شتآ  اب  ار  وت  ادخ  ینازوسب ؟ ارم  يهداوناخ  همیخ و  هک  یهاوخیم 

رهاظم نب  بیبح  تداهش  البرک و  رد  تعامج  زامن  نیرخآ 

حالـص راک  نیا  هَّللاناحبـس ! متفگ : نشوجلايذ  نب  رمـش  هب  درک : لـقن  ملـسم  نب  دـیمح  زا  دـشاریبا  نب  نامیلـس  تفگ : فنخموبا  ( 85
اهدرم نتـشک  اب  وت  ریما  ادخ  هب  دـنگوس  یـشکب .! ار  ناکدوک  نانز و  ینازوسب و  ادـخ  دـننام  یهد ، ماجنا  راک  ود  یهاوخیم  ایآ  تسین ،

رگا مدیسرت  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : ملسم  نب  دیمح  متـسیک . هک  میوگیمن  وت  هب  متفگ : وا  هب  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : رمـش  دوشیم . یـضار 
نم زا  رتشیب  ار  وا  مالک  رمـش  هک  یعبر  نب  ثبـش  ماـگنه  نیا  رد  تفگ : دوش . نم  رازآ  بجوم  هدرک و  تیاعـس  ناطلـس  دزن  دسانـشب  ارم 

يوار يزادنایم .! تشحو  هب  ار  نانز  ایآ  ماهدیدن . وت  راتفر  زا  رتتشز  يراتفر  وت و  نخـس  زا  رتدـب  ینخـس  تفگ : دـمآ و  تفریذـپیم ،
هدرک و هلمح  وا  نارای  رمش و  هب  رفن  هد  هارمه  نیق  نب  ریهز  هک  دوب  هدش  فرـصنم  هدیـشک و  تلاجخ  رمـش  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ :

يرای هب  هفوک )  ) مدرم زا  يدایز  دادعت  اما  دنتـشک ، هتخادنا و  كاخ  هب  ار  رمـش  دارفا  زا  یبابـض  ةّزع  ابا  دـندرک و  رود  اههمیخ  زا  ار  اهنآ 
نوچ یلو  دوب  صخشم  ًالماک  دشیم  هتشک  نانآ  زا  رفن  ود  ای  کی  هک  یماگنه  دندشیم . هتشک  ع )  ) نیسح نارای  هتـسویپ  دندمآ و  رمش 

نیـسح هب  دید  نینچ  يدئاص  هَّللادبع  نب  ورمع  همامثوبا  هک  یماگنه  تفگ : بواز  . دمآیمن رظن  هب  ناشیاههتـشک  دوب  دایز  نمـشد  دادعت 
یهاوخن هتـشک  نم  زا  لبق  وت  هَّللاءاشنا  دنوشیم و  رتکیدزن  وت  هب  هظحل  ره  مدرم  نیا  هک  منیبیم  تیادـف ! مناج  هَّللادـبعابا ، يا  تفگ : (ع)

هدروآ اجب  تسا  هدـش  کیدزن  نآ  تقو  نونکا  هک  ار  زامن  نیا  هک  هحفـص 100 ] میامن [  تاقالم  ینامز  ار  دوخ  راگدرورپ  ملیام  و  دش ،
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تقو نونکا  هلب ، دـهد . رارق  نارکاذ  نارازگزامن و  زا  ار  وت  ادـخ  يدرک  يروآدای  ار  زامن  تفگ : درک و  دـنلب  ار  دوخ  رـس  نیـسح  مشاـب .
لوبقم امـش  زامن  تفگ : ناشیا  هب  میمت  نب  نیـصح  میناوخب . زامن  ات  دنرادب  تسد  ام  زا  دـیهاوخب  ناشیا  زا  تفگ : سپـس  تسا . لوا  زامن 

لوبق غـُالا  وت  زاـمن  دوشیمن و  لوبق  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  زاـمن  دوشیمن !؟ لوبق  يرادـنپیم  وـت  تفگ : وا  هب  رهاـظم  نب  بیبـح  تسین .
تشادرب زیخ  بسا  دز ، وا  تسا  تروص  هب  ریشمش  اب  دمآ و  نوریب  وا  يهلباقم  هب  رهاظم  نب  بیبح  درک و  هلمح  اهنآ  هب  نیـصح  دوشیم !

هب اـم  دادـعت  رگا  هک  مروـخیم  مسق  : تفگیم رهاـظم  نب  بیبـح  دـنداد و  تاـجن  ار  وا  هدرک و  هلمح  شناراـی  داـتفا . نیمز  هب  نیـصح  و 
: تفگ يوار  . بسن لصایب و  دـب ، مدرم  يا  . دـیدرکیم رارف  اـم  تسد  زا  هورگ  هورگ  دوب  امـش  فصن  يهزادـنا  هب  اـی  . دوب امـش  يهزادـنا 
میظع و ياهگنج  هکرعم و  راک  راوس  . تسا رهاظم  مردپ  مان  تسا و  بیبح  نم  مسا  : دناوخیم زجر  هنوگ  نیا  بیبح  زور  نآ  رد  نینچمه 

قح رترب و  لـیلد  ياراد  اـممیتسه  رترباـص  رتراداـفو و  امـش  زا  اـم  یلو  . دـیتسه رتـشیب  اـم  زا  ناـتیگنج  مزاول  دادـعت و  هب  امـش  . هدرتـسگ
وا هب  میمتینب  يهلیبق  زا  يدرم  ماجنارس  درک و  يدیدش  گنج  بیبح  . میراد رذع  لیلد و  گنج  يارب  مییاوقت و  اب  ام  . میتسه يرتراکـشآ 
وت اب  وا  نتـشک  رد  نم  تفگ : وا  هب  نیـصح  دیرب . ار  وا  رـس  دمآ و  نیمز  هب  بسا  زا  يرگید  درم  دز و  وا  رـس  هب  يریـشمش  هدرک و  هلمح 
دوخ بسا  ندرگ  هب  ات  هدـب  نم  هب  ار  بیبح  رـس  تفگ : نیـصح  متـشک . ار  وا  نم  اـهنت  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : درم  نآ  متـسه . کـیرش 

شاداپ هب  نم  نوچ  ربب  دایز  نب  هَّللادـیبع  دزن  ریگب و  ار  نآ  وت  سپـس  متـسه . کیرـش  وا  نتـشک  رد  هک  دـننادب  هدـید و  مدرم  هک  مزیوایب 
ماجنارس دندرک و  رارق  رب  حلص  اهنآ  نایم  میمت  يهلیبق  دارفا  هاگنآ  تفریذپن  یمیمت  درم  تفگ : يوار  مرادن . زاین  وا  نتشک  يارب  هَّللادیبع 

 ] درم هب  ار  رـس  نآ  زا  دعب  و  دینادرگب . رگـشل  نایم  رد  تخیوآ و  دوخ  بسا  ندرگ  هب  ارنآ  وا  داد و  نیـصح  هب  ار  بیبح  رـس  یمیمت  درم 
ارنآ تخیوآ و  دوخ  بسا  ندرگ  رب  تفرگ و  ار  بیبح  رـس  يرگید  صخـش  دنتـشگرب ، هفوک  هب  هک  یماگنه  درپس . یمیمت  هحفص 101 ]
یتقو دشیمن . ادج  راوس  زا  وا  داتفا . شردپ  رس  هب  دوب  هدیـسر  غولب  دح  هب  هک  بیبح  نب  مساق  مشچ  ناهگان  دروآ . دایزنبا  دزن  رـصق  هب 

: تفگ دـش و  نینظ  مساق  هب  راوس  هک  دـح  نادـب  ات  . دـش جراخ  وا  اب  زین  جورخ  ماـگنه  تفر . شهارمه  زین  وا  دـش  رـصق  لـخاد  راوس  هک 
نم ردـپ  رـس  نیا  تفگ : وا  هب  رـسپ  وگب ، نم  هب  مرـسپ ، ارچ  تفگ : درم  تسین . يزیچ  داد : باوج  رـسپ  ینکیم ؟ بیقعت  ارم  ارچ  مرـسپ ؛

وا نتشک  رطاخب  ریما  هک  مهاوخیم  دوش و  نفد  رس  نیا  هک  دوشیمن  یضار  ریما  مرسپ  تفگ : منک ؟ نفد  ات  یهدیم  نم  هب  ارنآ  ایآ  تسا 
زا هک  یتشک  ار  یـسک  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  داد . دهاوخ  يدب  شاداپ  رطاخ  نیدب  وت  هب  ادخ  اما  تفگ : رـسپ  . دهد نم  هب  ییوکین  شاداپ 

هتفای و ار  دوخ  ردپ  لتاق  هک  دوب  نیا  وا  مغ  ّمه و  يهمه  دـش و  گرزب  بیبح  رـسپ  تشذـگ و  یتدـم  تسیرگ . هاگنآ  دوب ، رتهب  تدوخ 
یتقو تسویپ و  وا  رگشل  هب  بیبح  رسپ  تفر ، گنج  هب  [ 59  ] اریمجاب رد  بعصم  هک  ریبز  نب  بعصم  نامز  رد  دناتسب . وا  زا  ار  ردپ  ماقتنا 

هب دوب  باوخ  رد  لتاق  هک  رهظ  ماـگنه  يزور  هکنیا  اـت  تشگیم  تصرف  یپ  رد  هدرک و  بیقعت  ار  وا  دوب  شرداـچ  رد  شردـپ  لـتاق  هک 
هحفص 102 ] تشک [ . ار  وا  ریشمش  هبرض  اب  دش و  دراو  وا  رداچ 

ماما نارای  زا  رگید  یعمج  لاله و  نب  عفان  یفنح و  تداهش 

: تفگ ماگنه  نآ  رد  دوب و  نیگنـس  رایـسب  نیـسح  يارب  رهاظم  نب  بیبح  ندـش  هتـشک  درک : لقن  سیق  نب  دـمحم  تفگ : فنخموبا  ( 86
ات ماهدروخ  دنگوس  : تفگیم دناوخیم و  زجر  ماگنه  نیا  رد  رح  تفک : يوار  . مراد تلئسم  ادخ  زا  ار  مناگدننک  تیامح  دوخ و  شاداپ 
اهر ار  ناشیا  هن  . منزیم ناشیا  هب  یمکحم  يهبرض  مریشمش  اب  . يورشیپ لاح  رد  رگم  موشن  هتشک  زگره  .و  موشن هتـشک  مشکن  ار  نارگید 

[60  ] فیخ ینم و  هک  یناسک  نیرتهب  زا  . منکیم عافد  ربماـیپ  سیماون  زا  ریـشمش  اـب  : تفگیم نینچمه  . مدرگیم رب  بقع  هب  هن  منکیم و 
داتفایم انگنت  رد  هدرک و  هلمح  ود  نآ  زا  یکی  هک  یماگنه  دـندرک . يدـیدش  گنج  نمـشد  اب  نیقلا  نب  ریهز  رح و  . تسا هدـید  دوخ  هب 

. دنتـشک ار  وا  هدرک و  هلمح  دیزی  نب  رح  رب  نمـشد  ناگدایپ  سپـس  دـندرک  دربن  هنوگ  نیا  یتدـم  دـیناهریم . ار  وا  تخاتیم و  يرگید 
فوخ زامن  ناشیا  اب  نیـسح  رهظ  زامن  زا  سپ  درک . كـاله  نمـشد  هاپـس  رد  ار  دوخ  يومع  هحفص 103 ] رـسپ [  زین  يدئاص  يهمامثوبا 
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فده درک و  وا  رپس  ار  دوخ  نیـسح  نارای  زا  یکی  یفنح  دیـسر  نیـسح  هب  هک  تفرگ  تروص  يدـیدش  گنج  زامن ، زا  دـعب  درک . هماقا 
گنج زین  نیقلا  نب  ریهز  دـمآ . رد  ياـپ  زا  اـت  درک  تباـصا  وا  هب  ریت  يردـقب  دـیرابیم . وا  هب  پچ  تسار و  زا  هک  تـفرگ  رارق  ییاـهریت 
يهناش رب  تسد  ریهز  تفگ : يوار  . منکیم رود  نیـسح  زا  ار  نمـشد  ریـشمش  اـب  . متـسه نیق  رـسپ  ریهز  نم  تفگیم : يو  درک  يدـیدش 

بلاـطیبا نب  رفعج  یـضترم ، یلع  نسح ، ربماـیپ ، تدـج  زورما  يرگتیادـه و  هتفاـی و  تیادـه  هـک  ور  شیپ  :. تـفگیم هدز و  نیـسح 
یبعـش و هَّللادـبع  نب  ریثک  تفگ : يوار  . ینکیم تاقالم  ار  هدـنز  دیهـش  نآ  ادـخ ) ریـش   ) هَّللادـسا عاجـش و  ناوج  نآ  لاـب ، ود  بحاـص 

هتشون دوخ  مومسم  ياهریت  بوچ  يور  رب  ار  شیوخ  مان  یلمج  لاله  نب  عفان  تفگ : يوار  دنتشک . ار  وا  دندرک و  هلمح  سوا  نیرجاهم 
ناراـی زا  رفن  هدزاود  دوب  هدرک  حورجم  هک  یناـسک  زا  ریغ  وا  . متـسه یلع  نید  رب  نم  مایلمج ، نم  : تفگیم هدرک و  اـهر  ار  اـهنآ  دوب و 

، دندرب دعس  نب  رمع  دزن  ار  وا  دش . ریسا  هتسکش و  شناوزاب  هکنیا  ات  دروخ  هبرض  ردقنآ  سپ  تفگ : يوار  . درک كاله  ار  دعـس  نب  رمع 
يوار مراد . يدصق  هچ  هک  دنادیم  میادـخ  تفگ : عفان  ینک ؟ نینچ  دوخ  اب  هک  دـش  ثعاب  زیچ  هچ  عفان ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : وا  هب  رمع 

ماهتـشک و ار  امـش  زا  زین  رفن  هدزاود  نیحورجم ، زا  ریغ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگیم : دوب  ریزارـس  وا  شیر  رب  نوخ  هک  یلاح  رد  تفگ :
ادخ تفگ : دعس  نب  رمع  هب  رمش  دییامن . ریسا  ارم  دیتسناوتیمن  متشاد  وزاب  تسد و  رگا  منکیمن و  شنزرس  شالت  نیا  رطاخ  هب  ار  دوخ 
عفان دیشک . نوریب  ار  شریشمش  رمش  شکب  ار  وا  وت  یلیام  رگا  يدروآ ، ار  وا  وت  تفگ : دعـس  نب  رمع  شکب ! ار  وا  دهد  ناماس  ار  تراک 

. یشاب هتشاد  ندرگ  هب  ار  ام  نوخ  هک  ینک  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادخ  هک  دوب  تخس  وت  رب  يدوب  ناملسم  رگا  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : وا  هب 
: تفگ يوار  هحفـص 104 ] تشک [ . ار  وا  رمـش  هاگنآ  داد . رارق  دوخ  قولخم  نیرتدـب  تسدـب  ار  ام  گرم  هک  میوگیم  ساپـس  ار  ادـخ 
ار ناشیا  ریشمش  اب  هک  . دینک زاب  ار  رمـش  هار  ادخ  نانمـشد  يا  : درک هلمح  نیـسح  هاپـس  هب  دناوخیم  ار  رعـش  نیا  هک  یلاح  رد  رمـش  سپس 

دادعت دندید  نیسح  نارای  هک  یماگنه  تفگ : يوار  . دنامیم ياهدنشک  خلت و  یمـس  تخرد  نانوچ  امـش  يارب  .و  دنکیمن رارف  دنزیم و 
. دنتخادرپ تباقر  هب  ندش  هتشک  يارب  وا  روضح  رد  دنیامن ، عفد  ع )  ) نیـسح دوخ و  زا  ار  ناشیا  رـش  دنناوتیمن  اهنآ  تسا و  دایز  نمـشد 
رد میراد  تسود  هدرک ، هرـصاحم  ار  ام  نمـشد  وت . رب  مالـس  هَّللادبعابا ، يا  دنتفگ : هدمآ و  يرافغ  ةرزع  نادنزرف  نمحرلادبع  هَّللادـبع و 

