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ع)  ) نیسح ماما  هب  طوبرم  تمسق  دلج 2  داشرالا  همجرت 

باتک تاصخشم 

413ق.  - 336 دمحمنبدمحم ، دیفم ، هسانشرس : 
یسراف دابعلایلع . هللاججح  یف  داشرالا  يدادرارق :  ناونع 

حرـش همجرت و  اب  دـیفملاب ؛  بقلملا  نامعنلانبدـمحمنبدمحم  هفلومل  دابعلایلع /  هللاجـجح  هفرعم  یف  داشرالا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
. یتالحمیلوسر مشاه 

.]؟ تساریو  : ] تساریو تیعضو 
.1378 یمالسا ،  گنهرف  رشن  رتفد  نارهت :  رشن :  تاصخشم 

3ج. يرهاظ :  تاصخشم 
:1 ج . مــهن ؛ ) پاــچ  رود ،  ) لاـــیر  120000 متــشه ؛ ) پاــچ  هرود ،  ) لاــیر  100000 978-964-430-700-3 ؛ :  هرود کــباش : 

لایر  130000 مهن ؛ ) پاچ  ج.1 ،  ) لایر  120000 مجنپ ؛ ) پاچ  ، 1 (ج . لایر 32500 ج.1978-964-430-698-3 ؛ :  9644306988 ؛ 
 : 0-699-430-964-978 متشه پاچ  ج.2 ، مجنپ ؛ ) پاچ   ، 2 (ج . لایر 32500 9644306996 ؛  : 2 ج . مهد ؛ ) پاچ  (ج.1 ، 

. یبرع یسراف -  تشاددای : 
( . 1380 مجنپ :  پاچ   ) 1و 2 ج . تشاددای : 

(. 1385 متفه :  پاچ  )1 ج . تشاددای : 
(. 1386 مهن : متشه و  پاچ   ) ج.1 تشاددای : 

( . 1384 متفه :  پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
 (. اپیف ( ) 1387 متفه :  پاچ  )1 ج . تشاددای : 

(. 1387 مهد :  پاچ   ) ج.1 و 2 تشاددای : 
 (. اپیف  ( ) 1387 متفه :  پاچ  ج.2 (  تشاددای : 
(. 1386 مهن : متشه و  پاچ   ) ج.2 تشاددای : 

(. 1389 مهدزای : پاچ  ج.2( تشاددای : 
. همانباتک تشاددای : 

رشعانثا همئا  عوضوم : 
تماما عوضوم : 

مجرتم  -، 1308 مشاهدیس ، یلوسر ، هدوزفا :  هسانش 
یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  هدوزفا :  هسانش 

1378 4041 فلا BP36/5/م7 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/95 ییوید :  يدنب  هدر 

م12219-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  لاوحا  ( 3  ) باب ]
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هراشا

ماگنه و  تفالخ ، نامز  و  رمع ، رادـقم  وا و  تماما  ياههناشن  تدالو و  خـیرات  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نسح  زا  سپ  ماما  ناـیب  رد  ( 1)
. تسا وا  تالاح  زا  همش  نادنزرف و  هرامش  و  ربق ، ياج  و  نآ ، ببس  تافو و 

ادخ لوسر  رتخد  ۀـمطاف  دـنزرف  هک  تسا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  شردارب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  زا  سپ  ماما  هک ) نادـب  )
تیـصو نینچ  مه  و  دندومرف ، وا  تماما )  ) هراب رد  هک  تسا  مالـسلا  امهیلع  شدـج  ردـپ و  حیرـص  راتفگ  شتماما ) رب  لیلد  و   ) دوب (ص )

(. دوب ترضح  نآ  تماما  رب  يرگید  هناشن   ) واب مالسلا  هیلع  نسح  شردارب 
ادخ لوسر  شدج  دزنب  ار  وا  همطاف  شردام  دمآ و  ایندب  هنیدم  رد  يرجه  مراهچ  لاس  نابعش  مجنپ  بش  رد  تسا و  هَّللا  دبع  وبا  شاهینک 
هیلع نسح   ) شردارب وا و  درک ، ینابرق  وا  يارب  يدنفـسوگ  و  دـیمان ، نیـسح  ار  وا  هدـش  دنـسرخ  وا  رادـیدب  ترـضح  نآ  و  دروآ ، (ص )

ود تسین  نآ  رد  ههبش  هک  ینس ) هعیش و   ) قافتاب و  دنتسه ، تشهب  لها  ناناوج  نایاقآ  ود  ص )  ) ادخ لوسر  یهاوگ  تداهشب و  مالّـسلا )
هنیس زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  و  دوب ، ص )  ) ربمغیپ هب  هیبش  هنیس  ات  رس  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  و  دنتـسه ، ص )  ) تمحر ربمغیپ  طبس 
ادـخ لوسر  نابیبح  هقالع و  دروم  ص )  ) بانج نآ  نادـنزرف  نادـناخ و  همه  نایم  زا  ود  نآ  و  تشاد ، ص )  ) ترـضح نآب  تهابـش  اپ  اـت 

. دندوب ص )  ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلص 
25 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

مالـسلا اـمهیلع  نیـسح  نسح و  هراـب  رد  هک  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  مدینـش  تفگ : هک  دـنک  تیاور  هـنع  هَّللا  یـضر  ناملـس  زا  ناذاز  ( 1)
«. دراد تسود  ار  ناشیا  هک  سک  ره  راد  تسود  و  رادب ، تسود  ار  ناشیا  وت  سپ  مراد  تسود  ار  ود  نیا  نم  ایادخ  راب  : » دومرفیم

دنوادـخ مشاـب  هتـشاد  تسود  نم  ار  هک  ره  و  مراد ، تسود  ار  وا  نـم  دراد  تـسود  ار  نیـسح  نـسح و  هـک  ره  ص :)  ) دوـمرف زین  و  ( 2)
هک ره  و  مراد ، نمشد  ار  وا  نم  دراد  نمشد  ار  ناشیا  هک  ره  و  دنک ، تشهب  لخاد  ار  وا  درادب  شتسود  دنوادخ  هک  ره  و  دراد ، شتسود 

مدنزرف ود  نیا  ص :)  ) دومرف زین  و  ( 3  ) دنک شخزود  لخاد  دراد  نمشد  شیادخ  ار  هک  ره  و  دراد ، نمشد  شیادخ  مراد  نمـشد  نم  ار 
ار مغ  هودـنا و  دـشاب و  شخب  حور  هک  دـنیوگ  يرگید  زیچ  ای  وبـشوخ  هایگ  رهب  تغل  لصا  رد  ناـحیر  . ) دنتـسه اـیند  زا  نم  هناـحیر  ود 

(. دزاس فرطرب 
دندمآ و مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  سپ  دناوخیم  زامن  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هک  دنک  ثیدح  دوعـسم  نبا  زا  شیبح  نب  رز  و  ( 4)

نوچ داهن ) نیمز  رب  و   ) تفرگ یمارآب  ار  ود  نآ  تشادرب  رس  ص )  ) بانج نآ  نوچ  دندش ، راوس  ترضح  نآ  تشپ  رب  هدجس ) لاح  رد  )
سپس دیناشن  پچ  يوناز  رب  ار  يرگید  تسار و  يوناز  رب  ار  یکی  دش  مامت  شزامن  هک  نیمه  دنتشگزاب ، زین  ود  نآ  تفر  هدجسب  هرابود 

. درادب تسود  ار  ود  نیا  دیاب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  دومرف :
ریما ناشردـپ  زا  سپ  ادـخ  تجح  ود  دـندوب و  هلهابم  ناتـساد  رد  ص )  ) شربمغیپ يارب  ادـخ  ناـهرب  تجح و  ود  نیـسح  نسح و  و  ( 5)

. تعیرش نید و  رد  دندوب  تما  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
26 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

دوخ باحـصأب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دوخ  دنـسب  ریمع  یبا  نب  دـمحم  ( 1)
هـشیدنا زگره  هک  تسا  یناگدنب  دـنوادخ  يارب  ود  نآ  رد  و  برغم ، رد  يرگید  قرـشم و  رد  یکی  تسا  رهـش  ود  دـنوادخ  يارب  دومرف :

مردارب نم و  زج  شناگدنب  رب  یتجح  دـنوادخ  يارب  ود  نآ  نایم  رهـش و  ود  نآ  رد  دـنگوس  ادـخب  دـناهدرکن ، ار  وا  تیـصعم  ینامرفان و 
. تسین یسک  نیسح 

: دومرف دایز  رسپ  ناوریپ  هب  البرک  رد  هک  هدیسر  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  نیا  دننام  یتیاور  و  ( 2)
نتـشیوخ رب  ار  ادـخ  تجح  هنیآ  ره  دیـشکب  ارم  رگا  ادـخب ! دیـشاب : هاـگآ  دـیاهداد ؟ مهب  تسد  نـم  اـب  ینمـشد  رد  هـک  ار  امـش  تـسیچ 
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نآ دوصقم  و  تسین ، نم  زج  دنک  جاجتحا  امـش  رب  وا  هلیـسوب  ادخ  هک  يربمغیپ  رـسپ  اسرباج  اقلباج و  نایم  رد  دـنگوس  ادـخب  دیاهتـشک ،
. دومرف نیشیپ ) ثیدح  رد   ) مالّسلا هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  يرهش  ود  نامه  اسرباج  اقلباج و  زا  ترضح 

رد هچنآ  زا  رظن  فرـص  دـندوب ) لاـسدرخ  كدوـک و  نس  رظن  زا  هکنیا  اـب   ) ناـشیا يدـنمدرخ ) و   ) لاـمک رب  نـشور  ياـههناشن  زا  و  ( 3)
ود نآ  اب  ص )  ) ربمغیپ هک  دوب  نیا  درب ) دوخ  هارمه  هلهابم  يارب  ار  ود  نآ  ص )  ) ادـخ لوسر  یلاسدرخ  اـب  هک   ) تشذـگ هلهاـبم  ناتـساد 

رظن زا  دـندوب  لاسدرخ  هکنیا  اب  ود  نآ  هک  تسا  ینـشور  ناهرب  نیا  و   ) درکن تعیب  ود  نآ  زج  یکدوک  چـیه  اـب  رهاـظ  رد  و  درک ، تعیب 
نآ رد   ) ود نآ  هکنیا  اب  داد  رارق  ناشکین  رادرک  ربارب  رد  تشهب  شاداپ  نآرق  هکنیا  رگید  و  دـنتفریم ) رامـشب  لـماک  ینادرم  درخ  لـقع و 

يادـخ هک  تسا ) ياهیآ  نآ  و  ، ) تشگن لزان  دـندوب  نانآ  دـننام  هک  رگید  ناکدوک  هراـب  رد  هیآ )  ) نیا دـننام  و  دـندوب ، كدوک  لاـح )
یئاونیب و هب  دنتشاد  تسود  ار  نآ  هکنیا  اب  ار  كاروخ  نآ  دندناروخ  و  : » دیامرف یتا  له  هروس  رد  یلاعت 

27 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
زا میـسرت  اـنامه  یـساپس ، هن  یـشاداپ و  امـش  زا  میهاوـخن  و  ادـخ ، يور  يارب  ار  امـش  میناروـخیم  هک  تسین  نـیا  زج  يریـسا ، و  یمیتـی ،

یمرخ و تشاد  ینازرا  ناشیدب  زور و  نآ  يدب  زا  ادـخ  ناشتـشادهگن  سپ  تسا ، يور  هتفـشآ  هتفرگ و  هک  ار  يزور  شیوخ  راگدرورپ 
زین ار  ود  نآ  دـنوادخ  راتفگ  نیا  و  (. 13 هیآ 8 - ناسنا  هروس  « ) يریرح یتشهب و  دندرک  یئابیکـش  هچ  نادـب  داد  ناشـشاداپ  و  ینامداش ،

تماما و هناشن  ود  ره  زیچ  ود  نیا  دهدیم و  زین  دنتـشاد  لد  رد  هچنآ  ناشیا و  راتفگ  زا  ربخ  انمـض  و  تفرگربرد ، ناشردام  ردپ و  هارمهب 
نامه و  دـنکیم ، نایب  هراوهگ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  نتفگ  نخـس  ناتـساد  نآرق  هچناـنچ  دـشابیم ، ود  نآ  رد  مدرم  رب  یگرزب  تجح 

. دوب شیرترب  تمارک و  يامنهار  هک  یتمارک  نآب  تشگ  ادخ  شیپ  رد  شتیصوصخ  هناشن  و  دوب ، وا  يربمغیپ  رب  تجح 
دوب هدومرف  وا  زا  لـبق  مالّـسلا ) هیلع  نسح   ) شردارب تماـما  وا و  تماـماب  حیرـصت  ناتـساد  نیا  زا  شیپ  ص )  ) ادـخ لوـسر  اـنامه  و  ( 1)
حلـص هتـشاد و  زاب  دوخ  قح  زا  تسد  و   ) دننیـشنب ای  دـننک ) گنج  و   ) دـنزیخ اپب  دنتـسه  ماما  ود  نم  دـنزرف  ود  نیا  دومرف : هک  شراتفگب 

(. دننک
رب تلالد  مالّـسلا  امهیلع  نسحب  نینمؤملا  ریما  تیـصو  هچنانچ  دـنک ، وا  تماما  رب  تلالد  زین  ترـضح  نآب  مالّـسلا  هیلع  نسح  تیـصو  و 

. تسا ادخ  لوسر  زا  سپ  ترضح  نآ  تماما  هناشن  نینمؤملا  ریمأب  ص )  ) ادخ لوسر  تیصو  هک  نانچمه  دنک ، مالّسلا  هیلع  نسح  تماما 

27 ص :  ترضح .....  نآ  تماما  لئالد  ( 1  ) لصف ]

وا زا  يوریپ  و  تسا ، تباث  دش  هتفگ  هچ  نادب  مالّسلا  هیلع  نسح  شردارب  تافو  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  تماما  و  ( 2)
28 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

رارقرب هیواعم  وا و  هنایم  هک  یحلص  هطساوب  نینچمه  و  دناوخن ، شیوخ  تماماب  هیقت  هطساوب  ار  مدرم  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  مزال  ناگمه  رب 
زا سپ  هکنیا  اب  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شردپ  دـننام  هراب  نیا  رد  وا  و  دومنن ) نآ  راهظا   ) دـنک افو  نادـب  دوب  مزال  وا  رب  دوب و 

هتفر حلـص  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  شردارب  هک  تفر  یهار  نامهب  و  تسـشن ، شوماخ  لاوحا  نیا  اب  تشاد  تماما  ص )  ) ادـخ لوسر 
بعـش رد  ص )  ) ترـضح نآ  هک  ینامز  نآ  رد  دـندرک  راتفر  ص )  ) ربمغیپ شورب  ناـشیا  همه  و  دـنارذگ ، توکـس  يراد و  دوخب  دوب و 

نینچمه و  تسب ) ورف  مد  دـنام و  بلاط  یبا  بعـش  رد  لاـس  هس  يراـچان  يور  زا  دوب  ادـخ  ربمغیپ  هکنیا  اـب  و   ) دوب راـتفرگ  بلاـط ) یبأ  )
. تشگ ناهنپ  راغ  رد  زور  دنچ  دومرف و  ترجه  هنیدمب  هکم  زا  هک  هاگنآ 

يریگولج دوخ  يوسب  مدرم  ندـناوخ  توعد و  راـهظا  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یحلـص  ناـمز  نارود  و  درمب ، هیواـعم  نوـچ  و  ( 1)
هک نانآ  يارب  دـمآیم  شیپ  هک  یتصرف  ره  رد  و  تخاس ، راکـشآ  ار  شیوخ  تماـما  رما  تشاد  ناـکما  هک  اـجنآ  اـت  دـش ، يرپس  درکیم 

هدرک و توعد  داهجب  ار  مدرم  ترـضح  نآ  سپ  دندمآ ، درگ  یناروای  وا  يارب  رهاظ  رد  هکنیا  ات  تشادیم ، رب  هدرپ  دندوبن  وا  قحب  ياناد 
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کمکب اـت  دـش  راپـسهر  قارع  يوسب  ص )  ) ادـخ لوسر  مرح  ادـخ و  مرح  زا  شاهداوناـخ  نادـنزرف و  اـب  و  دز ، رمکب  نماد  گـنج  يارب 
وـس نادـب  ار  هنع  هَّللا  یـضر  لیقع  نب  ملـسم  شیومع  رـسپ  دوخ  شیپاشیپ  و  دـگنجب ، نمـشد  اب  دـندوب  هدرک  توعد  ار  وا  هک  شنایعیش 

وا ندرک  يرای  يارب  دندرک و  تعیب  ملـسم  اب  هفوک  مدرم  سپ  دومرف ، باختنا  داهج  رب  تعیب  ادـخب و  مدرم  توعد  يارب  ار  وا  و  داتـسرف ،
تسد هتسکش  ار  وا  تعیب  هک  تشذگن  ینامز  سپـس  دندرک ، مکحم  وا  اب  ار  دوخ  نامیپ  دنتفرگ و  هدهعب  ار  شیهاوخ  ریخ  هتـسب و  نامیپ 

نمشد  تسدب  ار  وا  و  دنتشاد ، زاب  وا  يرای  زا 
29 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

نوریب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اب  ندرک  گنج  يارب  نآ ) لابندـب   ) و دـندومنن ، عافد  وا  زا  اهنآ  دنتـشگ و  ار  وا  ناشیا  نایم  رد  هکنیا  ات  هدرپس 
دندرک ییاج  نتفرب  راچان  ار  وا  و  هدومن ، يریگولج  دراد ) نیمز  يور  رد  هک   ) ادخ ياهرهـشب  وا  نتفر  زا  و  دـندرک ، هرـصاحم  ار  وا  هتفر 

نآ سپ  دنتـشک ، ار  وا  هتفای  تسد  وا  رب  هکنیا  ات  دندش  لئاح  تارف  بآ  وا و  هنایم  و  دشاب ، هتـشاد  يزیرگ  هن  درآ و  تسدب  يروای  هن  هک 
و هتسکش ، ار  شتعیب  دوب ، هدیدمتـس  و  وج ، شاداپ  و  ابیکـش ، و  دهاجم ، و  بل ، هنـشت  هک  یلاح  رد  تفرب  ایند  زا  مالّـسلا  هیلع  مولظم  ماما 

دـش دیهـش  و  دـندومنن ، دـندوب  هتفرگ  ندرگب  هک  ینامیپ  دـهع و  تیاعر  و  هدرکن ، افو  وا  اب  هدـعو  چـیهب  دـندوب ، هداد  داـب  رب  ار  شتمرح 
. دنتفرب ایند  زا  لاوحا  نیا  اب  مالّسلا  مهیلع  شردارب  ردپ و  هچنانچ 

29 ص :  ۀیواعم ..... ] نب  دیزی  اب  ندرکن  تعیب  ترضح و  نآ  خساپ  نایفوک و  زا  همان  نداتسرف  ۀیواعم و  ندرم  ناتساد  ( 2  ) لصف ]

هراشا

نایرج زا  همش  و  تفرگ ، داهج  يارب  مدرم  زا  هک  یتعیب  مالّسلا و  هیلع  ترضح  نآ  توعد  ببـس  هراب  رد  هک  یهاتوک  رابخا  هلمج  زا  ( 1)
. دناهدرک لقن  نیخّروم  زا  نارگید  ینئادم و  یبلک و  هک  تسا  یتیاور  هدیسر  شندشهتشک  جورخ و  رد  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  راک 

تفالخ زا  ار  هیواعم  ام  دنتشون  مالّسلا  هیلع  نیسح  يارب  دندمآ و  رد  شبنجب  قارع  نایعیش  تفر  ایند  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  نوچ  دنیوگ :
ینامیپ دهع و  هیواعم  نم و  نایم  انامه  هک  دـش  روآدای  ناشیا  يارب  درک و  يراد  دوخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  مینکیم ، تعیب  امـش  اب  هدرک  علخ 

هیواعم  نوچ  دسر و  نایاپب  نآ  نامز  ات  تسین  زیاج  نآ  نتسکش  هک  تسا 
30 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

دیزی تسب ، رب  تخر  ناهج  نیا  زا  بجر  هام  همین  يرجه  تصـش  لاـس  رد  هیواـعم  نوچ  و  ( 1 ، ) درک مهاوخ  هشیدـنا  راک  نیا  رد  دریمب 
تعیب مالّسلا  هیلع  نیسح  زا  گنرد  نودب  هک  تشون  دوب  هنیدم  رادنامرف  هیواعم  فرط  زا  هک  نایفس  یبا  نب  ۀبتع  نب  دیلوب  همان  شرـسپ ) )

مالّـسلا هیلع  نیـسح  تساوخ ، ار  وا  داتـسرف و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دزنب  ار  یـسک  هنابـش  دیلو  سپ  دهدن ، واب  تلهم  هجو  چـیهب  و  دریگب ،
نینچ رد  دیلو  دومرف : ناشیا  اب  هتشادرب و  ار  شیوخ  ياهحالس  داد  روتسد  نانآب  هتساوخ  ار  دوخ  ناکیدزن  زا  یهورگ  تسناد و  ار  نایرج 
سپ دوب ، ناوتیمن  نمیا  زین  دـیلو  زا  و  مریذـپب ، ار  نآ  مناوتن  نم  هک  نک  يراکب  روبجم  ارم  متـسین  رطاخ  هدوسآ  نم  و  هتـساوخ ، ارم  یتقو 
عافد نم  زا  ات  دیئآ  رد  وا  رب  دش  دنلب  هک  دیدینـش  ارم  زاوآ  رگا  دینیـشنب ، هناخ  رد  رب  امـش  مدمآ  رد  وا  رب  نم  نوچ  دیـشاب  نم  هارمه  امش 

. دینک
بانج نآ  داد و  ترـضح  نآب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو  تسا ، وا  دزن  زین  مکح  نب  ناورم  دید  دـمآ  دـیلو  دزنب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  سپ 

زا تعیب  نتفرگ  يارب  هک  يروتسد  دیزی و  همان  سپس  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دومرف : تسا ) موسرم  دراوم  نیا  رد  هچنانچ   ) مالّسلا هیلع 
دیزی اب  یناهنپ  رد  نم  هک  یشاب  عناق  وت  مرادن  نامگ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دناوخ ، مالّـسلا  هیلع  ترـضح  يارب  دوب  هداد  بانج  نآ 

(. تسا نینچ   ) يرآ تفگ : دیلو  میامن ؟ تعیب  دننادب  مدرم  هک  ناسنادب  اراکشآ  هکنیا  ات  منک  تعیب 
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: تفگ دیلو  ینیبب ، هراب  نیا  رد  ار  دوخ  هشیدنا  ینک و  دادماب  ات  دشاب  سپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح 
دوش و ادج  وت  زا  کنیا  نیـسح  رگا  ادخب  تفگ : واب  ناورم  یئایب ، ام  دزنب  تعیب ) يارب   ) مدرم زا  یهورگ  اب  ات  درگ  زاب  نونکا )  ) ادخ مانب 

هنایم  يرایسب  راتشک  ات  تفای  یهاوخن  تسد  وا  رب  زگره  رگید  دنکن  تعیب 
31 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

: دومرف واب  تسج و  اج  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ینزب ، شندرگ  ای  دنک  تعیب  ای  هکنیا  ات  رادهگن  ار  وا  ( 1 ، ) دوشب وا  وت و 
تفر نوریب  هناخ  زا  و  دومرف ) ار  مالک  نیا   ) یتفگ نخس  اجبان  یتفگ و  غورد  ادخب  وا ) ای  یشکیم  ارم  وت  مشچ ) دوبک  نز   ) ءاقرز رسپ  يا 
رگید ادخب  يدادن  نم  نخسب  شوگ  تفگ : دیلوب  ناورم  تفرب ) ترضح  هک  نیمه  ، ) دمآرد شیوخ  لزنمب  هداتفا  هارب  دوخ  ناکیدزن  اب  و 

و  ) يدوب هدرک  باـختنا  نم  يارب  يراـک  وت  ناورم  يا  داـب  نارگید  لاـحب  ياو  تفگ : واـب  دـیلو  یباـی ، تسد  وا  رب  وـت  دراذـگ  دـهاوخن 
لام زا  دنکیم  بورغ  نآ  زا  دباتیم و  نآ  رب  دیـشروخ  هچنآ  مرادن  تسود  ادخب  دوب ، نآ  رد  نم  نید  يدوبان  هک  يدومن ) نمب  يداهنـشیپ 

؟ مشکب ار  نیـسح  نم  منکیمن  تعیب  نم  تفگ : نیـسح  هک  نیمه  هَّللا ! ناحبـس  مشکب ، ار  نیـسح  نم  دـشاب و  نم  نآ  زا  نآ  کلم  ایند و 
(! تسین ناسآ  شتبوقع  ینعی   ) دشاب کبس  شیوزارت  دوش  تساوخزاب  تمایق  زور  رد  نیسح  نوخب  هک  یسک  مرادن  نامگ  دنگوس  ادخب 

: تفگ دینش  دیلو  زا  ار  نانخس  نیا  هک  ناورم 
يأر و   ) تشادـن شوخ  ار  وا  راک  لد  رد  یلو  تفگیم  نابزب  ار  نیا  يدرک ، یئاجب  راک  تسا  نینچ  وت  هشیدـنا  دوب و  رطاخ  نیا  يارب  رگا 
بـش نآ  دـنام و  دوخ  هناخ  رد  ار  بش  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  درک ) قیدـصت  ار  شراتفگ  وا  دـنیآ  شوخ  يارب  دیدنـسپ و  هن  ار  وا 
تعیب زا  زین  وا  دش و  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  زا  نتفرگ  تعیب  مرگرـس  بش  نآ  ۀـبتع  نب  دـیلو  و  دوب ، يرجه  تصـش  لاس  بجر  متفه  تسیب و 

داتـسرف و وا  یپ  زا  راوس  داتـشه  اب  ار  هیما  ینب  زا  يدرم  دیلو  دش  حبـص  نوچ  درک ، كرت  هکم  يوسب  ار  هنیدـم  بش  نامه  و  هدز ، زابرس 
مالّسلا هیلع  نیسح  دزنب  یهورگ  دیلو  دش  هبنش  زور  رصع  نوچ  دنتـشگزاب ، هتفاین  تسد  واب  دوب ) هتفر  ههاریب  زا  وا  نوچ   ) یلو هدمآ  نانیا 

داتسرف
32 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

رد امش  هاگنآ  دینک  گنرد  ادرف  دادماب  ات  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ( 1 ، ) دنک تعیب  دیلو  اب  دیزی  يارب  هتفر  دـیلو  دزن  ترـضح  نآ  هک 
دندیزرون يرارصا  دنتشادب و  تسد  ترضح  نآ  زا  زین  ار  بش  نآ  میشیدنایم ، مه  ام  دینک و  هشیدنا  هراب  نیا 

32 ص :  همظعم .....  هکم  هب  ندمآ  هنیدم و  زا  جورخ  ]

ناگدازردارب نادنزرف و  و  دش ، راپسهر  هکم  يوسب  هنیدم  زا  دوب  بجر  متشه  تسیب و  هبنش  کی  بش  هک  بش  نامه  رد  ترضح  سپ  ، 
رب ار  ترـضح  نآ  میمـصت  نوچ  هک  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  هیفنح  نب  دـمحم  شردارب  زج  دـندوب  وا  هارمه  شنادـناخ  رتـشیب  اـب  زین  شناردارب  و 

نیرتراوشد نم و  دزن  رد  ینامدرم  نیرتبوبحم  وت  ردارب  يا  درکـضرع : تفر  دـهاوخ  اجکب  تسنادـیمن  یلو  تسناد  هنیدـم  زا  نتفر  نوریب 
ماهدرکن هتخودـنا  ار  دوخ  تحیـصن  نم  و  تسا ) رتراوشد  نم  رب  سک  ره  تبیـصم  زا  دوش  روآور  وتب  هک  یتبیـصم  ینعی   ) نم رب  یناـشیا 

نینچ مه  هیواعم و  نب  دیزی  اب  ندرک  تعیب  زا  میوگیم ) نونکا  یهاوخ ، ریخ  و   ) تحیصنب يرتهتـسیاش  وت  و  وت ، يارب  زج  سک  چیه  يارب 
سپ نک ، توعد  شیوخ  يوسب  ار  نانآ  راد و  لیسگ  مدرم  يوسب  ار  دوخ  ناگداتسرف  سپـس  نک ، يرود  یناوتیم  هک  اجنآ  ات  اهرهـش  زا 
نادب دنوادخ  دندمآ  درگ  وت  زج  يرگید  رب  رگا  و  رآ ، ياجب  تمعن  نیا  رب  ار  يادـخ  ساپـس  دـندرک ، تعیب  وت  اب  هداهن  ندرگ  مدرم  رگا 

یلو دیـسر ) دهاوخن  وتب  ینایز  دـنریذپن  ار  تتوعد  مه  رگا  ینعی   ) دربن نایم  زا  ار  وت  يرترب  تورم و  دـهاکن و  وت  لقع  نید و  زا  هلیـسو 
یهورگ وت و  دوسب  یهورگ  دـنوش  هتـسد  ود  وت  هراـب  رد  مدرم  یئآرد و  اهرهـش  نیا  زا  يرهـشب  هکنیا  زا  مناـسرت  كانـشیدنا و  وت  رب  نم 

هک تسا  ماگنه  نآ  و  يریگ ، رارق  اههزین  فده  هک  یشاب  یسک  نیتسخن  وت  ماگنه  نآ  رد  دوش ، ریگرد  گنج  ناشیا  نایم  رد  وت و  نایزب 
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واب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ددرگ ، رتراوخ  ناگمه  زا  شنادناخ  رتعیاض و  نانآ  همه  زا  شنوخ  ردام  ردـپ و  دوخ و  رظن  زا  تما  همه  نیرتهب 
دوب وت  يارب  یشخبنانیمطا  هناخ  يدوب و  رطاخ  هدوسآ  اجنآ  رد  رگا  سپ  ورب  هکمب  درکضرع : مورب ؟ اجکب  سپ  ردارب  يا  دومرف :

33 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
يرگنب ات  ییآیم  رد  يرهـشب  يرهـش  زا  و  يربیم ، هانپ  هوک  ياههلق  اهرازگیرب و  ینامب  اجنآ  رد  یتسناوتن  رگا  و  ( 1 ، ) شاب اج  نامه  هک 

هیلع نیـسح  تسا ، رتهب  رتوکین و  ناگمه  زا  يروآ  ور  يراکب  نوچ  وت  يأر  هشیدـنا و  یتسارب  دـشکیم و  اجکب  مدرم  راـک  ماجنارـس  هک 
. دشاب نیرق  تیقفوم  اب  مکحم و  وت  يأر  هک  مراودیما  نم  يدرک و  يزوسلد  یهاوخریخ و  تقیقحب  ردارب  يا  دومرف : مالسلا 

ناساره و تفر  نوریب  رـصم ) رهـش  زا  یـسوم   ) ینعی اهنم ...  جرخف  : » دناوخیم ار  هیآ  نیا  دش و  راپـسهر  هکم  يوسب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
شیپ رد  ار  گرزب  هداــج ) فراــعتم و   ) هار و  هیآ 21 ) صـصق  هروـس  « ) ناراکمتـس هورگ  زا  هد  متاـجن  اراـگدرورپ  تفگ  و  هارب ، مشچ 

هن دومرف : تسا ؟ رتهب  دنسرن  امشب  ناگدننکبیقعت  هک  تفر  ریبز  رسپ  هچنانچ  يورب  ههاریب  زا  رگا  دنتفگ : ترـضح  نآ  نادناخ  تفرگ ،
موس هعمج  بش  دمآ  رد  هکمب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  و  دنک ! مکح  ام  نایم  دهاوخ  هچنآ  دنوادخ  ات  مورن  ردب  تسار  هار  زا  نم  ادخب 
تفگ نیدم  رهـش )  ) يوسب دروآ  يور  نوچ  و  (: » تسا هتـشذگ  هیآ  لابند  هک   ) دناوخیم ار  هیآ  نیا  اجنآب  ندش  دراو  ماگنه  دوب و  نابعش 
هناخب دندش ) ربخاب  ترضح  نآ  ندمآ  زا  هک   ) هکم مدرم  و  دمآ ، دورف  هکم  رد  سپس  تسار » هارب  دنک  میربهر  نم  راگدرورپ  تسا  دیما 

و دندمآ ، ترـضح  نآ  دزنب  دوب  اجنآ  رد  اهرهـش  مدرم  ناگرزب و  زا  هک  ره  و  دندرکیم ، دمآ  تفر و  دندمآیم و  شندـیدب  هدروآ  ور  وا 
ود یهاگ  و  دمآیم ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندیدب  مدرم  هارمهب  و  دوب ، لوغـشم  فاوط  زامنب و  هبعک  هناخ  رانک  هتـسویپ  هکم  رد  ریبز  رـسپ 

نیسح ات  هک  دوب  هتسناد  اریز  دوب  رتنارگ  وا  رب  سک  همه  زا  هکم  رد  ترضح  نآ  ندوب  یلو  راب ، کی  زور  ود  یهاگ  مه و  رس  تشپ  زور 
تسه  هکم  رد  مالسلا  هیلع 

34 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
. تسا رتالاو  شماقم  رتشیب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  زا  يوریپ  هب  مدرم  تبغر  و  درک ، دنهاوخن  تعیب  وا  اب  زاجح  مدرم 

34 ص :  هفوک .....  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  ترضح  نآ  نداتسرف  هفوک و  لها  ياههمان  ]

مالسلا هیلع  نیـسح  ندرکن  تعیب  ربخ  دنتخادرپ و  وجتـسجب  دیزی  هراب  رد  دیـسر  هفوک  مدرمب  هیواعم  تکاله  ربخ  نوچ  وس ) نآ  زا  ( ) 1)
درـص نب  نامیلـس  هناـخ  رد  هفوک  نایعیـش  دنتـسناد ، هکمب  ار  ود  نآ  نتفر  تعیب و  زا  ریبز  رـسپ  عاـنتما  نینچمه  و  دیـسر ، ناـشیا  شوـگب 

زا درـص  نب  نامیلـس  دندروآ ، اجب  ار  يادخ  يانث  دمح و  سپ  دندناسر ، ناگمه  شوگب  ار  هیواعم  تکاله  ریخ  دندرک و  نمجنا  یعازخ 
شردپ نایعیش  وا و  نایعیـش  امـش  و  تسا ، هدرک  يراد  دوخ  ۀیما  ینب  اب  تعیب  زا  نیـسح  هدیـسر و  تکالهب  هیواعم  انامه  تفگ : نایم  نآ 
دیسیونب ترضح  نآب  دیرادن ، غیرد  ناج  نداد  زا  ار  وا  هار  رد  دیگنجیم و  شنانمشد  اب  دیهد و  يرای  ار  وا  هک  دینادیم  رگا  سپ  دیتسه ،

وا نمـشد  اب  ام  هن ، دنتفگ : دینزن ؟ لوگ  ار  وا  دیراد  میب  وا  يرای  رد  یتسـس  یگدـنکارپ و  زا  رگا  و  دـیراد ، مالعا  واب  ار  دوخ  یگدامآ  و 
: تفگ درک ، میهاوخ  یناشفناج  وا  هار  رد  دیگنج و  میهاوخ 

: دنتشون ترضح  نآب  نومضم  نیدب  همان  و  دیسیونب ، ترضح  نآب  همان  توعد ، يارب  سپ 
و یلجب ، دادش  نب  ۀعافر  ۀیجن و  نب  بیسم  و  درص ، نب  نامیلـس  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحب  تسیا  همان  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

هتـسیاش هک  ار  یئادـخ  مینک  ساپـس  وت  دوجوب  ام  انامه  وت ، رب  دورد  هفوک : مدرم  زا  ناناملـسم  وا و  نامیا  اب  نایعیـش  و  رهاـظم ، نب  بیبح 
تما نیا  رب  هک  ینمشد  نآ  درک ، دوبان  تسکش و  مهرد  ار  امش  شکرس  راکمتس  نمشد  هک  ار  يدنوادخ  دمح  تسین و  وا  زج  یشتسرپ 

يرادمامز  تفالخ و  راک  متسب  و  درب ، شروی 
35 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
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ناگدیزگرب ناکین و  درک  ناشیا  ياورنامرف  ار  دوخ  نانآ  تیاضر  نودـب  و  تفرگب ، روزب  ار  نانآ  لاوما  و  ( 1 ، ) دوب رب  دوخ  يارب  ار  نانآ 
يرود و داد ، رارق  نادـنمتورث  ناشکندرگ و  نایم  رد  تسدـب  تسد  ار  ادـخ  لام  و  داهن ، ياجب  ار  رارـشا  ناراکدـب و  و  تشکب ، ار  ناـنآ 

دنوادخ تسا  دیما  روآ ، يور  ام  يوسب  سپ  تسین  یئاوشیپ  ماما و  ام  يارب  انامه  دـندش ، دوبان  رود و  دومث  موق  هچنانچ  داب  وا  رب  يدوبان 
هعمج ياهزور  رد  ام  تسا و  يرادنامرف  رـصق  رد  هیما ) ینب  هدنیامن  دیزی و  رادنامرف   ) ریـشب نب  نامعن  دروآ و  درگ  قحب  ار  ام  وت  هلیـسوب 

ار وا  ام  ياهدرک  تکرح  ام  يوسب  امش  هک  مینادب  ام  رگا  و  میورن ، نوریب  ارحـصب  زامن ) يارب   ) وا اب  اهدیع  رد  و  میوریمن ، وا  اب  زامن  يارب 
. داتسرف میهاوخ  ماشب  ار  وا  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  مینک و  نوریب  هفوک  رهش  زا 

، دنناسرب ترضح  نآب  ار  همان  باتشب  دنداد  روتسد  ود  نآب  هداتـسرف و  لاو  نب  هَّللا  دبع  و  ینادمه ، عمـسم  نب  هَّللا  دبع  هلیـسوب  ار  همان  نیا 
مدرم و  دندناسر ) ار  هفوک  لها  همان  و   ) دندش دراو  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآب  هکم  رد  ناضمر  هام  مهد  رد  ات  دنتفرب  باتـش  اب  ود  نآ  سپ 
دادـش نارـسپ  نمحرلا  دـبع  هَّللا و  دـبع  و  يوادیـص ، رهـسم  نب  سیق  هلیـسوب  يرگید ) ياههمان   ) همان نآ  نداتـسرف  زا  سپ  زور  ود  هفوک 

ای رفن  کی  زا  اهنآ  هک  دنداتـسرف  ترـضح  نآ  يارب  دشیم )  ) همان هاجنپ  دص و  دودح  مهیور ) هک  ، ) یلولـس هَّللا  دبع  نب  ةرامع  و  یبحرأ ،
هتـشاد و ناور  وا  بناجب  ار  یفنح  هَّللا  دـبع  نب  دیعـس  یعیبس و  یناه  نب  یناه  تشذـگ و  رگید  زور  ود  سپـس  دوب  رفن  راـهچ  اـی  رفن  ود 

ناناملسم نینمؤم و  زا  ترضح  نآ  نایعیش  زا  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحب  تسیاهمان  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ( » 1 : ) دنتشون وا  يارب 
، باتـشب سپ  دنرادن ، وت  زج  ياهشیدنا  دنتـسه و  وت  هارب  مشچ  مدرم  هک  اریز  ام  دزنب  يدوزب  باتـشب  راگدرورپ ، يانث  دمح و  زا  سپ  هک 

. مالّسلا و  باتشب ، باتشب ، سپس ، باتشب ،
36 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

یمیت ورمع  نب  دـمحم  و  يدـیبز ، جاجح  نب  ورمع  و  سیق ، نب  ةورع  و  میور ، نب  دـیزی  و  رجبا ، نب  راجح  و  یعبر ، نب  ثبـش  هاـگنآ  ( 1)
هاگ ره  سپ  هدیسر  اههویم  زبس و  رس  اهغاب  انامه  راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  سپ  نومضم : نیدب  دنتـشون  همان  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآب 
رد يرگید  زا  سپ  یکی  ناگداتسرف  اهناسرهمان و  و  مالّسلا . و  تسا ؟) هدامآ  تیرای  يارب  هک   ) يزهجم رایـسب و  رکـشل  يوسب  ایب  یهاوخ 
هک هَّللا  دبع  نب  دیعس  یناه و  نب  یناه  هلیسوب  سپس  دیسرپ  ار  مدرم  لاح  ناگداتسرف  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  دندیـسر ، مهب  ترـضح  نآ  دزن 

: تشون اهنآب  نومضم  نیدب  همان  دندوب  هفوک  مدرم  ناگداتسرف  نیرخآ 
نمب ار  امـش  ياههمان  دیعـس  یناه و  انامه  دـعب  اما  ناناملـسم ، نانمؤم و  هورگب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسیاهماـن  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

نیا امش  رتشیب  نخس  متـسناد ، دیاهدش  روآدای  دیاهدرک و  ناتـساد  هچنآ  همه  نم  و  دندوب ، امـش  ناگداتـسرف  نیرخآ  ود  نیا  و  دندناسر ،
نونکا مه  نم  و  دروآ ، درگ  تیادـه  قح و  رب  ار  ام  وت  هلیـسوب  دـنوادخ  دـیاش  ایب ، ام  يوسب  سپ  تسین  یئاوشیپ  ماما و  ام  يارب  هک : دوب 
لیـسگ امـش  يوسب  ار  لیقع  نب  ملـسم  ینعی )  ) دشابیم منادـناخ  نایم  رد  نم  قوثو  نانیمطا و  دروم  هک  سک  نآ  میومع و  رـسپ  مردارب و 

نم هچنآ  امش و  ناگداتسرف  نخس  دننامه  ناتنایاناد  نادنمدرخ و  امـش و  هورگ  هشیدنا  يأر و  هک  تشون  نم  يارب  ملـسم  رگا  ات  متـشاد ،
هک سک  نآ  زج  تسین  اوشیپ  ماـما و  دـنگوس  مدوخ  ناـجب  دـمآ ، مهاوخ  امـش  دزنب  يدوزب  هَّللا  ءاـش  نا  دـشابیم ، مدـناوخ  ناـتاههمان  رد 

ادخب طوبرم  هچنآ  رد  ار  دوخ  و  دنک ، يرادنید  قح  نیدـب  و  دزیخاپب ، تلادـع  يرتسگدادـب و  و  دـنک ، مکح  مدرم  نایم  رد  ادـخ  باتکب 
. مالّسلا و  دنک . يرادهگن  تسا 
37 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

دبع هَّللا و  دـبع  و  یلولـس ، هَّللا  دـبع  نب  ةرامع  و  يوادیـص ، رهـسم  نب  سیق  اـب  هتـساوخ  ار  لـیقع  نب  ملـسم  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  و  ( 1)
روتـسد مدرم  اب  ندرک  ارادـم  و  دوخ ، راـک  نتـشاد  هدیـشوپ  و  يراـکزیهرپب ، ار  وا  و  داتـسرف ، هفوک  يوسب  یبحرا  دادـش  نارـسپ  نمحرلا 

ات هدمآ  هَّللا  همحر  ملـسم  سپ  دهد ، عالطا  ترـضح  نآب  يدوزب  دندش  مهارف  دناهتـشون ) هچنانچ   ) هدمآ و درگ  مدرم  دـید  رگا  و  دومرف ،
ود هاگنآ )  ) هدرک یظفاحادخ  عادو و  دوخ  نادناخ  زا  تساوخیم  هک  ره  اب  دـناوخ و  زامن  ص )  ) ادـخ لوسر  دجـسم  رد  دیـسر و  هنیدـمب 
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یتخـس یگنـشت  هدرک  مگ  ار  هار  و  دندرب ، ههاریب  زا  ار  وا  امنهار  ود  نآ  دش ) راپـسهر  هفوک  يوسب  و   ) تشادرب هارمه  هدومن  ریجا  امنهار 
هراشا اب  دنتشادن و ) نتفر  هار  نتفگ و  نخس  يورین  رگید   ) دندرک ادیپ  ار  هار  هکنآ  زا  سپ  دندنامزاب و  نتفر  هار  زا  و  درک ، هبلغ  ناشیا  رب 

. دندرپس ناج  یگنشت  رثا  رد  زین  امنهار  ود  نآ  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هار  نآ  ملسم  و  دنداد ، ناشن  ملسمب  ار  هار 
هلیسوب تشون و  مالّـسلا  هیلع  ماماب  همان  تسا  قیـضمب  فورعم  هک  ییاج  هب ) ندیـسر  هار و  ندومیپ   ) زا سپ )  ) هَّللا همحر  لیقع  نب  ملـسم 

ار هار  هتفرگ و  هرانک  هار  زا  ود  نآ  مدش ، راپسهر  هفوکب  امنهار  نت  ود  اب  هنیدم  زا  نم  دعب  اما  دوب : نیا  همان  نتم  داتسرف و  رهسم  نب  سیق 
زج میدیـسر  بآب  نوچ  میدیـسر و  بآب  ات  میتفر  ام  و  دندرپس ، ناج  هک  تشذـگن  يزیچ  دـش و  تخـس  ناشیا  رب  یگنـشت  دـندرک و  مگ 

نیا هطـساوب  ار  هار  نیا  نم  و  دـشابیم ، قیـضم  شماـن  تـسا و  تـبخ  هرد  زا  ییاـج  رد  بآ  نـیا  و  دوـب ، هدـنامن  اـم  يارب  رـصتخم  یقمر 
هیلع نیـسح  مالّـسلا . و  تسرفب ، ار  يرگید  رادب و  فاعم  روذعم و  هار  نیدب  نتفر  زا  ارم  تسا  نکمم  رگا  سپ  متفرگ  دب  لافب  تانایرج 

مالّسلا 
38 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

سپ سرت ، رگم  هدرکن  هار  نیدب  نتفر  زا  دوخ  همانءافعتسا  رب  راداو  ار  وت  يزیچ  هک  مسرتیم  نم  دعب  اما  ( 1 : ) هک تشون  وا  خساپ  رد  همان 
دوخ رب  نم  هک  ار  نیا  اما  تفگ : دناوخ  ار  ترضح  همان  ملسم  نوچ  مالّسلا . و  شابم ) كانـشیدنا  و   ) ورب ماهداتـسرف  ار  وت  هک  یهار  نادب 

زین اجنآ  زا  سپس  دمآ  دورف  اجنآ  دوب  یط  هلیبق  زا  هک  دیسر  یبآب  ات  دمآ  دش و  هفوک  راپسهر  و  مرادن ) نتفر  زا  یسرت  و   ) متـسین كانمیب 
ملـسم تخادنا ، نیمزب  ار  وا  دز و  ریت  اب  ار  یئوهآ  دید  تسیرگن و  واب  تسا ، راکـش  يارب  يزادناریت  لوغـشم  هک  دـید  ار  يدرم  هتـشذگ 

نب راتخم  هناخب  دش و  هفوک  لخاد  ات  دمآ  سپس  میـشکیم ، ار  دوخ  نمـشد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  تفگ : دوخ  اب  تفرگ و ) کین  لافب  ار  نآ  )
اجنآ رد  یهورگ  نوچ  هدمآ و  وا  ندیدب  نایعیـش  تسا ، فورعم  بیـسم  نب  ملـسم  هناخب  زورما  هک  تسا  ياهناخ  نآ  و  تفر ، ةدیبع  یبأ 

