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مالسلاهیلع نیسح  ماما  لتقم 

: هدنسیون

مالسلاهیلع مولعلارقاب  هدکشهوژپ  ثیدح  هورگ 

: یپاچ رشان 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع نیسح  ماما  16لتقم 

باتک 16تاصخشم 

مجرتم 16يهمدقم 

یبرع نتم  يهدنروآدرگ  هورگ  17يهمدقم 

ترضح نآ  راوگرزب  تیصخش  زا  19ياهشوگ 

20هراشا

وا ياهبقل  هینک و  20مان ،

شرتشگنا 21شقن 

وا 21نادنزرف 

21شدلوت

شتداهش 22خیرات 

وا رصع  يافلخ  شتماما و  رمع و  22تدم 

شتداهش 23يهثداح 

تیالو زا  نیسح  ماما  نسح و  ماما  23عافد 

دیلو رب  25ضارتعا 

دیزی رب  25ضارتعا 

وا تداهش  زا  26ییوگشیپ 

وا تداهش  زا  مدآ  هب  دنوادخ  نداد  26ربخ 

شتداهش زا  ناگتشرف  27ییوگشیپ 

نیسح ماما  تداهش  زا  ایبنا  نداد  36ربخ 

وا تداهش  زا  ربمایپ  نداد  37ربخ 

وا تداهش  زا  نینمؤملاریما  نداد  39ربخ 
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شتداهش زا  نیسح  ماما  42ییوگشیپ 

شتداهش زا  داب  42ییوگشیپ 

شتداهش زا  لیعامسا  نادنفسوگ  42ییوگشیپ 

وا تداهش  زا  ریش  42ییوگشیپ 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  43ياهتیصو 

مالسلاهیلع نیسح  تضهن  43عیاقو 

43هراشا

نیسح يهرابرد  شدنزرف  هب  هیواعم  44تیصو 

دیزی اب  تعیب  زا  ماما  44عانتما 

ناورم اب  ماما  45دروخرب 

نیسح نتشک  يهرابرد  دیزی  46يهمان 

ربمایپ ربق  رانک  رد  46نیسح 

ربمایپ ربق  رانک  مود ، 46راب 

شردارب اب  ماما  47رادید 

هیفنح دمحم  شردارب  اب  ماما  47نخس 

جورخ ماگنه  ماما  48تیصو 

هشیش ربخ  هملسما و  اب  48رادید 

شیاههمع بلطملادبعینب و  نانز  اب  ماما  49رادید 

هنیدم زا  ماما  49جورخ 

مشاهینب هب  وا  49يهمان 

هکم هب  ماما  50دورو 

رمع نب  هللادبع  سابعنبا و  اب  وا  50رادید 

هرارز يدقاو و  اب  ماما  52رادید 

ملسم ترضح  تداهش  هفوک و  53ثداوح 
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نیسح ماما  هب  نتشون  همان  هفوک و  رد  نایعیش  53عامتجا 

نایفوک هب  ماما  54يهمان 

هفوک هب  دایزنبا  دورو  دیزی و  هب  نایفوک  55ياههمان 

یناه يهناخ  هب  ملسم  55نتفر 

روعا نب  کیرش  زا  دایزنبا  56تدایع 

ملسم مایق  یناه و  56يالتبا 

نداد ناما  ملسم و  هب  59موجه 

وا تیصو  دایزنبا و  دزن  ملسم  60ندرب 

یناه ملسم و  61تداهش 

یناه ملسم و  كوس  62رد 

دیزی هب  دایزنبا  62يهمان 

نیسح ماما  هب  ملسم  تداهش  ربخ  62ندیسر 

هکم زا  ماما  ندمآ  62نوریب 

ریبز رسپ  اب  ماما  63نخس 

ماما جرخ  زا  هکم  یلاو  نارومأم  63يریگولج 

ماما جورخ  ربارب  رد  رفعج  نب  هللادبع  63عضوم 

قارع ریسم  رد  ماما  64راعشا 

دیزی هب  یلاسرا  لاوما  64يهرداصم 

قدزرف اب  64رادید 

بلاغ نب  رشب  اب  64رادید 

هفوک ناگرزب  هب  ماما  65يهمان 

يودع هللادبع  اب  66رادید 

نیق نب  ریهز  اب  66رادید 

لیقع نب  ملسم  تداهش  67ربخ 
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يدزا يهرهیبا  اب  67رادید 

نیسح ماما  هب  ملسم  يهمان  68ندیسر 

رطقی نب  هللادبع  یناه و  ملسم و  تداهش  ربخ  68مالعا 

ترضح نآ  باوخ  ندش  68ریبعت 

برع ناگرزب  یضعب  اب  68رادید 

رح اب  ماما  69رادید 

رح نب  هللادیبع  اب  71رادید 

ربکا یلع  شرسپ  زا  ماما  72شیاتس 

نایفوک لاح  زا  72ندیسرپ 

ییحی ترضح  زا  ماما  72درکدای 

اونین هب  73دورو 

البرک 73ياهمان 

البرک رد  نیسح  74ماما 

البرک هب  دعس  رمع  74ندمآ 

دعس رمع  يهداتسرف  اب  ماما  75رادید 

بآ ندرک  عطق  البرک و  هب  رمش  76ندمآ 

دساینب زا  رهاظم  نب  بیبح  یهاوخ  76يرای 

بآ يهمشچ  هب  نتفای  77تسد 

بآ رس  رب  78گنج 

دعس رمع  اب  ماما  78رادید 

شناردارب سابع و  يارب  78همانناما 

ماما فرط  هب  دعس  رمع  هاپس  79موجه 

تدابع رطاخ  هب  گنج  79ریخأت 

اروشاع بش  80ثداوح 
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رعش ندناوخ  ریشمش و  هب  80یگدیسر 

ربص هب  ماما  80يهیصوت 

تسا يدرمناوجان  دوخ ، 81تاجن 

دندرگرب هک  باحصا  هب  ماما  81يهزاجا 

ار دعس  رمع  ریرب ، نداد  83مسق 

فارطا ياههندرگ  اههپت و  هب  یشکرس  نیسح و  83ماما 

اروشاع زور  84ثداوح 

ار دوخ  لتاق  ماما  ندید  84باوخ 

اوقت ربص و  هب  نارای  85يهیصوت 

اروشاع زور  رد  ماما  85ياعد 

نایفوک هب  ریرب  85تحیصن 

رکشل ود  رد  یمومع  86یگدامآ 

گنج زاغآ  هب  ماما  86یلیمیب 

نانآ اب  ییورایور  ماگنه  ماما  86يهبطخ 

هفوک لها  يارب  ماما  87يهبطخ 

نایفوک اب  ماما  88يوگتفگ 

یهلا ترصن  89لوزن 

دوشن هتشک  مهارمه  89رادماو ،

اروشاع زور  رد  نارای  هب  90هدژم 

وا باحصا  ماما و  90ياهیگژیو 

باحصا 90تداهش 

ریمع نب  90هللادبع 

دیزی نب  91رح 

هجسوع نب  92ملسم 
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يراصنا يهظرق  نب  93ورمع 

93هراشا

دربن 93تدش 

يدئاص 94يهمامثوبا 

یفنح هللادبع  نب  94دیعس 

رهاظم نب  94بیبح 

نیق نب  95ریهز 

لاله نب  95عفان 

ءاثعشلاوبا دایز  نب  96دیزی 

رذوبا مالغ  96نوج ،

يرافغ ناوج  96ود 

يرباج درمناوج  97ود 

یمابش دعسا  نب  97ۀلظنح 

بذوش 97سباع و 

يوادیص دلاخ  نب  97ورمع 

ریضح نب  98ریرب 

نیسح ماما  مالغ  ورمع ، نب  99ملسا 

ثرح نب  99ةدانج 

هدانج نب  99ورمع 

دیهش دنزرف  99یناوج 

تیبلها 100يادهش 

ربکا 100یلع 

100هراشا

كاپ 102نوخ 
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ملسم نب  102هللادبع 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  103رفعج 

لیقع نب  103نمحرلادبع 

بلاطیبا نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  103دمحم 

بلاطیبا نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  103نوع 

نسح نب  103مساق 

بلاطیبا نب  یلع  نب  105رکبوبا 

بلاطیبا نب  یلع  نب  105رمع 

بلاطیبا نب  یلع  نب  105نامثع 

بلاطیبا نب  یلع  نب  106رفعج 

بلاطیبا نب  یلع  نب  106هللادبع 

یلع نب  106سابع 

106هراشا

108هیثرم

هراوخریش 109تداهش 

109هراشا

اروشاع زور  رد  يدازون  111تداهش 

هسدقم يهیحان  ترایز  رد  نیسح  ماما  111نامدود 

نانآ نفدم  تیبلها و  يادهش  112ياهمان 

ماما نتفر  نادیم  113هب 

113يهلمح 1

113هراشا

نیسح ماما  ياههمیخ  هب  113موجه 

بآ هب  ماما  114طلست 
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ماما یناشیپ  رب  ریت  114تباصا 

ماما رهطم  مسج  نتخاس  115نایرع 

نیسح ماما  115عادو 

یتشهب 116بیس 

117يهلمح 2

117هراشا

نسح نب  117هللادبع 

حابر نب  ملسم  نیسح و  118ماما 

همیخ زا  بنیز  ندمآ  118نوریب 

ماما رب  118موجه 

یگدنز تاظحل  نیسپاو  رد  ماما  119ياعد 

گرزب 119يهعجاف 

راکهبت 120لتاق 

ترضح نآ  زا  بسا  121عافد 

شنارای ترضح و  نآ  121نفد 

121هراشا

ماما نفد  داجس و  121ماما 

ماما يهدرگ  رب  نابنا  123رثا 

نفد لحم  123ندیرخ 

رهطم رس  نفد  123لحم 

ماما تداهش  زا  سپ  124ثداوح 

ینامسآ يادن  شتداهش و  ماگنه  رابغ  124نتساخرب 

نیسح ماما  124بسا 

ماما ياههماج  125تراغ 
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اههمیخ ندز  شتآ  127تراغ و 

رهطم ندب  رب  نتخات  129بسا 

دایزنبا دزن  باحصا  ماما و  رس  129نداتسرف 

ماما تیبلها  130ندیچوک 

تیبلها 130ناریسا 

ماما يادن  ندش  131هدینش 

ملسم نالفط  تداهش  133تراسا و 

هفوک رد  135تیبلها 

بنیز ترضح  136يهباطخ 

يرغص يهمطاف  137يهباطخ 

موثلکما 138يهباطخ 

هفوک رد  داجس  ماما  139يهباطخ 

هفوک رد  رهطم  139رس 

رهطم رس  140دایزنبا و 

دایزنبا سلجم  رد  بدنج  142نخس 

ماش هب  تیبلها  143ندرب 

ماش رد  145تیبلها 

ماش رد  بنیز  ترضح  149يهبطخ 

دیزی سلجم  رد  داجس  ماما  151يهباطخ 

ماش زا  تیبلها  155جورخ 

البرک هب  تیبلها  156دورو 

نیسح ربق  رانک  156رباج 

هنیدم هب  تیبلها  157تشگزاب 

هنیدم 158يراوکوس 
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ربمایپ يهناخ  هب  تیبلها  159دورو 

159یشوپهایس

مالسلاهیلع نیسح  ماما  رب  هیرگ  159هیثرم و 

تیبلها نیسح و  رب  رگم  هیرگ ، 159تهارک 

وا يهرابرد  ندورس  رعش  مالسلاهیلع و  نیسح  رب  هیرگ  159شاداپ 

ناموصعم ناربمایپ و  160يهیرگ 

نیسح رب  ایرکز  160يهیرگ 

ادخ ربمایپ  161يهیرگ 

همطاف ترضح  162يهیرگ 

شراوگرزب ردپ  رب  داجس  ماما  162يهیرگ 

شراوگرزب ردپ  رب  داجس  ماما  163يرادازع 

رقاب دمحم  ماما  163يهیرگ 

نیسح رب  قداص  ماما  164يهیرگ 

هیرگ زور  164اروشاع ،

نیسح رب  مظاک  ماما  هودنا  165هیرگ و 

نیسح رب  اضر  ماما  166يهیرگ 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  رب  باحصا  ربمایپ و  نادناخ  166يهیرگ 

هملسما 166يهیرگ 

ماما رسمه  167يهیرگ 

نیسح ماما  رتخد  همطاف  167يهیرگ 

دساینب زا  یصخش  168يهیرگ 

ناگتشرف 168يهیرگ 

نج 169يهحون 

یلع نب  نیسح  رب  تانئاک  يهمه  169يهیرگ 
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بابر 171ياههیثرم 

يربک بنیز  172يهیثرم 

لیقع نارتخد  172يهیثرم 

املع نیعبات و  نارعاش ، 173يهیثرم 

ناینج ناگتشرف و  173ياههیثرم 

174یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  194هرابرد 
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مالسلاهیلع نیسح  ماما  لتقم 

باتک تاصخشم 

هدیزگرب یسراف .   . مالسلامهیلع نیموصعملاةداهش  ۀعوسوم  يدادرارق :  ناونع 
داوج همجرت  مالـسلاهیلع ؛  مولعلارقاـب  هدکـشهوژپ  ثیدـح  هورگ  هدـنروآدرگ  مالـسلاهیلع / نیـسح  ماـما  لـتقم  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. یثدحم
تساریو 3؟ تساریو :  تیعضو 

.1384 للملانیب ، رشن  پاچ و  تکرش  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص. [ 337  : ] يرهاظ تاصخشم 

978-964-7126-26-7 مهد : پاچ  لایر :  43000 3-26-7126-964 ؛  مجنپ : پاچ  لایر : 24000 کباش : 
راهب 1385. مجنپ : پاچ  تشاددای : 

.1389 مهد :  پاچ  تشاددای : 
مالسلامهیلع موصعم  هدراهچ  لتقم  ناونع :  يالاب  تشاددای : 

هدکـشهوژپ ثیدـح  هورگ  يروآدرگ  مالـسلامهیلع "  نیموصعملاهداهـش  هعوسوم  باتک "  مود  دـلج  همجرت  رـضاح  باتک  تشاددای : 
. تسا ع " )  ) نیسح ماما  هب "  طوبرم  هک  تسا  نارگید ]  و   ... ] یفیطل دومحم  مالسلاهیلع ، مولعلارقاب 

سیونریز تروص  هب  نینچمه  301 ؛ [ - 295 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 

. مالسلامهیلع موصعم  هدراهچ  لتقم  رگید :  ناونع 
موس ،4 - 61ق. ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

همانتشذگرس موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 
61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 

تداهش موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 
نرق 14 هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1331 داوج ، یثدحم ، هدوزفا :  هسانش 
ثیدح هورگ  ( ع .  ) مولعلارقاب هدکشهوژپ  یمالسا . تاغیلبت  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 

للملانیب رشن  پاچ و  تکرش  یمالسا . تاغیلبت  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 
BP36/م8460427 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/95 ییوید :  يدنب  هدر 
1049790 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مجرتم يهمدقم 

ملـس و هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يالاو  تحاس  هب  اهدورد  نیرتصلاخ  گرزب و  راگدرورپ  ناتـسآ  هب  اهـشیاتس  نیرتکاـپ  اـب 
لتقم نیودت  ترورض  . مالسلاهیلع هللاۀیقب  ترضح  اهناسنا ، یجنم  اهتما ، دوعوم  ایصوا ، متاخ  هژیوب  ترضح ، نآ  موصعم  كاپ و  تیبلها 
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يهعومجم هک  تخاـس  ممـصم  ار  یهورگ  اـم ، یعیـش  یمالـسا و  يهعماـج  رد  مربم  زاـین  نیا  هب  ییوگخـساپ  مالـسلامهیلع و  نیموصعم 
نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  يهژیو  تادـلجم ، نآ  زا  یکی  دـنروآ . مهارف  یبرع  نابز  هب  دـلجم  نیدـنچ  رد  ار  موصعم  هدراهچ  ياـهلتقم 

هرهب نآ  زا  دـنناوتب  يرتعیـسو  راشقا  ات  دوش  هدـنادرگرب  زین  یـسراف  هب  هعومجم  نیا  هک  درکیم  باجیا  ترورـض  نامه  دوب . مالـسلاهیلع 
مدنسرخ و . تسا هدوب  رادروخرب  تیولوا  الاو و  هاگیاج  زا  هک  اروشاع  يهعقاو  ثداوح  مالسلاهیلع و  ادهشلادیس  لتقم  صوصخب  دنریگ ؛

البرک عیاقو  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  صوصخم  دلج  يهمجرت  قیفوت  هک  متراهط  تمصع و  تیبلها  فاطلا  ریذپتنم  مرکاش و  ار  ادخ 
رظن دـم  هتـسویپ  اویـش  ایوگ و  یتاراـبع  ندروآ  عنـصت و  زا  رود  هداـس و  یـشراگن  ناور و  ياهمجرت  شـالت ، نیا  رد  درک . نم  بیـصن  ار 

يروآداـی يهتـسیاش  ار  یتاـکن  همجرت  نیا  ناگدـننک  هعلاـطم  يارب  . دـشاب هتفاـی  تسد  دوـصقم  نیا  هـب  تـسا  دـیما  تـسا . هدوـب  مجرتـم 
باتک مجح  شهاک  يارب  همجرت ، رد  تسا . هدمآ  يدارفا  مان  یخیرات  ياهلقن  ثیداحا و  دنس  يهلـسلس  رد  یبرع ، نتم  رد  فلا . : منادیم

رد .ب . دـیدرگ اـفتکا  دنـس  يهطـساو  نیرخآ  نخـس و  لـقان  هـب  دـشن و  هدروآ  لـقن  ياههطـساو  یماـسا  اـهمان ، زا  يزاـینیب  ساـسحا  و 
، هتـشاد ار  لقن  نیرتلماک  نیرتیلـصا و  هک  ذـخأم  نیلوا  هب  اهنت  همجرت  رد  تسا  هدـش  داـی  يددـعتم  لـقن ، ره  يارب  یبرع  نتم  ياـهیقرواپ 

تیبلها دوخ  زا  البرک  بئاصم  اروشاع و  يهثداح  هب  نتخادرپ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  يهیثرم  ناونع  هب  هک  يراعـشا  .ج . دـش هدنـسب 
رد هک  نانآ  زا  سپ  ای  هدزاود ] هحفص  همئا [  رـصع  رد  رگید  نارعاش  ياههیثرم  زا  یـشخب  یلو  دش ، همجرت  دوب ، هدش  لقن  مالـسلامهیلع 

تسا و هدیافیب  بلغا  باتک ، نیا  نیبطاخم  نانابز و  یسراف  يارب  نایارس ، یبرع  ياههیثرم  هکنآ  لیلد  هب  دشن . همجرت  دوب ، باتک  رخاوا 
نیا رد  یـسراف  راعـشا  ياههعومجم  هب  دیاب  هیثرم  راعـشا  هب  نادنمقالع  درادن . ار  یلـصا  نتم  ینیریـش  هبذاج و  اعبط  مه  راعـشا  يهمجرت 

یضعب دشن . همجرت  ررکم  لقن  دوب ، يرارکت  هباشم و  یخیرات  لقن  ود  هک  زین  رامـش  تشگناو  دودحم  يدراوم  رد  .د . دننک هعجارم  هنیمز 
هب تسین ، يرورـض  نادـنچ  اهنآ  لماک  قیقد و  يهمجرت  دـشیم  ساسحا  دوب و  هدـمآ  بلاـطم  یخرب  بساـنت  هب  هک  مه  یبرع  راعـشا  زا 

همجرت و رد  اهلقن  ياههرامـش  دش  یعـس  لاح  ره  هب  و  تسا ، كدـنا  زین  دراوم  نیا  هتبلا  هک  دـش  افتکا  اهنآ  نومـضمزا  هدرـشف  ياهمجرت 
ترـضح تیانع  مالـسلامهیلع و  تیبلها  لوبق  دـنوادخ و  ياضر  دروم  رثا ، نیا  تسا  دـیما  . دـنامب یقاـب  رییغتیب  ناـسمه و  یلـصا ، نتم 

داوج . هللاءاشنا دنهد ، رارق  شیوخ  صاخ  تاهجوت  لومشم  ار  زیچان  مجرتم  مرتحم و  نافلؤم  دریگ و  رارق  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا 
هدزیس ] هحفص  یناثلايدامج 1423 [  رویرهش 1381 ، مقیثدحم - 

یبرع نتم  يهدنروآدرگ  هورگ  يهمدقم 

تیمولظم زا  ییاور  بتک  رد  هک  یثیداحا  زا  هتـشذگ  [ 1 « ] ةدابع انل  همه  حـیبست و  انملظل  مومهملا  سفن  : » مالـسلاهیلع قداصلا  مامالا  لاق 
مان هب  هک  ار  یتاوزج  اـهباتک و  ناوتیم  دـناهداد  ربخ  زوسناـج  ثداوح  یـضعب  ناـشیا و  تداهـش  تیفیک  مالـسلامهیلع و  موصعم  يهمئا 

زا سپ  لقادـح  اـی  نیلوا  دـناهدرک ، شرازگ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هژیوب  نیموـصعم و  زا  یکی  تداهـش  ناـیرج  لـتقم ،» »
ینیمز نتشک و  ياج  ینعم  هب  لتقم »  » يهملک . دروآ باسح  هب  هعیـش  یـسایس  يراگن  خیرات  رد  عوضوم  نیمود  كدف ، هفیقـس و  عوضوم 

. دنیوگ یم  لتقم  دشاب  هدش  فیلأت  البرک  يهعقاو  يهرابرد  هک  یباتک  هب  نینچمه  هاگلتق .)  ) دـشاب هدـش  هتـشک  اجنآ  رد  یـسک  هک  تسا 
ریـسا و مولظم و  تیبلـها  تسخن  يهلحرم  رد  ـالبرک و  يهثداـح  نارگـشرازگ  [ . 3 . ] دـنیوگیم لتقم  زین  ار  هیزعت  سلاـجم  یهاـگ  [ . 2]

نآ دروم  رد  ار  دوخ  ياههدینش  اههدید و  دناهتـسناوت  هک  یناسک  دناهدوب و  هعیـش  خیرات  ناناوخلتقم  نیلوا  میظع ، يهثداح  نآ  نادیهش 
، كانلوه تیانج  نآ  شنیرفآ  زا  سپ  يوما  رگمتس  نارگتموکح  . دنیآیم رامـش  هب  ناسیون  لتقم  نیلوا  دنراگنب  ذغاک  يهرهچ  رب  هثداح 

دنیوگن ینخس  ناگشیپ  متس  يانث  زج  ات  دنداد  تهج  ار  ثداوح  نارگـشرازگ  دنتفرگ و  راک  هب  نآ  راثآ  ندودز  يارب  ار  دوخ  ناوت  مامت 
ولج هیلـسو  نیدـب  ات  دنـشاب  رذـحرب  اهتیانج  اـهتنایخ و  اهفعـض و  نتـشون  زا  دنـسیونن و  یـشرازگ  ناـنآ  يهناـملاظ  تموکح  دـییأت  زج  و 

خیرات نارگمتس  یگشیمه  يهویش  نیا ، دوش و  هدرپس  یشومارف  هب  يوما  يرـسکبس  نایغط و  اب  هزرابم  هار  دنریگب و  ار  يدعب  ياهـشروش 
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یتـصرف نآ  زا  سپ  لاس 61 و  زا  لبق  ياهاروشاع  رگید  اروشاـع و  يهساـمح  رـشن  نیودـت و  يارب  يوما  يهطلـس  ضارقنا  زا  سپ  . تسا
یسوم تداهش  توغاط و  رابرد  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  ررکم  ياهراضحا  سابعینب و  هباشم  تایانج  شرتسگ  اب  اما  دش ، مهارف 

رگید راب  اهلکوتم  ناسارخ ، رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زوسناج  تبرغ  و  هدراـهچ ] هحفـص  ناراـکتیانج [  نادـنز  رد  مالـسلاهیلع  رفعج  نب 
دنشک نوریب  موقلح  زا  ار  تیکسنبا  نوچ  یناگدنیوگ  نابز  دننزب و  مخش  ار  تیانج  راثآ  دننک و  نامتک  ناهنپ و  ار  تیانج  ات  دندیشوک 
تسد هب  نیموصعم  راثآ  یگدنز و  رد  هک  يراثآ  همه  نآ  زا  هک  تسا  نیا  [ 5 . ] دننک عطق  البرک  نارئاز  نوچ  ار  ناگدنسیون  تسد  و  [ 4]

موحرم . تسا هدنامن  یقاب  نیفلؤم  ياهباتک  تسرهف  نوتس  رد  یمان  زج  زورما  اهلاح  حرش  لتاقم و  زا  هژیوب  دش و  هتشون  هتخوسلد  نایعیش 
مان اب  دروم  هس  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادـبعابا  لتقم  مان  اب  دروم  لتقم و 59  مان  اب  دروم  شـش  لتقم ، ناونع  لیذ  رد  گرزب  اـقآ  جاـح 

لتقم مالـسلاهیلع و  یلع  نب  نسحلا  لتقم  زین  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریمأ  لتقم  مان  اب  دروم  هدراـهچ  هک  ناـنچمه  هدروآ ، نیـسحلا  لـتقم 
هدرمشرب يدع و ... نب  رجح  لتقم  ملسم و  دالوا  لتقم  دیهشلادیز و  لتقم  نینمؤملاریمأ و  نب  سابع  لتقم  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع 

نینمؤملاریمأ ترـضح  باحـصا  صاوخ  زا  یکی  یعـشاجم ، ۀتابن  نب  غبـصا  ار  نیـسح  ماما  ترـضح  لتقم  نیلوا  نایم  نیا  رد  [ . 6 . ] تسا
رظن هب  اـنب  يرجه و  مدـص  زا  سپ  هعیرذ  بحاـص  لوق  هب  اـنب  هک  هتـشون  نیفـص  گـنج  رد  [ 7  ] سیمخلا ۀطرـش  يهدنامرف  مالـسلاهیلع و 

فنخموبا رقاب و  ماما  باحصا  زا  لاس 128  يافوتم  یفعج  دـیزی  نب  رباج  وا  زا  سپ  تسا . هتفای  تاـفو  لاس 64  رد  عبانم  یخرب  نابحاص 
يافوتم يرقنم  محازم  نب  رـصن  رگید ، نینمؤملاریمأ و  لتقم  نیـسحلا و  لـتقم  نسحلا و  لـتقم  يهدنـسیون  ياـیفوتم 170 ، ییحی  نب  طول 

نب یلع  نب  دمحم  قودـص ، خیـش  يافوتم 294 و  یبوقعی  خـیرات  بحاص  یبوقعی  حـضاونبا  نیفـص و  يهعقاو  باتک  يهدنـسیون  ، 212
زا هک  فنخموبا  لتقمزا  ییاهشخب  زج  یلو  دناهتـشون  لتقمو  هتفرگ  یـسررب  ملق  يافوتم 460  یسوط  خیـش  يافوتم 381 و  یمق  نیسحلا 

ناونع اب  هک  هدش  هتـشون  لتقم  عوضوم  رد  زین  يدایز  ياهباتک  . تسین رایتخا  رد  کی  چیه  هدـش  پاچ  میظنت و  جارختـسا و  يربط  خـیرات 
هک دشابیم -  يافوتم 910  یقهیب  یفـشاک  یلع  نب  نیـسح  يهتـشون  ادهـشلا  ۀضور  باتک  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدشن  يراذگمان  لتقم 

تفای ترهش  دش و  فراعتم  يراوگوس  سلاجم  رد  نآ  ندناوخ  تشاد ، هک  یعجسم  نیریـش و  رثن  ببـس  هب  تسین -  ربتعم  یلیخ  هچ  رگ 
نآ لیلد  هب  باتک  نیا  راهتـشا  دـندرک  نامگ  ياهدـع  دـندش . هدـیمان  ناوخهضور  يرادازع  سلاجم  ناناوخ  لتقم  نارکاذ و  هک  اجنآ  اـت 

نابز هب  ار  يراعشا  تالمج و  ادهشلا  ۀضور  دوخ  هک  یتروص  رد  [ 8  ] تسا یسراف  نابز  رد  لتقم  هدزناپ ] هحفص  باتک [  نیلوا  هک  تسا 
نب دوعسم  ناطلـس  يافوتم 511 و  هاشکلم  نب  دمحم  نیدلاثایغ  دـهع  تسدربز  يارعـش  زا  يزار  رفاخملاوبا  يادهـشلا  لتقم  زا  یـسراف 

یـصخش يهتـشون  ادهـشلا ، لتقم  مان  هب  زین  ار  يرگید  باتک  هعیرذ  بحاـص  و  دـنکیم ، لـقن  يافوتم 547  یقوجلـس  هاشکلم  نب  دـمحم 
. درمشیم مدقم  هضور  رب  تسا -  هدش  هتـشون  یـسراف  نابز  هب  دسریم و  هب 887 ق . نآ  يرادرب  هخسن  خیرات  هک  یـصاع -  هب  صلختم 
اب باتک  فیلأت  ندوب  نامزمه  تلع  هب  یفـشاک  نیـسحالم  باتک  ترهـش  زین  ناوخ و  هضور  هب  ناناوخ  لتقم  راهتـشا  دایز  لامتحا  هب  [ 9]
نآ يابیز  رثن  هک  اصوصخم  تسا . هدوب  اهینیشن  بش  رد  یناوخ  همانهاش  ياج  هب  یناوخ  لتقم  ندش  نیزگیاج  هیوفص و  ندمآ  راک  يور 

يافوتم يدنبرد  یناوریـش  دباع  نب  اقآ  الم  يهتـشون  تاداهـشلا  رارـسا  یف  تادابعلا  ریـسکا  باتک  زین  . دراد یـسامح  گنهآ  يدودـح  ات 
ناونع هکنیا 6  بلاـج  تسا . لـتقم  رد  یطوسبم  باـتک  يدـنبرد ، يهداهـشلا  رارـسا  هب  فورعم  نآ  یـسراف  يهمجرت  هک  تسا  1286 ق 

ترـضح لتقم  رد  ییاـهباتک  هلمج  زا  [ . 10 . ] دـناهدش هتـشون  هیراجاق  يهرود  رد  یگمه  هک  تسا  ماـن  نیمه  هب  لـتقم  ياـهباتک  زا  رگید 
يافوتم 664 ق و سوواـط  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  راـکزیهرپ  دنمـشناد  يهتـشون  فوهل ، تسا  هجوت  دروم  هزورما  هک  ادهـشلادیس 

مرقم يوسوم  قازرلادـبع  يهتـشون  نیـسحلا  لـتقم  يافوتم 1359 ق و  یمق  ساـبع  خیـش  جاـح  ققحم  ثدـحم  يهتـشون  مومهملا  سفن 
تالمأت صاخ و  تازاـیتما  کـی  ره  هک  تسا  یکرت  ودرا و  یبرع و  یـسراف و  ناـبز  هب  رگید  دـلجم  دـصکی  دودـح  يافوتم 1391 ق و 

هدش رکذ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  لتقم  ناونع  دودح 14  هعیرذ  رد  هچرگ  هکنیا  تسا  یندرک  هجوت  نایم  نیا  رد  هچنآ  . دراد ینوگانوگ 
ءادهشلادیس ترضح  زج  مالسلامهیلع -  موصعم  يهمئا  زا  یکی  يهژیو  لتقم  هک  ییاهباتک  یملع ، زکارم  یلعف  ياههناخباتک  رد  اما  [ 11]
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دعب رگناشن  دـشاب ، لمأت  لحم  دـیاب  ناگدنـسیون  ناـققحم و  يارب  هکنیا  نمـض  دوخ  نیا  دـسریمن و  تسد  ناتـشگنا  دادـعت  هب  دـشاب  - 
ياهنیمزرـس ياج  ياج  رد  هناـیهام  هناـیلاس و  هک  تسا  يرادازع  سلاـجم  ـالبرک و  يهرطاـخ  ظـفح  رد  هعیـش  شـشوک  راـثآ  زا  يرگید 

هحفص ییاور [  یخیرات و  نوتم  رد  ریگارف  قیمع و  شاکنک  نادنمـشیدنا  ناققحم و  زورما  يهتـسیاب  . دوشیم هدشیم و  رازگرب  یمالـسا 
تداهش زا  دناوتیم  هک  تسا  يداعبا  يهمه  يهناعاجش  هنافیرظ و  بیذهتو  لیمکت  جارختـسا و  يارب  هعیـش  ینـس و  نیب  دوجوم  هدزناش ]
يهنهپ رب  قافآ و  يهحفص  رب  قحب  نایداه  نآ  یهلا  يهریس  یگدنز و  اب  گنهامه  بسانتم و  یعقاو و  يریوصت  مالـسلامهیلع  نیموصعم 

رد : باتک نیا  اما  . دیارـسب تورم  یگنادرم و  تعاجـش و  تقادص و  دورـس  اهلـسن  اهرـصع و  یمامت  ياهناسنا  شوگ  رد  دـنکارپب و  نیمز 
رد تسا  مزال  مالسلامهیلع  نیموصعم  ربتعم  لتقم  يهیهت  يارب  دندرک  داهنشیپ  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  نالوئـسم  زا  یـضعب  لاس 1366 

تیبلـها يرادازع  سلاـجم  زا  یـضعب  رد  هـک  هدوـب  نـیا  زا  نخــس  فـلتخم  لـفاحم  سلاـجم و  رد  اریز  دوـش ، زاـغآ  یتـکرح  ناـمزاس 
هنیس مه  زور  هب  زور  هتشادن و  يربتعم  دنس  ذخأم و  هک  دننکیم  حرطم  یبلاطم  نایارس  هیثرم  یبهذم و  ناگدنیوگ  یخرب  مالسلامهیلع و 

نادنمـشیدنا قافتا  دروم  رظن  ددرگیم . تیبلها  تزع  تمـصع و  ماقم  هب  تناها  نهو و  بجوم  اسب  هچ  دوشیم و  نایب  لـقن و  هنیـس  هب 
نیا زا  يریگولج  يارب  ارجا  لباق  ینتفریذـپ و  ياههار  زا  یکی  . تسا رـضم  هکلب  ساسایب و  بلاطم  هنوگ  نیا  زا  يریگولج  رظن ، بحاص 

دح ات  ثیدـح  رابخا و  شریذـپ  ياهرایعم  هعیـش و  يداقتعا  ینابم  نآ ، میظنت  رد  هک  تسا  ربتعم  عبانم  زا  عماـج و  یلتقم  يهیهت  اـههویش ،
حرط و هدرک و  عورـش  ار  راک  ات  دش  لصاح  سامت  دنمقالع  نارگـشهوژپ  زا  یکی  اب  داهنـشیپ  نیا  يارجا  رد  . دـشاب هدـش  تاعارم  ناکما 

تـشذگ زا  سپ  هنافـسأتم  یلو  دوش . هیهت  راک  يهمادا  يارب  مزال  تاناکما  بیوصت ، تروص  رد  ات  دـهد  هئارا  نامزاس  هب  ار  راک  يهنومن 
اددجم عوضوم  شیپ  لاس  راهچ  هکنیا  ات  دیسرن  ییاج  هب  راک  نیا  داد  خر  مرتحم  رگـشهوژپ  نآ  يارب  هک  يراوگان  يهثداح  لاس و  دنچ 

ار مهم  نیا  هک  دـندرک  دـیکأت  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  مرتحم  تسایر  یقارع  يدـمحم  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  باـنج  دـش و  حرطم 
ناققحم و اب  رظن  لدابت  تروشم و  زا  سپ  دش و  مهارف  راک  تامدقم  . دریگ هدـهع  هب  مالـسلاهیلع  مولعلارقاب  يهدکـشهوژپ  ثیدـح  هورگ 

یثیدـح یخیرات و  دنتـسم  هیلوا و  عبانم  زا  لتقم ، هب  طوبرم  بلاطم  جارختـسا  دـیدرگ و  میظنت  يروآعمج و  راـک  حرط  نارظن ، بحاـص 
میظنت ریز  حرـش  هـب  لـصف  دـنچ  رد  بلاـطم  موـصعم  ره  دروـم  رد  دـیدرگ  ررقم  بلاـطم  يدنبهتــسد  جارختــسا و  زا  سپ  دـش و  زاـغآ 

تداهش و خیرات  تدالو و  خیرات  سپس  دوشب و  ياهراشا  رظن  دروم  تیصخش  هب  هتیـصخش » نم  ةذبن  یف   » ناونع اب  لوا  لصف  رد  . دوشیم
هحفـص دیایب [ . رـصتخم  زاین و  دح  رد  نادنزرف  ردامو و  ردـپ  مان  هینک و  باقلا و  ناگدنـسیون و  دـییأت  دروم  رظن  تماما و  رمع و  تدـم 

رکذ دـشیم  اهنآ  هب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تاـیح  رد  هک  ییاههجنکـش  رازآ و  تیذا و  هتاـسأم ،» یف   » ناونع اـب  مود  لـصف  رد  هدـفه ]
موصعم ره  تداهش  دروم  رد  رگید  نیموصعم  ربمایپ و  راگدرورپ و  هک  ییاهربخ  هتداهـش ،» نع  رابخالا  یف   » ناونع اب  موس  لصف  رد  . دوش

«، هراضتحا یف   » ناونع اب  مجنپ  لصف  رد  . ددرگ لقن  موصعم  ره  ياهتیـصو  هاـیاصو » یف   » ناونع اـب  مراـهچ  لـصف  رد  . دوش هدروآ  دـناهداد 
ۀیفیک یف   » ناونعاب مشـش  لصف  رد  [ . 12 . ] دوشیم نایب  هدـش  راوگرزب  نآ  تداهـش  هب  یهتنم  هک  موصعم  یـضیرم  نامز  رد  هک  یعیاـقو 
ینعی موصعم ، زیهجت  لئاسم  هب  متفه  لصف  . تسا هدش  هدروآ  هدشیم  طوبرم  ناراوگرزب  نآ  تداهش  ببس  تداهـش و  هب  هچنآ  هتداهش ،»