لباقم رد  دنتفر و  کیدزن  نانآ  دییایب ، کیدزن  امش ! رب  نیرفآ  تفگ : نیسح  مینک . عافد  وت  زا  هدنار و  ار  نمـشد  هدش و  هتـشک  وت  لباقم 
ره اب  ار  ناراکدـب  هورگ  ام  هک  . دـننادیم قح  هب  رازنینب  فدـنخ و  رافغینب و  مدرم  : تفگیم اهنآ  زا  یکی  دـندرک ، عورـش  ار  گـنج  وا 
نب ثراحلا  نب  فیـس  يرباج  ناوج  ود  تفگ : يوار  . دینک عافد  هزین  ریـشمش و  اب  ناگدازآ  نادـنزرف  زا  مدرم ؛ يا  . مینزیم يزیت  ریـشمش 
نم ياههداز  ردارب  يا  تفگ : نیـسح  دندمآ . نیـسح  دزن  نایرگ  دندوب ، ردام  کی  زا  هک  ومع  رـسپ  ود  عیرـس  نب  دبع  نب  کلام  عیرس و 

يارب هن  ادخ  هب  هن ، دنک ! وت  يادف  ار  ام  ادخ  دنتفگ : دیوش . نامداش  رگید  ياهظحل  ات  هک  مراودیما  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینکیم ؟ هیرگ  ارچ 
ادخ نم ؛ ياههدازردارب  يا  تفگ : نیسح  مییامن . رود  ار  اهنآ  میناوتیمن  ام  یتسه و  هرصاحم  رد  وت  اریز )  ) مییرگیم وت  يارب  هکلب  دوخ 

داتسیا و نیسح  لباقم  رد  یمابش  دعسا  نب  ۀلظنح  تفگ : يوار  . دیامن اطع  امش  هب  ار  ناگهشیپاورپ  شاداپ  نیرتهب  نم  زا  تیامح  رطاخ  هب 
ای و  دابعلل . ًاملظ  دیری  هَّللا  ام  مه و  دعب  نم  نیذـلاو  دومث  داع و  حون و  موق  بأد  لثم  بازحالا ، موی  لثم  مکیلع  فاخا  ینا  موق  ای  تفگ :

مسرتیم مدرم ، ياو  [ ) 61  ] داه نم  هل  امف  هَّللا  للظی  نم  مصاع و  نم  هَّللا  نم  مکلام  نیربدم  نّولوت  موی  دانتلا . موی  مکیلع  فاخا  ینا  موق 
نوچمه داد  داب  هب  ار  نانآ  یتسه  دـمآ و  دورف  نیـشیپ  ياـهتما  رـس  رب  هک  اـهزور  نآ  زا  یکی  نوچمه  دـیآ  دورف  امـش  رـس  رب  يزور  هک 

نآ زا  نم  مدرم  يا  دـنکیمن . ملظ  دوخ  ناگدـنب  هب  ناهج  دـنوادخ  نانآ . زا  دـعب  ماوقا  دومث و  داع ، حون ، موق  هحفص 105 ] تشونرس [ 
نامناخ هب  تشپ  امـش  دروآ و  موجه  امـش  هب  نک  ناینب  یباذع  هک  يزور  دوش . دنلب  نامـسآ  هب  امـش  يهثاغتـسا  دایرف  هک  مکانمیب  يزور 

هارمگ ناهج  دنوادخ  هک  ار  هک  ره  دهد . هانپ  یهلا  باذع  زا  ار  امـش  دـناوتن  یـسک  ناهح  دـنوادخ  زا  ریغ  دـیزیرگب و  نانک  نویـش  دوخ 
نکهشیر باذع  اب  ار  امـش  دنوادخ  سپ  دیـشکب ؟ ار  نیـسح  دیهاوخیم  مدرم  يا  دناشکب .) تسار  هار  هب  ار  وا  دناوتیم  یـسک  هچ  دزاس 

، دعسا رسپ  يا  تفگ : وا  هب  نیسح  تشگ .) دهاوخ  دارمان  ددنبب  غورد  ادخ  رب  سک  ره  ًاقیقحت  [ ) 62  ] يرتفا نم  باخ  دق  و  درک . دهاوخ 
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تکرح تنارای  وت و  نتـشک  يارب  دندش و  ادخ  باذع  راوازـس  دنتفریذپن  ار  امـش  قح  توعد  هک  ماگنه  نآ  ناشیا  دنک  تمحر  تیادـخ 
رد نم و  زا  رتتریـصب  اب  وت  موش ! تیادف  تسوت ، اب  قح  : تفگ يو  دناهتـشک ! ار  وت  راکوکین  ناردارب  نونکا  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دندرک 

. ورب دننامیب  یهاشداپ  ترخآ و  يوس  هب  تفگ : ع )  ) نیـسح موشن . قحلم  مناردارب  هب  مورن و  ترخآ  يوس  هب  ایآ  يرتهتـسیاش ، راک  نیا 
: تفگ نیـسح  دزاس . وت  نیـشنمه  تشهب  رد  ار  ام  دنوادخ  تنادناخ ، عیمج  رب  وت و  رب  ادـخ  دورد  هَّللادـبعابا ، کیلع  مالـسلا  تفگ : يو 

کیلع مالسلا  دنتفگ : هدش و  نیسح  هجوتم  يرباج  ناوج  ود  سپس  تفگ : يوار  . دش هتشک  ات  دیگنج  هتخات و  شیپ  هب  سپ  نیمآ ، نیمآ ،
نب سباـع  تفگ : يوار  . دـندش هتـشک  هدرک و  گـنج  زین  اـهنآ  داـب . امـش  رب  ادـخ  تمحر  مالـس و  تفگ : نیـسح  ادـخ . لوسر  رـسپ  يا 

دنزرف رطاـخ  هب  وت  هارمه  تفگ : یهد ؟ ماـجنا  یهاوخیم  هچ  ، بذوش يا  تفگ : دـمآ و  رکاـش  مـالغ  بذوش  هارمه  يرکاـش  بیبـشیبا 
زا ار  وت  ات  ورب  هَّللادبعیبا  دزن  کنیا  مدرکیم . رکف  هنوگنیا  وت  دروم  رد  زین  نم  تفگ : سباع  موش . هتـشک  ات  مگنجیم  ادخ  لوسر  رتخد 

دـشاب نم  هارمه  گنج  رد  یتعاس  رگا  یتسارب  مدروآ . باـسح  هب  دوخ  ناراـی  يهرمز  رد  ار  وت  زین  نم  دـیامن و  بوسحم  شناراـی  هلمج 
رّدـقم ناـمیارب  کـین  لـمع  هچنآ  ره  تسیاـبیم  هک  تسا  يزور  زورما  اریز  ددرگ  بوسحم  نم  ناراـی  زا  هلیـسونیدب  اـت  تسا  رتراوازس 

هتفر و ولج  بذوش  تفگ : يوار  تسا . هبـساحم  نامز  هحفـص 106 ] هتـشادن و [  لمع  تصرف  زورما  زا  سپ  نوچ  میهد ، ماجنا  دناهدرک ،
دارفا يهمه  نایم  رد  دنگوس  ادخ  هب  هَّللادبعابا  يا  تفگ : بیبشیبا  نب  سباع  دش . هتشک  ات  دیگنج  هتشگرب و  سپس  درک  مالس  نیسح  هب 

ملظ دوخ  نوخ  ناج و  زا  رتزیزع  اب  هک  متـشاد  تردق  رگا  تسین و  وت  زا  رتبوبحم  رتزیزع و  یـسک  نم  دزن  رد  نیمز  يور  کیدزن  رود و 
تردپ وت و  وریپ  وت و  هار  رد  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  هَّللادبعابا . ای  کیلع  مالسلا  مدرکیم . نانچ  ًانئمطم  منک  عفد  وت  زا  ار  گرم  و 

زا هلعو  نب  ریمن  تفگ : فـنخموبا  ( 87. دش هتشک  دروخ و  شیناشیپ  هب  ياهبرض  تفر و  نمـشد  يوس  هب  هدیـشک  ریـشمش  اب  سپـس  مدوب 
رد اریز  متخانـش  ار  وا  دـمآیم  یتقو  درک : لقن  هدوب  هکرعم  دـهاش  زور  نآ  رد  هک  نادـمه  يهفیاـط  زا  دـبعینب  هلیبق  لـها  میمت  نب  عیبر 

. دـیورن وا  هزرابم  هب  تسا  بیبشیبا  رـسپ  ناریـش و  ریـش  نیا  مدرم  يا  متفگ : سپ  دوب . دارفا  نیرتعاجـش  زا  وا  مدوب . هدـید  ار  يو  اهگنج 
ار وا  فرط  ره  زا  تفگ : يوار  دـینزب . ار  وا  گنـس  اب  تفگ : دعـس  نب  رمع  تسه ؟ یئوجگنج  درم  دروآ : رب  گناب  بیبشیبا  نب  سباـع 

رفن تسیود  هنت  کی  ادخ  هب  دنگوس  درک . هلمح  اهنآ  هب  تشادرب و  ار  دوخ  هالک  هرز و  دید  نینچ  هک  یماگنه  يو  دندرک . ناراب  گنس 
یکی دوب . نمشد  نادرم  تسد  رد  هک  مدید  ار  وا  رـس  تفگ : يوار  دنتـشک . ار  وا  هدروآ و  موجه  فرط  ره  زا  نمـشد  هاگنآ  دناریم . ار 

هدشن و هتشک  هزین  رس  کی  اب  وا  دینکن  لادج  تفگ : دمآ و  دعس  نب  رمع  متشک . ار  وا  نم  تفگیم  يرگید  متـشک و  ار  وا  نم  تفگیم 
مدید هک  یماگنه  درک : لقن  یقرـشم  هَّللادـبع  نب  كاحـض  زا  مصاع  نب  هَّللادـبع  تفگ : فنخموبا  ( 88. درک ادج  ار  ناشیا  نخـس  نیا  اب 
ورمع نب  ریـشب  یمعثخ و  عاطملایبا  نب  ورمع  نب  دیوس  زا  ریغ  تسا و  هدیـسر  شنادناخ  وا و  هب  تبون  هدـش و  هتـشک  ع )  ) نیـسح نارای 

ییوجگنج هک  یتقو  ات  متفگ  وت  هب  یتسناد . دوب  وت  نم و  نیب  هک  ار  هچنآ  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  متفگ : وا  هب  هدنامن  یقاب  یـسک  یمرـضح 
یلو یتـفگ  تسار  تفگ : نیـسح  تفگ : يوار  هلب . یتـفگ  وت  موریم و  مدـیدن  ار  ییوـجگنج  رگا  مگنجیم و  وـت  هارمه  یـشاب  هتـشاد 

نمـشد مدـید  یتـقو  اریز  متفر ، دوخ  بسا  يوس  هب  تفگ : يزاـجم . ینک ، نینچ  هک  یناوتیم  رگا  داد ! یهاوخ  تاـجن  ار  دوـخ  هنوـگچ 
هتـشک و ار  هدایپ  ود  نیـسح  لباقم  رد  متخادرپ و  گنج  هب  هدایپ  هدومن و  ناهنپ  اهرداچ  زا  یکی  رد  ار  دوخ  بسا  دشکیم  ار  ام  ياهبـسا 

بناج زا  ادخ  دـنکن . عطق  ار  تتـسد  ادـخ  یـشابم ؛ هتـسخ  تفگ : نم  هب  اهراب  زورنآ  نیـسح  هحفـص 107 ] مدرک [ . عـطق  ار  یکی  تسد 
هاگنآ مدـش . راوس  هدروآ و  نوریب  ار  دوخ  بسا  داد  هزاجا  نم  هب  نیـسح  هک  یماـگنه  دـهد . کـین  شاداـپ  وت  هب  ص )  ) ربماـیپ تیبلـها 

هب ات  دـندرک  بیقعت  ارم  رفن  هدزناـپ  اـما  دـندوشگ . هار  ناـنآ  متخاـت  نمـشد  ناـیم  هب  دـش و  دـنلب  شیاـپ  ود  يور  اـت  مدز  نآ  هب  ياهبرض 
یناویخ و حرشم  نب  بویا  یبعش و  هَّللادبع  نب  ریثک  مدرک . ناشیا  هب  ور  دندیسر  نم  هب  یتقو  مدیسر . هیفش  مان  هب  تارف  کیدزن  ییاتسور 
ار وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  تسا ، یقرـشم  هَّللادبع  نب  كاحـض  ام  يومع  رـسپ  نیا  دنتفگ : دنتخانـش و  ارم  يدئاص  هَّللادبع  نب  سیق 

يوار . میریذـپیم ار  دوخ  ناردارب  تساوخرد  دـنگوس  ادـخ  هب  هلب ، دـنتفگ : دـندوب ، اهنآ  اب  هک  میمتینب  هلیبق  دارفا  زا  رفن  هس  دـینک ! اـهر 
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(89. داد تاـجن  میادـخ  هدوـمن و  اـهر  ارم  زین  نارگید  دـنتفریذپ ، ارم  نایانـشآ  ناراـی و  نخـس  مـیمت  يهلیبـق  دارفا  هـک  یماـگنه  تـفگ :
ود يور  نیسح  لباقم  رد  هلدهبینب  يهلیبق  زا  يدنک  ءاثعشلاوبا  ینعی  دایز ، نب  دیزی  درک : لقن  يدنک  جیدخ  نب  لیضف  تفگ : فنخموبا 

رـسپ نم  : تفگیم تخادـنایم  هک  يریت  ره  دوب و  يرهام  زادـناریت  يو  تفر . اطخ  هب  نآ  ریت  اهنت 5  هک  تخادنا  ریت  دص  تسـشن و  وناز 
مامت هک  یماگنه  هدب . رارق  وا  شاداپ  ار  تشهب  ناسرب و  قده  هب  ار  شریت  ایادخ  تفگیم : نیسح  .و  متسه هلجْرَع  راکراوس  . متسه هلدَْهب 

دوب يدارفا  نیتسخن  زا  يو  متـشک . زین  ار  رفن  جنپ  هک  تفگ  نم  هب  تفر و  اطخ  هب  نآ  ریت  جـنپ  طقف  تفگ : تساخرب و  تخادـنا  ار  اهریت 
زا .و  منیسح روای  نم  ادخ  يا  . مرتریلد لگنج  ریش  زا  . تسا رصاهم  مردپ  مان  دیزی و  نم  مان  : دناوخیم زجر  نینچ  زور  نآ  دش و  هتـشک  هک 
در ار  نیسح  يداهنـشیپ  طیارـش  نمـشد  هاپـس  هک  یماگنه  دوب و  دعـس  نب  رمع  نارای  زا  رـصاهم  نب  دایز  نب  دیزی  . متفرگ هرانک  دعـسنبا 

مالغ دعس  یناملس ، ثراح  نب  رباح  يوادیـص ، دلاخ  نب  رمع  اما  هحفص 108 ] دش [ . هتشک  ات  دیگنج  وا  هارمه  دمآ و  نیـسح  دزن  دندرک 
هب یلع  نب  سابع  دندرک . هلمح  نمشد  هب  همه  شیپاشیپ  ریشمش  اب  دندیگنج و  گنج  زاغآ  رد  يذئاع  هَّللادبع  نب  عمجم  دلاخ و  نب  رمع 

دندیگنج ًادیدش  ناشیاهریشمش  اب  دش  کیدزن  ناشیا  هب  نمشد  هک  یماگنه  دندش . حورجم  یلو  داد . تاجن  ار  اهنآ  درک و  هلمح  نمشد 
هحفص 109 ] دندش [ . هتشک  ناکم  کی  رد  اهنآ  یگمه  ماجنارس  اما 