رفن رازه  هدجیه  هکنیا  ات  دندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  و  دنتسیرگیم ، ناشیا  دناوخ و  ناشیا  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  همان  ملـسم  دندش  مهارف 
تخاس و هاـگآ  رفن  رازه  هدـجیه  ندرک  تعیبب  ار  وا  تشون و  مالّـسلا  هیلع  نیـسحب  هماـن  ملـسم  سپ  دـندومن ، تعیب  ملـسم  اـب  ناـشیا  زا 

شوگب نایرج  نیا  دش ، راکشآ  وا  ياج  هکنیا  ات  دندرکیم  دمآ  تفر و  بانج  نآ  هناخب  نایعیش  و  دیایب ، هفوکب  ترـضح  نآ  هک  تساوخ 
رب هدمآ ) دجسمب   ) سپ دیـسر ، دوب  هداهن  ياجب  بصنم  نامه  رب  ار  وا  زین  دیزی  دوب و  هفوک  رادنامرف  هیواعم  فرط  زا  هک  ریـشب  نب  نامعن 

دیباتشن یگتسدود  هنتف و  يوسب  ادخ و  زا  دیسرتب  ادخ  ناگدنب  يا  دعب  اما  تفگ : سپس  هدروآ  ياجب  ار  يادخ  يانث  دمح و  تفر و  ربنم 
مهاوخن گنج  دگنجن  نم  اب  هک  یـسک  اب  نم  انامه  دوش ، هتفرگ  روزب  اهلام  و  دوش ، هتخیر  اهنوخ  و  دنوش ، هتـشک  نادرم  هنتف  رد  هک  اریز 

، درک
39 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

ینامگدب ناتهب و  فرصب  و  موشن ، امش  ضرعتم  هدوهیب  و  منکن ، رادیب  ار  امش  هتفخ  و  میاین ، رد  وا  رب  دربن  شروی  نم  رب  هک  یـسک  و  ( 1)
رد دوخ  ياوشیپ  اب  و  دینکشب ، ار  دوخ  تعیب  دیزیخرب و  نم  اب  ینمشدب  اراکشآ  وربور و  امش  رگا  یلو  مزادناین ، دنب  رد  ار  امـش  تمهت  و 

منزیم نادب  ار  امـش  تسا  نم  تسد  رد  ریـشمش  همئاق  ات  تسین  یـشتسرپ  هتـسیاش  وا  زج  هک  یئادخ  نادب  دنگوس  دیئآرب ، تفلاخم  ددـص 
ار وا  لطاب  هک  دشاب  یـسک  زا  رتشیب  دسانـشب  ار  قح  امـش  زا  هک  سک  نآ  مراودـیما  نم  انامه  دیـشاب  هاگآ  مشاب ، هتـشادن  يروای  هچ  رگا 

. دناشک تکالهب 
متسب و زج  ینیبیم  هدمآ و  شیپ  هک  ینایرج  نیا  ریما  يا  تفگ : تساخرب و  دوب  هیما  ینب  اب  دنگوس  مه  هک  یمرـضح  ملـسم  نب  هَّللا  دبع 

ناوتان ادخ  زا  يوریپ  رد  رگا  تفگ : ودب  نامعن  تسا ! ناناوتان  يأر  ياهدیـشیدنا  هراب  نیا  رد  وت  هچنآ  و  تسین ، ریذـپ  حالـصا  يزیرنوخ 
. دمآ ریزب  ربنم  زا  سپس  مشاب ، ینامرفان  رد  نادنمورین  زا  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  مشاب 

نیسح تفالخ  يارب  هعیش  هدمآ و  هفوکب  لیقع  نب  ملسم  هک  نادب  دعب  اما  هک : تشون  دیزیب  همان  هدمآ و  نوریب  اجنآ  زا  ملسم  نب  هَّللا  دبع 
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دننام و  دـناسر ، ماـجناب  ار  وت  ناـمرف  هک  تسرفب  ار  يدـنمورین  درم  یهاوخ  ار  هفوک  رگا  سپ  دـناهدرک  تعیب  وا  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب 
دننام زین  هبقع  نب  ةرامع  وا  زا  سپ  دنز . یناوتانب  ار  دوخ  ای  تسا  یناوتان  درم  ریـشب  نب  نامعن  اریز  دیامن ، راتفر  تنمـشد  هراب  رد  تدوخ 

دیسر دیزیب  اههمان  نیا  نوچ  تشون ، دیزیب  همان  نومضم  نیمهب  صاقو  یبأ  نب  دعس  نب  رمع  سپس  تشون ، دیزیب  همان  ملسم  نب  هَّللا  دبع 
40 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

مدرم زا  وا  يارب  هداتـسرف و  هفوکب  ار  لیقع  نب  ملـسم  نیـسح  انامه  تسیچ ؟ وت  يأر  تفگ : ودـب  دـیبلط و  ار  هیواعم  مـالغ  نوجرـس  ( 1)
اورنامرف هفوکب  ار  یسک  هچ  وت  رظنب  تسا  هتـشاد  هراب  نیا  رد  يدب  راتفگ  و  هدرک ، یتسـس  نامعن  هک  تسا  هدیـسر  نمب  و  دریگیم ، تعیب 

دوب هدنز  تردپ )  ) هیواعم رگا  تفگ : نوجرس  دوب - كانمشخ  دوب ) هرـصب  مکاح  هک   ) دایز نب  هَّللا  دیبع  رب  ماگنه  نآ  رد  دیزی  و  منک -؟
؟ یتفریذپیم ار  نآ  دادیم  يأر  هراب  نیا  رد  و 

یلو درم  دوخ  هک  تسا  هیواعم  يأر  نیا  تفگ : دروآ و  نوریب  هفوک  يارب  ار  دایز  نب  هَّللا  دـیبع  يرادـنامرف  مکح  نوجرـس  يرآ ، تفگ :
دیبع مکح  منکیم ، نینچ  تفگ : دیزی  راپسب ، دایز  نب  هَّللا  دیبعب  ار  هفوک ) هرصب و   ) رهش ود  تموکح  سپ  داد ، مکح  نیا  نتشونب  روتـسد 

ناوریپ انامه  دعب  اما  هک : داتسرف  دایز  نب  هَّللا  دیبع  يارب  وا  هلیسوب  همان  هتساوخ و  ار  یلهاب  ورمع  نب  ملسم  سپس  تسرفب ، وا  يارب  ار  هَّللا 
، دزادـنا فالتخا  ناناملـسم  نایم  رد  ات  دـنکیم  هیهت  رکـشل  هفوک  رد  لیقع  رـسپ  هک  دـناهداد  یهاگآ  ارم  هتـشون و  نمب  هفوک  مدرم  زا  نم 

یبای تسد  وا  رب  ات  يوجب  دشاب ) هدـش  مگ  كاخ  نایم  رد  هک   ) يرد نوچمه  ار  لیقع  رـسپ  وش و  هفوک  راپـسهر  يدـناوخ  ارم  همان  نوچ 
. مالّسلا نک و  شنوریب  رهش  زا  ای  شکب  ای  نک  دنب  رد  ار  وا  سپ 

40 ص :  ملسم .....  یناه و  ندش  هتشک  هفوک و  هب  دایز  نب  هللا  دیبع  ندمآ  ]

نآ دمآ و  رد  دایز  نب  هَّللا  دیبعب  هرـصب  رد  ات  دـش  ناور  هدـمآ  نوریب  ماش  زا  ورمع  نب  ملـسم  سپ  داد ، واب  زین  ار  هفوک  يرادـنامرف  مکح 
زا سپـس  دنوش  ادرف  يارب  هفوکب  نتفر  هدامآ  هتـشادرب و  رفـس  هشوت  داد  روتـسد  تعاس  نامه  هَّللا  دیبع  دناسر ، هَّللا  دـیبعب  ار  مکح  همان و 
نب کیرش  یلهاب و  ورمع  نب  ملسم  دش و  راپسهر  هفوک  يوسب  داهن و  شیوخ  ياجب  هرـصب  رد  ار  نامثع  دوخ  ردارب  تفر و  نوریب  هرـصب 

زین شاهداوناخ  ناسک و  ناشیوخ و  یثراح و  روعا 
41 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

دندوب هدینش  هک  مدرم  و  دوب ، هتـسب  هچراپ  اب  ار  دوخ  ناهد  هداهن و  رـس  رب  یهایـس  همامع  دیـسر و  هفوکب  ات  دمایب  و  ( 1 ، ) دندوب وا  هارمه 
نامگ دندید  ار  هَّللا  دیبع  هک  نیمه  دندوب  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ندمآ  هارب  مشچ  هدرک و  تکرح  ناشیا  يوسب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ادخ لوسر  رسپ  يا  دنتفگیم : هدرک  مالـس  وا  رب  هکنیا  زج  تشذگیمن  مدرم  زا  یهورگ  چیهب  ور  نیا  زا  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دندرک 
ملـسم دش ، لاحدب  تحاران و  دنیوگیم  دمآ  شوخ  نیـسح  ياجب  ار  وا  مدرم  دیدیم  هکنیا  زا  دایز  نب  هَّللا  دیبع  مدقم ، ریخ  يدمآ ! شوخ 

بـش ات  تفرب  داـیز  نبا  سپ  تسا ، داـیز  نب  هَّللا  دـیبع  هفوک  ریما  درم  نیا  دـیور  وسکیب  دز : داـیرف  دـندش  رایـسب  مدرم  دـید  هک  هورع  نب 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  وا  هک  دنتـشادن  کش  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  درگ  هدـمآ و  یهورگ  وا  هارمه  و  دیـسر ، ةرامالا ) راد   ) رـصق ردـب  ماگنه 

ار رد  دز : گناب  هَّللا  دیبع  ناهارمه  زا  یخرب  سپ  تسب  شناهارمه  وا و  يورب  ار  رصق  ياهرد  دوب ) رصق  رد  هک   ) ریشب نب  نامعن  دشابیم ،
يوش رود  اجنیا  زا  هک  مهد  دنگوس  ادخب  ارت  تفگ : هدیشکرس  رصق  يالاب  زا  تسا  مالّسلا  هیلع  نیسح  درکیم  نامگ  هک  نامعن  دینک ، زاب 

دـش و کیدزن  سپـس  دوب  شوماخ  هَّللا  دـیبع  تسین ، يزاین  زین  وت  اـب  گـنج  رد  و  درپس ، مهاوخن  وتب  مراد  تسد  رد  هک  یتناـما  نم  اریز 
، دیشک ازاردب  تبش  هک  دیاشگن  ار  تراک  ادخ  اشگب  رد  تفگ : دمآرد و  نخسب  هَّللا  دیبع  درک  ریزارس  رصق  هرگنک  زا  ار  دوخ  زین  نامعن 

يا تفگ : هتشگزاب  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  وا  دنتـشادنپیم  هداتفا و  وا  لابندب  هک  مدرم  يوسب  سپ  دینـش  دوب  وا  رـس  تشپ  هک  يدرم  و 
هدـمآ شلابندـب  هک   ) مدرم يورب  ار  رد  و  دـش ) لخاد   ) درک و زاب  ار  رد  نامعن  تسا  هناجرم  رـسپ  نیا  درادـن  کیرـش  هک  یئادـخب  مدرم 
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. دندش هدنکارپ  نانآ  و  تسب ، دندوب )
42 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

: تفگ راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  سپ  هدمآ ، نوریب  دایز  نب  هَّللا  دیبع  دندمآ  درگ  نوچ  دندرک و  توعد  ار  مدرم  دـش  دادـماب  نوچ  ( 1)
اب هداد  روتـسد  نمب  و  هتخاس ، اورناـمرف  لاـملا ) تیب  زا   ) امـش ياـههرهب  اـهزرم و  امـش و  رهـش  رب  ارم  دـیزی  نینمؤملا  ریما  اـنامه  دـعب  اـما 

دنیامنب شتاروتـسد  زا  يوریپ  دنراد و  اونـش  شوگ  هک  نانآب  و  منک ، شـشخب  امـش  زا  نیمورحمب  منک و  راتفر  فاصنا  اب  ناتناگدیدمتس 
زابرس نم  روتسد  زا  هک  تسا  یسک  نآ  يارب  تبوقع ) هدامآ   ) نم هجنکش ) تبوقع و   ) ریـشمش هنایزات و  و  منک ، یکین  نابرهم  ردپ  دننام 

و « ) دیدهت هن  دنک  رود  ناسنا  زا  ار  الب  هک  تسا  یتسرد  یتسار و   » دسرتب دوخ  رب  سک  ره  دیاب  سپ  دـنک ، تفلاخم  نم  نامیپ  اب  و  دـنز ،
یتخـسب ار  ناسانـشرس  رهـش و  ناگرزب  هدمآ ، ریزب  ربنم  زا  سپـس  تخاس ) يراج  نابزب  دایز  نبا  هک  برع  نایم  رد  تسا  یلثم  هلمج  نیا 

هک یناگهشیپ  قافن  زا  هتـسد  نآ  و  دنتـسه ، امـش  نایم  رد  جراوخ  مدرم  زا  هک  ره  دیزی و  ناهاوخاوه  ناسانـشرس و  مان  تفگ : و  تفرگ ،
ره و  تسا ، ناما  رد  دروآ  ام  دزن  ار  ناشیا  هک  ره  سپ  دیـسیونب ، نم  يارب  تسا  مدرم  نایم  رد  یگدـنکارپ  یگتـسدود و  داجیا  ناـشراک 

دـنکن و تفلاخم  ام  اب  دنتـسه  وا  رظن  تحت  دسانـشیم و  هک  نانآ  زا  یـسک  هک  دریگ  هدـهعب  دـنک و  تنامـض  دـیاب  تشونن  ار  ناشمان  هک 
و  ) یـسیئر ره  و  تسا ، لالح  حابم و  اـم  رب  شلاـم  نوخ و  و  تسا ، يرب  وا  زا  اـم  همذ  درکن  ار  راـک  نیا  رگا  و  دـیامنن ، اـم  رب  يریگیغاـی 

هناخ رد  رب  درواین  ام  دزن  ار  وا  و  دنکن ) یفرعم  امب  و   ) دسانـشب ار  یـسک  دـیزی  نانمـشد  زا  دوخ ، يانـشآ  مدرم  نایم  رد  ياهلحم ) گرزب 
. دیدرگ دهاوخ  وغل  لاملا  تیب  زا  شاهرهب  دش و  دهاوخ  هتخیوآ  رادب  دوخ 

ناسانشرس ءاسؤر و  اب  هک  یئاهیریگتخس  دینش و  ار  وا  نانخـس  تسناد و  هفوکب  ار  هَّللا  دیبع  ندمآ  لیقع  نب  ملـسم  نوچ  وس ) نآ  زا   ) و
ةورع نب  یناه  هناخب  هتفر و  نوریب  راتخم  هناخ  زا  دیسر  ششوگب  هدرک  هفوک 

43 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
ملسم ياج  دندرکیم  شرافس  رگیدکیب  دندرکیم و  دمآ  تفر و  وا  دزنب  دایز  نب  هَّللا  دیبع  نیرومأم  مشچ  زا  رود  نایعیش  سپ  ( 1  ) دمآرد

ریگب و ار  مهرد  رازه  هس  نیا  تفگ : واب  هدـناوخ و  شیپ  تشاد  مان  لقعم  هک  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  دایز  نبا  دـنهدن ، ناـشن  یـسکب  ار 
هدب و نانآب  ار  مهرد  رازه  هس  نیا  یتفای ، تسد  ناشیا  زا  نت  دنچ  ای  کیب  نوچ  و  نک ، ادیپ  ار  وا  نارای  ورب ، لیقع  نب  ملـسم  يوجتـسجب 

يداد نانآب  ار  لوپ  نیا  وت  نوچ  اریز  یتسه  نانآ  زا  وت  هک  نک  دومناو  نینچ  و  دـیریگب ، کمک  نانمـشد  اب  گنج  يارب  لوپ  نیا  اب  وگب :
دادـماب و سپـس  درک  دـنهاوخن  ناهنپ  وت  زا  ار  دوخ  راک  زا  يزیچ  تفرگ و  یهاوخ  رارق  نانآ  دامتعا  دروم  دـش و  دـنهاوخ  نئمطم  وت  زا 
ار لوپ  لقعم  يورب ، وا  دزن  هدش و  ناهنپ  اجک  رد  لیقع  نب  ملـسم  ینادب  ات  نک ) دایز  ناشیا  اب  ار  تدمآ  تفر و  و   ) ورب ناشیا  دزن  نیـسپ 

: دنیوگیم هک  دینش  یهورگ  زا  سپ  دوب ، زامن  لوغشم  وا  تسشن و  يدسا  هجسوع  نب  ملسم  دزن  هفوک  گرزب  دجسم  رد  دمآ  هتفرگ 
زامن زا  ملسم  نوچ  تسـشن و  ۀجـسوع  نب  ملـسم  يولهپ  ات  تفر  کیدزن  سپ  دریگیم ، تعیب  مدرم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  درم  نیا 
نمب ار  ناشناتـسود  یتسود  ربمغیپ و  تیب  لها  نادـناخ و  یتسود  تمعن  دـنوادخ  و  متـسه ، ماش  لها  زا  نم  ادـخ  هدـنب  تفگ : دـش  غراف 

ار ناشیا  زا  يدرم  مهاوخیم  هک  تسا  مهرد  رازه  هس  نم  هارمه  تفگ : درکیم و  هیرگ  غوردـب  و  تفگیم ) ار  نانخـس  نیا   ) هتـشاد ینازرا 
وا مهاوخیم  نم  و  دریگیم ، تعیب  مدرم  زا  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  رسپ  يارب  هدمآ و  رهـش  نیاب  درم  نآ  هدیـسر  عالطا  نمب  و  منک ، رادید 
زا مدوب  هتـسشن  دجـسم  رد  هک  نونکا  مه  دهد ، ناشن  نمب  ار  وا  ياج  دنک و  یئامنهار  وا  يوسب  ارم  هک  متفاین  ار  یـسک  منک و  رادـید  ار 

ار لوپ  نیا  هک  هدمآ  وت  دزنب  نم  و  تسا ، نادناخ  نیا  لاوحاب  ياناد  درم  نیا  دـنتفگیم : هداد و ) ناشن  ار  وت   ) هک مدینـش  نینمؤم  زا  یخرب 
درم نآ  تدوخ  بحاص  شیپ  يریگب و  نم  زا 

44 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
نم زا  وا  يارب  منک  رادـید  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  یهاوخیم  رگا  و  مأوت ، ناـنیمطا  قوثو و  دروـم  متـسه و  وـت  ناردارب  زا  نم  اریز  ( 1 ، ) يربب
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وت ات  تخاس  دنـسروخ  ارم  وت  رادید  داد و  نمب  ارت  رادید  قیفوت  هک  منک  يرازگـساپس  ار  يادـخ  تفگ : هجـسوع  نب  ملـسم  ریگب ؟ تعیب 
اب هطبار  هک   ) راک نیاب  ارم  مدرم  مرادن  شوخ  نم  و  دنک . يرای  ار  مالّسلا  مهیلع  شربمغیپ  نادناخ  وت  هلیسوب  دنوادخ  و  یسرب ، تیوزرآب 

شکرس و درم  نیا  زا  هک  تسا  یمیب  هشیدنا و  رطاخب  نم  سرت  نیا  و  دریگ ، ماجنارـس  ام  راک  هکنآ  زا  شیپ  دنـسانشب  مراد ) نادناخ  نیا 
، تفرگ تعیب  وا  زا  ملـسم  سپ  ریگب  تعیب  نم  زا  نونکا  تسا ، ریخ  تسین و  يربخ  هک  نکم  هشیدـنا  تفگ : لقعم  مراد ، لد  رد  وا  مشخ 
، دـش دونـشخ  وا  ات  هتفریذـپ  تساوخ  ینامیپ  ره  لقعم  دراد  هدیـشوپ  ار  نایرج  دـنک و  یـشیدنا  ریخ  هک  تسب  وا  اب  یمکحم  ياـهنامیپ  و 

نب ملـسم  هناخب  هک  مدرم  نآ  اب  لقعم  مریگب ، لوخد  هزاجا  تیارب  یهاوخیم  هکنآ  زا  نم  ات  ایب  نم  هناخ  رد  يزور  دـنچ  تفگ : واب  سپس 
( تفر لیقع  نب  ملـسم  دزنب  نوچ   ) و تفرگ ، تاقالم  هزاجا  لیقع  نب  ملـسم  زا  وا  يارب  ات  درکیم  دمآ  تفر و  هناخ  نادب  دنتفریم  ۀجـسوع 

هچنآ اهلوپ و  هک  تشاد  ار  تمـس  نیا  ۀـمامث  ابا  دریگب ، وا  زا  ار  لوپ  دومرف  روتـسد  يدـئاص  همامث  یباب  و  تفرگ ، تعیب  وا  زا  بانج  نآ 
و دوب ، هعیـش  ناگرزب  برع و  ناروالد  زا  انیب و  يدرم  درکیم و  يرادـیرخ  هحلـسا  ناـنآ  يارب  تفرگیم و  دـندرکیم  یلاـم  کـمک  یخرب 

هچنآ و  دوب ، وا  تفریم  نوریب  هک  يدرم  نیرخآ  دمآیم و  هک  یسک  نیتسخن  هک  یئاجب  ات  درکیم  دمآ  تفر و  لیقع  نب  ملـسم  دزن  لقعم 
. دادیم شرازگ  واب  مه  رس  تشپ  تسناد و  ار  همه  دوب  دنمزاین  نادب  ناشیا  لاوحا  عاضوا و  ندیمهف  زا  دایز  نیا 

هب ار  دوخ  هدرک  يراد  دوخ  دایز  نبا  سلجمب  نتفر  زا  دیسرت و  دوخ  ناج  رب  هَّللا  دیبع  زا  دوب ) لیقع  نب  ملسم  نابزیم  هک   ) ةورع نب  یناه 
ار یناه  هک  هدش  هچ  تفگ : شنانیشنمه  هب  دایز  نبا  دز ، يرامیب 

45 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
و هجراخ ، نب  ءامـسا  ثعـشا و  نب  دـمحم  سپ  متفریم ، شتدایعب  مدوب  هاگآ  شیراـمیب  زا  رگا  تفگ : ( 1 ، ) تسا راـمیب  تفگ : منیبیمن ؟

ناـنآب و  دـناوخ ، شیپ  تسا  یناـه  نب  ییحی  رداـم  نز  نآ  دوب و  ةورع  نب  یناـه  رـسمه  هحیور  شرتخد  هک  ار  يدـیبز  جاـجح  نب  ورمع 
رب اهزور  هتفای و  يدوبهب  ماهدینـش  نم  تفگ : دایز  نبا  تسا ، رامیب  دنیوگ  مینادن  ام  دنتفگ : دـیاین ؟ ام  ندـیدب  ةورع  نب  یناه  ارچ  تفگ :

ناگرزب زا  يدرم  وا  دننام  مرادن  تسود  نم  اریز  دراذـگناو  ار  ام  قح  دـیهد  شروتـسد  دـیورب و  وا  رادـیدب  سپ  دنیـشنیم ، شاهناخ  رد 
رادـید ار  وا  دوب  هتـسشن  شاهناخ  رد  رب  یناـه  هک  بورغ  ماـگنه  هدـمآ و  یناـه  دزنب  نت  دـنچ  نیا  سپ  ددرگ ، هاـبت  نم  دزن  شقح  برع 

: تفگ ناشیدب  یناه  متفریم ؟ شتدایعب  تسا  رامیب  متسنادیم  رگا  تفگ : درب و  ار  وت  مان  وا  يدماین ، ریما  رادیدب  ارچ  دنتفگ : واب  دندرک و 
زا وت  هک  درادنپ  نینچ  و  ینیشنیم . دوخ  هناخ  رد  رب  ماش  زور  ره  ياهتفای و  يدوبهب  وت  تسا  هدینـش  دنتفگ : واب  دش ، نیا  زا  عنام  تلاسک 

دنگوس ار  وت  درادن ، ار  نآ  لمحت  بات  ناطلـس  اورنامرف و  هک  تسا  يزیچ  يرهمیب  يدنک و  و  ياهدیزرو ، یتسـس  يدنک و  وا  دزن  نتفر 
اب و   ) دش راوس  هدروآ  ار  شرتسا  سپـس  دیـشوپ  هتـساوخ  ار  شیوخ  هماج  یناه  میورب ) شندیدب  ات   ) يوش راوس  ام  اب  نونکا  مه  میهدـیم 

دورب رـصقب  رگا  دـیاش  و   ) تسا كانرطخ  عضو  هک  درک  ساسحا  دیـسر  رـصق  کیدزنب  هک  نیمه  داتفا ) هارب  دایز  نبا  رـصق  يوسب  ناـنآ 
هچ وـت  مراد  هشیدـنا  ساره و  درم  نیا  زا  دـنگوس  ادـخب  نم  ردارب  دـنزرف  يا  تفگ  ۀـجراخ  نـب  ءامـسا  رـسپ  ناـسحب  ددرگن ) زاـب  ملاـس 

یناه دایز  نبا  هچ  يارب  تسنادیمن  ناسح  و  هدم - هار  لد  رد  هشیدنا  مرادن  وت  رب  یـسرت  هنوگ  چیه  نم  ادخب  ناج  ومع  تفگ : يرادـنپ ؟
دراو رد  زا  هک  نیمه  دندوب ، هتسشن  وا  دزن  مدرم  دمآ و  رد  دایز  نب  هَّللا  دیبع  رب  ات  دمآ  یناه  سپ  هدیبلط - ار 

46 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
و يدـمآ ، گرم  يوسب  دوـخ  ياـپب  هکنیا : زا  هیاـنک  برع  ناـیم  رد  دوـب  یلثم  نیا  و  « ) هـالجر نئاـحب  کـتتأ  : » تفگ داـیز  نبا  ( 1  ) دش

هعجارم لاثمالا ج 1 ص 23  عمجمب  رتشیب  حیـضوت  يارب  و  دوب ، صربا  نب  دیبع  ای  ۀلبج  نب  ثراح  تفگ  ار  نخـس  نیا  هک  سک  نیتسخن 
: تفگ هدنکفا  رظن  یناه  يوسب  دوب  هتسشن  وا  شیپ  یضاق  حیرش  دیسر و  دایز  نبا  کیدزن  هک  نیمه  دوش )

روایب دوخ  يدارم  تسودب  تبـسن  ار  دوخ ) ریذـپ  رذـع  ای   ) دوخ رذـع  دراد ، ارم  نتـشک  هدارا  وا  مهاوخ و  ار  وا  یگدـنز ) ای  و   ) ءاطع نم 
(. دوش هعجارم  اج  نادب  تشذگ  باتک  نیا  لوا  باب  زا  ( 3  ) لصف رد  نآ  حرش  اب  رعش  نیا  همجرت  دیوگ : مجرتم  )

ع)  ) نیسح ماما  هب  طوبرم  تمسق  دلج 2  داشرالا  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 63زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ رگم  ریما  يا  تفگ : یناه  ور ) نیا  زا   ) درکیم ینابرهم  وا  هراب  رد  تشادـیم و  یمارگ  ار  وا  دوب  هدـمآ  هفوکب  هک  زاغآ  رد  داـیز  نبا  و 
ار لیقع  نب  ملـسم  ینیبیم ؟ هیهت  ناناملـسم  همه  دیزی و  نایزب  تاهناخ  رد  وت  هک  تسیچ  اهراک  نیا  رادرب ، تسد  یناه  يا  تفگ : هدش ؟

هدیـشوپ نم  رب  اهراک  نیا  هک  يراد  نامگ  و  ینکیم ، مهارف  دوخ  فارطا  ياههناخ  رد  نوشق  گنج و  حالـس  هدرب و  دوخ  هناخب  هدروآ و 
نیا رد  نخـس  نوچ  تسا ، نینچ  ارچ  تفگ : دایز  نبا  تسین ، نم  دزن  لیقع  نب  ملـسم  و  ماهدرکن ، يراک  نینچ  نم  تفگ : یناه  دـنامیم ؟

لقعم هک  نیمه  دیبلط  شیپ  ار  دوخ  سوساج  نامه  لقعم  شمالغ )  ) دایز نبا  دوب ، یقاب  دوخ  راکنا  رب  یناه  دش و  دایز  ود  نآ  نایم  هراب 
هداد واب  ار  ناشیا  ياهربخ  و  هدوب ، دایز  نبا  سوساج  وا  هک  تسناد  يرآ و  تفگ : یـسانشیم ؟ ار  درم  نیا  تفگ : یناهب  داـیز  نبا  دـمآ 

هک نک  رواب  ار  منخـس  راد و  ارف  شوگ  تفگ : هدمآ  دوخب  سپـس  دیوگب ، ینخـس  تسناوتن  رگید  هدـنکفا و  ریزب  رـس  یتعاس  سپ  تسا ،
نم هناخب  ات  متشادن  وا  راک  عضو و  زا  یعالطا  هنوگ  چیه  و  مدرکن ، توعد  دوخ  هناخب  ار  ملـسم  نم  ادخب  میوگیمن ، غورد  دنگوس  ادخب 

مندرگب  وا  زا  یئاریذپ  و  مهدن ، هار  ار  وا  مدرک  مرش  نم  و  دیآرد ، ماهناخب  تساوخ  نم  زا  دمآ و 
47 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

تـسا نانچ  وا  راک  نایرج  مداد و  شهانپ  مدرک و  یئاریذپ  وا  زا  تهج  نیدب  مهدـن ) هار  ار  وا  متـسناوتیمن  برع  مسر  يور  و   ) دـش راب 
هتـشادن وت  هراب  رد  يدـب  هشیدـنا  هک  مدـنبیم  وت  اب  یمکحم  نامیپ  نونکا  یهاوخیم  رگا  سپ  ( 1  ) ینادـیم دوخ  هدیـسر و  وت  شوگب  هک 

مورب و هک  مراذـگب  وـت  شیپ  يورگ  یهاوـخ  رگا  و  مهن ، وـت  تـسد  رد  يراداـفو )  ) تـسد هدـمآ  تدزنب  مزادـنین ، هارب  ياهلئاـغ  مشاـب و 
نوریب وا  يرادهگن  هدهع  زا  ار  دوخ  همذ  نم  دورب و  دهاوخیم  نیمز  ياج  رهب  نم  هناخ  زا  مهد  روتسد  ار  وا  ملسم و  شیپ  مورب  مدرگزاب ،

نینچ زگره  نم  ادخب  هن  تفگ : يروآ ، نم  دزنب  ار  وا  ات  مرادـنرب  وت  زا  تسد  زگره  ادـخب  تفگ : دایز  نبا  میآ ) زاب  وت  دزن  هاگنآ   ) مروآ
ادـخب هن  تفگ : یناـه  يرواـیب ، نم  شیپ  ار  وا  دـیاب  ادـخب  تفگ : داـیز  نبا  یـشکب ؟ ار  وا  مرواـیب  ار  دوخ  ناـمهم  درک ، مهاوخن  يراـک 
یـسک هرـصب  لها  یماش و  درم  وا  زج  هفوک  رد  و  تساخرب - یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  دـش  رایـسب  ود  نآ  نایم  نخـس  نوچ  دروآ ، مهاوخن 

رد تساخرب  سپ  منک ، وگتفگ  وا  اب  هراب  نیا  رد  نم  ات  راذـگب  یتولخ  ياج  رد  وا  اـب  ارم  دـنک  حالـصا  ار  ریما  راـک  ادـخ  تفگ : و  دوبن -
دایز نبا  دـش  دـنلب  ناـشزاوآ  ود و  نآ  يوگتفگ  نوچ  و  تخادرپ ، نخـسب  وا  اـب  دـیدیم  ار  ود  نآ  داـیز  نبا  هک  سلجم  زا  یتولخ  هشوگ 

رد یهودنا  الب و  و  یهد ، نتـشکب  ار  دوخ  هک  نکن ) يراک   ) مهدیم دـنگوس  ادـخب  ارت  یناه  يا  تفگ : یناهب  ملـسم  دـنیوگیم  هچ  دـینش 
ومع رـسپ  ینیبیم  هک  هورگ  نیا  اـب  لـیقع ) نب  ملـسم  ینعی   ) درم نیا  يوش ؟ هتـشک  وت  مهاوخیمن  نم  ادـخب  سپ  يزاـس ، دراو  دوخ  هلیبق 

زج اریز  دشابن ، وت  رب  یبیع  یگدنکفارس و  هراب  نیا  رد  و  راپسب ، ناشیاب  ار  وا  سپ  دنناسرن ، واب  ینایز  دنتسین و  وا  هدنشک  نانیا  و  دنتـسه ،
هک ار  یـسک  نم  هک  تسا  گنن  یگدنکفارـس و  نم  يارب  راک  نیا  رد  ادـخب  اـنامه  تفگ : یناـه  ياهدرپس ، ناطلـسب  ار  وت  هک  تسین  نیا 

مونشیم و متسه و  تسردنت  هدنز و  نم  هکنیا  اب  مراپسب ، نمشدب )  ) ار دوخ  نامهم  هدروآ و  هانپ  نمب 
48 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

وا هار  رد  ات  مراپسن  امشب  ار  وا  مشاب  هتشادن  يروای  مشابن و  نتکی  زج  نم  رگا  ادخب  ( 1 ! ) تسا رایسب  مناروای  مکحم و  میوزاب  و  منیبیم ،
ار وا  تفگ : دینش  ار  نخس  نیا  دایز  نبا  مراپسن ، دایز  نباب  ار  وا  زگره  ادخب  تفگیم : وا  نداد و  دنگوسب  ار  وا  درک  عورـش  ملـسم  مریمب ،
رد تفگ : یناه  دز ، مهاوخ  ار  تندرگ  ای  يرآ  نم  شیپ  ار  وا  دیاب  ای  تفگ : دایز  نبا  دندرب ، دایز  نبا  کیدزنب  ار  وا  دـیرآ ، نم  کیدزن 

: تفگ دایز  نبا  دنزیخ ؟) رب  وت  اب  گنجب  نم  يرایب  يدایز  مدرم  و   ) دوش رایـسب  وت  هناخ  فارطا  رد  هدـنرب  ياهریـشمش  ادـخب  ماگنه  نیا 
وا زا  تساخ و  دـنهاوخرب  وا  يرایب  وا  هلیبق  هک  تشادـنپیم  دایز ) نبا  ای  یناه ، ینعی   ) وا یناسرتیم و  هدـنرب  ياهریـشمشب  ارم  وت  رب  ياو 

يانعمب بیـضق   ) تشاد تسد  رد  هک  یبیـضق  اـب  دـندروآ ، شکیدزن  سپ  دـیرآ ، نم  کـیدزن  ار  وا  تفگ : سپـس  دومن ، دـنهاوخ  عاـفد 
نوخ و  تسکـش ، ار  وا  ینیب  هکنیا  ات  دزیم  وا  هنوگ  یناشیپ و  ینیب و  هب  نانچ  مه  دز و  وا  يورب  تسا ) كزان  کیراب و  ریـشمش  هنایزات و 

زا یکی  ریشمشب  تسد  یناه  تسکشب ، زین  بیضق  نآ  و  تخیر ، شتروص  رب  وا  هنوگ  یناشیپ و  تشوگ  و  تخیر ، شـشیر  وا و  يور  رب 
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يریگولج یناه  نتفرگ  زا  تشادهگن و  ار  ریـشمش  درم  نآ  و  دنک ) عافد  دوخ  زا  هتفرگ  تسدـب  ار  نآ  هک   ) دایز نبا  نانابـساپ  نازابرس و 
ار وا  تسا ، لـالح  اـم  رب  وت  نوخ  ياهدـشیجراخ ؟ ناـیجراخ  يدوباـن  تشذـگ و  زا  سپ  وـت  اـیآ  تفگ : یناـهب  هَّللا  دـیبع  سپـس  درک ،
، دندرک ار  راک  نیا  دیرامگب ، وا  رب  ینانابـساپ  تفگ : دایز  نبا  دنتـسب ، ار  نآ  رد  دندنکفا و  یقاطاب  هدـناشک  نیمز  رب  ار  وا  سپ  دـیناشکب 

روتسد امب  یشکب ) ینزب و  ار  وا  وت  هک  دشن  هناهب  نیا  و   ) هن وسکیب  یناه  هراب  رد  ار  يرگیجراخ  هناهب  تفگ : هتساخرب  ءامـسا  نب  ناسح 
ار وا  یهاوـخیم  و  يدرک ، ناور  شــشیر  رب  ار  شنوـخ  یتسکــش و  ار  وا  يور  ینیب و  شمیدروآ ، نوـچ  مـیروآ و  وــت  دزنب  ار  وا  يداد 

: تفگ هَّللا  دیبع  یشکب !؟
سلجم  زا  هشوگ  رد  دندزب و  یندرگ  سپ  ياهنیس و  تخت  تشم و  اب  ار  ناسح  داد  روتسد  سپ  یتسه ؟ اجنیا  وت 

49 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
ام رتهم  گرزب و  ریما  نوچ  ام ، نایز  رب  هچ  دـشاب و  ام  دوسب  هچ  میدونـشوخ  ددنـسپب  ریما  هچ  رهب  ام  تفگ : ثعـشا  نب  دـمحم  دـندناشن ،

هدمآ و جحذم  هلیبق  اب  سپ  هدـش  هتـشک  یناه  هک  دینـش  تشذـگ ) شمان  نیا  زا  شیپ  هک   ) يریبز جاجح  نب  ورمع  وس  نآ  زا  ( 1 ! ) تسا
هلیبق نایوجگنج ) و   ) ناراوس نانیا  مجاجح و  نب  ورمع  نم  دز : دایرف  هاگنآ  دندوب ، وا  اب  يرایسب  هورگ  و  درک ، هرصاحم  ار  دایز  نبا  رصق 

و دوش ؟) هتـشک  یناه  ام  گرزب  دیاب  ارچ   ) میاهدشن ادـج  ناناملـسم  هورگ  زا  و  هتـشادنرب ، تسد  هفیلخ  يوریپ  زا  هک  ام  دنتـسه ، جـحذم 
حیرشب دایز  نبا  دناهتخیر ! رصق  رد  رب  هک  تسا  جحذم  هلیبق  نیا  دنتفگ : دایز  نب  هَّللا  دیبعب  سپ  هدش  هتـشک  یناه  هک  دندوب  هدینـش  نانیا 

هدـنز وا  هک  نک  هاگآ  ار  نانیا  ور و  نوریب  سپـس  نیبب ، ار  وا  ورب و  یناه )  ) ناـشگرزب دزنب  تفگ : دوب ) يراـبرد  نایـضاق  زا  هک   ) یـضاق
! دندش كاله  نم  هلیبق  ناناملسم ! يا  ادخ ! يا  تفگ : دید  ار  حیرش  یناه  نوچ  دید ، ار  وا  هدمآ  یناه  قاطاب  حیرش  هدشن ، هتشک  تسا و 

رصق نوریب  زا  اغوغ  دایرف و  يادص  هاگان  هک  تخیریم ، ششیرب  نوخ  و  تفگیم ) ار  نانخس  نیا  ( ؟ رهش مدرم  دنیاجک  نارادنید ! دنیاجک 
دنهاوخ اهر  ارم  دنیآ  نم  شیپ  نت  هد  رگا  انامه  تسا ، نم  ناملـسم  ناوریپ  جـحذم و  هلیبق  دایرف  اهنیا  مراد  نامگ  نم  تفگ : سپ  دـینش ،

( یناه  ) ناتگرزب هراب  رد  ار  ناتنانخس  امش و  ندمآ  ریما  هک  نیمه  تفگ : هدمآ  جحذم  هلیبق  دزنب  دینـش  ار  نخـس  نیا  هک  حیرـش  تخاس !
وا هک  مناسرب  امـش  عالطاب  منیبب و  ار  امـش  داد  روتـسد  نمب  و  مدـیدب ، ار  وا  متفر و  وا  شیپ  نم  سپ  میآرد ، وا  رب  داد  روتـسد  نمب  دـینش 

نب  ورمع  تسا ، غورد  هدش  هتشک  وا  دناهتفگ : امشب  هکنیا  و  تسا ، هدنز 
50 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

. دندش هدنکارپ  و  میرازگساپس ، ار  يادخ  تسا ) هدنز  و   ) هدشن هتشک  هک  نونکا  دنتفگ : شناهارمه  جاجح و 
يا دعب  اما  تفگ : هتفر  الاب  ربنمب  سپ  دندوب  وا  اب  زین  شناکیدزن  نانابساپ و  مدرم و  ناگرزب  هدمآ و  نوریب  رـصق  زا  دایز  نب  هَّللا  دیبع  ( 1)

هتـشک و  دیدرگ ، راوخ  دش و  دیهاوخ  كاله  هک  دینکن  داجیا  یگدنکارپ  دینز و  گنچ  دوخ  نایاوشیپ  ادـخ و  زا  يوریپ  هب  یگمه  مدرم 
، هتـساوخ دوخ  رذع  دناسرت  ار  مدرم  هک  ره  و  دیوگب ، تسار  وتب  هک  تسا  یـسک  تردارب  انامه  دیدرگ ، مورحم  هدیـسر و  متـس  دیوش و 

شورخ هدـمآ و  ناشورف  امرخ  رد  زا  دجـسم  نانابهدـید  نانابهگن و  هک  دوب  هدـماین  ریزب  ربنم  زا  زونه  و  دـیرآ ، ریزب  ربنم  زا  هک  تفر  سپ 
نم ادخب  تفگ : مزاح  نب  هَّللا  دبع  سپ  تسب ، ار  نآ  ياهرد  دش و  رصق  دراو  باتشب  هَّللا  دیبع  دمآ ! لیقع  نب  ملسم  دنتفگیم : دندرکیم و 
هدش راوس  شیوخ  بسا  رب  دندنکفا  نادنزب  دندزب و  ار  وا  مدید  نوچ  دش و  هچ  یناه  منیبب  مدمآ  رصقب  هک  مدوب  لیقع  نب  ملسم  هداتسرف 

داـیرف هدـش و  نمجنا  دارم  هلیبق  زا  یناـنز  مدـید  هاـگانب  سپ  مداد ، واـب  ار  اـهربخ  متفر و  لـیقع  نب  ملـسم  دزنب  هک  مدوب  سک  نیتسخن  و 
واب ار  ربخ  مدمآرد و  لیقع  نب  ملـسم  رب  سپ  تسا ) تبیـصم  دمآ و  شیپ  ماگنه  یـسرداد  هثاغتـسا و  نیا  « ) هالکث ای  هاتربع ، ای  : » دندزیم

اههناخ نآ  رد  رفن  رازه  راهچ  و  دـندوب ، رپ  یناه  هناخ  فارطا  ياههناخ  رد  ناـنآ  منز و  داـیرف  شناوریپ  ناـیم  رد  داد  روتـسد  نمب  مداد ،
ياهگنج زا  یخرب  رد  هدوب و  یگنج  راعـش  نیا  و  ناریمب ، هدش  يرای  يا  ینعی  « ) تما روصنم  ای  : » دـنز دایرف  تفگ : دوخ  يدانمب  دـندوب ،

ربخ ار  رگید  کی  هفوک  مدرم  تما » روصنم  ای   » مدز داـیرف  نم  سپ  تشذـگ ) زین  لوا  دـلج  رد  هدوب و  نیمه  ناشراعـش  زین  مالـسا  ردـص 

ع)  ) نیسح ماما  هب  طوبرم  تمسق  دلج 2  داشرالا  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 63زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


ار رگید  کی  مدرم  و  تسب ، گنج  مچرپ  نادمه ، و  رضم ، و  دسا ، و  میمت ، و  جحذم ، هدنک و  لئابق  نارس  يارب  ملسم  دندمآ ، درگ  هدرک 
، دندش مهارف  هدناوخ 

51 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
و دش ، گنت  هَّللا  دـیبع  رب  راک  سپ  ( 1 ، ) هاگماش ات  دنتـسویپیم  مهب  مدرم  نانچمه  دش و  رپ  مدرم  زا  رازاب  دجـسم و  هک  تشذـگن  يزیچ 

نارس زا  نت  تسیب  نابهگن و  نت  یس  زج  رصق  نایم  رد  و  دنزیرب ) رصق  رد  مدرم  ادابم   ) دنرادهگن ار  رـصق  برد  هک  دوب  نیا  شراک  رتشیب 
فارطا زا  دـندوبن و  رـصق  رد  دـندوب و ) هیما  ینب  راداوه   ) هک مدرم  ناگدرکرـس  نآ  و  دوبن ، وا  اـب  یـسک  شناـکیدزن  هداوناـخ و  هفوـک و 

دندیـشکیمرس و الاب  زا  دندوب  رـصق  رد  هک  نانآ  و  دـندشیم ، رـصق  دراو  نایمور  هناخ  کیدزن  برد  فرط  زا  دـندنویپ  هب  واب  دنتـساوخیم 
دب دایز  شردـپ  هَّللا و  دـیبعب  و  دـنتفگیم ، ناشیاب  ازـسان  و  دـندومنیم ، باترپ  گنـس  ناـنیا  يوسب  اـهنآ  و  دـندرکیم ، هاـگن  ملـسم  رگـشلب 
هک جـحذم  هلیبـق  زا  هتـسد  نآ  هارمهب  داد  روتـسد  واـب  و  تساوـخ ، دوـب ) جـحذم  هفیاـط  زا  هک   ) ار باهـش  نب  ریثـک  داـیز  نـبا  دـنتفگیم ،

دراد و زاب  تسا ) نکمم  وحن  رهب   ) لیقع نب  ملسم  يرای  زا  ار  مدرم  دنک و  شدرگ  هفوک  رهش  نایم  رد  و  دور ، نوریب  دنتسه  وا  رادربنامرف 
هدنک و هلیبق  زا  هتسد  نآ  اب  داد  روتسد  دوب ) هدنک  هلیبق  زا  هک   ) ثعـشا نب  دمحمب  و  دراد ، رذح  رب  تلود  هجنکـش  زا  دناسرتب و  گنج  زا 
یلهذ و عاقعقب  ار  روتـسد  نیمه  دـننام  و  دـهد ، بیترت  ناگدـنهانپ  يارب  ناما  مچرپ  دور و  نوریب  دنتـسه  وا  رادربناـمرف  هک  توم  رـضح 
( دـندوب رـصق  رد  هک   ) ار هفوک  مدرم  نارـس و  هیقب  و  داد ، يرماع  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  یلجع و  رجبا  نب  راجح  یمیمت و  یعبر  نب  ثبش 
وا اب  هک  یمدرم  نآ  هرامش  دیسرتیم و  دندوب ) هدمآ  لیقع  نب  ملسم  يرایب  هک  هفوک  كانمـشخ   ) مدرم زا  هکنیا  يارب  تشادهگن  دوخ  دزن 

و دناسرتیم ، لیقع  نب  ملسمب  نداد  يرای  زا  ار  مدرم  هدمآ و  نوریب  باهش  نب  ریثک  روتـسد ) نیا  لابندب   ) سپ دوب ، كدنا  دندوب  رـصق  رد 
نآ زا  درک ، ملـسم  بانج  فارطا  زا  مدرم  ندرک  هدنکارپب  عورـش  و   ) داتـسیا ةرامع  ینب  ياههناخ  کیدزن  هدمآ  نوریب  ثعـشا  نب  دمحم 