دعب عقو  امیف   » ناونع اب  متشه  لصف  . تسا هدمآ  هزیهجت » یف   » ناونع اب  هک  هتفای  صاصتخا  ناراوگرزب  نآ  نفد و ... زامن و  نفک و  لسغ و 
هک یتالمج  راعـشا و  مهن  لصف  رد  . تسا هدش  نایب  هداد  خر  موصعم  ره  تداهـش  زا  دـعب  هک  یتاقافتا  ایاضق و  نآ  رد  هک  هدـمآ  هتداهش »

. تسا هدش  هدروآ  مالسلامهیلع -  همئا  نامز  هب  کیدزن  دارفا  نارای و  باحصا و  زا  ای  نیموصعم  زا  هچ  هدش -  هتفگ  موصعم  تبیـصم  رد 
رد هعومجم  نیا  ندـش  رتلماـک  يارب  مینکیم  تساوخرد  هنازجاـع  ناگدـنناوخ  نارظن و  بحاـص  ناـققحم و  يهمه  زا  همتاـخ  رد  [ . 13]
هحفص 1 ] مالسلاهیلع [  مولعلارقاب  يهدکشهوژپ  ثیدح  هورگنیعم  رصان و  ریخ  هنا  . دننک هئارا  زکرم  نیا  هب  ار  دوخ  تارظن  يدعب  ياهپاچ 

ترضح نآ  راوگرزب  تیصخش  زا  ياهشوگ 
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هراشا

مدرم ات  داد  روتسد  لالب  هب  دمآ و  دجسم  هب  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  : تسا هدرک  تیاور  یثیدح  نمض  رد  سوواط  نب  دیس 
نسح  ) ود نآ  هک  یلاح  رد  داتسیا ، دوخ  ياپ  ود  يور  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندمآ . درگ  دجـسم  رد  مدرم  دناوخارف . ار 

: دنتفگ تسیک ؟ هدج  دج و  رظن  زا  مدرم  نیرتهب  هک  ار  امـش  مهد  ربخ  ایآ  مدرم ! يا  دومرف : دـندوب . وا  شود  رب  مالـسلاامهیلع ) نیـسح  و 
رورس هک  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  شاهدج  تسا و  نالوسر  رورس  هک  تسادخ  ربمایپ  ناشدج  نیسح ، نسح و  دومرف : ادخ . ربمایپ  يا  يرآ 

نسح و دومرف : ادـخ . ربماـیپ  يا  يرآ  دـنتفگ : تسیک ؟ رداـم  ردـپ و  رظن  زا  مدرم  نیرتهب  هک  مهد  ربـخ  امـش  هب  اـیآ  . تسا یتـشهب  ناـنز 
امش هب  ایآ  مدرم ! يا  . تسا ناهج  نانز  رورس  هک  هجیدخ  رتخد  همطاف ، ناشردام  تسا و  مالـسلاهیلع  بلاطیبأ  نب  یلع  ناشردپ  نیـسح ،

رـسپ مساق  ود  نآ  ییاد  نیـسح ، نسح و  دومرف : ادـخ . ربماـیپ  يا  يرآ  دـنتفگ : تسیک ؟ هلاـخ  ییاد و  رظن  زا  مدرم  نیرتهب  هک  مهد  ربخ 
تـشهب رد  ناشردپ  دنتـشهب و  رد  نیـسح  نسح و  هک  ینادیم  وت  ادنوادخ ! دومرف : سپـس  ربمایپ . رتخد  بنیز  نانآ  يهلاخ  تسا و  ربمایپ 

ره تسا ؛ تشهب  رد  ناـنآ  يهلاـخ  تسا ، تشهب  رد  ناـنآ  ییاد  تسا ، تشهب  رد  ناـنآ  يهمع  ومع و  تسا ، تشهب  رد  ناـشردام  تسا ،
هتفگ نیما  نسحم  دیس  - 2  - 2 [ . 14 . ] تسا خزود  رد  درادب  نمـشد  ار  ود  نآ  سک  ره  تسا و  تشهب  رد  درادـب  تسود  ار  ود  نآ  سک 
یکی مالسلاهیلع  بلاطیبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  رسپ  دیهش ، نیـسح  ناماما ، ردپ  ماما و  ردارب  ماما ، دنزرف  ماما  ام ، يالوم  رورـس و  : تسا

نیرتگرزب زا  ربماـیپ ، هحفـص 2 ] تـما [  ناـیم  رد  وا  نیـشناج  وا و  يهداوـن  ود  ملـس و  هـلا و  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  لـگ  هتــسد  ود  زا 
يدنزرف رابت و  لصا و  يراوگرزب  نامدود و  تفارش  رب  هوالع  يو  تسا . دوجو  ملاع  ياهتیصخش  نیرتگرزب  زا  هکلب  مالسا ، ياهتیصخش 

نیرتگرزب قالخا و  نیرتهب  تافص و  نیرتیمارگ  ندوب ، نانز  رورـس  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نت  يهراپ  و  ایـصوا ، رورـس  ایبنا و  رالاس 
ادف ینعی  دیسر ، شوگ  هب  اهدعب  هن  دوب و  هدش  هدینـش  رتشیپ  هن  نآ  دننامه  هک  درک  يراک  تشاد و  ار  اهتبقنم  اهتلیـضف و  نیرترب  اهراک و 

سفن و تزعو  یتمه  دـنلب  يراوگرزب و  زا  ناقفانم ، ياهییاوسر  نتخاس  راکـشآ  نید و  يرگاـیحا  هار  رد  نادـناخ  لاـم و  ناـج و  ندرک 
[ . 15 . ] درک راکشآ  يروآ  تریح  ياههولج  يرادیاپ  ربص و  يروالد و  تعاجش و 

وا ياهبقل  هینک و  مان ،

وا صاـخ  يهینک  هللادـبعوبا و  وا  يهینک  . تسا باـط »  » لـیجنا رد  و  ریبـش »  » تاروت رد  تسا . نیـسح  شماـن  : تسا هتفگ  بوشآ  رهـشنبا 
تافـص شخب  ققحت  یهلا ، ياضر  وریپ  كرابم ، موس ، ياوشیپ  مود ، يهداون  راگتـسر ، دیهـش  زا : تسا  تراـبع  وا  ياـهبقل  . تسا یلعوبا 

، هدیزرمآ دیهـش  مورحم ، ریـسا  مولظم ، ياوشیپ  ادخ ، نانمـشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  یهلا ، يایلوا  روای  ادـخ ، يارب  هدـننک  ادـف  ار  دوخ  ادـخ ،
ياراد هدیدنسپ ، ياوشیپ  رادافو ، كاپ  تبالصاب ، نامرهق  اهنت ، دورطم  قح ، رب  نیشناج  دیشر ، یلو  دیهش ، ماما  هدش ، نارابگنس  يهتـشک 

نز و ره  دنپ  يهیام  یتشهب ، ناناوج  رورس  تما ، عیفش  ناماما ، هاگتساخ  یلع ، نب  نیسح  هللادبعوبا  رادروخرب ، يهدننک  قافنا  الاو ، بسن 
هتشک ییاوشیپ ، هب  نیرتهتـسیاش  يراتفرگ ، يارـس  رد  نانمؤم  دنپ  يهیام  میظع ، يهثداح  گرزب و  نومزآ  تنحم و  بحاص  نامیااب ، درم 

راختفا لکوت ، لها  غارچ  ناگدنـشوک ، رویز  یـضترم ، یلع  نب  نیـسح  ایرکز ، دیهـش  ربمایپ  دنزرف  مود ، ياوقتاب  يایحی  البرک ، رد  هدـش 
، يوضر ياهنادناخ  ياهلاهن  تفارـش  يولع ، ياهنامدود  غارچ  یمطاف ، نادناخ  غورف  نالوسر ، رورـس  رگج  يهراپ  هتفای ، تیادـه  ناماما 
، تخرد نیرترابرپ  اههداوناخ ، نیرترب  اهنادـناخ ، نیرتیمارگ  تماـیق ، زور  هاوخنوخ  ناـگداون ، يهداون  اـهناسنا ، نیرتدـب  تسد  هب  هتـشک 
، تشرــس رد  مدرم  نـیرتزیزع  شیوـخ ، ناـمز  ناـسنا  نـیرتدرمگرزب  راکــشآ ، كاــپ و  راــقواب و  یمارگ ، گرزب  هاــم ، نیرتناــشخرد 
غورد و زا  هتساریپ  لوسر ، هحفص 3 ] لد [  ینامداش  رون ، زا  ياهراپ  قلخ ، نیرتهب  نیرتابیز و  نیرتهشیر ، كاپ  نیرتافواب ، نیرتدنمـشوه ،

بلاـطیبأ نـب  یلع  نـب  نیــسح  هریچ ، اورناـمرف و  يادــخ  يهدــیزگرب  هداـشگ ، یلد  اـب  اـهرازآ ، اـهجنر و  لــمحت  رد  ابیکــش  اوراــن ،
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لیوأت و وا  روای  لیجنا و  تاروت و  وا  هاوگ  تسا ، لوتب  شردام  لوسر و  شردـپ  هک  یـسک  تسا : هتفگ  ینادـمه  لـضفلاوبا  . مالـسلاهیلع
ریش نامیا  ناتـسپ  زا  هدش و  تیبرت  مالـسا  نماد  رد  هداد ، شیاذغ  قح  تسد  دنلیئاکیم . لیئربج و  وا  هب  ناگدنهد  تراشب  و  تسا ، لیزنت 

، یفو بیط ، دیشر ، تسا : رایسب  وا  ياهبقل  نکیل  تسا ، هللادبعوبا »  » اهنت شاهینک  تسا : هتفگ  نیدلالامکا  : تسا هتفگ  یلبرا  . تسا هدروخ 
نآ شبقل  نیرتالاو  یلو  تسوا  بقل  نیرتروهـشم  یکز ، دـشیم . قالطا  وا  رب  اهبقل  نیا  يهمه  . طبـس ادـخ ، ياضر  عبات  كراـبم ، یکز ،
نیا سپ ، دنتشهب ، لها  ناناوج  نارورس  ود  نیا  هک  تسا  هدومرف  شردارب  وا و  يهرابرد  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا 

. تساهطبـس زا  یطبـس  نیـسح ، دومرف : هک  تسا  هدمآ  ادخ  ربمایپ  زا  حیحـص  ثیدـح  رد  هک  طبـس  نینچمه  تساهبقل . نیرتیمارگ  بقل ،
[ . 16]

شرتشگنا شقن 

ود مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  : تسا هتفگ  قودص 
: دوب نینچ  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  رتشگنا  شقن  هرما .» غلاب  هللا  نا   » يرگید شقن  دوب و  هللا » الا  هلا  ال   » اـهنآ زا  یکی  شقن  تشاد . رتشگنا 
رب هک  تسا  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  [ . 17 (. ] دش تخبدب  راوخ و  یلع ، نب  نیسح  لتاق  « ) یلع نب  نیـسحلا  لتاق  یقـش  يزخ و  »

[ . 18 « ] هللا یبسح   » دوب هدش  هتشون  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رتشگنا  ود 

وا نادنزرف 

درگدزی رتخد  نانز  هاش  شردام  دـمحموبا و  شاهینک  هک  ربکایلع  - 1 تشاد : دنزرف  شش  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  : تسا هتفگ  دیفم  خیش 
هک نیسح  نب  رفعج  دوب 3 - یفقث  هحفص 4 ] يهرمیبا [  رتخد  یلیل  شردام  دیسر ، تداهش  هب  البرک  رد  شردپ  اب  هک  رغصایلع  - 2 دوب .

تـشک ار  وا  دروخ و  وا  هب  يریت  هک  دوب  شردپ  نماد  رد  دش ، دیهـش  شردپ  هارمه  یکدوک  رد  هک  هللادـبع  تسا 4 - هدنامن  یلـسن  وا  زا 
وا : تسا هتفگ  یقطقطنبا  [ . 19 . ] دوب یمیمت  هللادیبع  نب  ۀحلط  رتخد  قاحـساما ، شردام  هک  همطاف  دوب 6 - بابر  شردام  هک  هنیکـس  - 5

دروـخ و وا  هب  يریت  ـالبرک  رد  هک  رغـصایلع  دـش 3 - دیهـش  البرک  رد  هک  ربکایلع  نیدـباعلانیز 2 - ماما  یلع ، - 1 دوب : دنزرف  جـنپ  ار 
هتفگ بوـشآ  رهـشنبا  [ . 20 . ] دوـب هعاـضق  زا  شرداــم  هـک  رفعج  دـش 5 - دیهــش  شردـپ  هارمه  ـالبرک  رد  هـک  هللادـبع  تشذگرد 4 -

تسا و ماـما  هک  طـسوا  یلع  تسا ، یفقث  يهرمیبا  رتـخد  یلیل  شرداـم  هـک  دیهـش  ربـکایلع  زا : دـنترابع  ترـضح  نآ  نادـنزرف  : تـسا
هک رفعج  تسا و  سیقلا  ءرما  رتخد  بابر ، هک  دنردام  کی  زا  ود  ره  هک  دیهـش  هللادبع  دـمحم و  دنیونابرهـش و  زا  ود  نیا  هک  رغـصایلع 

هحلط رتخد  قاحـساما  شردام  هک  همطاف  تسا ، بابر  شردام  هک  هنیکـس  زا : دـنترابع  زین  ترـضح  نآ  نارتخد  تسا . هعاضق  زا  شردام 
[ . 21 . ] تسا هتفای  موادت  رتخد  ود  تسا و  نیدباعلانیز  ماما  هک  رسپ  کی  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  لسن  بنیز . تسا و 

شدلوت

ماما لـیکو  ینادـمه  ءـالع  نب  مساـق  يارب  هک  یعیقوت  رد  دـش . دـلوتم  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نابعـش  موس  زور  : تسا هتفگ  یـسوط 
ار نآ  سپ ، تسا . هدمآ  ایند  هب  نابعش  موس  هبنشجنپ  زور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ام  يالوم  هک  تسا  هدمآ  دش ، رداص  مالـسلاهیلع  يرکـسع 

لاس نابعش  مجنپ  ای  نابعش ، موس  هبنـشجنپ  زور  دناهتفگ : زین  دمآ . ایند  هب  هنیدم  رد  هبنـش  هس  زور  : تسا هتفگ  یـسربط  [ . 22 . ] ریگب هزور 
دوبن و هلـصاف  يرادراب  کی  نامز  زج  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  وا و  ناـیم  هکنیا  و  يرجه ، موس  لاـس  لوـالاعیبر  رخآ  اـی  يرجه ، مراـهچ 
: تسا هتفگ  راـکب  نب  ریبز  تسا : هـتفگ  زیزعلادـبع  نـب  یلع  هحفـص 5 ] تسا [ : هتفگ  یناربـط  [ . 23 . ] تسا لاس  کی  يرادراـب  يهلـصاف 

ماما دـلوت  : تسا هتفگ  امننبا  [ . 24 . ] تسا هدش  دـلوتم  يرجه  مراهچ  لاس  نابعـش  هام  زا  هتـشذگ  بش  جـنپ  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح 
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موـس اـی  مجنپ  موـس ، لاـس  لوـالاعیبر  هاـم  رخاوا  نابعـش ، موـس  زین  تـسا . هدوـب  يرجه  مراـهچ  لاـس  نابعـش  مـجنپ  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ییحی یلقن  هب  یسیع و  ترـضح  وا و  زج  دوب . هام  شـش  وا  يارب  يرادراب  تدم  تسا . هدش  هتفگ  مه  يرجه  مراهچ  لاس  یلوالايدامج 

زا بش  جنپ  نتـشذگ  زا  سپ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  : تسا هتفگ  دعـسنبا  [ . 25 . ] تسا هدـماین  ایند  هب  ههام  شـش  یـسک  ایرکز  نب 
نیسح ماما  دوب . بش  هاجنپ  نسح  ماما  تدالو  نآ و  نایم  يهلصاف  دش و  رادراب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يرجه ، موس  لاس  يهدعقيذ 
قدنخ لاس  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  : بوشآ رهشنبا  يهتفگ  هب  [ . 26 . ] دمآ ایند  هب  يرجه  مراهچ  لاس  رد  هتشذگ ، نابعش  زا  بش  دنچ 
نـسح ماما  شردارب  زا  سپ  زور  تسیب  هام و  هد  يرجه ، مراـهچ  لاـس  نابعـش  مجنپ  هبنـشهس ، اـی  هبنـشجنپ  زور  دـمآ ، اـیند  هب  هنیدـم  رد 

يرادراب نامز  تسا . هدوب  هلصاف  يرادراب  کی  يهزادنا  هب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  وا و  دلوت  نایم  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع و 
هبنـشجنپ زور  هدـش  هتفگ  زین  دـمآ . اـیند  هب  هنیدـم  رد  يرجه  موـس  لاـس  لوـالاعیبر  رخآ  يو  : تسا هتفگ  دیهـش  [ . 27 . ] تسا هاـم  شش 

رد يرجه  مراهچ  لاس  نابعـش  هاـم  موس  زور  رد  ترـضح  هک  تسا  نآ  هدـیزگرب  لوق  روهـشم و  مییوگیم : [ . 28  ] ناضمر هاـم  مهدزیس 
. تسا هدمآ  ایند  هب  هرونم  يهنیدم 

شتداهش خیرات 

دایز هحفـص 6 ] نب [  هللادـیبع  تفر . ایند  زا  تشاد ، هام  دـنچ  لاـس و  هک 57  یلاـح  رد  يرجه  لاـس 61  مرحم  هاـم  رد  : تسا هتفگ  ینیلک 
نیـسح ماما  اب  هک  دوب  یهاپـس  يهدـنامرف  يو  تشک . ار  وا  دوب  هفوک  یلاو  هک  هاگنآ  نوعلم ، يهیواعم  نب  دـیزی  تفالخ  دـهع  رد  نوعلم 
نیـسح ماما  : تسا هتفگ  دیفم  [ . 29 . ] تشک ار  ترـضح  نآ  ـالبرک  رد  مرحم  مهد  هبنـشود ، زور  نوـعلم  دعـس  رمع  دـیگنج . مالـسلاهیلع 

تداهـش هب  ادخ  هار  رد  هناروبـص و  هنـشت و  بل  هنامولظم و  زور ، نآ  رهظ  زامن  زا  دعب  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  هبنش  زور  مالـسلاهیلع 
وا 56 نس  تداهش ، ماگنه  دش و  هتشک  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  هعمج  زور  ترضح  نآ  : تسا هتفگ  یناهفـصا  جرفلاوبا  [ . 30 . ] دیسر

میدرک دای  ادـتبا  هچنآ  یلو  هدـش ، تیاور  نیکد  نب  لضف  میعنوبا  زا  نیا  دوب . هبنـش  زور  وا  تداهـش  دـناهتفگ : زین  دوب . هاـم  دـنچ  لاـس و 
تداهـش هب  رهظ  زا  لـبق  مرحم ، مهد  دوـب ، هبنـش  زور  هک  اروشاـع  زور  ترـضح  نآ  : تسا هتفگ  بوـشآ  رهـشنبا  [ . 31 . ] تسا رتتـسرد 

زا هیرـضاغ  اونین و  نیب  البرک ، فت  رد  هبنـشود  زور  يرجه ، لاس 60  دـناهتفگ : و  رهظ ، زامن  زا  سپ  هعمج  زور  دوشیم : هتفگ  و  دیـسر ،
نب یلع  زا  : تسا هتفگ  یناربـط  [ . 32 . ] دـش نـفد  تارف  دور  برغ  رد  ـالبرک  رد  لاـس 61  دوـشیم : هتفگ  و  قارع ، رد  نیرهن  ياهاتـسور 
لوق سپ  [ . 33 . ] دش هتشک  يرجه  لاس 61  مرحم  رد  اروشاع ، زور  هعمج ، زور  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن  راـکب  نب  ریبز  زا  زیزعلادـبع ،

تداهش هب  رهظ  زامن  زا  سپ  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  هبنش ، ای  هعمج  زور  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  نآ  هدیزگرب  روهـشم و 
. دیسر

وا رصع  يافلخ  شتماما و  رمع و  تدم 

نآ نس  هحفـص 7 ] تسا [ : هتفگ  دـیفم  [ . 34 . ] تشاد هام  دـنچ  لاـس و  هک 57  تفر  اـیند  زا  یلاـح  رد  ترـضح  نآ  : تسا هـتفگ  ینیلک 
شردـپ اب  یگلاـس  اـت 37  ملـس و  هـلا و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  شدـج  اـب  لاـس  تـفه  دوـب . لاـس   58 تداهـش ، ماگنه  ترـضح 

. دوب لاس  وا 11  تماما  تدـم  مه  شردارب  زا  سپ  تسیز . مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  شردارب  اب  یگلاـس  ات 47  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما 
زین دیـسر . لامک  هب  یگلاس  هاجنپ  رد  شرمع  تسیز و  شدـج  اب  هام  دـنچ  لاس و  شـش  ترـضح  نآ  : تسا هتفگ  بوشآ  رهـشنبا  [ . 35]

لاس و يو 5  تفالخ  تدـم  . دوشیم هتفگ  مه  لاس   58 تسا . هدوب  هام  جـنپ  لاس و  ای 56  هام ، جـنپ  لاس و  وا 57  نس  هک  دوـشیم  هتفگ 
نآ تدـالو  تسا : هتفگ  نیدـلالامک  موـحرم  : تسا هتفگ  یلبرا  [ . 36 . ] دـیزی یهاشداپ  لوا  هیواـعم و  تموکح  رخاوا  رد  دوب ، هاـم  دـنچ 

. دوشیم هام  دنچ  لاس و  شفیرش 56  رمع  سپ  يرجه . لاس 61  رد  ترخآ  يارس  هب  شندیچوک  دوب و  يرجه  مراهچ  لاس  رد  ترـضح 
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شردـپ هارمه  ار  ربمایپ  تافو  زا  سپ  لاس  ملـس و 30  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  اب  ار  تدم  نیا  زا  هام  دـنچ  لاس و  شش 
تـشذگرد زا  دـعب  تسیز و  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  اب  مه  لاس  شردـپ 10  تافو  زا  سپ  دوب . بلاـطیبأ  نب  یلع  نینمؤملاریما 

قداص ماما  زا  دوخ  دانـسا  اب  برح  : تسا هتفگ  باشخنبا  . درکیم یگدـنز  لاس  شتداهش 10  ماگنه  ات  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب 
یگلاس رد 57  دوب ، ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  همطاف  شردام  هک  یلع  نب  نیـسح  دومرف : هک  هدرک  تیاور  نینچ  مالـسلاهیلع 

نسح ماما  وا و  نایم  هک  ياهلصاف  نآ  رگم  دوب ، لاس  ادخ 7  ربمایپ  شدج  هارمه  شنتسیز  دش . دیهش  اروشاع  زور  رد  يرجه  لاس 60  رد 
شردارب تشذگرد  زا  سپ  مه  لاس   10 لاس . مه 10  نسح  ماما  شردارب  اب  تسیز . لاـس  مه 30  شردپ  اب  زور . هام و 10  ینعی 7  دوب ،

هتفگ زیزعلادـبع  ظفاح  . دوب نسح  ماما  شردارب  وا و  ناـیم  هک  لـمح  يهلـصاف  نآ  رگم  دوشیم ، لاـس  وا 57  رمع  عوـمجم  سپ  تـسیز .
رد : تسا هتفگ  یلبرا  سپس  . تشاد هام  لاس و 6  هک 55  یلاح  رد  دش ، هتـشک  فت  رد  يرجه  لاس 61  ياروشاع  زور  ترـضح  نآ  : تسا

[37 . ] دوشیم راکشآ  شیارب  هحفـص 8 ] قح [  لوق  درگنب ، تقد  هب  هک  سک  ره  دنفالتخا . راچد  باسح  رد  یلو  دنراد  رظن  قافتا  خیرات 
تداهـش زا  سپ  تسیز و  هام  لاس و 4  شردپ 29  اب  شدـج ، زا  سپ  دوب . هام  لاس و 4  شدج 6  اب  ترضح  نتـسیز  : تسا هتفگ  يربط  .

، دوب دیزی  تموکح  زا  ییاهزور  هیواعم و  تموکح  يهیقب  هک  شتماما  مایا  شردارب ، زا  سپ  تسیز و  هام  لاس و 10  شردارب 10  اب  ردپ 
دوب هبنـشود  هک  اروشاع  زور  مرحم ، هام  رد  يرجه ، لاس 60  رد  دوب ، لاس  وا 57  رمع  هک  یلاح  رد  هاگنآ  دیـشک . لوط  هام  لاس و 6   10

هحفص 9 ] [ . ] 38 . ] دوب هلصاف  هام  شردارب 6  وا و  نایم  تفاتش . راگدرورپ  تمحر  راوج  هب 

شتداهش يهثداح 

تیالو زا  نیسح  ماما  نسح و  ماما  عافد 

یلع ناوریپ  زا  یهورگ  مدوب . شاهناخ  رد  ساـبع و  نب  هللادـبع  روضح  رد  تسا : هتفگ  سیق  نب  میلـس  : تسا هدرک  تیاور  شاـیعیبا  نبا 
نآ ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نم ! ناردارب  تفگ : هک  دوب  نیا  وا  نانخس  هلمج  زا  میدرک . وگتفگ  دندوب . ام  اب  زین  مالـسلاهیلع 

بلاطیبأ نب  یلع  دندش . گنهامه  تفلاخم  رب  دنتـشگرب و  قح  زا  دنتـسکش و  نامیپ  مدرم  هک  دوب  هدشن  نفد  زونه  تشذگرد ، هک  زور 
شترـضح يراپـسکاخ  طونح و  نفک و  لـسغ و  زا  هکنآ  اـت  دوب  لوغـشم  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زیهجت  هب  مالـسلاهیلع 

ادخ لوسر  هک  ارچ  دوبن ، تموکح  یپ  رد  دـنادرگ و  يور  نانآ  زا  ادـخ  ربمایپ  تیـصو  هب  دروآ . يور  نآرق  يروآدرگ  هب  هاگنآ  دوسآ .
مالـسلاهیلع و یلع  زج  دـندش ، درم  ود  نآ  يهنتف  راـچد  مدرم  نوچ  دوـب . هداد  ربـخ  وا  هب  هورگ  نآ  يهراـبرد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 

وت اب  مدرم  يهمه  ینالف ! تفگ : رکبوبا  هب  رمع  دـندوب . هدـنامن  راداـفو  مدرم  زا  كدـنا  یهورگ  ناملـس و  دادـقم و  رذوبا و  مشاـهینب و 
هک اجنآ  ات  داتـسرف ؛... ار  رمع  يومعرـسپ  ذفنق  رکبوبا ، تسرفب . وا  غارـس  هب  سپ  هورگ . نیا  شاهداوناخ و  درم و  نیا  زج  دناهدرک  تعیب 

ربنم رب  هک  رکبوبا  هب  رمع  ... دـندروآ رکبوبا  دزن  دندیـشکیم ، دـندوب و  هتفرگ  ار  شنابیرگ  هک  یلاـح  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تسا : هتفگ 
روتسد هکنآ  رگم  دنک ! تعیب  وت  اب  ات  دزیخیمنرب  تسا و  زیتس  رد  وت  اب  هتسشن و  وا  هک  یلاح  رد  ياهتسشن ، ربنم  رب  هچ  تفگ : دوب  هتسشن 

دنتسیرگ و دندینـش  ار  رمع  نخـس  نوچ  دندوب . هداتـسیا  مالـسلاهیلع  یلع  دزن  زین  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  دننزب . ار  شندرگ  یهد 
هحفـص هب [  دینکن . هیرگ  : » دومرف دنابـسچ و  هنیـس  هب  ار  ود  نآ  مالـسلاهیلع  یلع  دندرک . دنلب  هللا » لوسر  ای  هادج ، ای   » هب ار  دوخ  يادـص 

هدرک تیاور  یسوط  خیش  [ . 39 « ] دننک نینچ  دنناوتب  هک  دننآ  زا  رتکچوک  رتراوخ و  نانآ  دنـشکب . ار  ناتردپ  دـنناوتیمن  مسق  ادـخ  [ 10
يو هب  تفاـی . نارگید  ملاـظم  قوقح و  در  لاـح  رد  ار  وا  دـش ، دراو  یـسابع  يدـهم  رب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  نوچ  : تسا

كدف لاعتم ، يادخ  نوچ  دومرف : نسحلاابا ؟ يا  تسیچ  امـش  قح  تفگ : دوشیمن ؟ هدـنادرگزاب  ام  يهملظم  قح و  ارچ  ریما ! يا  دومرف :
ار نادـناشیوخ  قح  : » دومرف لزان  شربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  دوش ، هتخاـت  نآ  رب  يرتش  بسا و  هکنآیب  دوشگ  شربماـیپ  رب  ار  نآ  يهموح  و 
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عوجر لیئربج  هب  هراب  نیا  رد  دـنایناسک . هچ  نادـناشیوخ  زا  روظنم  هک  تسنادیمن  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  [ 40 « ] زادرپب
ربمایپ هدب . مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  كدف »  » هک دومن  یحو  ترـضح  نآ  هب  دنوادخ  دیـسرپ . دروم  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  زا  مه  وا  درک ،

وت هب  ار  كدف  هک  تسا  هداد  نامرف  ارم  لاعتم  يادخ  همطاف ! يا  دومرف : يو  هب  دـناوخارف و  ار  شرتخد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
ربمایپ تایح  لوط  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نانکراک  وت . زا  ادـخ و  زا  ادـخ  لوسر  يا  متفریذـپ  تفگ : مالـسلااهیلع  همطاف  مهدـب .

وا دزن  ترضح  درک . نوریب  نآ  زا  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ناگتشامگ  دیسر ، تموکح  هب  رکبوبا  نوچ  . دندوب نیمز  نآ  رد  هتسویپ 
وت عفن  هب  دروم  نیا  رد  ات  دروایب  یتسوپ  خرس  ای  تسوپ  هایـس  تفگ : وا  هب  رکبوبا  دنادرگزاب . يو  هب  ار  كدف  هک  درک  تساوخرد  دمآ و 

سپ دـنداد . تداهـش  نآ  هب  همه  دروآ و  ار  نمیاما  مالـسلامهیلع و  نیـسح  نسح و  نینمؤملاریما و  مالـسلااهیلع ، همطاـف  دـنهد . یهاوگ 
تـسیچ نیا  تفگ : دـید و  ار  وا  رمع  درب . نوریب  دوخ  هارمه  ار  همان  نآ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دـنوشن . كدـف  ضرعتم  هک  تشون 

زا ار  نآ  رمع  دادن . مالـسلااهیلع  همطاف  . هدب مناشن  تفگ : تسا . هتـشون  میارب  رکبوبا  هک  تسا  ياهمان  دومرف : دـمحم ؟ رتخد  يا  وت  هارمه 
تردپ هک  تسا  نآ  يارب  نیا  تفگ : درک . هراپ  ار  همان  دودز و  ار  هتشون  تخادنا و  نآ  رب  ناهد  بآ  تسیرگن و  نآ  هب  دیشک و  شتـسد 

صخـشم میارب  ار  نآ  دودـح  تفگ : ماما  هب  یـسابع  يدـهم  . تسا هتفر  هتـشاذگ و  ار  نآ  تسا ، هتخاتن  يرتش  بسا و  نآ ، فرـصت  يارب 
نب رمع  : تسا هدرک  تیاور  یـسربط  [ . 41 . ] مشیدـنیب نآ  رد  اـت  دـشاب  تسا ، داـیز  یلیخ  نیا  تفگ : درک . نییعت  ار  شدودـح  ماـما  نک .

ناشدوخ رب  نانمؤم  زا  وا  هک  تفگ  نینچ  شاهبطخ  رد  دـناوخیم . هبطخ  مدرم  رب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  رب  باطخ 
، ایب نییاپ  ادخ  لوسر  مردـپ  ربنم  زا  وگغورد ! يا  هحفص 11 ] درک [ : باطخ  وا  هب  دجسم  يهشوگ  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  تسا . رتراوازس 

یلع تردپ  تسا ؟ هداد  دای  وت  هب  یـسک  هچ  ار  فرح  نیا  نم . ردپ  هن  تسوت  ردپ  ربنم  ربنم ، هک  مسق  مناج  هب  تفگ : رمع  ! تردپ ربنم  هن 
يهتفای تیاده  نم  تسا و  رگتیاده  وا  هک  مسق  مناج  هب  منک ، تعاطا  مردپ  نامرف  زا  رگا  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ؟ بلاطیبأ نب 

ار نآ  نآرق ، رکنم  زج  تسا و  هدروآ  لاـعتم  يادـخ  يوـس  زا  لـیئربج  ار  نآ  تسا ، مدرم  ندرگ  رب  وا  تعیب  ادـخ  ربماـیپ  ناـمز  زا  وا . هب 
تدش هتـسویپ و  مشخ  زا  تیبلها  ام  قح  نارکنم  رب  ياو  دندرک . راکنا  نابز  هب  اما  دنراد ، لوبق  لد  ردار  وا  تیالو  مدرم  دنکیمن . راکنا 

قح هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  نیـسح ! يا  تفگ : رمع  . دش دنهاوخ  ور  هب  ور  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ادخ  لوسر  اب  هک  باذـع ،
يوریپ مه  ام  دـنتفریذپیم ، تفالخ  هب  ار  تردـپ  رگا  میدرک . لوبق  مه  اـم  دـندیزگرب ، تموکح  هب  ار  اـم  مدرم ، دـنک . راـکنا  ار  تردـپ 

دوخ رب  ار  رکبوبا  وت  هکنآ  زا  شیپ  دنتخاس ، ریما  شیوخ  رب  ار  وت  مدرم  مادک  باطخ ! رسپ  يا  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  . میدرکیم
مه ربمایپ  دنـسپ  دروم  امـش  تیاضر  ایآ  دزاس . مکاح  مدرم  ربار  وت  دـمحم ، لآ  زا  یتیاضر  ربمایپ و  يوس  زا  یلیلد  نودـب  ات  یتخاس  ریما 

يراک تفاییم و  رارمتـسا  نآ  شریذـپ  هک  دوب  يراتفگ  ار  نابز  رگا  هک  مسق  ادـخ  هب  دوب ؟ يو  زا  ییاضران  وا  نادـناخ  تیاضر  ای  دوب ؟
رب یهاوخیم  یباتک  اب  یتفریمن . الاب  نانآ  ربنم  زا  يدشیمن و  طلـسم  ربمایپ  نادناخ  يهدرگ  رب  وت  دـندرکیم ، شايرای  نانمؤم  هک  دوب 

راکاطخ و تسا . هدیـسر  اهـشوگ  هب  هچنآ  رگم  يربخیب ، نآ  لـیوأت  رارـسا و  زا  هدـش و  لزاـن  ناـنآ  يهراـبرد  هک  ینک  تموکح  ناـنآ 
تتـساوخزاب تدـشب  ياهدروآ  هک  ییاهتعدـب  زا  دـهد و  تیازـس  ياهتـسیاش  هک  هنوـگ  نآ  دـنوادخ  تـسا . ناـسکی  وـت  شیپ  راکتـسرد 

دورو يهزاـجا  دـندمآ . مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يهناـخ  رد  هب  اـت  دـندش  وا  هارمه  مه  یهورگ  دـمآ . ورف  نیگمـشخ  رمع  دـیوگ : . دـنک
اب ادخ  ربمایپ  دجسم  رد  مدیدن ! هک  اههچ  نیـسح  تدنزرف  تسد  زا  زورما  نسحلاابا  يا  تفگ : دش و  دراو  داد . هزاجا  ترـضح  تساوخ .
هک یـسک  ایآ  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  . دناروشیم نم  دض  رب  ار  هنیدم  مدرم  شابوا و  دیوگیم و  نخـس  ام  اب  دـنلب  يادـص 

شابوا وا  نانیدمه  هب  ای  دنکیم  هلمح  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسپ  نیسح  دننام  یـسک  هب  درادن  ربمغیپ ) ادخ و  زا   ) یمکح چیه 
نینمؤملاریما . دناروشب ار  شابوا  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  يدیـسرن . تموکح  هب  شابوا  کمک  هب  زج  تدوخ  دنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم ؟

ناگتفـشآ رد  ياهشیر  گر و  هن  هیاـمورف و  هن  ياهدـنوش و  نیگمـشخ  دوز  هن  وت  دـمحمابا ! يا  مارآ ، دوـمرف : نسح  ماـما  هب  مالـسلاهیلع 
تفــالخ هـب  زج  دوــخ  شیپ  ود  نــیا  تــفگ : ترــضح  هــب  رمع  هحفــص 12 ] نــکم [ . باتــش  نخــس  رد  ونــشب و  ار  منخـــس  يراد .
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! باطخ رسپ  يا  دنشاب . تفالخ  یپ  رد  هک  دننآ  زا  رتکیدزن  ادخ  ربمایپ  هب  بسن ، رد  ود  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  . دنـشیدنایمن
: دومرف ؟ تسیچ هب  ود  نآ  تیاضر  نسحلاابا ! ای  تفگ : . دنـشاب یـضار  وت  زا  ود  نیا  زا  سپ  ناـیاوشیپ  اـت  نک  یـضار  ناـشقح  هب  ار  ناـنآ 

هتشادن نامکاح  راک  هب  يراک  ات  نک  بدا  ار  تدنزرف  نسحلاابا ! ای  تفگ : ترـضح  هب  رمع  . هبوت هانگ و  زا  يریگولج  اطخزا و  تشگزاب 
ناشتکاله شزغل و  میب  ای  دـنراکهنگ  هک  ار  یناسک  نم  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  . دـننیمز يور  ناـمیکح  هک  ناـنآ  دـشاب ،

يور ناوتیمن  ربمایپ  تیبرت  زا  رتهب  هب  تسا ، هدیشخب  وا  هب  شیوخ  بدا  زا  تسادخ و  ربمایپ  شردپ  هک  یسک  اما  منکیم ، بدا  دوریم 
هب نامحرلادبع  دش . ور  هب  ور  فوع  نب  نامحرلادبع  نافع و  نب  نامثع  اب  دمآ . نوریب  رمع  دیوگ : . نک ناشیضار  باطخ ! رسپ  يا  درک .