نیسح نب  یلع  تداهش 

نب ورمع  نب  دـیوس  نیـسح  ناراـی  زا  هدـنامیقاب  درف  نـیرخآ  درک : لـقن  یمعثخ  ریهز  نـب  نمحرلادـبع  نـب  ریهز  تـفگ : فـنخموبا  ( 90
رتخد یلیل  شردام  هک  دوب  نیـسح  رـسپ  ربکایلع  زور  نآ  رد  بلاطیبا  نادنزرف  زا  هتـشک  نیتسخن  تفگ : يوار  دوب . یمعثخ  عاطملایبا 
هبعک يادـخ  هب  . متـسه یلع  نب  نیـسح  رـسپ  یلع  نم  : تفگیم درکیم و  هلمح  نمـشد  هب  يو  دوـب . یفقث  دوعـسم  نـب  ةورع  نـب  ةرمیبا 

نب ةرم  درک ، هلمح  اهراب  يو  تفگ : یئوار  . دنک تموکح  ام  رب  دناوتیمن  هدازانز  رـسپ  هک  ادخ  هب  مسق  . میرتکیدزن ربمایپ  هب  ام  دنگوس 
هب ار  شردـپ  درک ، هلمح  ام  هب  هتـشذگ  نوچ  راـب  نیا  رگا  دـشاب  مندرگ  رب  برع  هاـنگ  تفگ : دـید و  ار  وا  یثیل  يدـبع  ناـمعن  نب  ذـقنم 

دارفا تخادنا . نیمز  هب  دز و  ار  وا  هزین  اب  هدرک و  هلباقم  ذقنم  نب  ةّرم  درک  هلمح  تسدب  ریشمش  و  تدش ، اب  رگید  راب  يو  مناشنن  شیازع 
: درک لقن  يدزا  ملـسم  نب  دیمح  زا  دشاریبا  نب  نامیلـس  تفگ : فنخموبا  ( 91. دندرک هکت  هکت  ریـشمش  اب  هدرک و  هرـصاحم  ار  وا  هاپس 

تراسج هدنـشخب  يادخ  رب  ردقچ  ! دنتـشک ارت  هک  ار  یموق  دـشکب  ادـخ  مرـسپ  يا  تفگیم : هک  مدینـش  نیـسح  زا  دوخ  شوگ  اب  زورنآ 
لیم دمآ . نوریب  تعرـس  اب  ینز  هک  مدیدیم  تفگ : يوار  درادن . یگدنز  شزرا  ایند  وت  زا  دعب  دـندیرد ! ار  ادـخ  لوسر  تمرح  هدرک و 

بنیز نیا  دنتفگ : تسیک ؟ وا  مدیسرپ  تفگ : يوار  هدازردارب ! يا  ! مکردارب يا  دزیم : گناب  دنک و  عولط  دیشروخ  هحفص 110 ] هکنیا [ 
همیخ هب  تفرگ و  ار  شتـسد  هدمآ و  وا  يوس  هب  نیـسح  داتفا . ربکا  یلع  ندب  يور  رب  دمآ و  تسا . ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  همطاف  رتخد 

هک ياهمیخ  يولج  دنتـشادرب و  شهاگلتق  لحم  زا  ار  وا  دـیرادرب . ار  ناتردارب  تفگ : تفر و  ربکا  یلع  غارـس  هب  شناناوج  اب  هاـگنآ  درب .
هک تخادنا  لیقع  نب  ملسم  نب  هَّللادبع  يوس  هب  يریت  یئاّدص  حیبص  نب  ورمع  سپس  تفگ : يوار  . دنتشاذگ دندیگنجیم ، نآ  لباقم  رد 

هاگنآ تفاکـش . ار  وا  بلق  هک  تخادنا  يرگید  ریت  سپـس  دـهد  تکرح  ارنآ  تسناوتیمن  هک  ياهنوگب  تخود . شیناشیپ  رب  ار  وا  تسد 
ار وا  هدرک و  هلمح  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هَّللادـبع  نب  نوع  رب  یناهبن  یئاـط  ۀـبطق  نب  هَّللادـبع  دـندروآ و  موجه  فرط  ره  زا  هفوک  مدرم 

نب دـلاخ  نب  نامثع  تفگ : يوار  تشک . ار  وا  درک و  هلمح  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هَّللادـبع  نب  دـمحم  رب  یمیت  لشهن  نب  رماـع  دنتـشک .
یمعثخ ةرزع  نب  هَّللادبع  دنتشک . ار  وا  هدرک و  هلمح  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  نمحرلادبع  رب  یضباق  ینادمه  طوس  نب  رـشب  یّنهج و  ریـسا 

هحفص 111 ] تشک [ . ار  وا  هتخادنا و  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  رفعج  يوس  هب  يریت 

نسح نب  مساق  تداهش 
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هام نوچمه  وا  هرهچ  هک  دمآ  ام  يوس  هب  تسدب  ریشمش  یناوح  درک : لقن  ملسم  نب  دیمح  زا  دشاریبا  نب  نامیلس  تفگ : فنخموبا  ( 92
وا پچ  ياپ  رد  هدیرب  دنب  نیلعن  نآ  هک  منکیمن  شومارف  دوب . هدیرب  اهنیلعن  زا  یکی  دـنب  هک  تشاد  نت  هب  ینیلعن  راولـش و  نهاریپ و  دوب .

یهاوخیم ارچ  هَّللاناحبس ! متفگ : وا  هب  درک . مهاوخ  هلمح  وا  هب  تردق  اب  مسق  ادخ  هب  تفگ : نم  هب  يدزا  لیفن  نب  دعـس  نب  ورمع  دوب .
. درک مهاوخ  هلمح  وا  هب  مسق  ادـخ  هب  تفگ : يو  دنـشکیم . ار  وا  وت  ياجب  دـناهدرک  هرـصاحم  ار  اهنآ  ینیبیم  هک  یناـسک  ینک ؟ نینچ 

هریخ وا  هب  نیسح  تفگ : يوار  ومع ! يا  تفگ : داتفا و  نیمز  هب  تروص  اب  ناوج  تشگنرب . دزن  ریـشمش  اب  ار  وا  رـس  ات  درک و  هلمح  سپ 
ادج قفرم  زا  هک  دروآ  ولج  ار  دوخ  تسد  وا  درک  اهر  ورمع  يوس  هب  يریـشمش  درک و  هلمح  ینیگمـشخ  ریـش  نوچمه  سپـس  دوب . هدش 

يهنیـس هب  ورمع  دنهد  تاجن  نیـسح  تسد  زا  ار  ورمع  ات  دندرک  هلمح  یفوک  ناراوس  دش . رود  وا  زا  نیـسح  دیـشک و  دایرف  ورمع  دـش .
هداتسیا رسپ  نآ  رس  يالاب  رب  هک  مدید  ار  نیسح  تسـشنورف . رابغ  درگ و  داد . ناج  دش و  بوکدگل  اهنآ  مس  ریز  درک و  دروخرب  نابـسا 
نمـشد وت  ّدج  تمایق  زور  دنتـشک . ار  وت  هک  یموق  داب  رود  ادخ  تمحر  زا  تفگیم : نیـسح  دیبوکیم و  نیمز  هب  ار  دوخ  ياپ  وا  دوب و 

ای يونـشیمن  وا  زا  یخـساپ  یلو  یناوخیم  ار  وا  هک  تسا  كاندرد  تیومع  يارب  ردـقچ  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : سپـس  دـشاب ! ناـشیا 
ار وا  هحفص 112 ] نیسح [  هاگنآ  دنکدنا . شنارای  رایـسب و  تیومع  نانمـشد  هک  مسق  ادخ  هب  درادن . وت  يارب  یعفن  یلو  دهدیم  باوج 

دوخ اب  تفگ : يوار  . دوب هداهن  دوخ  هنیـس  رب  ار  شاهنیـس  نیـسح  دـشیم و  هدیـشک  نیمز  رب  ناوج  نیا  ياـهاپ  هک  مراد  داـی  هب  تشادرب ؛
هتفگ تسیک ؟ ناوج  نیا  هک  مدیسرپ  داد  رارق  تیبلها  ياههتشک  رگید  ربکایلع و  شرسپ  رانک  درب و  ار  وا  درک ! دهاوخ  هچ  وا  اب  متفگ :

هب هک  يدرم  ره  درک و  گنرد  ار  زور  زا  يدایز  ناـمز  تدـم  نیـسح  تفگ : يوار  . تسا بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  مساـق  وا  دـش :
ماـن هب  هدـنک  هلیبـق  زا  يدرم  تفگ : يوار  . دوش رادهدـهع  ار  وا  نتـشک  گرزب  هاـنگ  هک  دوبن  لـیام  اریز  تشگیم  زاـب  تفریم  وا  فرط 

وا رس  هب  ریشمش  هدش و  هراپ  هالک  تشاد . رس  رب  هالک  وا  دز . نیسح  رـس  هب  ياهبرـض  ریـشمش  اب  دمآ و  ءاّدبینب  هفیاط  زا  ریـسن  نب  کلام 
ار وت  ادـخ  دیـشون  یهاوخن  هدروخن و  زگره  ار  تراـک  نیا  دزمتـسد  تفگ : نیـسح  دـش . نوخ  زا  رپ  هـالک  يراـج و  نوخ  درک  دروخرب 
. دوب هتـسکش  مهرد  هتـسخ و  وا  دیچیپ ، همامع  داهن و  رـس  رب  تفرگ و  يرگید  هالک  تشادرب و  ار  هالک  نیـسح  دـنک ! روشحم  نارگمتس 

هالک هک  تفر  ّيّدب  رح  نب  نیـسح  رهاوخ  رح و  رتخد  هَّللادـبع  ما  شرـسمه  دزن  تشادرب و  دوب  زخ  زا  هک  ار  وا  هالک  دـمآ و  يدـنک  درم 
: دنتفگ يدنک  نارای  ربب . اجنیا  زا  ار  نآ  يروآیم !؟ نم  هناخ  هب  ار  ص )  ) ربمایپ رتخد  رـسپ  يهتفر  امغی  هب  تفگ : شنز  دیوشب ، ار  نینوخ 

ناماد رد  ار  وا  يو  دـندروآ  وا  دزن  ار  شکدوک  تسـشن  نیـسح  هک  یماگنه  تفگ : يوار  . درم اـت  دوب  هتـشگرب  تخب  ریقف و  هتـسویپ  يو 
دمحم رفعجوبا  درک : لقن  يدسا  ریـشب  نب  ۀبقع  تفگ : فنخموبا  (93. دوب نیسح  نب  هَّللادبع  كدوک  نآ  دناهتـشادنپ  ياهدع  دناشن . دوخ 

نیا رد  نم  هانگ  دـنک  تمحر  تیادـخ  رفعجابا  يا  متفگ : میراد . امـش  ندرگ  هب  ینوخ  ام  دـساینب  يا  تفگ : نم  هب  نیـسح  نب  یلع  نب 
وا يریت  باترپ  اب  امش  زا  یکی  ناهگان  هک  دوب ، ردپ  شوغآ  رد  دندرب و  وا  دزن  ار  نیسح  كدوک  تفگ : يو  نوخ ؟ مادک  تسیچ ؟ دروم 

غیرد اـم  زا  ار  دوـخ  يراـی  نامـسآ  زا  رگا  ایادـخ  تفگ : سپـس  تخیر  نیمز  رب  هدرکرپ و  وا  نوـخ  زا  ار  دوـخ  تسد  نیـسح  تشک . ار 
اب يونغلا  ۀـبقع  نب  هَّللادـبع  تفگ : يوار  . ناتـسب نارگمتـس  نیا  زا  ار  اـم  ماـقتنا  هد و  رارق  یکین  ریخ و  ببـس  ار  نوخ  نیا  سپ  ياهتـشاد 

يهلیبق نایم  رد  : دیوگیم رعاش  بقعیبا  نبا  دروم  نیمه  رد  تشک . هحفص 113 ] ار [  وا  یلع  نب  نیسح  نب  رکبابا  يوس  هب  يریت  باترپ 
هک دنتـشادنپ  مدرم  تفگ : يوار  . تشاد دـهاوخ  دوخ  داـی  ندرگ و  هب  ار  يرگید  نوخ  زین  دـسا  يهلیبـق  .و  تساـم نوـخ  زا  ياهرطق  ینغ 

يدنزرف امش  اریز  موش . امـش  ثراو  نم  ات  دیزات  شیپ  هب  مناردارب  يا  تفگ  نامثع  رفعج و  هَّللادبع ، دوخ  ینت  ناردارب  هب  یلع  تب  سابع 
ار یلع  نب  رفعج  سپـس  تشک . ار  وا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  هَّللادبع  هب  هلمح  اب  یمرـضح  تیبث  نب  یناه  دـیوش . هتـشک  دـیورب و  دـیرادن .
ار وا  مراد  نب  ناباینب  يهلیبق  زا  يدرم  هاگنآ  دز . بلاطیبا  نب  یلع  نب  نامثع  هب  يریت  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  دروآ . ار  وا  رـس  هتـشک و 

نیسح تفر . نیسح  يهمیخ  فرط  هب  هفوک  لها  ناگدایپ  زا  رفن  هد  اب  نشوجلايذ  نب  رمش  تفگ : فنخموبا  ( 94. دروآ ار  شرس  هتشک و 
زا دیرادن و  نید  رگا  امش ! رب  ياو  تفگ : نیسح  تخادنا . هلـصاف  داتـسیا و  همیخ  وا و  نایم  نمـشد  یلو  درک  تکرح  رمـش  فرط  هب  زین 
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ظفح ناتنانادان  ناشابوا و  تسد  زا  ارم  نادناخ  هیثاثا و  مدرم ؛ يا  دیـشاب . دنمتفارـش  هدازآ و  ناتیایند  راک  رد  سپ  دیـسرتیمن ، داعم  زور 
نب نمحرلادـبع  بونجلاوبا  هلمج : زا  ناگدایپ  اب  رمـش  تفگ : يوار  همطاف . رـسپ  يا  تسا  وت  اـب  قح  تفگ : نشوجلايذ  نب  رمـش  دـینک .