نب  نمحرلا  دبع  لیقع  نب  ملسم  وس )
52 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

. دیشک سپاو  دیدب  دندمآ  شدزن  هک  یمدرم  يرایسب  ثعشا  نب  دمحم  نوچ  و  داتسرف ، ثعشا  نب  دمحم  اب  هلباقمب  ار  یماش  حیرش  نب 
زاـب لـیقع  نب  ملـسمب  نتـسویپ  زا  ار  مدرم  یعبر  نب  ثبـش  و  یلهذ ، عاـقعق  و  باهـش ، نب  ریثـک  و  ثعـشا ، نب  دـمحم  بیترت ) نیاـب  ( ) 1)

نآ اب  دـندمآ و  درگ  ناشیا  دزنب  رگید  مدرم  ناـنآ و  هلیبق  موق و  زا  يرایـسب  هورگ  هکنآ  اـت  دـندادیم  میب  تلود  هجنکـش  زا  و  دنتـشادیم ،
باهـش نب  ریثک  سپ  دـندمآرد ، رـصقب  ناشیا  اب  مه  مدرم  نآ  دـندش و  رـصق  دراو  ناـیمور  برد  فرط  زا  هدـمآ  داـیز  نبا  يوسب  هورگ 

ام نارادتـسود  ناکیدزن و  نانابـساپ و  مدرم و  ناگرزب  زا  يرایـسب  هورگ  رـصق  نایم  رد  نونکا  مه  دیارگ  یکینب  ار  ریما  راک  ادـخ  تفگ :
نوریب ار  وا  هتسب  یمچرپ  یعبر  نب  ثبـش  يارب  و  دادن ، نخـس  نیاب  شوگ  هَّللا  دیبع  میگنجب ) و   ) میورب نانآ  يوسب  ام  اب  ایب  سپ  دنتـسه ،

رهـش نارـس  دزنب  هَّللا  دیبع  تفرگ ، الاب  ناشراک  دندرک و  گنرد  هاگماش  ات  دندوب و  رایـسب  لیقع  نب  ملـسم  اب  مدرم  وس  نآ  زا  و  داتـسرف ،
یتداـیز هدـعو  دـنک  يوریپ  داـیز  نبا  زا  هک  رهب  هتفر و  مدرم  دزنب  ناـشیا  سپ  داد ) یتاروتـسد  ناـنآب  و  ، ) هدروآ درگ  ار  ناـنآ  داتـسرف و 

و دسریم ، ماش  زا  رکشل  هک  دندرک  هاگآ  ار  نانآ  و  دندناسرت ، تبوقع  تیمورحم و  زا  دننک  ینامرفان  هک  نانآ  و  هداد ، شـشخب  ناسحا و 
یگدنز هناخ و  يوسب  مدرم  هورگ  يا  تفگ : دوش ، ناهنپ  دیشروخ  تفریم  هک  هاگنآ  ات  تفگ  نخـس  رایـسب  هراب  نیا  رد  باهـش  نب  ریثک 

ریما و  دسریم ، رد  هک  تسا  دیزی  ياهرکشل  نیا  اریز  دیرواین ، رد  نتشک  ضرعم  رد  ار  دوخ  دینکن و  داسف  رش و  رد  باتـش  و  دیورب ، دوخ 
نادنزرف هرهب  دیورن  دوخ  ياههناخب  هنابش  و  دینامب ، اجرباپ  وا  اب  گنج  يارب  نانچمه  امش  رگا  هک  هدرک  دهع  ادخ  اب  دایز ) نب  هَّللا  دیبع  )

نایوجگنج  و  دربب ، هرسکی  لاملا ) تیب  زا   ) ار امش 
53 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

دنک راتفرگ  نابئاغ  ياجب  ار  نارضاح  و  دریگب ، ناراکهنگ  مرجب  ار  امـش  ناهانگیب  و  ( 1 ، ) دنک هدنکارپ  ماش  یگنج  ياهراک  رد  ار  امش 
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دیدهت  ) نانخس نیا  دننام  زین  رگید  نارـس  و  دناشچب ، نانآب  ار  ناشدب  رادرک  يازـس  هکنیا  زج  دنامن  ياجب  نامرفان  مدرم  زا  ياهدنامزاب  ات 
رـسپ و تسد  دمآیم و  هک  دوب  نز  ندش ، هدنکارپب  دندرک  عورـش  دندینـش  ناشیا  زا  ار  نانخـس  نیا  هک  مدرم  و  دندنار ، نابز  رب  ار ) زیمآ 
شردارب و رـسپ و  شیپ  دـمآیم  هک  دوـب  درم  و  تسا ، سب  ار  ملـسم  دنتـسه  هـک  مدرم  نـیا  ورب  اـیب  تـفگیم : تـفرگیم و  ار  دوـخ  ردارب 

: تفگیم
مدرم نانچمه  سپ  تفریم ، نخس ) نیا  اب   ) مه وا  ورب و  دوخ  راک  لابندب  راکچ ! بوشآ  گنج و  اب  ارت  دنیآیم ، ماش  مدرم  هک  تسا  ادرف 

كدنا هورگ  نیا  هک  دید  نوچ  دنامن ، وا  اب  یسک  دجسم  رد  رفن  یس  زج  دناوخ  هک  ار  برغم  زامن  ملـسم  و  دش ، بش  ات  دندشیم  هدنکارپ 
نوچ و  دندش ، نت  هد  هک  دوب  هدیسرن  اهردب  زونه  داتفا ، هارب  نتفر ) نوریب  يارب   ) هدنک هلیبق  ياهرد  يوسب  دجسم  زا  دناهدنامن ، شیب  وا  اب 

ار هار  هک  تسین  مه  نتکی  دید  درک  هاگن  وس  نآ  وس و  نیاب  دنک ، یئامنهار  ار  وا  هک  دنامن  ياجب  مه  رفن  کی  دـمآ  نوریب  دجـسم  رد  زا 
. دنک عافد  وا  زا  دروآ  يور  واب  ینمشد  رگا  ای  دیامن ، يربهار  شاهناخب  ار  وا  و  دهدب ، وا  ناشن 

ینب ياههناخب  شراذـگ  ات  دورب  اجکب  تسنادـیمن  درکیم و  شدرگ  هفوک  ياـههچوک  رد  تفرگ و  شیپ  ار  دوخ  هار  نادرگرـس  ناریح و 
ار وا  ثعـشا  و  دوب ، دنزرف  ياراد  وا  زا  دوب و  سیق  نب  ثعـشا  نازینک  زا  نز  نآ  هک  داتفا  هعوط  مانب  ینز  هناخ  ردب  هدـنک و  هلیبق  زا  ۀـلبج 

دوب هتفر  نوریب  مدرم  نایم  رد  لالب  و  درک ، ادیپ  لالب  مانب  يرسپ  وا  زا  و  دوب ، هتفرگ  ینزب  ار  وا  یمرضح  دیسا  هدرک و  دازآ  هطـساو  نادب 
: تفگ سپس  داد ، ار  وا  مالس  باوج  نز  درک ، مالس  نز  نآب  لیقع  نب  ملسم  سپ  دوب ، هداتسیا  لالب  هارب  مشچ  هناخ  رد  رب  نز  نآ  و 

54 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
ار بآ  فرظ  هناخ و  نایم  تفر  نز  تسـشن ، اـج  ناـمه  ملـسم  درک ، باریـس  ار  وا  هدروآ  بآ  هعوط  ( 1 ، ) هدـب نمب  بآ  یتبرـش  نز  يا 

هرابود دادن ، یخـساپ  ملـسم  ورب ، تاهچب  نز و  دزنب  سپ  تفگ : ارچ ، دومرف : يدروخن ؟ بآ  ایآ  ادخ  هدنب  يا  تفگ : هتـشگرب  دراذـگ و 
يوسب دهد  یتسردنت  تیادخ  زیخرب  ادخ  هدنب  يا  هَّللا  ناحبـس  تفگ : نز  نآ  موس  راب  دادن ، یخـساپ  تسخن ) راب  دـننام   ) ملـسم تفگ و 

رد نم  نز  يا  تفگ : تساخرب و  ملسم  ینیشنب  اجنیا  هک  منکیمن  لالح  نم  و  تسین ، هتسیاش  اجنیا  رد  وت  نتـسشن  اریز  ورب ، تاهچب  نز و 
: تفگ مهدب ؟ ار  وت  شاداپ  يزور  نم  دیاش  ینک  ناسحا  نمب  تسا  نکمم  ایآ  مرادن ، لیماف  هناخ و  رهش  نیا 

زا دنداد و  مبیرف  هدرک  بیذکت  ارم  مدرم  نیا  هک  متـسه  لیقع  نب  ملـسم  نم  تفگ : منک ؟) وتب  نم  هک   ) تسیچ ناسحا  ایآ  ادخ  هدـنب  يا 
: دومرف یتسه ؟ لیقع  نب  ملسم  وت  تفگ : دندرک ! ماهدروآ  دوخ  هناخ 

هدرک شرف  وا  يارب  ار  اجنآ  و  دوب ، نآ  رد  نز  نآ  دوخ  هک  یقاطا  نآ  زا  ریغ  دـمآ ، رد  وا  هناخ  زا  یقاـطاب  سپ  وش ، لـخاد  تفگ : يرآ ،
. دروخن ماش  ملسم  یلو  دروآ  وا  يارب  ماش 

وت ندرک  دمآ  تفر و  دایز  ادـخب  تفگ : واب  دـنکیم و  دـمآ  تفر و  دایز  قاطا  نآ  رد  شردام  دـید  دـمآ و  شرـسپ  هک  تشذـگن  يزیچ 
؟ يراد قاطا  نیا  رد  هداعلا  قوف  راک  وت  انامه  هتخادنا ، کشب  ارم  قاطا  نیا  رد  بشما 

لابندب تفگ : یهد ! ربخ  نمب  دیاب  ادخب  تفگ : نک ) رظن  فرص  شسرپ  نیا  زا  و   ) نک مرگ  يرگید  راکب  ار  دوخ  رـس  ناج  رـسپ  تفگ :
: تفگ ینک ؟ هاگآ  نادب  ار  یـسک  میوگیم  وتب  هچنآ  ادابم  دنزرف  يا  تفگ : نز  درک ، رارـصا  رـسپ  نکم ، ار  شـسرپ  نیا  ورب و  دوخ  راک 

شیارب  مه  وا  داد و  واب  اهدنگوس  سپ  منک ، نینچ 
55 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

. دیباوخ هدش  شوماخ  رسپ  نآ  تفگ ، واب  ار  نایرج  سپ  دروخ ، دنگوس 
زا دـندوب و  هدـمآ  ملـسم  يرایب  هک  یمدرم  يوهایه  نآ  رگید  دایز  نبا  تشذـگ و  ینامز  دـندش  هدـنکارپ  ملـسم  رود  زا  مدرم  نوچ  ( 1)

رصق يالاب  زا  نانآ  دروخیم ؟ ناتمشچب  یسک  ایآ  دینیبب  دیشکب  رس  تفگ : دوخ  نایفارطاب  دینـشن ، دروخیم  شـشوگب  تعاس  نآ  ات  دادماب 
هدـمآ دجـسمب  ماـب  يـالاب  زا  سپ  دنـشاب ! هدرک  نیمک  اـهنابهیاس  ریز  رد  دـیاش  دـیرگنب  دوـخ  تفگ : دـندیدن ، ار  یـسک  دندیـشک و  رس 
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درکیم نشور  ار  نیئاپ  یهاگ  اههلعش  نآ  و  دندرکیم ، هاگن  نیئاپب  دنتشاد  تسد  رد  هک  شتآ  ياههلعش  اب  دندیشک و  ار  فقـس  ياههتخت 
ياههتسد و  دندرک ، نازیوآ  فقس  زا  اهغارچ  دنرگنب ) ار  نیئاپ  تسرد  دنتسناوتیمن  و   ) تشادن ینشور  دنتساوخیم  هک  روط  نآ  یهاگ  و 

کیدزن و رود و  اهنابیاس و  همه  ریز  هلیـسو  نیدب  دیـسر و  نیمزب  اهنآ  ات  دـندرک  نازیوآ  نیئاپب  هدز  شتآ  ار  اهنآ  دنتـسب و  نامـسیرب  ین 
دایز نبا  دروخن  مشچب  یسک  نوچ  دندیدب و  هلیـسو  نادب  زین  تشاد  رارق  اجنآ  رد  ربنم  هک  ینابیاس  ریز  ات  دندید  ار  دجـسم  يایاوز  مامت 

دندمآ رد  دجسمب  وا  اب  زین  وا  ناهارمه  تفر و  الاب  ربنمب  و  درک ، زاب  ار  دجـسم  هدس  برد  سپ  دنداد ، یهاگآ  مدرم  ندش  هدنکارپ  زا  ار 
همذ دیشاب  هاگآ  دنک : دایرف  رهش  رد  داد  روتسد  عفان  نب  ورمعب  هاگنآ  دوب ، ءاشع  زامن  زا  شیپ  نایرج  نیا  دینیشنب و  داد  روتسد  نانآب  سپ 

ار ماش  زامن  هک  نایوجگنج  رهـش و  ناـگرزب  ناسانـشرس و  نازابرـس و  زا  يدرم  ره  تسوا ) دوخ  ندرگب  شنوخ  و   ) تسا يرب  تموکح 
سپس دش  رپ  مدرم  زا  دجسم  هک  تشذگن  یتعاس  دنناوخب ) دجسم  رد  ار  ءاشع  زامن  بشما  دیاب  نادرم  همه  ینعی   ) دجـسم رد  زج  دناوخب 

واب یناهگان  یـسک  ادابم  دـننک  ینابهگن  ار  وا  زامن  ماـگنه  داد  روتـسد  شیوخ  ناـنابهگنب  و  دنداتـسیا ، زاـمنب  مدرم  داد و  زاوآ  وا  يداـنم 
بیترت  نیاب  و  دزاتب ،

56 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
نادان هیفـس  لیقع  رـسپ  انامه  سپ  دعب  اما  تفگ : هاگنآ  ( 1  ) دروآ اجب  ار  يادـخ  يانث  دـمح و  تفر و  الاب  ربنم  رب  سپـس  دـناوخ  ار  زامن 

رد ملـسم  هک  يدرم  نآ  تسا ) حابم  شلام  ناج و  و   ) تسا ءيرب  ادـخ  همذ  سپ  یگتـسدود ، يراک و  فـالخ  زا  دـیدید  هک  درک  ناـنچ 
دوخ تعیب  تعاطا و  و  ادخ ، زا  دیـسرتب  ادخ  ناگدنب  يا  داد ، میهاوخ  واب  ار  وا  نوخ  لوپ  دروآ  ام  دزنب  ار  وا  هک  ره  و  دوش ، ادیپ  وا  هناخ 
يرد رگا  دیرگب  وت  رب  ردام  ریمن  نب  نیـصح  يا  تفگ ): ریمن  نب  نیـصحب  هاگنآ  ، ) دیئاشگن ار  تبوقع  هار  دوخ  رب  و  دـیهدن ، تسد  زا  ار 
هفوک مدرم  ياههناخ  مامت  رب  ار  وت  نم  و  يرواین ! نم  دزن  ار  وا  دور و  ردـب  رهـش  نیا  زا  درم  نیا  ای  دـنامب  زاـب  هفوک  رهـش  ياـههزاورد  زا 

ات نک  ینیب  زاب  اقیقد  ار  اهنآ  رانک  هشوگ و  نک و  شیتفت  ار  اههناخ  دش  حبص  نوچ  و  تسرفب ، اههچوک  يارب  ینابدید  سپ  مدرک  طلـسم 
رـصقب داـیز  نبا  سپ  دوـب ، میمت  ینب  هفئاـط  زا  داـیز  نبا  نانابـساپ  هغوراد و  سیئر  ریمن  نب  نیـصح  نیا  و  يرواـیب ، نم  يارب  ار  درم  نیا 
شیوـخ سلجم  رد  دـش  حبـص  نوـچ  تخاـس ، مدرم  رب  ياورناـمرف  ریما و  ار  وا  تسب و  یمچرپ  ثیرح  نب  ورمع  يارب  و  تـفر ، شیوـخ 

يدمآ شوخ  تفگ : دایز  نبا  دش ، دراو  رد  زا  ثعشا  نب  دمحم  دندمآ  وا  ندیدب  هتسد ) هتـسد   ) مدرم داد ، مدرمب  دورو  هزاجا  تسـشن و 
. دیناشن دوخ  يولهپ  ار  وا  و  تسین ، ام  ینمشدب  مهتم  ماندب و  و  درادن ، یئورود  ام  یتسود  رد  هک  یسک  يا 

هک  ) لیقع نب  ملسم  ياج  زا  ار  وا  تفر و  ثعشا  نب  دمحم  رسپ  نمحرلا  دبع  دزنب  دش  حبـص  نوچ  هعوط )  ) لاز ریپ  نآ  رـسپ  وس ) نآ  زا  )
نبا رانک  رد  دید  ار  وا  و  درک ) رادید  ار  وا   ) دایز نبا  سلجم  رد  ات  دمایب  ردپ  غارسب  نمحرلا  دبع  داد ، یهاگآ  دوب ) ناشدوخ  هناخ  نامه 

رد هتفر و  ردپ  کیدزنب  سپ  تسا ، هتسشن  دایز 
57 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

زیخ و رب  تفگ : هدرک  هراشا  دوب  شرانک  رد  هک  یکزان ) ریـشمش  ای   ) بوچ اب  دیمهف و  ار  بلطم  دایز  نبا  ( 1 ، ) درک وگتفگ  وا  اب  یشوگ 
رد لیقع  نب  ملـسم  هک  درادـن  شوخ  هلیبق  ره  تسنادـیم  نوچ  داتـسرف  شهارمهب  زین  ار  دوخ  ناهارمه  و  رواـیب ، نم  دزنب  ار  وا  نونکا  مه 

لیقع نب  ملسم  هک  هناخ  نادب  ات  داتـسرف  سیق  هفئاط  زا  رفن  داتفه  اب  ار  یملـس  سابع  نب  هَّللا  دیبع  وا  یهارمهب  و  دوش ، راتفرگ  ناشیا  نایم 
اب سپ  دـناهدمآ ، وا  يریگتـسد  يارب  هک  تسناد  دینـش  نادرم  يوهاـیه  نابـسا و  مس  يادـص  ملـسم  نوچ  دندیـسر ، تشاد  ياـج  نآ  رد 

ریـشمش اب  تفرگ و  تخـس  ناشیا  رب  ار  راک  درک ) هلمح   ) ناشیا رب  ملـسم  دنتخیر ، هناخب  نانآ  دمآ ، نوریب  ناشیا  يوسب  شیوخ  ریـشمش 
نب رکب  بانج و  نآ  هنایم  رد  و  درک ، هلمح  یتخـسب  زین  وا  دـندرب و  موجه  بانج  نآـب  هراـبود  درک ، ناـشنوریب  هناـخ  زا  اـت  دزب  ار  ناـشیا 
ياج زا  ار  نیشیپ  نادند  دیسر و  نیئاپ  بلب  دیرب و  ار  الاب  بل  هک  دز  ملسم  ناهدب  يریـشمش  رکب  سپ  تفرگ ، رد  گنج  يرمحا  نارمح 

شمکشب دوب  کیدزن  هک  تفاکش  نانچ  دز و  شندرگ  سپ  رب  يریشمش  نآ  رس  تشپ  و  دز ، وا  رب  یتخـس  تبرـض  زین  ملـسم  دنک ، دوخ 
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رب الاب  زا  هدز  شتآ  ین  ياههتـسد  و  دـندرکیم ، باترپ  شیوسب  گنـس  الاب  زا  هتفر  اهماب  يالابب  دـندید  ار  يروالد  نیا  هک  نیمه  دـسرب ،
یتسه ناما  رد  وت  تفگ : ثعـشا  نب  دمحم  دش ، روهلمح  ناشیاب  هچوک  نایم  رد  هنهرب  ریـشمش  اب  دـید  نینچ  هک  ملـسم  دـنتخیریم  شرس 

: دناوخیم ار ) رعش  دنچ  نیا  و   ) تشکیم ناشیا  زا  ملسم  و  هدم ، نتشکب  ار  دوخ  تهجیب 
. ماهدید يدب  زیچ  ار  گرم  نم  انامه  هنادازآ ، رگم  موشن  هتشک  هک  ماهدرک  دای  دنگوس  - 1

. داتفا ریزب  تشگرب و  دیشروخ  وترپ  دنک ، خلت  مرگ و  ار  درس  زیچ  - 2
58 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

. دنهد مبیرف  ای  دنیوگ  غورد  نمب  هکنیا  زا  مسرتیم  نم  و  درک ، دهاوخ  رادید  ار  يدب  یتحاران و  يزور  یگدنز ) رد   ) يدرم ره  - 3
دایز و نبا  ینعی   ) مدرم نیا  انامه  نکن  یباـتیب  سپ  یناـما ) رد  وت   ) دـنهدن تبیرف  دـنیوگن و  وتب  غورد  تفگ : واـب  ثعـشا  نب  دـمحم  ( 1)

وتب ینایز  دوب و  دنهاوخن  وت  هدنشک  و  دیتسه ) داژن  کی  زا  ناشیا  امش و  دنتسه و  زاجح  لها  نوچ   ) دنتسه وت  ياهومع  رسپ  شناهارمه )
، دیرب شسفن  و  تشادن ، ندرک  گنج  یئاناوت  و  دوب ، هدش  ناوتان  دندوب ) هدز  واب  هک  یئاهگنـس  رثا  رد   ) لاح نآ  رد  ملـسم  و  دنناسریمن ،
؟ مناما رد  نم  ایآ  دومرف : ملـسم  یناما ، رد  وت  هک  تفگ  زاب  ار  نیـشیپ  راتفگ  ثعـشا  نب  دـمحم  داد ، هیکت  هعوط  هناخ  راویدـب  دوخ  تشپ 

سابع نب  هَّللا  دـیبع  زج  يرآ  دـنتفگ : نانآ  تسه ؟ ناـما  نم  يارب  دومرف : دـندوب  ثعـشا  نب  دـمحم  هارمه  هک  یمدرم  نآـب  يرآ ، تفگ :
یلثم نخـس  نیا  و  مهدـن ، ای  مهد  ناما  هک  متـسین  ياهراک  نم  ینعی   ) يرن رتش  هن  تسا و  هداـم  رتش  هن  راـک  نیا  رد  ارم  تفگ : هک  یملس 
تفگ ار  مالک  نیا  هک  یـسک  نیتسخن  و  دـنیوگ ، نآ  رد  نتـشادن  تلاخد  نایب  يراک و  زا  نتـسج  يربت  ماـگنه  هک  برع  ناـیم  رد  تسا 

لقن  171 لاثمالا ج 2 ص 170 - عمجم  رد  ینادیم  هک  دراد  هراب  نیا  رد  یناتساد  و  دوب ، هیرذع  سیلح  رتخد  فودص  ای  دابع  نب  ثراح 
راوس نآ  رب  ار  ملـسم  هدروآ  يرتسا  سپ  مراذگن ، امـش  تسد  رد  تسد  نم  دیهدن  ناما  ارم  رگا  دومرف : ملـسم  تروص ) رهب  تسا ، هدرک 

دـش و دـیماان  دوخ  زا  دـید  هک  ار  نایرج  نیا  ملـسم  اـیوگ  دـندروآ ، نوریب  شتـسد  زا  ار  ریـشمش  هتفرگ  ار  وا  فارطا  هورگ  نآ  دـندرک ،
زج دومرف : ملسم  دشابن ، وت  رب  یکاب  تسا  دیما  تفگ : ثعشا  نب  دمحم  دوب ، امش  بیرف  نیتسخن  نیا  دومرف : سپس  دش ، ریزارس  شگـشا 

سابع نب  هَّللا  دیبع  تسیرگ ، و  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  « ؟) دـیداد نمب  هک   ) امـش ناما  دـش  هچ  تسین  راک  رد  يزیچ  یتفگ  هک  يدـیما 
( دهاوخب تراما  تسایر و  ینعی   ) یتسه نآ  يایوج  وت  هک  دشاب  يزیچ  نآ  ناهاوخ  سک  ره  تفگ : یملس 

59 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
و دراد ، مه  ار  راوگان  ياهدمآ  شیپ  نیا  اهوزرآ  ینعی   ) دنک هیرگ  دیابن  هدمآ  وت  رسب  هچنآ  دیآ  شرـسب  و  ( 1 ( ) دسرن دوخ  دارمب   ) یتقو
و مدرکن ، هیرگ  مدوخ  يارب  ادخب  نم  تفگ : ملسم  دشاب ؟) هدرک  شیپاشیپ  زین  ار  يزور  نینچ  هشیدنا  دیاب  دنکب  یمادقا  نینچ  هک  یـسک 

هیرگ یلو  منکیمن ) هیرگ  دوخ  يارب  زاب  یلو   ) مرادن تسود  ار  دوخ  ندش  فلت  یندزمهب  مشچ  هچ  رگا  مرادن  كاب  دوخ  ندش  هتـشک  زا 
درک ور  سپـس  مالّـسلا ! هیلع  نیـسح  نادـناخ  نیـسح و  يارب  منکیم  هیرگ  دـنروآ ، ور  نم  يوسب  هک  دوخ  لـیماف  نادـناخ و  يارب  منکیم 
دایز نبا  و   ) دش یهاوخ  ناوتان  ياهداد  نمب  هک  یناما  زا  وت  هک  منیبیم  نینچ  دنگوس  ادخب  نم  ادخ  هدنب  يا  تفگ : ثعـشا و  نب  دمحمب 

ار هفوـک  مدرم  یئاـفویب  شیوـخ و  يراـتفرگ  ربـخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحب  دوـخ  نم  ور  نیا  زا  تشک ، دـنهاوخ  ارم  دریذـپن و  ار  وـت  ناـما 
نم اریز  دناسر  ماغیپ  مالّسلا  هیلع  نیسحب  نم  نابز  زا  هک  یتسرفب  ار  يدرم  و  یهد ، ماجنا  يریخ  راک  کی  یناوتیم  ایآ  مناسرب ) مناوتیمن 

هداتسرف و وت  دزن  ارم  لیقع  نب  ملسم  دیوگب : واب  و  درک ، دهاوخ  تکرح  شنادناخ  اب  ادرف  ای  هدرک  تکرح  امـش  يوسب  هک  منیبیم  نینچ 
، درگ زاب  تنادـناخ  اب  تنابرقب ! مردام  ردـپ و  تفگیم : وا  و  دـشاب ، هدـنز  ماش  ات  هک  دـیدیمن  دوخب  دوب و  هدـش  راتفرگ  مدرم  تسد  رد  وا 
، درکیم ار  ندش  هتـشک  ای  ناشیا  زا  يرود  يوزرآ  ترـضح  نآ  هک  دندوب  تردپ  ناهارمه  نامه  نانیا  اریز  دنهدن ، بیرف  ارت  هفوک  مدرم 
و درک ، مهاوخ  ار  راک  نیا  ادخب  تفگ : ثعشا  نب  دمحم  درادن ، ریبدت  نز  غورد  صخـش  و  دنتـسه ، نز  غورد  ینامدرم  هفوک  لها  انامه 

: تفگ مهاوخ  مه  دایز  نباب 
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( دایز رـسپ   ) رـصق ردب  ار  لیقع  نب  ملـسم  ثعـشا  نب  دمحم  عضو  نآ  اب  و  دریذپب ) ارم  ناما  هک  مرادنپ  نینچ  و   ) ماهداد ناما  ار  وت  نم  هک 
نایرج دش  دراو  نوچ  دوب ) رصق  رد  لیقع  نب  ملسم  و   ) دش دراو  رصقب  ثعـشا  نب  دمحم  دنداد ، شنذا  دیبلط ، لوخد  هزاجا  دوخ  دروآ و 

رکب هک  يریشمش  نینچمه  داد و  ربخ  دایز  نباب  ار  ملسم 
60 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

ار وت  ام  ایوگ  نداد ؟ ناما  اب  راک  هچ  وت  تفگ : هَّللا  دیبع  ( 1 ، ) تفگ دایز  نباب  ار  همه  دوب  هداد  ملسمب  وا  دوخ  هک  یناما  دز و  بانج  نآب 
و دش ، شوماخ  ثعشا  نب  دمحم  سپ  يروایب ، ام  يارب  ار  وا  میدوب  هداتـسرف  ار  وت  ام  هک  دوبن  نیا  زج  یهد  ناما  ار  وا  هک  میدوب  هداتـسرف 

هزاجا راظتناب  هتـسشن و  ینامدرم  رـصق  ردب  و  دوب ، هدرک  هبلغ  بانج  نآ  رب  یگنـشت  لاح  نآ  رد  دندروآ و  رـصق  ردـب  ار  لیقع  نب  ملـسم 
بآ هزوک  و  باهش ، نب  ریثک  و  ورمع ، نب  ملسم  و  ثیرح ، نب  ورمع  و  طیعم ، یبأ  نب  ۀبقع  نب  ةرامع  دوب  نانآ  نایم  رد  هک  دندوب ، دورو 

؟ تسا درس  بآ  نیا  ردقچ  ینیبیم  تفگ : ورمع  نب  ملـسم  دیهدب ! نمب  بآ  نیا  زا  یتبرـش  دومرف : ملـسم  دوب ، هداهن  رـصق  رد  رب  يدرس 
: دومرف لیقع  نب  ملسم  یشچب ! ار  منهج  میمح  ات  دیشچ  یهاوخن  نآ  زا  هرطق  ادخب 

ياوشیپ ماما و  يارب  یهاوخ  ریخ  و  يدرک ، راـکنا  ار  نآ  وت  هک  هاـگنآ  تخانـش  ار  قح  هک  متـسه  یـسک  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت ! رب  ياو 
نب ملـسم  متـسه ، یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  نم  يدرک ، وا  ینامرفان  وت  هک  هاگنآ  درک  وا  يوریپ  و  يدرک ، شتنایخ  وت  هک  هاـگنآ  درک  دوخ 

میمحب و یتسه  رتراوازـس  ۀلهاب  رـسپ  يا  وت  یتسه ! لد  گنـس  وختشرد و  هشیپ و  افج  هزادـنا  هچ  دوش  دـنزرفیب  تردام  دومرف : لیقع 
داتـسرف ار  دوخ  مالغ  ثیرح  نب  ورمع  داد ، يراویدـب  هیکت  تسـشن و  هاـگنآ  دومرف ) ار  نخـس  نیا   ) نم زا  خزود  شتآ  رد  ندوب  هشیمه 

نوچ تفرگ و  ار  حدـق  ملـسم  ماش ، ایب  تفگ : واـب  تخیر و  بآـب  نآ  رد  سپ  دروآ ، یحدـق  اـب  دوب  نآ  رـس  رب  یلامتـسد  هک  یبآ  هزوک 
تـسناوتن دندرک و  بآ  هرابود  دنتخیر و  ار  حدق  راب  ود  ای  راب  کی  دماشایب  تسناوتیمن  و  دشیم ، شناهد  نوخ  زا  رپ  دـماشایب  تساوخیم 

داتفا حدق  رد  بانج  نآ  نیشیپ  ياهنادند  دماشایب  تساوخ  هک  موس  راب  دماشایب ،
61 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

هداتسرف لاح  نیمه  رد  مشاب ) هنـشت  نم  هک  هدش  تمـسق  نینچ   ) مدوب هدروخ  دوب  هدش  نم  يزور  رگا  ار  يادخ  ساپـس  دومرف : سپ  ( 1)
یکی درکن ، مالس  دایز  نباب  ندوب  ریما  ناونعب  دمآرد  رصقب  نوچ  ملسم  دننک ، رصق  دراو  ار  وا  داد  روتسد  دمآ و  نوریب  رـصق  زا  دایز  نبا 

: دومرف يدرکن ؟ مالس  ریما  رب  ارچ  تفگ : نانابساپ  زا 
: تفگ واب  دایز  نبا  دوب ، دهاوخ  رایسب  وا  رب  نم  مالس  نیا  زا  سپ  دشکب  ارم  دهاوخن  رگا  و  منکب ، واب  یمالس  هچ  دشکب  ارم  دهاوخب  رگا 

؟ تشک یهاوخ  ارم  دومرف : ملسم  دش ، یهاوخ  هتشک  دنگوس  مدوخ  ناجب 
هَّللا دـیبع  نانیـشنمه  هب  یهاـگن  ملـسم  سپ  نک ، ناـنچ  تفگ : منک ، تیـصو  دوخ  مدرم  زا  یخربب  نم  راذـگب  سپ  دومرف ، يرآ ، تفگ :

نونکا نم  تسه و  یشیوخ  دنویپ  وت  نم و  نایم  انامه  رمع  يا  دومرف : تسا ، هتـسشن  صاقو  یبا  دعـس  نب  رمع  ناشیا  نایم  رد  دید  هدرک 
ندینـش زا  رمع  تسا ، یناهنپ  تیـصو  نآ  و  يریذـپب ) ارم  تیـصو  و   ) يزاس اور  ارم  تجاـح  تسا  مزـال  وت  رب  مراد و  وت  يوسب  یتجاـح 

ملـسم اب  تساـخرب و  رمع  سپ  يزرویم ؟ عاـنتما  تیومع  رـسپ  تیـصو  نتفریذـپ  زا  ارچ  تفگ : واـب  هَّللا  دـیبع  دز ، زابرـس  ملـسم  تیـصو 
هک مراد  یضرق  نم  هفوک  رهش  رد  انامه  دومرف : واب  ملسم  سپ  دیدیم ، ار  ود  ره  دایز  نبا  هک  تسشن  هشوگ  رد  دمآ و  سلجم  زا  يرانکب 

ار روبزم  یهدب  شورفب و  ارم  ریـشمش  هرز و  سپ  تسا ، مهرد  دصتفه  نآ  ماهتفرگ و  ضرقب  ار  نآ  مدـش  رهـش  نیا  دراو  هک  یماگنه  زا 
زاب رفـس ) نیا  زا   ) ار وا  هک  تسرفب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دزنب  یـسک  و  نک ، نفد  ریگب و  دایز  نبا  زا  ارم  ندب  مدـش  هتـشک  نوچ  و  زادرپب ،

و  ) هدمآ دایز  نبا  شیپ  رمع  تسا ، هار  رد  وا  هک  مرادنپ  نینچ  و  دنتـسه ، وا  اب  مدرم  هک  ماهتخاس  شهاگآ  هتـشون و  واب  نم  اریز  دنادرگ ،
ملـسم هچ  ره  و   ) تفگ نانچ  نینچ و  درک ؟ نمب  یتیـصو  شرافـس و  هچ  ینادیم  ریما  يا  تفگ : دوشن ) نامگدب  واب  دایز  نبا  هکنیا  يارب 

یهاگ  یلو  دنکیمن  تنایخ  نیما  صخش  تفگ : واب  دایز  نبا  درک ) وگزاب  دایز  نبا  شیپ  ار  همه  دوب  هتفگ  واب 
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62 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
ملـسم یلو  يدرکیمن  شاف  تفگ  وتب  یناهنپ  وا  هچنآ  يدرکیمن و  تنایخ  ملـسمب  يدوب  ینیما  درم  وت  رگا  ینعی   ) دوشیم نیما  نئاخ  درم 

هرزب و عجار  هک  یتیـصو  ینعی   ) وت اب  شراـیتخا  سپ  وا  لاـم  اـما  ( 1 ( ) تفگ وت  شیپ  تناـماب  ار  دوخ  ّرـس  یتـسه و  نیما  وـت  درک  لاـیخ 
هک میرادـن  كاب  ام  ار  وا  ندـب  اما  یهد و  ماـجنا  نآـب  یهاوخ  هچ  ره  هک  مینکیمن  يریگولج  اـم  و  تسا ) وت  راـیتخا  رد  هدرک  شریـشمش 

میرادن واب  يراک  ام  دشاب  هتشادن  امب  يراک  وا  رگا  نیسح  اما  و  دننک ) نفد  و   ) دنهد ماجنا  نآ  هراب  رد  دنهاوخ  هچ  ره  میتشک  ار  وا  نوچ 
(. مینادرگنزاب ار  وا  ام  دنادرگنزاب  ار  ام  وا  رگا  ای  )

يدرک و هدنکارپ  ار  نانآ  وت  دندوب  مه  درگ  نانیا  يدمآ  رهـش  نیا  مدرم  دزنب  لیقع  رـسپ  يا  شاب  شومخ  تفگ : ملـسمب  دایز  نبا  سپس 
: دومرف ملسم  یتخادنا ؟ رگیدمه  ناجب  ار  نانآ  يدرک و  داجیا  یگتسدود 

دننامه و  تخیرب ، ناشنوخ  تشک و  ار  ناشیا  ناکین  وت  ردپ  دـندید  نوچ  رهـش  نیا  مدرم  نکل  مدـماین ، اجنیاب  اهراک  نیا  يارب  نم  زگره 
مدرم نآرق )  ) ادـخ باتک  مکحب  و  میهد ، يرتسگداد  روتـسد  هک  میدـمآ  ناشیا  دزنب  ام  درک ، راتفر  ناشیا  اب  مور  ناریا و  ناهاشداپ  راتفر 

و دنیـشن ، لد  رد  دزیخرب  لد  زا  نوچ  دـید  دوب و  هدـش  نیگمـشخ  ملـسم  تقیقح  اـب  مکحم و  نانخـس  زا  هک   ) داـیز نبا  مینک ، توعد  ار 
اب وگقح و  درم  نآ  نتخاس  شوماخ  نانخـس و  نآ  رثا  ندرک  یثنخ  يارب  دشخب ، رثا  سلجم  رد  نیرـضاح  ناگدنونـش و  رد  تسا  نکمم 
رد يدروخیم  بارـش  يدوب و  هنیدـم  رد  هک  هاگنآ  ارچ  اهراک ؟ نیاـب  هچ  وت  تفگ : ور ) نیا  زا  دـیدن ، ءارتفا  تمهت و  زج  یهار  تماـهش 
وت هک  دنادیم  ادخ  انامه  دنگوس  ادخب  شاب  هاگآ  مروخیم ! بارـش  نم  دومرف : ملـسم  يدرکیمن ؟ راتفر  نآرق  مکح  تلادـعب و  مدرم  نایم 
راک نیاب  رتهتسیاش  و  یتسه ، نم  زا  رتراوازس  یگراوخیمب  وت  و  یتفگ ، وت  هک  متسین  نانچ  نم  و  یتفگ ، نخـس  هتـسنادن  یئوگیم و  غورد 

مدرم نوخ  و  هدرک ، مارح  ار  شنتشک  ادخ  هک  ار  سک  نآ  قحانب  دشکب  و  دنک ، رت  ناناملسم  نوخب  نابز  گس ) وچمه   ) هک تسا  یـسک 
يور  زا  متسب و  ار  هانگیب 

63 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
، هدرکن يراک  زگره  ایوگ  هک  نانچ  درادنپ  هچیزاب  ار  تایانج  نیا  دـشاب و  بعل  وهل و  مرگرـس  همه  نیا  اب  دزیرب و  ینامگدـب  ینمـشد و 
( هدنادرگرب ار  نخس  دهد  هجوت  رگید  يوسب  ار  نارضاح  نهذ  هکنیا  يارب  دش  رتدب  هکلب  تفرگن  هجیتن  هار  نیا  زا  دید  هک   ) دایز نبا  ( 1)

ینعی  ) دـیدن نآ  هتـسیاش  ار  وت  درک و  يریگولج  نادـب  ندیـسر  زا  ادـخ  هک  يزیچب  درک  تدـنموزرآ  وت  سفن  اـنامه  راـکهبت  يا  تفگ :
؟) یتشاد تراماب  ندیسر  يوزرآ 

ار يادخ  ساپس  دومرف : ملسم  دیزی ، نینمؤملا  ریما  تفگ : دایز  نبا  تسا ؟ نآ  هتسیاش  یسک  هچ  میشابن  نآ  هتـسیاش  ام  رگا  دومرف : ملـسم 
زاب نخس  زا  ار  وا  دنک و  داجیا  ملسم  لد  رد  یسرت  هکنآ  يارب   ) دایز نبا  میدونشوخ ، امـش  ام و  نایم  رد  ادخ  يروادب  ام  لاوحا ، همه  رد 

وت انامه  يرآ  دومرف : ملسم  دنشاب ! هتشکن  نانچ  مالسا  رد  ار  سک  چیه  هک  ینتـشک  نانچ  مشکن ، ار  وت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  تفگ : دراد )
دب و  یلد ، دب  و  ندیرب ، اپ  تسد و  یتشزب  نتشک و  دب  وت  انامه  و  هدوبن ، نآ  زا  شیپ  هک  يروآ  دید  اب  ار  يزیچ  مالسا  رد  هک  يرتراوازس 
دز ملسم  يوگقح  نابز  نتـسب  يارب  هلیح  ره  هک   ) دایز نبا  سپ  درک ، یهاوخن  راذگورف  سک  چیهب  تبـسن  يزوریپ  ماگنه  رد  ار  ياهنیک 

و  ) لیقع مالـسلا و  امهیلع  یلع  نیـسح و  واب و  یئوگ  مانـشدب  درک  عورـش  دوشگ و ) مانـشدب  نابز  ناراکتیانج  همه  دـننام  داتفین  رگراک 
تسد تسپ  درم  نآ  دیسر و  اجنیاب  راک  دید  نوچ  دوب  اوقت  تلیضف و  درم  دوبن و  مانـشد  ازـسان و  درم  هک   ) ملـسم تفگ ) رایـسب  يازـسان 

. دادن شخساپ  رگید  دش و  شوماخ  دز ) یئاوسر  گنرین  هبرح و  نینچب 
دوشن و رارکت  نایرج  هکنیا  يارب  تخاس  شوماخ  ار  ملسم  دناشوپ و  لمع  هماج  شاهتـساوخب  وا  نیگنن  راک  نیا  دید  هک   ) دایز نبا  سپس 

رـصق ماب  يالاب  ار  وا  تفگ : دادـن و ) لاجم  رگید  دـیاین ، راب  یئاوسر  هزادـنا  زا  شیب  و  دوشن ، وگقح  درم  نآ  ناّرب  ناـبز  راـتفرگ  هراـبود 
هیانک  ) یتشکیمن ارم  دوب  يدنواشیوخ  وت  نم و  نایم  رگا  ادخب  تفگ : ملسم  دیزادنا ، ریزب  ار  شرـسیب  ندب  و  دینزب ، ار  شندرگ  دیربب و 
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اب دور  الاب  رتشیب  شیئاوسر  هدرپ  دنک  گنرد  ملسم  نتشک  رد  هچ  ره  دید  هک   ) دایز نبا  یتسه ) هداز  انز  وت  هکنیا  زا 
64 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

گنج نایرج  هک  دوب  نارمح  نب  رکب  شدوصقم  ( ؟ دوب هدز  شرسب  ریشمش  لیقع  نب  ملسم  هک  يدرم  نیا  تساجک  ( 1 : ) تفگ یتحاران )
اپ زا  ار  وا  هک  دوب  نانچ  درم  نآ  رب  ملسم  ترـضح  تبرـض  دیآیم  رب  هتـشذگ  ناتـساد  زا  هچنانچ  یلو  تشذگ ، نیا  زا  شیپ  ملـسم  اب  وا 

نارمح نب  نارکب  سپ  ملاـعلا ) هَّللا  هدوبن و  داد  روتـسد  واـب  داـیز  نبا  هک  يراـک  نینچ  ماـجناب  رداـق  اـی  و  دوـبن ، هدـنزاب  رگید  دروآرد و 
، نزب ندرگ  ار  وا  وت  يریگب ) ياهدروخ  وا  زا  هک  یتبرـض  ماقتنا  هکنیا  يارب   ) ورب و ماب  يالاب  تفگ : واب  دمآ  نوچ  دـندناوخ و  ار  يرمحا 
داتسرفیم و ادخ  لوسر  رب  دورد  و  درکیم ، رافغتسا  و  تفگیم ، ربکا ) هَّللا   ) ریبکت بانج  نآ  درب و  مابب  هتفرگ  ار  ملـسم  تسد  درم  نآ  سپ 
ار وا  و  دنتـشادرب ، ام  يرای  زا  تسد  و  دندز ، غورد  و  هداد ، بیرف  ار  ام  هک  یمدرم  نآ  نایم  ام و  نایم  نک  يرواد  وت  ایادخ  راب  دومرفیم :

نیئاپب ار  رـس  دـندز و  ار  شندرگ  هدرک  ریزارـس  تسا  ناز  ود  شفک  ياج  هر ) دـیفم  خیـش  نامز  ینعی   ) نونکا هک  یئاجب  رـصق  يـالاب  رب 
(. دندرک دیهش  ار  وا  شارخناج  تیفیک  نیا  اب  و   ) دنتخادنا ریزب  زین  ار  شندب  نآ  لابند  هتخادنا و 

ماقم هبتر و  وت  انامه  تفگ : هدرک  وگتفگ  وا  يدازآ  يارب  درک و  تعافـش  داـیز  نبا  شیپ  یناـه  هراـب  رد  تساـخرب و  ثعـشا  نب  دـمحم 
نب ءامـسا   ) مقیفر نم و  ار  وا  هک  دـننادیم  وا  هلیبق  و  یـسانشیم ، وا  رابت  هریت و  نایم  رد  ار  وا  تیـصخش  و  ینادـیم ، رهـش  نیا  رد  ار  یناه 

يارب ار  وا  هداوناـخ  رهـش و  نیا  مدرم  ینمـشد  نم  نوچ  شخبب  نمب  ار  وا  مهد  تدـنگوس  ادـخب  ار  وت  سپ  میاهدروآ ، وـت  دزنب  ۀـجراخ )
رد داد  روتسد  و  تفرگ ) یناه  نتشکب  میمصت  و   ) دش نامیشپ  سپس  دریذپب ، ار  وا  تطاسو  هک  داد  هدعو  دایز  نبا  مرادن  شوخ  نتشیوخ 

دندرب رازاب  زا  یئاجب  ار  وا  ات  هدروآ  نوریب  ار  یناه  سپ  دینزب ، ار  شندرگ  دیربب و  رازابب  ار  وا  تفگ : دننک و  رـضاح  ار  یناه  لاح  نامه 
و تسین ! نم  يارب  جحذم  زورما  و  دـیئاجک )  ) جـحذم هلیبق  يا  دزیم : دایرف  و  دوب ، هتـسب  تک  یناه  و  دـنتخورفیم ، دنفـسوگ  اجنآ  رد  هک 

بیترت  نیاب  و   ) جحذم هلیبق  تساجک 
65 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

هدرک زاب  ار  نامسیر  هدیشک  ار  دوخ  تسد  دنکیمن  شیرای  یـسک  دید  نوچ  ( 1 ( ) دیسریمن شدادب  یسک  درکیم و  هثاغتسا  جحذم  هلیبقب 
دنتخیر و شرسب  نیرومأم ) ( ؟ دنک عافد  دوخ  زا  نآ  هلیسوب  دناوتب  ناسنا  هک  تسین  یناوختسا  ای  یگنـس  ای  يرجنخ  ای  یئاصع  ایآ  تفگ :