جاجتحا ثحب و  شدنزرف  ود  بلاطوبا و  رسپ  اب  ناوتیم  رگم  تفگ : رمع  ! دیشک ازارد  هب  امـش  ثحب  يدرک ؟ هچ  صفحابا ! يا  تفگ : وا 
يور زا  ار  هچنآ  تفگ : رمع  . دـناهیامیب نارگید  دـناهیامرپ و  هک  دـنفانمدبع  نادـنزرف  ناـنآ  باـطخ ! رـسپ  يا  تفگ : وا  هـب  ناـمثع  ؟ درک

يا تفگ : وا  هب  تخادـنا و  يرانک  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  يهماج  مشخ  اب  نامثع  ! مروآیمن باسح  هب  راختفا  يدرک ، راختفا  نآ  هب  تقامح 
[42 . ] دندش هدنکارپ  مه  مدرم  تخاس . ادج  مه  زا  ار  نانآ  درک و  ینایمرداپ  نامحرلادـبع  ینکیم ؟ راکنا  ارم  فرح  ایوگ  باطخ ! رـسپ 

تفر جح  هب  لاس  نآ  دناسر ، تداهش  هب  ار  شنارای  يدع و  نب  رجح  هیواعم ، نوچ  تفگ : ناسیک  نب  حلاص  : تسا هدرک  تیاور  یسربط  .
شناوریپ و شنارای و  رجح و  اب  هک  دیـسر  ربخ  وت  هب  هللادـبعابا ! اـی  تفگ : ترـضح  نآ  هب  درک . رادـید  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  و 

مالـسلاهیلع نیـسح  . میدـناوخ زامن  نانآ  رب  میدرک و  نفک  میتشک ، ار  نانآ  تفگ : ؟ يدرک هچ  نانآ  اـب  دومرف : ؟ میدرک هچ  تردـپ  ناوریپ 
زاـمن ناـشیارب  هن  مینکیم و  نفک  ار  ناـنآ  هن  میـشکبار ، وت  ناوریپ  اـم ، رگا  یلو  دـنوت ، مصخ  ناـنآ  هیواـعم ! يا  دومرف : سپـس  دـیدنخ .

ام اب  ینمشد  هب  ییوگیم و  ازسان  مالسلاهیلع  یلع  يهرابرد  هک  هدیـسر  هحفص 13 ] ربخ [  نم  هب  میراپـسیم . ناشکاخ  هب  هن  میناوخیم و 
هب ای  دـشاب  تنایز  هب  هچ  سرپب ، ار  قح  درگرب و  تدوخ  نادـجو  هب  سپ  تسا  نینچ  رگا  ینکیم . ییوجبیع  مشاـهینب  زا  ياهتـساخرب و 

ار شیوخ  نامک  زج  هیواعم ! يا  میاهدرک ! متـس  وت  هب  ام  هدوب و  کچوک  مک و  وت  بیع  سپ  يدیدن ، رتکانبیع  ار  دوخ  رگا  سپ  تدوس .
يوریپ یـسک  زا  ام  يهرابرد  وت  مسق  ادخ  هب  هدم . رارق  تاینمـشد  ریت  فده  کیدزن ، زا  ار  ام  نکفیم و  ریت  دوخ  فده  هب  زج  دنبم و  هز 

شاب تدوخ  رکف  هب  سپ  تسوت . رکف  هب  هکنآ  هن  تسا و  هزات  شقافن  هکنآ  هن  دراد و  مالسا  يهقباس  هن  هک  صاع ) ورمع  ینعی   ) ياهدرک
[ . 43 !« ] نک اهر  ای 

دیلو رب  ضارتعا 

يا دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  تخادنا . هلـصاف  قارع  مدرم  مالـسلاهیلع و  نیـسح  نایم  هبتع ، نب  دیلو  : تسا هدرک  تیاور  یبتع  زا  يرذالب 
نم قح  تیومع  وت و  ار  هچنآ  هک  يزادنایم  هلصاف  یهورگ  نم و  نیب  ارچ  ياهدرک ! ینامرفان  ادخ  زا  ياهدومن و  متس  شیوخ  رب  هک  نآ 

، تسا مارآ  تناتـسد  ات  درکیمن . ناداـن  وت  هب  تبـسن  ار  نارگید  وت ، رب  اـم  يراـبدرب  شاـک  تفگ : دـیلو  دـننادیم »؟ مقح  دیـسانشیمن ،
هک هنوگ  نامه  دـش ، دـهاوخ  هچ  ام  زا  سپ  هک  یتسنادیم  رگا  دـنکفا . رطخ  هب  ار  وت  هک  نازرلن  ار  نآ  تسا . هدوشخب  تناـبز  یخاتـسگ 

[ . 44 . ] یتشادیم نامتسود  يرادیم ، نامنمشد 

دیزی رب  ضارتعا 

يارب مالسلاهیلع  نیسح  سابعنبا و  تسشن . بارش  هب  دیسر  هنیدم  هب  نوچ  تفر . جح  هب  شردپ  نامز  رد  دیزی  : تسا هتفگ  هنیبس  نب  رمع 
یلو دادـن  هار  سابعنبا  هب  سپ  دسانـشیم . ار  نآ  دـبای  وت  زا  بارـش  يوب  سابعنبا  رگا  دـش : هتفگ  دـیزی  هب  دنتـساوخ . نذا  وا  اب  رادـید 
يا تفگ : دیزی  تسیچ ؟ نیا  یشوخ ! يوب  هچ  هب ، هب  دومرف : تفای . رطع  بارش و  يوب  دش ، دراو  نوچ  داد . هزاجا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

! هللادبعابا ای  شونب  تفگ : درک و  بلط  رگید  ياهداب  دیـشون . ار  نآ  دیبلط و  ياهداب  سپـس  دنزاسیم . ماش  رد  هک  تسا  يرطع  هللادبعابا !
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نومـضم نیا  هب  يراعـشا  دـیزی ، هاگنآ  يرادـن . یـشزرا  نم  مشچ  رد  وت  داب ! تدوخ  رب  بارـش  يوب  درم ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح 
يهداب هب  ،و  یتفریذپن مدناوخ ، برط  بارـشو و  اهتذـل  نارتخد و  هب  ار  وت  ! ینزیم یتفگـش  هب  دایرف  هک  نآ  يا  ناه  هحفص 14 ] دناوخ [ :
نیـسح . یبنجیمن اج  زا  وت  تسا و  هدرب  ار  تلد  هک  تسا  يرتخد  نانآ  نایم  رد  ،و  دناهتـسشن نآ  رب  برع  ناـگرزب  هک  يرادـجات  گرزب 

يهرابرد مالسلاهیلع  نیسح  ماما  [ . 45 ! ] هیواعم رـسپ  يا  تسا  هدرک  هتفـشآ  هدرب و  ار  وت  لد  هکلب  دومرف : وا  هب  نانک  شاخرپ  مالـسلاهیلع 
ای شاب  هاتوک  یتساوخ  رگا  ! خرچب خرچب ، راگزور ، ياهیتخـس  اـهجنر و  يا  : تسا هدورـس  نینچ  شدوخ  رب  راـگزور  ياهیتخـس  اـهجنر و 

مردام هاگنآ  دوب ، ربمایپ  كوس  مغ ، نیتسخن  ! يداد رارق  فدـه  ارم  اسرفتقاط  نیگنـس و  راب  ره  اـبو  گرزب  راوگاـن و  لکـشم  ره  اـب  ، دـنلب
زا ام  تبیـصم  نیرتالاب  . تسا لیزنت  لیوأت و  بحاص  هک  ینادـناخ  و  راوگرزب ، نسح  ماما  مردارب  ومناـبرهم  ردـپ  وا  زا  سپ  كاـپ و  لوتب 

ششخب اطع و  رد  تسین و  یتشگزاب  نم  زا  مغ  يا  ار  وت  زورما  . تساتمهیب یتبیصم  هک  تسا  ینامـسآ  یحو  ندش  عطق  لیئربج و  يوس 
هحفص 15 ] [ . ] 46 . ] تسا یفاک  میارب  نامحر  يادخ 

وا تداهش  زا  ییوگشیپ 

وا تداهش  زا  مدآ  هب  دنوادخ  نداد  ربخ 

نیمز رد  وا  يوجتـسج  رد  دـیدن . ار  اوح  درک ، طوبه  نیمز  يوس  هب  مالـسلاهیلع  مدآ  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  : تسا هدومرف  یـسلجم 
هدش هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  اج  نامه  رد  دیدرگ و  گنتلد  تهجیب  دـش و  نیگهودـنا  رامیب و  درک . رذـگ  البرک  هب  ات  تشگیم 

متبوقع هک  هدز  رـس  نم  زا  يرگید  ياطخ  ایآ  ایادخ ! تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  رب  رـس  دـش . يراج  نوخ  شیاپ  زا  دروخ  نیمز  رب  تسا 
يو هب  دـنوادخ  تسا . هدادـن  خر  میارب  نونکات  دـمآ ، شیپ  میارب  اجنیا  رد  هک  يراوگاـن  نینچ  متـشگ و  ار  نیمز  ياـج  همه  نم  يدرک ؟

يراج وت  نوخ  دوشیم . هتـشک  هنامولظم  نیمزرـس  نیمه  رد  نیـسح  تدنزرف  یلو  تسا ، هدزن  رـس  یهانگ  وت  زا  مدآ ! يا  هک : درک  یحو 
. تسا ربمایپ  دمحم  يهداون  یلو  هن ، دومرف : دوب ؟ دهاوخ  ربمغیپ  نیسح  ایآ  اراگدرورپ ! دیسرپ : مدآ  . دشاب هدرک  یهارمهار  وا  نوخ  ات  دش 
؟ منک هچ  نم  سپ  لیئربج ! يا  دیسرپ : مدآ  ناینیمز .) ناینامسآ و  يهدش  تنعل   ) تسا دیزی  وا  لتاق  دومرف : تسیک ؟ وا  يهدنشک  دیـسرپ :

قودص [ . 47 . ] تفای اجنآ  ار  اوح  دیـسر و  تافرع  هب  تشادرب و  ماگ  دـنچ  درک و  شتنعل  راب  راهچ  مدآ  نک . تنعل  ار  وا  مدآ ! يا  تفگ :
تیاور ناذاش  نب  لضف  زا  يروباشین  یلع  نب  دـمحم  هک  تسا  هدرک  تیاور  لاس 352  نابعش  رد  راطع  يروباشین  دحاولادبع  : تسا هتفگ 

شدـنزرف ياج  هب  هک  داد  نامرف  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  هب  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  : دومرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  مدینـش  هک  هدرک 
ار لیعامسا  شرسپ  دوخ ، تسد  اب  شاک  هک  درک  وزرآ  میهاربا  داتسرفورف ، شیارب  هک  دنک  ینابرق  ار  يدنفسوگ  هحفص 16 ] لیعامسا [ ،

کی لد  رب  شیوخ  تسد  اب  دـنزرف  نیرتزیزع  ندرک  ینابرق  اب  هک  یمغ  ات  دـشیمن ، رومأم  وا  ياج  هب  دنفـسوگ  حـبذ  هب  درکیم و  حـبذ 
یحو وا  هب  لاعتم  يادخ  دوش . تبیـصم  رد  باوث  لها  تاجرد  نیرتالاو  يهتـسیاش  رذگهر ، نیا  زا  دیآ و  دورف  شلد  رب  دنیـشنیم ، ردپ 

رد ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تدوخ  بیبح  زا  رتبوبحم  ایادخ  تفگ : تسیک ؟ وت  دزن  نم  ناگدـنب  نیرتبوبحم  میهاربا ! يا  درک :
دزن مدوخ  زا  وا  تفگ : ار ؟ تدوخ  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  ایآ  میهاربا ! يا  درک : یحو  وا  هب  دنوادخ  تسین . ياهدیرفآ  چـیه  نم  رظن 

يهنامولظم ندش  هتـشک  ایآ  دومرف : وا . دنزرف  تفگ : تدوخ ؟ دنزرف  ای  تسا  رتبوبحم  وت  رظن  رد  وا  دـنزرف  ایآ  دومرف : تسا . رتبوبحم  نم 
! اراگدرورپ تفگ : نم ؟ تعاطا  هار  رد  تدوخ  تسد  هب  تدـنزرف  ندرک  یناـبرق  اـی  تسا  رتروآدرد  وت  لد  يارب  شنانمـشد  تسد  هب  وا 
هلا و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  زا  ار  دوخ  هک  یهورگ  میهاربا ! يا  دومرف : تسا . رتهاکناج  میارب  شنانمـشد  تسد  هب  وا  ندـش  هتـشک 
، دنشکیم ار  دنفسوگ  هک  هنوگنامه  تشک ، دنهاوخ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  شدنزرف  زواجت ، متـس و  يور  زا  وا  زا  سپ  دنرادنپیم ، ملس 
وا هب  دنوادخ  دش . نایرگ  دمآ و  درد  هب  شلد  دش و  باتیب  ربخ  نیا  زا  مالـسلاهیلع  میهاربا  . دـنوشیم نم  مشخ  بجوتـسم  راک  نیا  اب  و 
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ترـسپ رب  وـت  یباـتیب  يهیدـف  ار  نیا  يدرک ، هیرگ  یباـتیب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  يارب  هک  نیمه  میهاربا ! يا  درک : یحو 
بجاو وـت  رب  ار  اهتبیـصم  رب  نارباـص  باوـث  يهـجرد  نیرتـالاب  مداد و  رارق  يدرکیم -  یناـبرق  ار  وا  دوـخ  ناتــسد  اـب  رگا  لیعامــسا - 

هللااب الا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  و  [ 48  ] ار یگرزب  ینابرق  میداد  رارق  لیعامـسا  يهیدـف  و  : » دومرف هک  دـنوادخ  نخـس  يانعم  تسا  نیا  . متخاـس
نوچ دوب . شهارمه  زین  نون  نب  عشوی  دومیپیم و  هار  مالسلاهیلع  یسوم  يزور  هک  هدش  تیاور  : تسا هتفگ  یحیرط  [ . 49 . ] میظعلا یلعلا 

هدزرـس هچ  نم  زا  ادنوادخ ! تفگ : دمآ . نوخ  تفر و  راخ  شیاهاپ  رد  دش و  هتـسسگ  نآ  دنب  هراپ و  وا  شفک  دـمآ ، البرک  نیمزرـس  هب 
. دوشیم هتخیر  اجنیا  وا  نوخ  اب  یهارمه  يارب  وت  نوخ  دوشیم . هتـشک  اجنیمه  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  درک : یحو  وا  هب  دـنوادخ  تسا ؟

دهاوخ یـسک  هچ  شلتاق  تفگ : تسا . یـضترم  یلع  دنزرف  یفطـصم و  دـمحم  يهداون  وا  دـنتفگ : تسیک ؟ نیـسح  اراگدرورپ ! دیـسرپ :
نیرفن تنعل و  ار  دیزی  درک و  دنلبار  شناتسد  یسوم  تساوه . ناگدنرپ  ارحـص و  تاناویح  ایرد و  نایهام  يهدش  نعل  وا  دش : هتفگ  دوب ؟

هحفص 17 ] [ . ] 50 . ] دش راپسهر  شیوخ  راک  یپ  رد  تفگ و  نیمآ  مه  نون  نب  عشوی  درک .

شتداهش زا  ناگتشرف  ییوگشیپ 

مدآ هب  دـنوادخ  هک  یتاملک  يهراـبرد  [ ) 51 « ] تاـملک هبر  نم  مدآ  یقلتف   » يهیآ ریـسفت  رد  نیمثلا » ردـلا   » بحاـص : یـسلجم يهتفگ  هب 
نیقلت وا  هب  لیئربج  دید . ار  مالسلامهیلع  ناماما  ناربمایپ و  ياهمان  یهلا و  شرع  يهندب  مالسلاهیلع  مدآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  تخومآ )

قح هب  نسحم  يادخ  يا  همطاف ، قح  هب  هدنفاکـش  يادخ  يا  یلع ، قح  هب  الاو  يادخ  يا  دمحم ، قح  هب  دـیمح  يادـخ  يا  وگب  هک  درک 
! لیئربج مردارب  تفگ : دش و  عشاخ  شلد  دش و  يراج  شیاهکشا  دروآ ، ار  نیسح  مان  نوچ  . تسوت يوس  زا  ناسحا  هک  نیـسحو ، نسح 

اهتبیـصم يهمه  هک  دید  دـهاوخ  یتبیـصم  تدـنزرف  نیا  تفگ : لیئربج  دوشیم ؟ يراج  مکـشا  دنکـشیم و  ملد  رفن  نیمجنپ  دای  هب  ارچ 
شاک مدآ ! يا  دوشیم . هتـشک  روای  راییب و  اهنتت و  هکی و  بیرغ ، هنـشت و  تفگ : مردارب ؟ نآ ، تسیچ  تفگ : تسا . کچوک  نآ  شیپ 

اب زج  . دنکفایم هلـصاف  نامـسآ  وا و  نایم  يدود  نوچمه  یگنـشت  هکنآ  ات  ناروای ، یمک  یگنـشت و  زا  ياو  دیوگیم  هک  يدـیدیمار  وا 
وا رس  دنربیم ، تراغ  هب  ار  وا  لیاسو  شنانمشد  دوشیم ، حبذ  ندرگ  تشپ  زا  دنفـسوگ ، لثم  وا  دنهدیمن . شباوج  اهگرم  اهریـشمش و 

، لیئربج مدآ و  تسا . هدش  ردقم  نینچ  نانم  يادخ  ملع  رد  دنیاهرس . نآ  هارمه  نانز  هک  یلاح  رد  دننادرگیم ، اهرهـش  رد  ار  شنارای  و 
ار اـیند  ياـج  همه  نآ ، اـب  دـش ، راوس  یتشک  رب  حون  نوچ  هک  تسا  تیاور  : تسا هتفگ  یحیرط  [ . 52 . ] دنتـسیرگ هدیدغاد  ردام  نوچمه 

ایند يهمه  ایادخ  تفگ : دناوخ و  ار  شراگدرورپ  دیـسرت و  ندش  قرغ  زا  حون  تشاد . هگن  ار  وا  نیمز  درک  رذگ  البرک  هب  نوچ  تشگ .
نیسح ناکم ، نیا  رد  حون ! يا  تفگ : دمآ و  دورف  لیئربج  دیسرن . ارم  دیسر ، نم  هب  نیمزرس  نیا  رد  هچنآ  لثم  یتلاح  زگره  متـشگ و  ار 

لها يهدـش  تنعل  تفگ : تسیک ؟ وا  لتاق  لیئربج ! يا  دوشیم . هتـشک  ءایـصوا  متاخ  رـسپ  ناربمایپ و  متاـخ  دـمحم  يهداون  مالـسلاهیلع 
زین [ . 53 . ] تفرگ رارق  نآ  رب  دیـسر و  يدوج  هب  ات  درک  تکرح  یتشک  درک . تنعل  راب  راهچ  ار  وا  مه  حون  نیمز . تفه  نامـسآ و  تفه 

نیمز هحفص 18 ] شبـسا [  درک . رذگ  البرک  نیمزرـس  زا  دوب  راوس  بسا  رب  هک  یلاح  رد  میهاربا  ترـضح  هک  هدش  تیاور  : تسوا مه  زا 
زا تفگ : دمآ و  دورف  لیئربج  تسا ؟ هدز  رس  هچ  نم  زا  ایادخ  تفگ : درک و  رافغتسا  دمآ . نوخ  تسکش و  شرس  داتفا ، میهاربا  دروخ و 

يارب وت  نوخ  دوشیم . هتـشک  نآ  رد  ایـصوا  متاخ  دـنزرف  ناربمایپ و  متاخ  يهداون  هک  تسا  ییاج  اجنیا  نکیل  تسا  هدزن  رـس  ییاطخ  وت 
ادخ نذا  زا  شیپ  ناینیمز . ناینامـسآ و  يهدش  تنعل  تفگ : دوب ؟ دـهاوخ  هک  وا  لتاق  لیئربج ! يا  تفگ : دـش  يراج  وا  نوخ  اب  یهارمه 

ار شیاهتسد  مالسلاهیلع  میهاربا  ییادخ . شیاتـس  يهتـسیاش  نعل ، نیا  اب  هک  درک  یحو  ملق  هب  دنوادخ  دش . يراج  وا  تنعل  رب  ریدقت  ملق 
نیمآ ارم  نیرفن  هک  يدیمهف  هچ  وت  تفگ : شبسا  هب  میهاربا  تفگ . نیمآ  نشور  ینابز  اب  مه  شبـسا  درک . نعل  رایـسب  ار  دیزی  درب و  الاب 

هدنمرش رایسب  يداتفا  نیمز  هب  نم  تشپ  زا  وت  مدیزغل و  نوچ  يوشیم . راوس  نم  رب  وت  هک  منکیم  راختفا  نم  میهاربا ! يا  تفگ : یتفگ ؟
نب دمحم  زا  باطخلایبا ، نب  نیسح  نب  دمحم  زا  زازر ، رفعج  نب  دمحم  : تسا هتفگ  هیولوقنبا  [ . 54 . ] دوب نوعلم  دیزی  نآ  ببس  و  مدش ،
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نیـسح ندـش  هتـشک  ربخ  لیئربج  نوچ  دومرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  مدینـش  هک  درک  تیاور  يرگیداـی  راـسی  نب  دیعـس  زا  ناـنس ،
مه اب  ار  زور  زا  یتدم  تفرگ . ار  مالسلاهیلع  یلع  تسد  ترضح  نآ  دروآ ، ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  ار  مالـسلاهیلع 
نآ هب  و  ادخ ) ربمایپ  رب  ای   ) دش لزان  ود  نآ  رب  لیئربج  دنوش  ادج  مه  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دش . يراج  ود  ره  مشچ  کشا  دـندرک و  تولخ 

ینیلک [ . 55 . ] منکیم ربص  دومرف : دینک . ییابیکـش  هک  مهاوخیم  نت  ود  امـش  زا  دیوگیم : دـناسریم و  مالـس  ناتراگدرورپ  تفگ : ود 
دزن لیئربج  دوب ، رادراب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچ  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  تسا ..: هتفگ 
نوچ دنـشکیم . ار  وا  تتما  وت  زا  سپ  هک  دروآ  دـهاوخ  ایند  هب  يدـنزرف  همطاـف  تفگ : دـمآ و  دورف  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

: دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  سپـس  دش . تحاران  دروآ  ایند  هب  ار  وا  نوچ  دوب و  دنـسرخان  يرادراب  نیا  زا  دش ، هلماح  ار  نیـسح  همطاف 
: دومرف دوشیم . هتـشک  تسنادیم  هک  ارچ  دـش ، تحاراـن  همطاـف  یلو  دوـش ، تحاراـن  دـیازب و  يرـسپ  يرداـم  هک  هدـشن  هدـید  اـیند  رد 
ار وا  یتحاران  اب  شردام  دنک ، یکین  شردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  شرافـس  ار  ناسنا  ام  : » تسا هدش  لزان  هیآ  نیا  عوضوم ، نیا  يهرابرد 

[ ... هحفص 19 تسا [ : هتفگ  هیولوقنبا  [ . 57 [ ] 56 .« ] دوب هام  یس  شندیرب  ریش  زا  يرادراب و  و  داهن ، نیمز  رب  راب  یتحاران  اب  دش و  رادراب 
نایرگ ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دش ، دراو  ادـخ  ربمایپ  رـضحم  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا 

نیا دش و  باتیب  مالسلااهیلع  همطاف  دنشکیم . ار  نیـسح  نم  تما  هک  هداد  ربخ  نم  هب  لیئربج  دومرف : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دیـسرپ : دوب .
. دسریم تموکح  هب  مالسلاهیلع  نیسح  نادنزرف  زا  یـسک  هچ  شدنزرف  زا  سپ  هک  داد  ربخ  همطاف  هب  ربمایپ  دمآ . نارگ  رایـسب  وا  رب  ربخ 

دمحم ترـضح  رب  لیئربج  : دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  ینیلک  [ . 58 . ] تفرگ مارآ  دـش و  لاحـشوخ  همطاف 
زا سپ  دهدیم . تتراشب  دمآ  دهاوخ  ایند  هب  همطاف  زا  هک  يدنزرف  هب  دنوادخ  دمحم ! يا  تفگ : دـش و  لزان  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 

ار وا  متما  نم  زا  سپ  هک  همطاـف  لـسن  زا  يدـنزرف  هب  ارم  مراـگدرورپ ، رب  مالـس  لـیئربج ! يا  دومرف : ربماـیپ  دنـشکیم . ار  وا  وت  تما  وـت 
تتراشب دناسریم و  مالس  تراگدرورپ  دمحم ! يا  تفگ : دمآ و  دورف  راب  رگید  تفرارف و  نامـسآ  هب  لیئربج  تسین . يزاین  دنـشکیم ،

مالـسلااهیلع همطاف  یپ  رد  هاگنآ  مایـضار . نونکا  دومرف : دـهدیم . رارق  وا  لسن  هیرذ و  رد  ار  تیاصو  تیـالو و  تماـما و  هک  دـهدیم 
ارم هک  داتسرف  مایپ  همطاف  دنشکیم . ار  وا  متما  نم  زا  سپ  دیآیم و  ایند  هب  وت  يارب  هک  دهدیم  هدژم  يدنزرف  هب  ارم  دنوادخ  هک  داتـسرف 
رد ار  تیاصو  تیالو و  تماما و  دنوادخ ، هک  داتسرف  شمایپ  ربمایپ  تسین . يزاین  دنـشکیم ، ار  وا  تتما  وت  زا  سپ  هک  يدولوم  نینچ  هب 

نارود دروآ و  ایند  هب  یتحاران  اب  دیشک و  راب  یتحاران  اب  ار  وا  سپ  . » مایـضار نونکا  هک  داتـسرف  مایپ  همطاف  تسا . هداد  رارق  وا  نادنزرف 
هک منک  وت  تمعن  رکش  هک  هد  قیفوت  ارم  ایادخ  تفگ : دیسر ، یگلاس  لهچ  لامک و  نس  هب  هکنآ  ات  دوب  هام  یس  وا  نداد  ریش  يرادراب و 

تفگ هک  دوـب  نآ  هـن  رگا  [ 59 «. ] نادرگ حـلاص  ارم  يهیرذ  يدنـسپیم و  وت  هک  منک  هتـسیاش  راـک  يدرک و  اـطع  مرداـم  ردـپ و  نم  رب 
دزن ار  وا  ینز . چیه  زا  هن  دروخ و  ریـش  همطاف  زا  هن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دندشیم . ماما  شنادنزرف  يهمه  نادرگ ، حـلاص  ارم  يهیرذ 

نیسح تشوگ  سپ  دوب . یفاک  شزور  هس  ود  يهزادنا  هب  دیکمیم و  مه  وا  تشاذگیم ، شناهد  رد  ار  دوخ  تشگنا  دندروآیم ، ربمایپ 
سک چیه  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  میرم و  نب  یسیع  زج  دییور و  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نوخ  تشوگ و  زا  مالسلاهیلع 
نیسح مالـسلااهیلع ، همطاف  نوچ  : دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  قودص  [ . 60 . ] تسا هدـماین  ایند  هب  ههام  شش 

: تفگ مالـسلااهیلع  همطاف  تشک . دـنهاوخ  ار  يو  شتما  وا  زا  سپ  هک  داد  ربخ  يو  هب  ادـخ  لوسر  شردـپ  دروآ ، ایند  هب  ار  مالـسلاهیلع 
همطاـف دـهدیم . رارق  وا  نادـنزرف  زا  ار  ناـماما  هـک  تـسا  هداد  هحفـص 20 ] ربـخ [  ارم  دـنوادخ  دوـمرف : تـسین . يزاـین  نآ  هـب  ارم  سپ 

هدرک تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا ... مردـپ  : تسا هتفگ  هیولوقنبا  [ . 61 ! ] ادخ لوسر  يا  مایـضار  نونکا  سپ  تفگ : مالـسلااهیلع 
وت تما  وت  زا  سپ  تفگ : دمآ و  ادـخ  ربمایپ  دزن  لیئربج  دروآ ، ایند  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مالـسلااهیلع ، همطاف  نوچ  دومرف : هک  تسا 
نآ هب  دروآ و  نوریب  ـالبرک  تبرت  زا  یمک  دز و  یلاـب  مهدـن ؟ تناـشن  وا  تبرت  زا  اـیآ  تـفگ : هاـگنآ  دنـشکیم . ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هدش لقن  نینچ  سابعنبا  زا  دوخ  دنس  اب  هیولوقنبا  زا  [ . 62 . ] دوشیم هتشک  نآ  رب  هک  تسا  یتبرت  نامه  نیا  تفگ : داد و  ناشن  ترضح 
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لیئربـج دـناهاگایب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  زا  ار  وا  اـت  دیـسر  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  هک  ياهتـشرف  : تـسا
لوسر دوب . هدروآ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  يوبکشم  تبرت  زا  يرادقم  هک  یلاح  رد  نانز  هلان  نایرگ و  هدرتسگ ، ییاهلاب  اب  دوب ، نیمالاحور 

: تفگ لیئربج  دـنوشیم ؟ راگتـسر  دنـشکیم ، ار  مرتخد -  دـنزرف  ای  نم -  دـنزرف  هک  متما  ایآ  دومرف : ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
قداـص ماـما  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  وا  مه  [ . 63 . ] دوشیم گـنهامهان  ناـشیاهلد  دـنکیم و  هیبـنت  ار  ناـنآ  فـالتخا  يهناـیزات  هب  دـنوادخ 
لیئربج دوب ، ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دزن  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یلاح  رد  : تسا هدرک  تیاور  نینچ  مالـسلاهیلع 

. تشک دـنهاوخ  ار  وا  تتما  هک  شاب  هاگآ  تفگ : يرآ . دومرف : يراد ؟ تسود  ار  وا  ایآ  دـمحم ! ای  تفگ : دـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ 
رد هک  ار  یتبرت  یهاوخیم  ایآ  هللا ! لوسر  ای  تفگ : وا  هب  لیئربج  دش . نیگهودنا  تدشب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ :

البرک ات  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نتـسشن  لحم  نایم  يهقطنم  ناهگان  يرآ . دومرف : مهد ؟ تناشن  دسریم  تداهـش  هب  نآ 
يرادقم شیوخ  لاب  اب  هاگنآ  دنابـسچ ) مه  هب  ار  دوخ  يهبابـس  تشگنا  ود  . ) دندش لصو  مه  هب  هنوگ  نیا  نیمز  يهعطق  ود  دش و  راومه 

: دومرف ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  . تشگرب ندز  مه  هب  مشچ  کـی  رد  سپـس  داد . ربماـیپ  هب  تشادرب و  ار  ـالبرک  تبرت  زا 
تیاور نینچ  کلام  نب  سنا  زا  شیوخ  دنس  اب  یسوط  خیـش  [ . 64  ] دسریم تداهـش  هب  وت  رد  هکنآ  اشوخ  و  كاخ . يا  تلاح  هب  اشوخ 

. دـنک رادـید  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تساوخ  هزاـجا  لاـعتم  راـگدرورپ  زا  یهلا  گرزب  ناگتـشرف  زا  یکی  : تسا هدرک 
ناماد رد  و  هحفـص 21 ] دیـسوب [  ار  وا  ربمایپ  دش . دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوب  ربمایپ  دزن  هتـشرف  نآ  هک  یماگنه  داد . نذا  مه  دـنوادخ 

وا تتما  تفگ : ترضح  نآ  هب  تسا . نم  دنزرف  وا  مراد . شتسود  رایسب  يرآ ، دومرف : يراد ؟ شتسود  ایآ  تفگ : هتشرف  نآ  دناشن . دوخ 
دوـشیم هتـشک  نآ  رد  هک  یکاـخ  زا  یهاوـخب ، رگا  يرآ و  تفگ : دنـشکیم ؟ ار  مدـنزرف  نیا  نم  تما  اـیآ  دوـمرف : تشک . دـنهاوخ  ار 

هتشک يهناشن  دوش ، لیدبت  هزات  نوخ  هب  تبرت  نیا  هاگره  تفگ : داد و  ناشن  ار  ییوبشوخ  خرس و  تبرت  سپ  يرآ . دومرف : مهد . تناشن 
[65 . ] تسا هدوب  لیئاکیم  هتشرف ، نآ  هک  ماهتفای  ربخ  دیوگ : کلام ) نب  سنا  زا  ثیدح  يوار   ) دعجیبأ نب  ملاس  . تسوت دنزرف  نیا  ندش 

نیا دـیراذگن  دومرف : شیوخ  نارـسمه  هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : تسا هدرک  لـقن  هماـمایبا  زا  دوـخ  دنـس  اـب  یناربـط  .
نوردنا هب  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دش . لزان  لیئربج  دوب ، هملسما  دزن  ربمایپ  هک  يزور  دنک . هیرگ  نیـسح ) ینعی   ) كدوک

قاتا رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  درک  هاگن  نوچ  دمآ و  نیـسح  دـیآ . نم  دزن  سک  چـیه  راذـگن  تفگ : هملـسما  هب  تفر و 
تدش شاهیرگ  نوچ  دنک . شمارآ  ات  درکیم  ینابز  نیریـش  وا  اب  دیـشک و  شوغآ  رد  تفرگار و  وا  هملـسما  دوش . دراو  تساوخ  تسا ،

نیا وت  تما  تفگ : ربمایپ  هب  لیئربج  تسـشن . ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  ناـماد  رد  دـش و  دراو  هکنآ  اـت  درک  شیاـهر  تفاـی 
لیئربج هاگنآ  دنـشکیم . ار  وا  يرآ  تفگ : دنـشکیم ؟ ار  وا  دـنراد  نامیا  نم  هب  هکنآ  اب  ایآ  دومرف : ربمایپ  تشک . دـنهاوخ  ار  تدـنزرف 

هتـسکش و لد  تشاد ، شوغآ  رد  ار  نیـسح  هک  یلاح  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  . اج نـالف  رد  تفگ : تفرگرب و  یتبرت 
ام هب  موش ! تیادف  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : تسا  تحاران  وا  زا  كدوک  دورو  زا  ترـضح  نآ  تشادنپیم  هک  هملـسما  دمآ . نوریب  نیگمغ 

ربمایپ متشاذگ . شدازآ  دمآ و  وا  دوش . دراو  وت  دزن  سک  چیه  مراذگن  هک  يداد  روتسد  ارم  مینایرگن و  ار  كدوک  نیا  هک  يدوب  هدومرف 
دنهاوخ ار  وا  نم  تما  دومرف : ناـنآ  هب  تفر و  دـندوب  هتـسشن  هک  شباحـصا  دزن  هب  دادـن . یباوـج  وا  هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

هکنآ اب  ایآ  ادـخ ! ربماـیپ  يا  دـنتفگ : دـندوب . رتخاتـسگ  نارگید  زا  ربماـیپ  هب  تبـسن  دـندوب و  مه  رمعو  رکبوبا  موق ، نآ  ناـیم  رد  تشک !
هلا و هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  [ . 66 . ] داد ناشن  ناـنآ  هب  ار  كاـخ  نآ  و  تسوا ، تبرت  مه  نیا  يرآ ، دومرف : دنـشکیم ؟ ار  وا  دـننمؤم 

دریگب ار  وا  ولج  تسناوتن  دمآ . دوب  كدوک  هک  مالسلاهیلع  نیـسح  دوشن . دراو  نم  رب  یـسک  دومرف : يو  هب  دوب . هملـسما  يهناخ  رد  ملس 
ترضح نآ  تسادخ و  لوسر  يهنیـس  رب  نیـسح  هک  دید  دش  هحفـص 22 ] دراو [  وا  یپ  رد  زین  هملـسما  دش . ربمایپ  روضح  دراو  هکنآ  ات 

نم هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  کنیا  هملـسما ! يا  دومرف : ربمایپ  دسوبیم .)  ) دنادرگیم ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  وا  تسد  رد  دـیرگیم و  مه 
نوخ هب  هاـگره  راد . هگن  دوخ  شیپ  ار  نآ  دوشیم . هتـشک  نآ  رب  هک  تسا  یتبرت  مه  نیا  دوشیم . هتـشک  دـنزرف  نیا  هک : دـهدیم  ربـخ 
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نینچ دومرف : درادرب . وت  زا  ار  غاد  نیا  هک  هاوخب  دـنوادخ  زا  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : هملـسما  تسا . هدـش  هتـشک  نم  بیبـح  دـش  لیدـبت 
هک تسا  یناوریپ  ار  وا  دنـسریمن و  نآ  هب  اههدـیرفآ  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  ياهبترم  ار  وا  هک : دـمآ  یحو  نم  هب  ادـخ  يوـس  زا  مدرک .