، درکیم بیغرت  نیسح  اب  گنج  هب  ار  نانآ  هک  یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ  و  ینزی ، بهو  نب  حلاص  یفعج ، دیزی  نب  ورمع  نب  معثق  یفعج ،
: تفگ رمش  يوریمن ؟ نیسح  فرط  هب  دوخ  ارچ  : تفگ بونجلاوبا  ورب . وا  يوس  هب  تفگ : دمآ و  دوب  حلسم  ًالماک  هک  بونجلایبا  رانک 

درم هک  بوـنجلاوبا  دـنداد . مانـشد  رگیدـکی  هب  هاـگنآ  ینکیم ؟ نینچ  نم  اـب  زین  وـت  تفگ : زین  وا  ینکیم ؟ تبحـص  هناخاتـسگ  نـم  اـب 
: تفگ دش و  فرصنم  دوب  هداد  هک  ینامرف  زا  رمش  منکورف . تمـشچ  رد  ار  هزین  نیا  متـشاد  تسود  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : دوب ، یعاجش 
. تفر نیـسح  يوس  هب  شناگدایپ  اب  رمـش  سپـس  تفگ : يوار  . مدرکیم نینچ  ًانئمطم  مناسرب  یبیـسآ  وت  هب  متـسناوتیم  رگا  مسق  ادخ  هب 
. تشاد نیسح  دزن  نتفر  دصق  نیسح  نادناخ  زا  یناوج  دندرک . هرصاحم  ار  وا  ًاددجم  ناشیا  یلو  دنار  بقع  ار  اهنآ  درک و  هلمح  نیـسح 
رد هتفر و  نیسح  دزن  تعرس  هب  دیچیپرس و  راک  نیا  زا  رسپ  اما  رادهاگن . ار  وا  تفگ : رهاوخ  هب  زین  نیسح  دوش . عنام  ار  وا  تساوخ  بنیز 

نیسح هحفص 114 ] يوس [  هب  يریشمش  هباکع  نب  ۀبلعث  نب  هَّللامیتینب  يهلیبق  زا  هَّللادیبع  نب  بعک  نب  رحب  تفگ : يوار  داتسیا . وا  رانک 
رپس ار  دوخ  تسد  ناوج  درک . اـهر  وا  يوس  هب  ار  ریـشمش  رحب  یـشکب ؟ ارم  يومع  یهاوخیم  هدازثیبخ ، يا  تفگ : ناوج  درک . هلاوح 

تفرگ و دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  نیـسح  درک ! نویـش  دروآ و  رب  گـناب  ناوج  دومن . نازیوآ  تسوپ  هب  عطق و  ار  تسد  ریـشمش  هبرـض  درک و 
(، ص  ) ادخ لوسر  تراکوکین  ناردپ  هب  ار  وت  دنوادخ  نادب . دوخ  ياهیکین  ءزج  ارنآ  نک و  ربص  تبرض  نیا  رب  مردارب ، رسپ  يا  تفگ :
نب نامیلس  تفگ : فنخموبا  ( 95. دـنکیم قحلم  داب ، ناشیا  يهمه  رب  ادـخ  دورد  هک  یلع  نب  نسح  رفعج و  هزمح ، بلاـطیبا ، نب  یلع 

ناشیا هب  ار  نیمز  ياهتمعن  نک ، غیرد  ناشیا  زا  ار  ناراب  ایادخ ؛ تفگیم : زور  نآ  نیسح  مدینـش  درک : لقن  ملـسم  نب  دیمح  زا  دشاریبا 
میـسقت فلتخم  ياههورگ  هب  هک  نک  راچد  هقرفت  یگدنکارپ و  هب  ار  نانآ  نکل  یهدیم  تمعن  ناشیا  هب  یحابـص  دنچ  رگا  ایادـخ  هدـم ،

هب نیـسح  تفگ : يوار  . دنتـشک ار  ام  دـنتخات و  یلو  دنتـساوخ  يراـی  اـم  زا  اـهنآ  اریز  نکم ، دونـشخ  ناـشیا  زا  زگره  ار  ناـیلاو  دـنوش و 
ناشخرد فاب  تخـس  راولـش  هک  درک  اضاقت  دوب  هدنام  یقاب  شنارای  زا  رفن  راهچ  ای  هس  یتقو  دنار و  بقع  ار  نانآ  درک و  هلمح  ناگدایپ 

نآ ریز  هک  تسا  رتهب  دـنتفگ : شنارای  زا  یـضعب  دـنرواین . نوریب  شنت  زا  گرم  زا  سپ  ات  درک  هراـپ  ارنآ  هاـگنآ  دـنروایب . وا  يارب  ینمی 
، دش هتشک  نیسح  هک  یماگنه  تفگ : يوار  . مشوپب ارنآ  تسین  هتسیاش  تسا و  يراوخ  سابل  نیا  تفگ : نیـسح  یـشوپب . یهاتوک  راولش 

ناتسد هک  درک : لقن  نمحرلادبع  نب  دمحم  زا  لقن  هب  نم  يارب  بیعـش  نب  ورمع  تفگ : فنخموبا  ( 96. دوبر ار  راولش  نیا  بعک  نب  رحب 
هحفص 115 ] دشیم [ . کشخ  بوچ  نوچمه  ناتسبات  رد  درکیم و  قرع  ناتسمز  رد  بعک  نب  رحب 

نیسح ماما  تداهش 

نیـسح لتق  رد  روضح  لیلد  هب  ار  رامع  نب  هَّللادـبع  درک : لقن  یقراـب  ثوغی  دـبع  نب  راـمع  نب  هَّللادـبع  زا  جاـجح  تفگ : فنخموبا  ( 97
رد یلو  مدزیم  هزین  ار  وا  متـساوخیم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  مدیـسر . وا  هب  هدرک و  هلمح  نیـسح  هب  هزین  اـب  تـفگ : وا  دـندومن . شنزرس 

هلمح نیسح  هب  پچ  تسار و  زا  ناگدایپ  تشک ؟ دهاوخ  ار  وا  يرگید  موش ! وا  لتق  رادهدهع  نم  ارچ  متفگ  مدش و  فرصنم  وا  یکیدزن 
رـس رب  هماـمع  نت و  هـب  زخ  زا  یـسابل  ماـگنه  نـیا  رد  نیـسح  دوـمن . هدـنکارپ  قرفتم و  ار  اـهنآ  هدرک و  هـلمح  ناـنآ  هـب  زین  وا  دـندرک و 
هنوگ نیا  وا  دـشاب و  هدـش  هتـشک  شنارای  تیبلـها و  رـسپ ، هک  ماهدـیدن  ار  ياهتـسکش  لد  زگ  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يوار  . تشاد

زب نوچمه  ناگدایپ  ماهدیدن . وا  دـننام  ار  سک  چـیه  نونک  ات  ادـخ  هب  دـنگوس  دـشاب . تأرج  اب  رطاخ و  شمارآ  اب  سرت ، نودـب  مکحم ،
دوب یعـضو  نینچ  رد  وا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : يوار  . دنتـسشنیم بقع  وا  پچ  تسار و  زا  تسا  هدرک  هلمح  اهنآ  هب  گرگ  هک  ياهدام 

دـمآ و نوریب  تسا ، هتخیوآ  شندرگ  شوگ و  ناـیم  وا  ياـههراوشوگ  دـمآیم  رظن  هب  هک  یلاـح  رد  همطاـف  رتـخد  بنیز ، شرهاوخ  هک 
ار هَّللادبعابا  دعـس ، نب  رمع  يا  تفگ : بنیز  دوب . هدش  کیدزن  نیـسح  هب  دعـس  نب  رمع  دـمآیم ،! نیمز  هب  نامـسآ  شاک  يا  تفگیم :
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نیـسح بنیز و  زا  دوب و  يراج  دعـس  نب  رمع  شیر  اههنوگ و  رب  کشا  تارطق  مدیدیم  نم  تفگ : يوار  ینکیم ! هاگن  وت  دنـشکیم و 
زخ زا  یسابل  هحفص 116 ] ماگنه [ ) نآ  رد   ) نیسح درک : لقن  ملسم  نب  دیمح  زا  ریهز  نب  بعقـص  تفگ : فنخموبا  (98. دنادرگرب يور 

هلمح عاجـش  يراکراوس  نوچمه  هداتـسیا و  دوخ  ياـهاپ  رب  گرم  زا  لـبق  تفگ : يوار  دوب . هدرک  باـضخ  دوب و  ممعم  تشاد و  نت  هب 
هب امـش  ياهراتـشک  زا  کی  چیه  نیازا  دعب  ادخ  هب  دـنگوس  دـیراد ! هلجع  نم  نتـشک  يارب  ایآ  تفگیم : هک  مدینـش  دـیگنجیم  هدرک و 
رد امش  یتسس  لیلد  هب  ارم  ادخ  هک  متـسه  نئمطم  راودیما و  دنگوس  ادخ  هب  درک ، دهاوخن  نیگمـشخ  ار  دنوادخ  نم  ندش  هتـشک  هزادنا 

رگیدکی اب  ار  امـش  ادخ  دیتشک  ارم  یتقو  دینادب ، ادخ ، هب  دنگوس  دریگب . ارم  ماقتنا  دیمهف  دـیهاوخن  هک  ياهنوگ  هب  هتـشاد و  یمارگ  نید 
تدـم نیـسح  تفگ : يوار  . دـیامنیم نوزفا  ار  امـش  كاندرد  باذـع  دوشیمن و  یـضار  زین  نیا  اـب  هتحیر و  ناـتنوخ  هتخادـنا و  عازن  هب 

دوب لیام  هدرک و  زیهرپ  راک  نیا  زا  هفوک  هاپـس  زا  یخرب  اـما  دـشکب  ار  وا  تسناوتیم  تساوخیم  نمـشد  رگا  دوب . هدـنز  زور  زا  يداـیز 
! دنیشنب ناتیازع ، هب  ناتردام  دیشکب ، ار  وا  ؟ دینکیم هاگن  ار  درم  نیا  ارچ  امش ؛ رب  ياو  دز : دایرف  نانآ  رب  رمـش  دشکب . ار  وا  رگید  صخش 
رد دروخ و  شاهناش  رب  يرگید  يهبرض  و  دز : وا  پچ  تمسق  هب  ياهبرض  یمیمت  کیرـش  نب  ۀعرز  دندرک . هلمح  وا  هب  وس  همه  زا  سپ ،

. تخادنا نیمز  هب  ار  وا  ياهزین  هبرض  اب  یعخن  ورمع  نب  سنا  نب  نانس  لاح  نیا  رد  دنتـشگ . زاب  دوب  هدش  هتفوک  هتـسخ و  نیـسح  هکیلاح 
نب نانـس  داتفا ، شمادنا  هب  هزرل  هک  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  تساوخیم  وا  نک . ادـج  ار  وا  رـس  تفگ : یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  هب  سپس 
نب یلوخ  هب  درک و  ادج  ار  وا  رـس  هتفر و  نیـسح  يوس  هب  دوخ  و  دـنک ! عطق  ار  تناتـسد  هتـسکش و  ار  تیاهوزاب  ادـخ  تفگ : وا  هب  سنا 

هحفص 117 ] دوب [ . هدروخ  يدایز  ياهریشمش  ع )  ) نیسح ندب  هب  البق  رگا  درپس . دیزی 

ماما تداهش  زا  سپ 

یـس و هزین و  هس  یـس و  ياج  وا  ندب  رب  دـش  هتـشک  ع )  ) نیـسح هک  یماگنه  درک : لقن  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  تفگ : فنخموبا  ( 99
هب دوش و  يرگید  بیصن  نیسح  رس  ادابم  هکنیا  سرت  زا  سنا  نب  نانس  دشیم ، کیدزن  نیسح  هب  سک  ره  دنتفای . ریشمش  يهبرـض  راهچ 

بعک و نب  رحب  ار  وا  راولش  دندروآ . رد  ار  نیـسح  ياهـسابل  تفگ : يوار  درپس . یلوخ  هب  تفرگ و  ار  رـس  ماجنارـس  ات  درکیم  هلمح  وا 
- دـنتفگیم هفیطق  سیق  ثعـشا ، نب  سیق  هب  هعقاو  نیا  زا  دـعب  دوـب و  زخ  زا  هفیطق )  ) نهاریپ يا  تفرگ - رب  ثعـشا  نب  سیق  ار  شنهاریپ 

نب بببح  تسدـب  ریـشمش  نیا  اهدـعب  تشادرب . مراد  نب  لـشهنینب  يهلیبـق  زا  يدرم  ار  شریـشمش  دواینب و  يهلیبـق  زا  دوسا  ار  وا  نیلعن 
. دـندرک تراغ  ار  اهنآ  دـندرب و  موجه  ع)  ) نیـسح نانز  مزاول  لئاسو و  رتش و  اههچراپ ، سرو ، فرط  هب  مدرم  تفگ : يوار  . داـتفا لیدـب 
: تفگ فنخموبا  (100. دـندربیم هتفرگ و  ار  اهنآ  نهاریپ  دـندرکیم ، تمواقم  دوخ  ياهـسابل  ظفح  يارب  هک  ینانز  رب  هبلغ  زا  سپ  اـهنآ 
، دینش نمشد  زا  هک  دوب  هداتفا  نیمز  رب  دولآنوخ  اههتشک  نایم  رد  عاطملایبا  نب  ورمع  نب  دیوس  درک : لقن  یمعثخ  نمحرلادبع  نب  ریهز 

ةورع سپس  دیگنج  یتدم  درک و  هدافتسا  حالس  ناونع  هب  نآ  زا  تشاد  هارمه  ییوقاچ  دمآ ، دوخ  هب  یمک  دش . هتشک  نیـسح  دنیوگیم :
: تفگ فنخموبا  ( 101 هحفـص 118 ] دوب [ . نیـسح  ماـما  هاپـس  هتـشک  نیرخآ  يو  دنتـشک . ار  وا  یبنج  داـقر  نب  دـیز  یبلغت و  راـطب  نب 

رمش مدید  ناهگان  دوب . ضیرم  هداتفا و  رتسب  رد  هک  مدیسر  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  هب  درک : لقن  ملسم  نب  دیمح  زا  دشاریبا  نب  نامیلس 
كدوک وا  میـشکب !؟ ار  ناکدوک  ایآ  هَّللا ! ناحبـس  متفگ : وا  هب  دیـشکیمن ؟ ار  نیا  اـیآ  دـیوگیم : شهارمه  هاـگدایپ  هب  نشوجلايذ  نب 

، دیـشاب هاگآ  تفگ : دـمآ و  دعـس  نب  رمع  هکنیا  ات  منک  عافد  وا  زا  سک  ره  لباقم  رد  هک  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  مادـم  تفگ : يوار  . تسا
يوار . دنادرگرب دـیاب  تسا  هدرب  ار  ناشیا  لاوما  زا  يزیچ  سک  ره  درادـن . ار  ضیرم  ناوج  نیا  رازآ  نانز و  يهمیخ  هب  دورو  قح  یـسک 
يوار دومن . رش  عفد  نم  زا  تنانخس  اب  دنوادخ  ینیب ، ریخ  يازج  تفگ : نیـسح  نب  یلع  دنادرگنرب . ار  يزیچ  یـسک  مسق  ادخ  هب  تفگ :

نیا دزن  وا  یتشک ، ار  برع  رورس  گرزب و  و  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  رسپ  یلع و  نب  نیسح  دنتفگ : سنا  نب  نانس  هب  مدرم  تفگ :
يهمه نیـسح  نتـشک  يارب  رگا  نک . بلط  ناشیا  زا  شیوخ  شاداپ  ورب و  تناریما  دزن  کنیا  دربب . نیب  زا  ار  نانآ  نامکاح  ات  دـمآ  مدرم 
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نب رمع  يهمیخ  لباقم  رد  دش و  راوس  بسا  رب  دوب . لقع  صقان  یمک  رعاش و  عاجـش ، يدرم  وا  تسا . مک  زاب  دنهدب ، وت  هب  ار  لاملاتیب 
ار یـسک  . دوب ردقلالوهجم  هک  متـشک  ار  یهاشداپ  نم  هک  اریز  . نک رپ  هرقن  الط و  زا  ار  مباکر  : تفگ نینج  دنلب  يادص  اب  داتـسیا و  دعس 

زگره ياهناوید و  وت  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ : دعـس  نب  رمع  . دوب رترب  همه  زا  زین  بسن  تهج  زا  .و  دوب ردام  ردپ و  نیرتهب  دـنزرف  هک 
هب ییوگیم ! نخـس  هنوگ  نیا  ایآ  هناوید  يا  تفگ : دز و  وا  هب  یتسدـبوچ  اب  دـندروآ  ار  وا  نوچ  دـیروایب ، نم  دزن  ار  وا  ياهدوبن ، ملاـس 

رتخد بابر  مالغ  ناعمس  نب  ۀبقع  دعس ، نب  رمع  تفگ : يوار  . دز دهاوخ  ار  تندرگ  دونشب  وت  زا  ار  نخـس  نیا  دایزنبا  رگا  دنگوس  ادخ 
اهر ار  وا  اذـل  متـسه  يدـیرخ  رز  يهدرب  نم  تـفگ : یتـسیک ؟ تـفگ : تـفرگ و  ار  نیـسح - رتـخد  هنیکـس  رداـم  یبـلک - سیقلا  ءيرما 