نتفرگ رد  منکن و  ششخب  امـشب  ناج  نداد  رد  نم  تفگ : مینزب ) ار  ترـس  ات   ) شکب ار  تندرگ  دنتفگ : ودب  هاگنآ  دنتـسب ، ار  وا  مکحم 
: تفگ یناه  دشن ، رگراک  یلو  دز  شندرگب  ریشمش  اب  تشاد  مان  دیشر  هک  دایز  نبا  كرت  نامالغ  زا  یکی  سپ  میامنن ، يرای  ار  امش  نآ 
هَّللا و همحر   ) تشک ار  بانج  نآ  دز و  واب  يرگید  ریشمش  سپس  وت ، يدونشوخ  تمحر و  يوسب  ایادخ  راب  تسا ، ادخ  يوسب  تشگزاب 

(. ءازجلا ریخ  هلها  مالسالا و  نع  هَّللا  هازج  هیلع و  هناوضر 
: تسا هتفگ  ار  راعشا  نیا  امهیلع  هَّللا  ۀمحر  ةورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  هراب  رد  يدسا  ریبز  نب  هَّللا  دبع  و 

. رازاب نایم  رد  لیقع  نب  ملسم  یناهب و  رگنب  تسیچ  گرم  هک  ینادیمن  رگا  - 1
. داتفا رد  يدنلب  يالاب  زا  هتشک  هک  رگید  نآب  و  تسکش ، مهرد  ار  وا  يور  ریشمش  هک  یناولهپ  نآب  - 2

ناتـساد ود  نیا  زا  دورب  یهار  رهب  بش  رد  هک  ره  هک  دندش  راچد  راگزور  تشونرـس و  نیدـب  و  درک ، راتفرگ  ار  ود  نآ  ریما  روتـسد  - 3
(. دنیوگب رگید  کی  يارب  ار  ناشنتشک  يراتفرگ و  نایرج  و   ) دننک

. هدش هتخیر  هار  رهب  هک  ینیب  اهنوخ  هدرک و  نوگرگد  ار  شگنر  گرم  هک  ینیبیم  ار  يرسیب  نت  - 4
. هدش هداد  الج  رس  ود  ریشمش  زا  تماهش ) يروالد و  رد   ) دوب رتهدنرب  و  نیگمرش ، ناوج  نز  زا  دوب  رتایحاب  وا  هک  ینیب  ار  یناوج  - 5

66 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
رد دوشیم  اهبـسا  رب  راوس  رطاخ  هدوسآ  دندرب ) دایز  نبا  دزنب  ار  یناه  هک  دوب  ینت  دـنچ  نآ  زا  یکی  هک  ۀـجراخ  نب   ) ءامـسا ایآ  - 6 ( 1)
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. دنهاوخیم ار  یناه  نوخ  وا  زا  یناه ) ناوریپ  ینعی   ) جحذم هفئاط  هک  یتروص 
شـسرپ ای  دننک  شـسرپ  هک  دنیوا  هارب  مشچ  یگمه  دننک و  شدرگ  ءامـسا  فارطا  رد  دـندوب ) هریت  کی  زا  یناه  اب  هک   ) دارم هلیبق  و  - 7

. دنوش
. دناهتشگ یضار  یکدناب  هک  دیشاب  يراکانز  نانز  سپ  دیریگن ، ار  شیوخ  ردارب  نوخ  ماقتنا  دارم ) جحذم و  هلیبق  يا   ) امش رگا  سپ  - 8
نب ریبز  و  یعداو ، ۀیح  یبأ  نب  یناه  یهارمهب  ار  ود  نآ  ياهرس  دایز  نب  هَّللا  دیبع  دندش  هتـشک  امهیلع  هَّللا  ۀمحر  یناه  ملـسم و  نوچ  و 

هک هدنسیون  سپ  دسیونب ، ار  یناه  ملسم و  تشذگرس  دیزی  يارب  داد  روتسد  دوخ  هدنسیونب  و  داتسرف ، ۀیواعم  نب  دیزی  دزنب  یمیمت  حورا 
هماـن نآ  رد  هَّللا  دـیبع  نوچ  تشونیم ، ینـالوط  ار  اـههمان  هک  دوب  یـسک  نیتـسخن  وا  و  درک ، ینـالوط  ار  هماـن  دوـب  عفاـن  نب  ورمع  ناـمه 

ریما قح  هک  تسا  یئادخ  يارب  ساپـس  دعب  اما  سیونب : هیچ ؟ يارب  اهیدایز  نیا  و  تسیچ ، اهیزارد  نیا  تفگ : هدـماین  شـشوخ  تسیرگن 
دش هدنهانپ  يدارم  ةورع  نب  یناه  هناخب  لیقع  نب  ملـسم  هک  ار  نینمؤملا  ریما  منک  هاگآ  درک ، تیافک  ار  وا  نمـشد  تفرگ و  ار  نینمؤملا 

نوریب هناخ  زا  ار  ود  نآ  ات  مدیشک  ود  نآ  يارب  اههشقن  مداهن و  ود  نآ  نیمکب  ینادرم  و  مدرامگ ، ناشیا  رب  اهسوساج  نانابهدید و  نم  و 
نب ریبز  یعداو و  هیح  یبا  نب  یناه  اـب  ار  ود  نآ  ياهرـس  هدز  ار  ود  ره  ندرگ  مدروآ و  شیپ  هدرک  طلـسم  ود  نآ  رب  ارم  ادـخ  هدیـشک و 

ناوریپ  ناربنامرف و  زا  ود  ره  دنیآ ) وت  دزن  هک   ) رفن ود  نیا  و  مداتسرف ، وت  يارب  یمیمت  حورأ 
67 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

، دوش ایوج  کیدزن  زا  رفن  ود  نیا  زا  ملـسم  یناه و  راک  نایرج  زا  دـهاوخ  هچ  ره  نینمؤملا  ریما  سپ  دنتـسه ، هیما  ینب  ناـهاوخریخ  اـم و 
. مالسلا تسا و  ود  نیا  رد  یئاسراپ  یتسار و  یفاک و  عالطا  اریز 

هناکابیب و  يدرک ، راتفر  شیدنارود  نادرم  رادرکب  يدوب ، متـساوخیم  نم  هک  نانچمه  وت  انامه  دـعب  اما  تشون : شخـساپ  رد  دـیزی  ( 1)
یتسویپ و نیقیب  میتشاد  وت  هراب  رد  نم  هک  ینامگ  و  يدرک ، تیافک  زاینیب و  نمـشد  عفد  زا  ار  ام  و  يدنکفا ، هلمح  لدرپ  ناروالد  نوچ 
هدیسرپ و ار  عاضوا  یناهنپ  رد  مدش و  ایوج  ود  نآ  زا  مدناوخ و  شیپ  ار  تاهداتـسرف  رفن  ود  نم  و  يدرک ، کین  دوخ  هراب  رد  ارم  هشیدنا 

يوسب نیسح  هک  دناهداد  عالطا  نمب  انامه  و  نک ، یکین  ناشیا  هراب  رد  سپ  يدوب ، هتشون  هک  دندوب  نانچمه  تلیضف  هشیدنا و  رد  مدید 
ره ینعی   ) شکب تمهتب  و  زادنیب ، نادـنزب  نامگ  اب  و  شاب ، بقارم  و  رامگب ، مدرم  يارب  حلـسم  نادرم  نانابهدـید و  سپ  هدرک ، ور  قارع 

دـشاب تمهت  يور  زا  هچ  رگا  دنهد  واب  ام  اب  تفلاخم  تبـسن  ار  هک  ره  و  نکفا ، نادـنزب  گنرد  نودـب  يدرب  وا  رب  تفلاخم  نامگ  ار  هک 
. هَّللا ءاش  نا  سیونب  نمب  دوشیم  نیا  زا  سپ  يربخ  ره  و  شکب )

67 ص :  قارع .....  يوس  هب  هکم  زا  ءادهشلا ع  دیس  تکرح  ( 3  ) لصف ]

هراشا

رد شتداهش  و  دوب ، يرجه  تصش  لاس  رد  هجح  يذ  متشه  هبنـشهس  زور  هفوک  رد  هیلع  هَّللا  ۀمحر  لیقع  نب  ملـسم  جورخ  هک  نادب  ( 2)
هک يزور  نامه  اب  فداصم  قارع  يوسب  هکم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ندرک  تکرح  و  دوب ، هفرع  زور  رد  هام  ناـمه  مهن  هبنـشراهچ  زور 

ناضمر و هام  نابعش و  هام  هلابند  ترـضح  نآ  هک  دوب  ینآ  زا  سپ  نیا  و  دوب ، ۀجح ) يذ  متـشه   ) هیورت زور  درک  جورخ  هفوک  رد  ملـسم 
يرجه  تصش  لاس  ۀجح  يذ  زا  زور  تشه  ةدعق و  يذ  لاوش و 

68 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
ترـضح نآ  ناتـسود  نادـناخب و  هدـمآ  درگ  شدزن  هرـصب  زاجح و  مدرم  زا  یهورگ  دوب  هکم  رد  هک  تدـم  نیا  رد  و  دـنام ، هکم  رد  ار 

نوریب دوخ  مارحا  زا  و  دومن ، یعـس  ار  هورم  افـص و  نایم  درک و  فاوط  دوش  راپـسهر  قارع  يوسب  هکم  زا  دومرف  هدارا  نوچ  و  دنتـسویپ ،
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، دنربب هیواعم  نب  دیزی  دزنب  دنریگب و  هکم  رد  ار  وا  هکنآ  میب  زا  دنک  مامت  ار  جح  تسناوتیمن  اریز  درک  هرمعب  لدبم  ار  جح  مارحا  هدمآ و 
واب ملسم  تداهـش  ربخ  زونه  و  دمآ ، نوریب  هکم  زا  دندوب  هتـسویپ  نایعیـش  زا  واب  هک  نانآ  دوخ و  نادنزرف  نادناخ و  اب  ترـضح  نآ  سپ 

. دش هتفگ  هچنانچ  درک  جورخ  دمآ  نوریب  هکم  زا  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  يزور  نامه  رد  ملسم  اریز  دوب  هدیسرن 
هک نانچمه  سپ  متفریم ، هکمب  جح  ندروآ  اجب  يارب  مردام  هارمهب  يرجه  تصـش  لاس  رد  تفگ : هک  هدـش  تیاور  رعاش  قدزرف  زا  ( 1)

مدرک رادید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هاگان  مدش  دراو  تسا ) مرح  ءزج  هک  هکم  دودح   ) مرح رد  متـشاد و  تسدب  ار  وا  رتش  راهم 
دزنب سپ  تسا ، مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  دنتفگ : تسیک ؟ زا  رتش  راطق  نیا  مدیسرپ  دوریم ، نوریب  هکم  زا  هحلـسا  ریـشمش و  اب  هک 

يا تیادفب  مردام  ردپ و  دزاس ، اور  یهاوخیم  هچنآ  رد  ار  تیوزرآ  هتـساوخ و  دنوادخ  مدرک : ضرع  هدرک و  مالـس  هدـمآ  ترـضح  نآ 
سپـس مدشیم ، راتفرگ  مدرکیمن  باتـش  رگا  دومرف : يراد ؟ زاب  تسد  جح  ماجنا  زا  هک  تشاداو  باتـشب  ار  وت  زیچ  هچ  ادخ  لوسر  دنزرف 

( دومنن ارم  یئاسانـش  شیتفت  و   ) دیـسرپن نم  نیا  زا  شیب  دـنگوس  ادـخب  مشاـبیم و  برع  زا  يدرم  مدرک : ضرع  یتـسیک ؟ وت  دومرف : نمب 
زا مدرک : ضرع  نم  دنتـسه ؟) هنوگچ  ام  يرای  هراب  رد  هک   ) نک هاـگآ  قارع ) مدرم   ) يراد رـس  تشپ  رد  هک  یمدرم  زا  ارم  دومرف : سپس 

یهاگآ  درم 
69 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

زا یهلا ) ردـق  و   ) اضق دـشابیم و  ناتنانمـشد  اب  ناشاهریـشمش  یلو  تسا  امـش  اب  مدرم  ياهلد  مسانـشیم ) ار  نانآ  بوخ  نم  و   ) يدیـسرپ
اـضق رگا  سپ  تسیراک ، رد  يزور  ره  و  تسا ، ادخ  تسدب  راک  یتفگ  تسار  دومرف : دروآ ، اجب  دهاوخ  هچنآ  ادخ  دیآ و  دورف  نامـسآ 
ساپـس شیاهتمعن  رب  ار  يادخ  سپ  دوب ) ام  هاوخلد  قبط  رب  و   ) میدونـشوخ نادـب  میهاوخیم و  ام  هچ  نادـب  دـمآ  دورف  ادـخ ) تساوخ  (و 

قح شتین  هک  سک  نآ  دوخ  هتـساوخ  زا  دوشن  رود  سپ  دشن  ام  هاوخلد  رب  رگا  و  دنک ، تیانع  ار  شیرازگرکـش  يورین  دوخ  وا  میئوگ و 
رذح رب  يراد  نآ  میب  هچنآ  زا  دناسرب و  يراد  تسود  هچنآب  ار  وت  دنوادخ  تسا ) نینچ   ) يرآ متفگ : نم  دنک . هشیپ  يراکزیهرپ  دشاب و 
هارب ار  دوخ  بسا  هاگنآ  درک ، مهاگآ  هداد  ارم  خساپ  مدرک و  ترـضح  نآ  زا  جـح )  ) کسانم رذـن و  زا  ینید )  ) یئاهـشسرپ نم  و  دراد ،

. میدش ادج  رگیدمه  زا  وت و  رب  دورد  دومرف : تخادنا و 
دیعـس نب  ورمع  ییحی ) ردارب   ) هک یهورگ  یهارمهب  صاـع  نـب  ییحی  تـفر  نوریب  هـکم  زا  مالـسلا  اـهیلع  یلع  نـب  نیـسح  نوـچ  و  ( 1)

دوب هدمآ  هکمب  یهورگ  اب  جح  ندروآ  ياجب  هناهبب  ماش  زا  دیزی  روتـسدب  دیعـس  نب  ورمع  نیا  و   ) دندمآ ترـضح  نآ  دزنب  دوب  هداتـسرف 
زاب دندرکـضرع : هدمآ و ) ناگداتـسرف  تروص  رهب  دشکب  ار  وا  هن  رگا  دتـسرف و  دـیزی  دزنب  دـنک و  ریگتـسد  هکم  رد  ار  ترـضح  نآ  هک 

مالّـسلا و هیلع  نیـسح  دـنداتفا و  مه  ناـجب  هناـیزات  اـب  هتـسد  ود  هجیتن  رد  تفرب  دوخ  هارب  هدرکن  یئاـنتعا  ترـضح  يوریم ؟ اـجکب  درگ ،
ناهارمه مالّـسلا و  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  دنتـشگ ، زاب  هکمب  دـندید  ناـنچ  هک  زین  ناـنآ   ) دـنداتفا هارب  هدرک  تمواـقم  یتخـسب  شناـهارمه 

هک دید  ياهلفاق  اجنآ  رد  دندیسر ، هکم ) یلیم  راهچ  ای  یلیم  هس  رد  تسا  ییاج  مان  هک   ) میعنت هب  ات  دندومیپ ) قارع  يوسب  ار  هار  نانچمه 
ام اب  دهاوخیم  امش  زا  هک  ره  دومرف : رتش  نابحاصب  درک و  هیارک  شناهارمه  دوخ و  ياهراب  يارب  نانآ  زا  ینارتش  سپ  دندمآیم ، نمی  زا 
هک هزادـنا  رهب  دوش  ادـج  ام  زا  هار  رد  دـهاوخیم  هک  ره  و  مینک ، یکین  واب  شندوب  هارمه  نامز  رد  میهدـیم و  ار  وا  هیارک  ام  دـیایب  قارعب 

هارمه 
70 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

يراددوخ نتفر  زا  رگید  یهورگ  و  دـنداتفا ، هارب  ترـضح  نآ  اب  ناـنآ  زا  یهورگ  سپ  میزادرپیم ، ار  وا  هار  هزادـنا  نآ  هیارک  دـشاب  اـم 
. دندرک

دزنب ار  دمحم  نوع و  دوخ  دنزرف  ود  مالسلا ) اهیلع  بنیز  شرهاوخ  رهوش  ترـضح و  نآ  يومع  رـسپ   ) رفعج نب  هَّللا  دبع  وس  نآ  زا  ( 1)
: دوب هتشون  نینچ  نآ  رد  هک  داتسرف  وا  يارب  ود  نآ  هلیسوب  زین  همان  داتسرف و  ترضح 
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نآ رب  هک  یهار  نیا  زا  مکانـسرت  وت  رب  نم  اریز  يدرگزاب ، رفـس  نیا  زا  يدـناوخ  ارم  هماـن  نوچ  هک  مهد  دـنگوس  ادـخب  ارت  نم  دـعب  اـما 
اریز دش ، دهاوخ  شوماخ  نیمز  یئانـشور  يورب  نایم  زا  وت  زورما  رگا  و  دـشاب ، نآ  رد  تنادـناخ  یناشیرپ  وت و  تکاله  هکنیا  زا  يوریم 

مسرب و امـش  تمدخ  همان  نیا  لابندب  نم  ات  نکم  باتـش  يوریم  هک  یهارب  و  یتسه ، نانمؤم  دیما  وزرآ و  ناگتفای و  هار  نازورف  غارچ  وت 
. مالسلا

وا دتسرفب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  يارب  همان  ناما  درک  تساوخرد  وا  زا  هتفر  دیعس  نب  ورمع  دزنب  وس ) نآ  زا  داتسرف و  ار  همان  نیا   ) هَّللا دبع 
یکین و هب  راودـیما  ار  وا  همان  نآ  رد  تشون و  ترـضح  نآ  يارب  همان  دیعـس  نب  ورمع  سپ  ددرگ ، زاب  هار  نیا  زا  هک  دزاـس  دـنموزرآ  ار 

رفعج نب  هَّللا  دبع  ییحی و  سپ  داتسرف ، دیعس  نب  ییحی  شردارب  هلیـسوب  ار  همان  نآ  و  تخاس ، رطاخ  هدوسآ  شیوخ  ناج  رب  درک و  هلص 
نآ تشگزاب  رد  دنداد و  واب  ار  دیعس  نب  ورمع  همان  و  هدمآ ) زین  دوخ   ) دوب هداتسرف  ار  دوخ  نارـسپ  هکنآ  زا  سپ  هدیـسر و  ترـضح  نآب 
نآ لابندب  هچنآب  ارم  مدید و  باوخ  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  نم  انامه  دومرف : مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  دندرک ، رایسب  ششوک  ترـضح 

يارب  ار  نآ  دومرف : هدوب ؟ هچ  باوخ  نآ  دنتفگ : ود  نآ  دومرف ، روتسد  موریم 
71 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

دنزرف ودب  دش  دیماان  وا  تشگزاب  زا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  هک  نیمه  سپ  ( 1 ، ) منک رادید  ار  شیوخ  يادخ  ات  تفگ  مهاوخن  هتفگن و  یسک 
دیعـس نب  ییحی  اب  دوخ  و  دـننز ، ریـشمش  شباکر  رد  و  دـنورب ، شهارمهب  دنـشاب و  بانج  نآ  مزالم  داد  روتـسد  دـمحم  نوع و  شیوخ 

هار هلحرم  ود  کیدزن  هک   ) قرع تاذ  لزنمب  ات  هدومرفن  فقوت  دش و  ناور  قارع  يوسب  باتش  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  سپ  تشگزاب  هکمب 
. دیسر تسا ) هکمب 

نانابهگن نازابرس و  سیئر  ریمن  نب  نیصح  دیسر  دایز  نب  هَّللا  دیبعب  هفوک  يوسب  هکم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ندش  راپـسهر  ربخ  نوچ  و 
زا تسا ) هیسداق  زا  رتالاب  هک   ) نافخ هیسداق و  نایم  ینابهگن  رکشل و  وا  و  داتسرف ، تسا ) هفوک  یگنـسرف  هدزناپ  رد  هک   ) هیـسداقب ار  دوخ 

رظن تحت  هدرک و  لرتـنک  ار  ریـسم  نیا  همه  و   ) دراـمگب رگید  يوـس  زا  تـسا ) هفوـک  یکیدزن  هـک   ) هناـطقطق هیـسداق و  ناـیم  و  وـسکی ،
هک دیسر  زجاح  لزنمب  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  و  دیـشاب ،) بقارم   ) دیایب قارعب  دهاوخیم  هک  تسا  نیـسح  نیا  تفگ : مدرمب  و  تفرگ )

مهب اجنآ  رد  دنور  جح  يارب  هفوک  زا  هک  نانآ  اب  دنیآ و  دورف  نآ  رد  هرـصب  جاجح  هک  تسا  ییاج  ۀمرلا  نطب   ) ۀمرلا نطب  زا  تسا  ییاج 
نب ملسم  تداهش  ربخ  زونه  و  داتسرف ، هفوکب  ار  دوخ  یعاضر  ردارب  رطقی  نب  هَّللا  دبع  دناهتفگ  یخرب  و  يوادیص ، رهسم  نب  سیق  دنسر )

: تشون هفوک  مدرمب  وا  هلیسوب  همان  و  دوب ، هدینشن  ار  لیقع 
ار یئادـخ  اـنامه  مـکیلع ، مالـس  دوـخ  ناناملـسم  نینمؤـم و  زا  نارداربـب  یلع  نـب  نیـسح  زا  تـسیا ) هماـن  « ) ِمـیِحَّرلا ِنـمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب  »

. تسین وا  زج  یشتسرپ  هتسیاش  هک  مرازگساپس 
تسد زا  قح  نتفرگ  يرای و  يارب  ناتندمآ  مهارف  امش و  یـشیدنا  کین  زا  نآ  رد  هک  دیـسر  نمب  لیقع  نب  ملـسم  همان  انامه  سپ  دعب  اما 

، دنادرگ کین  ار  ام  راک  هک  ماهتساوخ  ادخ  زا  نم  دادیم ، ربخ  ام  هتفر 
72 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

، مدش راپسهر  امش  يوسب  هکم  زا  ۀیورت  زور  ۀجح  يذ  هام  متشه  هبنشهس  زور  رد  نم  و  ( 1 ، ) دهدب امشب  هراب  نیا  رد  ار  شاداپ  نیرتهب  و 
مکیلع و مالّـسلا  و  میآرد ، امـش  رب  اهزور  نیمه  نم  اریز  دـینک ، شـشوک  دیباتـشب و  دوخ  راک  رد  دیـسر  امـشب  نم  هداتـسرف  نیا  نوچ  و 

. هتاکرب هَّللا و  ۀمحر 
دندوب هتشون  زین  هفوک  مدرم  و  دوب ، هتشون  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآب  همان  دوش  هتـشک  هکنآ  زا  شیپ  بش  تفه  تسیب و  لیقع  نب  ملـسم  و 

(. باتشب و   ) نکم گنرد  تسا ، هدامآ  وت  يرای  يارب  ریشمش  رازه  دص  اجنیا  رد  هک 

72 ص :  رگید ..... ] تانایرج  ترضح و  نآ  هب  ریهز  ندش  قحلم  ترضح و  نآ  هداتسرف  يوادیص  رهسم  نب  سیق  يراتفرگ  ]
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نب هَّللا  دیبع  دزنب  هتفرگ  ار  وا  ریمن  نب  نیصح  نانابهدید )  ) دیسر هیسداقب  دمآ  هفوک  يوسب  دروآیم  ار  ترـضح  همان  هک  رهـسم  نب  سیق 
ار وگغورد  یلع  نب  نیـسح  يور و  ربنمب  ای ) یئوگب  ار  تراک  نایرج  هکنیا  ات  مرادـن  رب  وت  زا  تسد  : ) تفگ واب  هَّللا  دـیبع  داتـسرف ، دایز 

ادخ ناگدنب  نیرتهب  یلع  نب  نیسح  نیا  مدرم  هورگ  يا  تفگ : سپس  دروآ  اجب  ار  يادخ  يانث  دمح و  تفر و  ربنمب  سیق  یئوگب ، ازسان 
نب هَّللا  دیبع  و  دیریذپب ، ار  وا  سپ  مدوب  امش  بناجب  وا  هداتسرف  نم  و  دیآیم ) امش  يوسب  هک   ) تسا ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ 

يالاب زا  ار  وا  داد  روتسد  هَّللا  دیبع  داتسرف ، دورد  وا  رب  تساوخ و  تمحر  ادخ  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  درک و  تنعل  ار  شردپ  دایز و 
، دنتخادنا نیمزب  ار  وا  هتـسب  تسد  هک  دناهتفگ  یخرب  و  تفر ، ایند  زا  هدش  هتـسکش  مهرد  دنتخادنیب  ار  وا  نوچ  و  دنزادنا ، ریزب  رـصق  ماب 
ار شرـس  دـمآ و  شیپ  دوب  یمخل  ریمع  نب  کلملا  دـبع  شماـن  هک  يدرم  دوب ، وا  رد  یقمر  زونه  تسکـش و  مهرد  شیاهناوختـسا  سپ 

. مزاس شاهدوسآ  متساوخ  تفگ : دندرک ؟ ششنزرس  يدرک و  دوب  یتسیاشان  راک  هچ  نیا  دنتفگ : ودب  دیرب 
73 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

هَّللا دبع  اجنآ  رد  دوب  نابایب  نآ  رد  هک  یئاهبآ  زا  یبآب  دیـسر  ات  دـمآیم  هفوک  يوسب  داتفا و  هارب  زجاح  لزنم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ( 1)
مردام ردپ و  تفگ : تفر و  ترضح  نآ  دزنب  دید  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  هدمآ ، دورف  بآ  نآ  رانک  رد  هک  دید  ار  يودع  عیطم  نب 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  دروآ - دورف  بسا  زا  هتفرگ  ار  ترـضح  هدناشک و  نیمزرـس  نیدب  ار  وت  زیچ  هچ  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  تنابرقب 
عیطم نب  هَّللا  دـبع  دـندناوخ ، شیوـخ  يوـسب  ارم  دنتـشون و  نمب  قارع  مدرم  سپ  تسبرب ، تخر  ناـهج  نیا  زا  هیواـعم  ینادـیم  هچناـنچ 
باب رد  مهد  دـنگوس  ادـخب  ارت  دوش ، هراپ  وت  ببـسب  مالـسا  میرح  هکنیا  زا  مروآیم  وت  داـیب  ار  ادـخ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  درکـضرع :

ره یهاوخب  تفالخ ) زا   ) تسا هیما  ینب  تسد  رد  هچنآ  رگا  دنگوس  ادـخب  برع ، تمرح  هراب  رد  مهد  دـنگوس  ادـخب  ارت  شیرق ، تمرح 
هک تسا  مالسا  تمرح  نیا  دنگوس  ادخب  تشاد ، دنهاوخن  سرت  مشچ  يرگید  زا  زگره  وت  زا  سپ  دنتشک  ارت  رگا  و  دنشکیم ، ار  وت  هنیآ 

نیسح هدم  رارق  هیما  ینب  گنج  ربارب  رد  ار  دوخ  و  ورم ، هفوکب  نکم و  ار  راک  نیا  سپ  تسا  برع  تمرح  شیرق و  تمرح  و  دوش ، هراپ 
رد تسا  ییاج  مان  هک   ) هصقاو هار  داد  روتـسد  دایز  نب  هَّللا  دیبع  وس  نآ  زا  دورب  هار  نامهب  هکنیا  زج  تفریذـپن  ار  وا  نخـس  مالّـسلا  هیلع 

شیوخ هارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  و  دیآرد ، ای  دور  نوریب  اههار  نیا  زا  یـسک  دـنراذگن  دـندنبب و  ار  همه  هرـصب  هار  ات  ماش و  ات  هکم ) هار 
ام رب  ار  اههار   ) هکنیا زج  میرادن  يربخ  ام  ادخب  هن  دنتفگ : ربخ )؟ هچ   ) دیـسرپ ناشیا  زا  دروخرب  اهبرعب  ات  تشادـن  ییاج  زا  ربخ  تفریم و 

. داد همادا  دوخ  هارب  ترضح  سپ  میئآرد ، یئاجب  هن  میور و  نوریب  میناوتیمن  دناهتسب )
اب و  میدمآ ، نوریب  هکم  زا  هک  هاگنآ  میدوب  یلجب  نیق  نب  ریهز  هارمهب  ام  دنیوگ : ۀـلیجب  هرازف و  هلیبق  زا  یهورگ  ناگدـننکثیدح  و  ( 2)

ام تفریم  هفوک  يوسب  شناهارمه  اب  وا  هک  نانچ  مه  و   ) میدوب رفس  مه  مالّسلا  هیلع  نیسح  هلفاق 
74 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

زا رتشوخان  ام  دزن  يزیچ  و  میوش ) لزنم  مه  وا  اب  میتساوخیمن  میتشاد  هشیدنا  هیما  ینب  زا  هک  اجنآ  زا  میتفریم و  ریهز  هارمهب  هناگادج  زین 
هک میتشادن  هراچ  نیا  زج  زین  ام  هک  دمآ  دورف  ییاج  رد  تفرب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  هکنیا  ات  میوش ، لزنم  مه  وا  اب  ییاج  رد  هک  دوبن  نیا 

لوغـشم میدوب و  هتـسشن  ام  هک  نایم  نیا  رد  میدـش ، دورف  رگید  يوس  رد  زین  ام  دـمآ و  دورف  وسکی  رد  نیـسح  سپ  میئآ ، دورف  اجنآ  رد 
نیق نب  ریهز  يا  تفگ : هدـمآرد  ام  رب  سپـس  درک  مالـس  هدـمآ  ام  دزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  فرط  زا  يدرم  هاگان  میدوب  یئاذـغ  ندروخ 

رد هچنآ  دوب  هتـسشن  ام  اب  هک  ره  سپ  يورب ؟ وا  دزنب  میوگب )  ) هک تسا  هداتـسرف  وت  يوسب  ارم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  اـبا  اـنامه 
ایآ هَّللا ! ناحبس  تفگ : واب  ریهز  نز  میدرکیمن ) شبنج  چیه   ) تسا ام  رس  رب  هدنرپ  هکنیا  دننام  میتسـشن  شومخ  تخادنا و  تشاد  تسد 
نب ریهز  يدرگ ؟ زاب  سپس  يونشب  ار  شنخـس  يورب و  شدزن  هک  دوش  هچ  يوریمن ؟ وا  يوسب  وت  دتـسرفیم و  وت  يوسب  ادخ  ربمغیپ  رـسپ 
داد روتـسد  و  دیـشخردیم ، شتروـص  هک  ناسنادـب  تشگرب  لاحـشوخ  هک  تشذـگن  يزیچ  تفر و  مالّـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  دزنب  نـیق 
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شیپ يدازآ ، مداد و  قالط  ار  وت  تفگ : شنزب  هاگنآ  دنربب ، مالّسلا  هیلع  نیسح  يوسب  ار  وا  رفس  بابسا  اهراب و  دننکب و  ار  وا  ياههمیخ 
نم يوریپ  دـهاوخیم  امـش  زا  سک  ره  تفگ : دوخ  ناهارمهب  سپـس  يوش ، راـتفرگ  نم  ببـسب  مرادـن  تسود  نم  اریز  ورب ، دوخ  ناـسک 

میدرک گنج  نید ) هار  رد   ) ایرد رد  ام  هک :) تسنیا  نآ  و   ) منک نایب  یثیدح  امـش  يارب  نم  تسا ، ام  رادید  نیرخآ  اجنیا  هن  رگ  و  دـنک ،
هچ نادب  ایآ  تفگ : امب  دوب ) گنج  نآ  رد  هک   ) هَّللا همحر  یسراف  ناملـس  میدروآ ، گنچب  یئاهتمینغ  درک و  ام  هرهب  يزوریپ  دنوادخ  و 

: تفگ ناملـس  يرآ ، میتفگ : دیتسه ؟ ناداش  دنـسروخ و  دـیاهدروآ  تسدـب  هک  اهتمینغ  نیاب  هدرک و  امـش  هرهب  يزوریپ  نیا  زا  دـنوادخ 
تـسدب زورما  هک  اهتمینغ  نیا  زا  دیـشاب  رتناداش  وا  هارمهب  ندرک  گنج  رد  هاگنآ  دـینک  رادـید  ار  دـمحم  لآ  ناناوج  ياقآ  هک  یماـگنه 

ناهارمه  نایم  رد  هتسویپ  دنگوس  ادخب  نآ  زا  سپ  و  مراپسیم ، ادخب  ار  امش  همه  نم  نونکا  تفگ ): ریهز  سپس   ) هدیسر امش 
75 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

. دش هتشک  هکنآ  ات  دوبب  مالّسلا  هیلع  نیسح 
: دنیوگ دننک و  تیاور  دندوب  دسا  ینب  هفئاط  زا  ود  ره  هک  لعمشم  نب  رذنم  نامیلس و  نب  هَّللا  دبع  و  ( 1)

سپ دشکیم ، اجکب  شراک  ماجنارس  میرگنب  میسرب و  مالّسلا  هیلع  نیـسحب  هار  رد  هکنیا  زج  میتشادن  یهودنا  میدروآ  ياجب  جح  ام  نوچ 
کیدزن نوچ  و  میدیسر ، ترضح  نآب  تسا ) ییاج  مان  هک   ) دورز لزنم  رد  ات  میدناریم  باتشب  ار  دوخ  نارتش  میداتفا و  هارب  هفوک  يوسب 

هیلع نیـسح  درک و  جـک  ار  دوخ  هار  درک  رادـید  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  دـیآیم و ) هک   ) میدـید هفوک  لها  زا  ار  يدرم  میدـش  واب 
هارب ترضح  نآ  لابندب  زین  ام  داتفا ، هارب  هدرک  شیاهر  درک ) جک  ار  هار  درم  نآ  دید  نوچ   ) دنیبب و ار  وا  تساوخیم  ایوگ  داتـسیا  مالّـسلا 
درم نآ  يوسب  ام  تسوا  دزن  هفوک  ربخ  اریز  میـسرپب  وا  زا ) هفوک  لاوحا  عاضوا و   ) زا میورب  درم  نیا  دزن  تفگ : ام  زا  یکی  سپ  میداـتفا ،
دوب دـسا  ینب  هلیبق  زا  تفگ : یتسه ؟ ياهلیبق  هچ  زا  درم  يا  میتفگ : ودـب  مکیلع » و  : » تفگ کـیلع » مالّـسلا  : » میتفگ هدیـسر  واـب  اـت  هتفر 

هکنیا زا  سپ  و   ) میتشاد نایب  وا  يارب  ار  دوخ  بسن  زین  اـم  متـسه ، نـالف  نب  رکب  نم  تفگ  یتسیک ؟ وت  میتسه  دـسا  ینب  زا  زین  اـم  میتفگ :
نب ملـسم  ات  مدماین  نوریب  هفوک  زا  نم  يرآ  تفگ : نک ؟ هاگآ  یتشاذگ  رـس  تشپ  هک  یمدرم  زا  ار  ام  میتفگ : واب  میتخانـش ) ار  رگیدمه 

، دندیشکیم رازاب  رد  هتفرگ و  ار  ناشاهاپ  هک  مدید  ار  ود  نآ  و  دندش ، هتشک  ةورع  نب  یناه  لیقع و 

75 ص :  ترضح .....  نآ  هب  ملسم  تداهش  ربخ  ندیسر  ]

دزنب ام  دمآ  دورف  هک  یماگنه  دمآ  دورف  ۀـیبلعث  لزنمب  یهاگماش  ات  میداتفا  هارب  وا  اب  میدیـسر و  مالّـسلا  هیلع  نیـسحب  ات  میتشگرب  ام  سپ 
رگا هک  تسا  يربخ  ام  دزن  انامه  دنک  محر  تیادخ  میدرکـضرع : واب  ام  داد ، ار  ام  مالـس  خساپ  میدرک ، مالـس  وا  رب  هدـمآ  ترـضح  نآ 

یناهنپ  یهاوخ  رگا  و  میئوگب ، وت  يارب  ار  نآ  اراکشآ  یهاوخب 
76 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

ار يزار  دننم و  رارسا  مرحم  یگمه  نانیا  و   ) تسین ناشیا  نم و  نایم  هدرپ  دومرف : سپـس  ( 1  ) درک دوخ  باحصأب  امب و  یهاگن  ترضح 
وا زا  متـساوخیم  نم  يرآ و  دومرف : یتشگ ؟ وربور  وا  اـب  رـصع  زورید  هک  يراوس  نآ  يدـید  اـیآ  میتفگ : واـب  مرادـن ) هدیـشوپ  ناـشیا  زا 

: میتفگ منکب  ار ) لاوحا  عاضوا و   ) شسرپ
وگتـسار و دـنمدرخ و  ام  هلیبق  زا  دوب  يدرم  وا  و  میدومن ، تیافک  ار  امـش  ندرک  شـسرپ  زا  میدرک و  يریگربخ  وا  زا  وت  رطاخب  ام  ادـخب 
هتفرگ و ار  ناـشاهاپ  هک  دوب  هدـید  دوخ  درم  نآ  هدـش و  هتـشک  یناـه  ملـسم و  اـت  دوب  هدـماین  نوریب  هفوک  زا  هک  داد  ربخ  اـمب  وا  و  اـناد ،

: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  دندیشکیم ، رازاب  رد  ار  ناشاهندب 
ادخب ار  وت  ام  میدرکضرع : واب  ام  سپ  درک  يراج  نابز  رب  راب  دنچ  ار  نخـس  نیا  و  داب ، ناشیا  رب  ادخ  تمحر  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  »

همه میـسرتیم  هکلب  يرادن ، هعیـش  روای و  هفوک  رد  وت  هک  اریز  يدرگزاب  اج  نیمه  زا  هک  تنادناخ  دوخ و  ناج  هراب  رد  میهدـیم  دـنگوس 
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: دنتفگ نانآ  دش ؟ هتشک  ملسم  انامه  دیشیدنا  هچ  دومرف : هدرک  لیقع  نارسپب  یهاگن  ترضح  نآ  دنشاب ؟ وت  نایز  رازآ و  راک  رد  نانآ 
نانیا زا  سپ  دومرف : هدرک  امب  ور  مالّسلا  هیلع  نیسح  میـشچب  مه  ام  دیـشچ  وا  هچنآ  ای  میریگب  ار  دوخ  نوخ  ماقتنا  ات  میدرگن  زاب  ام  ادخب 

واب ام  سپ  دش ) دهاوخن  وا  ریگولج  يزیچ  و   ) دراد هار ) نیاب   ) نتفر رب  میمـصت  هک  میتسناد  نخـس ) نیا  زا   ) ام تسین ،! یگدنز  رد  يریخ 
ادخب دندرکضرع : ترـضح  نآ  ناهارمه  دنک ، تمحر  ار  امـش  ادخ  دومرف : دروآ ، شیپ  وت  يارب  تسا  ریخ  هچنآ  دنوادخ  میدرکـضرع :

ات دنامب  اجنآ  رد  دش و  شوماخ  ترـضح  دننک ) تیرای  و   ) دنباتـشب وت  يوسب  مدرم  یئآرد  هفوکب  رگا  یتسین و  لیقع  نب  ملـسم  دـننام  وت 
اجنآ زا  سپس  دنتشادرب  هارمه  هدیشک  يرایـسب  بآ  نانآ  دیرادرب ، رایـسب  بآ  دومرف : دوخ  نامالغ  ناناوجب و  دش  هاگرحـس  ماگنه  نوچ 

نآ هک  تشذگ  قباس  رد  دیوگ : مجرتم   ) دیسر واب  رطقی  هَّللا  دبع  تداهـش  ربخ  اجنآ  رد  و  دیـسر ، هلابز  لزنمب  ات  دمآ  سپ  دندرک ، چوک 
اجنآ رد  مرتحم  فلؤم  دوب و  يوادیص  رهسم  نب  سیق  دوب  هدرب  ار  ترضح  نآ  همان  دش و  هتشک  یناه  ملسم و  زا  سپ  هفوک  رد  هک  سک 

هک  دومرف  يروآدای 
77 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

فلؤم دوخ  هچنآب  انب  و  تسا ، هتـسد  نیا  هتفگ  رب  انب  تیاور  نیا  و  دوب ، بانج  نآ  یعاضر  ردارب  رطقی  هَّللا  دبع  سک  نآ  یخرب  هتفگب  انب 
: نومضم نیدب  دناوخ  مدرم  يارب  دروآ و  نوریب  همان  مالّسلا  هیلع  نیسح  لاح  رهب  ( 1 ( ) هدوب رهسم  نب  سیق  دومرف  رایتخا  هر ) )

دبع ةورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  ندش  هتشک  ربخ )  ) نآ هدیـسر و  امب  يزیگنا  تشهد  ربخ  انامه  دعب  اما  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
همذ و و  ددرگزاب ، تسین و  وا  رب  یکاب  ددرگزاب  دـهاوخیم  هک  ره  سپ  دناهدیـشک ، ام  يرای  زا  تسد  ام  نایعیـش  انامه  و  تسا ، رطقی  هَّللا 

ياجب دندوب  هدمآ  وا  اب  هنیدم  زا  هک  شناهارمه  نامه  ات  دنتفر  تسار  پچب و  هدش و  هدنکارپ  وا  رانک  زا  مدرم  تسین ، وا  رب  ام  زا  يدـهع 
مالّـسلا هیلع  بانج  نآ  هک  دوب  نآ  يارب  درک  ار  راـک  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا  و  دنتـسویپ ، ناـشیاب  سپ  نآ  زا  هک  یکدـنا  دـندنام و 

رد يرهـشب  وا  دـناهدرک  نامگ  هک  هدوب  نیا  رطاخب  ترـضح  نآ  زا  ناـشیا  يوریپ  دـناهدمآ  شلابندـب  هک  یئاـهبرع  نیا  اـنامه  تسنادـیم 
دنوریم هک  یهار  نیاب  نانیا  تساوخیم  تشادن و  شوخ  ار  ینعم  نیا  ترـضح  و  دش ، دـنهاوخ  وا  ریذـپنامرف  اجنآ  مدرم  دـمآ و  دـهاوخ 

سپس دنرادرب  رایسب  بآ  داد  روتـسد  دوخ  ناهارمهب  دش  هاگرحـس  نوچ  و  دننکن ، يراکب  مادقا  هتـسنادن  و  تسیچ ، نآ  ماجنارـس  دننادب 
ریپ دوب ، ناذوـل  نب  ورمع  شماـن  هک  درک  رادـید  اـجنآ  رد  ار  همرکع  ینب  زا  يدرمریپ  دـمآ ، دورف  اـجنآ  رد  هدیـسر  هبقع  نطبب  اـت  دـنتفرب 

ياهریشمش اههزینرـس و  يوسب  زج  يورن  ادخب  اریز  يدرگزاب  هک  مهد  دنگوس  ادخب  ارت  تفگ : ریپ  هفوکب ، دومرف : يوریم ؟ اجکب  تفگ :
وت يارب  ار  اهراک  دندرکیم و  تیافک  ار  وت  نمـشد  اب  گنج  زا  رگا  دـناهدرک ) توعد  ارت  و   ) هداتـسرف وت  يوسب  هک  یمدرم  نیا  و  هدـنرب ،

وت هاگنآ  دندرکیم  هاربور  هدامآ و 
78 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

رد حالص  نم  هدیسر ) وت  شوگب  نانآ  زا  هک  اهیئافویب  نیا  و   ) ینکیم نایب  امش  هک  عضو  نیا  اب  یلو  ( 1 ، ) دوب وکین  يدشیم  دراو  ناشیا  رب 
بولغم دوخ  راک  رد  یلاعت  يادخ  نکل  و  تسین ، هدیشوپ  نم  رب  یـشیدنا  وت  هچنآ  ادخ  هدنب  يا  دومرف : ترـضح  منیبیمن ، امـش  راک  نیا 

و دنزیرب ، نم  نوخ  ات  دنرادنرب  نم  زا  تسد  ادخب  دومرف : سپس  دش ) دهاوخن  نآ  زج  هتفرگ  رارق  نآ  رب  یلاعتقح  هدارا  هچنآ  ینعی   ) دوشن
اهتما نیرتنوبز  نیرتتسپ و  هک  اج  نادب  ات  دنک  تسپ  نوبز و  ار  نانآ  هک  ار  یـسک  دزاس  طلـسم  ناشیا  رب  دـنوادخ  دـندرک  نینچ  نوچ 

. دنوش

78 ص :  یحایر .....  دیزی  نب  رح  اب  ترضح  نآ  دروخرب  ]

داتفا هارب  سپس  دنرادرب ، رایسب  بآ  دومرف  روتسد  ناناوجب  نانچمه  دش  هاگرحس  نوچ  دیسر  فارش  لزنمب  ات  دش  راپـسهر  اجنآ  زا  سپس 
ریبـکت ارچ  ربـکا ، هَّللا  دوـمرف : زین  ع )  ) نیـسح ربـکا » هَّللا  : » تفگ ناـهارمه  زا  يدرم  تفریم  هارب  هک  ناـنچمه  و  تفر ، هار  زور  همین  اـت  و 
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نآ رد  امرخ  تخرد  زگره  اـم  هک  تسا  ینیمزرـس  اـجنیا  ادـخب  دـنتفگ : باحـصا  زا  یهورگ  مدـید ، اـمرخ  ناـتخرد  درکـضرع : یتفگ ؟
، منیبیم ار  ناـمه  ادـخب  زین  نم  دومرف : تسا ، بسا  ياهـشوگ  مینیبیم  ادـخب  دـنتفگ : دـینیبیم ؟ هچ  سپ  دومرف : ع )  ) نیـسح میاهدـیدن ،
؟ میوش وربور  رکـشل  نیا  اب  ور  کی  زا  هداد و  رارق  رـس  تشپ  رد  ار  نآ  میرب و  هانپ  نادب  هک  میرادـن  یهاگهانپ  اجنیا  رد  ام  دومرف : سپس 

دیهاوخیم امش  هک  تسا  نانچ  اجنآ  دیریگ  یشیپ  اج  نادب  رگا  تسا ، امش  پچ  تمس  رد  هک  تسا  مسح  وذ  لزنم  نیا  ارچ  میتفگ : واب  ام 
پچ تمس  ترضح  نآ  سپ  دش ) دیهاوخ  وربور  دنسریم  هک  رکـشل  نیا  اب  وسکی  زا  هداد و  رارق  رـس  تشپ  ار  نآ  هک  تسه  ياهپت  ینعی  )

میتسیرگن  کین  نوچ  دش و  ادیپ  نابسا  ياهندرگ  هک  تشذگن  يزیچ  میتفر ، وس  نادب  وا  اب  زین  ام  هتفرگ  ار  هار 
79 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

ناشیا هزین  ياهرـس  ایوگ  و  دندرک ، جک  ام  يوسب  ار  دوخ  هار  زین  نانآ  میدرک  جک  ار  هار  ام  دـندید  هک  نوچ  و  ( 1 ، ) میدش وسکیب  هار  زا 
هک خلم  زا  رتکچوک  تسا  یئاههدنرپ  اجنیرد  نآ  زا  دوصقم  تسا و  بوسعی »  » عمج بیـساعی » : » دیوگ مجرتم   ) دوب بوسعی  هدـنرپ  نوچ 