. دشاب نیسح  نارادتسود  زا  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  سپ  تسوا ، نادنزرف  زا  يدهم »  » انامه دوشیم و  هتفریذپ  ناشتعافش  دننکیم و  تعافش 

. دروآ ایند  هب  مد  هدیپس  ماگنه  رد  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  مالـسلااهیلع  همطاف  [ .... 67 . ] دنتمایق زور  ناراگتسر  وا  نایعیـش  دنگوس  ادخ  هب 
رد دیـسوب و  ار  وا  مشچ  ود  درک ، کـشخ  ار  وا  یتشهب  ياهلوح  اـب  دـیرب ، ار  وا  فاـن  دوب . اـیعل  ماـن  هب  یتشهب  ناـیروح  زا  یکی  شاهلباـق 

. دنتفگ تینهت  لیئربج  هب  ناگتـشرف  تردام . ردپ و  داب  هتـسجخ  وت و  نوچ  يدنزرف  داب  هتـسجخ  تفگ : وا  هب  دنکفا و  ناهد  بآ  شناهد 
ار تدـنزرف  نیا  دـمحم ! ای  تفگ : لیئربج  متفه  زور  تفگ . کیربت  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  زور  هنابـش  تفه  مه  لیئربج 
ار ششوپ  نآ  لیئربج  دروآ . لیئربج  دزن  دوب  هدیچیپ  درز  مشپ  زا  ياهچراپ  رد  هک  ار  نیسح  تفر و  همطاف  دزن  ربمایپ  منیبب . ار  وا  ات  روایب 
، تردام ردپ و  داب  هتسجخ  وت و  نوچ  يدنزرف  داب  هتسجخ  تفگ : دنکفا و  شناهد  رد  ناهد  بآ  دیسوب و  ار  شمـشچ  ود  نایم  دوشگ و 
هب تفگ : لیئربج  دنتسیرگ . ناگتشرف  تسیرگ و  زین  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تسیرگ . درک و  هاگن  نیسح  هب  البرک ! يهتـشک  يا 

نیـسح تهج  نیا  زا  تسا . هداهن  وا  رب  ار  مان  نیا  دـنوادخ  هک  ارچ  يراذـگیم ، نیـسح »  » ار شمان  وگب : ناسرب و  مالـس  همطاـف  ترتخد 
: تفگ ییرگیم ؟ مه  ییوگیم  کیربت  مه  لیئربج ! يا  دومرف : ادـخربمایپ  . تسا هدوبن  یـسک  وا  زا  رتاـبیز  وا  ناـمز  رد  هک  هدـش  هدـیمان 

یهورگ تفگ : دـشکیم ؟ ار  وا  یـسک  هچ  لیئربج ! نم ! بیبح  دومرف : دـهد . رجا  وت  هب  تدـنزرف  نیا  غاد  رد  دـنوادخ  دـمحم ! اـی  يرآ 
هابت دومرف : ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناشدناسرن ! تعافش  نیا  هب  زگره  دنوادخ  دنراودیما . زین  وت  تعافش  هب  هک  وت  تما  زا  زیچان 

باذـع رد  داب  هتفرورف  یهلا و  تمحر  زا  داب  مورحم  هابت و  مه  زاب  داب ، هابت  تفگ : لیئربج  دنـشکب . ار  ناشربمایپ  رتخد  رـسپ  هک  یتما  داب 
نیـسح ار  وا  ادخ  هحفـص 23 ] هک [  راذگب  نیـسح  ار  شمان  مرتخد ! دومرفو : دناسر  يو  هب  ار  ادـخ  مالـس  تفر و  همطاف  دزن  ربمایپ  ! ادـخ
کیربت وا  هب  ربمایپ  مالـس ! مه  لیئربج  رب  ددرگیمرب . وا  هب  مالـس  تسا و  نم  يـالوم  زا  مالـس  تفگ : مالـسلااهیلع  همطاـف  تسا . هدـیمان 

. دهد شاداپ  وت  هب  تدنزرف  نیا  غاد  رد  دنوادخ  مرتخد . يرآ  دومرف : ینکیم ؟ هیرگ  ییوگیم و  تینهت  ردـپ ! تفگ : تسیرگ . تفگ و 
ار ملد  يهویم  ممشچ و  رون  مدنزرف ، یـسک  هچ  ردپ ! ای  تفگ : دندرک . يرای  ار  وا  شناهارمه  ایعل و  درک . زاغآ  هیرگ  دز و  ياهلان  همطاف 

همطاف دزاس . رادروخرب  تعافـش  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  داـبم  زگره  دـنراد . زین  ار  متعافـش  دـیما  هک  متما  زا  یهورگ  دومرف : دـشکیم ؟
رد هتـسویپ  یهلا و  تمحر  زا  مورحم  داب و  هابت  مه  زاب  داـب ، هاـبت  تفگ : اـیعل  دنـشکب . ار  ناـشربمایپ  رتخد  رـسپ  هک  یتما  داـب  هاـبت  تفگ :

دـهد و ادـن  نیـسح  سپ  البرک . مان  هب  ییاج  رد  دومرف : دوشیم ؟ هتـشک  اجک  وگب  ناسرب و  لیئربج  هب  ارم  مالـس  ردـپ ! داب ! یهلا  باذـع 
رگم دش  دهاوخن  هتشک  وا  دنک . یهاتوک  وا  يرای  زا  هک  یـسک  رب  مدرم  يهمه  ناگتـشرف و  ادخ و  تنعل  دهدن . شخـساپ  نانآ  زا  یـسک 

نامزلارخآ رد  هک  تسا  یـسک  وا  و  ناشنیرخآ ، ات  تفگ  ار  نانآ  کیاکی  ماـن  هاـگنآ  دـنیآیم . دـیدپ  ناـماما  زا  رفن  هن  وا  لـسن  زا  هکنیا 
دوریم و تشهب  هب  ناشرادتسود  دنمالـسا ؛ راوتـسا  ياههریگتـسد  یهلا و  نازورف  ياهغارچ  نانیا  دنکیم . روهظ  یـسیع  ترـضح  هارمه 
زا ترـضح  نآ  مالـسلاهیلع و  قداص  ماما  زا  ددـعتم  ياهقیرط  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یفوک  مثعانبا  [ . 68 . ] دوشیم خزود  دراو  ناشنمـشد 
نب سابع  رسمه  لضفلاما ، زا  دروم  نیا  رد  ربخ  نیلوا  : تسا هتفگ  تسا . هدرک  لقن  دایز ، مک و  یکدنا  اب  ار  ثیدح  نیمه  شیوخ  ناردپ 

مدمآ ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  مدیـسرت . مدش و  ناساره  رایـسب  هک  مدید  یباوخ  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  بلطملادبع 
هلا و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتشاذگ . نم  نماد  رد  ار  نآ  دش و  ادج  وت  رکیپ  زا  ياهراپ  ایوگ  هک  مدید  باوخ  رد  هللا ! لوسر  ای  متفگ : و 
ات درپس  مهاوخ  وت  هب  هک  داز  دهاوخ  يرـسپ  يدوزب  تسا و  هلماح  همطاف  دشاب ، تسار  تباوخ  رگا  لضفلاما ! يا  يدید  ریخ  دومرف : ملس 

. مدادیم شریـش  نم  درپس و  نم  هب  ار  وا  ربمایپ  دش و  هدـیمان  نیـسح  هک  داز  يرـسپ  همطاف  نآ ، زا  سپ  دـیوگ : لضفلاما  . یهد ریـش  ار  وا 

. دوب لاحـشوخ  درکیم و  يزاب  وا  اـب  تفرگار ، وا  دوب . منماد  رد  نیـسح  دـمآ . نم  شیپ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
مـسابل هب  هچنآ  رتـمارآ . لـضفلاما ! دومرف : ربماـیپ  تسیرگ . سپ  متفرگرب ، ار  وا  دـیکچ . ربماـیپ  ساـبل  هب  وا  راردا  زا  درک و  راردا  نیـسح 
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نوچ میوشب . ار  يو  يهماج  اـت  متفر  بآ  یپ  رد  متـشاذگ و  ترـضح  نآ  ناـماد  رد  ار  يو  يدـناجنر . ار  مرـسپ  دوشیم ، هتـسش  تخیر 
وت هب  ار  هحفـص 24 ] وا [  یتقو  هللا ! لوسر  ای  تیادف  هب  مردام  ردپ و  متفگ : دوب . کشا  زا  رپ  شنامـشچ  متـسیرگن ، ترـضح  هب  مدـمآ و 
هب دمآ و  نم  دزن  لیئربج  لضفلاما ! يا  دومرف : هللا ؟ لوسر  ای  ارچ  تسا ، کشا  زا  رپ  تنامـشچ  متـشگرب  هک  لاح  يدوب ، لاحـشوخ  مداد 
هک هاگنآ  مدید  دـیوگ : سابعنبا  . دروآ میارب  مه  یخرـس  كاخ  دنـشکیم ، تارف  دور  رانک  رد  ار  مدـنزرف  نیا  نم  تما  هک  داد  ربخ  نم 

یتشم لیئربج  هارمه  دنتسیرگیم . نیسح  رب  هودنا  زا  دندوب و  هدوشگ  ار  دوخ  ياهلاب  همه ، دمآ ، دورف  ناگتشرف  زا  یعمج  هارمه  لیئربج 
: تفگ داد و  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  همطاف  هب  ار  نآ  دنکارپیم . رطع  کشم ، نوچ  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تبرت  زا 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تشک . دنهاوخ  البرک  نیمزرـس  رد  ار  وا  ناگدش  تنعل  تسا . نیـسح  تدنزرف  تبرت  نیا ، ادخ ! يهبیبح  يا 

هکلب هن ، تفگ : لیئربج  دنوشیم ؟ راگتسر  دنشکب  ار  مرتخد  دنزرف  نم و  دنزرف  هک  یتما  ایآ  لیئربج ! نم ! بیبح  دومرف : وا  هب  ملـس  هلا و 
: تسا هتفگ  نوعیبا  نب  لیبحرـش  . دـنکیم ادـیپ  فالتخا  ناشیاهنابز  اهلد و  راگزور ، رخآ  ات  دـنکیم و  فالتخا  راچد  ار  نانآ  دـنوادخ 
دمآ و دورف  گرزب  يایرد  هب  سودرف  ناگتشرف  زا  ياهتشرف  دوب . اهایرد  يهتشرف  دمآ ، ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هک  ياهتشرف 

دهاوخ هتشک  هدیربرس و  دمحم ، دنزرف  هک  ارچ  دیشوپب ، هودنا  يهماج  ایرد ! لها  يا  تفگ : دیـشک و  يدایرف  دوشگ و  نآ  رب  ار  شیاهلاب 
راکزواجت و رگمتس و  یهورگ  دنوشیم ، هتشک  وت  تما  زا  هورگ  ود  نیمز  نیا  يور  ادخ ! بیبح  يا  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  هاگنآ  دش .
هب البرک  كاخ  یتشم  سپـس  دمحم ! يا  تسوا  تبرت  مه  نیا  دنـشکیم . البرک  نیمز  رد  ار  ترتخد  رـسپ  نیـسح ، تدـنزرف  هک  نیدیب 

شیوخ ياهلاب  رب  ار  نیسح  تبرت  زا  يرادقم  هتشرف ، نآ  سپـس  ینیبب . ار  نآ  تمالع  ات  دنامیم  وت  دزن  تبرت  نیا  تفگ : داد و  ترـضح 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  سپـس  . دنام وا  رب  نآ  زا  يربخ  رثا و  دییوب و  ار  تبرت  نآ  هکنآ  رگم  دنامن  ایند  نامـسآ  رد  ياهتـشرف  چیه  تفرگ .

لتاـق ایادـخ  تفگیم : هیرگ  اـب  تسیرگیم و  دـییوبیمار و  نآ  هتـسویپ  تفرگ ، دوـب  هدروآ  هتـشرف  هک  ار  كاـخ  تشم  نآ  ملـس  هـلا و 
وا هب  تارف  رانک  رد  ار  نیسح  ندش  هتشک  داد و  هملسما  هب  ار  كاخ  تشم  نآ  سپس  . نکفا خزود  شتآ  هبار  وا  رادم . هتسجخ  ار  مدنزرف 

هتـشک نیـسح  مدـنزرف  دـش ، لیدـبت  هزات  نوخ  هب  تفاـی و  رییغت  هاـگره  رادـهگن . دوخ  دزن  ار  كاـخ  نیا  هملـسما ! يا  تفگ : داد و  ربخ 
یموس واگ ، تروص  هب  یمود  دوب ، ریـش  يهرهچ  هب  یکی  دـندش . لزان  هتـشرف  هدزاود  هک  تشذـگ  نیـسح  تدالو  زا  لاس  کـی  . دوشیم

هدرتسگ ار  دوخ  ياهلاب  دندوب . ورخرس  رگید و  ياهتروص  هب  رگید  يات  تشه  دوب و  دازیمدآ  تروص  هب  یمراهچ  تشاد ، اهدژا  يهرهچ 
لیباق ردارب  لیباه  هب  دش و  دهاوخ  دراو  مه  همطاف  رسپ  نیسح  ترسپ  رب  دش ، لزان  تردپ  رب  لیباق  زا  هچنآ  دمحم ! ای  دنتفگیم : دندوب و 
ربمایپ رب  هکنآ  رگم  دنامن ، ياهتشرف  اهنامـسآ  رد  دیوگ : . دش دهاوخ  راب  لیباق  هانگ  دننامه  وا  لتاق  رب  داد و  دنهاوخ  هحفص 25 ] شاداپ [ 

ار ترضح  نآ  تبرت  دادیم و  ربخ  دش  دهاوخ  اطع  هچنآ  باوث  هب  ار  وا  تفگیم و  تیلست  نیـسح  گوس  رد  ار  وا  کی  ره  دمآ و  دورف 
، دــندرک بـلط  هـچنآ  زا  شکب و  ار  شنـالتاق  نـک ، راوـخ  ار  شناگدــننکراوخ  ایادــخ  دوـمرفیم : مـه  ربماـیپ  درکیم . هـضرع  يو  رب 

ربمایپ دزن  دوب ، هدماین  دورف  نیمز  رب  ناهج  تقلخ  زاغآ  زا  هک  الاب  ناهج  ناگتـشرف  زا  یکی  دیوگ : همرخم  نب  روسم  . زاسم ناشرادروخرب 
، دـمآ دورف  نیمز  هب  نوچ  دـمآ . دورف  ربماـیپ  رادـید  قوش  هب  تفرگ و  هزاـجا  راـگدرورپ  زا  هتـشرف  نآ  دـمآ . ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 

میرم دننامه  یکاپ  يوناب  رسپ  وا ، كاپ  دنزرف  دیزی ، مان  هب  شتما  زا  يدرم  هک  هدب  ربخ  دمحم  هب  هتشرف ! يا  هک  درک  یحو  وا  هب  دنوادخ 
ار ربخ  نیا  هنوگچ  مدوب . نامداش  دمحم  تربمایپ  رب  ملوزن  زا  مدمآ ، دورف  هک  نامسآ  زا  اهلاراب ! تفگ : هتـشرف  دشکیم . ار  نارمع  رتخد 

دوشگ ار  دوخ  لاب  دمآ و  دورف  . ورب نامرف  يارجا  یپ  رد  هک  دنداد  ادن  هتشرف  نآ  رس  يالاب  زا  مدوب . هدماین  دورف  وا  رب  شاک  مهدب ؟ وا  هب 
ماهزاجا میآ ، دورف  وت  دزن  هک  متـساوخ  هزاجا  مراگدرورپ  زا  نم  ادـخ ! بیبح  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : داتـسیا و  ربمایپ  يور  شیپ  هکنآ  ات 

هک وت  تما  زا  يدرم  هک  نادـب  ادـخ ! ربمایپ  يا  مرومأم . نم  هک  مدادیمن ، وت  هب  ار  ربخ  نیا  تسکـشیم و  ارم  لاب  مراگدرورپ  شاک  داد .
. درب دهاوخن  هرهب  تموکح  زا  تدنزرف ، زا  سپ  دشکیم و  ار  وت  كاپ  رتخد  رسپ  كاپ و  دنزرف  داب -  نوزفا  شباذع  دنیوگ -  دیزی  وا  هب 

کی هب  ربمایپ  تشذگ ، نیـسح  دلوت  زا  مامت  لاس  ود  نوچ  دیوگ : . دوب دهاوخ  نایخزود  زا  درک و  هذخاؤم  شراک  نیرتدـب  هب  ار  وا  ادـخ 
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نیا کـنیا  دومرف : دندیـسرپ ، ار  شتلع  دـش . رابکـشا  شنامـشچ  تفگ و  نوعجار » هیلا  اـنا  اـنا هللا و   » داتـسیا و هار  يهناـیم  رد  تفر . رفس 
. دش دهاوخ  هتـشک  اجنآ  رد  همطاف  رـسپ  نیـسح  مدنزرف  هک  البرک  مان  هب  تارف  يهنارک  رب  ینیمز  زا  دهدیم  ربخ  نم  هب  هک  تسا  لیئربج 
ار وا  نفد  تداهش و  لحم  ایوگ  دزاسن . شاهتسجخ  زگره  ادخ  دیزی . مان  هب  يدرم  دومرف : دشکیم ؟ ار  وا  یـسک  هچ  هللا  لوسر  ای  دنتفگ :

لاحشوخ درگنب و  نیسح  مدنزرف  رس  هب  هک  تسین  سک  چیه  دنگوس ! ادخ  هب  دنربیم . هیده  ار  وا  رس  هک  یلاحرد  منیبیم ، نیمز  نآ  رد 
هبطخ تفر و  ربنم  هب  تشگرب ، نیگهودـنا  رفـس  نآ  زا  ربمایپ  دـیوگ : . دـنکیم فلاخم  مه  اب  ار  وا  نابز  لد و  دـنوادخ ، هکنآ  رگم  دوش ،
ماما رس  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  هبطخ ، نایاپ  زا  سپ  دندوب . وا  لباقم  مالسلامهیلع  نیـسح  نیـسح و  هک  یلاح  رد  درک ، هظعوم  دناوخ و 

وت و يهدنب  دمحم ، نم  ایادخ ! هحفص 26 ] تشاد [ : هضرع  داهن و  نامسآ  يوس  هب  رس  داهن ، نیسح  ماما  رس  يور  ار  پچ  تسد  نسح و 
نم هب  لیئربج  ایادخ ! مراذگیم . ياج  رب  متما  نایم  رد  هک  دـنایناسک  دـننم و  رابت  هیرذ و  نیرتهب  منامدود و  ناکاپ  مه  اهنیا  ماوت ، ربمایپ 

ادهش نارورـس  زا  ار  وا  نادرگ و  كرابم  وا  رب  ار  تداهـش  ایادخ ! دنـشکیم . شايرای  زا  تسد  دنـشکیم و  ار  مدنزرف  نیا  هک  هداد  ربخ 
دنلب هیرگ  هب  ادـص  دجـسم  رد  مدرم  دـیوگ : . نادرگم هتـسجخ  ار  وا  يهدـنراذگاو  لتاق و  ادـنوادخ ! ییاناوت . زیچ  ره  رب  اـنامه  هدـب . رارق 

شرواـی ناـبیتشپ و  تدوـخ  ایادـخ ! دـینکیمن ؟ شايراـی  دـینکیم و  هـیرگ  اـیآ  دوـمرف : ملــس  هـلا و  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  دـندرک .
زا رپ  شنامشچ  هک  یلاح  رد  دناوخ ، یهاتوک  اسر و  يهبطخ  گنر . خرس  نوگرگد و  ياهرهچ  اب  تشگرب ، سپس  دیوگ : سابعنبا  . شاب

شیوخ و لـسن  مدوخ و  ترتـع  ادـخ و  باـتک  مداـهن : ياـج  رب  امـش  ناـیم  نیگنـس  يهنزو  ود  نم  مدرم ! يا  دومرف : سپـس  دوب . کـشا 
زا دروم  نیا  رد  هک  دیشاب  هاگآ  دنوش ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  مدوجو . يهویم  مگرم و  شخبمارآ 

رانک ادرف  ادابم  دـیرگنب ! منادـنواشیوخ . يهرابرد  تدوم  ینعی  مسرپب ، امـش  زا  هک  هداد  منامرف  ادـخ  ار  هچنآ  رگم  دیـسرپ ، مهاوخن  اـمش 
نم رب  تما  نیا  زا  مچرپ  هس  تمایق  زور  دیـشاب ! هدرک  متـس  نانآ  هب  هدروآ و  مشخ  هب  ارم  ترتع  هک  دـینک  رادـید  یلاـح  رد  ارم  ضوح ،
امـش مسرپیم : دنتـسیایم . نم  ربارب  مچرپ  نیا  نابحاص  دـنیآیمرد . هلان  هب  نآ  زا  ناگتـشرف  هک  هریت  هایـس و  یمچرپ  دـش . دـهاوخ  دراو 

يا دـنیوگیم : مجع . برع و  ربمایپ  دـمحا ، نم  میوگیم : میبرع . زا  دـیحوت و  لها  ام  دـنیوگیم : دـننکیم و  شومارف  ارم  مان  دـیتسیک ؟
باتک دنیوگیم : دیدرک ؟ راتفر  هنوگچ  مراگدرورپ  باتک  منادـناخ و  ترتع و  اب  نم  زا  سپ  میوگیم : نانآ  هب  میوت . تما  زا  ام  دـمحا !

زا ار  دوخ  تروص  نم  سپ  دنوش . روجنر  هتخادگ و  نیمز  نهآ  زا  هک  میتشاد  هقالع  وت  ترتع  هب  اما  میدرک ، هراپ  هابت و  عیاض و  ار  ادـخ 
میوگیم نانآ  هب  یلوا . زا  رتهریت  دوشیم ، دراو  نم  رب  يرگید  مچرپ  هاگنآ  دـنوشیم . جراـخ  ورهیـس  هنـشت و  ناـنآ  منادرگیمرب ، ناـنآ 

نآرق و نم ، نیگنس  تناما  ود  اب  میوگیم : نانآ  هب  وت . تما  زا  میدیحوت و  لها  زا  ام  هکنیا  دنیوگیم ، ار  هورگ  نآ  نخـس  لثم  دیتسیک ؟
: میوگیم نانآ  هب  میدرک . هراپ  هراپ  ار  همه  میدرکن و  يرای  ار  وت  ترتع  ام  میدرک ، تفلاخم  نآرق  اب  ام  دـنیوگیم : دـیدرک ؟ هچ  ترتع 
؟ دیتسیک امـش  میوگیم : نانآ  هب  ناشخرد . دوشیم  دراو  یمچرپ  سپـس  دنوشیم . جراخ  نم  شیپ  زا  ورهیـس  هنـشت و  دیوش . رود  نم  زا 

شلالح میدیـشک ، شود  رب  ار  ادخ  باتک  تناما  راب  هک  نانآ  میقح ، لها  يهدنامزاب  ام  میدمحم ، تما  ام  میدیحوت ، نییآ  ام  دنیوگیم :
يراـی ار  دوخ  هچ  ره  هب  میدوـب ، ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ناـمربمایپ  يهیرذ  رادتـسود  میتـسناد . مارح  ار  شمارح  لـالح و  ار 
ربمایپ نم  امش ! رب  داب  هدژم  میوگیم : نانآ  هب  میدرک . داهج  ناشنافلاخم  اب  میدیگنج و  نانآ  باکر  رد  میدرک ، يرای  ار  نانآ  میدرکیم 
باریـس مناشونیم و  نانآ  هب  شیوخ  ضوح  زا  هاگنآ  دیدرک . فیـصوت  هک  میدوب  هنوگ  نامه  ایند  رد  امـش  مدمحم . هحفص 27 ] امش [ 

ات ادخ  تنعل  دنشکیم ، البرک  نیمزرس  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مدنزرف  نم ، تما  هک  هداد  ربخ  ارم  لیئربج  دیشاب ! هاگآ  دنوریم . نوریب 
دندرک نیقی  هکنآ  رگم  دندوبن  راصنا  نارجاهم و  زا  کی  چـیه  دـمآ . نییاپ  ربنم  زا  سپـس  دـیوگ : . دـنکن شايرای  هکنآ  وا و  لتاق  رب  دـبا 

وا زا  مدرم  دوب ، هدمآ  هنیدم  هب  هدش و  ناملسم  رابحالا  بعک  هک  باطخ  نب  رمع  نامز  رد  هکنآ  ات  دش . دهاوخ  هتشک  مالسلاهیلع  نیـسح 
ياهنتف اههنتف ، نیرتگرزب  يرآ ، دوزفا : تفگیم . نخـس  اـهنآ  يهراـبرد  مه  وا  دندیـسرپیم و  ناـمزلارخآ  ياـههنتف  ثداوح و  يهراـبرد 

داسف تسا : هدومرف  هدرک و  دای  مه  امش  باتک  رد  هدومرف و  نایب  اهباتک  رد  دنوادخ  هک  يداسف  نامه  دوشیمن ، شومارف  زگره  هک  تسا 
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سپس تسا . یلع  نب  نیسح  ندش  هتـشک  نآ  يهمتاخ  لیباه و  ندش  هتـشک  داسف ، نیا  زاغآ  [ 69 . ] تسا هدش  راکشآ  یکـشخ  ایرد و  رد 
نامـسآ ياهرد  يهمه  زور  بش و  ره  رد  هک  دـینادیمن  ایآ  دیرامـشیم . کـچوک  ار  نیـسح  ندـش  هتـشک  هک  مرادـنپیم  تفگ : بعک 

زا یخرس  هک  دیدید  ار  نامـسآ  هاگره  دیرگیم ؟ هزات  نوخ  مه  نامـسآ  دوشیم ، هداد  نتـسیرگ  يهزاجا  نامـسآ  هب  دوشیم و  هدوشگ 
سپ قاحساوبا ! يا  دش : هتفگ  وا  هب  . دوشیم رهاظ  نامسآ  رد  یخرس  نیا  دیرگیم و  نیـسح  رب  هک  دینادب  دوریم ، الاب  نآ  برغ  قرش و 

: تفگ بعک  درکن ؟ نینچ  دـندوب  نیـسح  زا  رتهب  هک  نانآ  گرم  رد  نیا و  زا  شیپ  ناربماـیپ  نادـنزرف  ناربماـیپ و  گرم  رد  نامـسآ  ارچ 
هب دوشیم و  هتشک  متس  وا  هب  اراکشآ  تسا و  ناربمایپ  نیرترب  رتخد  رـسپ  وا  هک  ارچ  تسا ، گرزب  يرما  نیـسح ، تداهـش  امـش ! رب  ياو 
نت يهراپ  لد و  يدونشخ  يهیام  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  یلاحرد  دوشیمن ، لمع  وا  يهرابرد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیـصو 

ناشهیرگ دنیرگیم و  وا  رب  نامسآ  ناگتشرف  تسوا ، تسد  رد  بعک  ناج  هکنآ  ناج  هب  دنگوس  دنـشکیم . البرک  رد  ار  وا  تسا ، ربمایپ 
هکنآ رگم  تسین  يربمایپ  چیه  تساهنیمزرـس . نیرتهب  سدقملاتیب ، هنیدـم و  هکم ، لحم  هس  زا  سپ  وا ، نفدـم  دریگیمن و  نایاپ  دـبا  ات 

زور ای  هعمج  بش  دـننکیم . شتراـیز  نداد  مالـس  اـب  ناگتـشرف  زا  یهورگ  زور  ره  تسا . هتـسیرگ  نآ  راـنک  رد  هدرک و  تراـیز  ار  نآ 
رد دـننکیم . دای  دراد  ناگتـشرف  دزن  ار  یهاگیاج  وا و  لـیاضف  دـنیرگیم . وا  رب  دـنیآیم و  دورف  هتـشرف  رازه  داـتفه  دوشیم ، هک  هعمج 

، دوش هتـشک  هک  يزور  مولظم ، ناشخرد  دنزرف  تسا : راونالاراحب  رد  . دنیوگ لوتقم  نیـسح  نیمز ، رد  هدش و  حبذ  نیـسح  ار  وا  اهنامـسآ 
، درابیم نوخ  ماهداد  ربخ  امش  هب  هک  هنوگ  نآ  نامـسآ  دباییم ، موادت  مدرم  رب  تملظ  زور  هس  هام . بش ، رد  دریگیم و  باتفآ  زور ، رد 
هحفـص 28] ملـس و [  هـلا و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يهـیرذ  زا  ياهدـنامزاب  رگا  دـنرادیمرب . جوـم  اـهایرد  دننکـشیم ، مـهرد  اـههوک 

نانآ رب  نامسآ  زا  دنوادخ  دزیخرب ، وا  یهاوخنوخ  هب  هک  دوبن  شردام  ردپ و  نارادتسود  ملس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نارادتسود 
یتسه ملاع  زا  زیچ  چیه  دنوادخ  دیشاب ! هدرک  بجعت  متفگ  یلع  نب  نیـسح  يهرابرد  هچنآ  زا  دیاش  تفگ : بعک  سپـس  . دیرابیم شتآ 

هچ ناگتـشذگ  هچ  اههدـیرفآ ، زا  کی  چـیه  تسا و  هدرک  ناـیب  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  رب  هکنآ  رگم  هتـشاذگن ، رخآ  اـت  لوا  زا  ار 
ناـنآ هب  مدآ  دـش . هضرع  مدآ  رب  تما  نیا  تسا . هدـش  هضرع  مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح  رب  هکنآ  رگم  هدوبن ، درم  هچ  نز  هچ  ناگدـنیآ ،

نیرتهب و هک  نانآ  دـننک ؟ هچ  دـنهاوخیم  ار  ایند  تما  نیا  اراـگدرورپ ! تفگ : دـنراد . اـیند  رـس  رب  هک  یعازن  فـالتخا و  هب  تسیرگن و 
فالخ نانآ  مدآ ! يا  تسا . نیمه  مناگدـنب  اههدـیرفآ و  يارب  نم  ریدـقت  ناـمرف و  مدآ ! يا  درک : یحو  وا  هب  دـنوادخ  دـنیاهتما ! نیرترب 

نم بیبح  دنزرف  و  درک ، داسف  لیباه  نتشک  اب  لیباق ، هک  هنوگ  نآ  دننکیم ، داسف  نیمز  رد  يدوزب  دش . ناسمهان  ناشیاهلد  سپ  دندرک ،
تما موجه  مالـسلاهیلع و  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  مالـسلاهیلع ، مدآ  يارب  تفگ : . تشک دنهاوخ  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

نیا دـنزرف  نانیا  هک  هنوگ  نآ  اراگدرورپ ! تفگ : دـندوب . هرهچ  هیـس  هک  تسیرگن  ناـنآ  هب  مالـسلاهیلع  مدآ  تفاـی . مسجت  وا  رب  شدـج 
نیا مدـید و  ار  یـسراف  ناملـس  تفگ : نم  هب  میری  مردـپ  دـیوگ : میری  نب  ةریبه  . نارتسگب نانآ  رب  ار  اهیرامیب  دنتـشک ، ار  راوگرزب  ربمایپ 

ناهایگ نامسآ و  يهراتـس  یتح  نیمز  زا  زیچ  ره  هک  میازفایم  نم  تسا و  هتفگ  تسار  بعک  تفگ : ناملـس  مدرک . لقن  وا  رب  ار  ثیدح 
زا رس  یمیکح . ياناد  وت  اراگدرورپ ! دنیوگیم : دننکیم و  هدجس  زور  نآ  دنشاب ، هک  ره  نایتوکلم  زا  دنیرگیم ، نیسح  گرم  رب  نیمز 

راگدرورپ هب  دینک ، دنلب  ار  ناتیاهرـس  نایـشناج ! هورگ  يا  دهدیم : ادن  نیمز  نامـسآ و  نایم  ياهتـشرف  هک  هاگنآ  ات  دنرادیمنرب  هدـجس 
رب هیرگ  اب  مشچ ، دادـعت  هچ  زور ، نآ  هک  یتسنادیم  شاک  میری ! يا  تفگ : درک و  میری  هب  ور  ناملـس  سپـس  دـیوگ : . دـیدرک افو  تزع 
ناج هکنآ  هب  دنگوس  تسا . تسار  تسا  هتفگ  بعک  هچنآ  دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  غورف  دـنوشیم و  نیگهودـنا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هتشک وا  لباقم  رد  دوش و  ادج  میاضعا  هکنآ  ات  منزیم  ریـشمش  وا  رانک  رد  منک ، كرد  ار  راگزور  نآ  نم  رگا  تسوا ، تسد  رد  ناملس 

! میری يا  تفگ : ناملس  سپـس  . تشاد دهاوخ  ربیخ  نینح و  دحا و  ردب و  يادهـش  زا  دیهـش  داتفه  شاداپ  دوش ، دیهـش  وا  اب  هک  ره  موش .
رده وا  نوخ  تسا . یتشهب  ناناوج  رورس  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  يهتفگ  هب  نیـسح ، تسیک ؟ نیـسح  ینادیم  وت . رب  ياو 

ینادیم میری ! يا  دنوشیم . نالان  وا  تداهـش  رد  نامـسآ  ناگتـشرف  هک  تسا  یـسک  نیـسح  دتـسیاب . ادخ  هاگـشیپ  رد  هکنآ  ات  دوریمن 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comلتقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


يهمه دنـشکیم ؟ شوغآ  هب  ار  وا  دـنیآیم و  دورف  ناگتـشرف  دادـعت  هچ  دوـشیم ، هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفـص 29 ] هـک [  يزور 
يا تسوا . نت  يهراپ  وا و  رتخد  رسپ  ملـس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تربمایپ  دنزرف  نیا  ام ! رورـس  ام ! يادخ  دنیوگیم : ناگتـشرف 

زا سپ  انامه  دوشیم . هتشک  شرانک  رد  هک  شاب  يدیهش  نیلوا  يوش ، دیهش  وا  اب  یناوتب  ینک و  كرد  ار  وا  تداهش  راگزور  رگا  میری !
هک رگنب  میری ! يا  دندش . هتشک  وا  يور  شیپ  هک  ییادهـش  نوخ  سپـس  تسا ، نیـسح  نوخ  زا  سپ  ینوخ  ره  تمایق ، زور  رد  ناربمایپ ،
ود وا  ربق  رانک  سک  ره  تسین . ناگتـشرف  زا  یلاخ  زگره  وا  ربق  نک . تراـیز  ار  وا  ربق  سپ  يدـشن  هتـشک  وا  اـب  يدرب و  رد  هب  ناـج  رگا 

باطخ نب  رمع  تفالخ  رخآ  رد  ناملس  دیوگ : . درادیم هگن  نانآ  اب  ینمشد  ضغب و  زا  ار  وا  دنوادخ  تسا  هدنز  ات  دناوخب ، زامن  تعکر 
: تسا هدرک  تیاور  هملـسما  زا  قراخمنبا  زا  كامـس  : دیوگ دـیفم  خیـش  [ . 70 . ] دیـسرن راـگزور  نآ  هب  زین  میری  تشذـگرد . نئادـم  رد 
وا هب  دش . کشا  رپ  ربمایپ  نامشچ  دوب . هتسشن  وا  نماد  رد  مالسلاهیلع  نیسح  دوب و  هتـسشن  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يزور 
ارم تفگ و  متیلست  نیسح  مرسپ  دروم  رد  دمآ و  دورف  مالسلاهیلع  لیئربج  دومرف : ینایرگ ؟ ارچ  موش ، تیادف  هللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع 

يرایسب تایاور  ناتـساد ، نیا  يهرابرد  [ . 71 . ] دنکن بیـصن  نانآ  هب  ارم  تعافـش  ادـخ  دنـشکیم . ار  وا  نم  تما  زا  یهورگ  هک  داد  ربخ 
شیوخ دنس  اب  هللادبع .. نب  دمحم  لضفلاوبا  : دیوگ یمق  زازخ  [ . 72 . ] دنک هعجارم  عبانم  هب  دوش ، هاگآ  دهاوخیم  سک  ره  هک  هدش  دراو 

اجنآ دـنک ، رادـید  ار  لـیئربج  تساوـخیم  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هاـگره  میتـشاد و  ياهفرغ  دـنکیم : لـقن  هشیاـع  زا 
نآ رب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  دیاین . وا  دزن  یسک  داد  روتسد  نم  هب  درک و  تاقالم  اجنآ  ار  لیئربج  ربمایپ ، راب  کی  درکیم . شتاقالم 

يور تفرگ و  ار  وا  ربمایپ  تسا . نم  دنزرف  دومرف : ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تسیک ؟ وا  تفگ : لیئربج  دش . دراو  ترـضح 
؟ دشکیم ار  وا  یـسک  هچ  دیـسرپ : ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دش . دهاوخ  هتـشک  وا  تفگ : ترـضح  هب  لیئربج  دـناشن . وناز 

تناشن دوشیم  هتشک  نآ  رد  هک  مه  ار  ینیمزرس  یهاوخب ، رگا  يرآ و  تفگ : دنـشکیم ؟ تفگ : ربمایپ  دنـشکیم . ار  وا  وت  تما  تفگ :
. تسوا هاگلتق  زا  نیا  تفگ : داد و  ناـشن  ربماـیپ  هب  تشادرب و  نآ  خرـس  كاـخ  زا  یتشم  درک ، هراـشا  ـالبرک  رد  فت  نیمز  هب  مهدیم و 
. تفرگ دهاوخ  ماقتنا  نانآ  زا  نادناخ ، امـش  مئاق  تسد  هب  دـنوادخ  نکم . هیرگ  ربمایپ ! يا  تفگ : لیئربج  تسیرگ . هحفص 30 ] ربمایپ [ 

دنوادخ تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  دنزرف  نیمهن  تفگ : تسیک ؟ نادـناخ  ام  مئاق  مبیبح ! تفگ : ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
وا لـسن  زا  تسا . هتـشاذگ  یلع  ار  شماـن  هک  دـیرفآ  دـهاوخ  اـیند  هب  يدـنزرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  لـسن  زا  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  نینچ 

قـشع ادخ  هار  رد  تسادخ و  هب  شهاگ  هیکت  هک  یـسوم  شدنزرف  وا  لسن  زا  رفعج ، شدـنزرف  دـمحم  لسن  زا  دـمحم و  مان  هب  يدـنزرف 
ادخ هب  زیگنا  تبغر  دمحم ، شدنزرف  وا  لسن  زا  تسا . لاعتم  يادخ  هب  رگتوعد  ادخ و  هب  یـضار  هک  یلع  شدنزرف  وا  لسن  زا  دزرویم .

شدنزرف وا  لسن  زا  سپـس  تسا . راگدرورپ  رادتـسود  دنکیم و  هدنـسب  ادخ  هب  هک  یلع  شدنزرف  وا  لسن  زا  تسا . یهلا  میرح  عفادـم  و 
رب ادخ  تجح  قح ، يهدننک  راکـشآ  یتسار و  قدص و  نابز  قح و  يهملک  وا  لسن  زا  تسوا و  يوس  هب  رگتیاده  ادخ و  هب  نمؤم  نسح ،

ار نارفاک  رفک و  دنکیم و  بلاغ  ار  ناناملـسم  مالـسا و  وا  يهلیـسو  هب  دنوادخ  تشاد . دهاوخ  ینالوط  یتبیغ  وا  دوب . دهاوخ  شناگدنب 
. يرآ تفگ : تسا ؟ هتفگ  يزیچ  امش  هب  وا  زا  سپ  افلخ  دادعت  يهرابرد  ناتربمایپ  ایآ  هشیاع ! يا  متفگ : دیوگ : هکنآ  ات  دزاسیم ... دوبان 
ات هملـسابا ! يا  دوزفا : سپـس  تفگزاـب . هملک  هب  هملک  ظـفح و  زا  وا  متـشون . ار  ربخ  مدروآرد و  ذـغاک  دروآ . ار  ثیدـح  يهمادا  سپس 
زا شیوخ  دنـس  اب  یناربط  . تسا هدش  تیاور  مه  رگید  ياهدنـس  اب  ثیدح  نیا  وگم ، یـسک  هب  رادب و  هدیـشوپ  نم  زا  ار  زار  نیا  ماهدنز ،

یحو وا  هب  هک  یلاح  رد  دش ، دراو  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رـضحم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  : تسا هدرک  لقن  هشیاع 
شتـسود ایآ  دمحم ! يا  تفگ : ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هب  لیئربج  تخادرپ . يزاب  هب  دـش و  ربمایپ  شود  رب  راوس  دـشیم .