هتخیر نیمز  يور  ار  شیاهریت  هک  يدسا  يهمامث  نب  عقرم  رگم  تفاین  تاجن  گرم  زا  مالغ  نیا  زا  ریغ  نیـسح  نارای  زا  سک  چـیه  . درک
دزن زین  وا  ياب  اـم  يوس  هب  یناـما ، رد  وت  دـنتفگ : هدـمآ و  وا  دزن  شماوقا  زا  ياهدـع  هک  دـیگنجیم  يو  دوب . هتـسشن  شیوخ  يوناز  رب  و 

دیعبت هراز  يهقطنم  هب  ار  وا  دایزنبا  داد  حرـش  ار  شیارجام  داـیزنبا و  دزن  ار  وا  دعـس  نب  رمع  هک  یماـگنه  هحفص 119 ] تفر [ . ناشیا 
رفن هد  دنک ؟ بسا  بوکدگل  ار  نیسح  ات  دوشیم  بلطواد  یسک  هچ  دز ، گناب  شنارای  نایم  رد  دعس  نب  رمع  سپـس  تفگ : يوار  . درک

یسیپ ضرم  هب  اهدعب  دروآرد و  هب  شنت  زا  ار  نیسح  نهاریپ  هک  تسا  یـسک  وا  و  یمرـضح - ةویح  نب  قاحـسا  هلمج  زا  دندش  بلطواد 
نم هب  دش . هدیبوک  شاهنیس  تشپ و  هکنیا  ات  دنتخات  بسا  نیسح  ندب  رب  هک  یمرضح  ۀمالس  نب  ۀمقلع  نب  دثرم  نب  شبحا  و  دش - راچد 

تفاکـش و ار  سبلق  يریت  هک  دوب  هداتـسیا  هکرعم  طسو  رد  يو  دش . هتـشک  بیغ  ریت  هب  راک  نیا  زا  دـعب  دـثرم  نب  شبحا  هک  دیـسر  ربخ 
ندش هتـشک  زا  دعب  زور  کی  دساینب  يهلیبق  زا  هیرـضاغ  یلاها  هک  دـندش  هتـشک  درم  ود  داتفه و  ع )  ) نیـسح نارای  زا  تفگ : يوار  . درم

رب دعـس  نب  رمع  هک  دندش  هتـشک  نیحورجم ، زجب  درم  تشه  داتـشه و  دعـس  نب  رمع  نارای  زا  . دـندرک نفد  ار  نانآ  شباحـصا  نیـسح و 
یلوخ هارمه  زور  نامه  ار  وا  رس  دعس ، نب  رمع  دش  هتـشک  نیـسح  هکنیا  زا  دعب  تفگ : يوار  . درپس كاخ  هب  ار  اهنآ  دناوخ و  زامن  ناشیا 
هتـسب رـصق  رد  دید  دوش . لخاد  رـصق  هب  تساوخ  دروآ و  ار  رـس  یلوخ  داتـسرف . دایز  نب  هَّللادیبع  دزن  يدزا  ملـسم  نب  دیمح  دـیزی و  نب 
کلام رتخد  راون  رگید  نز  دساینب و  يهلیبق  زا  شنانز  زا  یکی  تشاد  نز  ود  يو  تشاذگ . یتشط  ریز  هدروآ و  شلزنم  هب  ار  رـس  تسا 

زا یـسبع  ریهز  وبا  تفگ : فنخموبا  ( 102. دورب وا  دزن  یلوخ  هک  دوب  یمرـضح  نز  تبون  بش  نآ  دوب و  یمرـضح  يهلیبـق  زا  برقع  نب 
دایرف هک  مدـید  ار  ناشیا  دنتـشذگیم  شنادـنزرف  هداوناخ و  نیـسح و  داسجا  رانک  زا  ناـنز  هک  یماـگنه  درک : لـقن  یمیمت  سیق  نب  ةرق 

دوخ ردارب  هتـشک  راـنک  زا  هک  هاـگنآ  ار  همطاـف  رتـخد  بنیز  نخـس  زگره  تفگ : يوار  ... دـندزیم یلیـس  شیوخ  تروـص  رب  هدیـشک و 
، هدیطلغ نوخ  هب  نابایب ، نیا  رد  تسا  نیسح  نیا  داب . وت  رب  نامسآ  ناگتـشرف  مالـس  دمحم ! يا  تفگیم : هک  مربیمن  دای  زا  تشذگیم 

ادخ هب  تفگ : يوار  دزویم . ناشداسجا  رب  داب  دناهدش و  هتـشک  تنادنزرف  و  دنریـسا ، تنارتخد  !و  دمحم يا  هدش ، هدیرب  شندب  ياضعا 
نب سیق  نشوجلايذ ، نب  رمش  هارمه  رس  ود  داتفه و  دش و  هدیرب  زین  داسجا  يهیقب  رس  تخادنا . هیرگ  هب  ار  یتسود  نمشد و  ره  دنگوس 

هحفص 120 ] دش [ . هدرب  دایز  نب  هَّللادیبع  دزن  سیق  نب  ةرزع  جاجح و  نب  ورمع  ثعشا ،

دایز نبا  سلجم  رد 

ییادخ يزوریپ  ربخ  ات  داتسرف  شاهداوناخ  دزن  ارم  دعـس  نب  رمع  درک : لقن  ملـسم  نب  دیمح  زا  دشاریبا  نامیلـس  تفگ : فنخموبا  ( 103
ناگدنیامن هک  مدـید  مدـش  دراو  دایزنبا  یمومع  سلجم  هب  سپـس  مداد . ناشیا  هب  ار  ربخ  متفر و  نم  مناسرب  ناشیا  هب  ار  شتمالـس  وا و 

یتسدـبوچ اب  وا  دوب و  وا  لباقم  رد  نیـسح  رـس  تقو  نآ  رد  متفر . زین  نم  دـنوش ، لخاد  داد  هزاجا  مه  مدرم  هب  وا  دنتـسه . وا  دزن  یمازعا 
هب درادیمن  رب  تسد  نیـسح  ياهنادند  هب  ندز  بوچ  زا  يو  هک  دید  مقرا  نب  دیز  هک  یماگنه  دزیم . نیـسح  نادند  ود  هب  یتدم  دوخ 

ار شیاهبل  ص )  ) ادخ لوسر  هک  مدوب  دهاش  تسین ، ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  ییادخ  هب  دنگوس  رادب ، اهنادند  نیا  زا  ار  بوچ  نیا  تفگ : وا 
نایرگ ار  تنامشچ  ادخ  تفگ : وا  هب  دایزنبا  درک . هیرگ  هب  عورش  دیز )  ) درمریپ سپس  دیسوبیم  ار  نآ  تشاذگیم و  نیـسح  بل  ود  رب 
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تساخرب و مقرا  نب  دیز  تفگ : يوار  . مدزیم ار  تندرگ  يدوب  هدادن  تسد  زا  ار  تلقع  هدشن و  فرخ  ریپ و  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  دـنک !
. تشکیم ار  وا  دینـشیم  دایزنبا  رگا  هک  تفگ  ینخـس  مقرا  نب  دیز  دنگوس ، ادـخ  هب  دـنیوگیم : مدرم  مدینـش  دـمآ  نوریب  یتقو  تفر 

امـش درک ؛ یثوروم  ار  تموکح  دش و  ياهدرب  کلام  ياهدرب  تفگیم : تشذگ و  ام  رانک  زا  دنتفگ : تفگ ؟ هچ  مدیـسرپ ، تفگ : يوار 
ياهدب دشکب و  ار  امـش  ناکین  وا  ات  دیدرک  ریما  ار  هناجرم  رـسپ  دیتشک و  ار  همطاف  رـسپ  دـیدش . هدرب  دـعب  هب  زورما  زا  برع  ناگرزب  يا 

: تفگ يوار  هحفـص 121 ] داب [ . رودـب  ادـخ  تمحر  زا  دـهد  تیاضر  يراوخ  هب  هک  سک  ره  دـیداد ، نت  يراوخ  هب  دـنک . هدرب  ار  امش 
تشاد و نت  هب  ار  دوخ  سابل  نیرتتسپ  بنیز  دندرب  دایز  نب  هَّللادیبع  دزن  وا  نانز  نارهاوخ و  هارمه  ار  ناناوج  نیسح و  رس  هک  یماگنه 

باوج بنیز  تسا ؟ هتـسشن  هک  تسیک  نز  نیا  تفگ : دایز  نب  هَّللادیبع  تسـشن . دش ؛ لخاد  یتقو  دندوب  وا  فارطا  شنازینک  هتخانـشان ،
بنیز هب  باطخ  هَّللادیبع  تسا . همطاف  رتخد  بنیز  نیا  دنتفگ : شنازینک  زا  ياهدع  تفگن . خساپ  چیه  بنیز  دیسرپ  راب  هس  دایزنبا  دادن .

شیاتـس تفگ : بنیز  درک ! راکـشآ  ار  ناشیاههتخاس  ندوب  غورد  تشک و  دومن و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  ییادـخ  منکیم  شیاتـس  تفگ :
اوسر قساف  اریز  ییوگیم . وت  هک  ناـنچنآ  هن  دومن  هزیکاـپ  كاـپ و  هتـشاد و  یمارگ  ار  اـم  ص )  ) دـمحم تثعب  اـب  هک  ار  ییادـخ  منکیم 

هک دوب  ناشتـشونرس  تفگ : بنیز  درک ! راتفر  هنوگچ  تنادـناخ  اب  ادـخ  يدـید  سپ  تفگ : دایزنبا  دـیوگیم . غورد  راکدـب  دوشیم و 
یهاوخداد هدروآ و  لـیلد  وا  دزن  اـت  دـنروآیم  درگ  اـج  کـی  رد  ار  اـهنآ  وت و  ادـخ  يدوزب  دـنور و  شیوـخ  هاـگیاج  هب  هدـش و  هتـشک 

ایآ تسا . نز  نیا  دهد ! ناماس  ار  ریما  راک  ادخ  تفگ : وا  هب  ثیرح  نب  ورمع  دـش . برطـضم  نیگمـشخ و  دایزنبا  تفگ : يوار  . دـییامن
تمـالم ناـشیاهاطخ  هطـساوب  هدرکن و  هذـخاؤم  ناشنانخـس  رطاـخ  هب  ار  ناـنز  دـننکیم ! هذـخاؤم  دـیوگیم  هک  يزیچ  رطاـخ  هـب  ار  نز 

بنیز تـفگ : يوار  درک . مارآ  تنادـناخ  نارگناـیغط  رگید  ردارب و  نتـشک  اـب  ارم  لد  دـنوادخ  تـفگ : بـنیز  هـب  داـیزنبا  دـنیامنیمن .
ار ماهشیر  يدـیرب و  ار  ماهخاـش  يدرک ، دوباـن  ار  منادـناخ  یتـشک ، ار  مـگرزب  وـت  هـک  دـنگوس  دوـخ  ناـج  هـب  تـفگ : سپـس  تـسیرگ 

زین تردـپ  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  تسا ، تعاجـش  نیا  تفگ : هَّللادـیبع  شاب . دونـشخ  سپ  دـهدیم  افـش  ار  وت  راک  نیا  رگا  يدروآرد .
(104. منکیم نایب  ار  دوخ  لد  مغ  هکلب  تسین  تعاجـش  يارب  یلاجم  ارم  راک ! هچ  تعاجـش  هب  ار  نز  تفگ : بنیز  دوب . عاجـش  يرعاش 

درم وا  ایآ  نیبب  تفگ : دوخ  نابهگن  هب  دید  ار  نیسح  نب  یلع  دایز ، نب  هَّللادیبع  هک  یماگنه  درک : لقن  دیعس  نب  دلاجم  تفگ : فنخموبا 
ناـنز نیا  وـت و  نیب  رگا  تفگ : هَّللادـیبع  هب  نیـسح  نب  یلع  دـینزب . ار  وا  ندرگ  دـیربب و  تفگ : هَّللادـیبع  هـلب ، تـفگ : يو  تـسا ؟ هدـش 

(105. داتـسرف نانز  هارمه  ار  وا  هاـگنآ  اـیب ، تفگ : وا  هب  داـیزنبا  تسرفب . ناـنآ  تظفاـحم  يارب  ار  يدرم  سپ  دراد  دوجو  يدـنواشیوخ 
هدروآ دایزنبا  لباقم  نیسح  نب  یلع  هحفص 122 ] هک [ . یماگنه  درک : لقن  ملسم  نب  دیمح  زا  دشاریبا  نب  نامیلس  اما  تفگ : فنخموبا 

رد ار  نیسح  نب  یلع  ادخ  ایآ  تفگ : دایزنبا  نیسح . نب  یلع  تفگ : تسیچ ؟ تمسا  تفگ : وا  هب  دایزنبا  مدوب . هداتـسیا  وا  دزن  نم  دش 
. دنتـشک ار  وا  مدرم  دوب و  یلع  زین  وا  مان  هک  متـشاد  يردارب  تفگ : يو  ینزیمن ! فرح  تفگ : دایزنبا  دش . تکاس  يو  تشکن ؟ البرک 

سفنالا یقوتب  هَّللا  تفگ : يو  ینزیمن ؟ فرح  ارچ  تفگ : دایزنبا  دش . تکاس  نیـسح  نب  یلع  تسا . هتـشک  ار  وا  ادـخ  تفگ : دایزنبا 
هزاجا نودب  سک  چـیه  دریگیم و  ار  اهناج  گرم  ماگنه  هک  تسادـخ  [ ) 64  ] هَّللا نذاب  الا  تومت  نا  سفنل  ناـک  اـم  [ ، 63  ] اهتوم نیح 

ادخ هب  تسا ؟ هدـش  غلاب  ایآ  دـیرگنب  وت ، رب  ياو  دوب  یهاوخ  اههتـشک  زا  زین  وت  ادـخ  هب  وت ، رب  ياو  تفگ : وا  هب  دایزنبا  دریمیمن .) ادـخ 
ار وا  تفگ : دایزنبا  تسا . هدـش  غلاب  هلب ، تفگ : داـیزنبا  هب  يرمحا  ذاـعم  نب  يرم  : تفگ يوار  تسا . هدـش  درم  وا  مرادـنپیم  دـنگوس 

هچنآ دایز ، رسپ  يا  تفگ : هتخیوآ و  وا  هب  بنیز  شاهمع  دشاب ؟ نانز  نیا  راک  رادهدهع  یـسک  هچ  سپ  تفگ : نیـسح  نب  یلع  دیـشکب .
ادخ هب  رگا  مهاوخیم ، وت  زا  ادخ  رطاخ  هب  یتشاذگ ! یقاب  ار  یسک  ام  زا  ایآ  يدشن ! ریس  ام  نوخ  زا  ایآ  تسا  یفاک  وت  يارب  یتشک  ام  زا 
درم دراد ، دوجو  يدـنواشیوخ  نانز  نیا  وت و  نایم  رگا  داـیزنبا ، يا  تفگ : یلع  شکب ! زین  ارم  یـشکب ، ار  وا  یهاوخیم  يراد و  ناـمیا 

هب ور  سپس  درک  هاگن  ار  اهنآ  یتدم  دایزنبا  تفگ : يوار  دنک . راتفر  ناشیا  اب  مالـسا  يهویـش  هب  هک  تسرفب  نانآ  هارمه  ار  يراگزیهرپ 
ناوج نیا  مشکب  یلع  اب  زین  ار  وا  دراد  تسود  بنیز )  ) منکیم نامگ  دنگوس  ادخب  تسا ! یبیجع  زیچ  يدـنواشیوخ  تفگ : درک و  مدرم 
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رد مدرم  تعامج ! زامن  داد : ادن  يو  دندش  رـصق  دراو  مدرم  هَّللادیبع و  هک  یماگنه  تفگ : ملـسم  نب  دیمح  . ورب تنانز  دزن  دـینک ، اهر  ار 
نینمؤملاریما راکـشآ و  ار  نآ  لها  قح و  هک  ار  ییادـخ  منکیم  شیاتـس  تفگ : تفر و  ربنم  هب  دایزنبا  دـندرک . عامتجا  گرزب  دجـسم 

هدشن مامت  دایزنبا  نانخس  زونه  تشک  ار  شناوریپ  یلع و  نب  نیـسح  وگغورد  رـسپ  وگغرد  درک و  زوریپ  ار  وا  هورگ  هیواعم و  نب  دیزی 
زا لمج  گنج  رد  ار  شپچ  مشچ  هک  دوب  نایعیـش  زا  هَّللادبع  تساخرب -. ۀبلاوینب  دارفا  زا  یکی  يدماغ  يدزا  فیفع  نب  هَّللادبع  هک  دوب 

هحفص 123] دش [  انیبان  زین  شرگید  مشچ  دوب و  هدروخ  وا  يوربا  هب  رگید  هبرض  رس و  هب  ياهبرـض  نیفـص  گنج  ماگنه  هب  داد و  تسد 
یماگنه يو  تفگ : يوار  تفریم - دوخ  هناخ  هب  سپـس  دناوخیم . زامن  اجنآ  رد  بش  ات  حبـص  زا  دشیمن و  ادـج  هفوک  دجـسم  زا  يو 

یلاو ار  وت  هک  دشابیم  شردپ  دـیزی و  زین  تردـپ و  وت و  وگغورد  رـسپ  وگغورد  هناجرم ، رـسپ  يا  تفگ : دینـش  ار  دایزنبا  نانخـس  هک 
نانابهگن دیروایب  ار  وا  تفگ : دایزنبا  یناریم .! نخـس  نایوگتسار  نانوچ  یـشکیم و  ار  ناربمایپ  نادنزرف  ایآ  هناجرم ، رـسپ  يا  درک .