برع و  دنزیم ، بآ  رب  ار  دوخ  مد  دنکیم و  زاورپ  بآ  يور  رد  رتشیب  و  دراد ، يزارد  کیراب و  مد  و  تسا ، كزان  رایـسب  رپ  راهچ  ياراد 
گنچب يارب  نانآ  سپ  دوب ، ناگدـنرپ  ياهلاب  ایوگ  ناـنآ  ياـهمچرپ  و  دـننکیم ) هیبشت  نآ  دوخ  اـی  ناویح  نآ  مدـب  ار  کـیراب  ياـهزیچ 

ع)  ) نیسح میدروآرد ، شیوخ  فرـصت  رد  ار  ناکم  نآ  هتـسج  یـشیپ  نانآ  زا  ام  و  دنتفرگ ، یـشیپ  مسح  يذ  يوسب  هاگهانپ  نآ  ندروآ 
، یمیمت دیزی  نب  رح  هارمه  دندوب  راوس  رفن  رازه  کیدزن  دندیـسر و  رکـشل  نآ  و  دندرک ، اپرب  اجنآ  رد  ار  اهرداچ  اههمیخ و  داد  روتـسد 

رـس رب  اههمامع  دوخ  نارای  اب  ع )  ) نیـسح و  داتـسیا ، ع )  ) نیـسح ربارب  رد  زور  همین  ياسرف  تقاط  يامرگ  رد  دوخ  رکـشل  اب  ات  دمایب  سپ 
بآ ار  مدرم  نیا  دومرف : دوخ  ناناوجب  دید ) رح  رکـشل  رد  یگنـشت  راثآ  هک   ) ترـضح دـندوب ، هدومن  نازیوآ  ندرگب  ار  اهریـشمش  هتـسب 

کیدزن هدرکرپ  بآ  زا  ار  اهماج  اههساک و  هدمآ  شیپ  و  دندرک ، نانچ  سپ  دینک ، رت  زین  ار  ناشنابـسا  ناهد  و  دینک ، ناشباریـس  دـیهد و 
بآ ار  يرگید  بسا  دـندرکیم و  رود  بسا  نآ  ناهد  زا  دـندروخیم  نهد  جـنپ  اـی  راـهچ  اـی  نهد  هس  هک  نیمه  دـندربیم و  اهبـسا  ناـهد 

هک مدوب  يرفن  نیرخآ  مدوب و  رح  رکـشل  رد  زور  نآ  نم  دـیوگ : یبراـحم  ناـعط  نب  یلع  دـنداد ، بآ  تیفیک  نیاـب  ار  همه  اـت  دـندادیم 
و شکبآ ، رتش  يانعمب  هیوار   ) ناـباوخب ار  هیوار  دومرف : دـید  ار  مبـسا  نم و  یگنـشت  ع )  ) نیـسح نوچ  مدیـسر ، اـج  نادـب  رکـشل  لاـبند 

نم ور  نیا  زا  دوب ، شکبآ  رتش  ترضح  دارم  و   ) دوب کشم  يانعمب  نم  شیپ  هیوار  دیوگ : ناعط ) نب  یلع  هدمآ ، زین  بآ  کشم  يانعمب 
ماشایب دومرف : مدناباوخ  ار  رتش  نم  ناباوخب ، ار  رتش  ردارب  رـسپ  يا  دومرف : مدیمهفن ) نم  دش  هجوتم  هک  ع )  ) ماما مدـیمهفن ، ار  وا  دوصقم 

سپ منکب ، هچ  متـسنادن  نم  ناچیپ ، هب  ار  کشم  رـس  دومرف : ع )  ) نیـسح تخیریم ، کشم  ناـهد  زا  بآ  مماـشایب  متـساوخیم  هچ  ره  نم 
. مدرک باریس  زین  ار  مبسا  مدیماشآ و  سپ  دناچیپ  ار  نآ  تساخرب و  بانج  نآ  دوخ 

80 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
رح دیآ و  دورف  هیسداقب  دوب  هداد  روتسد  واب  دوب و  هداتسرف  ار  ریمن  نب  نیصح  دایز  نب  هَّللا  دیبع  و  دمآیم ، هیـسداق  زا  دیزی  نب  رح  و  ( 1)
رهظ زامن  ماگنه  ات  داتسیا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربارب  نانچمه  رح  سپ  دتسرفب ، نیسح  هار  رسب  راوس  رازه  اب  دوخ  يور  شیپ  زا  ار  دیزی  نب 
زامن ندناوخ  تقو  هماقا و  نتفگ  ماگنه  نوچ  و  دیوگ ، زامن  ناذا  دومرف  روتسد  ار  قورسم  نب  جاجح  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  سپ  دش ،

يا دومرف : سپس  دروآ  اجب  ار  يادخ  يانث  دمح و  سپ  دمآ ، نوریب  زامن  رهب  زا  درک و  اپرب  نیلعن  هدیشوپ و  سابل  مالّسلا  هیلع  نیسح  دش 
ماما و ام  اریز  ایب  ام  دزنب  هک  دندمآ  نم  دزنب  امـش  ناگداتـسرف  دیـسر و  نمب  امـش  ياههمان  هک  هاگنآ  ات  مدماین  امـش  دزنب  نم  مدرم  هورگ 

دیتسه دوخ  نخس  اههتفگ و  نامه  رس  رب  رگا  سپ  دروآ ، مهارف  تقیقح  یئامنهارب و  ار  ام  وت  هلیـسوب  ادخ  تسا  دیما  و  میرادن ، یئاوشیپ 
نیا رگا  و  مشاب ، رطاخ  هدوسآ  نآ  ببسب  هک  دینک ) هزات  نم  اب  ار  دوخ  تعیب  و   ) دیهدب نمب  يدهع  نامیپ و  امش  و  ماهدمآ ، امش  دزنب  نم 

؟ مدرگیمزاب اجنامهب  ماهدمآ  هک  اجنآ  زا  دیرادن  شوخ  ارم  ندمآ  دینکیمن و  ار  راک 
یهاوخیم ایآ  دومرف : ّرحب  سپ  دش ، اپ  رب  زامن  و  وگب ، هماقا  دومرف : وگناذاب  ترضح  تفگن ، نخس  نانآ  زا  یسک  هتشگ  شوماخ  یگمه 
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هیلع نیـسح  سپ  میناوخیم ، زامن  امـش  رـس  تشپ  زین  ام  ناوخب و  زامن  امـش  هکلب  هن ، درکـضرع : یناوخب ؟ زاـمن  دوخ  ناـهارمه  اـب  مه  وت 
هک همیخب  تشگزاب و  شیوخ  ياجب  زین  رح  و  دندمآ ، درگ  وا  دزن  شباحـصا  دمآرد و  دوخ  همیخب  سپـس  دناوخ ، زامن  ناشیا  اب  مالّـسلا 

، دنتـشگزاب دندوب  نآ  رد  هک  رکـشل  فصب  نانآ  هیقب  و  هدمآ ، وا  دزنب  شناهارمه  زا  یهورگ  دمآرد و  دندوب  هدرک  اپرب  اجنآ  رد  وا  يارب 
نتفر هدامآ  دومرف : روتسد  مالّسلا  هیلع  نیسح  دش  رصع  ماگنه  نوچ  تسشن ، نآ  هیاس  رد  تفرگ و  ار  دوخ  بسا  هنهد  نانآ  زا  يدرم  ره 

ناهارمه  دنوش ،
81 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  هتفگ ، زامن  هماقا  دهد و  زاوآ  رـصع  زامن  يارب  داد  روتـسد  دوخ  يدانمب  سپـس  ( 1 ، ) دندش نتفر  هدامآ  ترضح 
اما دومرف : سپس  دروآ  اجب  ار  يادخ  يانث  دمح و  تشگرب و  مدرم  نآ  يوسب  داد  مالـس  نوچ  دناوخ و  رـصع  زامن  داتـسیا و  هدمآ  شیپ 

ام دشابیم و  امش  زا  دنوادخ  يدونشوخ  ثعاب  رتشیب  دیـسانشب  نآ  لهأ  يارب  ار  قح  دیـسرتب و  ادخ  زا  امـش  رگا  انامه  مدرم  هورگ  يا  دعب 
رد متس  روزب و  و  تسین ، ناشیا  يارب  هک  دننک  يزیچ  ياعدا  هک  نانیا  زا  میئامش  رب  یئاورنامرفب  رتراوازـس  میتسه و  ص )  ) دمحم نادناخ 

تسا نآ  زج  نونکا  امش  هشیدنا  و  دینامب ، نادان  ام  قح  هراب  رد  دیهاوخیم  دیرادن و  شوخ  ار  ام  یئاورنامرف  رگا  و  دننک ، راتفر  امـش  نایم 
ناگداتسرف نیا  منادیمن  ادخب  نم  تفگ : رح  مدرگزاب ؟ امش  دزن  زا  نونکا  مه  دنتفگ  نمب  امـش  ناگداتـسرف  دیتشون و  نمب  اههمان  رد  هک 

نآ ناعمس  نب  ۀبقع  يا  دومرف : دوب ) ناعمس  نب  ۀبقع  وا  مان  هک   ) شنارای زا  یخربب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  تسیچ ! یئوگیم  هک  اههمان  نیا  و 
دروآ و نوریب  ذـغاک  همان و  زا  رپ  نیجرخ  ود  درم  نآ  سپ  رایب ، نوریب  تسا  نآ  رد  ناشیا  ياههمان  هک  یگرزب ) هسیک  ود  و   ) نیجرخ ود 
ار وت  نوچ  هک  میراد  روتـسد  اهنت  ام  و  دناهتـشون ، وتب  ار  اـههمان  نیا  هک  میتسین  ناـسک  نآ  زا  اـم  تفگ : رح  تخیر ، ترـضح  نآ  يولج 

نیا زا  رتکیدزن  وت  يارب  گرم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  میروآ ، رد  هَّللا  دـیبع  رب  هفوک  رد  ار  وت  اـت  میوشن  ادـج  وت  زا  میدرک  رادـید 
: دومرف هدرک  دوخ  باحصاب  ور  سپس  تسا ، وزرآ 

هک نیمه  دیدرگزاب ، هنیدم ) هارب  : ) دومرف هاگنآ  هدش  راوس  زین  نانز  ات  دـندرک  گنرد  هدـش و  راوس  ترـضح  نآ  ناهارمه  دـیوش ، راوس 
: دومرف رحب  مالسلا  هیلع  نیسح  دندرک ، يریگولج  نانآ  تشگزاب  زا  رکشل  نآ  دندرگزاب  دنتفر 

نمب ار  نخس  نیا  یتسه  نآ  رد  وت  هک  یلاح  نینچ  رد  وت  زج  برع  زا  یـسک  رگا  تفگ : رح  یهاوخیم ؟ هچ  ام ) زا   ) دنیـشنب تیازعب  ردام 
ردام مان  مناوتیمن  نم  ادخب  یلو  مدربیم ، نتفرگ  ازعب  ار  شردام  مان  دوب  هک  ره  زین  نم  تفگیم 

82 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
دزنب ار  امش  مهاوخیم  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  سپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ( 1 ، ) مربب مراد  نآ  رب  یئاـناوت  هک  یهار  نیرتـهبب  زج  ار  وت 

نانخـس نیا  راب  هس  و  مرادنزاب ، وت  زا  تسد  ادخب  زین  نم  تفگ : رح  دمآ ، مهاوخن  وت  هارمه  نم  ادخب  دومرف : مربب ، هَّللا ) دـیبع  ینعی   ) ریما
نیا زج  مرادن ، امـش  اب  ندرک  گنج  روتـسد  نم  تفگ : رح  دش ، رایـسب  ناشنایم  نخـس  نوچ  و  دـش ، لدـب  در و  رح  ترـضح و  نآ  نایم 

هک ریگ  شیپ  رد  یهار  سپ  ینکیم ، يراددوخ  هفوکب  ندمآ  زا  هک  نونکا  مربب  هفوکب  ار  امـش  ات  موشن  ادج  وت  زا  مراد  روتـسد  هک  تسین 
هَّللا دـیبع  ینعی )  ) ریمأب همان  باب  نیا  رد  نم  ات  ددرگ ، رارقرب  فاـصنا  امـش  راـتفگ )  ) نم و راـتفگ )  ) هناـیم و  هنیدـمب ، هن  دورب و  هفوکب  هن 
سپ وش ، هناور  اـجنیا  زا  موـشن ، وـت  راـک  رد  يزیچب  هدوـلآ  دـشاب و  نآ  رد  نم  نید  تمالـس  هک  درآ  شیپ  يراـک  ادـخ  دـیاش  مسیوـنب ،

ترضح نآ  اب  شناهارمه  اب  زین  رح  داتفا و  هارب  تفریم ) هنیدمب  هک   ) بیذع هار  و  تفریم ) هفوکب  هک   ) هیسداق هار  پچ  تمس  زا  ترـضح 
یهاوخب رگا  هک  مهد ) تدنگوس  ادخب  و   ) مروآ وت  دایب  دوخ  هراب  رد  ار  ادخ  نم  نیـسح  يا  تفگیم : بانج  نآب  نانچمه  رح  و  دنتفریم ،

: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  دش ! یهاوخ  هتشک  ینک  گنج 
؟ دش دهاوخ  هدوسآ  ناترطاخ  و   ) دوشیم هاربور  امش  ياهراک  دیشکب  ارم  رگا  ایآ  و  یهد ؟ میب  ارم  گرمب  ایآ 

ص)  ) ادخ لوسر  يرایب  تساوخیم  هک  شیومع  رسپب  سوا  ردارب  هک  میوگ  نانچ  نم  و  دینکیم )؟ امـش  هک  تسا  یهابتـشا  رکف  نیا  ینعی 
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: تفگ شخساپ )  ) رد دش  یهاوخ  هتشک  يوریم ؟ اجک  تفگیم : دادیم و  میب  ار  وا  شیومع  رسپ  و  دورب ،
. دگنجب مالسا  لاح  رد  دشاب و  قح  شتین  هک  یماگنه  تسین ، گنن  درمناوج ) ای   ) ناوج يارب  گرم  موریم و  نم  - 1
. دنک تشپ  يراکهنگب  هتشگ ، ادج  نید ) رد   ) ناگدشدوبان زا  و  دنک ، يزابناج  هتسیاش  حلاص و  نادرم  هار  رد  و  - 2

83 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
ار وت  ینیب  ینامب و  هدنز  هک  وت  يارب  تسا  سب  مرادن ، یـشنزرس  مدرم  رگا  متـسین و  نامیـشپ  مدنام  هدنز  رگا  تروص ) نیا  رد   ) سپ - 3

(. يوش نوبز  و   ) دنلامب كاخب 
زا هدادن ، دایز  رسپب  ندش  میلست  يراوخب و  نت  یلو  هداد  ندش  هتشکب  نت  ترـضح  نآ  تسناد   ) دینـش ار  نخـس  نیا  هک  دیزی  نب  رح  ( 1)

اجنآ زا  دندیـسر ، تاناجهلا  بیذـع  لزنمب  ات  رگید ، يوس  زا  ع )  ) نیـسح و  تفریم ، وسکی  زا  دوخ  ناهارمه  اب  تفر و  يرانکب  ور )، نیا 
؟ تسیک زا  همیخ  نیا  دیـسرپ : داتفا  همیخب  شمـشچ  اجنآ  رد  دمآ ، دورف  اجنآ  رد  دیـسر و  لتاقم  ینب  رـصقب  ات  تشذـگب  ع )  ) نیـسح زین 
: تفگ واب  دمآ  وا  دزنب  ترـضح  هداتـسرف  نوچ  دیناوخب ، نم  شیپ  ندمآب  ار  وا  دومرف : ترـضح  تسا  یفعج  رح  نب  هَّللا  دیبع  زا  دـنتفگ :

رطاـخب زج  مدـشن  نوریب  هفوک  زا  نم  ادـخب  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » تفگ هَّللا  دـیبع  دـناوخیم ، ارت  هک  تسا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نیا 
نآ دزن  هداتـسرف  دنیبب ؟ ارم  وا  هن  منک و  رادید  ار  وا  مهاوخیمن  نم  ادخب  دیآرد ، اجنآب  ع )  ) نیـسح مشاب و  اجنآ  رد  متـشادن  شوخ  هکنیا 

ار وا  سپـس  تسـشن  هدرک  مالـس  هدش  دراو  وا  رب  دمآ و  وا  دزنب  هتـساخرب  ع )  ) نیـسح سپ  دـیناسر ، ضرعب  ار  وا  نخـس  هدـمآ  ترـضح 
سپ دومرف : ع )  ) نیسح درک ، وگزاب  دوب ) هتفگ  ترضح  نآ  هداتـسرفب  هک   ) ار نخـس  نامه  رح  نب  هَّللا  دیبع  درک ، توعد  دوخ  یهارمهب 

ام يرای  سپس  دونشب و  ار  ام  یسکیب  دایرف  هک  تسین  یـسک  دنگوس  ادخب  اریز  ینک ، گنج  ام  اب  هکنیا  زا  زیهرپب  ینکیمن  ام  يرای  رگا 
. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخن  زگره  راک  نیا  اما  تفگ : هَّللا  دیبع  دوش ! دوبان  هکنیا  زج  دنکن  ار 

و دنرادرب ، بآ  داد  روتـسد  شیوخ  ناناوجب  دـش  بش  رخآ  نوچ  و  دـمآرد ، شیوخ  ياههمیخب  ات  تساخرب  وا  شیپ  زا  ع )  ) نیـسح سپ 
ۀبقع درک ، چوک  لتاقم  ینب  رصق  زا  و  دننک ، چوک  داد  روتسد  سپس 

84 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
سپ تفرگ و  ار  وا  یباوخ  كدـنا  دوب  بسا  يور  رب  ترـضح  نآ  هک  نانچمه  میتفرب و  بانج  نآ  هارمهب  یتعاس  ( 1 : ) دیوگ ناعمس  نب 
نابز رب  ار  تاملک  نیا  راب  هس  ای  راب  ود  و  َنیَِملاـْعلا » ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » تفگیم دـش  رادـیب  باوخ  زا  هکنیا  زا 

: تفگ هدمآ  شیپ  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  شدنزرف  درک ، يراج 
( كدنا باوخ  نآ  رد   ) سپ متفر ، باوخ  یکدنا  ناج  رـسپ  دومرف : يدـنار ؟ نابز  رب  هَّلل »...  انا   » يدروآ و ياجب  ار  يادـخ  دـمح  هچ  زا 
ام ياهناج  نآ  هک  متـسناد  دوریم ،! ناشیا  يوسب  اهگرم  دنوریم و  هورگ  نیا  تفگیم : دـش و  راکـشآ  نم  يور  شیپ  هک  مدـید  ار  يراوس 

: تفگ یلع  دهدیم ، ار  ام  گرم  ربخ  هک  تسا 
ناگدـنب تشگزاب  هک  یئادـخ  نادـب  دـنگوس  ارچ - دومرف : میتسین ؟ قح  رب  ام  رگم  ایآ  درواین  شیپ  امـش  يارب  يدـب  دـنوادخ  ناـج  ردـپ 

نیرتهب تیادخ  دومرف : واب  ع )  ) نیـسح میریمب ، قح  رب  هکنیا  زا  میرادـن  كاب  یلاح  نینچ  رد  ام  سپ  تفگ : میقحرب ) ام  - ) تسوا يوسب 
ناهارمه اب  دش و  راوس  باتشب  دناوخب و  دادماب  زامن  هدمآ  دورف  دش  حبص  نوچ  و  دنک ، تیانع  وتب  درب  دوخ  ردپ  زا  يدنزرف  هک  یـشاداپ 
تمـسب  ) ار شنارای  وا و  دمآیم و  دیزی  نب  رح  سپ  دزاس ، هدنکارپ  رح ) رکـشل  زا   ) ار نانآ  تساوخیم  هتفرگ  ار  پچ  تمـس  باحـصا  و 

زا هدرک  تمواقم  زین  نانآ  تفرگیم  تخـس  دنادرگیم و  زاب  هفوک  تمـسب  ار  نانآ  رح  هاگ  ره  و  دـنادرگیم ، زاب  تفریم ) هفوکب  هک  تسار 
هک اج  نامه  يونین  هب  ات  دنتفر  پچ  تمـسب  نانچمه  سپ  دـنتفریم ، يرانکب  ناهارمه  اب  رح  و  دـندرکیم ، يراددوخ  تسار  تمـسب  نتفر 

هدنکفا شود  رب  نامک  و  تشاد ، نتب  گنج  حالس  دوب و  راوس  وکین  یبسا  رب  هک  يراوس  ماگنه  نیا  رد  دندیـسر ، دمآ  دورف  ع )  ) نیـسح
و ع )  ) نیسحب هدرک و  مالس  شناهارمه  دیزی و  نیرحب  دیسر  نانآب  نوچ  دنداتسیا ، وا  هارب  مشچ  یگمه  سپ  دیـسر ، هفوک  تمـس  زا  دوب 
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دعب اما  ( 2 : ) دوب هتشون  همان  نآ  رد  هک  داد  رحب  دایز  نب  هَّللا  دیبع  زا  همان  و  درکن ، مالس  شنارای 
85 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

اجنآ رد  يزبس  هن  هک  هاگهانپیب  ینیمز  رد  ار  وا  و  ریگب ، تخـس  نیـسح  رب  ار  راـک  دـمآ  وت  دزن  نم  هداتـسرف  دیـسر و  وتب  نم  هماـن  نوچ 
میارب ارم  روتـسد  ماجنا  ربخ  ات  دوشن  ادج  وت  زا  دشاب و  وت  هارمه  ماهداد  روتـسد  ار  دوخ  هداتـسرف  نم  انامه  سپ  رآ ، دورف  یبآ  هن  دـشاب و 

. مالّسلا و  دروایب .
يارب  ) دیسر همان  هک  اج  نامه  هداد  روتـسد  نمب  هک  تسا  هَّللا  دیبع  ریما : همان  نیا  تفگ : شنارای  ترـضح و  نآب  رح  دناوخ  ار  همان  نوچ 

، مهد ماجنا  امش  هراب  رد  ار  شروتسد  ات  دوشن  ادج  نم  زا  هداد  شروتسد  هک  تسوا  هداتسرف  زین  نیا  و  مریگب ، تخـس  امـشب  ندمآ ) دورف 
تردام تفگ : واب  سپ  تخانـش ، ار  وا  هدرک  هاگن  دایز  نبا  هداتـسرفب  دوب  ع )  ) نیـسح ناراـی  ناـیم  رد  هک  يدـنک  رجاـهم  نب  دـیزی  سپ 

؟ ماهدرک يرادیاپ  دوخ  تعیب  هب  هدومن و  دوخ  ماما  زا  يوریپ  تفگ : ياهدمآ ؟ نآ  لابندب  هک  تسیاهتسیاشان  راک  هچ  نیا  دنیـشنب  تیازعب 
گنن و و  هدرک ، يوریپ  تدوخ  يدوبان  هراب  رد  ار  دوخ  قحان )  ) ياوشیپ هدرک و  ینامرفان  ار  دوخ  يادخ  هکلب  تفگ : واب  رجاهم  نب  دیزی 
هک ینایاوشیپ  ار  ناشیا  میدینادرگ  و  : » دیامرف یلاعت  يادـخ  وت ، ماما  تسا  یئاوشیپ  ماما و  دـب  و  ياهدرک ، مهارف  نتـشیوخ  يارب  ار  شتآ 

! تسا نایاوشیپ  نیا  زا  وت  ياوشیپ  و  هیآ 41 ) صصق  هروس  « ) دنوشیمن يرای  تمایق  زور  شتآ و  يوسب  دنناوخیم 

85 ص :  البرک ..... ] نیمز  هب  ترضح  دورو  ]

راذگب وت  لاحب  ياو  دومرف : ع )  ) نیسح دنوش ، هدایپ  يدابآ  هن  دوب و  بآ  هن  هک  یناکم  نامه  رد  هک  تفرگ  تخس  ار  راک  دیزی  نب  رح  و 
يارب هک  تسا  يدرم  هداتـسرف )  ) نیا اریز )  ) مناوتیمن ادـخب  تفگ : میئآ ؟ دورف  هیفـش  ینعی  رگید  نآ  ای  هیرـضاغ ، يونین و  ینعی  هد  نیاب 

( مهد ماجنا  ار  شروتـسد  وا  مشچ  ربارب  رد  مراچان  نم  و  هن ، ای  منکیم  راتفر  هَّللا  دیبع  روتـسدب  نم  ایآ  دنیبب  هک   ) هدـمآ نم  دزن  ینابهدـید 
: تفگ نیق  نب  ریهز 

86 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
نیا رد  هورگ  نیا  اب  گـنج  اـنامه  ( 1 ، ) دـشاب رتتخـس  دـینیبیم  نونکا  هچنآ  زا  سپ  راک  هک  منیبیم  نم  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  ادـخب 

ام يوسب  يرکـشل  نیا  زا  سپ  دنگوس  مدوخ  ناجب  دـمآ ؟ دـنهاوخ  ام  دزنب  نیا  زا  سپ  هک  یناسک  ندـیگنج  زا  تسا  رتناسآ  ام  رب  تعاس 
و  ) منک ناشیا  گنجب  زاغآ  هک  متـسین  یـسک  نم  دومرف : ع )  ) نیـسح میگنجب )؟ نانیا  اب  امرف  هزاجا  سپ   ) میناوتن نانآ  يربارب  ام  هک  دنیآ 

. دوب يرجه  کی  تصش و  لاس  مرحم  مود  هبنشجنپ  زور  رد  نآ  دمآ و  دورف  ترضح  نآ  سپ  درک ) مهاوخن  عورش  ار  راک  نیا  نم 
نیسح دزنب  ار  یسمحأ  سیق  نب  ةورع  تفرگ و  نکسم  يونین  رد  دمایب و  راوس  رازه  راهچ  اب  صاقو  یبأ  نب  دعـس  نب  رمع  دش  ادرف  نوچ 
يارب همان  دوخ  هک  دوب  یناسک  زا  ةورع  نیا  و  یهاوخیم ؟ هچ  يدـمآ و  نیمزرـس  نیاـب  هچ  يارب  سرپب  ورب و  وا  دزنب  تفگ : هداتـسرف  (ع )

هک یناگرزب  همهب  ار  راک  نیا  دعـس  نب  رمع  درک ) هلاوح  يرگیدب  ار  راک  و   ) دیایب ترـضح  نآ  دزن  درک  مرـش  سپ  دوب  هتـشون  ترـضح 
روالد و يدرم  هک  یبعـش - هَّللا  دـبع  نب  ریثک  دـندرک ، يراددوخ  نآ  ماجنا  زا  یگمه  درک و  داهنـشیپ  دـندوب  هتـشون  ترـضح  نآـب  هماـن 

هدرک ریگلفاـغ  مد  رد  ار  وا  یهاوـخب  رگا  ادـخب  موریم و  وا  دزنب  نم  تفگ : هتـساخرب  دوـبن - اـهراک  رد  وا  ریگوـلج  يزیچ  دوـب و  كاـبیب 
: سرپب ورب و  وا  دزنب  یلو  یشکب  ار  وا  مهاوخیمن  تفگ : رمع  مشکیم ؟

: درکضرع دید  ار  وا  دوب ) ع )  ) ءادهشلا دیس  نارای  زا  هک   ) يدئاص همامث  وبأ  نوچ  هدمآ  ترضح  نآ  دزنب  ریثک  ياهدمآ ؟ اجنیاب  هچ  يارب 
وا هار  رس  هتساخرب  دیآ و  وت  دزنب  نانآ  نیرتزیرنوخ  نیرتکابیب و  نامز و  مدرم  نیرتدب  هَّللا  دبع  ابا  يا  دهد  نایاپ  یکین  هب  ار  تراک  ادخ 

هداتـسرف نم  هک  تسین  نیا  زج  منکیمن  ار  راک  نیا  ادـخب  هن  تفگ : راذـگب ! ار  تریـشمش  یئایب ) کیدزن  یهاوخیم  رگا  : ) تفگ دـمآ و 
نخس  رگا  سپ  متسه 
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87 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
مرادیم هگن  ار  وت  ریـشمش  هضبق  نم  سپ  تفگ : ۀمامث  وبأ  ( 1 ، ) مدرگزاب دیریذپن ، رگا  میوگزاب و  امشب  ماهدروآ  هک  یماغیپ  دیونـشب  ارم 

نم یلو  مناسرب  نم  ات  وگب  نمب  ار  تماغیپ  سپ  تفگ : ۀمامث  وبا  دیـسر ، دهاوخن  نآب  وت  تسد  ادخب  هن  تفگ : وگزاب ؟ ار  تنخـس  هاگنآ 
ار نایرج  تشگزاب و  دعس  نب  رمع  يوسب  ریثک  هداد  مانشد  مهب  و  یتسه ! يراکهبت  درم  وت  اریز  يوشب ، بانج  نآب  کیدزن  وت  مراذگیمن 

اجنیاـب هچ  يارب  سرپب  نک و  رادـید  ار  نیـسح  ورب  وت ، رب  ياو  ةرق  يا  تفگ : هدـناوخ  شیپ  ار  یلظنح  سیق  نب  ةرق  رمع  سپ  تفگ ، واـب 
رهاظم نب  بیبح  دیـسانشیم ؟ ار  درم  نیا  ایآ  دومرف : دیدب  ار  وا  ع )  ) نیـسح نوچ  دـمآ ، ترـضح  نآ  دزنب  ةرق  دـهاوخیم ؟ هچ  و  هدـمآ ؟

رد هک  متـشادن  رواب  متـسنادیم و  هدیقع  شوخ  يدرم  ار  وا  نم  تسا و  ام  هدازرهاوخ  میمت و  ۀلظنح  هلیبق  زا  تسا  يدرم  نیا  يرآ  تفگ :
نمب امش  رهش  مدرم  دومرف : ع )  ) نیسح دناسر ، ار  دعس  نب  رمع  ماغیپ  دمآ و  کیدزن  سپ  دیایب ) امش  گنجب  و   ) ددرگ رضاح  هکرعم  نیا 
دزنب اجک  ةرق  يا  وت  رب  ياو  تفگ : واب  رهاظم  نب  بیبح  سپـس  مدرگیم ، زاب  نم  دیرادن  شوخ  ارم  ندمآ  رگا  سپ  میایب  اجنیدـب  دنتـشون 

ةرق يراوگرزب ! تداعـسب و  داد  ورین  ار  وت  دنوادخ  شناردپ  هلیـسوب  هک  ار  يدرم  نیا  نک  يرای  و  نامب ) اجنیا   ) يدرگزاب راکمتـس  مدرم 
دعـس نب  رمع  يوسب  سپ  منک ! يرکف  هراب  نیا  رد  هاـگنآ  مناـسرب  ار  ماـغیپ  نیا  خـساپ  مدرگزاـب و  شیوخ  بحاـص  شیپ  تفگ : بیبحب 

. دنک هدوسآ  وا  اب  لاتق  گنج و  زا  ارم  دنوادخ  مراودیما  تفگ : رمع  تفگ ، واب  ار  ترضح  نآ  نخس  تشگزاب و 
یماگنه  نم  سپ  دعب  اما  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  (: » نومضم نیدب   ) تشون دایز  نب  هَّللا  دیبعب  همان  و  ( 2)

88 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
نیسح مدرک ؟ شسرپ  دهاوخیم  هچنآ  نیمزرـس و  نیاب  وا  ندمآ  زا  مداتـسرف و  وا  دزن  ار  دوخ  ناگداتـسرف  مدمآ  یلع  نب  نیـسح  دزنب  هک 
مندمآ رگا  نونکا  مدمآ ، مه  نم  میایب ، اجنیدب  دنتساوخ  نم  زا  دندمآ و  نم  شیپ  ناشناگداتسرف  دنتشون و  نمب  اهرهش  نیا  مدرم  تفگ :

نب هَّللا  دیبع  دزن  نم  دیوگ : یـسبع  دئاق  نب  ناسح  مدرگزاب ، ناشیا  دزن  زا  هدش  نوگرگد  هراب  نیا  رد  ناشیا  هشیدـنا  دـنرادن و  شوخ  ار 
زا یئاهر  یلو  دزیرگب  دهاوخیم  هدش  دنب  واب  ام  لاگنچ  هک  نونکا  تفگ : دناوخ  ار  همان  نوچ  دیسر ، واب  دعس  نب  رمع  همان  هک  مدوب  دایز 

همه نیسح و  رب  سپ  متسناد  ار  نآ  نومضم  دیـسر و  وت  همان  دعب  اما  تشون : دعـس  نب  رمعب  همان  و  تفگ ) ار  نخـس  نیا  ! ) تسین وا  يارب 
. مالّسلا و  درک . مهاوخ  هشیدنا  وا  راک  هراب  رد  هاگنآ  درک  نینچ  نوچ  دنک و  تعیب  دیزی  اب  نک  داهنشیپ  شناهارمه 

دایز نبا  زا  يرگید  همان  نآ  لابند  و  دشاب ؟ هتشادن  شزاس  رس  دایز  نبا  هک  مسرتیم  تفگ : دوخ  اب  دیـسر  دعـس  نب  رمعب  همان  خساپ  نوچ 
یکز یقت  درم  نآ  اب  هچنانچ  دنـشچن ، بآ  هرطق  کی  هکنیا  ات  وش  لئاح  بآ  ناـیم  شناراـی و  نیـسح و  ناـیم  هک  دیـسر : دعـس  نب  رمعب 

دنیآ و دورف  هعیرش  رانک  ات  داتـسرف  راوس  دصناپ  اب  ار  جاجح  نب  ورمع  تعاس  نامه  دعـس  نب  رمع  سپ  دش ، راتفر  نینچ  نافع  نب  نامثع 
نیـسح ندش  هتـشک  زا  شیپ  زور  هس  نایرج  نیا  و  دنرادنرب ، اجنآ  زا  بآ  هرطق  کی  هک  دندش  لئاح  بآ  نایم  شنارای و  نیـسح و  نایم 
يرگنن ار  بآ  نیا  ایآ  نیـسح  يا  دز : دایرف  دنلب  زاوآ  اب  دوب  هدمآ  ۀلیجب  هلیبق  نایم  رد  هک  يدزا  نیـصح  نب  هَّللا  دبع  و  دوب ، مالّـسلا  هیلع 

ار وا  ایادخ  راب  دومرف : ع )  ) نیسح دیریمب ، یگنشت  زا  ات  دیشچن  نآ  زا  ياهرطق  ادخب  تسا ، نامسآ  مکش  نوچ  یلالز  افص و  رد  ایوگ  هک 
89 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

مدرک و تدایع  ار  وا  شیرامیب  رد  ـالبرک  هعقاو  زا  سپ  نم  ادـخب  دـیوگ : ملـسم  نب  دـیمح  ( 1 ، ) زرمایم ار  وا  زگره  ناریمب و  ماـک  هنـشت 
دایرف دنادرگیمرب و  ار  نآ  سپـس  دشیم ، رپ  شمکـش  ات  دروخیم  بآ  مدید  ار  وا  تسین  وا  زج  شتـسرپ  هتـسیاش  هک  یئادخ  نادب  دنگوس 

نیا تخوسیم و  یگنـشت  زا  دزیم و ) یگنـشت  دایرف   ) دنادرگیم و رب  دشیم و  رپ  شمکـش  ات  دروخیم  بآ  هرابود  و  ماهنـشت ، ماهنـشت ، دزیم :
. هَّللا هنعل  دمآ - ردب  شناج  ات  دوب  شراک 

دوخ اب  ندیگنج  يارب  ار  ناشیا  نداد  يرای  دید و  يونین  هب  هَّللا  هنعل  دعس  نب  رمع  اب  ار  اهرکشل  ندش  دورف  مالّسلا ) هیلع   ) نیـسح نوچ  و 
رد هدرک و  رادید  ار  رگید  کی  هنابـش  سپ  منک ، تاقالم  وت  اب  منک و  رادید  ار  وت  مهاوخیم  نم  هک  داتـسرف  دعـس  نب  رمع  دزنب  سک  دید 
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انامه دـعب  اما  تشون : دایز  نب  هَّللا  دـیبعب  همان  تشگزاب و  شیوخ  ياجب  دعـس  نب  رمع  سپـس  دـندرک ، وگتفگ  مه  اب  زارد  ینامز  یناهنپ 
نامه زا  هک  تسب  نامیپ  نم  اب  نیـسح  و  درک ، حالـصا  ار  تما  نیا  راک  هدومن  فرطرب  ار  یناشیرپ  تخاس و  شوماـخ  ار  شتآ  دـنوادخ 

هچ ره  رد  دشاب ) هتشادن  یسک  راکب  يراک  و   ) دشاب ناناملسم  زا  نتکی  دننام  دور و  تادحرس  زا  یکیب  ای  ددرگزاب  اجنامهب  هدمآ  هک  اج 
دوخ هچ  ره  دراذگ و  وا  تسد  رد  تسد  دورب و  دیزی  دزنب  ای  دشاب ، ناشیا  دننامه  زین  نانآ  نایز  رد  نانآ و  کیرش  تسا  ناناملسم  دوسب 

. تسا تما  راک  حالصا  وت و  يدونشوخ  نامیپ  نیا  رد  و  دنهد ، ماجنا  دنناد 
نیا زا  شیپ  راوگرزب  نآ  لاح  حرـش  تایاور و  لالخ  رد  هک  ع )  ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  نانخـس  زا  مینادـیم و  هچنانچ  دـیوگ : مجرتم  )

ناعمـس نب  ۀبقع  زا  یمق  ثدحم  دراذگ ، وا  تسد  رد  تعیب  تسد  هتفر و  دیزی  دزنب  دوبن  رـضاح  زگره  بانج  نآ  دوش : نشور  تشذـگ 
وا نانخس  مامت  و  مدوب ، وا  اب  اج  همه  دش  دیهش  ع )  ) نیـسح هک  هاگنآ  ات  قارع  ات  هکم  زا  و  هکمب ، ات  هنیدم  زا  نم  تفگ : هک  دنک  ثیدح 

: دومرفن ینخس  نینچ  هاگ  چیه  مدینش و  هار  نیا  مامت  رد  ار 
يارب تسا  هدوزفا  همان  رد  دوخ  شیپ  زا  ار  رخآ  هلمج  نیا  دعس  نب  رمع  نیا  رب  انب  مراذگ » دیزی  تسد  رد  ار  دوخ  تسد  مرضاح  نم  هک  »

نانچمه نوچ  دنک  يریگولج  هلیسو  نیدب  ترضح  نآ  نتشک  دروخ و  دز و  زا  دهد و  هلصیف  اج  نیمهب  ار  راک  هلیسوب  دناوتب  دیاش  هکنیا 
رهب تساوخیم  و  تشادن ، شوخ  ار  بانج  نآ  اب  گنج  تشذگ  زین  نیا  زا  شیپ  هک 

90 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
(. دشکب يزیرنوخ  گنجب و  راک  دراذگن  تسا  نکمم  هلیسو 

نب رمش  دریذپب ) ار  داهنـشیپ  نیا  دوب  ددص  رد  و   ) تسا مدرم  رب  زوسلد  یهاوخریخ  همان  نیا  تفگ : دناوخ  ار  همان  نیا  هَّللا  دیبع  نوچ  ( 1)
هدـمآ و وت  نیمزرـسب  هک  نونکا  يریذـپیم  نیـسح  زا  ار  نخـس  نیا  اـیآ  تفگ : تساـخرب و  دوب ) سلجم  رد  هک   ) هَّللا هنعل  نشوجلا  يذ 

یهاوخ رتناوتان  وت  ددرگ و  رتدنمورین  هنیآ  ره  دراذگن  وت  تسد  رد  تسد  دورب و  تمالسب )  ) نیمزرـس نیا  زا  رگا  ادخب  تسا ؟ وت  يولهپ 
هاگنآ دنهن  ندرگ  وت  مکحب  شناوریپ  دوخ و  هک  ریذپب  وا  زا  یلو  تسا  یتسس  هناشن  راک  نیا  اریز  ریذپم  ار  وا  ياهداهنشیپ  نیا  سپ  دش ،

: تفگ دایز  نبا  تسا ! وت  تسدب  مهنآ  ینک  وفع  يرذگرد و  ناشیا  زا  رگا  و  دوب ، یهاوخ  رتراوازـس  نادـب  وت  ینک  رفیک  ار  نانآ  وت  رگا 
شناوریپ نیـسح و  رب  دیاب  هک  ربب  دعـس  نب  رمع  دزنب  مسیونیم  هک  همان  نیا  یتفگ ، وت  هک  تسا  نیمه  ریبدـت  يدرک و  يداهنـشیپ  بوخ 

، دگنجب ناشیا  اب  دیاب  دندز  زابرـس  رگا  و  دتـسرف ، نم  دزنب  هدنز  ار  نانآ  دنداد  نت  نادب  رگا  سپ  دنهد ، نم  مکحب  نت  هک  دـنک  داهنـشیپ 
هدـنامرف ریما و  وت  تفریذـپن  ار  گنج  رگا  و  نک ، يوریپ  شروتـسد  زا  شاب و  وا  رادربنامرف  وت  دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  دعـس  نب  رمع  رگا 

ماهداتسرفن نیسح  دزنب  ار  وت  نم  هک  تشون : دعس  نب  رمعب  همان  و  تسرفب ، نم  يارب  ار  وا  رس  نزب و  ار  دعس  نب  رمع  ندرگ  شاب و  رکشل 
ای یـشاب ، هتـشاد  وا  يارب  یگدـنز  تمالـس و  يوزرآ  هکنیا  يارب  هن  و  ینک ، راتفر  هحماسمب  وا  اب  يراد و  زاب  وا  اـب  گـنج  زا  ار  دوخ  هک 
نت منک  مکح  ناشیا  هراب  رد  نم  هچ  نادب  شناهارمه  نیسح و  رگا  نیبب  رگنب  ینک ، تطاسو  نم  شیپ  وا  هراب  رد  یشارتب و  وا  يارب  رذع 
نآ راوازس  نوچ  ینک  هلثم  یـشکب و  ار  ناشیا  ات  روآ  موجه  نانآ  رب  دنریذپن  رگا  و  تسرفب ، نم  دزنب  ار  ناشیا  دندرگ  نآ  میلـست  دنهد و 

مرادنپ  هن  و  تسا ، راکمتس  شکرس و  وا  هک  اریز  نازاتب  وا  تشپ  هنیس و  رب  بسا  دش  هتشک  نیسح  نوچ  دنتسه ،
91 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

نیاب وت  رگا  سپ  منکب ، وا  اب  يراک  نینچ  متـشک  ار  وا  رگا  هک  ماهتفگ  دوخ  اب  نم  نوچ  یلو  ( 1  ) دناسر ینایز  ندرم  زا  سپ  راک  نیا  هک 
رمش اب  ار  رکشل  شکب و  ام  رکشل  ام و  راک  زا  تسد  يریذپن  ار  نآ  رگا  و  میهد ، وتب  وریپ  رادربنامرف و  يدرم  شاداپ  يدرک  راتفر  روتسد 

. مالسلا میدرک و  دوخ  راک  رب  ریما  ار  وا  ام  اریز  راذگاو 
لاحب ياو  ارت  تسیچ  تفگ : واب  دناوخ  ار  همان  دعس  نب  رمع  نوچ  دروآ ، دعس  نب  رمع  يارب  ار  هَّللا  دیبع  همان  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  سپ 
هکنیا زا  هدرک  يریگوـلج  وا  زا  وـت  اـنامه  مراد  ناـمگ  نـم  ادـخب  ياهدروآ ، نـم  يارب  هـچنآ  دـنادرگ  تـشز  دـنک و  تاهراوآ  ادـخ  وـت 
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یسک میلست  نیـسح  ادخب  یتخاس ، هابت  ام  رب  میتشاد  ار  نآ  حالـصا  دیما  ام  هک  ار  يراک  دریذپب و  مدوب  هتـشون  شیارب  نم  هک  يداهنـشیپ 
ایآ درک  یهاوخ  هچ  وگب  نونکا  تفگ : رمش  دهد ؟) يراوخب  نت  هک  تسین  یـسک  وا  و   ) تسوا هنیـس  رد  یلع )  ) شردپ ناج  انامه  دوشن 

منکن و نینچ  هن  تفگ : دعس  نب  رمع  راذگاو ؟ نمب  ار  رکشل  ورب و  يرانکب  هن  رگ  و  یگنجیم ؟ شنمـشد  اب  یهدیم و  ماجنا  ار  ریما  نامرف 
گنج يارب  مرحم  مهن  هبنشجنپ  زور  نیسپ  دعـس  نب  رمع  و  شاب ، ناگدایپ  رب  ریما  وت  و  مهد ، ماجنا  دوخ  مراذگناو و  وتب  ار  رکـشل  تراما 

؟ دنیاجک ام  رهاوخ  نادنزرف  تفگ : داتـسیا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ناهارمه  ربارب  ات  هدـمآ  رمـش  و  تساخرب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يوسب 
نآ زا  زین  رمش  دوب و  بالک  ینب  هلیبق  زا  نینبلا  ما  ناشردام  نوچ  هک  دوب  ءادهشلا  دیس  ترـضح  ناردارب  نینبلا  ما  رـسپ  راهچ  شدوصقم  )
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نادنزرف  نامثع  و  هَّللا ، دـبع  و  رفعج ، و  سابعلا ، لضفلا  ابأ  درک ) باطخ  هداز  رهاوخ  ار  نانآ  ور  نیا  زا  دوب  هلیبق 

هک یناما  ار و  وت  ادخ  دنتفگ : واب  نادرمناوج  نآ  دـیناما ، رد  ناگدازرهاوخ  يا  امـش  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  دـنتفگ : هدـمآ  نوریب  مالّـسلا 
.؟ درادن ناما  ادخ  لوسر  دنزرف  یهدیم و  ناما  امب  ایآ  دنک ، تنعل  ياهدروآ  ام  يارب 

92 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
نیسح دزنب  بورغ  ماگنه  ات  هدش  راوس  رکشل  سپ  دیریگ ، هدژم  تشهبب  و  دیوش ، راوس  ادخ  رکشل  يا  دز : دایرف  دعس  نب  رمع  سپس  ( 1)

رب رس  هدز و  هیکت  دوخ  ریشمش  رب  دوب و  هتسشن  دوخ  همیخ  يولج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماگنه  نآ  رد  دندرب ، شروی  شنارای  مالّسلا و  هیلع 
يونشن ار  شورخ  زاوآ  وهایه و  نیا  ایآ  ردارب  تفگ : هدمآ  ردارب  کیدزنب  دینش ، رکـشل  شورخ  زاوآ  رهاوخ  دوب ، هتفر  باوخ  هداهن  وناز 

وت دومرف : نمب  هک  مدید  باوخ  رد  نونکا  ار  ص )  ) ادخ لوسر  نم  انامه  دومرف : تشادرب و  رـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هدـش ؟ کیدزن  هک 
: دومرف واب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ياو ، درک : دایرف  هدز  تروصب  تشم  دینش ) ار  فرح  نیا  هک   ) شرهاوخ سپ  دمآ ، یهاوخ  ام  دزنب 

: درک ضرع  هدمآ  شیپ  سابع  سپ  دنک ، تمحر  تیادخ  شاب  شومخ  مارآ و  تسین ، وت  رب  ياو  مرهاوخ 
؟! دمآ وت  دزنب  رکشل  ناج  ردارب 