زارد ار  شیوخ  تسد  لیئربج  دنـشکیم . ار  وا  تتما  وت  زا  سپ  یلو  تفگ : لـیئربج ؟ يا  مشاـب  هتـشادن  شتـسود  ارچ  دومرف : يرادیم ؟
لیئربج نوچ  تسا . فت  نیمز  نآ  مان  دوشیم . هتشک  نیمزرـس  نیا  رد  تدنزرف  نیا  دمحم ! يا  تفگ : دروآرد و  يدیفـس  كاخ  درک و 

: دومرف دوب . شتسد  رد  كاخ  نآ  دوب و  نایرگ  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفر ، ربمایپ  روضح  زا 
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دزن هاگنآ  دندرگیم . هنتف  راچد  نم  تما  نم  زا  سپ  دوشیم و  هتـشک  فت  نیمزرـس  رد  نیـسح  مدنزرف  هک  داد  مربخ  لیئربج  هشیاع ! يا 
ارچ هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دوب . نایرگ  ترـضح  نآ  و  دندوب . ناشنایم  رد  مه  رذوبا  رامع و  هیفنح ، رمع ، رکبوبا ، یلع ، هک  تفر  باحـصا 
نم يارب  مه  ار  كاخ  نیا  دوشیم . هتـشک  فت  نیمزرـس  رد  نیـسح  مدـنزرف  نم  زا  سپ  هک  داد  ربخ  ارم  لـیئربج  دومرف : ینکیم ؟ هیرگ 
لقن هشیاع  زا  ریبعت ، رد  یتافالتخا  اب  فلتخم  عبانم  رد  ناتساد  نیا  هحفص 31 ] [ . ] 73 . ] دوب دهاوخ  اجنامه  وا  نفدم  هک  داد  ربخ  دروآ و 

نیـسح دوب و  هدیباوخ  نم  قاتا  رد  ادخ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  : تسا هدرک  لقن  شجح  رتخد  بنیز  زا  شیوخ  دنـس  اب  رکاسعنبا  . تسا هدش 
ار وا  متفر  درک . راردا  اجنآ  تسـشن و  وا  مکـش  يور  تفر و  ادـخ  ربمایپ  دزن  وا  مدـش . لفاغ  وا  زا  دوب ، هداـتفا  هار  هزاـت  دوب و  نم  دزن  مه 

ادخ ربمایپ  دش . مامت  شراک  ات  متشاذگ  شدوخ  لاح  هب  راذگاو . ار  وا  دومرف : دش و  رادیب  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرادرب ،
زامن هب  تفرگ و  وضو  سپس  دنتخیر . بآ  دنیوشیم . ار  هچب  رتخد  راردا  دوشیم و  هتخیر  بآ  هچب  رسپ  راردا  رب  دومرف : تساوخ و  بآ 

، تسیرگ تسشن و  سپس  تشاذگیم . نیمز  هب  تسشنیم  ای  درکیم  عوکر  نوچ  تفرگیم و  شوغآ  رد  ار  وا  داتسیایم ، نوچ  داتسیا .
: دومرف يدرکیمن . رتشیپ  هک  يراک  مدـید  امـش  زا  زورما  ادـخ ! لوسر  يا  مدیـسرپ : شزامن  نایاپ  زا  سپ  تشادرب . اـعد  هب  تسد  هاـگنآ 

یخرـس كاخ  هدـب . مناشن  ار  شهاـگلتق  كاـخ  لـیئربج ! يا  متفگ : دنـشکیم . ار  وا  نم  تما  هک  داد  ربخ  ارم  دـمآ و  نم  شیپ  لـیئربج 
ربخ لیئربج ، دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ماحـش  دیز  زا  شیوخ  دنـس  اب  مردپ  : دـیوگ هیولوقنبا  [ . 74 . ] داد مناشن 

، دش دراو  ربمایپ  رب  مالسلاهیلع  نیسح  . داد ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هملسما  يهناخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ندش  دیهش 
تبرت زا  دومرف : ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشک . دنهاوخ  ار  ترـسپ  نیا  وت  تما  تفگ : دوب . وا  شیپ  لیئربج  هک  یلاح  رد 
قداص ماما  زا  شیوخ  دنس  اب   ) دیوگ وا  مه  [ . 75 . ] دوب خرس  یکاخ  هک  تفرگرب  یتشم  كاخ  نآ  زا  لیئربج  هدب . مناشن  يزیچ  وا  هاگلتق 

دزن مالسلاهیلع  نیـسح  دوب . ترـضح  نآ  دزن  مه  لیئربج  دوب و  هملـسما  يهناخ  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  (: مالـسلاهیلع
لیئربج يرآ . دومرف : ربمایپ  مهدـب ؟ تناشن  شهاگلتق  كاخ  زا  اـیآ  دنـشکیم . ار  تدـنزرف  نیا  وت  تما  تفگ : لـیئربج  تفر . ترـضح 

نسح هک  تسا  تیاور  نئمطم  دارفا  یخرب  زا  : دیوگ یـسلجم  [ . 76 . ] داد ناشن  ادـخ  ربمایپ  هب  تشادرب و  نآ  زا  كاخ  یتشم  درب و  تسد 
تسا و دیع  زورما  هادج ! ای  دنتفگ : دندش و  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناشدج  قاتا  دراو  يدیع  زور  مالسلاامهیلع  نیـسح  و 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  میدمآ . وت  شیپ  نیا  يارب  میرادـن ، ون  سابل  ام  دناهتـسارآ . ار  دوخ  هدیـشوپ و  گنراگنر  ياهـسابل  اهبرع  نادـنزرف 
نانآ لد  تساوخیمن  دوبن و  نانآ  بسانم  ياهماج  شقاتا  رد  وا  دزن  تسیرگ و  تسیرگن و  نانآ  هحفص 32 ] لاح [  هب  ملس  هلا و  هیلع و 
ادـخ لوسر  دـش . لزان  یتشهب  دیفـس  يهماج  ود  اب  لیئربج  دروآ . تسد  هب  ار  ناشردام  ناـنآ و  لد  هک  تساوخ  ادـخ  زا  دنکـشب . مه  ار 

هب یهلا  تردـق  طایخ  دـیریگب ، ار  ناتیاهـسابل  یتشهب ! ناـناوج  نارورـس  يا  دومرف : ود  نآ  هب  دـش و  دنـسرخ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 
ياهسابل همه  برع  ياههچب  هنوگ ؟ نیا  ارچ  هادج ! ای  دنتفگ : تسا ، دیفـس  هک  دندید  ار  اههماج  نوچ  تسا . هتخود  امـش  تماق  يهزادنا 

. شابن تحاران  دمحم ! يا  تفگ : لیئربج  دیشیدنا . دنکفا و  ریز  هب  رس  یتعاس  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دناهدیـشوپ . یگنر 
روتسد دمحم ! يا  دنکیم . داش  ار  ناشلد  دهاوخب ، ناشلد  هک  یگنر  ره  اب  دناسریم و  ناماس  هب  ار  راک  یهلا  زیماگنر  نشور ! تنامـشچ 

هب ات  لامب  ار  اهنآ  تتـسد  اب  وت  مزیریم و  بآ  اهتعلخ  نیا  رب  نم  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : لیئربج  دندروآ . دنروایب . ياهباتفآ  تشت و  هدـب 
درک نسح  هب  ور  ربمایپ  درک . بآ  نتخیر  هب  عورـش  لیئربج  داهن و  تشت  رد  ار  نسح  يهماج  ربمایپ ، . دوش نیگنر  دنهاوخب  هک  یگنر  ره 

گنر هب  هماج  دیلام . بآ  نآ  رد  ار  نآ  ربمایپ  دشاب . زبس  مهاوخیم  تفگ : دشاب ؟ گنر  هچ  هب  تسابل  یهاوخیم  ممـشچ ! رون  دومرف : و 
داهن و تشت  رد  ار  نیسح  سابل  سپس  دیـشوپ . مه  وا  داد ، نسح  هب  دروآرد و  بآ  زا  ار  سابل  ربمایپ  تشگ . زبس  دجربز  لثم  نشور  زبس 
اب ربمایپ  خرس . تفگ : دشاب ؟ یگنر  هچ  تاهماج  یهاوخیم  ممشچ ! رون  دیـسرپ : دوب  هلاس  جنپ  هک  نیـسح  زا  ربمایپ  تخیر . بآ  لیئربج 

داش و نیسح  نسح و  دش . لاحشوخ  زین  ربمایپ  دیشوپ . ار  نآ  نیسح  دش . خرـس  توقای  گنر  هب  دیلام و  بآ  نآ  رد  ار  هماج  دوخ  تسد 
داش مدـنزرف  ود  هک  يزور  نینچرد  لیئربج ! مردارب  دیـسرپ : ربمایپ  تسیرگ . دـید  ار  هنحـص  نوچ  لـیئربج  . دـنتفر ناـشردام  دزن  نادـنخ 
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توافت ساسارب  تدنزرف  ود  توافت  هک  نادب  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : لیئربج  هدب . ربخ  ارم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  ینوزحم ؟ نایرگ و  دـندش ،
دیرب دنهاوخ  رس  ار  وا  دش . دهاوخ  هتشک  نیسح  تدنزرف  دش و  دهاوخ  زبس  شرکیپ  رهز ، رثا  زاو  دش  دهاوخ  مومسم  نسح  تسا . گنر 

ادخ ربمایپ  نوچ  : دیوگ دوعـسمنبا  [ . 77 . ] دـش هدوزفا  شهودـنا  ربخ  نیا  زا  تسیرگ و  ربمایپ  دـش . دـهاوخ  نیگنر  شنوخ  زا  شرکیپ  و 
مـشچ دزوسیم و  لد  دومرف : هک  اـجنآ  اـت  دـیلان ، تدـشب  داد ، تسد  زا  ار  هیطبق  يهیراـم  زا  میهاربا ، شرـسپ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 

ار وت  لاعتم  يادخ  تفگ : دـمآ و  دورف  لیئربج  مییوگیمن . دـنک  دونـشخان  ار  ادـخ  هک  يزیچ  یلو  مینیگهودـنا ، وت  يارب  ام  دـیرگیم و 
دـشکب ار  وت  تما  دوش و  توبن  ثراو  وت  زا  سپ  دنک و  هدنز  ار  وا  ادخ  ات  نک  باختنا  ار  میهاربا  یگدنز  ای  دیوگیم : دناسریم و  مالس 

وت تما  زا  یمین  هاگنآ  دهد . رارق  ماما  ار  وا  وت  زا  سپ  دنوادخ  دـنامب و  یقاب  وت  يهداون  نیـسح ، هکنآ  ای  دور ، خزود  هحفص 33 ] هب [  و 
دنوادخ هاگنآ  يو . اب  ینمشد  وا و  لتق  هب  تیاضراب  هچ  ندرکن و  يرای  اب  هچ  وا ، نانمشد  ندرک  يرای  اب  هچ  نتـشک ، اب  هچ  دشکب ، ار  وا 

مه مالـسلااهیلع  همطاف  مرادیم . رتتسود  ار  نیـسح  ياـقب  دور . خزود  هب  متما  يهمه  مرادـن  تسود  دومرف : دربب . خزود  هب  ار  هورگ  نآ 
وت يادف  دومرفیم : دیسوبیم ، ار  وا  ياههثل  نیسح و  ياهنادند  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگره  دیوگ : دوشیمن . وا  رادغاد 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  هشیاع  : دنکیم تیاور  ینامی  يهفیذح  زا  شیوخ  دنـس  اب  یفوک  تارف  [ . 78 . ] دش وت  يادف  میهاربا  هک  موش 

هب دومرف : یسوبیم ؟ دراد  رهوش  هک  ار  وا  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دیسوبیم . ار  همطاف  لوسر ، ترضح  هک  یلاح  رد  دش ، دراو  ملـس  هلا و  و 
دناوخ و ناذا  لیئربج  دندرب ، مراهچ  نامسآ  هب  ارم  هک  هاگنآ  یتشادیم . شتسود  رتشیب  مراد  شتسود  ردق  هچ  یتسنادیم  رگا  مسق  ادخ 
رب ار  دوخ  ناربماـیپ  دـنوادخ  يرآ . تفگ : میوگب ؟ ناذا  نم  يرـضاح و  وت  متفگ : وگب . ناذا  تفگ : نم  هب  سپـس  تفگ . هماـقا  لـیئاکیم 

نامسآ هب  نوچ  مدناوخ . زامن  مراهچ  نامسآ  لها  اب  مدش و  کیدزن  ياهتفای . يرترب  دمحم ! يا  وت  صوصخب  دیشخب و  يرترب  ناگتـشرف 
هیکت هک  یلاح  رد  داد ، ار  مخساپ  مداد . مالس  دندوب . ناگتشرف  زا  یفص  وا  رود  هک  مدید  رون  زا  یتخت  رب  ار  رون  زا  ياهتـشرف  متفر ، مشش 
يدوب هداد  هیکت  هک  یلاـح  رد  وت  داد و  مالـس  وت  هب  مقلخ  يهدـیزگرب  بیبح و  هتـشرف ! يا  هک  درک  یحو  وا  هب  لاـعتم  يادـخ  دوب . هداد 

اب داتسیا و  هتشرف  يرادن . نتسشن  قح  تمایق  زور  ات  یهد  مالس  وا  هب  یتسیاب و  دیاب  دنگوس ، ملالجو  تزع  هب  يداد ؟ ار  شمالـس  باوج 
نم هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ  : » دنداد میادـن  مدیـسر  ینارون  ياهباجح  هب  نوچ  یمرتحم ! ادـخ  دزن  ردـق  هچ  وت  تفگ : درک و  هقناعم  نم 

هللااب و نمآ  لک  نونمؤملاو  : » متفگ دـش و  ماهلا  نم  هب  تسا .) هدروآ  نامیا  هدـش  لزان  وا  رب  شراـگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  هب  ربماـیپ  « ) هبر
ارم تفرگ و  ار  متـسد  لیئربج  دندروآ .) نامیا  شناگداتـسرف  ناگتـشرف و  ادخ و  هب  زین  نانمؤم  يهمه  و  [ ) 79 « ] هلـسر هبتک و  هتکئالم و 

يدنبنیذآ تمایق  زور  ات  هک  مدید  شاهشیر  رد  رون  زا  یلیلکا  اب  ار  رون  زا  یتخرد  هظحل  نآ  رد  مدوب . لاحـشوخ  نم  درک و  تشهب  دراو 
کی نآ  زا  متفاکش ، متفرگ و  ار  اهبیـس  نآ  زا  یکی  مدوب . هدیدن  یگرزب  نآ  هب  یبیـس  عقوم  نآ  ات  هک  مدید  یبیـس  متفر ، رتولج  دوشیم .

نیـسح ترتـخد  رـسپ  نآ  زا  تفگ : تسیرگ و  یتـسیک ؟ نآ  زا  متفگ : دوب . باـقع  ياـهلاب  ولج  لـثم  نآ  ياـهلاب  هک  دـمآ  نوریب  يروح 
اب متشادرب  امرخ  کی  لسع . زا  رتنیریش  هرک و  زا  رتمرن  مدروخرب ، یبطر  يامرخ  هب  متفر . رتولج  دوشیم . هتشک  هنامولظم  هک  مالـسلاهیلع 

همطاف هب  مدـش . رتسبمه  هجیدـخ  اب  مدرک ، طوبه  نیمز  هب  نوچ  دـش . لیدـبت  نم  تشپ  رد  ياهفطن  هب  امرخ  مدروخ . اهتـشا  هحفص 34 ] ] 
. منکیم مامـشتسا  ار  همطاف  مرتخد  يوب  موش ، قاتـشم  تشهب  يوب  هب  هاگره  تسا . یـسنا  يهیروح  همطاف ، سپ  دش . رادراب  مالـسلااهیلع 

[ . 80]

نیسح ماما  تداهش  زا  ایبنا  نداد  ربخ 

البرک نیمزرـس  هب  مالـسلاهیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  دـننکیم  تیاور  ام  نافلاخم  هک  تسا  نآ  اهیتفگـش  نیرتتفگـش  زا  : دـیوگ قودـص 
مه وا  نوـیراوح  تسـشن و  مالـسلاهیلع  یـسیع  دـندروآ . وا  فرط  هب  ور  ناـیرگ  اـهنآ  دـناهدمآ . مه  درگ  هک  دـید  ار  یناوـهآ  تشذـگ .

يهملک ادخ و  حور  يا  دنتفگ : تسیرگ . تسشن و  ارچ  ترضح  نآ  دنتسنادیمن  هک  یلاحرد  دنتـسیرگ ، مه  نانآ  تسیرگ ، وا  دنتـسشن .
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، دمحا دنزرف  هک  تسا  ینیمزرس  اجنیا  دومرف : هن . دنتفگ : تسا ؟ ینیمزرـس  هچ  اجنیا  دینادیم  ایآ  دومرف : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  راگدرورپ !
دنس اب  هیولوقنبا  [ . 81 ... ] ددرگیم نوفدـم  اجنیمه  دوشیم و  هتـشک  تسا  نم  ردام  نوچمه  هک  وا  كاپ  رتخد  دـنزرف  راوگرزب و  ربمایپ 

: تسا هدوـمرف  هدرک و  داـی  وا  زا  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یلیعامـسا  : دوـمرف هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  شیوـخ 
دوب ناربمایپ  زا  یکی  هکلب  دوبن ، میهاربا  ترضح  رسپ  [ ، 82 « ] دوب لسرم  يربمایپ  دوب و  هدعو  تسار  وا  نک ، دای  باتک  رد  ار  لیعامـسا  »

وا دزن  لاعتم  يادخ  يوس  زا  ياهتـشرف  دندنک . ار  شتروص  رـس و  تسوپ  دـنتفرگ و  ار  وا  تخیگنارب ، شموق  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک 
وا اب  هک  يراک  منکیم و  ادتقا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  نم  تفگ : مهد . ماجنا  یهدب  يروتـسد  ره  تسا . هداتـسرف  ارم  ادخ  تفگ : دـمآ و 

[ . 83 . ] دندرک

وا تداهش  زا  ربمایپ  نداد  ربخ 

. دیشک لوط  وا  تبیغو  تفر  نوریب  ام  دزن  زا  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  یبش  تسا : هدش  تیاور  هملـسما  زا  : دیوگ دیفم  خیش 
ناـشیرپ و هنوگ  نیا  ارچ  هللا ! لوسر  هحفـص 35 ] ای [  مدرک  ضرع  دوب . هتـسب  شتـسد  هک  یلاح  رد  تشگرب ، ناشیرپ  هدولآرابغ و  سپس 
زا یهورگ  نیـسح و  مدـنزرف  هاگلتق  اجنآ  رد  تسالبرک . شماـن  هک  دـندرب  قارع  رد  ییاـج  هب  ارم  ناـمز  نیمه  رد  دومرف : يدولآراـبغ ؟
نم شیپ  ار  شتـسد  و   ) متـسد رد  تسا  نامه  نیا  میدرکیم . يروآعمجار  ناـنآ  ياـهنوخ  هتـسویپ  مدـید . ار  دوخ  تیبلـها  نادـنزرف و 

متــسب و ار  نآ  رد  متــشاذگ و  ياهشیــش  رد  دوـب . خرــس  كاــخ  لــثم  مـتفرگ . ار  نآ  نـم  رادــهگن . ریگب و  ار  نـیا  دوـمرف : دوــشگ .)
هاگن نآ  هب  مدییوبیم و  هدروآرد ، ار  هشیش  نآ  بش  زور و  ره  دش ، جراخ  قارع  تمـس  هب  هکم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوچ  . متـشادهگن

نآ زور  لوا  دـش ، دیهـش  زور  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  يزور  دـش ، مرحم  مهد  زور  نوچ  متـسیرگیم . وا  تداهـش  رب  مدرکیم و 
مـشخ متـسیرگ و  مدز و  هلان  ماهناخ  رد  تسا . هزات  نوخ  هک  مدـید  متفر ، نآ  غارـس  هک  زور  رخآ  دوب . لاح  ناـمه  هب  مدروآرد  ار  هشیش 
هظحل هتسویپ  دنزرو . باتش  تتامش  هب  دنونـشب و  هنیدم  رد  تیبلها  نانمـشد  ادابم  هکنآ  میب  زا  متـشاد ، ناهنپ  ار  نآ  مدرب و  ورف  ار  دوخ 

ماما زا  شیوخ  دنـس  هب  یفوک  تارف  [ . 84 . ] تفای ققحت  مدوب  هدـید  هچجنآ  دروآ و  ار  وا  تداهـش  ربخ  کیپ ، هکنآ  ات  مدرکیم  يرامش 
ار وا  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب . شرداـم  شوغآ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  : دـنکیم تیاور  نینچ  مالـسلاهیلع  قداـص 

نم نیب  دنک و  كاله  ار  وت  دض  رب  ناتسدمه  ادخ  دنک ، تنعل  ار  وت  يهدننک  نایرع  ادخ  دنک ، تنعل  ار  تاهدنشک  ادخ  دومرف : تفرگ و 
مدای هب  مرتخد ! دومرف : ییوگیم ؟ هچ  ردپ ! تفگ : مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  . دنک يرواد  دندرک  يرای  ار  رگیدکی  وت  دض  رب  هک  نانآ  و 

لثم هک  تسا  یهورگ  ناـیم  زور  نآ  رد  وا  هک  یلاـح  رد  دوشیم ، دراو  وا  رب  متـس  ملظ و  رازآ و  تیذا و  زا  وت  نم و  زا  سپ  هچنآ  دـمآ 
هک اجنآ  ردـپ ! تفگ : . منیبیم ار  نانآ  تبرت  ندـنکفاراب و  ياـج  هاپـس و  لـحم  اـیوگ  تداهـش ، قاتـشم  دـنناشخرد و  نامـسآ  ناـگراتس 

يارب متما  دارفا  نیرتدـب  تسالب و  جـنر و  نیمزرـس  تما ، ام و  يارب  هک  ـالبرک  ماـن  هب  تسا  ییاـج  دومرف : تساـجک ؟ ینکیم  فیـصوت 
هتفریذپ ناشتعافـش  دـننک ، تعافـش  نانآ  زا  ناینیمز  ناینامـسآ و  يهمه  رگا  هک  دـننانچ  نانآ  زا  کی  ره  دـنیآیم و  نوریب  نانآ  نتـشک 

. تسا هدشن  هتشک  وا  لثم  ناگتشذگ  زا  سک  چیه  مرتخد ! يرآ  دومرف : دوشیم ؟ هتـشک  ایآ  ردپ ! تفگ : . دننادواج شتآ ، رد  دوشیمن و 
چیه دوش ، هداد  هزاـجا  هحفـص 36 ] رگا [  دـنیرگیم و  وا  رب  اههوک  اهایرد و  ناهایگ ، تاناویح ، ناگتـشرف ، و  اـهنیمز ، اهنامـسآ و  لـها 

ام قح  هب  رترادافو  رتسانشادخ و  نیمز  يور  رد  هک  دنیآیم  وا  يرای  يارب  ام  نارادتسود  زا  یناسک  دنامیمن . یقاب  نیمز  يور  ياهدنبنج 
. دنناعیفـش متـس و  ياهیکیرات  رد  نادنزرف  ياهغارچ  نانآ  دننک . هجوت  وا  هب  هک  دنتـسین  یناسک  نانآ  زج  نیمز  يور  رد  تسین و  نانآ  زا 

ناشنایاوشیپ غارس  نایدا ، ناوریپ  يهمه  مسانشیم . ناشیاههرهچ  زا  ار  نانآ  دنوش ، دراو  هاگره  دنوشیم و  دراو  نم  ضوح  رب  ادرف  نانآ 
ارهز يهمطاف  . درابیم نانآ  دوجو  تکرب  هب  ناراب  دننیمز و  ییاپرب  ببـس  نانآ  دنبلطیمن . ار  ام  زج  دنیوجیم و  ار  ام  مه  نانآ  دـنوریم .

اـهناج و  » هک ناـنآ  دـنیایند ؛ رد  نادیهـش  ناـمه  تشهب ، لـها  مرتخد ! دومرف : وا  هب  ربماـیپ  تسیرگ . و  اـنا هللا » ! » ردـپ تفگ : مالـسلااهیلع 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comلتقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


[85 .« ] تسا یهلا  تسار  يهدعو  نیا  و  دنوشیم ، هتشک  دنـشکیم و  دننکیم ، داهج  ادخ  هار  رد  دنتخورف ، تشهب  لباقم  رد  ار  ناشلاوما 
هب دشاب  ردقم  تداهش  هک  ره  رب  تسا ، گرم  زا  رتتحار  هک  یتداهش  تسا . رتهب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  تسادخ ، دزن  هک  یـشاداپ 

تمایق يادرف  يرادـن  تسود  ایآ  دـمحم ! رتخد  همطاف  يا  درم . دـهاوخ  ادـعب  دوشن ، هتـشک  مه  سک  ره  دوشیم و  نوریب  شهاـگتداهش 
ایآ دـشاب ؟ شرع  نـالماح  زا  تدـنزرف  هـک  يرادـن  تـسود  اـیآ  دوـش ؟ تعاـطا  تناـمرف  یهدــب و  ناـمرف  مدرم  نـیا  باـسح  يهراـبرد 

رثوک ضوح  نابهگن  ترهوش  یگنشت ، زور  رد  هک  يدنسپیمن  ایآ  دنیآ ؟ شغارـس  هب  تعافـش  يارب  هک  دشاب  نانچ  تردپ  یهاوخیمن 
هب شتآ  دشاب ، منهج  تشهب و  يهدننک  میـسقت  ترهوش  یهاوخیمن  ایآ  دنک . عنم  ار  شنانمـشد  دـنک و  باریـس  ار  وا  ناتـسود  دـشاب و 

ناگتـشرف هب  هک  يدنـسپیمن  ایآ  دراذـگاو ؟ شتآ  رد  دـهاوخب  ار  هک  ره  دـشخب و  تاـجن  خزود  زا  دـهاوخب  ار  هک  ره  دـشاب ، وا  ناـمرف 
اب دنوادخ  دزن  قیالخ ، يهمه  روضح  رد  هک  دنرگنیم  ترهوش  هب  دنوت و  نامرف  رظتنم  دنرگنیم و  وت  هب  نامـسآ  فارطا  رد  هک  يرگنب 

ینکیم رکف  دنک ، تعاطا  وا  زا  هک  دوشیم  هداد  نامرف  شتآ  هب  دوشیم و  بلاغ  همه  رب  وا  ياهتجح  هک  یتقو  دنکیم ؟ همـصاخم  نانآ 
وا رب  يزیچ  ره  دـنیرگب و  تدـنزرف  رب  نامـسآ  ناگتـشرف  هک  يدنـسپیمن  ایآ  ؟ درک دـهاوخ  هچ  وت  نالتاق  تدـنزرف و  لـتاق  اـب  دـنوادخ 

يهناخ يهرمع  جح و  هب  هک  دشاب  یـسک  دننامه  دشاب و  ادخ  هانپ  رد  دیآ  وا  ترایز  هب  سک  ره  هک  يدنـسپیمن  ایآ  دـشاب ؟ نیگهودـنا 
یهلا نانابهگن  تسا  هدنز  ات  دنامب ، رگا  دـشاب و  هدرم  دیهـش  دریمب ، هاگ  ره  دـشابن و  رود  ادـخ  تمحر  زا  هظحل  کی  دـشاب و  هتفر  ادـخ 

یـضار میلـست و  ردپ ! يا  تفگ : مالـسلااهیلع  همطاف  ؟ دورب ایند  زا  هکنآ  ات  دشاب  ادـخ  ینمیا  ظفح و  رد  هراومه  دـننک و  شیاعد  هتـسویپ 
تدنزرف ود  وت و  ترهوش و  نم و  تفگ : دیشک و  وا  نامـشچ  بلق و  هحفـص 37 ] رب [  ار  دوخ  تسد  ربمایپ  مدرک . لکوت  ادخ  رب  مدش و 

تیاور نینچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  هیولوقنبا  [ . 86 . ] دـشاب داش  تلد  نشور و  تمـشچ  هک  تشاد  میهاوخ  یهاگیاج 
هـشیاع دوب . لوغـشم  وا  ندـنادنخ  يو و  اب  يزاـب  هب  ترـضح  نآ  دوب و  ربماـیپ  ناـماد  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  يزور  : تسا هدرک 
مشوخ وا  زا  مشاب و  هتشادن  شتـسود  هنوگچ  وت ! رب  ياو  دومرف : وا  هب  ربمایپ  دیآیم ! تشوخ  هچب  نیا  زا  ردق  هچ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ :
شاداپ دنوادخ  دنک ، ترایز  ار  يو  شگرم  زا  سپ  سک  ره  تشک ؟! دـنهاوخ  ار  وا  متما  یلو  تسا  ممـشچ  رون  ملد و  يهویم  هک  دـیاین 

لوسر ای  تفگ : نم . ياهجح  زا  جـح  ود  يرآ ، دومرف : وت ؟ ياهجح  زا  یجح  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دـهدیم . وا  هب  ارم  ياـهجح  زا  یجح 
زا جح  هب 90  ات  درکیم  ربارب  دـنچ  دوزفایم و  ار  نآ  رجا  نانچمه  دـیوگ : جـح . راهچ  هکلب  يرآ ، دومرف : وت ؟ ياهتجح  زا  جـح  ود  هللا !

لوسر تمدـخ  : تسا هدرک  لقن  نینچ  سابع  نب  هللادـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یمق  زازخ  [ . 87 . ] دیـسر شیاههرمع  اب  ادخ  لوسر  ياهجح 
ار ود  نآ  لوسر  ترضح  دوب . ترـضح  يوناز  يور  نیـسح  وا و  شود  رب  نسح  هک  یلاح  رد  مدیـسر ، ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
ود نیا  اب  هک  ار  یـسک  رادب  نمـشد  دنک و  یتسود  ود  نیا  اب  هک  یـسک  اب  شاب  تسود  ایادخ ! دومرفیم : دیـسوبیم و  درکیم و  شزاون 
هب دنهدیمن ، شخساپ  دناوخیمارف و  تسا ، نیگنر  شنوخ  زا  شتروص  هک  شمنیبیم  ایوگ  سابعنبا ! يا  دومرف : سپـس  دنک . ینمـشد 
ادخ دوشیم !؟ هچ  ار  نانآ  متما . دارفا  نیرتدب  دومرف : دنکیم ؟ نینچ  یـسک  هچ  هللا ! لوسر  ای  متفگ : . دننکیمن شايرای  دبلطیم و  يرای 

هک تـسا  هدرک  تـیاور  ثراـح  نـب  سنا  زا  شیوـخ  دنــس  اـب  یعفاـش  یجنک  [ . 88 . ] ثیدـح رخآ  اـت  دـناسرن ،... ناـنآ  هـب  ارم  تعاـفش 
ره دوشیم . هتـشک  البرک  نیمزرـس  رد  نیـسح ) ینعی   ) مرـسپ نیا  دومرفیم : هک  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  : دیوگ

[89 . ] دش دیهش  مالسلاهیلع  نیسح  باکر  رد  تفر و  البرک  هب  ثراح  نب  سنا  دیوگ : . دنک شايرای  دشاب  هنحص  نآ  دهاش  امش  زا  سک 
یلص ادخ  لوسر  دسرپب . ربمایپ  زا  ار  یباوخ  ریبعت  هک  تساوخ  هشیاع  زا  دنه  دیوگ : هک  هدش  تیاور  سابعنبا  زا  : دیوگ بوشآ  رهشنبا  .
عولط مرس  هحفـص 38 ] يـالاب [  زا  دیـشروخ  ییوگ  مدـید  باوخ  رد  تفگ : دـنک . فیرعت  ار  شباوخ  وگب  دومرف : ملـس  هلا و  هیلع و  هللا 
هدمآ نوریب  دیـشروخ  زا  هک  دروآ  هلمح  يدیـشروخ  هب  دمآرد و  هام  زا  هایـس  ياهراتـس  ایوگ  هدش و  نوریب  نم  هاگنمیـشن  زا  هام  هدرک و 

رد دش و  راکـشآ  نامـسآ  زا  هک  مدید  ار  یناگراتـس  سپـس  دش . هایـس  قفا  نآ ، ندـیعلب  اب  دـیعلب . ار  نآ  دوب و  نآ  زا  رتکچوک  یلو  دوب ،
. تفرگ ار  لوـسر  نامـشچ  کـشا ، . تفرگارف ار  نیمز  قـفا  يهمه  وـس  ره  زا  هریت  ياههراتـس  هکنیا  زج  مدـید ، ار  هریت  ییاههراتـس  نیمز 
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نوریب دـنه  نوچ  . يدروآ ار  منازیزع  گرم  ربخ  يدرک و  هزات  ار  میاههودـنا  وش ! نوریب  ادـخ  نمـشد  يا  تسا ؛ دـنه  نآ  دومرف : هراـبود 
رب هک  يدیـشروخ  دومرف : دندیـسرپ . باوخ  نآ  ریبعت  يهرابرد  ترـضح  نآ  زا  نک . تنعل  ار  شنامدود  وا و  ایادـخ ! دومرف : ربمایپ  تفر ،

یتملظ نآ  تسادخ ، رکنم  قساف و  يهدروخ  بیرف  يهیواعم  دـمآرد ، هام  زا  هک  یهایـس  يهراتـس  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  دـیبات ، وا  رس 
ار نآ  دوب و  هدمآرد  دیشروخ  زا  رتکچوک  هک  درک  يدیشروخ  هب  لمح  دمآ و  نوریب  هام  زا  هک  دید  ار  یهایس  يهراتس  تشادنپ و  وا  هک 
. دوشیم کیرات  قفا  ددرگیم و  هریت  دیـشروخ  دـشکیمار و  وا  هیواـعم  رـسپ  هک  تسا  نیـسح  مدـنزرف  نآ  دـش ، هایـس  دیـشک و  ماـک  هب 

سنا سلاجملا و  ۀجهب  شباتک ، رد  ربلادبعنبا  : دیوگ یسلجم  همالع  [ . 90 . ] دناهیماینب دنتفرگارف ، ار  نیمز  يهمه  هک  یهایس  ياههراتس 
ریخأت ردـق  هچ  ات  باوخ  ندـش  ریبعت  دـنتفگ : تسا  هناگهدزاود  ناـماما  زا  یکی  هک  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هب  هک  تسا  هتفگ  سلاـجلا 

ار وا  نوخ  هک  دـید  باوخ  رد  ار  يراد  شیپ  کل و  گس  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  لاس ، هاجنپ  دومرف : دـتفایم ؟
باوخ ریبعت  دوب . ورهلبآ  يدرم  هک  دوب  نشوجلايذ  نب  رمش  وا  دشکیم و  ار  همطاف  رـسپ  نیـسح  يدرم  هک  دومرف  لیوأت  نینچ  دسیلیم .