نب نمحرلادـبع  تفگ : يوار  . دـیبلط کـمک  هب  ار  دوخ  هلیبق  دارفا  روربم - اـی  دزا - يهلیبق  راعـش  اـب  يو  دـندرک . ریگتـسد  ار  وا  داـیزنبا 
دصتفه هفوک  رد  دزا  يهلیبق  زور  نآ  تفگ : يوار  يدرک . كاله  ار  تموق  دوخ و  وت ! رب  ياو  تفگ : هَّللادیبع  دوب ، هتسشن  يدزا  فنخم 
هَّللادـیبع سپـس  دـندرب . شاهناـخ  هب  هدومن و  اـهر  هَّللادـیبع  دارفا  گـنچ  زا  ار  وا  هدرب و  موجه  يدزا  ناـناوج  تشاد و  هداـمآ  يوجگنج 

هحفص 124 ] دنتخیوآ [ . راد  هب  یقالتاب  رد  داد  روتسد  تشک و  ار  وا  هدروآ  ار  هَّللادبع  داتسرف . ار  يدارفا 

دیزی سلجم  رد 

رـس اب  ار  سیق  نب  رحز  هاگنآ  دـنادرگ . رهـش  رد  درک و  بصن  هفوک  رد  ار  نیـسح  رـس  داـیز  نب  هَّللادـیبع  سپـس  تفگ : فنخموبا  ( 106
یهارمه ار  سیق  نب  رحز  يدزا ، ناـیبظیبا  نب  قراـط  يدزا و  فوـع  نب  ةدربوـبا  داتـسرف . هیواـعم  نب  دـیزی  يوـس  هب  شناراـی  نیـسح و 

مساق زا  ریهز  نب  بعقـص  تفگ : فنخموبا  ( 107. دندروآ هیواعم  نب  دیزی  دزن  ماش  هب  ار  اهرـس  هدش و  جراخ  هفوک  زا  ناشیا  دـندرکیم .
ياهرس : تفگ دیزی  دنتشاذگ  دیزی  لباقم  ار  شنارای  نادناخ و  نیسح و  رس  هک  یماگنه  درک : لقن  هیواعم  نب  دیزی  مالغ  نمحرلادبع  نب 
تلباقم نم  رگا  نیسح  يا  دنگوس  ادخ  هب  اما  . دنرتراکمتس رتهراکدب و  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دندوب  زیزع  ام  يارب  هک  دندیرب  ار  ینادرم 

: تفگ مکح  نب  ناورم  ردارب  مکح  نب  ییحی  درک  لقن  یسبع  ةرامعیبا  زا  یسبع  رفعجوبا  تفگ : فنخموبا  ( 108. متشکیمن ار  وت  مدوب 
يارب دش و  دایز  اهگیر  دادعت  هب  هیمس  لسن  دوب . رتکیدرن  بسن  لصایب و  يهدرب  دایز ، رسپ  زا  ام  هب  دش  هتشک  فط  نیمزرـس  رد  هکنآ 

: تفگ يوار  شاب . تکاس  تفگ : دیبوک و  مکح  نب  ییحی  يهنیـس  هب  هیواعم  نب  دیزی  تفگ : يوار  . دنامن یقاب  یلـسن  ادـخ  لوسر  رتخد 
ار نیـسح  ناـنز  نادـنزرف و  سپـس  دـناشن . دوخ  نوـماریپ  هدـناوخارف و  ار  ماـش  ناـگرزب  تسـشن  تخت  رب  هیواـعم  نب  دـیزی  هک  یماـگنه 
، یلع يا  تفگ : یلع  هب  دـیزی  دـندومن . دراو  دـیزی  سلجم  هب  ار  اهنآ  هحفـص 125 ] هک [  دندرکیم  اشامت  هداتـسیا و  زین  مدرم  دناوخارف .

يراتفر هچ  وا  اب  ادخ  هک  يدید  سپ  درک . تفلاخم  نم  اب  تموکح  رد  تفرگ و  هدیدان  ار  مقح  هدرک و  يدنواشیوخ  عطق  نم  اب  تردـپ 
رد یتبیصم  چیه  [ .) 65  ] اهأربن نا  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکـسفنا  یف  ضرالا و ال  یف  ۀبیـصم  نم  باصا  اـم  تفگ : نیـسح  نب  یلع  درک !

ارجا هب  ار  تبیـصم  نآ  هکنآ  زا  شیپ  تسا  تبث  ظوفحم  حوـل  زا  يراتـشون  رد  هکنآ  زج  دـهدیمن  خر  امـش  ياـهناج  رد  نیمز و  يهرک 
ۀبیـصم نم  مکباصا  ام  و  وگب ! تفگ : وا  هب  دیزی  دیوگب  هچ  تسنادیمن  دلاخ  هدب ، ار  وا  باوج  تفگ : دلاخ  شرـسپ  هب  دیزی  میراذـگب ).

راـبب دوـخ  تسد  اـب  هک  تسا  یناـهانگ  نآ  رفیک  هب  دوـش  دراو  امـش  هب  هـک  یتبیـصم  ره  [ .] 66  ] ریثک نع  وفعی  مکیدـیأ و  تبـسک  اـمبف 
داب رب  ار  امـش  نامناخ  اهتبیـصم  هنرگ  دهدیم و  رفیک  ار  لقادح  رد  یناهانگ  درذگیم و  رد  ناهانگ  رتشیب  زا  نامحر  دنوادخ  دیاهدروآ .

یتقو يو  دنتـسشن . شلباقم  رد  هاشیا  دناوخارف ، ار  نیـسح  ناکدوک  نانز و  دـیزی  هاگنآ  تفگ : يوار  . دـش تکاس  دـیزی  سپـس  . [ دادیم
دوجو يدنواشیوخ  تبسن و  امـش  وا و  نیب  رگا  دنک ! تشز  ار  هناجرمنبا  يهرهچ  ادخ  تفگ : درک  هدهاشم  ار  ارـسا  دنیاشوخان  يهنحص 

یماگنه درک : لقن  یلع  رتخد  همطاف  زا  بعک  نب  ثراـح  تفگ : فنخموبا  ( 109. داتسرفیمن ار  امش  هنوگ  نیا  درکیمن و  نینچ  تشاد ،
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خرس يدرم  سپـس  تفگ : همطاف  داد . یتاروتـسد  ام  دروم  رد  دومن و  تبحم  هدرک و  ّتقر  ام  لاح  هب  میتسـشن  هیواعم  نب  دیزی  لباقم  هک 
داتفا و ممادـنا  رب  هزرل  هدـب  نم  هب  ینـشور  مشچ  شخبب و  نم  هب  ار  رتخد  نیا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : تساـخرب و  ماـش  یلاـها  زا  هرهچ 
دوـب و رتلقاـع  رتـگرزب و  نم  زا  بنیز  متفرگ . ار  بنیز  مرهاوـخ  ساـبل  تسا . ریذـپ  ناـکما  ناـشیا  يارب  راـک  نیا  مدرک  ناـمگ  مدیـسرت .

دیزی وا . لاـم  هن  تسوت و  لاـم  هن  نیا  يدوـمن ! یتـسپ  یتـفگ و  غورد  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : بنیز  دـش . دـهاوخن  نینچ  هک  تسنادیم 
ادخ هب  زگره ، تفگ : بنیز  مدرکیم . نینچ  ًاعطق  متساوخیم  رگا  تسا و  نم  لام  نیا  یتفگ . غورد  وت  ادخ  هب  تفگ : هدش و  نیگمشخ 

دیزی تفگ : همطاـف  ییآ . رد  يرگید  نـید  هـب  هـتفر و  نوریب  اـم  تـلم  زا  هـک  یناـمز  رگم  دـهدیمن  رارق  وـت  کـلم  ار  وا  ادـخ  دـنگوس ،
بنیز دـندش . جراخ  نید  زا  تردارب  ردـپ و  هک  اـقح  ییوگیم ؟ هنوگنیا  نم  هب  تفگ : هحفص 126 ] سپس [  دش  برطضم  نیگمـشخ و 
بنیز یتفگ . غورد  ادخ  نمـشد  يا  تفگ : دیزی  دیتفای . تیاده  تّدـج  تردـپ و  وت ، مّدـج ، ردارب و  ردـپ ، ادـخ ، نید  يهلیـسوب  تفگ :

دنگوس ادـخ  هب  تفگ : همطاـف  ینکیم . ییوگروز  ندوب  مکاـح  لـیلد  هب  یهدیم و  مانـشد  هناـملاظ  یتسه و  يدـنمتردق  ریما  وت  تفگ :
دیزی شخبب . نم  هب  ار  زینک  نیا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : تشگرب و  رگید  راب  یماـش  درم  دـش . تکاـس  هدیـشک و  تلاـجخ  دـیزی  یئوگ 
لکـش هب  ار  ناـشیا  تفگ : ریـشب  نب  ناـمعن  هب  هیواـعم  نب  دـیزی  سپـس  تفگ : همطاـف  دـشخبب . یمتح  گرم  وت  هب  ادـخ  وش ، رود  تفگ :
هدوسآ هنیدـم  ات  ار  ناـنآ  هک  یناراکددـم  نایهاپـس و  زین  تسرفب و  يراـکوکین  نیما و  یماـش  درم  اـهنآ  هارمه  نک . هداـمآ  ياهدیدنـسپ 

نآ رد  زین  نیـسح  نب  یلع  دـننیزگ و  لزنم  زاین  دروم  ثاثا  مزاول و  اب  ییادـج  يهناخ  رد  هک  داد  روتـسد  نانز  هب  سپـس  دـننک . یهارمه 
نیـسح يارب  هدمآ و  ناشیا  لابقتـسا  هب  هیواعم  نادناخ  نانز  همه  دنتفر . دیزی  هناخ  هب  هدمآ و  نوریب  نانز  تفگ : يوار  . دشاب اهنآ  اب  هناخ 

وا يزور  تفگ : يوار  . دناوخیم دوخ  دزن  ار  نیسح  نب  یلع  ماش  حبص و  ره  دیزی  دیشک و  لوط  زور  هس  يرادازع  نیا  دندرک . يرادازع 
يو ینکیم .؟ هزرابم  دیزی ) رـسپ   ) دلاخ اب  ایآ  تفگ : نسح  نب  رمع  هب  دـناوخارف  دوبن  شیب  یناوجون  هک  یلع  هب  نسح  نب  رمع  هارمه  ار 

هب طوبرم  مسانشیم  ار  هویـش  نیا  تفگ : تفرگ و  لغب  ار  وا  دیزی  مگنجیم . وا  اب  دیهدب  ییوقاچ  ام  رفن  ود  ره  هب  رگا  اما  هن ، داد : باوج 
تساوخ ار  نیسح  نب  یلع  دیزی  دندرک  هنیدم  هب  نتفر  دصق  نیسح  نادناخ  یتقو  تفگ : يوار  ! دیازیم رام  زج  رام  ایآ  تسا . مزخا  هلیبق 

هدرک و داهنشیپ  هک  ار  هچ  ره  مدوب  نیسح  تبحص  مه  نیشنمه و  نم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دنک . تنعل  ار  هناجرم  رسپ  ادخ  تفگ : وا  هب  و 
یلو مدرکیم . رود  وا  زا  ار  گرم  دشیم ، رجنم  منادناخ  زا  یخرب  ندـش  هتـشک  هب  رگا  یتح  ناوت  مامت  اب  هدومن و  اطع  وا  هب  تساوخیم 

ناشیا دروم  رد  دوخ  هداتـسرف  هب  هدیناشوپ و  سابل  ناشیا  هب  هاگنآ  دیـسیونب . نم  يارب  دیراد  يزاین  ره  يدید . هک  دوب  نآ  ادـخ  تساوخ 
درکیمن و تلفغ  ياهظحل  دوب و  ناوراک  شیپاشیپ  یماش  درم  دـندرب . هداد و  تکرح  هنابـش  ار  اهنآ  تفگ : يوار  . دومن ار  مزال  شراـفس 

وضو تساوخیم  اهنآ  زا  یسک  رگا  هک  دندادیم  ینابهگن  اهنآ  فارطا  هتفرگ و  هلصاف  نیسح  هداوناخ  زا  دنداتـسیایم  هک  یماگنه  هاشیا 
هدومن و راـتفر  هنوگ  نیا  هار  ماـمت  رد  دـیزی  ناگداتـسرف  دوشن . تحاراـن  لـجخ و  دروآ ، اـجب  تجاـح  هحفـص 127 ] ياضق [  ای  هتخاـس 

مرهاوخ هب  تفگ : یلع  رتخد  همطاف  زا  لقن  هب  بعک  نب  ثراح  . دندش هنیدم  دراو  ات  دندرکیم  ینابرهم  نانآ  هب  هدیـسرپ و  ار  ناشیاهزاین 
هب تفگ : بنیز  مینک ؟ هیدـه  وا  هب  هک  يراد  يزیچ  ایآ  دـنکیم  یکین  یلیخ  ام  اب  تبحاـصم  رد  یماـش  درم  نیا  رهاوخ  يا  متفگ : بنیز 

ار مرهاوخ  دوخ و  دـنب  قاس  دنبتـسد و  سپ  میهدیم . وا  هب  ار  نامیاهرویز  تفگ : همطاف  میرادـن . يزیچ  ناـمیاهرویز  زج  دـنگوس  ادـخ 
یماـش درم  تفگ : يوار  یتشاد . اـم  اـب  هک  تسا  یبوخ  راـتفر  شاداـپ  نیا  میتفگ : میتـساوخ و  رذـع  وا  زا  هداتـسرف و  وا  يارب  هتـشادرب و 

يارب طقف  ار  راک  نیا  نم  یلو  درکیم  یضار  ارم  زین  تالآرویز  نیا  زا  رتمک  دوب  ایند  رطاخ  هب  ماهدرک  امـش  قح  رد  ار  هچنآ  رگا  تفگ :
یلامث هَّللادبع  زا  یلامث  يهزمحوبا  تفگ : فنخموبا  زا  لقن  هب  ماشه  ( 110. ماهداد ماجنا  ص )  ) ادخ لوسر  اب  امش  تبارق  رطاخ  هب  ادخ و 