: وگب ناـشیاب  ورب و  ناـنیا  دزنب  و  وش ) راوس  تناـبرقب  مناـج  دومرف : اـی   ) وش راوس  نم  ياـجب  وت  مردارب  دومرف : ساـبعب  هتـساخرب  ترـضح 
ناشیا نایم  رد  هک  راوس  رفن  تسیب  دودح  یهورگ  اب  سابع  سپ  نک ، شـسرپ  ناشیا  ندمآ  ببـس  زا  و  دیهاوخیم ، هچ  ار و  امـش  تسیچ 

ریما زا  روتـسد  دنتفگ : دـیراد ؟ هدارا  هچ  دـیهاوخیم و  هچ  دومرف : نانآب  سابع  هدـمآ  رکـشل  نآ  دزنب  رهاظم  نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  دوب 
هَّللا دبع  یبأ  دزنب  ات  دینکن  باتش  سپ  دومرف : مینک ؟ گنج  امـش  اب  ای  دیوش  میلـست  هداد و  نت  وا  مکحب  مینک  داهنـشیپ  امـشب  هک  هدیـسر 

ام عالطاب  زین  داد  یخساپ  ره  ناسرب و  واب  ار  ماغیپ  نیا  ورب و  دنتفگ : هداتسیا  زاب  نانآ  مناسرب ، ترـضح  نآ  ضرعب  ار  امـش  نخـس  مورب و 
بیبـح و ریهز و  ینعی   ) وا ناـهارمه  و  دـناسر ، ضرعب  ار  ناـیرج  هـک  تشگزاـب  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  دزنب  یئاـهنتب  ساـبع  سپ  ناـسرب ،

نخس  مدرم  نآ  اب  هداتسیا  رکشل  يولج  رد  اجنآ  نارگید )
93 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

مالّسلا هیلع  نیسح  دزنب  سابع  ( 1 ، ) دنتشادیم ناشزاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اب  گنج  زا  دندادیم و  زردنا  هدرک  هظعوم  ار  نانآ  دنتفگیم و 
ناشیا بشما  ریگب و  تلهم  ناشیا  زا  ادرف  ات  یناوتیم  رگا  درگزاب و  ناشیا  دزنب  دومرف : ترضح  تفگ ، ترضح  نآب  ار  رکشل  نخـس  هدمآ 

انامه دنادیم  دوخ  ادخ  اریز  میئامن  یهاوخشزرمآ  وا  زا  مینک و  اعد  هدناوخ  زامن  دوخ  راگدرورپ  يارب  بشما  ام  دیاش  نادرگ  زاب  ام  زا  ار 
دعـس نب  رمع  هداتـسرف  اب  دـمآ و  رکـشل  نآ  دزنب  سابع  سپ  مراد ، تسود  ار  رافغتـسا  رایـسب و  ياعد  نآرق و  شباتک  توالت  زامن و  نم 

میهاوخ دایز  نب  هَّللا  دیبع  ریما  دزنب  ار  امـش  دـیدش  میلـست  رگا  سپ  میهد ، تلهم  امـشب  ادرف  ات  بشما  ام  تفگ : هداتـسرف  نآ  تشگزاب و 
. تشگزاب و  دیناسر ) ار  ماغیپ  نیا   ) میرادنرب امش  زا  تسد  هن  رگ  و  درب ،

93 ص :  باحصا .....  ترضح و  نانخس  اروشاع و  بش  ]
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اب لاح  نآ  رد  نم  دـیوگ : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  دروآ ، درگ  ار  دوخ  نارای  بش  ياـهیکیدزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
نیرتهب هب  ار  يادخ  منک  ساپس  دومرف : هدرک  باحصأب  ور  مدینـش  سپ  دیوگیم ، هچ  نانآب  مردپ  منیبب  هک  مدش  کیدزن  مدوب  رامیب  هکنیا 

امب ار  نآرق  یتـشاد و  یمارگ  توبنب  ار  اـم  هکنیا  رب  ارت  میوگ  ساپـس  نم  ایادـخ  راـب  یتخـس ، یـشوخ و  رد  ار  وا  منک  دـمح  و  اهـساپس ،
رارق نارازگساپس  زا  ار  ام  سپ  یتشاد ، ینازرا  امب  هاگآ  ياهلد  انیب و  ياههدید  اونش و  ياهشوگ  و  یتخاس ، اناد  ار  ام  نید  رد  یتخومآ و 

نادـناخ زا  رتنابرهم  رتراکوکین و  ینادـناخ  و  منادـیمن ، ناشیا  زا  رتهب  و  مرادـن ، غارـس  دوخ  نارای  زا  رتافواب  ینارای  نم  انامه  دـعب  اما  هد ،
. دهد وکین  شاداپ  نم  بناج  زا  ناتیادخ  ماهدیدن ، دوخ 

نـسح یلع و  و  ص )  ) ادخ لوسر  نارای  نایم  شنادناخ و  نانز و  ترـضح و  نآ  نارای  نایم  مرتحم  هدنناوخ  رگا  یتسارب  دیوگ : مجرتم  )
لوسر  باحصا  تشذگرس  دنک و  هسیاقم  ناشیا  نادناخ  نانز و  مالّسلا و  امهیلع 

94 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
هیلع  ) نسح نارای  نارگید و  ناورهن و  جراوخ  سیق و  نب  ثعشا  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای  ناشیا و  لاثما  رمع و  رکب و  وبا  نوچ  ادخ 

تـشذگ نیا  زا  شیپ  دـندرب و  اـمغیب  ار  وا  هماـج  ساـبل و  هدز و  وا  نارب  رجنخ  هک  یناـسک  رگید  ساـبع و  نـب  هَّللا  دـیبع  نوـچ  مالّـسلا )
رهم و يراکادف و  همه  نآ  وس  نآ  زا  دنارذگب و  رظن  زا  ار  ةدعج  و  هصفح ، هشیاع و  نوچ  نانآ  نارسمه  تشذگرـس  نینچمه  و  دناوخب ،
ات دش  هدهاشم  مالّسلا  هیلع  نیسح  نادناخ  نارسمه و  نارای و  زا  نآ  زا  سپ  اروشاع و  زور  بش و  زادگناج و  رفـس  نیا  رد  هک  ار  تبحم 

یگدنز دوردب  اج  نامه  ماجنارس  تخیر و  کشا  تسـشن و  باتفآ  ریز  رد  وا  ربق  رـس  لاس  کی  ترـضح  نآ  رـسمه  بابر  هک  اج  نادب 
لابند مالّـسلا  هیلع  ماما  تروص  رهب  ددرگ ، نشور  یبوخب  وا  يارب  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  راـتفگ  قدـص  درگنب  اـج  کـی  ار  همه  تفگ 

تصخر امـش  همهب  نم  دیـشاب  هاگآ  مرادن ، مدرم  نیا  زا  ندرک  يرای  نامگ  رگید  نم  انامه  دیـشاب  هاگآ  ( 1 :( ) داد همادا  نینچ  ار  نـخس 
رتش ار  نآ  هداد  رارق  یتصرف  هتفرگ  ار  امـش  هک  بش  نیا  و  تسین ، امـش  ندرگب  نم  زا  یتـعیب  دـیورب و  هنادازآ  امـش  همه  سپ  مداد  نتفر 

هچ يارب  دنتفگ : رفعج  نب  هَّللا  دبع  نارـسپ  ناگدازردارب و  شنارـسپ و  ترـضح و  نآ  ناردارب  دیورب !) دیهاوخ  وس  رهب  و   ) دـینک شیوخ 
ام يارب  ار  زور  نآ  دنوادخ  زگره  میشاب ؟ هدنز  وت  زا  سپ  هکنیا  يارب  درک ) میهاوخن  ار  راک  نیا  ام  هک  تسنیا  انعم  ای   ) مینکب ار  راک  نیا 

ینانخس نینچ  هدرک  يوریپ  وا  زا  زین  نارگید  دوب و  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  تفگ : ار  نخـس  نیا  هک  سک  نیتسخن  و  درواین ، شیپ 
، مداد امشب  نتفر  هزاجا  نم  دیورب و  امش  سپ  تسا  سب  ملسم  ندش  هتـشک  ار  امـش  لیقع  نارـسپ  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دنتفگ ،

ریت کی  میراذگاو و  دوب  اهومع  نیرتهب  هک  ار  دوخ  هدازومع  اقآ و  گرزب و  ام  دنیوگ : دنیوگ ؟ هچ  ام  هراب  رد  مدرم  هَّللا ! ناحبس  دنتفگ :
ام ادـخب  هن  دـمآ !؟ ناشرـسب  هچ  مینادـن  و  میدراذـگاو ، ار  ناشیا  هدزن  مه  ریـشمش  کی  و  هدربن ، راکب  هزین  کی  و  هتخادـنین ، ناشیا  اب  زین 
اج رهب  ات  مینک  گنج  وت  باـکر  رد  و  میزاـس ، ادـف  وت  هار  رد  ار  دوخ  دـنزرف  نز و  لاـم و  ناـج و  اـم  هکلب  درک ، میهاوخن  يراـک  نینچ 

. ار وت  بانج  زا  سپ  یگدنز  دنادرگ  تشز  ادخ  میئآرد ، اجنامهب  زین  ام  يدمآرد 
95 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

هاگردب وت  قح  نتخادرپ  هراب  رد  هناهب  رذع و  هچ  ام  هاگنآ  میرادرب ؟ وت  زا  تسد  ام  ایآ  درک : ضرع  هتساخرب  ۀجسوع  نب  ملـسم  سپ  ( 1)
نم تسد  رد  شاهمئاق  ات  منزب  ار  نانیا  دوخ  ریشمش  اب  مبوکب و  تنانمشد  هنیسب  هزین  ات  مرادنرب ) وت  زا  تسد   ) ادخب شاب  هاگآ  میرب ؟ ادخ 

رد ار  شربمغیپ  تمرح  ام  هک  دنادب  ادخ  ات  مرادنرب  وت  زا  تسد  ادخب  مزادنا ، ناشیا  رب  گنس  مشاب  هتشادن  زین  گنج  حالس  رگا  و  تسا ،
دننک و ماهدنز  هرابود  و  دننازوسب ، ارم  هاگنآ  موش  هدنز  سپس  دش  مهاوخ  هتشک  هک  منادب  نم  رگا  دنگوس  ادخب  میدومن ، تیاعر  وت  هراب 
ات مرادـنرب  وت  زا  تسد  دـننکب  نم  اب  ار  راک  نیا  راب  داتفه  و  دـنهد ) دابب  ار  ماهتخوس  رتسکاخ  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  دـیاش   ) دـنهد مداـبب 

یتمارک نآ  سپـس  تسین ، شیب  نتـشک  کی  هک  تسین  نیا  زج  هکنیا  اب  منکن  ار  راک  نیا  هنوگچ  مباـیرد ، وت  يراـی  رد  ار  شیوخ  گرم 
. درادن نایاپ  زگره  هک  تسا 
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رازه ات  موش  هتـشک  هرابود  موش ، هدنز  سپـس  موش  هتـشک  مراد  تسود  نم  ادخب  تفگ : هتـساخرب  هیلع  هَّللا  ۀمحر  نیق  نب  ریهز  وا  زا  سپ 
دننام ترضح  نآ  نارای  زا  یهورگ  و  دیامرف ، يریگولج  تنادناخ  زا  ناناوج  نیا  وت و  ندش  هتـشک  زا  نم  هلیـسوب  لج  زع و  يادخ  راب و 

دومرف و يرازگـساپس  ناگمه  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  دـندناسر ، ضرعب  دوب  دوخ  يراکادـف  يرادـیاپ و  هناشن  همه  هک  نانخـس  نیا 
. تشگزاب دوخ  همیخب  و  تساوخ ، ار  ناشکین  شاداپ 

دوب نم  دزن  زین  بنیز  ماهمع  دوب و  هتسشن  دش  هتشک  نآ  يادرف  مردپ  هک  یبش  نآ  رد  نم  دیامرف  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 
نیوج  تفر و  شیوخ  همیخب  مردپ  ماگنه  نآ  رد  درکیم ، يراتسرپ  نم  زا  و 

96 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
یئافویب و زا  ربخ  هک  ار  راعـشا   ) نیا مردـپ  و  ( 1  ) دوب مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  ریـشمش  حالـصا  مرگرـس  وا  دزن  زین  يرافغ  رذ  یبأ  مالغ 

(: دناهدروآ رد  مظنب  نینچ  ار  راعشا  نیا  یخرب   ) و دناوخیم : دهد ) ایند  يرابتعایب 
روانت گرگ  هچ  نیسپ  حبصب و  دنچ  رگمتس  رای  راگزور  يا  وتب  فا  - 1

رتمک كدناب و  ار  تعانق و  تسین  رسمه  رسفا و  تسود  رای و  زا  ینک  رب  - 2
رخآ دور  نم  هار  هدنز  دوب  هک  ره  رواد  ترضح  يوس  تسا  انامه  راک  - 3

یلو تفرگ  ارم  يولگ  هیرگ  سپ  متـسناد ، ار  وا  دوصقم  مدـیمهف و  ار  نآ  نم  هکنیا  اـت  تفرگ  رـس  زا  راـب  هس  اـی  راـب  ود  ار  راعـشا  نیا  و 
نانز دوب و  نز  نوچ  وا  مدینـش و  نم  ار  هچنآ  دینـش  زین  وا  سپ  ماهمع  اما  و  هتـشگ ، لزان  ءالب  متـسناد  و  مدش ، شوماخ  هدرک  يراددوخ 

هدیود ترضح  نآ  دزنب  هنادوخیب  زاب  يور  رـس و  اب  ناشک  نماد  هتـسج  اج  زا  دنک و  يراددوخ  تسناوتن  دنـشابیم  رتباتیب  كزان و  لد 
یلع مردپ  همطاف و  مردام  هک ) دنام  نانچ   ) زورما مدوبن ، هدنز  دوب و  هدیـسر  نم  گرم  شاک  نم ) تبیـصم  يازع و  يا   ) هالکث او  تفگ :

، مرهاوخ دومرف : هدرک  هاگن  واب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنامزاب ! سرداد  يا  و  ناگتـشذگ ، هدنام  زاب  يا  دناهتفر ! ایند  زا  نسح  مردارب  و 
لاحب شاهنایشآ  رد  ار  اطق  غرم  رگا  دومرف : تفرگ و  ار  شنامشچ  کشا  و  دومرف ) ار  نخس  نیا  ، ) دیابرن تتـسد  زا  ناطیـش  ار  تیئابیکش 

. دیباوخیم هدوسآ )  ) دندراذگیم دوخ 
لاثمالا عمجم  رد  ینادیم  هک  دراد  یناتـساد  و  رتوبک ، ای  يرمقب  هیبش  تسا  یغرم  اطق  و  برع ، ياهلثم  زا  تسا  یلثم  نیا  دـیوگ : مجرتم  )

نیا ياهداد ؟) نادـب  نت  و   ) يدرپس گرمب  ار  دوخ  يراـچانب  وت  اـیآ  نم  لاـح  رب  ياو  يا  تفگ : بنیز  تسا ) هدرک  لـقن  ج 2 ص 123 
رتتخس نم  رب  و  دنک ، شیر  ارم  لد  رتشیب 

97 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
مالّسلا هیلع  نیسح  ( 1 ! ) داـتفا نیمزب  شوهیب  دز و  كاـچ  هدرب  ناـبیرگب  تسد  دز و  تروـصب  تشم  سپـس  تفگ ) ار  نخـس  نیا   ) تسا

دزاس تاهرهب  ادـخ  هک  یئابیکـش  نآـب  و  نک ، هشیپ  يراـکزیهرپ  رهاوخ ، يا  شاـب  مارآ  دومرف : واـب  دیـشاپ و  رهاوخ  يورب  بآ  هتـساخرب 
ار ناگدیرفآ  هک  يدنوادخ  زج  ددرگ  كاله  زیچ  ره  انامه  و  دننامن ، ياجب  نامـسآ  لها  دنریمیم و  نیمز  لها  هک  نادب  و  نک ، يرابدرب 

رتهب مردپ  و  دوب ، نم  زا  رتهب  نم  دج  اتمهیب ، ياتکی  هناگی و  تسا  وا  و  دنادرگزاب ، هرابود  و  دزیگنارب ، ار  مدرم  و  دـیرفآ ، دوخ  تردـقب 
یـسأت ص )  ) ادخ لوسرب  دیاب  یناملـسم  ره  نم و  و  دـنتفر ) ایند  نیا  زا  همه  و   ) دوب نم  زا  هب  مردارب  و  دوب ، نم  زا  هب  مردام  و  دوب ، نم  زا 

راتفر دنگوس  نیدب  دـیاب  و  مهدـیم - دـنگوس  ارت  نم  ناج  رهاوخ  دومرف : واب  داد و  يرادـلد  نآ  دـننام  نانخـس و  نیاب  ار  رهاوخ  و  مینک ،
يارب تکاله )  ) روبث و  ياو )  ) لیو شارخم و  دوخ  يور  و  نزم ، كاچ  نابیرگ  نم ) متام  ندش و  هتشک  رد   ) مدش هتشک  نم  نوچ  ینک -

(. وگم اروبث  او  الیو و  او  تسا  برع  نانز  مسر  هچنانچ  ینعی   ) هاوخم دوخ 
ناشیاب هتفر  شیوخ  نارای  دزنب  هاگنآ  دـیناشن ، نم  شیپ  ار  وا  ات  درواـیب  ار  بنیز  مردـپ  سپـس  دـیامرف : مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

رارق اهنآ  نایم  رد  دوخ  هک  دـننک  بصن  نانچ  ار  اهنآ  دـننک و  لخاد  مهرد  ار  اهنآ  ياهبانط  دـننزب و  مه  کیدزن  ار  اـههمیخ  داد  روتـسد 
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تمـس هس  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  رارق  ناشیا  پچ  تسار و  تمـس  رـس و  تشپ  رد  اههمیخ  و  دـنوش ، وربور  وسکی  زا  نانمـشد  اب  و  دـنریگ ،
همه تشگزاب و  شیوخ  ياجب  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دوخ  و  دیآ ، ناشیا  دزنب  نمـشد  هک  تمـس  نآ  زج  دشاب  هدرک  هطاحا  ار  ناشیا 

. دندرب نایاپب  ار  بش  نآ  رافغتسا  اعد و  زامنب و  نانچمه  زین  ترضح  نآ  نارای  و  دوب ، لوغشم  رافغتسا  اعد و  زامنب و  ار  بش 
98 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

دـندرک و رذـگ  امب  دـندادیم  ساپ  ام  ینابهگن  يارب  دعـس  نبا  فرط  زا  هک  دـنچ  يراوس  بش  نآ  رد  دـیوگ : هَّللا  دـبع  نب  كاحـض  ( 1)
نانادب میداد  تلهم  هکنیا  دندیزرو  رفک  هک  نانآ  دنرادنپن  و   » دناوخیم ار  هیآ  نیا  دناوخیم و ) نآرق  دوخ  همیخ  رد   ) مالّسلا هیلع  نیـسح 

زاب هک  ادـخ  تسین  هدـننکراوخ ، یباذـع  تسا  ار  ناشیا  هانگ و  رد  دـنیازفیب  ات  ناشمیهد  تلهم  هک  تسین  نیا  زج  تسا ، کین  نانآ  يارب 
(. هیآ 178 نارمع  لآ  هروس  «. ) هزیکاپ زا  ار  دیلپ  دنادرگ  ادج  ات  دینآرب  امش  هچنآ  رب  ار  نانمؤم  دراذگ 

، دوب فیرـش  كابیب و  ریلد و  يراوس  روالد و  خوش و  يدرم  وا  و  دینـش ، ار  نآ  دوب  ریمـس  نب  هَّللا  دـبع  شماـن  هک  ناراوس  نآ  زا  يدرم 
زا ادـخ  ارت  راکبان )  ) قساـف يا  تفگ : واـب  ریـضخ  نب  ریرب  میدرگ ! ادـج  امـش  زا  هک  میناـگهزیکاپ  اـم  دـنگوس  هبعک  يادـخب  تفگ : سپ 
مه زا   ) هداد مانـشد  مهب  ود  نآ  سپ  متـسه ، ریـضح  نب  ریرب  نم  تفگ : ریرب  یتسیک ؟ وت  تفگ : یمرـشیب )! یهز   ) دهد رارق  ناگهزیکاپ 

(. دندش رود 

98 ص :  ترضح .....  نآ  باحصا  هلتاقم  اروشاع و  زور  ]

هراوس و رفن  ود  یس و  هک  ار  ناشیا  هدرک  فصب  گنج  يارب  ار  شیوخ  نارای  دادماب  زامن  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  دش  حبـص  نوچ  و 
تـسدب ار  گنج  مچرپ  پچ و  تمـس  رد  ار  رهاظم  نب  بیبح  رکـشل و  تسار  تمـس  ار  نیق  نب  ریهز  داد و  بیترت  دندوب  هدایپ  نت  لهچ 

هدومن بوچ  مزیه و  زا  رپ  دـندوب  هدـنک  قدـنخ  نآ  زا  شیپ  هک  ار  نآ  فارطا  هداد ، رارق  رـس  تشپ  رد  ار  همیخ  و  درپس ، ساـبع  شردارب 
. دیاین ناشرس  تشپ  زا  نمشد  هکنآ  میب  زا  دننز  شتآ 

ار شیوخ  رکشل  دوب  هبنش  زور  دناهتفگ : یخرب  دوب و  هعمج  هک  زور  نآ  رد  دعس  نب  رمع  وس  نآ  زا  و 
99 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

پچ رد  و  دوب ، جاجح  نب  ورمع  شرکشل  تسار  تمـس  رد  و  ( 1 ، ) دندمآ مالّسلا  هیلع  نیـسح  يوسب  شیوخ  ناهارمه  اب  درک و  تسار 
شمـالغ تسدـب  ار  مچرپ  و  دومن ، ناـگدایپ  رب  ریما  ار  یعبر  نب  ثبـش  و  ناـگراوس ، هدـنامرف  ار  سیق  نب  ةورع  و  نشوجلا ، يذ  نب  رمش 

. داد دیرد 
هیلع نیسحب  ور  نمشد  رکشل  اروشاع  زور  دادماب  نوچ  دومرف : هک  هدش  ثیدح  مالّسلا  امهیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا 

ره رد  ینم  دیما  وت  و  یهودنا ، ره  رد  ینم  هاگهیکت  وت  ایادـخ  راب  تفگ : هدرک  دـنلب  نامـسآب  ار  دوخ  ياهتـسد  بانج  نآ  دروآ ، مالّـسلا 
و دوش ، تسس  نآ  رد  اهلد  هک  یهودنا  اسب  هچ  ینم ، گرب  زاس و  نک  هدامآ  دامتعا و  دروم  دیآ  شیپ  میارب  یلکشم  ره  رد  وت  و  یتخس ،

وت شیپ  نآ  هوکـش  مدروآ و  وت  هاگردب  ار  نآ  نم  هک  دوش  داش  نآ  رد  نمـشد  و  ددرگ ، راوخ  نآ  رد  تسود  دوش ، كدنا  نآ  رد  ریبدت 
، تمعن ره  رایتخا  بحاص  یئوت  سپ  يداد ، شیاشگ  هدرک  فرطرب  نم  زا  ار  هودنا  نآ  وت  و  متـسب ، رب  هدید  وت  زج  زا  هکنآ  رطاخب  مدرک 

. يدیما وزرآ و  ره  نایاپ  و  یکین ، ره  هدنراد  و 
. دندروآرد نالوجب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ياههمیخ  فارطا  رد  ار  دوخ  ياهبسا  هدمآ و  نمشد  هورگ  و  دومرف :

نیـسح يا  دز : دایرف  دنلب  زاوآب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دـندید  دیـشکیم  هلعـش  نآ  رد  هک  ار  اهشتآ  اههمیخ و  تشپ  رد  ار  قدـنخ  نآ  و 
، يرآ دنتفگ : تسا ؟ نشوجلا  يذ  نب  رمش  ایوگ  تسیک ؟ نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیـسح  زیخاتـسر ؟ زور  زا  شیپ  ياهدرک  باتـش  شتآب 
وا مالّسلا  هیلع  نیسح  دنزب  ار  وا  يریت  اب  تساوخ  ۀجسوع  نب  ملسم  هتخورفا ، شتآب  يرتراوازس  وت  نارچزب  نز  رـسپ  يا  دومرف : ترـضح 
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ملسم  ( 2 ، ) درک يریگولج  راک  نیا  زا  ار 
100 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

يارب ار  وا  نتشک  دنوادخ  نونکا  تسا و  گرزب  ناراکمتس  ادخ و  نانمشد  زا  قساف و  يدرم  وا  هک  اریز  منزب  ار  وا  امرف  هزاجا  درکضرع :
. منک ناشیا  گنجب  زاغآ  مرادن  شوخ  نم  اریز  نزن  ار  وا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  هتخاس ؟ ناسآ  ام 

ناـنآ رتشیب  و  قارع - مدرم  يا  دز : داـیرف  دوخ  زاوآ  نیرتدـنلب  اـب  هدـش  نآ  رب  راوس  تساوخ و  ار  دوخ  رتش  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  سپس 
ار دوخ  رذع  و  مهد ، دنپ  تسا  نم  رب  امش  قح  هچ  نادب  ار  امش  ات  دینکن  باتش  دیونـشب و  ارم  راتفگ  مدرم  هورگ  يا  دومرف : دندینـشیم -

امـش رب  امـش  راک  دشابن  ات  دیرگنب  کین  سپ  دیهدن  فاصنا  رگا  دش و  دیهاوخ  دنمتداعـس  دـیهد  فاصنا  رگا  سپ  منک  راکـشآ  امـش  رب 
تسا وا  داتسرف و  ورف  ار  نآرق  هک  تسا  یئادخ  نآ  نم  یلو  انامه  دیهدن ، متلهم  دیهد و  ماجنا  دیهاوخ  هچنآ  نم  هراب  رد  سپـس  یهودنا 

و ص )  ) ادخ ربمغیپ  رب  درک و  دای  وا  زا  دوب  هتسیاش  هچنآب  و  دروآ ، اجب  ار  راگدرورپ  يانث  دمح و  سپس  هتسیاش ، نامدرم  رای  تسرپرس و 
هدینش وا  نانخس  زا  رتاسر  رتغیلب و  ینخس  ترضح  نآ  زا  سپ  هن  وا و  زا  شیپ  يرونخـس  چیه  زا  و  داتـسرف ، دورد  ناربمیپ  شناگتـشرف و 

ایآ دیرگنب  دینک و  شنزرس  ار  شیوخ  دیئآ و  دوخب  سپس  متسیک  نم  دینیبب  دیجنسب و  ارم  داژن  بسن و  سپ  دعب ، اما  دومرف : سپـس  دشن ،
رـسپ هک  سک  نآ  متـسین ، وا  یـصو  دنزرف  امـش و  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  ایآ  تسا ؟ راوازـس  امـش  يارب  متمرح  هدرپ  ندیرد  نم و  نتـشک 
دیـس هزمح  ایآ  درک ؟ قیدصت  دوب  هدروآ  شراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوب  سک  نیلوا  ادـخ و  لوسر  يومع 

امشب ایآ  تسین ؟ نم  يومع  دنک  زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  اب  هک  بلاط  یبا  نب  رفعج  ایآ  تسین ؟ نم  يومع  ءادهشلا 
101 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

؟ دنتسه تشهب  لها  ناناوج  نایاقآ  ود  نیا  هک  ( 1 : ) دومرف مردارب  نم و  هراب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هچنآ  هدیسرن 
رگا و  ماهتفگن ، غورد  دراد  نمـشد  ار  وـگغورد  ادـخ  ماهتـسناد  هک  يزور  زا  ادـخب  تسناـمه ، قـح  دـینکب  ارم  نخـس  قیدـصت  رگا  سپ 

زا دیسرپب  دنهد ، یهاگآ  متفگ  نم  هچنآب  ار  امش  دیـسرپب  نانآ  زا  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  نایم  رد  انامه  سپ  دیهد  تبـسن  مغوردب 
نیا هک  دنهد  یهاگآ  امشب  ات  کلام  نب  سنا  و  مقرا ، نب  دیز  و  يدعاس ، دعس  نب  لهس  و  يردخ ، دیعس  ابا  و  يراصنا ، هَّللا  دبع  نب  رباج 

؟ دنکیمن نم  نوخ  نتخیر  زا  يریگولج  ص )  ) ادخ لوسر  راتفگ  نیا  ایآ  دناهدینش ، مردارب  نم و  هراب  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  ار  راتفگ 
نب بیبـح  یئوـگیم ) هچ  منادـن  نم  ینعی   ) یئوـگیم هچ  منادـب  رگا  فرحکی  رب  ار  ادـخ  منک  شتـسرپ  نم  تفگ : نشوـجلا  يذ  نـب  رمش 

و یئوگیم ، تسار  وت  هک  مهد  یهاوگ  نم  و  ینک ، شتـسرپ  ار  ادـخ  زین  فرح  داتفه  رب  هک  منیبیم  نینچ  ارت  نم  ادـخب  تفگ : واب  رهاظم 
مه نخس  نیا  رد  رگا  دومرف : ناشیدب  مالّسلا  هیلع  نیسح  سپـس  هدرک ، رهم  قح ) نخـس  شریذپ  زا   ) ار وت  لد  ادخ  دیوگیم  هچ  وا  ینادن 
نم زج  يربمغیپ  رتخد  رسپ  برغم  قرشم و  نایم  رد  ادخب  متسه ؟ امش  ربمغیپ  رتخد  رسپ  نم  هک  دیراد  دیدرت  زین  نیا  رد  ایآ  دیراد  دیدرت 

؟ دیهاوخیم نم  زا  وا  نوخ  هک  ماهتشک  امش  زا  یسک  ایآ  امش  رب  ياو  امش ! ریغ  رد  هچ  امش و  نایم  رد  هچ  تسین 
: دز دایرف  ترضح  نآ  نآ  زا  سپ  دنتفگن ، ینخس  هدش  شوماخ  نانآ  همه  دیهاوخیم ؟ نم  زا  یتحارج  صاصق  ای  ماهدرب ؟ امـش  زا  یلام  ای 

اهغاب هدیسر و  اههویم  هک  دیتشونن : نمب  امش  ایآ  ثراح ، نب  دیزی  يا  و  ثعشا ، نب  سیق  يا  و  رجبا ، نب  راجح  يا  و  یعبر ، نب  ثبـش  يا 
؟ دش یهاوخ  دراو  تیرای  هدامآ  يرکشل  رب  وت  هدش و  زبسرس 

102 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
وت هچنآ  زج  يزیچ  ناشیا  هک  اریز  هد  رد  نت  هَّللا ) دـیبع   ) تیومع رـسپ  مکحب  یلو  یئوگیم  هچ  وت  مینادـن  ام  تفگ : ثعـشا  نب  سیق  ( 1)

؟! داد دنهاوخن  ماجنا  وت  هراب  رد  يراد  تسود 
ناگدنب يا  دومرف : سپس  دومن ، مهاوخ  رارف  ناگدنب  دننام  هن  و  داد ، مهاوخ  امشب  يراوخ  تسد  هن  ادخب ، هن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ره زا  مرب  هانپ  امش  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپب  دیناسرب ، نمب  يرازآ  هکنیا  زا  مرب  هانپ  امش  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپب  نم  انامه  ادخ 
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. دنک لاقع  ار  نآ  داد  روتسد  ناعمس  نب  ۀبقعب  هدناباوخ و  ار  شیوخ  رتش  ترضح  نآ  سپس  درواین ، نامیا  ازج  زورب  هک  یشکرس 
، دندرب هلمح  بانج  نآ  يوسب  مرشیب  رکشل  نآ  سپ 

102 ص :  ماما .....  رکشل  هب  شندشقحلم  رح و  هبوت  ]

گنج درم  نیا  اب  وت  ایآ  تفگ : دعـس  نب  رمعب  دـناهتفرگ  میمـصت  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  اب  گـنجب  مدرم  نآ  دـید  نوچ  دـیزی  نب  رح 
داهنشیپ امشب  هچنآ  رد  ایآ  تفگ : رح  دشاب ، اهتسد  ندیرب  اهرـس و  نداتفا  نآ  نیرتناسآ  هک  منک  یگنج  ادخب  يرآ  تفگ : درک ؟ یهاوخ 

: تفگ دعس  نبا  دوبن ؟ امش  يدونشوخ  درک 
زین وا  هلیبق  زا  يدرم  داتسیا و  رکشل  زا  يرانک  رد  ات  دمایب  رح  سپ  تفریذپن ، هَّللا ) دیبع   ) وت ریما  یلو  متفریذپیم  دوب  نم  تسدب  راک  رگا 
بآ ار  نآ  یهاوـخیمن  تفگ : هن ، تفگ : ةرق  ياهداد ؟ بآ  ار  دوـخ  بسا  زورما  اـیآ  ةرق  يا  تفگ : واـب  دوـب  شهارمه  سیق  نب  ةرق  ماـنب 

: متفگ واب  منیبب ، لاح  نآ  رد  ار  وا  نم  هک  درادن  شوخ  دنک و  يریگهرانک  گنج  زا  دهاوخیم  مدرک  نامگ  نم  ادـخب  دـیوگ : ةرق  یهد ؟
تساوخیم هچ  نادب  رگا  ادخب  و  تفرگ ، هرانک  دوب  هداتسیا  هک  یئاجنآ  زا  و  مهد ، بآ  ار  نآ  ات  موریم  نونکا  ماهدادن و  بآ  ار  مبـسا  نم 

سپ  متفریم ، مالّسلا  هیلع  نیسح  دزنب  وا  اب  زین  نم  دوب  هدرک  هاگآ  زین  ارم  دهد  ماجنا 
103 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

؟ ینکب یهاوخیم  هچ  رح  يا  تفگ : واب  دوب ) دعـس  رمع  رکـشل  رد  هک   ) سوا نیرجاـهم  ( 1 ، ) دمآ مالّسلا  هیلع  نیـسح  دزنب  كدنا  كدنا 
: تفگ رجاهم  تفرگ ، ار  شمادنا  هزرل  تفگن و  شخساپ  ینک ؟ هلمح  یهاوخیم  ایآ 

نمب رگا  و  يزرلب ) گنج  زا  ناسنیا  هک   ) مدوب هدیدن  لاحنیاب  زگره  ار  وت  یگنج  چـیه  رد  نم  ادـخب  هتخادـنا ، کشب  ار  ام  وت  راک  ادـخب 
؟ منکیم هدهاشم  وت  رد  هک  تسا  یلاح  هچ  نیا  سپ  مدربیم ) مان  ار  وت  و   ) متـشذگیمن وت  زا  نم  تسیک ؟ هفوک  مدرم  نیرتریلد  دـنتفگیم :

هراپ هچ  رگا  منکیمن  رایتخا  تشهب  رب  ار  زیچ  چیه  ادـخب  دـنگوس  و  منیبیم ، منهج  تشهب و  نایم  ار  دوخ  دـنگوس  ادـخب  نم  تفگ : رح 
ادخ لوسر  رسپ  يا  موش  تیادف  درکضرع : و  تسویپ ، مالّسلا  هیلع  نیـسحب  هدز  دوخ  بساب  و  تفگب ) ار  نیا  ، ) دننازوسب ارم  موش و  هراپ 

، مدروآ دورف  نیمز  نیا  رد  ار  وت  راچانب  ات  مدمایب  تهارمه  مدرک و  يریگولج  دوخ ) نطوب   ) تشگزاب زا  ار  وت  هک  متسه  سک  نامه  نم 
نینچب زگره  دـشکیم  اجنیاب  راک  متـسنادیم  رگا  ادـخب  دـننک ، تراچد  تشونرـس  نیاـب  و  دـنریذپن ، ار  وت  داهنـشیپ  مدرکیمن  ناـمگ  نم  و 

: دومرف مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تسا ؟ هتفریذپ  نم  هبوت  ایآ  منکیم ، هبوت  ادخ  يوسب  ماهداد  ماجنا  هچنآ  زا  نونکا  نم  و  مدزیمن ، تسد  يراک 
اب یتعاس  موش ، هدایپ  هکنیا  زا  تسا  رتهب  میارب  مشاب  هراوس  نم  درکـضرع : يآ ، دورف  بسا  زا  نونکا  دریذـپیم  ار  وت  هبوت  دـنوادخ  يرآ 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  دیـشک ، دـهاوخ  ندـش  هدایپ  هب  نم  راک  نایاپ  و  مگنجب ، وت  يرای  رد  متـسه  راوس  دوخ  بسا  رب  هک  نانچ  مه  ناشیا 
يا تفگ : هداتـسیا ) دعـس  نب  رمع  رکـشل  ربارب  ات   ) دمایب و نیـسح  يور  شیپ  سپ  هد ، ماجنا  یهاوخ  هچ  ره  دنک  تمحر  تیادخ  دومرف :

هتسیاش  درم  نیا  ایآ  دنک ، هیرگ  دنیشنب و  ناتیازعب  ردام  هفوک  مدرم 
104 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

شیرای زا  تسد  دـیگنج ، دـیهاوخ  شنانمـشد  اب  وا  يرای  رد  دـیتفگیم : هک  امـش  دـمآ  امـش  يوسب  نوچ  و  ( 1  ) دـیدناوخ دوخ  يوسب  ار 
ار وا  وس  ره  زا  و  دیاهتسب ، وا  رب  ار  ندیشک  سفن  هار  هتفرگ  تسدب  ار  وا  ناج  و  دیشکب ؟ ار  وا  دیهاوخیم  دیاهدمآ  وا  يورب  سپ  دیتشادرب 

راتفرگ امش  تسد  رد  يریسا  نوچمه  هک  ناسنادب  دینک ، شیریگولج  ادخ  روانهپ  ياهرهش  اهنیمز و  يوسب  نتفر  زا  دیاهدرک و  هرـصاحم 
دـنماشآیم و سوـجم  يراـصن و  دوـهی و  هک  یتارف  بآ  و  دـنک ، رود  دوـخ  زا  ار  یناـیز  هـن  و  دـناسرب ، دوـخب  يدوـس  دـناوتیم  هـن  هدـش 

یشوهیب لاحب  ار  ناشیا  یگنـشت  هک  یئاجب  ات  دیتسب ، شنادناخ  ناکدوک و  نانز و  وا و  يورب  دنطلغیم  نآ  رد  ناگـس  هایـس و  ياهكوخ 
نازادناریت سپ  دنکن ؟ باریس  ار  امش  رشحم )  ) یگنـشت زور  رد  ادخ  دیدرک ، شنادنزرف  هراب  رد  ار  ص )  ) دمحم تیاعر  دب  هچ  هتخادنا ،
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. داتسیا مالّسلا  هیلع  نیسح  يورشیپ  ات  دمایب  دید ) نینچ  هک   ) رح و  دندرب ، شروی  وا  رب 

104 ص :  نانآ و ..... ]...  تداهش  ماما و  باحصا  هزرابم  ]

هدراذـگ نامکب  يریت  دعـس  نب  رمع  سپـس  هدروآ  کیدزن  ار  مچرپ  دـیرد  سپ  رآ ، کیدزن  ار  مچرپ  دـیرد  يا  دز : دایرف  دعـس  نب  رمع 
شرکشل وا  لابندب  مدرک ، اهر  ریت  هک  مدوب  یسک  نیتسخن  نم  هک  دیهد  یهاوگ  تفگ : درک و  باترپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رکـشل  يوسب 

زا  ) ریمع نب  هَّللا  دبع  هدمآ ، نادیمب  نایفـس  یبا  نب  دایز  مالغ  راسی  ماگنه  نیا  رد  دنتـساوخ ، زرابم  هدمآ  نادـیمب  دـندرک و  اهر  ار  اهریت 
مسانشیمن ار  وت  نم  تفگ : راسی  تفگ ، وا  يارب  ار  شیوخ  داژن  یتسیک ؟ وت  تفگ  راسی  دمآ ، نوریب  وا  گنجب  مالّسلا ) هیلع  ماما  رکـشل 

ره هک  ياهدیـسرن  هبترم  نانچب  وت  هراک  دب  نز  رـسپ  يا  تفگ : ریمع  نب  هَّللا  دبع  دـیآ ، نم  گنجب  رهاظم  نب  بیبح  ای  نیق  نب  ریهز  دـیاب 
تخادنا و كاخب  ار  وا  دنکفا و  وا  رب  یتخس  هلمح  سپس  دیآ ، تگنجب  یهاوخ  وت  ار  هک 

105 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
دایرف مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  دنکفا ، هلمح  هَّللا  دبع  رب  و  هدمآ ) راسی  کمکب   ) دایز نبا  مالغ  ملاس  ( 1  ) دوب ندز  مرگرس  هک  نانچمه 

دیمهفن ار  وا  ندمآ  دوب  دوخ  راک  مرگرس  نوچ  هَّللا  دبع  دریگن ؟ تخـس  وت  رب  ار  راک  دیرخ  رز  مالغ  نیا  هک  ياپاو ) ار  نتـشیوخ  : ) دندز
نادب یلو  دنارپ ، ار  وا  ناتشگنا  هجیتن  رد  درک و  رپس  ار  پچ  تسد  هَّللا  دبع  درک ، هَّللا  دبع  هلاوح  يریشمش  دیسر و  وا  رس  رب  هک  هاگنآ  ات 

: تفگیم دناوخیم و  زجر  ود  نآ  نتشک  زا  سپ  تشکب و  زین  ار  وا  درک و  هلمح  ملاسب  ریشمش  اب  هدرکن  یئانتعا  مخز 
. مکانمشخ راوتسا و  يدرم  نم  انامه  و  متسه ، بلک  داژن  زا  نم  دیسانشن  ارم  رگا 

. متسین ناوتان  تسس و  راوگان  ياهدمآ  شیپ  ماگنه  رد 
وناز رس  نانآ  دندش  کیدزن  ترضح  نآ  نارایب  نوچ  و  دنکفا ، هلمح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رکـشل  هنمیمب  شنایرکـشل  اب  جاجح  نب  ورمع 

نارای دنور  سپاو  دنتساوخ  نوچ  هتفرن و  شیپ  دندید  نینچ  هک  ورمع  رکشل  نابـسا  دندرک  زارد  ناشیا  يوسب  ار  دوخ  ياههزین  هتـسشن و 
ینب زا  يدرم  دندرک ، یمخز  ار  یهورگ  هدنکفا و  نیمزب  هلیـسو  نادب  ار  ناشیا  زا  یهورگ  هدرک و  ناراب  ریت  ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

تردام دندرک : دایرف  نامدرم  دمآ ، مالسلا  هیلع  نیسح  رکشل  يولج  هدمآ و  نوریب  دعس ) نب  رمع  رکـشل  زا   ) ةزوخ نب  هَّللا  دبع  مانب  میمت 
دوخ نارایب  ع )  ) نیسح موریم ؟ تسا  هتفریذپ  شتعافش  هک  یعیفش  نابرهم و  يراگدرورپ  يوسب  نم  تفگ : يوریم ؟ اجک  دنیشنب  تیازعب 

یـشکرس و درم  نآ  بسا  سپ  شکب ، شتآب  ار  وا  ایادخ  راب  تفگ : ترـضح  تسا ، یمیمت  هزوخ  رـسپ  دنتفگ : تسیک ؟ درم  نیا  دومرف :
، داتفا رد  بسا  زا  درم  نآ  دمآ و  کیراب  یبآ  هار  رد  هدرک و  یشومچ 

106 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
بسا دزب و  ریشمش  اب  ار  شتسار  ياپ  دمآ و  شیپ  ۀجـسوع  نب  ملـسم  ( 1 ، ) تفر اوهب  شتـسار  ياپ  هدرک و  ریگ  باکر  رد  شپچ  ياـپ  و 
شتآب ار  وا  گنردیب  دنوادخ  دش و  راپسهر  خزودب  ات  دیبوکیم  یخولک  گنس و  رهب  ار  درم  نآ  رس  درک و  ندیودب  عورـش  لاح  نامهب 

. داتسرف خزود 
دمآ شیپ  نوچ  هک  تسا  نینچ  نآ  دنک و  لقن  هفاضا  توافت و  اب  ار  درم  نیا  نخـس  لامآلا  یهتنم  رد  هر )  ) یمق ثدـحم  دـیوگ : مجرتم  )

: تفگ یهاوخیم ؟ هچ  دومرف : ترضح : نیسح ! ای  نیسح  ای  تفگ :
مهاوخ دراو  تسا  هتفریذپ  شتعافش  هک  یعیفش  نابرهم و  يراگدرورپب  نم  تسین  نینچ  زگره  دومرف : ترـضح  خزود ! شتآب  ریگ  هدژم 

لقن داشرا  زا  خسان  راحب و  رد  هچنآ  اب  دوب  بناجنیا  دزن  هک  داشرا  هخـسن  ود  رد  یلو  دنک ، لقن  توافت  نودب  هک  ناتـساد  رخآب  ات  دش ... 
قایـس و  تسا ، رترهاظ  هدرک  لقن  هر )  ) یمق ثدحم  هچنآ  و  دـش ، همجرت  هک  دوب  نانچ  مه  متـشاد  سرتسد  نم  هک  اهباتک  رگید  دـننک و 

نتفگب اهنت  تشگ و  راچد  مالّـسلا  هیلع  ماما  نیرفنب  هک  هدرک  یتراسج  درم  نیا  هک  دـیامنیم  ناـنچ  و  تسنآ ، اـب  قفاوم  هنیرق  تراـبع و 
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دهاوخ رتبسانم  مالّـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  اب  زین  نایب  نیا  و  هدرواین ، دردب  ناسنیا  ار  راوگرزب  نآ  لد  میرک »...  بر  یلع  مدقا  ینا  : » هلمج
(. هدرک رکذ  بیترت  نیاب  ار  ثیدح  یباتک  هچ  زا  هک  تسا  هدومنن  لقن  موحرم  نآ  ار  نآ  كردم  یلو  دوب ،

ةرتنع رعشب  دنکفا و  هلمح  دعـس  نب  رمع  رگـشلب  دیزی  نب  رح  دندش ، هتـشک  یهورگ  فرط  ود  زا  دش و  ریگرد  گنج  نایرج  نیا  زا  سپ 
(: دیوگ هک   ) تسج لثمت 

زا یکی  هک  تسا  ةرتنع  هقلعم  زا  رعش  نیا   ) دوب هدیشوپ  نوخ  زا  ینهاریپ  ایوگ  هک  يدح  ات  شاهنیـسب  شیور و  يدیفـسب  مدز  ریت  هتـسویپ 
(. تسا ولگ  ریز  يدوگ  هرغث  تسا و  ةرغ »  » ياجب ةرغث »  » هقلعم باتک  رد  و  تسا ، هناگتفه  تاقلعم 

ءادهـشلا دیـس  نارای  زا   ) لاله نب  عفان  هاگنآ  تشکب ، ار  وا  هدادن  شتلهم  رح  سپ  دـمآ ، رح  هزرابمب  ثراح  ینب  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
: تفگیم نینچ  دمآ و  نادیمب  مالّسلا ) هیلع 

مشابیم  مالّسلا  هیلع  یلع  نیئآ  نید و  رب  نم  متسه * یلجب  لاله  رسپ  نم 
107 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

هدرک هلمح  وا  رب  یتسه و  ناطیـش  نیئآ  رب  وت  تفگ : واب  عفان  منامثع ، نیئآ  رب  نم  تفگ : هدمآ  نوریب  وا  اب  گنجب  ثیرح  نب  محازم  ( 1)
. تشکب ار  وا 