ار ناتنامیپ  امش  زا  و   » هیآ نیا  ریسفت  رد  : هک هدش  تیاور  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  [ . 91 . ] تفرگ ماجنا  دعب  لاس  هاجنپ  ترضح ،
نیا سپس  دیدوب . دهاش  هک  یلاح  رد  دیدرک  رارقا  همه  سپ  دینکن . نوریب  ناتیاهنیمزرس  زا  ار  ناتدوخ  دیزیرن و  ار  ناتیاهنوخ  هک  میتفرگ 
ناـنآ دـض  رب  زواـجت  هاـنگ و  يور  زا  دـینکیم و  نوریب  ناشیاهنیمزرــس  زا  ار  ناـتوخ  زا  یهورگ  دیــشکیم و  ار  ناـتدوخ  هـک  دـییامش 

رد هیآ  نیا  نوچ  دومرف : هک  دـناهدرک  تیاور  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  شناردـپ  زا  مردـپ  دوـمرف : [ ، 92 .« ] دیروشیم
دندرک و بیذکت  ار  ادـخ  لوسر  دـنتفاترب و  هحفـص 39 ] يور [  ادخ  نامرف  زا  دنتـسکش و  ار  یهلا  ياهدهع  هک  دـش  لزان  دوهی  تمذـم 
هچ نم  تما  دوهی  زا  هک  مهد  ربخ  امش  هب  ایآ  نم ! باحـصا  يا  دومرف : ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنتـشک ، ار  یهلا  ناربمایپ 
نم نییآ  وریپ  ار  دوـخ  دـننم و  تما  زا  دـنرادنپیم  هـک  هـیماینب  زا  یهورگ  دوـمرف : هللا ! لوـسر  اـی  يرآ  دـنتفگ : دـننانآ ؟ هیبـش  یناـسک 

رییغت ارم  تنس  دننکیم و  نوگرگد  ارم  نییآ  دنشکیم و  ار  مرتخد  نادنزرف  نم و  كاپ  لسن  نم و  يهیرذ  ناگتـسجرب  یلو  دنرادنپیم ،
هاگآ دنتـشک . ار  مالـسلاامهیلع  ییحی  اـیرکز و  دوهی ، موق  نیا  ناـکاین  هک  هنوگنآ  دنـشکیم ، ار  نیـسح  نسح و  منادـنزرف  دـنهدیم و 

یماما تمایق ، زور  ات  نانآ  لسن  ناگدنامزاب  رب  دنوادخ  درک و  تنعل  ار  ناشیا  رتشیپ  هک  هنوگنآ  دنکیم ، تنعل  ار  نانآ  دنوادخ  دیـشاب !
رد دناتسیم و  ار  نیـسح  شدج  نوخ  ماقتنا  دشکیم و  ار  نانآ  رخآ  هب  ات  هک  نیـسح  لسن  زا  يهدش  تیاده  رگتیاده و  دزیگنایمرب ، ار 
نآ ناروای  نارادتسود و  مالسلاهیلع و  نیسح  نالتاق  رب  ادخ  تنعل  دیشاب ! هاگآ  . تسا یماجنارسدب  و  دنراد ، رتتخـس  یباذع  تمایق  زور 
رب ادخ  دورد  وا . نارادازع  نیسح و  رب  ناگدننک  هیرگ  رب  ادخ  دورد  دننک و  کش  نانآ  ندوب  نوعلم  رد  هیقت ، نودب  هک  نانآ  رب  نالتاق و 

یلد هک  نانآ  رب  تیبلها و  نانمشد  رب  ناگدننک  تنعل  رب  ادخ  دورد  دیرگب . نیسح  رب  يزوسلد  هفطاع و  ینابرهم و  يور  زا  هک  سک  ره 
هتشذگ ناوریپ  نارای و  وا و  ناگدنشک  دنکیرش و  وا  لتق  رد  نیسح ، نتـشک  هب  نایـضار  هک  اله ! دنراد . نانآ  زا  ترفن  مشخ و  زا  هدنکآ 
برقم ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  دیـشاب ! هاگآ  ! داب نانآ  رب  مدرم  يهمه  ناگتـشرف و  ادـخ و  تنعل  دـنرود . هب  ادـخ  نید  زا  ناـنآ ، يهدـنیآ  و 

ار نآ  دنربب و  تشهب  يهنازخ  هب  دنروآ و  درگ  هتفرگ و  ار  مالسلاهیلع  نیسح  يازع  رب  ناگدننک  هیرگ  ياهکـشا  دهدیم  روتـسد  شیوخ 
وا تبیـصم  نیـسح و  تداهـش  رد  هک  ار  نانآ  کشا  برقم ، ناگتـشرف  ددرگ و  رتوبـشوخ  رتاراوگ و  راب  رازه  ات  دنزیمایب  تایح » بآ   » اب

دزاس و رتروآ  باذع  رتناشوج و  راب  رازه  ار  نآ  ات  دنزیمآیم  منهج  غاد  ياهباکرچ  اب  دنربیم و  منهج  هب  هتفرگ و  دـننادنخ  لاحـشوخ و 
مرکا ربمایپ  زا  یناوارف  تایاور  [ . 93 . ] دنکیم رتدیدش  نازادگ  ياههباکرچ  نیا  اب  تمایق  زور  رد  ار  دمحم  لآ  نانمـشد  باذع  دنوادخ 

زا ندـش ، ینالوط  زا  زیهرپ  يارب  هک  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  نیـسح  شدـنزرف  تداهـش  زا  نداد  ربخ  يهرابرد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 
هحفص 40 ] دننک [ . عوجر  نآ  عبانم  هب  ناراتساوخ  میشوپیم . مشچ  اهنآ  ندروآ 

وا تداهش  زا  نینمؤملاریما  نداد  ربخ 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comلتقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


نوماریپ وا  باحصا  تسشن . دجسم  رد  دمآ و  نوریب  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  : تسا هدرک  لقن  یعخن  میهاربا  زا  شیوخ  دنـس  هب  هیولوقنبا 
رد ار  یماوقا  دنوادخ  مرسپ ! دومرف : دیشک و  وا  رـس  رب  تسد  ماما  داتـسیا . ترـضح  ربارب  رد  دمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  دندش . عمج  يو 

ار وـت  نم  زا  سپ  مـسق  ادـخ  هـب  [ 94 .« ] دـندش هداد  تلهم  هـن  تـسیرگ و  ناـنآ  رب  نامـسآ  هـن  . » تـسا هدوـمرف  هدرک و  شهوـکن  نآرق 
نب ورمع  يا  وت  یعبر و  نب  ثبش  يا  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  : تسا هتفگ  یملید  [ . 95 . ] دنیرگیم وت  رب  نیمز  نامسآ و  هاگنآ  دنشکیم ،
هلا هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مبیبح  دیشکیم . ار  مالسلاهیلع  نیسح  مرسپ  مسق  ادخ  هب  سیق ! نب  ثعشا  يا  وت  دمحم و  ترسپ  قیرح و 

هتشک مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  . دشاب همطاف  شرتخد  ادخ و  لوسر  شنمشد  هکنآ  رب  ياو  تسا  هدرک  ثیدح  نینچ  نم  هب  ملس  و 
دندیگنج و وا  اب  البرک  رد  هتفر  البرک  هب  هفوک  زا  هک  دندوب  یناسک  هلمج  زا  زین  ثعشا  نب  دمحم  قیرح و  نب  ورمع  یعبر ، نب  ثبش  دش ،

هبطخ مدرم  رب  مالـسلاهیلع  یلع  : تـسا هدرک  تـیاور  شیوـخ  دنـس  هـب  هیوـلوقنبا  [ . 96 . ] دوـب شیاـههناشن  زا  یکی  نـیا  دنتــشک و  ار  وا 
دیـسرپیمن نم  زا  هدنیآ  هتـشذگ و  زیچ  چیه  زا  دنگوسادخ  هب  دیـسرپب . نم  زا  دیهدب  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دومرفیم : دـناوخیم و 

؟ تسه وم  دنچ  متروص  رس و  رد  هک  هد  ربخ  ارم  نینمؤملاریما ! ای  دیسرپ : هتـساخرب ، صاقویبا  نب  دعـس  مهدیم . ربخ  امـش  هب  هکنآ  رگم 
زا وت  هک  دوب  هدومرف  نم  هب  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  تسود  هک  يدیـسرپ  يزیچ  نم  زا  وت  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : وا  هب 
هک تسا  ياهچب  وت  يهناخ  رد  تسا و  هتسشن  یناطیش  نآ  خیب  رد  هکنآ  رگم  تسین  ییوم  چیه  وت  تروص  رـس و  رد  دیـسرپ . یهاوخ  نآ 

هتابن نب  غبصا  زا  شیوخ  دنس  هب  قودص  [ . 97 . ] درکیم يزاب  شردپ  ولج  هک  دوب  یکدوک  دعس ، رمع  زور  نآ  دشکیم . ار  نیسح  مرسپ 
دوـب و نسح  شرـسپ  تسد  رد  شتـسد  هک  یلاـح  رد  دـمآ ، اـم  دزن  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  يزور  : تـسا هدرک  لـقن 
: دومرفیم دوب و  وا  تسد  رد  متسد  تروص  نیمه  هب  هک  یلاح  رد  دمآ ، ام  دزن  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دومرفیم :

نمؤم ره  تسرپرس  ناملـسم و  ره  ياوشیپ  هحفـص 41 ] وا [  نم  زا  سپ  تسا ؛ مردارب  نیا  ناـنآ ، رورـس  اههدـیرفآ و  نیرتهب  نم ، زا  سپ 
ره تسرپرس  ماما و  وا  نم  تافو  زا  سپ  تسا و  مرسپ  نیا  نانآ ، رورـس  مدرم و  نیرتهب  نم  زا  سپ  میوگیم : زین  نم  دیـشاب ! هاگآ  تسا .

، نسح زا  سپ  مدـش . مولظم  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  هک  هنوـگنآ  دوـشیم ، متـس  وا  هب  نم  زا  سپ  تسا . نمؤـم 
زا شباحصا  وا و  دوشیم . هتشک  مولظم  البرک  نیمزرـس  رد  شردارب  زا  سپ  هک  تسا  نیـسح  مرـسپ  وا  ردارب  ناشرورـس ، مدرم و  نیرتهب 

[98 ... ] دنیوا ناگدـنب  رب  وا  ياهتجح  نیمز و  رد  دـنوادخ  نانیـشناج  وا  لسن  زا  رفن  هن  نیـسح  زا  سپ  دـنتمایق ، زور  رد  نادیهـش  نارورس 
تشپ رد  هک  نیـسح  يادف  هب  مردام  ردپ و  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  : تسا هدرک  تیاور  نینچ  روعا  ثراح  زا  شیوخ  دنـس  هب  هیولوقنبا  .

حبص ات  بش  دنشکیم و  وا  ربق  هب  ار  ناشیاهندرگ  رس و  عون ، ره  زا  ارحـص  تاناویح  هک  منیبیم  ایوگ  مسق  ادخ  هب  دوشیم . دیهـش  هفوک 
یخرب رد  هک  تـسا  هـتفگ  ینارحب  [ . 99 . ] دـینک افج  شترایز ) كرت  اب   ) امـش ادابم  دـش ، نینچ  هاـگره  دـنناوخیم . هیثرم  هتـسیرگ  وا  رب 

وا هب  دید ، ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  رایـسب  يهیرگ  یتقو  شتافو  ماگنه  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  : تسا هدمآ  نینمؤملاریما  لتقم  ياهباتک 
زین نیـسح  تردارب  يوشیم و  هتـشک  مولظم  يوشیم و  مومـسم  وت  نم  زا  سپ  ادرف  ینکیم ؟ هلاـن  تردـپ  گرم  رب  اـیآ  مرـسپ ! دوـمرف :

ینارفعز نیسح  نب  دمحم  : یلزاغمنبا لقن  هب  [ . 100 . ] دیدنویپیم ناتردام  ناتردپ و  ناتدج ، هب  دوشیم و  هتـشک  ریـشمش  اب  هنوگ  نیمه 
رد دوب . ترـضح  يوضو  بآ  فرظ  لماح  يو  تفر . رفـس  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هارمه  هک  تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  یجن  نب  هللادـبع  زا 

: دومرف مالسلاهیلع  یلع  تسیک ؟ هللادبعابا  متفگ : تارف ! طش  رانک  نک  ربص  هللادبعابا ! نک  ربص  دومرف : دیسر ، اونین  هب  نوچ  نیفص  ریـسم 
؟ تـسا هدروآ  مـشخ  هـب  ار  وـت  یـسک  اـیآ  ادـخ ! ربماـیپ  يا  مـتفگ : دوـب . کـشا  زا  رپ  شنامـشچ  هـک  یلاـح  رد  مدیـسر  ربماـیپ  تمدـخ 

هتـشک تارف  طش  رانک  نیـسح ، هک  داد  ربخ  نم  هب  تفر و  تساـخرب و  نم  شیپ  زا  لـیئربج  کـنیا  دومرف : تسا ؟ ناـیرگ  تنامـشچارچ 
نم داد . نم  هب  تشادرب و  اـجنآ  تبرت  زا  یتـشم  درک و  زارد  ار  شتـسد  يرآ . متفگ : ییوـبب ؟ وا  تبرت  زا  یهاوـخیم  تفگ : دوـشیم و 

هحفص 42] دومرف [ : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلاهیلع  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  دعـسنبا  [ . 101 . ] تسشن کشا  هب  منامـشچ  مدش و  باتیب 
تداهـش هب  تبرغ  رد  رهن  ود  یکیدزن  رد  مسانـشیم . دوشیم  هتـشک  نآ  رد  هک  ار  ینیمزرـس  نم  دـش و  دـهاوخ  هتـشک  یلع  نب  نیـسح 
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هارمه : تسا هدرک  تیاور  نینچ  سیق  نب  هللادـبع  زا  ییحی  نب  طول  زا  ربتعم  ياهباتک  یخرب  زا  لقن  هب  یـسلجم  يهمالع  [ . 102 . ] دسریم
. تفرگار مدرم  نتـشادرب  بآ  ولج  دـش و  طلـسم  بآ  رب  یملـس  روعا  بویاوبا  مدوب . نیفـص  رد  مالـسلاهیلع  یلع  باکر  رد  ناگدـنمزر 
دنتشگرب و ماکان  نانآ  تشاد و  لیـسگ  بآ  نتفرگ  سپ  زاب  يارب  ار  یناراوس  ترـضح ، دندوشگ . هوکـش  هب  نابز  یگنـشت  زا  ناناملـسم 

هارمه نیـسح  مرـسپ . ورب  دومرف : مورب ؟ بآ  ندوشگ  يارب  نم  ناجردپ ! تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  شدنزرف  دـش . نیگهودـنا  ترـضح 
ربخ دـمآ و  شردـپ  دزن  هاگنآ  دروآ . دورف  ار  ناراوس  تشارفا و  همیخ  اجنآ  رد  دز و  رانک  بآ  رب  طلـست  زا  ار  بویاوبا  تفر و  یناراوس 
دمآ مدای  دومرف : تسا . يزوریپ  نیتسخن  نیا  نیـسح  تکرب  هب  ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  یلع ! ای  دـنتفگ : تسیرگ . مالـسلاهیلع  یلع  داد .
رـسپ هک  یتما  زا  داد  دیوگیم : دشکیم ، ههیـش  دودیم و  هک  یلاح  رد  شبـسا  دش و  دهاوخ  هتـشک  هنـشت  بل  البرک  يارحـص  رد  وا  هک 

، میدوب نیفص  گنج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  اب  : تسا هدرک  لقن  همثره  زا  شیوخ  دنـس  اب  محازم  نب  رـصن  [ . 103 ! ] تشک ار  شربمایپ  رتخد 
! كاخ يا  وت  رب  هآ  دومرف : دییوب و  تشادرب و  البرک  تبرت  زا  یتشم  زامن ، مالـس  زا  سپ  دناوخ و  زامن  ام  اب  میدمآ  دورف  البرک  رد  نوچ 

ریمـس رتخد  ادرج  شنز ، هب  همثره  گنج ، زا  تشگزاب  زا  سپ  دنوشیم . تشهب  دراو  باسحیب  هک  دش  دنهاوخ  هتخیگنارب  یناسک  وت  زا 
ار نآ  تبرت  زا  یتـشم  میدیـسر ، ـالبرک  هب  نوچ  مروآ ؟ یتفگـش  هب  نسحلاوبا  تبوبحم  زا  ار  وت  یهاوخیمن  تفگ : دوب  یلع  راداوـه  هک 
هب هچ  ار  وا  دـنوشیم . تشهب  دراو  باسحیب  هک  دـش  دـنهاوخ  هتخیگنارب  وت  زا  یناـسک  كاـخ ! يا  وت  رب  هآ  تفگ : دـییوب و  تفرگرب و 
اب دربن  ياربار  هورگ  نآ  دایز ، نب  هللادیبع  نوچ  . تسا هتفگن  قح  زج  مالسلاهیلع  یلع  راذگاو ! ار  ام  درم ! يا  تفگ : شرـسمه  بیغ ! ملع 

یلع هک  ار  ییاج  مدیسر ، شنارای  نیسح و  ماما  هب  موق و  نآ  هب  نوچ  مدوب . هورگ  نآ  يهرمز  رد  نم  داتـسرف ، شنارای  یلع و  نب  نیـسح 
داـی هب  ار  ترـضح  نآ  فرح  متخانـش و  دوـب  هدـییوب  هتـشادربار و  شتبرت  هک  ار  ینیمزرـس  دوـب و  هدروآ  دورف  نآ  رد  ار  اـم  مالـسلاهیلع 

شردپ زا  نیمزرس  نیمه  رد  هک  ار  ینخس  مدرک و  مالس  وا  رب  مداتـسیا و  مدمآ ، نیـسح  دزن  مبـسا  اب  مدش . تحاران  رفـس  نیا  زا  مدروآ .
ار ماهچب  نز و  وت . رب  هن  وت  اب  هن  ربماـیپ ! رـسپ  يا  هحفـص 43 ] متفگ [ : ام ؟ رب  ای  ییام  اب  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  متفگزاب . مدوب  هدینش 

دمحم ناج  هکنآ  هب  دنگوس  یشابن . ام  ندش  هتشک  دهاش  ات  زیرگب  اجنیا  زا  سپ  دومرف : نیـسح  مکانمیب . نانآ  رب  دایزنبا  زا  ماهتـشاذگ و 
خزود دراو  ار  وا  دـنوادخ  هـکنآ  رگم  دـنکن  يراـی  ار  اـم  دـنیبب و  اراـم  ندـش  هتـشک  هـک  تـسین  یــسک  چـیه  زورما  تـسوا ، تـسد  رد 

عبانم رد  نوگانوگ  ریباعت  فلتخم و  ياهدنس  اب  ارجام  نیا  [ . 104 . ] مشابن شندش  هتشک  دهاش  ات  متخیرگ  نیمزرس  نآ  زا  دیوگ : . دنکیم
یلع ماما  تمدخ  : تسا هدرک  لقن  یلدج  هللادبعیبا  زا  شیوخ  دنس  اب  هیولوقنبا  . میدرواین ار  اهنآ  ندش ، ینالوط  زا  زیهرپ  يارب  هک  هدمآ 
یسک دوشیم و  هتـشک  دنزرف  نیا  دومرف : سپـس  دز . نیـسح  يهناش  رب  شتـسد  اب  دوب . وا  دزن  نیـسح  هک  یلاح  رد  مدیـسر ، مالـسلاهیلع 

[105 . ] تسا یمتح  هثداح ، نیا  دومرف : تسا . دب  رایـسب  یناگدنز  نینچ  هک  دنگوس  ادخ  هب  نینمؤملاریما ! يا  متفگ : دـنکیمن . شايرای 
هللادبع نابیرگ  هک  یلاح  رد  دمآ ، مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دزن  هبجن  نب  بیسم  : تسا هدرک  لقن  لیفطوبا  زا  شیوخ  دنس  اب  یسوط  خیـش  .
نخـس دیوگ : ؟ دیوگیم هچ  دومرف : ددنبیم . غورد  ادخ  لوسر  ادـخ و  رب  تفگ : تسیچ ؟ هیـضق  دومرف : ترـضح  دوب . هتفرگ  ار  ابـس  نب 

رد ياپ  دیآیم ، امش  دزن  يراوس  هقان  یلو  بضغ ! زا  تاهیه  تاهیه ! دومرف : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  مدینش  یلو  مدینشن ، ار  بیـسم 
دنس اب  قودص  خیـش  [ . 106 (. ] دوب مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوـصقم  . ) دنـشکیم ار  وا  هدرب  ناـیاپ  هب  هرمعو  جـح  ناباتـش ، باـکر و 

دـشکیم و مرحم  مهد  رد  ار  شربمایپ  رـسپ  تما ، نیا  مسق ! ادـخ  هب  : تفگیم هک  تسا  هدرک  لقن  راـمت  مثیم  زا  هیکم  يهلبج  زا  شیوخ 
هب مالسلاهیلع  نانمؤمریما  میالوم  تسا و  هدش  دای  نینچ  ادخ  ملع  رد  تسا . یمتح  نیا  و  دننادیم ، هتسجخ  زور  ار  زور  نآ  ادخ  نانمشد 

هاـم و دیـشروخ و  نامـسآ و  ناگدـنرپ  اـیرد و  ناـیهام  ارحـص و  تاـناویح  یتح  زیچ ، ره  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  تسا . هداد  ربـخ  نم 
نامـسآ دنیرگیم و  وا  رب  شرع  نالماح  خزود و  تشهب و  نابهگن  اهنامـسآ و  ناگتـشرف  يهمه  سناو و  نج  نانمؤم  نیمز و  نامـسآ و 

هک دش  یمتح  ناکرـشم  رب  هک  هنوگنآ  تشگ ، یمتح  مالـسلاهیلع  نیـسح  نالتاق  رب  یهلا  تنعل  دومرف : سپـس  . دشابیم رتسکاخ  نوخ و 
هک ار  يزور  مدرم ، هنوـگچ  مثیم ! يا  متفگ : دـیوگ : هـلبج  هحفـص 44 ] سوجم [ . اراصن و  دوهی و  رب  و  دـنداد ، رارق  کیرـش  ادـخ  يارب 
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هک دنرادنپیم  نیغورد  یثیدح  ساسارب  نانآ  تفگ : تسیرگ و  مثیم  دنرامشیم ؟ تکرب  زور  دوشیم  هتشک  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 
تفریذـپ و ار  مدآ  يهبوـت  هـجحیذ  رد  دـنوادخ  هـک  یلاـح  رد  تـسا ، هتفریذـپ  ار  مالــسلاهیلع  مدآ  يهبوـت  ادــخ  هـک  تـسا  يزور  نآ ،

دنرادـنپیم تفریذـپ و  ار  وا  يهبوت  هجحیذ  رد  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  تفریذـپ ، ار  دوواد  يهبوت  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  دـنرادنپیم 
. تخاس جراخ  یهام  مکـش  زا  ار  وا  هدـعقیذ  رد  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دروآ . نوریب  یهام  مکـش  زا  ار  سنوی  دـنوادخ ، هک  تسا  يزور 
تفرگ و رارق  هجحيذ  مهدـجیه  زور  حون  یتـشک  هک  یلاـح  رد  تفرگ ، رارق  يدوج  هوـک  رب  حوـن  یتـشک  هک  تسا  يزور  دـنرادنپیم 

يا تفگ : مثیم  سپـس  . دوب لوالاعیبر  هام  رد  نآ ، هک  یلاح  رد  تفاکـش ، لیئارـساینب  يارب  ار  ایرد  دنوادخ  هک  تسا  يزور  دـنرادنپیم 
هاگن دیشروخ  هب  هاگره  هلبج ! يا  دنرترب . نادیهش  ریاس  رب  وا  نارای  تسا و  نادیهش  رورس  تمایق  زور  رد  یلع  نب  نیـسح  هک  نادب  هلبج !
مدید ار  دیشروخ  مدمآ و  نوریب  يزور  دیوگ : هلبج  . تسا هدش  هتشک  نیسح  ترورس  هک  نادب  هزات ، نوخ  نوچمه  دوب  خرـس  هک  يدرک 

یلع نب  نیـسح  دنگوس ! ادـخ  هب  متفگ : متـسیرگ و  مدیـشک و  هحیـص  هاگنآ  تسا . نیگنر  ییاههفالم  ایوگ  تسا ، هدـیبات  اهراوید  رب  هک 
. مینکیمن رارکت  تشذگ و  مالسلاهیلع  نیسح  شردارب  تداهش  زا  مالسلاهیلع  نسح  ماما  نداد  ربخ  [ . 107 . ] دش هتشک  مالسلاهیلع 

شتداهش زا  نیسح  ماما  ییوگشیپ 

چیه زگره  تسوا ، تسد  رد  نیسح  ناج  هکنآ  هب  دنگوس  : دومرف مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دنکیم  لقن  شیوخ  دنـس  اب  هیولوقنبا 
ناج هکنآ  هب  دـنگوس  میتما . نیا  يهتـشک  نیلوا  منادـناخ  نم و  دـناهتفرگن . ییاطع  ادـخ  هار  رد  دناهدیـسرن و  یکین  ریخ و  هب  ناشمادـک 

[108 . ] دنزب مه  رب  مشچ  هک  دشاب  هدـنام  نیمز  يور  رب  مشاهینب  زا  یـسک  هک  یلاح  رد  دوشیمن ، اپرب  تمایق  تسوا ، تسد  رد  نیـسح 
هحفص 45 ] دمآ [ . دهاوخ  شتداهش  باب  رد  هک  تسه  زین  يرگید  تایاور  هنیمز  نیارد  .

شتداهش زا  داب  ییوگشیپ 

نیمز رد  هک  اهزور  زا  یکی  درکیم . ریـس  نامـسآ  رد  تسـشنیم و  شیوخ  طاسب  رب  نامیلـس  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  : دـیوگ یحیرط 
. دمآ دورف  البرک  نیمز  رد  طاسب  تفرگ و  مارآ  داب  دوب . شطوقـس  میب  هک  اجنآ  ات  دناخرچ ، راب  هس  ار  وا  طاسب  داب ، درکیم ، ریـس  البرک 

دمحم دـنزرف  تفگ : تسیک ؟ نیـسح  دیـسرپ : دوشیم . هتـشک  اجنیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  تفگ : يداتـسیازاب ؟ ارچ  تفگ : داب  هب  ناـمیلس 
نیرفن ار  دیزی  درک و  دنلب  ار  شیاهتـسد  نامیلـس  دیزی . نیمز ، اهنامـسآ و  نوعلم  : تفگ تسیک ؟ شلتاق  تفگ : رارک . یلع  رـسپ  راتخم و 

[ . 109 . ] درک تکرح  طاسب  دیبنج و  هرابود  داب  دنتفگ . نیمآ  مه  سنا  نج و  دومن .

شتداهش زا  لیعامسا  نادنفسوگ  ییوگشیپ 

داد ربخ  وا  هب  ناپوچ  دندوب . لوغشم  ارچ  هب  تارف  طش  رانک  رد  مالسلاهیلع  لیعامسا  ترضح  نادنفسوگ  هک  هدش  تیاور  : دیوگ یحیرط 
دورف مالسلاهیلع  لیئربج  دیـسرپ . شراگدرورپ  زا  ار  نآ  ببـس  لیعامـسا  دنروخیمن . بآ  روخـشبآ  نیا  زا  نادنفـسوگ  زور  نالف  زا  هک 

هب دنفـسوگ  دیروخیمن ؟ بآ  نیا  زا  ارچ  دیـسرپ : ترـضح  دهدیم . ار  وت  خساپ  هک  سرپب  تدنفـسوگ  زا  لیعامـسا ! يا  تفگ : دـمآ و 
هب ور  نیا  زا  دوشیم . دیهش  هنشت  بل  دمحم  ترضح  يهداون  مالسلاهیلع ، نیسح  تدنزرف  هک  تسا  هدیسر  ربخام  هب  تفگ : راکشآ  نابز 

يهمه اهنیمز و  اهنامسآ و  نوعلم  داد : باوج  دیسرپ . وا  لتاق  يهرابرد  میروخیمن . بآ  روخشبآ  نیا  زا  ام  ترـضح ، نآ  رب  هودنا  رطاخ 
[ . 110 ! ] نک تنعل  ار  نیسح  لتاق  ایادخ  تفگ : لیعامسا  دشکیم . ار  وا  تاقولخم ،

وا تداهش  زا  ریش  ییوگشیپ 
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ریـش داتفا . البرک  هب  ناشراذگ  دندوب . شهارمه  مه  نویراوح  تشگیم . اهارحـص  رد  یـسیع  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  : دـیوگ یحیرط 
اب ریش  مینک ؟ روبع  يراذگیمن  ایآ  ياهتسشن ؟ هار  رد  ارچ  دیسرپ : تفر و  ریش  دزن  یسیع  تسا . هتفرگ  ار  هار  هک  دندید  ار  یلاح  هتسکش 

نیسح دیسرپ : مالسلاهیلع  یـسیع  دینک . تنعل  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  لتاق  دیزی ، هکنآ  ات  میاشگیمن  ناتیارب  ار  هار  تفگ : یحیـصف  نابز 
هحفـص تاناویح [  يهدش  نوعلم  تفگ : تسیک ؟ شلتاق  دیـسرپ : یلو . یلع  رـسپ  دـمحم و  ترـضح  یما  ربمایپ  يهداون  تفگ : تسیک ؟
نیرفن ار  دیزی  درک و  دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  مالـسلاهیلع  یـسیع  . اروشاع زور  رد  اصوصخ  تاناویح ، يهمه  اوه و  ناگدنرپ  ارحـص و  [ 46

هحفص 47 ] [ . ] 111 . ] تفر رانک  هداج  زا  ریش  دنتفگ و  نیمآ  ار  وا  ياعد  مه  نویراوح  دومن .

مالسلاهیلع نیسح  ماما  ياهتیصو 

، درک تمیزع  قارع  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوچ  : دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک 
اروشاع زور  : دیوگ يدوعسم  [ . 112 . ] داد ترضح  نآ  هب  تشگرب ، مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  نوچ  درپس و  هملـسما  هب  ار  تیـصو  اهباتک و 

مالـسلاهیلع هللادـبعابا  تداهـش  نوچ  دوب . طقاس  وا  زا  داهج  فیلکت  هک  تشاد  يراـمیب  دوب و  شردـپ  اـب  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماـما 
وا زا  باتک ، حالس و  ناربمایپ و  ثاریم  زا  تسا  هداهن  هملـسما  دزن  ار  هچنآ  داد  روتـسدو  درک  تیـصو  وا  هب  دناوخارف ، ار  وا  دش ، کیدزن 

نوچ دومرفیم : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  مدینـش  : دـیوگ هک  دـنکیم  لقن  دوراجلایبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یمق  رافـص  [ . 113 . ] دـنک تفایرد 
نب یلع  درپس . وا  هب  راکشآو  زاب  یتیصو  هتسبرد و  ياهمان  دناوخارف و  ار  همطاف  شگرزب  رتخد  دش ، کیدزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهش 

هدیـسر ام  تسد  هب  همان  نآ  وا  زا  سپ  مسق  ادخ  هب  داد . نیـسحلا  نب  یلع  هب  ار  همان  همطاف ، دوب . رامیب  دوب و  نانآ  اب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
هب ناهج  نایاپ  ات  هدـش و  هدـیرفآ  مدآ  هک  زور  نآ  زا  مدآ  نادـنزرف  هچنآ  يهمه  دومرف : دوب ؟ هچ  همان  نآ  رد  موش ! تیادـف  متفگ : . تسا

ماما زا  يدـنوار  [ . 114 . ] تسا هدـمآ  نآ  رد  مه  شارخ  يهـید  یتـح  یهلا ، دودـح  يهـمه  مـسق  ادـخ  هـب  تـسا . نآ  رد  دـندنمزاین ، نآ 
دوخ يهنیس  هب  ارم  مردپ  دیشوجیم ، اهنوخ  هک  یلاح  رد  دش ، دیهش  مردپ  هک  يزور  : تسا هدرک  تیاور  نینچ  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز 

مردام هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا و  هتخومآ  نم  هب  مردام  هک  ار  ییاـعد  مرـسپ ! تفگیم : هحفص 48 ] دنابـسچ و [ 
هک یبئاصمو  ثداوح  تساههودـنا و  تالکـشم و  زاین و  يهرابرد  اعد  نک . ظفح  تسا ، هتخومآ  لـیئربج  زین  ترـضح  نآ  هب  هتخومآ و 
يا ییاناوت ! نالئاس  تجاح  يادا  رب  هک  ییادـخ  يا  میظع ، نآرق  هط و  قح  هب  میکح ، نآرق  سی و  قح  هب  :» نک اعد  نینچ  دـیآیم . شیپ 
يا هدروخلاس ، ریپ  رب  هدـننک  محر  يا  نانیگمغ ، يهدـنیاشگ  يا  ناراتفرگ ! هودـنا  يهدـنیادز  يا  ینادیم ! تسا  نورد  رد  ار  هچنآ  هکنآ 

[115 ...« ] نک ناـنچ  نـینچ و  تـسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  یناـیب ! حرـش و  زا  زاـینیب  هـکنآ  يا  کـچوک ، كدوـک  ناـسر  يزور 
مدیسر و مالسلاهیلع  داوج  ماما  رتخد  همیکح ، تمدخ  لاس 262  رد  : تسا هدرک  لقن  نینچ  میهاربا  نب  دمحا  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص  .
: متفگ تفگ . زین  ار  وا  مان  دیـسر و  مهدزاود  ماما  هب  ات  درب  مان  ار  دوخ  ناـماما  وا  مدیـسرپ . شبهذـم  زا  متفگ . نخـس  وا  اـب  هدرپ  تشپ  زا 

دنزرف نآ  متفگ : تشون . شردام  هب  هک  ماهتفاـی  ربخ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماـما  زا  تفگ : ياهتفاـی ؟ ربخ  اـی  ياهدـید  ار  وا  موش ! تیادـف 
هب هک  منک  ادتقا  یسک  هب  ایآ  متفگ : يرکسع . ماما  ردام  هب  تفگ : دروآیم ؟ هانپ  یسک  هچ  هب  هعیش  متفگ  تسا . ناهنپ  تفگ : تساجک ؟

تیصو رهاظ  رد  مالسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز  شرهاوخ  هب  هک  نک  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  ادتقا  تفگ : تسا ؟ هدرک  تیـصو  ینز 
نیـسحلا نب  یلع  ناـج  اـت  دـشیم ، هداد  تبـسن  بنیز  هـب  دیـسریم ، مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  يهیحاـن  زا  هـک  یـشناد  مـلع و  یلو  درک ،

هحفص 49 ] [ . ] 116 . ] دنامب ظوفحم  مالسلاهیلع 

مالسلاهیلع نیسح  تضهن  عیاقو 

هراشا
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يهرابرد دندمآرد و  شبنج  هب  قارع  نایعیش  تشذگرد ، مالـسلاهیلع  نسح  ماما  نوچ  : تسا هدرک  لقن  نینچ  ناسیون  هریـس  زا  دیفم  خیش 
نآ دناوتیمن  هک  تسا  ینامیپ  دهع و  هیواعم  وا و  نایم  هک  درک  دای  تفریذپن و  ترـضح  دنتـشون . همان  وا  هب  ماما ، اب  تعیب  هیواعم و  علخ 

[ . 117 . ] درگنب نآ  رد  دریمب ، هیواعم  نوچ  درذگب . تدم  هکنآ  ات  دنک  ضقن  ار 

نیسح يهرابرد  شدنزرف  هب  هیواعم  تیصو 

لوسر رـسپ  تداهـش  يهرابرد  مدیـسرپ : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  : دیوگ هک  هدرک  تیاور  روصنم  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص 
ار نوعلم  دیزی  شرسپ  دیسر ، ارف  هیواعم  گرم  نوچ  هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  مردپ  دومرف : وگب . میارب  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
وت تموکح  يارب  ار  اهرهـش  يهمه  مدرک و  راوخ  وت  يارب  ار  ناشکندرگ  يهمه  نم  مرـسپ ! تفگ : دناشن و  دوخ  يور  شیپ  دـناوخارف و 
وت اـب  تفلاـخم  هب  هک  مراد  مـیب  وـت  رب  رفن  هـس  زا  یلو  مداد ، رارق  تـیارب  ياهـمعط  تـسا ، نآ  رد  ار  هـچنآ  تموـکح و  متخاـس و  هداـمآ 
اما نکن . شیاهر  شاب و  وا  اب  تسوت . اب  وا  رمع ، نب  هللادـبع  اـما  دـنایلع . نب  نیـسح  ریبز و  نب  هللادـبع  رمع ، نب  هللادـبع  ناـنآ  دنـشوکب .