: تفگ ناشیا  هب  مکح  نب  ناورم  دندش  قشمد  دجسم  دراو  نیسح  رس  اب  نایفوک  تأیه  هک  یماگنه  درک : لقن  تیخب  نب  مساق  زا  مه  وا  و 
نیا میتشک و  ار  رفن  نیرخآ  ات  مسق  ادخ  هب  دـندمآ و  ام  يوس  هب  ناشیا  نادرم  زا  رفن  هدـجیه  دـنتفگ : دـیداد ؟ ماجنا  ار  لمع  نیا  هنوگچ 

هب ار  نخس  نامه  دیدرک !؟ هچ  تفگ : دمآ و  اهنآ  دزن  ناورم  ردارب  مکح  نب  ییحی  تفر . تساخاپب و  ناورم  تسا . ناشیا  ءارـسا  اهرس و 
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سپـس منکیمن . تکراـشم  امـش  اـب  يراـک  چـیه  رد  زگره  دـید و  دـیهاوخن  ار  ص )  ) دـمحم تماـیق  زور  تفگ : ییحی  دـنتفگ . زین  يو 
یتقو تفگ : يوار  . دنتفگ زین  يو  هب  ار  اهفرح  نامه  دنتشاذگ و  وا  لباقم  رد  ار  رس  هدش و  دراو  دیزی  رب  نایفوک  تأیه  تفر . تساخرب و 

يا تفگ : هدمآ و  نوریب  دناشوپ و  ار  شاهرهچ  نهاریپ  اب  دینـش ، ار  نانخـس  نآ  هیواعم  نب  دیزی  نز  زیَرُک ، نب  رماع  نب  هَّللادبع  رتخد  دنه 
ادخ لوسر  رتخد  رسپ  رب  نک ، نویش  وا  رب  هلب ، تفگ : دیزی  تسا .! ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  نیـسح  رـس  نیا  ایآ  نینمؤملاریما ،

هب هک  دوب  وا  لباقم  نیـسح  رـس  تفگ : يوار  دـشکب ! ار  وا  ادـخ  تشک ، ار  وا  درک و  هلجع  داـیزنبا  ناوخب . هحون  شیرق  رورـس  و  (ص )
اب وا  راک  ماجنارس  نیا  تفگیم : دزیم و  نیسح  يهدیرب  رس  ناهد  هب  نآ  اب  تشاد و  تسد  رد  بوچ  دیزی  داد . ندش  لخاد  هزاجا  مدرم 
هک یلاح  رد  هحفص 128 ] دندوب [ . ینتـشاد  تسود  ام  دزن  هک  دندیرب  ار  ینادرم  رـس  : تفگ يرم  مامحلا  نب  نیـصح  هکنانچمه  تسا  ام 

ناهد هب  بوچ  اب  ایآ  تفگ : ص )  ) ادـخ لوسر  باحـصا  زا  یکی  یملـسا  ةزربوبا  تفگ : يوار  . دـندوب رتراکمتـس  رتهراکدـب و  ناشدوخ 
وت عیفـش  تماـیق  زور  دـیزی ؛ يا  اـّما  دیـسوبیم  ارنآ  ص )  ) ادـخ لوسر  ماهدـید  اـهراب  هک  دروخیم  یناـهد  هب  وت  بوچ  ینزیم ! نیـسح 

هحفص 129 ] [ . ] 67  ] تفر تساخرب و  سپس  تسا . ص )  ) دمحم رس  نیا  عیفش  دایزنبا و 

دنوشیم هاگآ  ماما  تداهش  زا  هنیدم  مدرم 

ندش هتـشک  ربخ  هک  یماگنه  درک : لقن  دونکلایبا  دیبع  نب  نمحرلادبع  زا  دشاریبا  نب  نامیلـس  تفگ : فنخموبا  زا  لقن  هب  ماشه  ( 111
وا هب  هدش و  دراو  وا  رب  مدرم  هارمه  شنامالغ  زا  یـضعب  دیـسر  يو  هب  دـندوب  نیـسح  هارمه  هک  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هَّللادـبع  نادـنزرف 

: تفگ يوار  دـش . دراو  ام  رب  نیـسح  بناج  زا  تبیـصم  نیا  تفگ : سالـسللابا  مان  هب  شناـمالغ  زا  یکی  متـسه  نئمطم  دـنتفگ . تیلـست 
وا هارمه  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ییوگیم ! نینچ  نیـسح  دروم  رد  ایآ  وگهوای  رـسپ  يا  تفگ : دز و  وا  هب  دوخ  شفک  اب  رفعج  نب  هَّللادـبع 

نیا دنکیم  ناسآ  ار  تبیصم  نیا  هداد و  یلست  ارم  هچنآ  ادخ  هب  دنگوس  موش . هتشک  شباکر  رد  ات  هدشن  ادج  وا  زا  مدرکیم  وزرآ  مدوب 
هدرک و دوخ  نانیـشنمه  هب  ور  هاگنآ  دـندرک . تمواقم  وا  اب  هدوب و  وا  روای  ناـنآ  دـندش و  هتـشک  میومع  رـسپ  ردارب و  اـب  اـهنآ  هک  تسا 

يوار . دندومن يرای  ار  وا  مرسپ  ود  یلو  متفرن  نیـسح  يرای  هب  دوخ  هچ  رگا  هک  منکیم  شیاتـس  نیـسح  لتق  رد  ار  لجوزع  يادخ  تفگ :
سابل دمآ و  نوریب  هنیدم  نانز  هارمه  هنهرب  رس  بلاطیبا  نب  لیقع  رتخد  دیسر  هنیدم  لها  هب  نیسح  ندش  هتشک  ربخ  هک  یماگنه  تفگ :
ناشیا زا  یخرب  هک  دیدرک  هچ  منادناخ  اب  دیدوب  نم  زا  دعب  تما  نیرخآ  هک  امش  دیوگب  امش  هب  ربمایپ  رگا  : تفگیم دیچیپیم و  ار  دوخ 

. دش هتشک  ع )  ) یلع نب  نیسح  هک  یماگنه  تفگ : فنخموبا  زا  لقن  هب  ماشه  ( 112. دییوگیم هچ  دندیطلغ ، نوخ  هب  یضعب  هدش و  ریسا 
هدنک يهلیبق  دندرب . دایز  نب  هَّللادیبع  دزن  هب  دندش  هتشک  وا  هارمه  هک  ار  شنارای  نانایعیش و  تیبلها ، زا  یناسک  ياهرـس  هحفص 130 ] ] 

يهلیبق رس ، هدفه  اب  میمت  يهلیبق  رس ، تسیب  نشوجلايذ  نب  رمش  یتسرپرس  هب  نزاوه  يهلیبق  رـس ، هدزیـس  ثعـشا  نب  سیق  یتسرپرـس  هب 
ع)  ) نیـسح تفگ : يوار  . دشیم رـس  داتفه  اعمج  هک  رـس ، تفه  اب  هاپـس  دارفا  ریاس  رـس و  تفه  اب  جحذم  يهلیبق  رـس ، شـش  اب  دـساینب 

نب سابع  دروآ . ار  وا  رـس  زین  دیزی  نب  یلوخ  دش و  هتـشک  یحبـصا  یعخن  سنا  نب  نانـس  يهلیـسوب  (ص ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  دنزرف 
رفعج و دش . هتشک  یسبنس  لیفط  نب  میکح  یبنج و  داقر  نب  دیز  طسوت  دیحو  نب  ۀعیبر  نب  دلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلاما  دنزرف  بلاطیبا 

دیزی نب  یلوخ  هک  يریت  يهلیسوب  نینبلاما  رگید  دنزرف  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نامثع  زین  نینبلاما و  نادنزرف  بلاطیبا  نب  یلع  نب  هَّللادبع 
رکبوبا . دش هتـشک  مراد  نب  نابأینب  يهلیبق  زا  يدرم  تسد  هب  هک  دوب  يزینک  دنزرف  بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحم  دـندش . هتـشک  تخادـنا 

رد و  دـش . هتـشک  مراد  نب  لشهن  نب  لدـنج  نب  یملـس  نب  یعبر  نب  کلام  نب  دـلاخ  نب  دوعـسم  رتخد  یلیل  دـنزرف  بلاطیبا  نب  یلع  نب 
زین وا  ردام  هک  یفقث  بتعم  نب  دوعـسم  نب  ةورع  نب  ةرمیبا  رتخد  یلیل  دنزرف  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  تسا . هدش  دـیدرت  شندـش  هتـشک 

رتخد بابر  دنزرف  هک  یلع  نب  نیسح  نب  هَّللادبع  دش . هتشک  يدبع  نامعن  نب  ذقنم  نب  ةرم  تسدب  دوب ، برح  نب  نایفسیبا  رتخد  ۀنومیم 
نب یلع  دش . هتـشک  یمرـضح  تیبث  نب  یناه  تسدب  دوب ، بلکینب  يهلیبق  زا  میلع  نب  بعک  نب  رباج  نب  سوا  نب  يدع  نب  سیقلا  يرما 
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هتشک يونغ  ۀبقع  نب  هَّللادبع  تسدب  زینک  شردام  هک  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  رکبوبا  دشن . هتشک  دوب و  کچوک  یلع  نب  نیـسح 
شردام هک  یلع  نب  نسح  نب  مساق  دش . هتـشک  نهاک  نب  ۀلمرح  ریت  اب  دوب  زینک  شردام  هک  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هَّللادبع  دش .

نب بیسم  رتخد  ۀنامج  شدرام  هک  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هَّللادبع  نب  نوع  دش . هتشک  يدزا  لیفن  نب  ورمع  نب  دعـس  يهلیـسوب  دوب  زینک 
نب رفعج  نب  هَّللادـبع  نب  دـمحم  دـش . هتـشک  یناـهبن  یئاـط  ۀـبطق  نب  هَّللادـبع  يهلیـسوب  دوب  هزازفینب  يهلیبق  زا  حاـیر  نب  ۀـعیبر  نب  هبجن 

، دوب لئاو  نب  رکب  يهلیبق  زا  هبلعث  نب  هَّللا  میت  نب  ثراـح  نب  دـئاع  نب  ۀـعیبر  نب  فیقث  نب  ۀفـصخ  رتخد  ءاـصوخ  شرداـم  هک  بلاـطیبا 
نب رـشب  تسدـب  دوب ، باضه  نب  رقـش  رتخد  نینبلاما  شردام  هک  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  رفعج  دـش . هتـشک  یمیت  لشهن  نب  رماع  تسدـب 
نب هَّللادبع  دش . هتـشک  ینهج  ریـسا  نب  دـلاخ  نب  نامثع  تسدـب  دوب  زینک  شردام  هک  لیقع  نب  نمحرلادـبع  دـش . هتـشک  ینادـمه  طوح 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  ملسم  دش . هتـشک  یئادص  حیبص  نب  ورمع  ریت  يهلیـسوب  دوب ، زینک  شردام  هحفـص 131 ] هک [  بلاطیبا  نب  لیقع 
ردام دوب و  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  هیقر  شردام  هک  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  ملـسم  نب  هَّللادبع  دـش . هتـشک  هفوک  رد  دوب ، زینک  شدام  هک 

نب دیعسیبا  نب  دمحم  دیـسر . لتق  هب  یمرـضح  کلام  نب  دیـسا  هلیـسوب  دناهتفگ  یـضعب  یئادص و  حیبص  نب  ورمع  هلیـسوب  دوب ، زینک  وا 
نب نّابز  نب  روظنم  رتخد  ۀلوخ  شدرام  هک  یلع  نب  نسح  نب  نسح  .و  دش هتشک  یّنهج  رسای  نب  طیقل  تسدب  دوب  زینک  شردام  هک  لیقع 

مالغ نامیلـس ، نامالغ ، زا  دندشن . هتـشک  دندوب  لاسدرخ  هکنیا  لیلدب  دوب  زینک  شردام  هک  یلع  نب  نسح  نب  رمع  زین  دوب و  يّرازف  رایس 
ردارب رطقت  نب  هَّللادبع  و  دش . هتشک  یلع  نب  نیسح  مالع  رگید  حجنم  دش و  هتشک  یمرـضح  فوع  نب  نامیلـس  تسد  هب  یلع  نب  نیـسح 

هحفص 132 ] دش [ . هتشک  یلع  نب  نیسح  یعاضر 

یفعج رح  نب  هللادیبع 

دقفت دروم  ار  هفوک  فارشا  نیسح ، ندش  هتـشک  زا  دعب  دایز  نب  هَّللادیبع  درک : لقن  يدزا  بدنج  نب  نمحرلادبع  تفگ : فنخموبا  (113
اجک ّرح  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  دایزنبا  دمآ ، وا  دزن  رح  نب  هَّللادیبع  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـیدن . ار  ّرُح  نب  هَّللادـیبع  یلو  داد  رارق  ییوجلد  و 

اب ادـخ  هک  متـشاد  مسج  يرامیب  یلو  ریخ ، حور  يرامیب  داد : خـساپ  يو  مسج ! ای  حور  رامیب  تفگ : دایزنبا  مدوب . راـمیب  تفگ : يدوب ؟
دشیم صخشم  مدوب  وت  نمـشد  اب  رگا  تفگ : يو  يدوب . ام  نمـشد  اب  وت  یتفگ  غورد  تفگ : دایزنبا  داهن . تنم  نم  رب  یتمالـس  تمعن 

راوس دوخ  بسا  رب  دمآ و  نوریب  ّرحنبا  هک  دش  لفاغ  وا  زا  ياهظحل  دایزنبا  تفگ : يوار  دشاب . دناوتیمن  هدیـشوپ  نم  دننام  يدرف  اریز 
ار ریما  توعد  دـنتفگ : هتفر و  وا  دزن  نانابهگن  دـیروایب . ار  وا  تفگ : تفر . شیپ  یتدـم  دـنتفگ : تساجک ؟ ّرح  رـسپ  تفگ : دایزنبا  دـش 

سپـس دمآ . مهاوخن  وا  دزن  شیوخ  ياپ  اب  زگره  هک  دیهد  ماغیپ  هَّللادیبع  هب  تفگ : داد و  تکرح  ار  شبـسا  رح  نب  هَّللادیبع  نک . تباجا 
وا و يارب  دـید و  ار  نیـسح  نارای  هاگلتق  هتفر و  البرک  هب  هاگنآ  دـندش  عمج  وا  رود  شنارای  اجنآ  رد  تفر . یئاط  دایز  نب  رمحا  لزنم  هب 
( نم شنزرـس  رد   ) هشیپ تناـیخ  یتـسارب  نئاـخ و  ریما  : تفگ دوـم  نیا  رد  دـیزگ و  لزنم  نئادـم  رد  سپـس  دوـمن  ترفغم  بلط  شناراـی 

تـسار هار  هب  تمادـن  نیا  زا  هک  دـشاب  ماهدرکن . يراـی  ار  وا  ارچ  مترـسح  رد  ! يدـیگنج همطاـف  دـنزرف  هارمه  هک  يدوـبن  وـت  دـیوگیم :
یهارمه ار  وا  ارچ  هـک  مروـخیم  ترـسح  ور  نـیا  زا  مدوـبن  وا  ناگدـننک  تیاـمح  زا  نـم  هـک  یتسردـب  هحفـص 133 ] موش [ . نوـمنهر 

زا رپ  منامشچ  مداتـسیا ، نانآ  ياههزانج  اهربق و  زارف  رب  . دنک باریـس  شاهتـسویپ  تمحر  ناراب  زا  ار  يو  ناگدننک  يرای  دنوادخ  . مدرکن
گنج هب  ناباتـش  دـندوب  دربن  نادـیم  ناروشحلـس  هک  شوپ  زبـس  ناـیماح  نیا  هک  دـنگوس  شیوخ  ناـج  هب  . مداـتفا هیرگ  هب  دـش و  کـشا 