هفوک ناروالد  ناراوس و  اب  امـش  دـیگنجیم  یناسک  هچ  اب  دـینادیم  اـیآ  نادرخیب ) و   ) ناـقمحا يا  دز : داـیرف  مدرمب  جاـجح  نب  ورمع  سپ 
؟ دنگرم هنشت  هتسش و  ایند  زا  تسد  هک  دیگنجیم  یناریلد  اب  دینکیم ! گنج 

ناشیا رب  گنـس  امـش  اهنت  رگا  ادخب  دوب ، دنهاوخن  هدنز  شیب  یکدنا  دنکدنا و  ناشیا  اریز  دورن ، ناشیا  گنجب  ادج ) ادج  و   ) اهنت یـسک 
دزن یسک  سپ  ياهدیشیدنا ، وت  هک  تسا  نامه  ریبدت  هشیدنا و  یتفگ ، تسار  تفگ : دعـس  نب  رمع  تشک ، دیهاوخ  ار  نانآ  دینک  باترپ 

نیسح باحصا  رب  تارف  تمس  زا  شناهارمه  اب  جاجح  نب  ورمع  سپـس  دورن ، گنجب  نانیا  اب  نتب  نت  دهد  روتـسد  ناشیاب  تسرفب  مدرم 
جاجح و نب  ورمع  و  داتفا ، نیمزب  نایم  نیا  رد  هیلع  هَّللا  ۀمحر  يدسا  ۀجسوع  نب  ملسم  سپ  دندیگنج ، یتعاس  درک و  هلمح  مالـسلا  هیلع 

یقمر زونه  دمآ و  وا  شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  هداتفا  نیمز  رب  ملـسم  دندید  تسـشن  ورف  هک  كاخ  درگ و  دنتـشگزاب و  شناهارمه 
هک تسا  یـسک  ناشیا  زا  ار و  شیوخ  نامیپ  دـنارذگ  هک  یـسک  تسا  ناشیا  زا  ، » دـنک تمحر  تیادـخ  ملـسم  يا  دومرف : واب  و  تشاد ،

نداتفا و نیمزب  تسا  راوگان  نم  رب  رایـسب  ملـسم  يا  تفگ : هدش  کیدزن  واب  رهاظم  نب  بیبح  و  دندرکن » یلیدـبت  رییغت و  دـشک و  راظتنا 
: تفگ بیبح  دهد ، تراشب  یکین  هب  تیادخ  تفگ : یفیعض  زاوآب  ملسم  تشهبب ، ریگ  هدژم  ملسم  يا  وت ، تداهش 

هدهع رب  و   ) متفریذپیم ار  نآ  ماجنا  یتشاد  یتیصو  شرافـس و  ره  دمآ ، مهاوخ  وت  لابندب  نونکا  مه  منادیم  دوخ  نم  انامه  هک  دوبن  رگا 
(. متفرگیم

108 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
هرسیم رب  دعس  نبا  رکشل  هرسیم  اب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  و  دندرب ، هلمح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يوسب  مدرم  مرـشیب  نآ  هراب  رگید  سپ  ( 1)

مالّـسلا و هیلع  نیـسحب  وس  ره  زا  سپ  دندز ، زاب  ار  ناشیا  هزین  اب  هدرک و  يرادیاپ  ربارب  رد  نانآ  و  درب ، هلمح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رکـشل 
زا وس  ره  رب  دـندوب  كدـنا  هکنیا  اب  دـندوب و  راوس  رفن  ود  یـس و  نانآ  دـندرک و  یتخـس  گنج  راوگرزب  نآ  نارای  و  درب ، هلمح  شنارای 

. دندرکیم هدنکارپ  ار  اهنآ  دندنکفایم  هلمح  هک  هفوک  ناراوس 
نیا تسد  زا  زورما  نم  ناراوـس  نیا  ینیبیمن  اـیآ  تفگ : هداتـسرف  دعـس  نب  رمع  شیپ  سک  دوـب  ناـگراوس  هدـنامرف  هک  سیق  نـب  ةورع 

تفرگ رد  گنج  دندیسر  هک  نانیا   ) داتسرف و ار  نازادناریت  تسرفب  ام  يرایب  ار  نازادناریت  ناگدایپ و  دنشکیم ؟ هچ  رامش  تشگنا  نادرم 
: تفگیم نینچ  هدش  هدایپ  رح  دندرک و  یپ  ار  دیزی  نب  رح  بسا  راد ) ریگ و  نیا  رد  و 

يرایسب هورگ  سپ  درک ، هلمح  ناشیا  رب  ریشمش  اب  ربژه و  ریـش  زا  مرتروالد  هک  متـسه ، يدرم  دازآ  رـسپ  نم  سپ  دینک  یپ  ارم  بسا  رگا 
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ناراوس زا  يدرم  رگید  دوب و  حرسم  نب  بویا  یکی  هک  دندش  کیرش  وا  نتـشک  رد  نت  ود  و  دندرک )، دیهـش  ار  وا  و   ) دنتفرگ ار  شرود 
. هفوک لها 

ناهارمهب دـیدب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  زا  ار  زیگنا ) تریح   ) يرابدرب نیا  نوچ  دوب  نازادـناریت  سیئر  هدـنامرف و  هک  ریمن  نب  نیـصح 
تشذگن يزیچ  هدرک  اهر  ار  اهریت  یگمه  سپ  دننک ، ناراب  ریت  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  داد  روتـسد  دندوب  زادناریت  دصناپ  هک  دوخ 

يذ نب  رمـش  سپ  دـندرک ، یتخـس  گنج  یتعاس  هدـش  هدایپ  اهبـسا  زا  نانآ  دـندرک و  حورجم  ار  نادرم  دـندروآرد و  اپ  زا  ار  اهبـسا  هک 
هدمآ  شیپ  شناهارمه  اب  نشوجلا 

109 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
ریهز تشگزاب  هرابود  رمـش  درک  رود  اههمیخ  راـنک  زا  ار  ناـنآ  درک و  هلمح  ناـشیا  رب  ع )  ) نیـسح ناراـی  زا  رفن  هد  اـب  نیق  نب  ریهز  ( 1)

راکشآ دندوب  كدنا  نوچ  دشیم  هتـشک  ع )  ) نیـسح نارای  زا  رفن  دنچ  ره  و  دنتـشگزاب ، شیوخ  هاگیاجب  هیقب  تشک و  ناشیا  زا  یهورگ 
نایم رد  ترضح  نآ  نارای  دش و  تخس  گنج  و  دوبن ، راکشآ  دندوب  رایسب  نوچ  دشیم  هتـشک  دنچ  ره  دعـس  نب  رمع  رکـشل  زا  یلو  دوب 

نآ زا  سپ  دناوخ و  فوخ  زامن  شنارای  اب  ع )  ) نیسح سپ  رهظ ، ماگنه  ات  دش  رایسب  ناشیا  نایم  رد  حورجم  هتـشک و  دنتفر و  ورف  رکـشل 
، بازحا زور  دننام  مسرتیم  امش  رب  نم  مدرم  يا   » هفوک مدرم  يا  دز : دایرف  هدمآ  نوریب  ع )  ) نیسح نارای  نایم  زا  یمابـش  دعـس  نب  ۀلظنح 

دش دنمنایز  انامه  و  یباذعب ، ادخ  دزاس  ناتدوبان  هک   » دیشکن ار  نیـسح  مدرم  يا  زیخاتـسر »)  ) دایرف زور  زا  مسرتیم  امـش  رب  نم  مدرم  يا 
. هیلع هَّللا  ۀمحر  دش  دیهش  ات  درک  گنج  هدمآ و  شیپ  سپس  تسب » غورد  هکنآ 

هَّللا و ۀمحر  هَّللا و  دبع  ابا  ای  کیلع  مالّـسلا  : » تفگ هدمآ  شیپ  دوب ) دنمجرا  راوگرزب و  نایعیـش  زا  هک   ) رکاش مالغ  بذوش  وا  زا  سپ  و 
. هیلع هَّللا  ۀمحر  دش  دیهش  ات  دیگنج  سپس  مراپسیم  ادخب  ار  وت  نم  هتاکرب »

نانچ مه  و  دـش ، دیهـش  ات  درک  گنج  دومن و  عادو  ترـضح  نآ  اب  درک و  مالـس  ع )  ) نیـسح رب  هدـمآ  شیپ  يرکاش  بیبش  نب  سباع  و 
. راوگرزب نآ  نادناخ  زج  ع )  ) نیسح ناهارمه  زا  دنامن  ياجب  ات  دشیم  هتشک  دمآیم و  شیپ  ع )  ) ءادهشلا دیس  نارای  زا  کی  کی 

110 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

110 ص :  نسحلا .....  نب  مساق  تداهش  بانج و  نآ  تداهش  ربکا ع و  یلع  هزرابم  ]

نآ مدرم  نیرتابیز  زا  دوب و  یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  نب  ةرق  یبا  رتخد  یلیل  شردام  دمآ و  شیپ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  شدـنزرف  سپ  ( 1)
: تفگیم دنکفا و  هلمح  سپ  تشاد  لاس  هدزون  زور  نآ  رد  و  دوب ، نامز 

. میتسه ربمغیپ  هب  رتراوازس  ام  دنگوس  ادخ  هناخب  یلع ، نب  نیسح  دنزرف  یلع  منم  - 1
. منکیم عافد  شیوخ  ردپ  زا  منزیم و  ار  امش  ریشمش  اب  درک ، دهاوخن  تموکح  ام  هراب  رد  هداز  انز  رسپ  دنگوس  ادخب  - 2

. یشرق یمشاه و  یناوج  ندز  ریشمش  منزیم ) ریشمش  )
دشاب نم  ندرگب  برع  هانگ  تفگ : يدبع  ذقنم  نب  ةرم  دندرکیم ، يراددوخ  وا  نتـشک  زا  هفوک  مدرم  و  دنکفا ، هلمح  نینچ  راب  دنچ  سپ 
ذقنم نب  ةرم  دنکفا  هلمح  هک  نانچمه  سپ  مهنن ، شردـپ  لد  رب  ار  شگرم  غاد  نم  دـنکفا و  هلمح  نینچ  درذـگب و  نم  رب  ناوج  نیا  رگا 

شاهراـپ هراـپ  دوخ  ياهریـشمش  اـب  هتفرگ  ار  وا  درگ  مدرم  مرـشیب  نآ  و  هداـتفا ، نیمزب  باـنج  نآ  دزب  ار  وا  هزین  اـب  تفرگ و  وا  رب  هار  رس 
ادخ و رب  مدرم  نیا  رایسب  هچ  مرسپ ، يا  دنتشک  ار  وت  هک  یمدرم  دشکب  ادخ  دومرف : هداتسیا  ناوج  نآ  رـس  رب  ات  دمآ  ع )  ) نیـسح دندرک ،
! ایند رس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  دومرف : سپس  دش ، ریزارـس  شنیب  قح  ناگدید  زا  کشا  و  دناهتـشک ، كابیب  ص )  ) لوسر تمرح  ندیرد  رب 

يورب ار  دوخ  ات  دمآ  هناباتـش  و  مردارب ! دـنزرف  يا  مردارب و  يا  دزیم : دایرف  هدـیود  نوریب  همیخ  زا  ع )  ) نیـسح رهاوخ  بنیز  لاح  نیا  رد 
سپ دـیرادرب ، ار  ناتردارب  دز : دایرف  دوخ  ناناوجب  و  دـنادرگزاب ، همیخب  ار  وا  هدرک  دـنلب  ار  رهاوخ  رـس  ع )  ) نیـسح تخادـنا ، ناوج  نآ 
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. دنداهن نیمز  رب  دندرکیم  گنج  نآ  يور  شیپ  هک  همیخ  يولج  ات  دنتشادرب  ار  وا  هدمآ  ناناوج 
111 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

ار دوخ  تسد  هَّللا  دبع  تخادنا  لیقع  نب  ملسم  دنزرف  هَّللا  دبع  يوسب  يریت  حیبص  نب  ورمع  مانب  دعس  نب  رمع  رکشل  زا  يدرم  سپـس  ( 1)
رگید و  تخودـب ، یناشیپ  هب  ار  نآ  تفر و  ورف  یناشیپ  هب  هدرک  خاروس  ار  تسد  هدروخ ، وا  تسدـب  ریت  نآ  داـهن ، یناـشیپ  هب  هدرک  رپس 

نب هَّللا  دـبع  و  تخاس . دیهـش  ار  وا  دزب و  شبلق  رب  هزین  هدـمآ  کیدزن  يرگید  مرـشیب  سپ  دـهد ، شبنج  ياـج  زا  ار  تسد  نآ  تسناوتن 
دبع رگید  دنزرفب  یمیمت  لشهن  نب  رماع  و  تشکب . ار  وا  درک و  هلمح  رفعج  نب  هَّللا  دبع  رـسپ  نوعب  دعـس ) نب  رمع  رکـشل  زا   ) یئاط هبطق 

دنکفا و هلمح  ملسم ) ردارب   ) لیقع دنزرف  نمحرلا  دبعب  ینادمه  دلاخ  نب  نامثع  و  تشکب . ار  وا  هدرک  هلمح  دمحم  ینعی )  ) رفعج نب  هَّللا 
. تشکب ار  وا 

يریـشمش شتـسد  رد  دوب و  هام  هراپ  دننامه  شیور  هک  دمآ  ام  يوسب  یکرـسپ  مدید  هک  میدوب  رادوریگ  نیا  رد  دیوگ : ملـسم  نب  دیمح 
ادخب تفگ : يدزا  لیفن  نب  دعـس  نب  رمع  دوب ، هدش  هراپ  نیلعن  ود  نآ  زا  یکی  دـنب  هک  تشاد  ینیلعن  رازا و  تشاد و  نتب  ینهاریپ  و  دوب ،

ار وا  یهاوخیم ) هچ  هچب  رـسپ  نیا  ناـج  زا  و   ) درب یهاوخ  هرهب  هچ  راـک  نیا  زا  وت  هَّللا  ناحبـس  متفگ  درک : مهاوـخ  هلمح  رـسپ  نیاـب  نم 
هلمح وا  رب  نم  ادخب  تفگ : تخاس ؟ دنهاوخ  زین  ار  وا  راک  دنراذگن  یقاب  نانیا  زا  سک  چـیه  هک  لدگنـس  مدرم  نیا  راذـگاو  دوخ  لاحب 

ورب رـسپ  نآ  تفاکـش و  مه  زا  ار  نآ  هک  دزب  ریـشمش  اب  نانچ  ار  كرـسپ  نآ  رـس  هک  دوب  هدنادرگن  رب  ور  هدرک  هلمح  سپ  درک ، مهاوخ 
دنکفا هلمح  كانمشخ  ریش  دننامه  سپس  تفاکش ، ار  رکشل  يراکش  زاب  دننام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناجومع ! يا  دز : دایرف  هداتفا ، نیمزب 
يدایرف نانچ  تخاس ، ادج  قفرم  کیدزن  زا  ار  شتسد  ریشمش  درک ، ریشمش  نآ  رپس  ار  هناش  رمع  دزب ، لیفن  نب  دعـس  نب  رمعب  يریـشمش 

نیسح  هاگنآ  دندینش  نایرکشل  هک  دز 
112 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

ات هدرک  بوکدـگل  نابـسا  ار  شـسحن  ندـب  سپ  دـنرب ، نوریب  هکرعم  زا  ار  وا  هک  دـندروآ  موجه  هفوک  ناراوس  ( 1 ، ) دـش رود  وا  زا  (ع )
رب ياپ  وا  هداتسیا و  هچب  رسپ  نآ  رس  يالاب  ع )  ) نیسح مدید  دش  فرط  رب  هک  كاخ  درگ و  و  تسب . ناهج  نیا  زا  هدید  تفاتش و  خزودب 

تمایق زور  رد  نانیا  نانمشد  زا  و  دنتشک ، ار  وت  هک  نانآ  ادخ  تمحر  زا  دنشاب  رود  دومرفیم  ع )  ) نیـسح و  دادیم ) ناج  و   ) دیئاسیم نیمز 
تخساپ ای  دهدن ، تخـساپ  وا  یناوخب و  زاوآب  ار  وا  وت  هک  تسا  راوشد  تیومع  رب  ادخب  دومرف : سپـس  دشابیم ، ادخ ص ) لوسر   ) تدج

دوخ هنیس  رب  ار  وا  ع )  ) نیـسح سپـس  تسا ، كدنا  وا  رای  رایـسب و  شراکمتـس  هدنناسرت و  ادخب  هک  يزاوآ  دهدن ، يدوس  وتب  یلو  دهد 
نب یلع  شدـنزرف  رانک  رد  ات  دروایب  ار  وا  سپ  دـشیم  هدیـشک  نیمزب  هک  رـسپ  نآ  ياـهاپب  مرگنیم  نم  اـیوگ  و  تشادرب ، كاـخ  زا  هتفرگ 
نب نسح  نب  مساق  وا  دنتفگ : دوب ؟ هک  رـسپ  نیا  مدیـسرپ : نم  داهن ، نیمز  رب  دوخ  نادناخ  زا  رگید  ياههتـشک  مالـسلا و  امهیلع  نیـسحلا 

. دوب ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع 

112 ص :  مالسلا .....  هیلع  لضفلا  ابأ  ترضح  مشاه و  ینب  ریاس  نیسح و  نب  هللا  دبع  تداهش  ]

دوخ ناماد  رد  ار  وا  ترـضح  نآ  دمآ  وا  دزن  دوب  یکدوک  هک  نیـسح  نب  هَّللا  دـبع  شدـنزرف  و  تسـشن ، همیخ  رد  رب  ترـضح  نآ  سپس 
دوخ تسد  رد  ار  كدوک  نآ  نوخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تشکب ، ار  هچب  نآ  هک  درک  باـترپ  وا  يوسب  يریت  دـسا  ینب  زا  يدرم  دـیناشن ،

يدرک يریگولج  ام  زا  نامسآ  تمس  زا  ار  يرای  رگا  اراگدرورپ  راب  تفگ : سپس  تخیر ، نیمز  رب  ار  نآ  دش  رپ  شتـسد  نوچ  تفرگ و 
راـنک رد  دروآ  هتـشادرب  ار  كدوـک  نآ  سپـس  ریگب ، راکمتــس  مدرم  نـیا  زا  ار  اـم  ماـقتنا  و  تـسا ، رتـهب  هـچنآ  يارب  هد  رارق  ار  نآ  سپ 

. داهن شیوخ  نادناخ  زا  ناگتشک 
113 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
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يرایـسب یلع  نب  ساـبع  نوچ  درک . دیهـش  ار  وا  دزب و  يریت  يوـنغ  هبقع  نب  هَّللا  دـبع  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  رکب  وـبا  و  ( 1)
: تفگ دندوب  نامثع  رفعج و  هَّللا و  دبع  هک  دوخ  يردام  ناردارب  هب  دید  ار  ترضح  نآ  نادناخ  ناگتشک 

هَّللا دبع  سپ  دیرادن ، يدنزرف  امـش  اریز  دیدرک  یهاوخریخ  شلوسر  ادخ و  يارب  هک  ار  امـش  منیبب  نم  ات  دیهن  شیپ  ماگ  نم  ناردارب  يا 
ار وا  یناه  دـش و  لدـب  در و  تبرـض  ود  یمرـضح  بیبش  نب  یناه  وا و  نایم  هکنیا  اـت  درک  یتخـس  گـنج  تفر و  شیپ  هیلع  هَّللا  ۀـمحر 

دیزی نب  یلوخ  سپ  دمآ  ناردارب  ياجب  یلع  نب  نامثع  تشک . یناه  زین  ار  وا  دمآ  نادیمب  ردارب  ياجب  یلع  نب  رفعج  هاگنآ  درک . دـیهش 
هیلع نیـسح  رب  رکـشل  لاـح  نیا  رد  و  درک ، ادـج  ار  شرـس  هدرک  هلمح  وا  رب  مراد  زا  يدرم  دـنکفا و  نیمزب  ار  وا  هدز  واـب  يریت  یحبـصا 
هدش راوس  ةانـسم  رتش  رب  بانج  نآ  سپ  دـش ، تخـس  ترـضح  نآ  رب  یگنـشت  و  دـندروآرد ، ياپ  زا  ار  وا  ناهارمه  هدرک  هلمح  مالّـسلا 
ینب زا  يدرم  دنتفرگ و  وا  رب  هار  رـس  هَّللا  هنعل  دعـس  رـسپ  رکـشل  ناگراوس  سپ  دوب ، وا  هارمه  زین  سابع  شردارب  داتفا و  هارب  تارف  يوسب 
هیلع نیـسح  دنک ، ادیپ  یـسرتسد  بآب  دیراذگن  دیوش و  لئاح  تارف  وا و  هنایم  امـش  رب  ياو  تفگ : رگـشلب  سپ  دوب  ناشیا  نایم  رد  مراد 
درک باترپ  ترضح  نآ  بناجب  يریت  دش و  نیگمشخ  كاپان  یمراد  درم  نآ  نک ! راچد  یگنشت  هب  ار  درم  نیا  ایادخ  راب  دومرف : مالّـسلا 

نآ تشم  ود  سپ  تفرگ ، هناـچ  ریز  تسد  دیـشک و  نوریب  ار  ریت  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تـفر ، ورف  ترـضح  نآ  هناـچ  ریز  رد  ریت  نآ 
تربمغیپ رتخد  رسپ  هراب  رد  مدرم  نیا  هچنآ  زا  مرب  تیاکش  وتب  نم  ایادخ  راب  دومرف : سپـس  تخیر  اوهب  ار  اهنوخ  دش ، نوخ  زا  رپ  بانج 

رکشل وس  نآ  زا  دوب ، هدرک  هبلغ  وا  رب  تخس  یگنشت  تشگزاب و  شیوخ  ياجب  هاگنآ  دننک ، راتفر 
114 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

و هیلع ، هَّللا  ۀـمحر  دـش  هتـشک  ات  درک  گنج  ناشیا  اب  یئاـهنت  هب  باـنج  نآ  و  ( 1  ) دـندش روهلمح  واب  هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  ساـبع  رود 
هتـشادرب ینیگنـس  ياهمخز  هک  دوب  نآ  زا  سپ  نیا  دندوب و  ینـسنس  لیفط  نب  میکح  یفنح و  ءاقرو  نب  دیز  بانج  نآ  نتـشک  رادهدهع 

. تشادن شبنج  يورین  دوب و 

114 ص :  ترضح .....  نآ  تداهش  ءادهشلا و  دیس  هزرابم  ]

دوخ ناهارمه  زا  یهورگ  اب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  تشگ ، زاـب  شیوخ  همیخب  تشگ و  هداـیپ  ةانـسم  رتش  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  و 
داد و مانشد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هدرک  يدنت  يدنک  رـسی  نب  کلام  مانب  ناشیا  زا  يدرم  سپ  دندرک ، هطاحا  ار  بانج  نآ  هدمآ  شیپ 

نوخ زا  رپ  هالک  دش و  يراج  نوخ  دیسر و  رس  رب  تفاکش و  دوب  شرس  رب  هک  یهالک  ریـشمش  نآ  دزب و  ترـضح  نآ  رـس  رب  يریـشمش 
راکمتس مدرم  اب  ار  وت  دنوادخ  یماشاین و  یبآ  يروخن و  ماعط  تتسد  نیا  اب  دومرف : هدرک  نیرفن  وا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دیدرگ ،

رب همامع  داهن و  رس  رب  هتـساوخ  يرگید  هالک  تسبب و  نآ  اب  ار  رـس  تساوخ و  هچراپ  هتخادنا  وسکیب  ار  هالک  نآ  سپـس  دیامرف . روشحم 
هدرک گنرد  یتخل  باـنج  نآ  سپ  دنتـشگزاب ، شیوخ  ياـجب  دـندوب  شهارمه  هک  نامرـشیب  نآ  اـب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  و  تسب ، نآ 

. دنتفرگ ار  وا  فارطا  دنتشگزاب و  شیوسب  زین  نانآ  تشگزاب 
رانکب ار  دوخ  هتفاکش  ار  رکـشل  دمآ و  نوریب  نانز  شیپ  زا  دوب  غلابان  یکدوک  هک  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  نب  هَّللا  دبع  نایم  نیا  رد 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  دـنک ، يریگولج  شنتفر  زا  هک  دـیناسر  كدوک  نآـب  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  رتـخد  بنیز  سپ  دـیناسر ، شیومع 
هدومن یچیپرـس  نتفر  زا  یتخـسرس  اـب  درک و  يراددوخ  همع ) هارمهب   ) نتـشگزاب زا  كدوک  رادـهگن ، ار  كدوـک  نیا  مرهاوـخ  دوـمرف :
كدوک نآ  درک ، دنلب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ار  شریـشمش  بعک  نب  رجبا  ماگنه  نیا  رد  دـش ، مهاوخن  ادـج  میومع  زا  ادـخب  تفگ :

ار میومع  ایآ  كاپان  نز  رسپ  يا  تفگ :
115 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

تـسویپ هدرک  ادـج  ار  وا  تسد  ریـشمش  نآ  درک و  رپـس  شیوخ  تسد  كدوک  دزب ، ریـشمش  اـب  ار  كدوک  نآ  رجبا  سپ  ( 1 ( ؟ یشکیم
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رب ردارب  دنزرف  دومرف : هدینابسچ  هنیسب  تفرگرب و  رد  ار  كدوک  نآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  سپ  ناج ! ردام  دز : دایرف  كدوک  دومن ، نازیوآ 
سپس دناسریم ، تاهتـسیاش  ناردپب  ار  وت  دنوادخ  انامه  اریز  ریگ ، رامـشب  یکین  هب  ار  نآ  نک و  یئابیکـش  هدیـسر  وت  رب  هک  یتبیـصم  نیا 

ار ناشیا  سپ  ياهداد ، یگدـنز  هرهب  ینامز  ات  ار  مدرم  نیا  رگا  ایادـخ  راـب  تفگ : هدرک  دـنلب  نامـسآ  يوسب  تسد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
دندناوخ ار  ام  نانیا  هک  اریز  امنم ، دونـشوخ  ناشیا  زا  زگره  ار  یناورنامرف  چیه  و  زاس ، لد  هدنکارپ  یئاههورگ  و  زاس ، هدـنکارپ  یتخـسب 

؟ دنتشک ار  ام  هتساخرب  ام  ینمشدب  سپس  دننک  نامیرای  هک 
نت هس  زج  هکنیا  ات  دنتشک  ار  نانآ  هدش  روهلمح  مالّسلا  هیلع  نیسح  نارای  زا  ناگدنامیقاب  رب  پچ  تسار و  زا  دعس  نبا  رکشل  ناگدایپ  و 

( تشاد یگدنشخرد  نانچ  و   ) تساوخب ینامی  هماج  ریز  دید  نینچ  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دنامن ، ياجب  ترـضح  نآ  يارب  نت  راهچ  ای 
نوچ یلو  دـننکن ، نوریب  شنت  زا  ار  نآ  شنتـشک  زا  سپ  هک  درک  هراپ  نآ  يارب  و  دیـشوپ ، هدرک  هراپ  ار  نآ  و  درکیم ، هریخ  ار  مشچ  هک 

نب رجبأ  ینعی ) دیلپ  درم  نیا   ) تسد ود  و  دراذگ ، هنهرب  ار  راوگرزب  نآ  دوب و  رب  ار  نآ  بعک  نب  رجبأ  دش  هتـشک  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسح
نوخ و دشیم و  هزات  ناتسمز  رد  و  دوب ، کشخ  بوچ  ود  دننام  هک  ناسنادب  دشیم  کشخ  ناتسبات  رد  البرک  هعقاو  زا  سپ  هَّللا  هنعل  بعک 

. درک شدوبان  ادخ  ات  دوب  لاح  نیمهب  دمآیم و  نآ  زا  كرچ 
عفد زین  نت  هس  نآ  درکیم و  عاـفد  دوخ  زا  هدرک  مدرمب  ور  دـنامن  ياـجب  شنادـناخ  زا  نت  هس  زج  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ناراـی  زا  نوـچ  و 

نیگنس ار  وا  دوب  هدیـسر  شندب  رـس و  رب  هک  نارگ  ياهمخز  و  دنام ، اهنت  هدش  هتـشک  زین  هس  نآ  هکنآ  ات  دندومنیم  بانج  نآ  زا  نمـشد 
دزیم و ار  نامرشیب  نآ  ریشمش  اب  سپ  دوب ، هدرک 

116 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
هک مدیدن  زگره  ار  یبولغم  راتفرگ و  درم  ادخب  دیوگ : ملـسم  نب  دـیمح  ( 1 ، ) دندشیم هدنکارپ  پچ  تسارب و  شریـشمش  ربارب  زا  نانآ  و 
اب وا  دندنکفایم  هلمح  وا  رب  ناگدایپ  نوچ  دشاب ، راوگرزب  نآ  زا  رتاجرباپ  رترادلد و  دنـشاب و  هدـش  هتـشک  شنارای  نادـناخ و  نادـنزرف و 

نشوجلا يذ  نب  رمش  دننک ، رارف  یگرگ  ربارب  زا  دنفسوگ  هلگ  هچنانچ  دنتخیرگیم  شپچ  تسار و  زا  نانآ  درکیم و  هلمح  نانادب  ریشمش 
، دننک ناراب  ریت  ار  وا  داد  روتـسد  نازادـنا  ریت  رب  سپـس  دـنتفرگ ، رارق  ناگدایپ  تشپ  رد  نانآ  دـناوخ و  شیپ  ار  ناگراوس  دـید  نانچ  هک 
اب گنج  زا  ترـضح  نآ  سپ  دش ، تشپراخ  دننام  هک  تسـشن ) شفیرـش  ندب  رب  ریت  ردقنآ   ) دـندرک اهر  مولظم  نآ  يوسب  ار  اهریت  سپ 

دایرف هدرک  صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  رمعب  ور  دمآ و  همیخ  ردب  بنیز  شرهاوخ  دـندز ، فص  شربارب  رد  مدرم  داتـسیا و  زاب  نامرتشیب  نآ 
کی ایآ  امش  رب  ياو  دز : دایرف  بنیز  تفگن ، ار  بنیز  خساپ  رمع  ینکیم ؟ هاگن  وت  دنشکیم و  ار  هَّللا  دبع  وبا  ایآ  رمع ؟ يا  وت  رب  ياو  دز :

؟ تسین مدرم  امش  نایم  ناملسم 
؟ دـیتسه هچ  هارب  مشچ  درم  نیا  هراب  رد  امـش  رب  ياو  دز : داـیرف  ناـگدایپ  ناـگراوسب و  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دادـن ، ار  شخـساپ  یـسک 

نآ پچ  هناشب  یتبرـض  کیرـش  نب  هعرز  دندش ، روهلمح  ترـضح  نآب  وس  ره  زا  ناگیامورف  نآ  سپ  دنیرگب ؟ امـش  يازع  رد  ناتناردام 
یلوخ دنکفا ، كاخب  ار  وا  دز  واب  هزین  سنا  نب  نانس  داتفارد ، ورب  ترضح  هدز  شندرگب  تبرـض  يرگید  درک ، ادج  ار  نآ  هدز  راوگرزب 

زا ار  تیوزاب  ادخ  تفگ : رمـش  داتفا ، شمادنا  رب  هزرل  دنک  ادج  ار  راوگرزب  نآ  رـس  هک  دمآ  ریزب  بسا  زا  دیود  شیپ  یحبـصا  دـیزی  نب 
: تفگ هدرپس  یلوخب  ار  سدقم  رس  نآ  هاگنآ  دیرب  ار  ترضح  رس  هدش  هدایپ  لدگنس  نآ  دوخ  و  يزرلیم ؟ ارچ  دنک  ادج  مه 

117 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
قحسا ار  شنهاریپ  سپ  دندروآ ، يور  بانج  نآ  ندرک  هنهرب  اههماج و  ندوبر  يارب  نامرشیب  نآ  سپس  ( 1 ، ) ربب دعس  نب  رمع  ریما  دزن 

ینب زا  يدرم  ار  شریـشمش  درب ، دـثرم  نب  سنخا  ار  شاهمامع  دوبر ، بعک  نب  رجبا  ار  راوگرزب  نآ  هماج  ریز  دوبرب ، یمرـضح  ةاـیح  نب 
. دندرب زین  ار  نانز  تالآ  تنیز  اههماج و  هدرک  تراغ  ار  همه  دوب  ثاثا  رتش و  بسا و  هچنآ  و  درب ، مراد 

يراشفاپ هراب  نیا  رد  دنربن و  هک  تشادیم  هگن  نتب  ار  شاهماج  هک  مدید  ار  بانج  نآ  نادناخ  زا  ینز  نم  ادخب  دـیوگ : ملـسم  نب  دـیمح 
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یشرف يور  دوب و  یتخس  رامیب  هک  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلعب  ات  میتفرب  سپـس  دندرب ، هدیـشک و  شنت  زا  روزب  ماجنارـس  یلو  درکیم 
هَّللا ناحبس  متفگ : نم  یشکیمن ؟ ار  رامیب  نیا  ایآ  دنتفگ : رمشب  سپ  دندیـسر  رـس  رمـش  هارمه  ناگدایپ  زا  یهورگ  میدیـسر ، دوب  هداتفا 

ات مدوب  اجنآ  هتسویپ  سپ  تسا ؟ سب  ار  وا  دراد  هک  يرامیب  نیمه  تسا و  یکدوک  نیا  هک  تسین  نیا  زج  دنـشکیم ؟ مه  ار  ناکدوک  ایآ 
؟ دنتسیرگ دندز و  دایرف  وا  يور  رد  نانز  دمآ ، اههمیخ  ردب  دعس  نب  رمع  مدرک ، رود  وا  زا  ار  نانآ 

زا نانز  سپ  ددرگن ، رامیب  كدوک  نیا  ضرعتم  یسک  و  دوشن ، اهنز  نیا  همیخ  لخاد  سک  چیه  دز : دایرف  شناهارمهب  دعس  نب  رمع  سپ 
هدرب نانز  زا  يزیچ  سک  ره  دز : دایرف  رمع  دـنناشوپب  ار  دوخ  اهنادـب  ات  دـننادرگزاب  نانآب  دـناهدوبر  نانآ  زا  هچنآ  دـندرک  تساوخرد  وا 

(. دادن شوگ  وا  نانخسب  یسک   ) و درواین ، سپ  يزیچ  سک  چیه  ادخب  و  دنادرگزاب ، اهنادب 
: تفگ تشاداو و  يرادساپب  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نانز و  هدرپارس  اههمیخب و  ار  یهورگ  سپ 

شیوخ  ياجب  سپس  دناسرن ، يرازآ  نانآب  یسک  دورن و  نوریب  ناشیا  زا  یسک  هک  دینک  ینابهگن  ار  ناشیا 
118 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

؟ دـنک بوکدـگل  ار  شندـب  شیوخ  بسا  اب  دریذـپب و  نیـسح  هراب  رد  ارم  نخـس  هک  تسیک  دز : دایرف  رکـشل  ناـیم  رد  و  ( 1  ) تشگزاب
نت هد  دنک ؟ بوکدگل  ار  شندـب  شیوخ  بسا  اب  دریذـپب و  نیـسح  هراب  رد  ارم  نخـس  هک  تسیک  دز : دایرف  رکـشل  نایم  رد  تشگزاب و 
هیلع نیسح  فیرش  ندب  شیوخ  نابسا  اب  نانیا  سپ  دثرم ، نب  سنخا  و  ةایح ، نب  قاحـسا  دوب  هلمج  نآ  زا  هک  دنتفریذپ  ار  راک  نیا  ماجنا 

ار ایند  ناراکتیانج  يور  تیانج  نیا  اب  و   ) دنتـسکش مه  رد  ار  راوگرزب  نآ  تشپ  ياهناوختـسا  هک  ناسنادب  دندرک  بوکدـگل  ار  مالّـسلا 
(. دندرک دیفس 

يدزا ملسم  نب  دیمح  یحبصا و  دیزی  نب  یلوخ  اب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  سدقم  رـس  دوب  اروشاع  زور  هک  زور  نامه  رد  دعـس  نب  رمع  و 
دوب رس  ود  داتفه و  اهنآ  دننک و  ادج  ار  مشاه  ینب  ناناوج  نارای و  زا  رگید  سدقم  ياهرس  داد  روتسد  داتسرف و  دایز  نب  هَّللا  دیبع  يوسب 

رد رهظ  ات  ادرف  بشب و  ات  ار  زور  نآ  شدوخ  و  درک ، هفوک  هناور  جاجح  نب  رمع  ثعـشا و  نب  سیق  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  اب  ار  اهنآ  و 
بانج و نآ  نارهاوخ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  نارتخد  دندوب  شهارمه  دـش و  ناور  هفوک  يوسب  داد و  چوک  روتـسد  سپـس  دـنام ، البرک 

نانچ شیرامیب  دوب و  هدعم  يرامیب  راچد  وا  مالّسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دوب  ناشیا  نایم  رد  هک  ناکدوک  دندوب و  ناشیا  اب  هک  ینانز 
هرهطم داسجا  دزنب  دندوب  هیرـضاغ  رد  هک  دـسا  ینب  زا  یهورگ  درک  چوک  اجنآ  زا  دعـس  نبا  نوچ  و  دوب ، گرمب  کیدزن  هک  دوب  تخس 

نیمه رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک ) بیترت : نیدب  دندرک  نفد  ار  نانآ  و   ) هدرازگ زامن  نانآ  رب  هدـمآ و  شنارای  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح 
زا رگید  نادیهـش  يارب  ترـضح و  نآ  ياپ  رانک  ار  رغـصا  نیـسحلا  نب  یلع  شدنزرف  هدومن و  نفد  تسا  وا  فیرـش  ربق  نونکا  هک  ییاج 

هدروآ درگ  ار  یگمه  هدنک و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ياپ  نیئاپ  رد  یلادوگ  دـندوب  هداتفا  نیمزب  شفارطا  هک  راوگرزب  نآ  نارای  نادـناخ و 
تسا وا  ربق  نونکا  هک  ییاج  هیرـضاغ  هار  رـس  دوب  هدش  هتـشک  هک  اج  نامه  رد  ار  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  و  دندرک ، نفد  اجنآ  رد 

. دندومن نفد 
119 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

119 ص :  ةرامالا ..... ] راد  رد  هفوک  هب  تیب  لها  دورو  ]

نآ نادناخ  مالّسلا و  هیلع  نیسح  نارتخد  اب  زور  نآ  يادرف  دعس  نبا  شلابندب  دیسر و  هفوکب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رهطم  رـس  نوچ  و  ( 1)
رد ار  نآ  دنروایب و  ار  سدقم  رس  داد  روتـسد  داد و  مدرم  دورو  يارب  ماع  راب  تسـشن و  ةرامالا  راد  رـصق  رد  دایز  نبا  دش  دراو  ترـضح 

( دنیوگ ار  کیراب  بوچ  ای  كزان  ریشمش  بیضق   ) دوب یبیـضق  وا  تسد  رد  و  دزیم ، دنخزوپ  درکیم و  هاگن  نآب  هداهن و  دوخ  يور  شیپ 
وا دوب و  هتـسشن  تسا  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  هک  مقرا  نب  دیز  مرـشیب  نآ  رانک  رد  و  دزیم ، ترـضح  نیـشیپ  ياهنادـندب  نآ  اب  هک 
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بل ود  نیا  زا  ار  تبیـضق  تفگ : ودب  دـنزیم  ترـضح  نآ  ياهنادـندب  بیـضق  اب  دایز  نبا  دـید  مقرا  نب  دـیز  نوچ  دوب ، هدروخلاس  يریپ 
نبا داتفا ، هیرگب  سپـس  دوب ، اهبل  نیا  رب  هک  ار  ص )  ) ادخ لوسر  نابل  مدـید  اهراب  هنیآ  ره  تسین  يدوبعم  وا  زج  هک  یئادـخب  اریز  رادرب ،

يریپ وت  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و  ییرگیم ؟ هدـش ) اـم  بیـصن  هک   ) ادـخ يزوریپ  حـتف و  يارب  اـیآ  دـنایرگب ! ار  تنامـشچ  ادـخ  تفگ : داـیز 
؟ مدزیم ار  تندرگ  هتفر  نوریب  ترس  زا  لقع  هتشگ و  درخیب 

بنیز سپ  دندرک ، دراو  دایز  نبا  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  تالایع  هاگنآ  دمآرد ، شیوخ  هناخب  تساخرب  وا  يور  شیپ  زا  مقرا  نب  دیز 
رد دمآ و  رد  موشیم  سلجم  نادـب  تشاد  نتب  هک  دوخ  ياههماج  نیرتتسپ  اب  سانـشان  روطب  ناشیا  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رهاوخ 

نانز تسـشن و  هشوگ  رد  تفرگ و  هرانک  هک  دوب  هک  نز  نیا  تفگ : داـیز  نبا  دـنتفرگ ، ار  شرود  باـنج  نآ  نازینک  تسـشن و  يراـنک 
بنیز نز  نیا  تفگ : نازینک  زا  یکی  دیـسرپ ؟ نز  نآ  زا  تفرگ و  رـس  زا  ار  شیوخ  نخـس  هرابود  دادـن ، شخـساپ  بنیز  دـنیوا ؟ هارمه 

و تشک ، هدرک  اوسر  ار  امـش  هک  ار  یئادـخ  ساپـس  تفگ : هدرک  بنیزب  ور  كاپان  دایز  نبا  تسا ، ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاف  رتخد 
: تفگ مالّسلا  اهیلع  بنیز  تخاس ؟ راکشآ  ار  ناتغورد  دیدوب  هدروآ  امش  هچنآ  رد 

120 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
تسین نیا  زج  دینادرگ ، هزیکاپ  يدیلپ  زا  یبوخب  ار  ام  و  تشاد ، یمارگ  ص )  ) دمحم شربمغیپ  هلیسوب  ار  ام  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  ( 1)

؟ هَّلل دمحلا  میتسین و  ام  وا  دیوگ و  غورد  راکهبت  ناسنا  و  دوش ، اوسر  قساف  صخش  هک 
نانآ دوب و  هدومرف  ررقم  ار  تداهـش  ناشیا  رب  دـنوادخ  دومرف : بنیز  يدـید ؟ هنوگچ  تنادـناخب  تبـسن  ار  ادـخ  رادرک  تفگ : دایز  نبا 

يرواد درک و  دنهاوخ  هجاحم  وت  اب  وا  هاگـشیپ  رد  دروآ و  درگ  اج  کی  رد  ناشیا  اب  ار  وت  دنوادخ  يدوزب  و  دـنتفر ؟ دوخ  ياههاگباوخب 
(. دومن ار  همرکم  نآ  رازآ  دصق  ایوگ  و   ) تخورفارب هدمآ  مشخب  نانخس ) نیا  زا   ) دایز نبا  دنهاوخ ؟

دایز نبا  دومن ، دـیابن  یـشهوکن  ناـشیا  ياـطخ  رب  و  درک ، دـیابن  هذـخاؤم  ناـنز  هتفگ  رب  تسا و  نز  نیا  ریما  يا  تفگ : ثیرح  نب  ورمع 
ناجب دومرف : هاگنآ  تسیرگ  تسکشب و  شلد  بنیز  سپ  دیشخب ، افش  وت  نادناخ  نایامرفان  ناشکرس و  زا  ارم  لد  دنوادخ  تفگ : بنیزب 

لد راک  نیا  رگا  يدنک ، نب  زا  ار  ام  هشیر  و  يدـیرب ، ارم  هداوناخ  ياههخاش  و  يدرک ، كاله  ارم  نادـناخ  و  یتشک ، ار  ام  گرزب  مدوخ 
ار دوخ  نخس  وگنخس  هک  تسنآ  عجس   ) دیوگ هیفاق  عجسب و  نخس  هک  تسا  ینز  نیا  تفگ : دایز  نبا  یتفای ؟ افش  سپ  دشخب  افـش  ار  وت 

ناجب و  تسا ) عاجـش  ریلد و  ینز  ینعی  دـشاب  ۀـمجعم  نیـشب  ۀعاجـش »  » اج ود  ره  رد  ترابع  تسا  نکمم  و  دروایب ، گنهآ  نزو و  کیب 
نخس عجس  اب  ارم  انامه  راکچ ؟ نتفگ  نخس  هیفاق  عجس و  اب  ار  نز  دومرف : بنیز  دوب ؟ رعاش  تفگیم و  عجسب  نخـس  شردپ  انامه  مدوخ 

؟ متفگ ار  هچنآ  درک  شوارت  ماهنیس  زا  یلو  تسین  يراک  نتفگ 
: تفگ دایز  نبا  متـسه ، نیـسحلا  نب  یلع  نم  دومرف : یتسیک ؟ وت  تفگ : واب  دـندروآ  وا  شیپ  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هاـگنآ 

مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  تشکن ؟ ار  نیسحلا  نب  یلع  ادخ  رگم 
121 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

امهیلع نیسحلا  نب  یلع  تشک ، ار  وا  ادخ  هکلب  تفگ : دایز  نبا  دنتشک ،؟ ار  وا  مدرم  دوب و  یلع  شمان  هک  متشاد  يردارب  نم  دومرف : ( 1)
زونه و  يراد ؟ زین  ارم  نداد  خـساپ  تأرج  وت  تفگ : هدـش  مشخ  رد  داـیز  نبا  ناـشگرم » ماـگنه  ار  اـهناج  دـبایرد  ادـخ  : » دومرف مالّـسلا 

؟ تسه وت  رد  نم  نخس  ندنادرگزاب  یئاناوت 
تـسد و  تسا ، سب  ار  وت  ياهتخیر  ام  زا  نوخ  هچنآ  دایز  رـسپ  يا  تفگ : هدیبسچ  واب  بنیز  شاهمع  سپ  دینزب ، ار  شندرگ  دـیربب  ار  وا 

هاگن ود  نآب  دایز  نبا  یشکب ، وا  اب  مه  ارم  یتشک  ار  وا  وت  رگا  ات  مرادن  رب  وا  زا  تسد  دنگوس  ادخب  دومرف : هتخادنا  نیدباعلا  نیز  ندرگب 
؟ مشکب ناوج  نیا  اب  ار  وا  نم  دراد  تسود  هک  منیبیم  نینچ  ار  نز  نیا  نم  ادخب  تسا  بیجع  یشیوخ  محر و  هقالع  تفگ : سپـس  هدرک 

؟ تسا سب  ار  وا  دراد  هک  يرامیب  نامه  هک  دیراذگاو  ار  وا 
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: تفگ تفر و  الاب  ربنمب  سپ  دش ، دجسم  دراو  هدمآ  نوریب  رصق  زا  هتساخرب  دوخ  ياج  زا  سپس 
وگغورد و رسپ  يوگغورد  و  درک ، يرای  ار  شناوریپ  دیزی و  نینمؤملا  ریما  تخاس و  راکـشآ  ار  قح  لها  قح و  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 

. تشکب ار  شناوریپ 
وگغورد انامه  ادخ ! نمشد  يا  تفگ : واب  هتساخرب  ياج  زا  دوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هَّللا  دبع  سپ 