دتفایم و شراکش  يور  هب  ریش  هک  هنوگنآ  دروآ ، دهاوخ  موجه  وت  رب  وا  هک  نک  شاهعطق  هعطق  یتفای  تسد  وا  رب  رگا  ریبز ، نب  هللادبع 
ياهراپ دراد و  ربمایپ  زا  ياهرهب  هچ  هک  ینادیم  نیـسح ، اما  دهدیم . بیرف  ار  گس  هابور  هک  هنوگنآ  دوشیم ، دراو  گنرین  رد  زا  وت  اب 

دناوخ و دنهاوخارف  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ماجنارـس  نایقارع  هک  ینادیم  تسا و  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوخ  تشوگ و  زا 
ملس هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  ار  شهاگیاج  قح و  یتفای ، تسد  وا  رب  رگا  دنزاسیم . شهابت  دننکیمن و  يرای  سپس 

وت زا  ینک و  يدب  وا  اب  هک  ادابم  میراد . مه  يدـنواشیوخ  وا  اب  ام  نیا  هحفص 50 ] رب [  هوالع  نکن . هذخاؤم  ار  وا  شیاهراک  هب  سانـشب و 
وت ضرعتم  ادابم  تمیوگب ؟ هچ  وا  يهرابرد  دیزی ! يا  هوا ! هوا ! یلع ، نب  نیـسح  اما  :و  تسا هدوزفا  مثعانبا  [ . 118 . ] دنیبب یتسیاشان  راتفر 

یتفارد وا  اب  ادابم  نک . شدیدهت  یلو  هدم ، شرازآ  دخرچب و  دهاوخیم  هک  نیمز  ياج  ره  راذگب  شکب و  دنلب  ینامـسیر  وا  يارب  دوش .
زاس ناشیضار  هدب و  تعسو  ار  نانآ  دش ، تسدیهت  شنادناخ  زا  یکی  رگا  نک . شمارتحا  نک ، اطع  وا  هب  دیآ ! نایم  هب  هزین  ریـشمش و  و 

شنوخ هب  هدولآ  یتسد  اب  ادابم  مرـسپ ! تسین . ناشروخ  رد  الاو  هاگیاج  زج  دزاسیمن و  ناشیـضار  اضر ، زج  هک  دـناینادناخ  ناـنآ  هک 
ملـس هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هک : تسا  هتفگ  نم  هب  سابعنبا  انامه  یـشاب . ناگدش  كاله  زا  ینک و  تاقالم  ار  ادخ 

نادناخ ياهغورف  نم و  لسن  ناکاپ  زا  نیا  تفگیم : هک  یلاح  رد  دنابسچ ، هنیس  هب  ار  یلع  نب  نیسح  دوب . تافو  يهناتسآ  رد  وا  مدوب و 
تفر و شوه  زا  ادخ  ربمایپ  سپـس  دیوگ : سابعنبا  درادن . هگن  ار  وا  تمرح  نم  زا  سپ  هکنآ  دابم  هتـسجخ  تسا . نم  لسن  ياهنیرتهب  و 
هک مشوخ  تشاد . مهاوخ  هصماخم  وت  لتاق  اب  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  تمایق  زور  نیسح ! يا  دومرف : دمآ و  شوه  هب  هرابود  یتعاس  زا  سپ 

ادـخ ربمایپ  زا  یثیدـح  مه  نم  دوب . سابعنبا  ثیدـح  نیا  مرـسپ ! ! تسا هداد  رارق  تمایق  زور  رد  وت  لـتاق  میـصخ  فرط و  ارم  دـنوادخ ،
ار نیـسح  تدـنزرف  وـت  تما  دـمحم ! يا  هک  داد  ربـخ  دـمآ و  نم  دزن  لـیئربج  يزور  دوـمرف : میوـگب  تیارب  ملـس  هلا و  هـیلع و  هللا  یلص 
وا هب  یتیذا  هک  شاب  بظاوم  رگنب و  بوخ  درک . تنعل  اهراب  ار  نیسح  لتاق  ادخ  ربمایپ  مرسپ ! تسا . تما  نیا  نوعلم  وا  لتاق  دنـشکیم و 

شیارب ار  دوخ  ندرگ  مدرکیم و  لمحت  ار  وا  هنوگچ  مایگدـنز  رد  نم  هک  يدـید  تسا و  گرزب  وا  قح  مسق  ادـخ  هب  مرـسپ ! یناـسرن .
وا هک  ارچ  متـشادن ، مه  ياهراـچ  مدادیمن و  شباوـج  درزآیم و  ار  ملد  تفگیم و  دـنت  نخـس  نم  اـب  وا  هک  یلاـح  رد  مدرکیم ، جـک 

[ . 119 . ] تسا هتسب  وا  رب  رذع  هار  دنهد ، میب  ار  هک  ره  تسا و  ناینیمز  يهدنامزاب  زورما ،

دیزی اب  تعیب  زا  ماما  عانتما 

دوب هنیدم  یلاو  هیواعم  يوس  زا  هک  هبتع  نب  دیلو  هب  دـیزی  تشذـگرد ، يرجه  لاس 60  بجر  يهمین  رد  هیواعم  نوچ  : دیوگ دیفم  خـیش 
ار وا  داتـسرف و  مالـسلاهیلع  نیـسح  دزن  یـسک  هنابـش  دـیلو ، دـهدن . مه  ریخأت  تلهم  دریگب و  تعیب  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  ات  تشون  همان 
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رد دیلو  دومرف : نانآ  هب  دنریگرب و  حالس  داد  روتسد  تساوخ و  ار  دوخ  نامالغ  هحفص 51 ] زا [  یهورگ  دیمهف . ار  وا  دوصقم  تساوخ .
. دیشاب نم  اب  دوب . عمج  رطاخ  ناوتیمن  مه  وا  هب  مهدن . شخساپ  هک  دهاوخب  يزیچ  نم  زا  هک  متـسین  نآ  زا  نمیا  هدیبلط و  ارم  تقو  نیا 
. تفر دیلو  دزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  دینک . عافد  نم  زا  ات  دیوش  دراو  دش ، دنلب  میادص  هک  دیدینـش  رگا  دینیـشنب . رد  مد  متفر  وا  دزن  نوچ 

تعیب هب  هک  منکیمن  رکف  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  داد . ربخ  ترـضح  هب  ار  هیواعم  تشذـگرد  دـیلو ، تفاـی . وا  دزن  مه  ار  ناورم 
نیا رد  دش ، هک  حبص  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  دشاب . تفگ : دیلو  دننادب . مه  مدرم  منک و  تعیب  اراکـشآ  هکنآ  ات  يوش  یـضار  یناهنپ 

دوش و ادج  وت  زا  کنیا  نیـسح  رگا  تفگ : دیلو  هب  ناورم  ییآ . ام  دزن  یهورگ  اب  هارمه  ات  درگرب  ادخ  مان  هب  تفگ : دیلو  شیدـنیب . هراب 
هکنآ ات  دورن  نوریب  وت  شیپ  زا  ات  نک  ینادنز  ار  وا  وا . امش و  نایم  ناوارف  ياههتشک  اب  زج  تفای  یهاوخن  تسد  وا  هب  رگید  دنکن ، تعیب 
غورد مسق  ادخ  هب  وا ؟ ای  یشکیم  ارم  وت  دوبک ، نز  رسپ  يا  دومرف : تسجرب و  مالسلاهیلع  نیـسح  هاگنآ  ینزب  ار  شندرگ  ای  دنک  تعیب 
لحم تلاسر و  يهمـشچرس  توبن و  نادناخ  ام  ریما ! يا  تفگ : درک و  دیلو  هب  ور  نیـسح  : دـیوگ مثعانبا  [ . 120 . ] يدرک هاـنگ  یتفگ و 

راوخبارـش و راکهبت و  يدرم  دـیزی ، و  تسا . هدرب  ناـیاپ  هب  اـم  اـب  هدرک و  زاـغآ  اـم  اـب  ادـخ  میتمحر . هاـگیاج  ناگتـشرف و  دـمآ  تفر و 
حبـص امـش  ام و  نکیل  درک . مهاوخن  تعیب  ییوا  نوچمه  اـب  ینم  نوچمه  دـنکیم . هاـنگ  اراکـشآ  هک  تسا  هاـنگیب  ياـهناسنا  يهدنـشک 

ار نیـسح  يادص  دندوب ، رد  نوریب  هک  نانآ  دـیوگ : . میرتراوازـس تعیب  تفالخ و  هب  ام  زا  کی  مادـک  مینیبب  ات  مینامیم  رظتنم  مینکیم و 
ناـشیاههناخ هب  هـک  داد  روتـسد  دـمآ و  نوریب  ناـنآ  شیپ  باتـشاب  نیـسح  هـک  دنـشکب  اهریـشمش  دـنیاشگب و  ار  رد  دنتـساوخ  دـندینش .

مفرح هب  تفگ : دـیلو  هب  ناورم  تفر . شاهناخ  هب  دـمآ و  نوریب  شنارای  هارمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  : دـیوگ دـیفم  خیـش  [ . 121 . ] دندرگرب
یهابت هک  يداهن  میاپ  شیپ  یهار  ناورم ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : دیلو  تفای . یهاوخن  تسد  وا  هب  زگره  رگید  هک  ادـخ  هب  يدرکن . شوگ 

! هللا ناحبس  دشاب . نم  يارب  ناهج  تموکح  تورث و  ایند و  يهمه  نیـسح  نتـشک  لباقم  رد  هک  مرادن  تسود  ادخ  هب  تسا . نآ  رد  منید 
هب نیـسح  نوخ  رطاخ  هب  تمایق  زور  ار  سک  ره  هک  مدـقتعم  نینچ  ادـخ  هب  مشکب ؟ ار  وا  منکیمن ، تعیب  تفگ  نم  هب  نیـسح  هک  نیمه 

دوب اجب  يدرک  هحفص 52 ] هچنآ [  تسا ، نیا  ترظن  رگا  تفگ : ناورم  دوب . دهاوخ  کبس  ادخ  دزن  شلامعا  يهمانزور  دنشکب ، هبساحم 
يرجه لاس 60  بجر  متفه  تسیب و  هبنـش  بش  هک  ار  بش  نآ  : دیوگ زین  [ . 122 ( ] دوتـسیمن ار  دیلو  رظن  هک  تفگیم  یلاح  رد  ار  نیا  )

لوغـشم دیزی  اب  تعیب  زا  وا  عانتما  تعیب و  يهرابرد  ریبز  رـسپ  هب  يراگنهمان  هب  مه  دیلو  دـنام . شاهناخ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوب ،
وا یپ  رد  دندوب  رفن  هک 80  هیماینب  ناراداوه  زا  ار  ییاههراوس  دیلو  دش ، هک  حبص  تفر . هکم  يوس  هب  هنیدمزا  بش  نامه  ریبز  رسپ  دوب .

دیلو اب  هیواعم  نب  دیزی  دوس  هب  دیایب و  ات  داتسرف  مالسلاهیلع  نیسح  دزن  ار  ینادرم  هبنش ، زور  رخآ  دنتشگرب . دندیسرن و  وا  هب  اما  داتـسرف ،
رارـصا دندیـشک و  وا  زا  تسد  بش  نآ  دوشیم . هچ  مینیبب  دینیبب و  ات  دوش  حبـص  دیراذگب  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـنکتعیب .

[ . 123 . ] دندرکن

ناورم اب  ماما  دروخرب 

! هللادبعابا يا  تفگ : وا  هب  ناورم  دروخرب . مکح  ناورم  هب  هار  رد  دونشب . ار  اهربخ  ات  دمآرد  شاهناخ  زا  نیسح  ادرف  حبص  : دیوگ مثعانبا 
هک میوگیم  تفگ : ناورم  مونشب ؟ ات  ییوگیم  هچ  دومرف : نیسح  یسرب . یکین  تاجن و  هب  ات  نک  تعاطا  نم  زا  متسه . وت  هاوخریخ  نم 
هک هاگنآ  مالسا ! رب  هحتاف  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : ماما  تسا . نیا  رد  وت  يایند  نید و  ریخ  هک  ینک  تعیب  دیزی  اب  مهدیم  روتـسد 

قـساف يدرم  هک  وا  یهدیم ؟ نامرف  دـیزی  اب  تعیب  هب  ارم  ایآ  دومرف : درک و  دـیلو  هب  ور  هاـگنآ  . دوش دـیزی  لـثم  يرادـمامز  راـتفرگ  تما 
تردـپ تشپ  رد  هدـماین و  ایند  هب  زونه  هک  یتقو  هک  یناـمه  وت  منکیمن . تمـالم  تنخـس  نیا  رب  ار  وت  راکـشزغل ! يا  یتفگ  هواـی  تسا !

زج دشاب ، ادخ  ربمایپ  يهدش  تنعل  هک  یسک  تسا . هدرک  تنعل  ار  وت  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يدوب ، صاعلایبا  نب  مکح 
. تسام نابز  رب  ام و  نایم  رد  قح  مییادخ . لوسر  نادناخ  ام  وش . رود  نم  زا  ادخ ! نمشد  يا  دومرف : سپس  . دناوخیمنارف دیزی  اب  تعیب  هب 
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مارح نانآ  نادنزرف  هکم و  حتف  ناگدشدازآ  نایفـسوبا و  لآ  رب  تفالخ  دومرفیم : هک  مدینـش  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
نامرف ار  هچنآ  اما  دندید ، مدج  ربنم  زارف  رب  ار  وا  هنیدـم  مدرم  مسق  ادـخ  هب  دـیردب . ار  شمکـش  دـیدید ، ربنم  رب  ار  هیواعم  هاگره  تسا ،

زا ناورم  هحفـص 53 ] دیازفیب [ . خزود  رد  ار  شباذع  دنوادخ  درک . راتفرگ  دیزی  شرـسپ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دـندادن . ماجنا  دـندوب  هتفای 
امـش ینک . تعیب  هیواعم  نب  دـیزی  اـب  هنـالیلذ  هکنآ  اـت  مرادیمنرب  وت  زا  تسد  هک  ادـخ  هب  تفگ : تفـشآرب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  نخس 

نمشد هک  تسا  نانآ  قح  دیشاب و  نمشد  نانآ  اب  هک  تسامـش  قح  تسا . نایفـسوبا  لآ  يهنیک  زا  رپ  ناتناج  نخـس و  بارتوبا ، نادنزرف 
شربمایپ رب  دنوادخ  هک  میتراهط  نادناخ  ام  و  يدیلپ ، هک  وش  رود  نم  زا  ناورم ! يا  وت  رب  ياو  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  . دنشاب امش 

« اریهطت مکرهطی  تیبلالـها و  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  . » تسا هدومرف  لزاـن  ار  هیآ  نیا  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
يرادـن تسود  هچنآ  يهمه  هب  ار  وت  داب  تراشب  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تفگن . يزیچ  دـنکفا و  ریز  هب  ار  شرـس  ناورم  [ 124]

: دیوگ . دنکیم لاؤس  وت  زا  دیزی  قح  نم و  قح  زا  نم  دج  يوشیم  دراو  تراگدرورپ  رب  هک  زور  نآ  تسا  هتفگ  وت  يهرابرد  ربمایپ  یلو 
[ . 125 . ] داد ربخ  وا  هب  دوب  هدینش  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  ار  هچنآ  دش و  دراو  هبتع  نب  دیلو  رب  تفر و  نیگمشخ  ناورم 

نیسح نتشک  يهرابرد  دیزی  يهمان 

هن یلع  نب  نیـسح  هک  دوزفا  داد و  ربخ  وا  هب  نادنز  نامرف  ریبز و  رـسپ  هنیدم و  مدرم  عضو  زا  تشون و  همان  دیزی  هب  دـیلو  : دـیوگ مثعانبا 
دیدرگیم و شنامشچ  دشیم ، نیگمشخ  یلیخ  هاگره  و   ) دش كانبضغ  تدشب  دیسر ، دیزی  هب  هک  وا  يهمان  تعیب . هن  دنکیم و  تعاطا 
، رتشیب يدیکأت  اب  دیـسر ، تتـسد  هب  همان  نیا  نوچ  دعب ، اما  هبتع . نب  دیلو  هب  دـیزی  ادـخ  يهدـنب  زا  : تشون نینچ  دـیلو  هب  و  دـشیم ) چول 
. دباییمن تاجن  ام  گنچ  زا  تسا  هدنز  ات  دوریمن و  نامتـسد  زا  وا  نوچ  راذگاو ، ار  ریبز  نب  هللادبع  ریگب . تعیب  هنیدـم  مدرم  زا  هرابود 
. يراد هزیاـج  نم  شیپ  درپـس و  مهاوـخ  وـت  هب  ار  هاپـس  راـیتخا  يدرک ، نـینچ  رگا  تـسرفب . ار  یلع  نـب  نیـسح  رـس  هماـن ، خـساپ  هارمه 

نب نیسح  لتاق  ارم  دنوادخ  مسق  ادخ  هب  هن ! تفگ : تفای و  گرزب  ار  نآ  دناوخ ، ار  نآ  دیسر و  دیلو  تسد  هب  همان  نوچ  دیوگ : . مالسلاو
[ . ] 126 . ] دهدب نم  هب  ار  ایند  يهمه  دنچره  دـید ، دـهاوخن  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  رـسپ  يهدنـشک  مالـسلاهیلع و  یلع 

هحفص 54 ]

ربمایپ ربق  رانک  رد  نیسح 

؛ ماهمطاف نب  نیـسح  نم  ادخ ! لوسر  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : دمآ و  شدج  ربق  رانک  دش و  نوریب  شاهناخ  زا  نیـسح  یبش  : دـیوگ مثعانبا 
ارم هک  شاب  هاوگ  نانآ  رب  ادخ ! ربمایپ  يا  یتشاذـگ . ياج  رب  شیوخ  تما  رد  هک  ياهنزو  نآ  وت و  يهداون  وت و  دـنزرف  رـسپ  وت و  دـنزرف 
رب ادخ  دورد  منک . ترادید  هک  يزور  ات  تسوت  رـضحم  هب  نم  تیاکـش  نیا  دنتـشادن ، هگن  ارم  تمرح  دنتخاس و  مهابت  دندرکن و  يرای 

لقن يربقم  دیعـسوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  فنخموبا  : دـیوگ يربط  [ . 127 . ] دوب دوجـس  عوکر و  رد  هتـسویپ  داتـسیا و  زامن  هب  هاگنآ  ! داـب وت 
نآ و هب  یهاگ  نیا و  هب  یهاگ  دوب ، هداد  هیکت  رفن  ود  هب  دوب و  هدایپ  دـشیم و  هنیدـم  دجـسم  دراو  هک  متـسیرگن  نیـسح  هب  تسا : هدرک 

متس تسد  رد  تسد  سرت ، يور  زا  هک  زور  نآ  دنناوخن ، دیزی  ارم  منامرن و  ار  ناروتس  نامدهدیپس ، : دناوخیم ار  غرفم  نب  دیزی  رعش  نیا 
فدهیب تیب ، ود  نیا  هب  وا  نتـسج  لثمت  مسق  ادخ  هب  متفگ : دوخ  شیپ  دیوگ : . منامب اهنت  ات  دننم  نیمک  رد  اهگرم  هک  یلاحرد  مراذگب ،

[ . 128 . ] تسا هتفر  هکم  هب  دیسر  ربخ  هک  تشذگن  زور  ود  تسین .

ربمایپ ربق  رانک  مود ، راب 

سپ دناوخ . زامن  تعکر  ود  تفر . ربمایپ  ربق  ترایز  هب  مه  زاب  مود  بش  تشگرب ، شاهناخ  هب  نیسح  ماما  هاگرحس  : تسا هتـشون  مثعانبا 
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! ایادخ ینادیم . هک  تسا  هدمآ  شیپ  يراک  مدمحم . رتخد  رـسپ  مه  نم  تسا . دمحم  تربمایپ  ربق  نیا  ادنوادخ ! : تفگیم نینچ  زامن  زا 
وت ياضر  هچنآ  مهاوخیم  وت  زا  شبحاص  ربق و  نیا  قح  هب  مارتحا ! تلالجاب و  يادـخ  يا  مرازیب . رکنم  زا  مراد و  تسود  ار  فورعم  نم 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دوبر . ار  شنامشچ  باوخ  ياهظحل  داهن و  ربق  رب  رس  مدحبص  تسیرگ . حبـص  ات  سپـس  . ینیزگرب میارب  تسا  نآ  رد 

دنابسچ هنیس  هب  ار  نیسح  هکنآ  ات  دیآیم . شرس  تشپ  ولج و  تسار و  پچ و  رد  ناگتشرف  زا  ییاههتسد  هارمه  هک  دید  ار  ملـس  هلا و  و 
تما زا  یعمج  هارمه  البرک  نیمزرـس  رد  هک  تمنیبیم  يدوزب  هحفص 55 ] ایوگ [  نیسح ! مرسپ  دومرف : دیـسوب و  ار  شمـشچ  ود  نایم  و 
نانآ هب  ارم  تعافـش  تمایق  رد  ادخ  دوشیم !؟ هچ  ار  نآ  دنراد . تعافـش  دیما  لاح  نیع  رد  نالتاق  دـش و  یهاوخ  هتـشک  بل  هنـشت  نم ،

، تشهب رد  ار  وت  دناوت . قاتـشم  نونکا  دندمآ و  نم  شیپ  تردارب  ردام و  ردپ و  نیـسح ! مزیزع  دـنرادن . ياهرهب  ادـخ  دزن  نانآ  دـناسرن .
! ادج ای  تفگیم : دینشیم و  ار  وا  نخس  تسیرگنیم و  شدج  هب  باوخ  رد  نیسح  یسریمن . اهنآ  هب  تداهـش  اب  زج  هک  تسا  یتاجرد 

وت نیسح ! يا  دومرفیم : ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربب . تاهناخ  هب  تدوخ  اب  ریگب و  مه  ارم  تسین ، ایند  هب  تشگزاب  هب  يزاین  ارم 
تمایق زور  تردپ  يومع  تیومع و  تردارب ، تردپ ، وت ، یـسرب . نآ  میظع  شاداپ  هب  دوش و  تايزور  تداهـش  ات  يدرگرب  ایند  هب  دیاب 

شاهداوناخ و هب  ار  شباوخ  دوب . نارگن  تحاران و  دش . رادیب  باوخ  زا  نیـسح  دـیوگ : . دـیوش تشهب  دراو  ات  دـیوشیم  هتخیگنارب  مه  اب 
مالسلاهیلع یلع  نب  نیسح  دوبن . ربمایپ  نادناخ  زا  رتنایرگ  رتنیگهودنا و  ینادناخ  برغ ، قرش و  رد  زور  نآ  تفگ . بلطملادبع  نادنزرف 

شردارب ربق  دزن  سپـس  درک . عادو  دـناوخ و  زامن  اجنآ  تفر ، شردام  ربق  دزن  هنابـش  دوش . جراخ  هنیدـم  زا  تفرگ  میمـصت  دوش و  هدامآ 
[ . 129 . ] تشگرب شاهناخ  هب  سپس  درک . لمع  هنوگ  نامه  تفر و  نسح  ماما 

شردارب اب  ماما  رادید 

تعیب زا  مالسلاهیلع  نیسح  مردارب  نوچ  : تفگیم لیقع  لآ  اب  هک  دنکیم  لقن  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  رمع  زا  سوواط  نب  دیس 
زا یبتجم  ماما  تردارب  موش ! تیادـف  هللادـبعابا ! ای  مدرک : ضرع  متفای . غراف  ار  وا  مدیـسر و  وا  تمدـخ  درک ، عاـنتما  هنیدـم  رد  دـیزی  اـب 

: متفگ موشیم ؟ هتـشک  نم  هک  داد  ربخ  ار  وت  دومرف : دنابـسچ و  هنیـس  هب  ارم  دش . دنلب  ماهلان  دادـن و  ملاجم  کشا  درک ... تیاور  شردـپ 
تعیب يدرکن و  یمادقا  ارچ  سپ  يرآ ، متفگ : داد ؟ ربخ  نم  ندـش  هتـشک  زا  ایآ  تردـپ  قح  هب  ار  وت  دومرف : ربمایپ ! رـسپ  يا  دـنکن  ادـخ 

نم ربق  هک  هداد  ربخ  هدیناهاگآ و  نم  تداهش  شتداهش و  زا  ار  وا  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مردپ  دومرف : ؟ يدومنن
ار شردـپ  همطاف ، مردام  داد . مهاوخن  تلذ  هب  نت  زگره  منادیمن ؟ نم  هک  ینادیم  ار  يزیچ  ینکیم  لایخ  دوب . دـهاوخ  وا  ربق  کـیدزن 

شنادنزرف ندرزآ  اب  ار  همطاف  ترـضح  هک  سک  ره  دراد . تیاکـش  شاهیرذ  هب  تبـسن  شتما  راتفر  زا  هک  یلاح  رد  درک ، دهاوخ  رادید 
[ . 130 . ] دوشیمن هحفص 56 ] تشهب [  دراو  تسا ، هدرزآ 

هیفنح دمحم  شردارب  اب  ماما  نخس 

ترـضح نآ  هب  دوریم . اجک  تسنادیمن  یلو  تسناد ، هنیدـم  زا  نتفر  نوریب  رب  ار  ماما  میمـصت  هیفنح ، دـمحم  نوچ  : دـیوگ دـیفم  خـیش 
هب دارفا  نیرتهتـسیاش  وت  منکیمن و  هریخذ  وت  يارب  زج  ار  مایهاوخریخ  یمدرم . نیرتزیزع  نیرتـبوبحم و  نم  شیپ  وت  ناـجردارب ! تفگ :

. نک توعد  شیوخ  هب  ار  نانآ  تسرفب و  مدرم  يارب  ار  تیاههمان  ریگب و  هلصاف  اهرهـش  زا  یناوتیم  ات  دیزی و  اب  تعیب  زا  ینم . تحیـصن 
زا دنوادخ  راک ، نیا  اب  دندش ، عمج  يرگید  سک  رود  رگا  نک و  رکـش  تمعن  نیا  رب  ار  ادـخ  دـندرک ، تعیب  وت  عفن  هب  وت و  اب  مدرم  رگا 

راچد مدرم  يوش و  اهرهش  نیا  زا  یکی  دراو  هک  مراد  نآ  میب  تسا . هدشن  مک  يزیچ  وت  يرترب  يدرمناوج و  زا  هتساکن و  وت  لقع  نید و 
نیا نیرتهب  يریگب و  رارق  اههزین  جامآ  نیلوا  وت  دـیآ و  شیپ  يریگرد  نانآ  نیب  هاـگنآ  وت . رب  یهورگ  وت و  اـب  یهورگ  دـنوش ، فـالتخا 

؟! ردارب مورب  اجک  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  . ددرگ نارگید  زا  رتلیلذ  شنادناخ  رتلامیاپ و  شنوخ  ردام ، ردـپ و  ناج و  رظن  زا  تما 
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هب يرهـش  زا  ربـب و  هاـنپ  اـههوک  فاکـش  اـهرازگیر و  هب  هنرگو  تسا  نیمه  هار  هک  دوـب ، نما  تهاـگیاج  رگا  يآ . دورف  هکم  رد  تفگ :
تحیـصن مردارب ! دومرف : دوب . دـهاوخ  رتتسرد  وت  يأر  يروآ ، يور  عوضوم  هب  وت  رگا  دـماجنایم . اجک  هب  مدرم  راک  ینیبب  اـت  يرهش ،

مالـسلاهیلع ماـما  هک  تـسا  هدوزفا  مـثعانبا  [ . 131 . ] دـشاب زیمآتیقفوـم  تـسرد و  وـت  رکف  هـک  مراد  دــیما  يدوـمن . یناـبرهم  يدرک و 
همانرب و نامه  نانآ ، رظن  راک و  مناوریپ ، ناگدازردارب و  ناردارب و  مه  نم ، مه  ماهدش . هدامآ  مورب و  هکم  هب  ماهتفرگ  میمـصت  نم  : دومرف

نم زا  ار  ناشیاهراک  زا  کی  چـیه  یـشاب و  نانآ  زا  نم  ناسرربخ  ینامب و  هنیدـم  رد  هک  تسین  يروط  ردارب ! يا  وت  اـما  و  تسا . نم  رظن 
[ . 132 . ] يرادن ناهنپ 

جورخ ماگنه  ماما  تیصو 

هحفـص 57] تشاگن [ : هیفنح  دمحم  شردارب  يارب  ار  همانتیـصو  نیا  دیبلط و  يذغاک  بکرم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  : دیوگ زین 
اـتکی و يادـخ  زج  هک  دـهدیم  یهاوـگ  نیـسح  تسا : هیفنح  دـمحم  شردارب  هب  یلع  نب  نیـسح  تیـصو  نیا ، میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب 

تماـیق تسا ، قح  خزود  تشهب و  تسا . هدروآ  قـح  يوـس  زا  ار  قـح  تسوا ، يهداتـسرف  هدـنب و  دـمحم ، تسین . يدوـبعم  کیرـشیب ،
جورخ متـس ، يزیگناداسف و  نایغط و  سوه و  يور  زا  زگره  نم  دزیگنایمرب . ار  اهروگ  رد  ناگتفخ  دـنوادخ ، دـمآ و  دـهاوخ  کـشیب 

مدـج و شور  هریـس و  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخیم  مدرک . جورخ  مدـج  تما  رد  حالـصا  بلط  يارب  هکلب  مدرکن ،
، دنک در  نم  رب  سک  ره  تسا و  رتراوازـس  قح  هب  دنوادخ  دریذـپب ، ارم  قح ، شریذـپ  اب  سک  ره  منک . تکرح  بلاطیبا  نب  یلع  مردـپ 
زج مقیفوت  مردارب ! تسوت . هب  نم  تیصو  نیا  . تسا نارواد  نیرتهب  وا  هک  دنک  يرواد  قح  هب  نم  موق  نم و  نایم  دنوادخ  ات  منکیم  ربص 

دمحم شردارب  هب  دز و  رهم  نآ  هب  دیچیپ و  ار  همان  مالسلاهیلع  نیسح  دیوگ : . مدرگیمزاب وا  يوس  هب  مدرک و  لکوت  وا  رب  تسین . ادخ  زا 
[ . 133 . ] درک یظفاحادخ  وا  زا  سپس  درپس . هیفنح 

هشیش ربخ  هملسما و  اب  رادید 

يهدننک تیبرت  هک  هملسما  دور ، قارع  يوس  هب  تفرگ  میمصت  مالسلاهیلع  نیسح  نوچ  : دنکیم تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  هزمحنبا 
دوب و وا  دزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  تبرت  تشاد و  يدـیدش  يهفطاع  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  دوب و  ماما  دزن  دارفا  نیرتبوبحم  دوب و  نیـسح 
! مرسپ تفگ : ترضح  نآ  هب  داتـسرف . مالـسلاهیلع  نیـسح  دزن  ار  یـسک  دوب ، هدرپس  يو  هب  ار  نآ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
زا تفگ : ردام ؟ ارچ  دومرف : يورب ؟ قارع  هب  ادابم  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : مورب . قارع  هب  مهاوخیم  رداـم ! دومرف : يور ؟ نوریب  یهاوخیم 
ادخ لوسر  هک  هتسبرد  ياهشیش  رد  تسا ، نم  شیپ  وت  تبرت  مرسپ ! دوشیم . هتـشک  قارع  رد  نیـسح  مرـسپ  دومرفیم : هک  مدینـش  ربمایپ 

وا و یمتح  ياضق  یهلا و  ریدقت  زا  نم  دش . مهاوخ  هتشک  نم  دنگوس  ادخ  هب  ردام ! دومرف : . تسا هدرپس  نم  هب  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 
رگا ردام ! دومرف : ؟ يوریم اجک  سپ  دش ، یهاوخ  هتشک  رگا  اتفگـش ! تفگ : مزیرگیمن . تسا  هدش  بجاو  دنوادخ  يوس  زا  هک  ینامرف 

نآ رد  هک  ار  یتعاـس  اـج و  نم ، تسین . گرم  زا  ياهراـچ  ادـخ  هب  ناـجردام ! موریم . ادرف  سپ  مورن  ادرف  رگا  موریم ، ادرف  مورن  زورما 
وت هک  هنوگنآ  مرگنیم ، نآ  هب  و  مسانشیم ، ار  وت  هک  هنوگ  نامه  مسانشیم ، هحفص 58 ] بوخ [  ار  مدوخ  نفد  لحم  موش و  یم  هتشک 

يزیچ ترضح  . يرآ تفگ : مهد . تناشن  ار  منارای  مدوخ و  هاگیاج  ربق و  يراد ، تسود  رگا  دومرف : ياهدید ؟ ار  نآ  تفگ : مرگنیم . ار 
. داد وا  هب  تبرت  نآ  زا  داد و  ناشن  وا  هب  ار  شباحـصا  دوخ و  هاگیاج  نفدم و  هکنآ  ات  تشگ  راومه  وا  يارب  نیمز  تفگن ، هللا » مسب   » زج

اروشاع زور  نم  تفگیم : هملسما  هب  هک  یلاح  رد  دش ، جراخ  مالسلاهیلع  نیـسح  تخیمآ . دوب  وا  شیپ  هک  یکاخ  اب  ار  تبرت  نآ  مه  وا 
[ . 134 . ] موشیم هتشک 
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شیاههمع بلطملادبعینب و  نانز  اب  ماما  رادید 

ناـنز دور ، نوریب  هنیدـم  زا  تفرگ  میمـصت  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوچ  : دـنکیم لـقن  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  زا  شیوخ  دنـس  اـب  هیولوقنبا 
هحون  ) ار راک  نیا  ادخ  هب  ار  امـش  دومرفیم : تفریم و  هار  نانآ  نایم  مالـسلاهیلع  نیـسح  دندمآ ، درگ  يرگ  هحون  يارب  بلطملادبعینب 

لثم ام  دزن  زورما  میراد ؟ هگن  هک  يارب  ار  هویش  هیرگ و  سپ  دنتفگ : نانز  دیزاسن . راکشآ  لوسر  ادخ و  ینامرفان  يور  زا  نویش ) يرگ و 
! تیادف هب  نامناج  تسا . ربمایپ ) نارتخد   ) موثلکما بنیز و  هیقر و  همطاف و  یلع و  ملـس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زور 

هحون نیـسح ! ای  دـنتفگیم : نانک  هیرگ  شیاـههمع  یـضعب  ! هتفر تسد  زا  ناـکین  بوبحم  يا  راد  رود  هب  گرم  زا  ار  دوخ  ادـخ  هب  ار  وت 
ادخ لوسر  بوبحم  دنتـشگ . راوخ  تخاس و  راوخ  ار  شیرق  مشاهینب  زا  فت  يهتـشک  : دنتفگیم وت  گوس  رد  هک  مدینـش  ار  نج  يرگ 

رد و  تسا ، رورس  هک  میرگیم  نیـسح  رب  : دنتفگیم هحون  اب  نانز  زین  . تخاس راکـشآ  ار  اهیگرزب  دوب و  گرزب  وت  تبیـصم  دوبن . راکهبت 
اهرهـش دیـشروخ  بورغو ، حبـص  ماـگنه  ددرگیم ، خرـس  نامـسآ  قاـفآ  دریگیم ، هاـم  دوشیم و  هلزلز  دوشیم ، دیفـس  وـم  وا  كوـس 

وا تداهش  تسا و  رادغاد  وا  گرم  رد  رشب  قیالخ و  يهمه  هک  تسا  همطاف  رسپ  نیسح  نیا  ددرگیم . هریت  اج  همه  دوشیم و  دولآرابغ 
[ . 135 . ] دزاسیم راوخ  ار  ام 

هنیدم زا  ماما  جورخ 

ناگدازردارب هحفـص 59 ] نادنزرف و [  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  هکم  يوس  هب  بجر  هبنشکی 28  بش  بش ، نامه  ماما  : دیوگ دیفم  خیش 
رهـش زا  نارگن  كاـنمیب و  : » دـناوخیم ار  هیآ  نیا  ترـضح  نآ  و  هیفنح ، دـمحم  رگم  دـندوب  شهارمه  شناگتـسب  رتـشیب  شناردارب و  و 

[ . 137 [ ». ] 136  ] شخب تاجن  ناراکمتس  زا  ارم  اراگدرورپ ! تفگیم : هک  یلاح  رد  تفر ، نوریب 

مشاهینب هب  وا  يهمان 

دمحم ندشن  هارمه  مالسلاهیلع و  نیسح  جورخ  مالسلاهیلع ، قداص  ماما  دزن  : هک دنکیم  لقن  نارمح  نب  ةزمح  زا  دوخ  دنس  اب  یمق  رافص 
. نکن لاؤس  هراب  نیا  رد  رگید  سپ  نیا  زا  تفگ و  مهاوخ  تیارب  یثیدـح  هراـب  نیا  رد  هزمح ! يا  دومرف : ترـضح  میدرک . داـی  ار  هیفنح 
. مشاهینب هب  یلع  نب  نیسح  زا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  :» تشون نینچ  دیبلط و  ياهمان  دش ، ادج  هکم  يوس  هب  نوچ  مالـسلاهیلع  نیـسح 
وا رادید  [ . 138 .« ] مالسلاو دیسر . دهاوخن  يزوریپ  هب  دنامب ، اج  سک  ره  دوشیم و  دیهش  نم  اب  ددنویپب ، نم  هب  امش  زا  سک  ره  دعب ، اما 

هنیدم زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  : دـنکیم تیاور  نینچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  شیوخ  دنـس  اب  دـیفم  خیـشناینج  ناگتـشرف و  اب 
هدرک مالـس  وا  هب  هدومن و  رادـید  ار  وا  یتشهب  نابـسا  رب  راوس  تسد و  رد  ییاهحالـس  اب  رادـناشن ، ناگتـشرف  زا  ییاـههورگ  دـش ، نوریب 

. دناسر يرای  ام  يهلیـسو  هب  ار  وت  دج  ددعتم ، ياهاج  رد  ناحبـس  يادخ  شردارب ! ردپ و  دج و  زا  سپ  مدرم  رب  ادـخ  تجح  يا  دـنتفگ :
مدش البرک  دراو  یتقو  تسالبرک . هک  متداهـش  لحم  ربق و  رانک  ام  هاگهدعو  دومرف : نانآ  هب  تسا . هداتـسرف  وت  دادـما  هب  ار  ام  مه  نونکا 

وت اب  ات  يراد  میب  دنکیم  دروخرب  وت  اب  هک  ینمشد  زا  ایآ  مینک . تعاطا  میونشب و  ات  هد  نامنامرف  ادخ ! تجح  يا  دنتفگ : دییآ . نم  شیپ 
وا دزن  ناملسم  ناینج  زا  ییاههورگ  . مسرب نیمزرـس  نآ  هب  هکنآ  ات  دنناسریمن  نم  هب  یبیـسآ  دنرادن و  نم  رب  یهار  نانآ  دومرف : میـشاب ؟

يهمه یتسه  هک  اجنیمه  رد  هک  یهد  نامرف  رگا  هدـب . يراد  هک  يروتـسد  ره  مییوت . روای  ناوریپ و  اـم  اـم ! رورـس  يا  دـنتفگ : دـندمآ و 
مدج رب  هک  ار  نآرق  يهیآ  نیا  ایآ  دومرف : ناشیا  هب  درک و  ریخ  ياعد  ار  نانآ  مالسلاهیلع  نیسح  مینکیم . نانچ  مینک ، دوبان  ار  تنانمشد 

[139 . ] دیشاب راوتسا  هحفص 60 ] ياهجرب [  رد  دنچره  دیآیم ، ناتغارس  هب  گرم  دیـشاب ، اج  ره  : » هک دیاهدناوخن  هدش  لزان  ادخ  لوسر 
سپ منامب ، اج  نیمه  نم  رگا  [ » 140 . ] دش دنهاوخ  نوریب  شیوخ  هاگتداهش  هب  هدش ، هتشون  نانآ  رب  تداهـش  هک  نانآ  : » تسا هدومرف  «و 
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، درتسگ ار  نیمز  دـنوادخ ، هک  زور  نآ  دـمرایب ؟ البرک  رد  نم  هاگیاج  رد  یـسک  هچ  و  دـنوش ؟ هدومزآ  يزیچ  هچ  اـب  تخبدـب  مدرم  نیا 
دیوشیم رضاح  اروشاع  زور  هبنـش ، زور  یلو  داد . رارق  نانآ  يارب  ترخآ  ایند و  رد  ینمیا  يهیام  منایعیـش و  هاگهانپ  دیزگرب و  ار  البرک 

دزن ارم  رـس  دنوش و  بیقعت  هک  دننامیمن  مناردارب  ناشیوخ و  هداوناخ و  زا  سک  چـیه  نم  زا  سپ  موشیم و  هتـشک  زور  نآ  رخآ  رد  هک 
تسا و مزال  تنامرف  تعاطا  هکنیا  دوبن  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  ادـخ ! بیبح  دـنزرف  ادـخ و  بیبح  يا  دـنتفگ : ناینج  . دـنربیم نوعلم  دـیزی 

تردق مسق  ادخ  هب  دومرف : نانآ  هب  ماما  میدرکیم . دوبان  دنسرب  وت  هب  هکنآ  زا  شیپ  ار  تنانمشد  يهمه  تسین ، زیاجام  رب  نآ  اب  تفلاخم 
[141 . ] دنامب هدنز  لیلد  تجح و  اب  دنامیم ، هدنز  سک  ره  دوش و  كاله  سک  ره  ات   » یلو تسا ، رتشیب  امـش  زا  نانآ  ندرک  دوبان  رب  ام 

[ . 142 » ]

هکم هب  ماما  دورو 

هب نوچ  : » دناوخیم ار  هیآ  نیا  دوب ) نابعـش  موس  هعمج  بش  شدورو   ) دـش هکم  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  : دـیوگ دـیفم  خـیش 
تفر و اب  هکم  مدرم  دـمآ و  دورف  سپـس  [ » 143 . ] دنک تیاده  تسار  هار  هب  ارم  دـنوادخ  هک  تسا  دـیما  تفگ : درک ، يور  نیدـم  يوس 
زا ياهشوگ  رد  دوب . هکم  رد  ریبز  رـسپ  فارطا . مدرم  دندوب و  هدمآ  هکم  هب  هرمع  يارب  هک  یناسک  زین  دـندروآ . يور  شروضح  هب  دـمآ 

ماما دزن  نایم  رد  زور  کی  ای  یپ  رد  یپ  زور  ود  یهاگ  دـمآیم . ماما  تمدـخ  مدرم  هارمه  دوب و  لوغـشم  فاوط  زامن و  هب  ادـخ  يهناـخ 
، تسا رهش  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  یتقو  ات  هک  تسنادیم  هک  ارچ  دوب ، رگید  سک  ره  زا  رتنیگنـس  ریبز  رـسپ  يارب  ماما  روضح  دمآیم .