هک یـسک  ره  سپ  دنوش  هتـشک  رگا  . دندیـشک ریـشمش  راکبیرف  نایامن  ریـش  رب  تشپ  رد  تشپ  ناشربمایپ  رتخد  دنزرف  يرای  رد  . دـنتفریم
دهاوخن ار  ناشیا  زا  رترب  ياهدننیب  چیه  . تسا هدرک  ینابرق  ار  نتـشیوخ  رطاخ  بیط  اب  يو  اریز  تسا ، هدش  كاپ  دـتفیب  نیمز  هب  نیا  يارب 

رکف نیا  دیراد . ار  ام  یتسود  يوزرآ  دیتشک و  متس  هب  ار  اهنآ  . دنشخردیم نازورف  يرون  نوچمه  دنافیرـش و  گرم  ماگنه  هب  هک  دید 
امـش زا  تدـش  هب  اـم  سپ  دـیدرک  روبجم  ناـشیا  گـنج  هب  ار  اـم  امـش  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب  . میتـسین شنزرـس  لـباق  اـم  دـینک  اـهر  ار 
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ّالا دیراد و  هکن  تسد  . مورب دندش ، هدیشک  فارحنا  ملظ و  هب  قح  زا  هک  یهورگ  يوس  هب  یگرزب  هاپـس  اب  ماهتفرگ  میمـصت  اهراب  . میرازیب
. درک دنهاوخ  هلمح  نایملید  رگشل  زا  رتدیدش  امش  رب  هک  مینکیم  رود  یهاپس  اب  ار  امش 

یقرواپ

. اتیب توریب ، ۀفرعملاراد ، یبرع ، يهمجرت  [ 1]
. اجیب ةءاجف  نب  يرطقراد  نامثع ط 1985،1 - ساّبع  دهان  ةروتکدلا  قیقحت  [ 2]

ص 3. فجن ، پاچ  [ 3]
، يربـط ریرج  نب  دـمحم  فیلأـت  يربـط  خـیرات  هب  فورعم  كولملاو  لـسرلا  خـیرات  باـتک  زا  فـنخمیبا  نیـسحلا  لـتقم  یبرع  نتم  [ 4]

. دشابیم نتم  نیا  يهمجرت  رضاح  باتک  تسا . هدش  جارختسا  توریب ، پاچ  میهاربا . لضفلاوبا  دمحم  حیحصت 
. دهدیم حرش  ماما  هب  ار  دوخ  نتسویپ  يهوحن  تیاور 63  رد  يو  [ 5]

. دنکیم نایب  ماما  زا  ار  دوخ  تقرافم  يهوحن  تیاور 88  رد  كاحض  [ 6]
. تسا فورعم  اوه  بآ و  یمرگ  هب  هک  نیرحب  رد  تسا  یناکم  هراز  [ 7]

تیاور 53. رضاح ، باتک  [ 8]
. ] ص 89 ج 2 ، هیمالسا ، هّیملع  تاراشتنا  یتالحم ، یلوسر  يهمجرت  داشرالا ، نامعن ، نب  دمحم  دیفم : خیش  [ 9]

حیحص ار  روکذم  ربخ  ناگرزب  نیا  هک  دوشیم  صخشم  اجنیا  زا  ص 446 . . 1351 دیواج . دیهش  هَّللاتمعن . يدابآفجن ، یحلاص  [ 10]
. دناهتسناد

ص 164. یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  ع )  ) نیسح ماما  مایق  رد  هزات  یشهوژپ  لاس  هاجنپ  زا  سپ  رفعج ، دیس  يدیهش ، [ 11]
ص 446. يدابآفجن ، یحلاص  [ 12]
ص 265. يدابآفجن ، یحلاص  [ 13]

ص 389. ج 5 ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  حیحصت  يربطلا ، خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، [ 14]
ص 413. ج 5 ، يربط ، [ 15]

؛ص 115. قودص تاراشتنا  یتالخم ، یلوسر  همجرت  نیّیبلاطلا ، لتاقم  جرفلاوبا ، یناهفصا ، [ 16]
ص 221. هیمالسا ، يهیملع  ینارعش ، نسحلاوبا  يهمجرت  مومهملا ، سفن  سابع ، خیش  یمق ، [ 17]

ص 413. ج 5 ، يربط ، [ 18]

ص 413. ج 5 ، يربط ، [ 19]
ص 413 و 414. ج 5 ، يربط ، [ 20]

ص 414. ج 5 ، يربط ، [ 21]
ص 365. يدابآفجن ، یحلاص  [ 22]

ص 115. یناهفصا ، [ 23]
نم اـت  دـیزات  شیپ  هب  مناردارب  يا  تفگ : ناـمثع  رفعج و  هَّللادـبع ، دوخ  ینت  ناردارب  هب  یلع  نب  ساـبع  هک  دنتـشادنپ  مدرم  : » تفگ [24]
نب سابعلا  نبا  اومعز  و  هک . دنکیم  دیکأت  يربط  تیاور  نیا  رد  دیوش ». هتـشک  يدورب و  دـیرادن . يدـنزرف  امـش  اریز  موش . امـش  ثراو 

، رود زا  هک  هدوب  یمدرم  رادـنپ  نیا  و  تفگ : نینچ  شناردارب  هب  ع )  ) یلع نب  سابع  هک  دنتـشادنپ  مدرم  ینعی  هما ... نم  هتوخال  لاـق  یلع 
. دناهدوب شناردارب  سابع و  يزابناج  دهاش 
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ص 81. یناهفصا ، [ 25]
نیـسحلا لتقم  يهمجرت  و  البرک ، یف  هباحـصا  هتیب و  لها  عرـصم  نیـسحلا و  لتقم  نیوانع ، تحت  مق  فجن و  رد  اـهراب  باـتک  نیا  [ 26]

. تسا هدش  پاچ  البرک ، خیرات  نیلوا  نیسحلا  لتقم  و  فنخموبا ،
ص 5. سابع ، خیش  یمق ، [ 27]

ص 147. مق ، باتکلاراد ، فنخمیبا ، لتقم  يهمجرت  البرک ، خیرات  نیلوا  نیسحلا  لتقم  [ 28]
ياهباتک هب  یلعج  رابخا  خوسر  ذوفن و  ثعاـب  دـناهتخادرپ و  نآ  شیارا  هب  راـبخا  شیاریپ  ياـج  هب  اـم  نیمدـقتم  وا  یخرب  هنافـسأتم  [ 29]

نانآ لوقنم  رابخا  هب  هتفریذـپ و  ار  ناشیا  رظن  لبقام ، ناـگرزب  فالـسا و  هب  مارتحا  رطاـخ  هب  مه  يدـعب  ناگدنـسیون  دـناهدش . ناگدـنیآ 
رد دیدرت  کش و  ناینیـشیپ ، بتک  رد  يواکجنک  نامز و  تشذـگ  دـناهدش  تالوعجم  زا  يرایـسب  یگنادواج  بجوم  دـناهدرک و  دامتعا 

. دش دهاوخ  رجنم  یمالسا  عبانم  هاگشیالاپ  سیسأت  هب  هَّللاءاشنا  سدقم  کش  نیا  تسا . هتشاد  هارمه  هب  ار  ثاریم  نیا 
. هّیملع هناخپاچ  مق  نیسحلا ، لتقم  نسح ، يرافغ ، [ 30]

. مق هیملع  يهزوح  نیسردم  يهعماج  فنخم ، یبال  فطلا  ۀعقو  يداه ، دمحم  يورغلا ، یفسوی  [ 31]
هیآ 21. صصق  هروس  [ 32]
هیآ 22. صصق  هروس  [ 33]

يهیآ 58. سنوی ، يهروس  [ 34]
هدیمان هیرورح  ناشیا ، دعب  هب  نامز  نآ  زا  دـندمآ . درگ  هفوک  یلیام  دـنچ  رد  ءارورح  مان  هب  ییاتـسور  رد  تیمکح  زا  دـعب  جراوخ  [ 35]

هب دـقتعم  دـندرکیم و  ّیلوت  رمع  رکبوبا و  هب  تبـسن  يربت و  ع )  ) یلع نامثع و  زا  دـندوب و  مالـسا  تما  ریفکت  هب  لـئاق  هیرورح  دـندش .
سدق ناتسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  دهـشم  یمالـسا ، قرف  گنهرف  داوج ، دومحم  روکـشم ، هب : دینک  هاگن  دندوب . تنـس  ياهنم  نآرق 

1368 ص 152 و 153. لوا ، پاچ  يوضر ،
هدمآ نوریب  هاگیفخم  زا  هک  دنامهفب  لیقع  نب  ملسم  هب  دوشن  هجوتم  دایز  نب  هَّللادیبع  هک  یلکـش  هب  تساوخیم  روعا  نب  کیرـش  [ 36]

(. مجرتم . ) دنک باتش  دایز  نب  هَّللادیبع  نتشک  رد  و 
. تسا هتشاد  تکرش  هورع  نب  یناه  راضحا  تهج  یمازعا  هورگ  رد  هجراخ  نب  ءامسا  رـسپ  ناسح  دوشیم  صخـشم  وگتفگ  نیا  زا  [ 37]

(. مجرتم )
(. مجرتم . ) دندوب هدرک  ذخا  ردب  گنج  ناناملسم  زا  ار  راعش  نیا  ناشیا  دوب . هفوک  رد  لیقع  نب  ملسم  ناراداوه  زمر  مسا  هلمج  نیا  [ 38]

(. مجرتم . ) دندوب نکاس  هفوک  رد  هک  هنیدم  دارفا  زا  یشخب  ینعی  [ 39]
(. مجرتم  ) یناه يهلیبق  مان  [ 40]

. دـش مازعا  هورع  نب  یناه  راضحا  يارب  هَّللادـیبع  بناج  زا  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  هجراخ  نب  ءامـسا  تایاور 10 و 12 ، ساـسا  رب  [ 41]
(. مجرتم . ) دش ینادنز  وا  روتسد  هب  هلصافالب  هک  درک  ضارتعا  هَّللادیبع  هب  یناه  اب  دایزنبا  يهنامصخ  دروخ  رب  يهدهاشم  زا  سپ 

(. مجرتم دوب . دارم  يهلیبق  دارفا  زا  يدارم  هورع  نب  یناه  [ 42]
. دشن صخشم  مجرتم  يارب  ءابهشلا  ةورم  ینعم  [ 43]

(. مجرتم . ) مرح يهدودحم  [ 44]
هیآ 41. سنوی  هروس  [ 45]

هشبح یبونج و  ناتسبرع  ناتسودنه و  رد  دیآیم و  تسد  هب  گنر  زمرق  لکش و  ییایبول  يهویم  فالغ  زا  هک  یگنر  يهدام  سرو ، [ 46]
(. مجرتم . ) مهن 1375 پاچ  ریبکریما ، یسراف ، گنهرف  دمحم  نیعم ، دننکیم . گنر  ار  ءایشا  نآ  يهلیسو  هب  دیور و 
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(. م  ) دوب هّکم  رد  دیزی  رازگراک  دیعس  نب  ورمع  [ 47]
. تساجنآ رد  زین  یلهاب  ناملـس  ربق  دـش و  حـتف  ناناملـسم  تسد  هب  موس  يهفیلخ  نامز  رد  هک  زاقفق  رد  تسا  هدوب  یلحم  مان  رجنلب  [ 48]

هرقن 1367. رشن  ص 292 و 293، لکوت ، دمحم  يهمجرت  نادلبلا  حوتف  رباج ، نب  ییحی  نب  دمحا  يزدالب ،
. دوب هدمآ  هفوک  زا  هک  يراوس  راهچ  زا  یکی  [ 49]

يهیآ 23. ، بازحا يهروس  [ 50]
.32- هیآ صصق  هروس  [ 51]

(. مجرتم  ) تسا هتشاد  رارق  نیوزق  نادمه و  ير ، ثلثم  رد  هک  یلحم  مان  [ 52]
تایآ 178 و 179. نارمعلآ ، يهروس  [ 53]

يهیآ 81. سنوی ، يهروس  [ 54]
يهیآ 196. فارعا ، يهروس  [ 55]

ایندلا رـسخ  ههجو  یلع  بلقنا  ۀنتف  هتباصأ  نا  هب و  نامطا  ریخ  هباصا  ناف  فرح  یلع  هَّللادبعی  نم  سانلا  نم  و   » يهیآ هب  تسا  هراشا  [ 56]
و دـیدرت . کش و  ساـسا  رب  ار  ادـخ  دتـسرپیم  ینعی  فرح  یلع  هَّللادـبعی  جـح . يهروس  يهیآ 11  نیبملا . نارـسخلا  وه  کلذ  ةرخـالاو 

هیآ نیا  قبط  رب  وت  يراد و  کش  وا  رب  راب  داتفه  هکلب  يرادن  کش  ادخ  هب  راب  کی  طقف  وت  هک  دیوگب  وا  هب  دـهاوخیم  رهاظم  نب  بیبح 
(. مجرتم . ) یتسه نیبم  نارسخ  رد 
يهیآ 23. بازحا ، يهروس  [ 57]

بیذـع لزنم  رد  تخیرگ و  هفوک  زا  ملـسم  ماـیق  یبوکرـس  زا  سپ  هک  دوب  هفوـک  رد  لـیقع  نب  ملـسم  ناراـی  زا  هجـسوع  نب  ملـسم  [ 58]
اب يو  هک  نیا  روصت  تیاور 46 ) . ) تسویپ نیسح  ماما  هب  يذئاع  هَّللادبع  نب  عمجم  يدع و  نب  حامّرط  لاله ، نب  عفان  اب  هارمه  تاناجهلا 
يو زینک  هک  نیا  لامتحا  زین  دنتـسویپ و  ع )  ) نیـسح هب  راکراوس  راهچ  دیوگیم : يوار  اریز  تسا ، لاحم  تسا  هتخیرگ  هفوک  زا  شزینک 

(. مجرتم . ) دراد دوجو  يوهس  تیاور  نیا  رد  ًالامتحا  دسریم . رظن  هب  دیعب  مه  دشاب  هدمآ  هفوک  هب  هکم  ای  هنیدم  زا  ماما  هارمه 
، یبرعلا ثارتلا  ءاـیحالاراد  ص 314  ج 1 ، نادـلبلا ، مجعم  يومح ، توقاـی  قارع . تیرکت  رهـش  یکیدزن  رد  ياهقطنم  ماـن  اریمجاـب  [ 59]

. توریب
(. مجرتم . ) هکم رد  یتدابع  يهطقن  ود  مان  [ 60]

.30  - هیآ 33 رفاغ  هروس  [ 61]
يهیآ 61. هط ، يهروس  [ 62]
يهیآ 42. رمزلا ، هروس  [ 63]

هیآ 45. نارمعلآ ، يهروس  [ 64]
يهیآ 22. دیدح ، يهروس  [ 65]
يهیآ 30. يروش ، يهروس  [ 66]

نیرتدیدش هب  : » داد روتـسد  هنیدم  مکاح  هبتع  نب  دیلو  هب  يو  هک  میدناوخ  تیاور 1  رد  تسا . راکـشآ  دیزی  لعف  لوق و  نیب  داضت  [ 67]
ياهرس هارمه  هک  دایزنبا  يهمان  باوج  رد  تیاور 26  ساسارب  دیزی  نکم ». اهر  ار  وا  دنکن  تعیب  ات  دریگب و  تعیب  ع )  ) نیـسح زا  هجو 
نوچمه هدرک و  لمع  تیعطاق  یشیدنارود و  اب  یلو  يروآ . رب  ارم  تساوخ  مدرکیمن  نامگ  : » تشون دوب  هداتسرف  ماش  هب  ملـسم  یناه و 

هک مینادب  تسا  بلاج  دش ». تباث  نم  رب  وت  تقادص  يداد و  جرخ  هب  تیافک  تقایل و  يدومن و  مکحم  ار  راک  درسنوخ  عاجـش و  يدرف 
!. دش اپ  رب  دیزی  روتسد  هب  ع )  ) نیسح ماما  يارب  ییارسهحون  يراوگوس و  سلجم  نیتسخن 
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