ياـجب ربنم  يـالاب  یـشکیم و  ار  ناربمغیپ  نادـنزرف  هناـجرم  رـسپ  يا  شردـپ ، هدرک و  اورناـمرف  ار  وت  هک  سک  نآ  یتسه و  تردـپ  وت و 
دنتفرگ ار  وا  نانابـساپ  دـیرآ ، نم  شیپ  ار  وا  تفگ : دایز  نبا  یناریم )! نابز  رب  یهاوخیم  هک  یتشز  نخـس  ره  و  ! ) ینیـشنیم نایوگتـسار 

نوچ  دایز  نبا  ، ) دنتفرگ نانابساپ  تسد  زا  ار  وا  هدمآ  درگ  ناشیا  زا  نت  دصتفه  دیبلط ، يرایب  ار  دزا  هلیبق  فیفع  نب  هَّللا  دبع 
122 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

ار شندرگ  هدیـشک  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  هداتـسرف  سک  دـش  بش  نوچ  ات  ( 1 ( ) درک گنرد  درادـن  ار  نانآ  ربارب  رد  تمواقم  يورین  دـید 
. هیلع هَّللا  ۀمحر  دندز ، رادب  ار  وا  هخبس  مانب  ییاج  رد  دندز و 

نب دیز  زا  و  دندنادرگب ، لئابق  نایم  رد  هفوک و  ياههچوک  رد  داتسرف  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  رـس  دایز  نب  هَّللا  دیبع  دش  رگید  زور  نوچ  و 
ربارب نوچ  مدوب  هتـسشن  دوخ  هناخالاب  هفرغ و  رد  نم  دنداد و  روبع  نم  رب  دوب  هزین  رب  هک  ار  سدقم  رـس  نآ  تفگ : هک  هدـش  تیاور  مقرا 

: دناوخیم ار  هیآ  نیا  هک  مدینش  دیسر  نم 
فهک هروس  !« ) دندوب تفگش  ام  ياهتیآ  زا  میقر  فهک و  باحصا  ناتساد )  ) هک یتشادنپ  ایآ  ینعی  ِفْهَْکلا ....  َباحْصَأ  َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ  »
تسا رتزیگنا  تریح  رتتفگش و  وت  رـس  ناتـساد )  ) ادخ لوسر  رـسپ  يا  ادخب  مدز : داد  هدش  تسار  منت  يوم  ساره  زا  ادخب  سپ  هیآ 9 )

رتزیگنا تفگش  وت  رس  ناتساد  دنتفگن و  نخس  گرم  زا  سپ  نکل  دنتشاد  يزیگنا  تفگش  ناتساد  هچ  رگا  میقر  فهک و  باحصا  ینعی  )
(. دنکیم نآرق  توالت  دیوگیم و  نخس  ندب  زا  ندش  هدیرب  زا  سپ  هک  تسا 

نب رح  هب  ار  رـس  نآ  دایز  نبا  و  دندروآ ، رـصق  ردـب  ار  نآ  دـندش  غراف  هفوک  رهـش  رد  رـس  نآ  نداد  شدرگ  زا  كاپان  مدرم  نآ  نوچ  و 
یبأ رسپ  قراط  و  يدزا ، فوع  رسپ  ةدرب  ابا  و  داتسرف ، هیواعم  نب  دیزی  دزنب  ار  وا  هدرپس  واب  زین  ار  ترـضح  نآ  نارای  ياهرـس  داد و  سیق 
هعیبر نب  هَّللا  دبع  دندرک ، دراو  دیزی  رب  ار  رس  نآ  قشمد  رد  ات  دندمایب  نانآ  و  درک ، ناور  وا  هارمه  زین  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  اب  ار  نایبظ 

: تفگ دیزی  دمآرد ، دیزی  رب  ات  دمایب  سیق  نب  رحز  هک  مدوب  هیواعم  نب  دیزی  شیپ  قشمد  رد  نم  دیوگ : يریمح 
ادخ و يزوریپ  هب  ریگ  هدژم  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : رحز  ياهدروآ ؟ هارمه  هچ  و  ربخ ؟ هچ  وت  رب  ياو 

123 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
هکنیا ای  میتساوخ  نانآ  زا  ام  دمآرد ، ام  رب  شناوریپ  زا  نت  تصـش  دوخ و  نادـناخ  زا  نت  هدـجیه  نایم  رد  یلع  نب  نیـسح  ( 1 ، ) وا يرای 

رب دز  رـس  دیـشروخ  هک  نادادماب  ام  دنتفریذپ ، ار  گنج  سپ  دـننک ؟ گنج  ای  دـنهن ، دایز  نب  هَّللا  دـیبع  ریما  نامرفب  رـس  ای  دـنوش  میلـست 
هتـشاد یهانپ  هکنآیب  نانآ  سپ  میتفرگ ، ناشرـس  يالاب  ار  دوخ  ياهریـشمش  هکنیا  ات  هدومن  هطاحا  ار  ناـشیا  وس  ره  زا  میتخاـت و  ناـشیا 

هدنهانپ وس  نآ  وس و  نیاب  يراکش  زاب  سرت  زا  رتوبک  هچنانچ  دندربیم  هانپ  اهیدوگ  اههپت و  هب  ام  سرت  زا  و  دنتخیرگیم ، وس  ره  زا  دنشاب 
ام هک  دباوخیم  رهظ  زا  شیپ  هک  سک  نآ  باوخ  ای  يرتش  نتشک  رادقمب  زج  تشذگن  ناشیا  رب  يزیچ  نینمؤملا  ریما  يا  ادخب  سپ  دوش ،

كاخ ناشهنوگ  و  دولآ ، نوخ  ناشهماج  هداـتفا و  هنهرب  هک  تسا  ناـشیا  رـسیب  ياـهنت  کـنیا  و  میتشک ، هدروآرد  ياـپ  زا  ار  ناـشیا  همه 
يراکـش و ياهزاب  ناشناگدـننکرادید  دزیر ، ورف  ناشیا  رب  رابغ  كاخ و  نابایب  ياـهداب  و  دـباتب ، ناـنآ  رب  نازوس  ياـهباتفآ  تسا ، هدولآ 

. دنشاب ارحص  ناسکرک 
زا رود  نانخـس  نیا  و  هدرکیم ، دـیزیب  یئوگخـساپ  هدامآ  ار  دوخ  ماش  هفوک و  هار  لوط  مامت  رد  هتـشگرب  تخب  نیا  ایوگ  دـیوگ : مجرتم  )

لقن نارگید  يربط و  هچنانچ  هناتخبشوخ  دریگب ، دیزی  زا  ینایاش  هزیاج  هک  هدوب  اهنآ  نیرمتب  مرگرس  اج  همه  هدومنیم و  ناور  ار  تقیقح 
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زا هتـشاک و  مدرم  لد  رد  داد  ماـجنا  هک  يراـک  نیا  اـب  ار  مدرم  ینمـشد  مخت  داـیز  نبا  تـفگ : هدرک  تـشحو  وا  نانخـس  زا  دـیزی  دـننک 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  هک  دوب  یبیغ  ياهربخ  زا  نیا  و  دادن ، واب  هرهب  هزیاج و  چیه  هدرک  نوریب  دوخ  شیپ  زا  ار  رحز  درک  ادیپ  هک  یتحاران 

واب يزیچ  دیزی  درب و  دهاوخ  دـیزی  يارب  هزیاج  دـیماب  ارم  رـس  سیق  نب  رحز  دومرف : نیق  نب  ریهزب  البرک  هار  رد  دـنیوگ : هک  دوب ، هدومرف 
امـش يرادربنامرفب  نم  تفگ : تشادرب و  رـس  هاگنآ  هتخادنا  ریزب  رـس  یتخل  دینـش ) ار  نانخـس  نیا  هک   ) دیزی تروص ،) رهب  داد  دـهاوخن 

. متشذگیم وا  زا  مدوب  هدرک  دروخرب  وا  اب  نم  رگا  انامه  و  دوبن ) وا  نتشکب  يزاین  و   ) مدشیم دونشوخ  نیسح  نتشک  نودب 

123 ص :  دیزی ..... ] سلجم  ماش و  هب  تیب  لها  دورو  ]

ار ناکدوک  نانز و  داد  روتسد  داتسرف  ماشب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  رس  هکنیا  زا  سپ  دایز  نب  هَّللا  دیبع  سپس 
124 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

لابندب ار  ناشیا  سپس  دنداهن ، شندرگب  نارگ  ریجنز  لغ و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  داد  روتـسد  و  ( 1 ، ) دـننک ماشب  نتفر  هدامآ 
دوب ناـشیا  اـب  اهرـس  هک  یهورگ  نادـب  اـت  دـندروایب  ار  ناـنآ  سپ  درک ، ناور  نشوـجلا  يذ  نب  رمـش  يذـئاع و  هبلعث  نب  رفحم  اـب  اـهرس 

شیوخ زاوآ  هبلعث  نب  رفحم  دندیسر ، دیزی  رصق  ردب  نوچ  تفگن  نخس  یسک  اب  هار  مامت  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  و  دندیـسر ،
نآ دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  هدروآ ؟ نینمؤملا  ریما  دزن  ار  راکبان  تسپ  نامدرم  هک  تسا  هبلعث  نب  رفحم  نیا  تفگ : هدرک  دـنلب 
رـس اهنآ  نایم  رد  دنداهن و  دیزی  يور  شیپ  ار  اهرـس  هک  یماگنه  دیوگ : يوار ) ! ) تسا رتداهندـب  رتتسپ و  هدـیئاز  رفحم  ردام  هک  سک 

: تفگ دیزی  دوب  مالّسلا  هیلع  نیسح 
. دندوب یناراکمتس  نانامرفان و  نانیا  ام و  رب  یمارگ  ینادرم  زا  اهرس  دش  هتفاکش  سپ  - 1

: تفگ دوب  هتسشن  دیزی  شیپ  هک  مکح  نب  ناورم  ردارب  مکح  نب  ییحی 
تسا یتسپ  داژن  ياراد  هک  تسا  ياهدنب  دایز  رسپ  زا  رتکیدزن  يدنواشیوخ  رد  دش ) ادج  البرک  و   ) فط رانک  هک ) یئ   ) اهرس هنیآ  ره  - 2

(. ددنب نادب  ار  دوخ  غوردب  هک  يداژن  ای  )
.!؟ درادن ینامدود  ادخ  لوسر  رتخد  اما  تسا ، اهگیر  هرامشب  شنامدود  دناسر و  بشب  ار  راگزور  هیما ) ینب  هلسلس  رس   ) هیما - 3

)؟ يروخیم سوسفا  غیرد و  همطاف  نادنزرف  یمک  رب  یتقو  نینچ  رد  ینعی   ) شاب شومخ  تفگ : هدز  مکح  نب  ییحی  هنیـس  رب  تسد  دـیزی 
نم  اب  تردپ  نیسح  رسپ  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلعب  سپس 

125 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
؟ يدید هک  درک  نانچ  وا  اب  ادخ  سپ  تساخرب ، نم  اب  عازنب  نم  تنطلـس  رد  و  تفرگ ، هدـیدان  ارم  قح  و  ( 1 ، ) دیرب ار  دوخ  يدنواشیوخ 
زا شیپ  هدش ) ردقم  و   ) تسا یباتک  رد  هکنیا  زج  ناتدوخ  رد  هن  نیمز و  رد  امـشب  یتبیـصم  دسرن  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

تسنادن دلاخ  هدب ، ار  شخساپ  تفگ : دلاخ  شرسپب  دیزی  هیآ 22 ) دیدح  هروس  « ) تسا ناسآ  ادخ  رب  نآ  انامه  و  مینیرفایب ، ار  نآ  هکنآ 
ادخ دیاهدرک و  مهارف  ناتدوخ  هک  تسا  يزیچ  هطساوب  سپ  اهدمآ ) شیپ  و   ) اهتبیصم زا  دسر  امـشب  هچنآ  : » تفگ دیزی  سپ  دیوگب ، هچ 

رد ینعی  هدرک  لقن  شیپ  سپ و  ریـسفت  رد  ار  ثیدح  نیا  میهاربا  نب  یلع  دـیوگ : مجرتم  ( ) هیآ 30 يروش  هروس  « ) يرایـسب زا  درذگرد 
تیاور دیدح  هروس  هیآب  ار  شخـساپ  نیدباعلا و  نیز  نخـس  نایاپ  رد  هدومن و  لقن  ار  يروش  هروس  هیآ  وا  ندناوخ  دـیزی و  نخـس  زاغآ 
میهاربا نب  یلع  ریسفت  هحفـصب 603  دـهاوخ  هک  ره  هک  تسه  زین  يرگید  تافالتخا  تیاور  ود  ناـیم  تسا و  رترهاـظ  نآ  تسا و  هدرک 
: تفگ سپ  دید  بسانمان  ار  نانآ  تئیه  سابل و  عضو  دیناشن و  دوخ  يور  شیپ  هدناوخ  ار  ناکدوک  نانز و  سپس  دیامن ) هعجارم 

امش درکیمن و  ار  امش  اب  ار  راک  نیا  دوب  یکیدزن  يدنواشیوخ و  امش  هنایم  رگا  دنک ، تشز  ار  دایز ) نب  هَّللا  دیبع   ) هناجرم رسپ  يور  ادخ 
. داتسرفیمن لاحنیاب  ار 
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ماش مدرم  زا  ور  خرـس  يدرم  سپ  تخوس  اـم  لاـحب  شلد  میتسـشن  دـیزی  يور  شیپ  اـم  نوچ  دـیوگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رتخد  همطاـف 
مدـیزرل و دوخب  نم  متـشاد ، یئاـبیز  زا  هرهب  هک  مدوب  نم  شدوـصقم  شخبب و  نمب  ار  كرتـخد  نیا  نینمؤـملا  ریما  يا  تفگ : هتـساخرب 

یماش درم  نآب  دش  دهاوخن  يراک  نینچ  تسنادیم  هک  بنیز  متفرگ و  ار  بنیز  ماهمع  هماج  سپ  دـش ، دـهاوخ  يراک  نینچ  مدرک  نامگ 
ادخب يدرک ، تسپ  ار  دوخ  یتفگ و  غورد  ادخب  تفگ :

126 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
تـسدب راک  نیا  انامه  یتفگ  غورد  وت  تفگ : بنیزب  هدش  مشخ  رد  دیزی  ( 1 ( ) دیزی ینعی   ) وا يارب  هن  دوب و  دـهاوخ  وت  يارب  هن  راک  نیا 

؟ داد مهاوخ  ماجنا  ار  نآ  مهاوخب  رگا  تسا و  نم 
يرایـسب زا  دـیزی  یئآرد ! يرگید  نیئآب  يور و  نوریب  ام  نید  زا  هکنیا  زج  هدادـن  وت  تسدـب  ادـخ  ار  راک  نیا  ادـخب  زگره  تفگ : بنیز 

وت و دومرف : بنیز  دـناهتفر ، نوریب  نیئآ  زا  تردارب  تردـپ و  هک  تسین  نیا  زج  یئوگ ؟ نخـس  نینچ  نم  اـب  تفگ : هدـمآ  شوـجب  مشخ 
بنیز ادخ ، نمـشد  يا  یتفگ  غورد  تفگ  دیزی  یناملـسم ؟ رگا  ياهتـشگ  تیاده  نم  ردارب  ردپ و  نیئآ  ادـخ و  نیدـب  تدـج  تردـپ و 

هریچ ام  رب  دوخ  تنطلسب  و  یهد ، مانشد  متـسب  یهد ) ماجنا  یهاوخ  هچ  ره  یئوگب و  یهاوخ  هچ  ره   ) یئاورنامرف ریما و  نونکا  وت  دومرف :
: تفگ رگید  راب  درم  نآ  سپ  دش ، شوماخ  تشگ و  هدنمرش  بانج ) نآ  نانخس  نیا  زا   ) ایوگ دیزی  يوش ؟

. دشخبب وتب  گرم  ادخ  وش  رود  تفگ : واب  دیزی  شخبب ؟ نمب  ار  كرتخد  نیا 
هناخب هدیبسچ  هناخ  سپ  دـشاب ، ناشیا  دزن  زین  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  و  دـنرآرد ، هناگادـج  هناخ  رد  ار  نانز  داد  روتـسد  سپس 

، تفگ واب  هتـساوخ  ار  ریـشب  نب  نامعن  دیزی  هاگنآ  دندنام ، اجنآ  رد  تمـصع )  ) نادناخ نآ  يزور  دنچ  و  هدرک ، یلاخ  ناشیا  يارب  دـیزی 
وا اب  هدـناوخ  شیپ  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دتـسرفب  هنیدـمب  ار  نانآ  تساوخ  نوچ  و  يربب ، هنیدـمب  ار  نانز  نیا  ات  وش  هداـمآ 

و  ) مدوب هدرک  دروخرب  تردپ  اب  نم  رگا  ادخب  شاب  هاگآ  ار ، هَّللا ) دیبع   ) هناجرم رـسپ  دنک  تنعل  ادخ  تفگ : واب  تولخ  رد  درک ، تولخ 
يریگولج وا  زا  ار  گرم  متـشاد  هک  یئورین  رهب  مدادیم و  واب  هکنآ  زج  تساوخیمن  نم  زا  زیچ  چیه  دوب ) هداتفا  نم  تسدـب  شراک  رس و 

همان نم  يارب  هنیدم  زا  يدیـسر ) هنیدمب  نوچ   ) وت و  يدید ، هک  دوب  هدرک  ردـقم  نینچ  ادـخ  یلو  دنـشکب ) ار  وا  متـشاذگیمن  و   ) مدرکیم
شنادناخ هماج  وا و  ياهـسابل  هاگنآ  داد .) مهاوخ  ماجنا  ار  نآ  نم  و   ) تسا وت  يارب  نآ  هک  نک  دزـشوگ  نمب  یتساوخ  هچ  ره  سیونب و 

ریشب نب  نامعن  هارمه  و  داهن ، نانآ  شیپ  دوب ) هدرک  هدامآ  ناشیا  يارب  دوخ  هک  یئاهسابل  ای  دندوب ، هدرب  تراغب  البرک  رد  هک  )
127 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

و  ) دنتفین ناشرادید  زا  هک  ناسنادب  دنـشاب  يور  شیپ  رد  نانآ  اج  همه  و  ( 1 ، ) دنرب هار  ار  ناشیا  اهبش  داد  روتسد  هداتسرف و  یناگداتسرف 
فارطا رد  ینانابهگن  دننام  شناهارمه  دوخ و  دنوش و  رود  ناشیا  زا  نانآ  دندش  دورف  اجک  ره  و  دننک ) تکرح  نانآ  رـس  تشپ  رد  دوخ 

مرـش نانآ  زا  دـنک  تجاح  ياضق  ای  دریگب  وضو  تساوخ  نانآ  زا  یکی  رگا  هک  دـنهد  رارق  نانچ  ار  دوخ  ياج  و  دـنوش ، هدـنکارپ  ناـنآ 
هدرک شرافس  دیزی  هچنانچ  هدروآ و  دورف  هار  رد  ار  اهنآ  هتسویپ  دندمایب و  نانآ  یهارمهب  ریـشب  نب  نامعن  اب  ناگداتـسرف  نآ  سپ  دنکن ،

. دندمآرد هنیدمب  ات  دندومن  ناشتاعارم  هدرک و  ارادم  نانآ  اب  دوب 

127 ص :  هنیدم .....  هب  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  ندیسر  ( 4  ) لصف ]

: تفگ واب  دـیبلط و  ار  یملـس  ثیرحلا  یبا  نب  کلملا  دـبع  داتـسرف  دـیزی  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  سدـقم  رـس  دایز  نبا  نوچ  و  ( 2)
هدش و رتش  رب  راوس  نم  دیوگ : کلملا  دبع  هدب ، هدژم  نیـسح  ندـش  هتـشکب  ار  وا  و  يآرد ، صاعلا  نب  دیعـس  نب  ورمع  رب  ورب و  هنیدـمب 
: دینـش یهاوخ  ار  نآ  تسا و  ریما  دزن  ربـخ  متفگ  ربـخ ؟ هچ  تفگ : هدرک  رادـید  ارم  شیرق  زا  يدرم  سپ  مدـش ، راپـسهر  هنیدـم  يوـسب 
: متفگ يراد ؟ ربخ  هچ  تفگ : مدمآرد  دیعـس  نب  ورمع  رب  نوچ  دش و  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ادخب  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ   » تفگ
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مدمآ و سپ  نزب ، راج  رهش  رد  ار  وا  ندش  هتـشک  ربخ  ورب و  نوریب  تفگ : دش ! هتـشک  یلع  نب  نیـسح  دنک ! داش  ار  ریما  هک  تسا  يربخ 
هتشک ربخ  هک  هاگنآ  مدینش  ناشاههناخ  زا  زور  نآ  هک  مشاه  ینب  نانز  نویش  دننام  مدوب  هدینشن  زگره  يدایرف  نویش و  سپ  مدیشک  راج 
لثمت برکیدعم  نب  ورمع  رعشب  هاگنآ  هدرک  ياهدنخ  دید  ارم  نوچ  مدمآرد  دیعس  نب  ورمع  دزنب  سپ  دندینـش ، ار  یلع  نب  نیـسح  ندش 

: دیوگ هک  هتسج 
128 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

ربارب رد  زورما )  ) نویـش نیا  تفگ : ورمع  سپـس  ( 1  ) بنرا زور  دادـماب  رد  ام  نانز  نویـش  دـننام  ینویـش * دایز  ینب  نانز  دـندرک  نویش 
هیواعم نب  دیزی  رب  دومن و  هاگنآ  یلع  نب  نیـسح  ندش  هتـشک  زا  ار  مدرم  هتفر  ربنمب  هاگنآ  دندرک ) وا  رب  هیما  ینب  نانز  هک   ) نامثع نویش 

. دمآ ریزب  ربنم  زا  هدرک  اعد 
ندش هتشک  ربخ  هتفر  هَّللا  دبع  دزنب  دندش ) دیهش  البرک  رد  شرـسپ  ود  هک  بنیز  ترـضح  رهوش   ) رفعج نب  هَّللا  دبع  ناتـسود  زا  یخرب  و 

زا ام  هک  تسا  یهودـنا  نیا  تفگ : هَّللا  دـبع  مـالغ  لسالـسلا  وبا  سپ  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » تفگ هَّللا  دـبع  داد ، واـب  ار  شرـسپ  ود 
رـسپ يا  تفگ : هدرک  رود  دوخ  دزن  زا  ار  وا  هدز  واب  ار  دوخ  نیلعن  هَّللا  دبع  دـش )؟ تبیـصم  نیا  ثعاب  وا  و   ) میراد یلع  نب  نیـسح  هیحان 

هنیآ ره  مدوب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  نم  رگا  ادـخب  یئوگ ؟ نینچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هراب  رد  ایآ  برع ) رد  تسا  یمانـشد   ) ءانخل نز 
نمب يرادلد  ناشگرم  رد  دنکیم و  دونـشوخ  ود  نآ  زا  ارم  هک  يزیچ  ادـخب  موش ، هتـشک  شرانک  رد  ات  موشن  رود  وا  زا  متـشادیم  تسود 

یئابیکـش وا  هراـب  رد  هداد  شیراـی  هار  رد  ار  دوـخ  ناـج  دـندش و  هتـشک  میوـمع  رـسپ  ردارب و  باـکر  رد  ود  نآ  هک  تسا  نـیا  دـهدیم 
دوخ تسدب  نم  رگا  ار و  نیسح  تداهش  نم  رب  درک  نارگ  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  تفگ : هدرک  دوخ  نانیشنمه  هب  ور  سپـس  دندیزرو ،

. دندرک يرای  ار  وا  مدنزرف  ود  مدرکن  شیرای 
، ءامسا و  یناه ، ما  شنارهاوخ  اب  زاب  يور  رس و  دینش  ار  شناهارمه  نیـسح و  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  بلاط  یبا  نب  لیقع  رتخد  نامقل  ما 

: تفگیم تسیرگیم و  البرک  رد  دوخ  ياههتشک  يارب  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  لیقع  نارتخد  بنیز ، و  ۀلمر ، و 
129 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

. دیدرک هچ  دیدوب  اهتما  نیرخآ  هک  امش  دیوگب : امشب  ربمغیپ  رگا  دیهد  خساپ  هچ  - 1 ( 1)
.؟ دیتشغآ نوخب  ار  ياهتسد  دیدرک و  ریسا  ار  یهورگ  نم ؟ نتفر  زا  سپ  نم  نادناخ  ترتع و  اب  - 2

.؟ دینک راتفر  يدبب  مناکیدزن  هراب  رد  نم  زا  سپ  هک  دوبن  نیا  نم  ياهتحیصن  شاداپ  - 3
هنیدم مدرم  دیسر ، ارف  تفگ  ربنم  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ندش  هتشک  نایرج  نآ  زور  رد  دیعـس  نب  ورمع  هک  یبش  نآ  نوچ  و 

: دیوگیم نینچ  دندینش  دشیمن  هدید  شدوخ  دشیم و  هدینش  شزاوآ  هک  هدنیوگ  زا  بش  لد  رد 
. هجنکش باذعب و  دیریگ  هدژم  دیتشک ، ار  نیسح  ینادان  يور  زا  هک  یناسک  يا  - 1

. نامدرم رگید  هتشرف و  ناربمیپ و  زا  دننک  نیرفن  امش  رب  نامسآ  لها  همه  - 2
. مالّسلا مهیلع  یسیع  یسوم و  دواد و  نب  نامیلس  نابزب  دیدش  تنعل  امش  هنیآ  ره  - 3

129 ص :  دندش ..... ] هتشک  البرک  رد  هک  یمشاه  ینب  ناناوج  یماسا  ( 5  ) لصف ]

ع)  ) نیسح دندوب و  نت  هدفه  هک  دندش  هتـشک  البرک  رد  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نادناخ  زا  هک  یناسک  مان  ( 2)
دندوب ع )  ) نینمؤملا ریما  نارسپ  نت  راهچ  نیا  هک  نامثع  ( 4  ) رفعج ( 3  ) هَّللا دبع  ( 2  ) سابع ( 1 (: ) تسا رارق  نیا  زا   ) دوب نانآ  نیمهدجیه 

(8  ) یلع ( 7  ) تسا یفقث  دوعـسم  رتخد  یلیل  ناـشردام  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  نادـنزرف  رکب  وبا  ( 6  ) هَّللا دبع  ( 5  ) دوب نینبلا  ما  ناـشردام  و 
یلع  نب  نیسح  نادنزرف  هَّللا  دبع 
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130 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 
نب هَّللا  دبع  نارسپ  نوع ، ( 13  ) دمحم ( 12  ) مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  نادنزرف  هَّللا ، دبع  ( 11  ) رکب وبا  ( 10  ) مساق ( 9 . ) مالّسلا امهیلع 
یبأ نب  دمحم  ( 17  ) بلاط یبا  نب  لیقع  نادـنزرف  نمحرلا  دـبع  ( 16  ) رفعج ( 15  ) هَّللا دبع  ( 14  ) مهنع هَّللا  یـضر  بلاـط  یبا  نب  رفعج 

نادـنزرف شردارب و  نارـسپ  و  ع )  ) نیـسح ناردارب  هک  دـندوب  مـهیلع  هَّللا  ناوـضر  مشاـه  ینب  زا  نـت  هدـفه  ناـنیا  هـک  لـیقع ، نـب  دـیعس 
رد ار  یگمه  هدنک و  یلادوگ  اهنآ  همه  يارب  دـندش و  نفد  ع )  ) نیـسح ياپ  نیئاپ  رد  ناشیا  یگمه  و  دـندوب ، لیقع  رفعج و  شیاهومع 
رـس دوب  هدش  هتـشک  ةانـسم  رتش  رب  هک  اج  نامه  رد  ار  وا  هک  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  زج  دنتخیر  نانآ  رب  كاخ  دندومن و  نفد  نآ 

زج تسین  ياهناشن  هنوگ  چـیه  میدرب  ناشمان  هک  شنادـناخ  ناردارب و  ياـهربق  يارب  و  تسا ، راکـشآ  وا  ربق  دـندرک و  نفد  هیرـضاغ  هار 
نانآ رب  دننک و  هراشا  تسا  ترضح  نآ  ياپ  نیئاپ  هک  ینیمز  نآب  و  دننک ، ترایز  ار  نانآ  ع )  ) نیسح ربق  شیپ  زا  ناگدننکترایز  هکنیا 

زا رتـکیدزن  ع )  ) نیـسحب وا  نفد  هاـگیاج  دـناهتفگ : یخرب  و  تسا ، ناـشیا  ناـیم  رد  زین  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  و  دـننک ، مـالس 
. تسا نارگید 

ناشیا ياهربق  ياج  دندش و  نفد  ترضح  نآ  فارطا  رد  زین  نانآ  سپ  دندش  هتـشک  بانج  نآ  اب  هک  ع )  ) نیـسح نارای  باحـصا و  اما  و 
و داب ، دونـشوخ  ناشیا  زا  ادخ  دراد ، رب  رد  ار  نانآ  فیرـش  رئاح  هک  میرادـن  يدـیدرت  ام  هکنیا  زج  تسین  نشور  لیـصفت  قیقحت و  روطب 

. دهد ناشیاج  میعن  ياهتشهب  رد  دنادرگ و  دونشوخ  دوخ  زا  زین  ار  ناشیا 
131 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

راوگرزب نآ  تبیصم  زا  يروآدای  ترضح و  نآ  ترایز  تلیضف  و  ع )  ) نیسح لئاضف  زا  همش  نایب  رد  ( 4  ) باب

هراشا

: دومرفیم هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا  مدینش  تفگ : هک  دنک  ثیدح  ةرم  نب  یلعی  زا  دشار  نب  دیعس  - 1 ( 1)
یحیرط  ) تسا طابسا  زا  یطبـس  نیـسح  دراد ، تسود  ار  نیـسح  هک  سک  ره  ار  ادخ  دراد  تسود  منیـسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح 

هدـنکارپ وا  زا  ص )  ) ربمغیپ لسن  ینعی  دـشاب ، هلیبق  طبـس  زا  دارم  تسا  لمتحم  و  ریخ ، یکین و  رد  اـهتما  زا  تسا  یتما  ینعی  دـیوگ : هر ) )
(. دشاب یکی  نآ  هنت  هدوب و  رایسب  ياههخاش  ياراد  هک  دنیوگ  یتخردب  طبس  و  تسا ، تخرد  هنت  دننامه  وا  دوش و 

ود نیـسح  نسح و  انامه  دومرف : ص )  ) ترـضح نآ  هک  دنک  ثیدح  ص )  ) ربمغیپ زا  عوفرم  یثیدـح  رد  هناوع  یبأ  زا  ۀـعیهل  نبا  - 2 ( 2)
: دومرف واب  یلاعت  يادخ  ياهداد ؟ ياج  نم  رد  ار  نادنمتـسم  ناناوتان و  اراگدرورپ  راب  تفگ : ادخب )  ) تشهب و  دـنیادخ ، شرع  هراوشوگ 

. دیمارخ دوخب  سورع  دننامه  يداش  زا  تشهب  سپ  دومرف : مداد ، شیارآ  نیسح  نسحب و  ار  وت  ياههیاپ  نم  هک  يوشن  دونشوخ  ایآ 
یتشک مه  اب  ص )  ) ادخ لوسر  يور  شیپ  نیسح  نسح و  دومرف : هک  دنک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  حادق  نومیم  نب  هَّللا  دبع  و  - 3 ( 3)

همطاف  ار ، نیسح  ریگب  نسح  يا  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  سپ  دنتفرگ ،
132 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

نیـسحب هک  تسا  لـیئربج  نیا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  ینکیم ؟ ریلد  کـچوک  رب  ار  گرزب  اـیآ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : مالـسلا  اـهیلع 
. ار نسح  ریگب  نیسح  يا  دیوگیم :

چیهب سپ  دـنتفریم ، جـحب  هداـیپ  هک  مدـید  ار  نیـسح  نسح و  تفگ : هک  دـنک  تیاور  شدـج  زا  شردـپ  زا  یعفار  نب  مـیهاربا  و  - 4 ( 1)
نیا زا  دنداتفا ) جنرب  يور  هدایپ  زا  و   ) دش تخـس  ناشیا  زا  یخربب  راک  سپ  دشیم ، هدایپ  ود ) نآ  مارتحاب   ) هکنیا زج  دنتـشذگیمن  يراوس 

؟ میوش راوس  ام  دـنوریم  هدایپ  راوگرزب  ود  نیا  هکنیا  اب  میرادـن  شوخ  و  تسا ، راوشد  ام  رب  يور  هدایپ  دـنتفگ : صاقو  یبأ  نب  دعـسب  ور 
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و هدـش ، راوشد  دنتـسه  امـش  اب  هک  مدرم  نیا  زا  یهورگب  يور  هدایپ  دـمحم  ابا  يا  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نسحب  صاقو  یبأ  نب  دـعس 
هیلع نسح  تسا ؟ وکین  دیوش  راوس  رگا  ور ) نیا  زا   ) دـنوش راوس  دوشیمن  یـضار  ناشلد  دـیوریم  هدایپ  هک  ار  امـش  دـننیبیم  نوچ  مدرم 

ار ام  تاعارم  مدرم  هکنیا  يارب   ) یلو میورب ، ادـخ  هناخ  يوسب  هدایپ  ياپ  اب  هک  میاهدرک  دـهع  دوخ  اب  میوشیمن ، راوس  ام  دومرف : مالّـسلا 
ره هک   ) دنتفرگ هرانک  مدرم  زا  سپ  میوریم ! ههاریب  رد  هار  رانک  زا  ام  دوشن ) ناشیا  عنام  ام  يورهدایپ  دنوش  راوس  دنهاوخیم  رگا  دـننکن و 

(. دوش راوس  دهاوخیم  هک 
باوخ بشید  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : هدـمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  نز  نآ  هک : دـنک  ثیدـح  ثراح  رتخد  لضفلا  ما  زا  یعازوا  و  - 5 ( 2)

دش و ادج  امـش  ندب  زا  هراپ  کی  ایوگ  مدید  تفگ : تسیچ ؟ نآ  دومرف : تسا ! راوگان  تفگ : تسیچ ؟ باوخ  نآ  دومرف : مدـید ؟ يدـب 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  داتفا ! نم  نماد  رد 

مالسلا  اهیلع  همطاف  سپ  دش ، دهاوخ  گرزب  وت  ناماد  رد  دیازیم و  يرسپ  همطاف  ياهدید ، یبوخ  باوخ 
133 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

مداهن وا  ناماد  رد  هدرب و  ص )  ) ربمغیپ دزنب  ار  نیـسح  يزور  سپ  دوب ، نم  دزن  دوب  هدومرف  ص )  ) ادخ لوسر  هچنانچ  دـیئاز و  ار  نیـسح 
: مدرک ضرع  درابیم ، گشا  ص )  ) ادخ لوسر  ناگدید  مدید  هتخادنا  مشچ  هاگنآ 

ار مدنزرف  نیا  يدوزب  نم  تما  هک  داد  یهاگآ  ارم  هدمآ  نم  دزنب  لیئربج  دومرف : دش ؟ هچ  ار  امـش  ادخ  لوسر  يا  تنابرقب  مردام  ردـپ و 
. دروآ میارب  وا  تبرت  زا  یگنر  خرس  كاخ  و  دنشکیم ،

هیلع نیـسح  دوب و  هتـسشن  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نانچ  مه  يزور  تفگ : هک  دنک  تیاور  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀملـس  ما  زا  كامـس  و  - 6 ( 1)
منیبیم هک  تسا  هنوگچ  موش  تنابرق  ادخ  لوسر  يا  مدرکضرع : نم  دش ، ریزارس  شناگدید  زا  کشا  هاگانب  دوب  شناماد  رد  زین  مالّسلا 

ار وا  نم  تما  زا  یهورگ  هک  داد  ربخ  نمب  تفگ و  تیلـست  نیـسح  مدـنزرفب  ارم  دـمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : يزیریم ؟ گشا  ار  اـمش 
. دزاسن ناشیا  هرهب  ارم  تعافش  دنوادخ  دنتشکیم ،

زارد یتدم  تفر و  نوریب  ام  شیپ  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  یبش  تفگ : هک  دـنک  تیاور  اهنع  هَّللا  یـضر  هملـس  ما  زا  رگید  دنـسب  و  - 7 ( 2)
ار امش  نم  هک  تسیچ  ادخ ! لوسر  يا  مدرکضرع : نم  دوب ، هتسب  زین  شتسد  دوب و  دولآدرگ  شیور  رس و  تشگزاب و  سپـس  دش  دیدپان 

ندش هتـشک  ياج  نیمزرـس  نآ  رد  و  دوب ، البرک  شمان  هک  دندرب  قارع  نیمزرـس  زا  یئاجب  تعاس  نیا  رد  ارم  دومرف : منیبیم ؟ دولآدرگ 
رد نونکا  نآ  متفرگیمرب و  اجنآ  زا  ار  ناـشیا  نوخ  هتـسویپ  نم  و  دـنداد ، ناـشن  نمب  ار  منادـناخ  نادـنزرف و  زا  یهورگ  نیـسح و  مرـسپ 

متفرگ  ار  نآ  نم  سپ  نک ، يرادهگن  ریگب و  ار  نآ  دومرف : هدرک  زاب  نم  يارب  ار  دوخ  تسد  تسا و  نم  تسد 
134 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

تمسب هکم  زا  ع )  ) نیسح هک  هاگنآ  ات  مدرکیم ، يرادهگن  نآ  زا  متسب و  ار  نآ  رس  مداهن و  هشیش  رد  سپ  دوب ، خرـس  كاخ  دننام  مدید 
باـنج نآ  ياهتبیـصم  رب  متـسیرگنیم و  نادـب  مدرکیم و  وب  مدروآیم و  نوریب  ار  هشیـش  نآ  بش  زور و  ره  رد  نم  دـش  راپـسهر  قارع 
لاحب مدید  مدروآ  نوریب  ار  نآ  هک  زور  لوا  رد  دش ، هتشک  زور  نآ  رد  نیسح  هک  يزور  نامه  دش  مرحم  مهد  زور  نوچ  و  متـسیرگیم ،
هودـنا و  متـسیرگ ، هدـش  يرازب  عورـش  دوخ  هناخ  رد  یئاهنتب  نم  هدـش ، هزات  نوخ  مدـید  مدروآ  ار  نآ  زور  نآ  رخآ  هرابود  تسا ، دوخ 

رد ار  تعاس  زور و  نآ  هتسویپ  و  دننک ، باتش  ام  تتامش  رد  دنونشب و  هنیدم  رد  ناشیا  نانمـشد  ادابم  هکنآ  سرت  زا  مدناشن  ورف  ار  دوخ 
. تسویپ تقیقحب  مدوب  هدید  هچنآ  دیسر و  هنیدمب  ترضح  نآ  گرم  ربخ  ات  متشاد  رظن 

ادخ لوسر  دندوب ، هتسشن  وا  فارطا  رد  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  دوب و  هتـسشن  ص )  ) ربمغیپ يزور  هک  هدش  تیاور  و  - 8 ( 1)
یعیبط گرمب  ایآ  تفگ : ع )  ) نیسح دشاب ؟ هدنکارپ  امش  ياهربق  دیور و  كاخ  رد  هک  هاگنآ  امش  رب  تسا  هنوگچ  دومرف : ناشیاب  (ص )

نادنزرف دوشیم و  هتشک  متـسب  زین  تردارب  و  دش ، یهاوخ  هتـشک  متـسب  دنزرف  يا  وت  هکلب  دومرف : دش ؟ میهاوخ  هتـشک  ای  میوریم  ایند  زا 
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، ناـمدرم نیرتدـب  دومرف : دـشکیم ؟ ار  اـم  یـسک  هچ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : ع )  ) نیـسح دـنوشیم ، هدـنکارپ  هراوآ و  نیمز  يور  رد  اـمش 
: درکضرع

یکین و امش  ترایز  هلیسوب  هک  دنتسه  نم  تما  زا  یهورگ  مرسپ ، يرآ  دومرف : درک ؟ دهاوخ  ترایز  ار  ام  یسک  ندش  هتـشک  زا  سپ  ایآ 
زا ار  ناـنآ  هتفرگ و  ار  ناـشیا  ياـههناش  هکنیا  اـت  میاـیب ، فقوم  رد  هورگ  نآ  دزنب  نم  دوش  تماـیق  زور  نوچ  سپ  دـنهاوخ ، ارم  ناـسحا 

. مناهرب فقوم  ياهساره  اهیتخس و 
135 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

دشیم دراو  دجسم  رد  زا  دعس  نب  رمع  هک  هاگ  ره  مدینشیم  ع )  ) یلع باحصا  زا  هک  دنک  ثیدح  يرماع  کیرـش  نب  هَّللا  دبع  و  - 9 ( 1)
. دوب ع )  ) نیسح ندش  هتشک  زا  شیپ  زارد  ینامز  نایرج  نیا  و  تسا ، ع )  ) یلع نب  نیسح  هدنشک  نیا  دنتفگیم :

يدرخیب ناـمدرم  اـم  دزن  رد  هَّللا  دـبع  اـبا  يا  تفگ : ع )  ) نیـسحب دعـس  نب  رمع  تفگ : هدرک  تیاور  ۀـصفح  یبأ  نب  ملاـس  و  - 10 ( 2)
مشچ هچنآ  انامه  شاب  هاگآ  دنتسه ، ینادنمدرخ  هکلب  دنتسین  درخیب  نانیا  دومرف : واب  ع )  ) نیسح مشکیم ؟ ار  وت  نم  دنرادنپ  هک  دنتـسه 

(. دسر ارف  تگرم  يدوزب  ینعی  . ) دروخ یهاوخن  یکدنا  زج  قارع  مدنگ  زا  نم  زا  سپ  هک  تسنیا  دنک  نشور  ارم 
زا سپ  رگم  دشن  هدید  نامسآ  رد  یخرس  نیا  تفگیم : هک  مدینش  نیریـس  نب  دمحم  زا  تفگ : هدرک  تیاور  هدبع  نب  فسوی  و  - 11 ( 3)

(. ع  ) نیسح ندش  هتشک 
یلع نب  نیسح  هدنشک  و  دوب ، هدازانز  ایرکز  نب  ییحی  ترضح  هدنشک  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  هک  هدرک  تیاور  فاکـسا  دعـس  و  - 12 ( 4)

. ود نآ  يارب  رگم  دشن  خرس  نامسآ  و  دوب ، هدازانز  زین  مالسلا  امهیلع 
دورف یلزنم  چیه  رد  سپ  میتفر ، نوریب  ع )  ) نیـسح اب  دومرف : هک  دنک  ثیدح  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترـضح  زا  ۀنییع  نب  نایفـس  و  - 13 ( 5)
سب نیا  ادخ  دزن  ایند  یتسپ  زا  دومرف : يزور  و  دروآیم ، دایب  ار  وا  ندش  هتشک  ایرکز و  نب  ییحی  هکنیا  زج  درکن  چوک  ییاج  زا  دماین و 

. دندرب هیده  لیئارسا  ینب  ناشکرس  زا  یشکرس  يارب  ار  ایرکز  نب  ییحی  رس  هک 
136 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

زج تفاین  یئاهر  یئالب  ای  ندـش  هتـشک  زا  مهنع  هَّللا  یـضر  شنارای  و  ع )  ) نیـسح ناگدنـشک  زا  کی  چـیه  هک  هدیـسر  يرایـسب  رابخا  و 
. دش اوسر  ببس  نادب  شگرم  زا  شیپ  هکنیا 

136 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  تلیضف  ( 1  ) لصف ]

ماک هنشت  مولظم و  هک  یلاح  رد  تشگ  دیهش  رهظ  زامن  زا  سپ  ترجه  زا  کی  تصش و  لاس  مرحم  مهد  هبنش  زور  رد  ع )  ) نیسح و  ( 1)
. تشذگ نآ  حرش  هچنانچ  درک ، يراک  نینچب  مادقا  ادخ  زا  یئوجشاداپ  يارب  دوب و  ابیکش  و 

شردـپ اب  لاس  تفه  یـس و  و  دوب ، ص )  ) ادـخ لوسر  شدـج  اب  نآ  لاس  تفه  هک  دوب  لاس  تشه  هاجنپ و  زور  نآ  رد  شفیرـش  رمع  و 
ترضح نآ  و  دوب ، لاس  هدزای  شردارب  زا  سپ  وا  تفالخ  نارود  مالّسلا و  هیلع  نسح  شردارب  اب  لاس  تفه  لهچ و  مالّـسلا و  هیلع  یلع 
ینالوط رثا  رد  ینعی   ) دوب هدش  ادج  شاهنوگ  ود  زا  باضخ  دیسر  تداهـشب  هک  يزور  و  درکیم ، باضخ  ار  دوخ  نساحم  گنر  انح و  اب 

(. دوب دیفس  ترضح  ياهوم  نب  زا  يرادقم  باضخ  نامز  ندش 
. تسا هدیسر  نآ  ندوب  بجاو  هکلب  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  رد  يرایسب  تایاور  و 

هک ره  رب  تسا  بجاو  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  دومرف : هک  هدـش  ثیدـح  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هلمج  نآ  زا  - 1 ( 2)
. دراد لج  زع و  يادخ  بناج  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  تماماب  رارقا 

ناـهانگ و زا  هزیکاـپ  ینعی   ) روربم جـح  دـص  اـب  تسا  ربارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تراـیز  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زین  و  - 2 ( 3)
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. هدش هتفریذپ  هرمع  دص  و  اهیگدولآ )
137 ص : (ج2 ،) داشرالا همجرت 

رایـسب هراب  نیا  رد  راـبخا  تسوا و  يارب  زا  تشهب  دـنک  تراـیز  شگرم  زا  سپ  ار  نیـسح  سک  ره  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  و  - 3 ( 1)
. میاهدرک لقن  تسا  رئازلا  کسانمب  فورعم  هک  نامباتک  رد  ار  نآ  زا  يدایز  هتسد  ام  تسا و 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  نایب  رد  ( 5  ) باب

هاش درجدزی  رتخد  نانز  هاش  شرداـم  دـمحم و  وبا  شاهینک  ربکا »  » نیـسحلا نب  یلع  ( 1 : ) دوب دنزرف  شش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ( 2)
نب ةرم  یبأ  رتخد  یلیل  شردام  و  تشذگ ، شلاح  حرـش  دـش و  دیهـش  البرک  رد  شردـپ  اب  هک  رغـصا »  » نیـسحلا نب  یلع  ( 2 . ) دوب ناریا 

نامز رد  رفعج  هعاضق و  هلیبق  زا  دوب  ینز  شردام  تشادن و  يدنزرف  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  رفعج  ( 3 . ) دوب یفقث  دوعسم  نب  ةورع 
ار وا  ردپ  ناماد  رد  هدمآ  يریت  و  دش ، دیهش  البرک  رد  شردپ  اب  یلاسدرخ  رد  هک  نیسحلا  نب  هَّللا  دبع  ( 4 . ) تفر ایند  زا  ردپ  ندوب  هدنز 

بابر و  دوب ، بالک  هلیبق  زا  يدع  نب  سیقلا  ئرما  رتخد  بابر  شردام  هک  ترضح  نآ  رتخد  هنیکـس  ( 5 . ) تشذگ شحرش  درک و  حبذ 
. دوب هَّللا  دیبع  نب  ۀحلط  رتخد  قاحسا  ما  شردام  مالّسلا و  هیلع  ترضح  نآ  رگید  رتخد  همطاف  دوب . زین  هَّللا  دبع  ردام 
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