[ . 144 . ] دنراد يرتشیب  مارتحا  تعاطا و  ترضح  نآ  هب  تبسن  مدرم  دننکیمن و  تعیب  وا  اب  زاجح  مدرم 

رمع نب  هللادبع  سابعنبا و  اب  وا  رادید 

نب هحفص 61 ] هللادبع [  دنام . هکم  رد  ار  هدعقیذ  لاوش و  ناضمر و  هام  نابعـش و  هام  يهدنامیقاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دیوگ مثعانبا 
هنیدـم هب  هک  دـندوب  هتفرگ  میمـصت  دندیـسر و  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  تمدـخ  ود  ره  دـندوب . هکم  رد  زین  رمع  نب  هللادـبع  سابع و 

نیا متس  ینمشد و  نک . اورپ  تسوا  يوس  هب  وت  تشگزاب  هک  ییادخ  زا  هللادبعابا  ای  داب  وت  رب  ادخ  تمحر  تفگ : رمع  هللادبع  دندرگزاب .
يور وا  هب  ایند  لوپ  رطاخ  هب  مدرم  هک  متـسین  نمیا  نآ  زا  هدیـسر ، تموکح  هب  هیواـعم  نب  دـیزی  هک  نونکا  ینادیم . امـش  اـب  ار  نادـناخ 
نیسح : » دومرفیم هک  مدینش  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دنوش . هتشک  يرایسب  هورگ  زین  وت  هار  رد  دنـشکب و  ار  وت  دنروآ و 
مدرم لثم  تسا  بوخ  نم  رظن  هب  دزاسیم ». ناشراوخ  تمایق  زور  ات  دنوادخ  دننکن ، شايرای  دنـشکب و  ار  وا  رگا  دـش و  دـهاوخ  هتـشک 

ملاظ هورگ  نیا  وت و  نایم  دـنوادخ  دـیاش  ینک . ربص  مه  نونکا  يدرک ، ربص  هیواعم  تموکح  رب  رتشیپ  هک  ناـنچمه  ینک و  حلـص  رگید 
نآ شردپ  وا و  يهرابرد  ادخ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  میآرد  وا  حلـص  رد  منک و  تعیب  دیزی  اب  نم  ایآ  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  . دنک مکح 

: دومرف شیوخ  تایح  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هللادـبعابا ! ای  یتفگ  تسار  تفگ : سابعنبا  تسا !؟ هدومرف  ار  نانخس 
تـسد رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  تشک . دـهاوخ  ار  نیـسح  مرتخد ، رـسپ  مرـسپ و  وا  درادرب . وا  زا  ار  شتکرب  ادـخ  راک ؟ هچ  دـیزی  اب  ارم 

یگناگد نانآ  ياـهنابز  اـهلد و  ناـیم  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دوشیمن  هتـشک  دـننکیمن  عاـفد  وا  زا  هک  یهورگ  مشچ  لـباقم  رد  وا  تسوا ،
: تفگ مربمایپ . رتخد  رـسپ  نم  هک  ینادیم  سابعنبا ! يا  دومرف : تسیرگ و  مه  مالـسلاهیلع  نیـسح  تسیرگ . سابعنبا  سپـس  . دنکفایم
زامن و بوجو  لثم  تسا ، بجاو  تما  نیا  رب  زین  وت  يرای  تسین . ربمایپ  رتخد  رسپ  یسک  وت  زج  ایند  رد  هک  مینادیم  میـسانشیم و  يرآ ،
هک یهورگ  يهرابرد  ییوگیم  هچ  سپ  سابعنبا ! يا  دومرف : نیـسح  . دـنک در  ار  يرگید  دریذـپب و  ار  یکی  دـناوتیمن  یـسک  هک  هزور 

ربمایپ و هاگداز  رانک  زا  وا و  ربق  راوج  ربمایپ و  مرح  زا  شهاگدازو و  رهش  هناخ و  زا  ار  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  رـسپ 
ار وا  دـنهاوخیم  دروآ . هانپ  دـناوتیمن  ییاج  هب  هک  دنتـشاذگاو ، رارقیب  ناـساره و  ار  وا  دـندرک و  نوریب  وا  ترجه  لـحم  وا و  دجـسم 
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سپ يافلخ  ربمایپ و  تنس  هن  هدیزگرب و  یتسرپرس  ادخ  زج  هن  هداد و  رارق  یکیرش  ادخ  يارب  هن  هک  یلاح  رد  دنزیرب ، ار  شنوخ  دنشکب ،
زج دندیزرو و  رفک  لوسر  ادـخ و  هب  نانآ  :» میوگیمن ار  اههیآ  نیا  زج  نانآ  يهرابرد  تفگ : سابع  نبا  تسا ! هتخاس  نوگرگد  ار  وا  زا 
هب هن  دندیدرت ، رد  نیا  نیب  دننکیمن ، دای  ار  ادخ  یکدنا  زج  دننکیم و  ایر  مدرم  اب  [ »، » 145 . ] دنروآیمن اج  هب  زامن  یتسس  تلاسک و  اب 

یهورگ نینچ  رب  [ » 146  ] تفای یهاوخن  یتاجن  هار  وا  يارب  دـنک ، هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  و  هحفـص 62 ] نانآ [ . يوس  هب  هن  نانیا و  يوس 
هک رادـنپم  ییارهز  رـسمه  اتمه و  رـسپ  ربمایپ و  هب  راـختفا  يهلـسلس  رـس  وت  ربماـیپ ! رتخد  رـسپ  يا  وت  اـما  و  دـیآیم . دورف  گرزب  يـالب 

ترضح تربمایپ  وت و  گنج  هب  دنادرگ و  يور  وت  يراوجمه  زا  سک  ره  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  تسا . لفاغ  نارگمتـس  راک  زادنوادخ 
تیادف تفگ : سابعنبا  . شاب دهاش  ایادخ ! تفگ : مالسلاهیلع  نیسح  . دوب دهاوخن  یبیصن  ار  وا  دیآرب ، ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

رگا دـنگوس ! اتکی  يادـخ  هب  يراد . نم  زا  يرای  راظتنا  ینک و  توعد  تدوخ  يوس  هب  ارم  یهاوخیم  ییوگ  ربمایپ ! رتخد  رـسپ  يا  موش 
ره میامـش . تمدـخ  رد  نم  ماهدرکن . ادا  ار  وت  قح  مدـص  کی  دـتفاورف ، متـسد  زا  ات  مگنجب  ردـق  نآ  مریـشمش  نیا  اـب  وت  يور  شیپ  رد 
ای : تفگ درک و  مالسلاهیلع  نیسح  هب  ور  سپس  راذگاو . راک  نیا  زا  ار  ام  رتمارآ ! سابعنبا ! تفگ : رمع  هللادبع  . هدب یهاوخیم  يروتـسد 

دوخ و هاگداز  زا  يآرد و  یتشآ  رد  زا  مدرم  لثم  درگرب و  هنیدم  هب  اجنیمه  زا  رادرب و  تسد  ياهتفرگ  هک  یمیمصت  زا  رتمارآ ! هللادبعابا !
مه رگا  هدـن . رارق  تدوخ  رب  یتجح  هار و  هرهبیب ، هورگ  نیا  يارب  شابم و  بیاـغ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تدـج  مرح 
وا راک  زا  ار  وت  دـنوادخ  دـنکن و  رمع  نادـنچ  هیواعم  نب  دـیزی  دـیاش  ینکیم . هچ  ینیبب  ات  دـنرادن ، يراک  وت  اب  ینکن ، تعیب  یهاوخیم 
هب نم  وت  رظن  هب  ایآ  رمع ! رسپ  يا  ادخ  هب  ار  وت  نخس ! نیا  رب  ياو  تسا ، یقاب  نیمز  اهنامسآ و  ات  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  . دنک تیافک 
هب تفگ : رمع  رـسپ  رادربنامرف . اونـش و  متـسه و  میلـست  نادرگرب . تسار  هار  هب  ارم  منکیم ، هابتـشا  نم  وت  رظن  هب  رگا  موریم ؟ اـطخ  هار 

دیزی هک  ینانچ  ربمایپ  هب  تبـسن  یگدیزگرب  یکاپ و  رد  وت  دهدیمن و  رارق  اطخ  هار  رب  ار  ربمایپ  رتخد  رـسپ  زگره  مه  ادخ  هن ! مسق  ادـخ 
اوران تما ، نیا  تسد  زا  دـنوش و  ور  هب  ور  وت  اب  ریـشمش  اب  هک  مراد  نآ  میب  یلو  تسین . هنوگ  نآ  تفـالخ  يارب  زگره  هیواـعم  نب  دـیزی 

يا تاهیه  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  . نیـشنب تاهناخ  رد  نکن و  تعیب  زگره  ینک  تعیب  یهاوخیمن  رگا  درگرب و  هنیدـم  هب  ام  اب  ینیبب .
زا ایآ  دنشکب . ارم  ای  منک  تعیب  هتساوخان  ای  هک  دننآ  یپ  رد  دنبای ، تسد  نم  هب  مه  رگا  دنرادیمنرب و  تسد  نم  زا  هورگ  نیا  رمع ! رـسپ 
هک یلاح  رد  دندرب ، لیئارساینب  زا  ياهراکدب  نز  دزن  ار  مالسلاهیلع  ایرکز  نب  ییحی  رس  هک  ینادیمن  ار  نیا  ادخ  رظن  رد  ایند  یگیامورف 
رد سپس  دنشکیم ، ار  ربمایپ  داتفه  دیـشروخ ، عولط  يهلـصاف  رد  لیئارـساینب  هک  ینادیمن  ایآ  دوب ؟ هدوشگ  نابز  نانآ  دض  رب  رـس ، نآ 

ار نانآ  سپس  درکیمن . باتش  ناشرفیک  رد  مه  ادخ  هحفص 63 ] و [  دناهدرکن ؟ يراک  چیه  ایوگ  دنتسشنیم ، دتس  داد و  هب  ناشیاهرازاب 
ندش هارمه  رگا  رمع ! رسپ  يا  [ 147 ... ] شکم تسد  نم  يرای  زا  نک و  اورپ  ادخ  زا  رمع ! نب  هللادبع  يا  درک . راتفرگ  تردق  تزع و  هب 

هلـصاف هورگ  نیا  زا  نکم . شومارف  ار  نم  يارب  اعد  ، زاـمن ره  یپ  رد  یلو  يدازآ ، يراد و  رذـع  وت  تسا ، نیگنـس  تخـس و  وت  رب  نم  اـب 
يومعرـسپ وت  سابعنبا ! يا  دومرف : درک و  سابعنبا  هب  ور  ماما  هاگنآ  . دـماجنایم اجک  هب  اهراک  ینیبب  ات  نکن  تعیب  نانآ  اب  دوز  ریگب و 

تروشم رظن و  وت  زا  زین  وا  يدرکیم . یهاوخریخ  زین  مردـپ  راـنک  رد  يدادیم و  ناـمرف  ریخ  هب  ماهتخانـش  ار  وت  هک  یتقو  زا  ینم و  ردـپ 
ناـهنپ نم  رب  يزیچ  تدوخ  راـبخا  زا  ورب و  هنیدـم  هب  دـنوادخ  ظـفح  هاـنپ و  رد  یتـفگیم . ار  تسرد  هار  تروشم  رد  وت  تساوـخیم و 

غارـس دـندرک ، يرای  كرت  رگا  دـنام . مهاوخ  اجنیا  دـننکیم  مايرای  دـنرادیم و  تسود  ارم  اج  نیا  مدرم  منیبب  هک  ینامز  ات  نم  دـنامن .
معن هللا و  یبـسح  : » دروآ ناـبز  رب  دـش ، هدـنکفا  شتآ  رد  هک  هاـگنآ  لـیلخ  میهاربا  هک  مدـنبیم  لد  ینخـس  هب  تـفر و  مهاوـخ  نارگید 
نانآ اب  مه  نیـسح  تسیرگیم . تدـشب  نامز  نآ  رد  مه  رمع  هللادـبع  تسیرگ . ساـبعنبا  . دـش تمالـس  درـس و  وا  رب  شتآ  و  لـیکولا »
دینش سابعنبا  یتقو  اهزور  نآ  تسا : هتفگ  زین  [ . 148 . ] دنتفر هنیدم  هب  مه  ود  نآ  درک . یظفاحادـخ  نانآ  زا  هاگنآ  تسیرگیم . یتعاس 
رسپ يا  موش  تیادف  تفگ : داد و  مالس  دیـسر و  ماما  تمدخ  دمآ . هکم  هب  دورب ، قارع  هب  دهاوخیم  هدمآ و  هکم  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

تـساوخ هب  اهزور  نیا  رد  يرآ ، دومرف : ترـضح  ینکب ؟ یهاوخیم  هچ  يوریم . قارع  هب  هک  هدـش  عیاش  نینچ  مدرم  نیب  ربماـیپ ! رتخد 
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ار هقطنم  دنـشاب و  هتـشک  ار  دوخ  رادنامرف  هک  يورب  یموق  يوس  هب  رگا  هن . ادخ  هب  ار  وت  تفگ : سابعنبا  . منک نینچ  مراد  میمـصت  ادـخ 
یلو دـناهدرک ، توعد  ار  وت  رگا  یلو  تساجب . تسرد و  نانآ  يوس  هب  تنتفر  دنـشاب ، هدرک  درط  ار  شنانمـشد  هدروآرد و  هطلـس  تحت 

، قارع هک  ینادیم  دـنناوخیمارف . لاتق  گـنج و  هبار  وت  تسا ، ریزارـس  ناـنآ  يوس  هب  لاـملاتیب  تسا و  طلـسم  ناـنآ  رب  ناـنچمه  یلاو 
مه رهـش  رد  دناهدرک ، تعیب  دیزی  اب  مه  مدرم  هدـش ، دیهـش  اجنآ  مه  تاهدازومع  دناهتـشک ، اجنآ  ار  تردارب  ردـپ و  هک  تسا  ینیمزرس 
مرح نیمه  رد  نک و  اورپ  ادخ  زا  . يوش هتـشک  هک  مراد  نآ  میب  دنرانید ، مهرد و  يهدرب  زورما  مه  مدرم  دهدیم ، نامرف  دایز  نب  هللادیبع 
هتشک هکم  رد  هکنیا  ات  تسا  رتبوبحم  میارب  موش ، هتشک  قارع  رد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  هحفص 64 ] نامب [ . ادخ 
دیسر ماما  تمدخ  سابعنبا  نآ ، زا  سپ  . مشیدنایم راک  هب  تبسنو  منکیم  ریخ  بلط  ادخ  زا  لاح  نیا  اب  تسا ، یمتح  ادخ  ریدقت  موش .
اهژد اجنآ  رد  هک  ورب  نمی  هب  تفگ : تسیچ ؟ دیـسرپ : ماما  يریذپب . نم  زا  رگا  دسریم ، مرظن  هب  رکف  ود  ربمایپ ! رتخد  رـسپ  يا  تفگ : و 

هب يدش  راگدنام  اجنآ  یتقو  يرانکرب  مه  مدرم  زا  يراد و  مه  یناوریپ  اجنآ  تسا ، روانهپ  ینیمزرس  تسا و  يرایسب  ياههرد  اههعلق و  و 
یلو ینابرهم ، هاوخریخ و  وت  هک  منادیم  هدازومع ! دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  . ناسرب ناشعالطا  هب  ار  تدوخ  ياج  سیونب و  هماـن  مدرم 
رگا ربمایپ ! رتخد  رـسپ  يا  تفگ : هاگنآ  دـنکفا ، نییاـپ  ار  شرـس  یتدـم  ساـبعنبا  تسین . مه  ياهراـچ  مورب و  قارع  هب  ماهتفرگ  میمـصت 

هداوناخ و دـش و  هتـشک  هک  نافع  نب  نامثع  لثم  يوش ، هتـشک  مسرتیم  ربم ، تدوخ  اب  ار  ناکدوک  نانز و  نیا  سپ  تسا ، یمتح  تنتفر 
، رهش نیا  نتشاذگ  یلاخو  هکم  زا  تنتفر  نوریب  اب  همطاف ! رسپ  يا  مسق  ادخ  هب  دوبن . هتخاس  ناشیا  زا  يراک  دندرکیم و  هاگن  شنادنزرف 

نیا يهرابرد  دومرف : ماما  . دنوریم وا  غارـس  هب  مدرم  يورب  وت  رگا  درادن . یئانتعا  وا  هب  یـسک  زورما  یتخاس . نشور  ار  ریبز  هللادبع  مشچ 
ریبز هللادبع  هب  شراذگ  سپـس  نم ! تسود  هآ ! تفگیم : هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  وا  شیپ  زا  سابعنبا  . منکیم هراختـسا  ادخ  زا  هلأسم 

. نکب یهاوخیم  يراک  ره  شاب و  لاحـشوخ  تسا ، هدامآ  تیارب  هنیمز  کنیا  : هک نومـضم  نیا  اب  دـناوخیم  يرعـش  هک  یلاح  رد  داـتفا ،
[ . 149 . ] تفرگ دنهاوخ  ار  وت  مه  يزور 

هرارز يدقاو و  اب  ماما  رادید 

میدرک تاقالم  ار  وا  دور ، قارع  يوس  هب  مالسلاهیلع  نیسح  هکنآ  زا  شیپ  بش  هس  : دنکیم لقن  حلج  نب  ةرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  يربط 
هراشا نامسآ  هب  دوخ  تسد  اب  ترضح  تسوا . رب  ناشیاهریـشمش  یلو  تسوا ، اب  مدرم  ياهلد  هکنیا  میتفگزاب و  ار  هفوک  مدرم  یتسـس  و 

هدش و کیدزن  مه  هب  ایشا  هکنیا  دوبن  رگا  دومرف : ترضح  دندمآ . دورف  ناگتشرف  زا  يرامـشیب  دادعت  دش . هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  درک .
یسک یلع  مدنزرف  زج  تساجنآ و  مباحصا  نم و  هاگلتق  هک  مراد  نیقی  یلو  مدیگنجیم  نانآ  اب  ناگتشرف ، نیا  اب  تسا ، هدیـسر  ارف  لجا 

، دور قارع  يوس  هب  تفرگ  میمصت  ترضح  نآ  نوچ  هک  هدش  تیاور  : دیوگ سوواط  نب  دیـس  [ . 150 . ] دهریمن هحفص 65 ] گرم [  زا 
دورد تسین . لاعتم  يادخ  زا  زج  ییورین  دش . دهاوخ  نامه  دهاوخب  ادخ  هچنآ  تسادخ . يارب  شیاتس  دومرف : داتـسیا و  یناوخ  هبطخ  هب 

رایـسب هچ  تسا . نارتخد  ندرگ  يهزیوآ  هک  يدنبندرگ  نوچمه  هدـش ، هدز  مقر  گرم  مدآ ، نادـنزرف  رب  ادـخ . لوسر  رب  یهلا  مالـس  و 
. منکیم رادید  ار  نآ  امتح  هک  هدـش  هدـیزگرب  یهاگتداهـش  نم  يارب  فسوی . هب  بوقعی  قوش  لثم  مشیوخ ، ناگتـشذگ  رادـید  قاتـشم 
زا ار  شیوخ  یهت  ياهکشم  یلاخ و  ياهمکش  دنردیم و  مه  زا  ارم  دنبدنب  البرک  سیواون و  ياهتـشد  يهنـسرگ  ياهگرگ  منیبیم  ایوگ 

بیکش وا  يالب  رب  تسا . نادناخ  ام  يدونشخ  دنوادخ  يدونـشخ  تسین . يزیرگ  هدز ، مقر  ریدقت  ملق  هک  يزور  زا  دننکیم . هتـشابنا  نآ 
هکلب دش ، دـنهاوخن  ادـج  وا  زا  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يهیرذ  دـهدیم . ام  هب  ار  نارباص  لماک  شاداپ  مه  وا  مینکیم و 

ره دـنکیم . افو  نانآ  يهرابرد  ار  شیوخ  يهدـعو  دـنوادخ  دوشیم و  نشور  نانآ  هب  ربمایپ  مشچ  دـنمه . اـب  یهلا  سدـق  میرح  رد  همه 
حبـص ادخ  تساوخ  هب  نم  هک  دـچوکب  ام  اب  تسا ، هدرک  هدامآ  ادـخ  رادـید  يارب  ار  دوخ  دـشخبیم و  هام  هار  رد  ار  شیوخ  نوخ  سک 

نیـسح ماما  دزن  هیفنح  دـمحم  دوش ، جراخ  هکم  زا  تساوخیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شیادرف  هک  یبش  [ . 151 . ] موشیم راپـسهر  ادرف 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comلتقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


هکم رد  دننک . نانچ  زین  وت  اب  مراد  میب  دـندز . گنرین  تردارب  ردـپ و  هب  هک  یـسانشیم  ار  نایفوک  ناجردارب ! تفگ : دـمآ و  مالـسلاهیلع 
مرح رد  ارم  هیواـعم  نب  دـیزی  مسرتیم  مردارب ! دومرف : ماـما  . ینک عاـفد  دوخ  زا  یناوتیم  رتهب  مه  یمرح و  دارفا  نیرتزیزع  مه  هک  ناـمب 
رتهب هک  ورب  فارطا  ای  نمی  هب  سپ  يراد ، میب  نآ  زا  رگا  تفگ : هیفنح  دـمحم  . موش هناخ  نیا  تمرح  کته  ببـس  نم  دـنک و  رورت  یهلا 

هب ربخ  درک ، چوک  مالـسلاهیلع  نیـسح  دش ، هک  حبـص  . مرگنیم تاهتفگ  رد  دومرف : . دـباین تسد  وت  رب  یـسک  ینک و  عافد  دوخ  زا  یناوتب 
هک يدادـن  لوـق  رگم  ردارب ! تفگ : تفرگ و  دوـب  راوـس  هک  ار  ترـضح  نآ  رتـش  ماـمز  دـناسر و  ماـما  هب  ار  دوـخ  دیـسر . هیفنح  دـمحم 
هللا یلص  ادخ  لوسر  وت ، زا  سپ  دومرف : ؟ يدرک باتـش  نتفر  يارب  ارچ  سپ  تفگ : ارچ . دومرف : هحفص 66 ] یشیدنیب [ ؟ منخس  يهرابرد 

: تفگ هیفنح  دمحم  . دنیبب هتشک  ار  وت  تسا  هتـساوخ  ادخ  هک  وش  نوریب  نیـسح ! يا  دومرف : دمآ و  نم  شیپ  باوخ  رد  ملـس  هلا و  هیلع و 
نانآ هتـساوخ  دـنوادخ  هک  دومرف  نم  هب  ربمایپ  دومرف : ؟ يربیم دوخ  اب  ارچ  ار  نانز  نیا  لاح ، عضو و  نیا  اب  سپ  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و 
یلع نب  نیـسح  : دـنکیم تیاور  سابع  نب  هللادـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  يربط  [ . 152 . ] درپـس هر  درک و  یظفاحادـخ  وا  زا  دـنیبب . ریــسا  ار 

ایآ ساـبعنبا ! يا  دوـمرف : وـشم . نوریب  ربماـیپ ! رـسپ  يا  متفگ : وا  هب  مدـید . دـشیم  نوریب  قارع  يوـس  هـب  هـک  یلاـح  رد  ار  مالـسلاهیلع 
دناهداهن نایم  رد  هک  يزار  زا  دومرف : ییوگیم ؟ اجک  زا  متفگ : تساجنآ ؟ زین  منارای  هاگتداهـش  تساـجنآ و  رد  نم  گرم  هک  ینادیمن 

[ . 153 . ] دناهتخومآ نم  هب  هک  یملع  و 

ملسم ترضح  تداهش  هفوک و  ثداوح 

نیسح ماما  هب  نتشون  همان  هفوک و  رد  نایعیش  عامتجا 

زا سپ  تخادرپ و  ینارنخس  هب  نامیلس  دندش  عمج  همه  نوچ  دندمآ . درگ  درص  نب  نامیلس  يهناخ  رد  هفوک  رد  نایعیش  دیوگ : مثعانبا 
يا : تفگ ترضح  نآ  لیاضف  رکذ  وا و  رب  یهاوخ  تمحر  نینمؤملاریما و  درک  دای  وا و  نامدود  ربمایپ و  رب  تاولص  یهلا و  يانث  دمح و 

شرـسپ داد . دهاوخ  ازج  شدبو  کین  رب  ار  وا  مه  دنوادخ  تسا . هدش  دراو  شیوخ  درکلمع  رب  هدرم و  هیواعم  هک  دینادیم  هعیـش ! هورگ 
لآ ياهتوغاط  میب  زا  وا و  اـب  تفلاـخم  رد  مه  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  تسا . هتـسشن  وا  ياـج  رب  دزاـس -  شراوخ  ادـخ  هک  دـیزی - 

هدرک و شايرای  هک  دینادیم  رگا  تسا . دنمزاین  امش  يرای  هب  زورما  دیاهدوب . شردپ  وا و  ناوریپ  مه  امش  تسا . هدمآ  هکم  هب  نایفـسوبا 
یهورگ . دیهدن بیرف  ار  درمگرزب  نآ  دیراد ، یهاتوک  یتسـس و  میب  رگا  دیـسیونب و  شیارب  توعد  يهمان  دیگنج ، دـیهاوخ  شنمـشد  اب 

زا درص  نب  نامیلس  دسرب . شاهتساوخ  هحفـص 67 ] هب [  ات  میزابیم  ناج  وا  هار  رد  میگنجیم و  شنمـشد  اب  مینکیم و  شايرای  دنتفگ :
تیامح دیـسیونب و  وا  هب  ياهمان  دوخ  فرط  زا  نونکا  مه  تفگ : سپـس  دننکـشن . نامیپ  دـننزن و  گنرین  هک  تفرگ  نامیپ  دـهع و  ناـنآ 

همان امـش  هورگ  هکلب  هن ، تفگ : یـسیونیمن ؟ همان  ام  ياـج  هب  وت  اـیآ  دـنتفگ : . دـیآ امـشدزن  هک  دـیهاوخب  دـینک و  يروآداـی  ار  شیوخ 
نب نامیلس  يوس  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  : نومـضم نیا  اب  دنتـشون  همان  ترـضح  هب  هورگ  نآ  دسیونب .

ساپس ار  ادخ  دعب ، اما  . ترـضح نآ  وریپ  نانمؤم  زا  یهورگ  لاو و  نب  هللادبع  دادش ، نب  ۀعافر  رهاظم ، نب  بیبح  هبجن ، نب  بیـسم  درص ،
ناـمرف مدرم  ياـضریب  دوب و  هتفاـی  تموکح  تما  نیا  رب  روز  هب  هک  ار  شکرـس  رگمتـس  نا  تشک ؛ ار  تردـپ  نمـشد  وت و  نمـشد  هک 

ام هب  دندنام . رود  یهلا  تمحر  زا  دومث  موق  هک  نانچ  نآ  ادخ  تمحر  زا  داب  رود  تشاذگاو . ار  نادب  تشک و  ار  ناکین  هکنآ  دـناریم ؛
وا اـب  وت  باـکر  رد  اـم  تسا . هدـش  اورناـمرف  تما  نیا  رب  ینید  دنـس  نودـب  عاـمجا و  تروشم و  نودـب  وا  نوعلم  دـنزرف  هک  هدیـسر  ربخ 

يهفیلخ اوشیپ و  ام و  ریما  رورس و  هک  ایب  ام  شیپ  يراوتساو  تکرب  ینمیا و  ینامداش و  اب  سپ  مینکیم . ادف  تهار  رد  ناج  میگنجیم و 
هن مدرم  دورطم . تسا و  هرامالاراد  رـصق  رد  اهنت  مه  وا  ریـشب . نب  نامعن  رگم  تسین  اورنامرف  ام  رب  یـسک  دوب . یهاوخ  ام  يتفای  تیاده 

شخـساپ یلو  دـناوخیم  دـنزادرپیم . تاـیلام  وا  هب  هـن  دـنیآیم و  نوریب  وا  دـیع  زاـمن  رد  هـن  دـننکیم و  تکرـش  وا  يهـعمج  زاـمن  رد 
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. ایب ام  دزن  ددنویپب . ماش  هب  ات  مینکیم  نوریب  ار  وا  ياهدمآ  ام  دزن  هک  میوش  ربخاب  رگا  دننکیمن . تعاطا  یلو  دـهدیم  نامرف  دـنهدیمن .
همان هاگنآ  ! ادخ لوسر  رـسپ  يا  داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  دروآ . درگ  قح  روحم  رب  ار  ام  وت  يهلیـسو  هب  دنوادخ  هک  دشاب 

نایفوک يهمان  ماما ، دنداتسرف . مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  دزن  ار  ود  نآ  داد . عمـسم  نب  هللادبع  عبـس و  نب  هللادبع  هب  دز و  رهم  دیچیپ و  ار 
نب هللادبع  هللادبع و  نب  ةرامع  یبحرا و  هللادبع  نب  نمحرلادبع  رهـسم و  نب  سیق  نآ  زا  سپ  . دادن یباوج  دـنام و  تکاس  یلو  دـناوخ ، ار 

راهچ رفن ، هس  رفن ، ود  يوس  زا  ییاههمان  اب  دندمآ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  دندیـسریم  رفن  هاجنپ  دـص و  هب  هک  یهورگ  لاو و 
نب دیعس  یناه و  نب  یناه  نآ ، زا  سپ  . دادیمن یخـساپ  درکیم و  گنرد  شیوخ  راک  رد  ماما  دیایب . نانآ  دزن  هک  دنتـساخرب  وا  زا  رفن و 
نب نیسح  هب  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  : دوب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  نایفوک  يهمان  نیرخآ  هک  دندروآ  ماما  تمدخ  ار  همان  نیا  هللادبع 

! باتشب شپ  دنرادن . يرظن  وت  هب  زج  دنهار و  هب  مشچ  مدرم  هحفص 68 ] دعب [ ، اما  شردپ . نایعیش  وا و  نایعیش  يوس  زا  مالسلاهیلع  یلع 
یهاپس دزن  ییایب ، رگا  تسا ، راب  گربرپ و  ناتخرد  مرخ و  زبسرس و  اهنیمز  هدیسر ، اههویم  هدش ، زبس  اهغاب  ربمایپ ! رتخد  رسپ  يا  باتـشب 

نومضم اب  یناسک  هچ  هک  دیهد  ربخ  نم  هب  دومرف : دیعس  یناه و  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ! تردپ وت و  رب  ادخ  مالـس  ياهدمآ . هتفای  نامزاس 
نب ةورع  میور ، نب  دیزی  ثراح ، نب  دیزی  ربجلا ، نب  راجح  یعبر ، نب  ثبـش  نانمؤمریما ! يا  دـنتفگ : دننخـسمه ؟ دـیاهدروآ ، هک  همان  نیا 

وـضو ، تساخرب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  هاگنآ  . دـناهدیقع مه  هماـن  نیا  رب  دراـطع  نب  ریمع  نب  دـمحم  جاـجح و  نب  ورمع  سیق ،
ریخ بلط  دندوب  هتـشون  وا  هب  نایفوک  هچنآ  يهرابرد  دـنوادخ  زا  زامن ، نایاپ  زا  سپ  دـناوخ . زامن  تعکر  ود  ماقم  نکر و  نایم  تفرگ و 
داد ینامرف  نم  هب  مدید . ار  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  باوخ ، رد  دومرف : نانآ  هب  دناوخارف و  ار  ناناسرهمان  هاگنآ  درک .

[ . 154 . ] تسا نآ  رب  ياناوت  نآ و  رادهدهع  هک  دروآ  شیپ  ریخ  میارب  دنوادخ  دوب . مهاوخ  وا  نامرف  یپ  رد  نم  هک 

نایفوک هب  ماما  يهمان 

نمحرلا هللا  مسب  : تشون نومـضم  نیا  هب  ياهمان  دـندوب ، اهکیپ  نیرخآ  هک  هللادـبع  نب  دیعـس  یناه و  نب  یناـه  هارمه  : دـیوگ دـیفم  خـیش 
هک دوب  ییاههمان  نیرخآ  دندروآ و  میارب  ارامش  ياههمان  دیعس ! یناه و  دعب ، اما  ناناملسم . نانمؤم و  هورگ  هب  یلع  نب  نیسح  زا  میحرلا .
درگ تیاده  قح و  روحم  رب  ار  ام  وت  يهلیـسو  هب  دنوادخ  دیاش  ایب  میرادـن ، ییاوشیپ   » هک دـیدوب  هتـشون  ار  هچنآ  مدرک . تفایرد  امـش  زا 

تشون نم  يارب  رگا  متسرفیم . امش  دزن  ار  لیقع  نب  ملسم  منادناخ ، زا  نانیمطا  دروم  درف  ومعرـسپ و  ردارب و  نم ، کنیا  مدیمهف . دروآ »
امش دزن  يدوزب  ادخ  تساوخ  هب  تسا  هدمآ  امش  ياههمان  رد  هک  تسا  نامه  امـش  لضف  لها  نادنمدرخ و  امـش و  يهمه  رظن  رکف و  هک 
هدرک ادخ  فقو  ار  دوخ  دهن و  ندرگ  قح  نید  هب  دراد و  ياپرب  تلادع  دـنک و  تموکح  نآرق  اب  هکنآ  زج  اوشیپ  مسق ، مناج  هب  میآیم .
هحفص هللادبع [  دیبع و  نب  ةرامع  رهسم ، نب  سیق  هارمه  ار  وا  هدناوخارف و  ار  لیقع  نب  ملسم  مالـسلاهیلع  نیـسح  . مالـسلاو تسین . دشاب ،

دحتم و ار  مدرم  رگا  دـشاب . قیقد  دراد و  ناهنپ  ار  دوخ  راک  دـنک ، هشیپ  اوقت  هک  داد  نامرف  ار  وا  درک و  هناور  یبحرا  نمحرلادـبع  و  [ 69
ریجا امنهار  ود  درک . یظفاحادخ  دوخ  يهداوناخ  اب  دناوخ و  زامن  ربمایپ  دجسم  رد  دمآ ، هنیدم  هب  ملسم  دهد . ربخ  يروف  دید ، گنهامه 

هب دش ، راکـشآ  ناشیارب  هار  ياههناشن  نوچ  دندناماو . هار  زا  هدش  باتیب  یگنـشت  زا  دـندرک . مگ  ار  هار  دـنتفر و  ههاریب  زا  ود  نآ  درک .
« قیـضم  » هب هک  اج  نامه  زا  سیق ، هارمه  ملـسم  دـندرم . یگنـشت  زا  امنهار  ود  نآ  درپس و  هر  ریـسم  نامه  زا  ملـسم  دـنداد . ناـشن  ملـسم 
دندرک و مگ  ار  هار  دندمآ و  ههاریب  نانآ  . مدمآ نوریب  امنهار  ود  اب  هنیدم  زا  دعب ، اما  : تشون ماما  هب  نومـضم  نیا  هب  ياهمان  دوب ، فورعم 

دب لاف  هثداح  نیا  زا  دوب . قیضم  مان  هب  ییاج  رد  بآ  نآ  دوب . ام  رد  یقمر  هک  یلاح  رد  میدیـسر  بآ  هب  میدمآ و  ام  دندرم . یگنـشت  زا 
اما تشون : همان  وا  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  . مالـسلاو تسرفب  ار  يرگید  رادب و  فاعم  تیرومأم  نیا  زا  ارم  ینادیم  حالـص  رگا  ماهدز .

نییعت هک  ار  یتیرومأم  ریـسم و  نامه  دـشاب . سرت  ماهداد ، هک  یتیرومأم  زا  افعتـسا  همان و  نیا  نتـشون  زا  تاهزیگنا  هک  مراد  نآ  میب  ، دـعب
زا دمآ و  دورف  دیسر . یبآ  هب  ات  متـسین . كانمیب  دوخ  ناج  رب  رگید  تفگ : دناوخ ، ار  ماما  يهمان  ملـسم  نوچمالـسلاو  هدب . همادا  ماهدرک 
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ار نآ  تخادنا و  ریت  تفای ، شزادنامشچ  رد  ار  يوهآ  یتقو  هک  دید  دنکفایم . ریت  راکش ، يارب  هک  دروخرب  يدرم  هب  تشذگ . مه  اجنآ 
ملسم يهناخ  نآ  هب  زورما  هک   ) دش دراو  راتخم  لزنم  هب  دش و  هفوک  دراو  ات  تفر  میـشکیم . ار  نانمـشد  ادخ  تساوخ  هب  تفگ : تشک .

، دناوخ نانآ  رب  ار  ماما  يهمان  دندمآ ، درگ  نانآ  زا  یهورگ  یتقو  دندرک . زاغآ  وا  دزن  ار  دوخ  دمآ  تفر و  نایعیـش  دـنیوگ .) بیـسم  نب 
درک هاگآ  رامـش  نیا  تعیب  زا  ار  وا  تشون و  همان  ماما  هب  لیقع  نب  ملـسم  دندرک . تعیب  وا  اب  رفن  رازه  هدجه  دندوب . نایرگ  هک  یلاح  رد 

[ . 155 . ] دیایب هفوک  هب  هک  تساوخ  و 

هفوک هب  دایزنبا  دورو  دیزی و  هب  نایفوک  ياههمان 

وا اب  مالسلاهیلع  نیسح  ناوریپ  هدمآ و  هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم  هک  دنتشون  همان  دیزی  هب  دعس ، نب  رمع  هبقع و  نب  ةرامع  ملسم ، نب  هللادبع 
زا نم  ناوریپ  تشون : نینچ  داـیز  نب  هللادـیبع  هب  : دـیوگ مثعانبا  . تسرفب نآ  يارب  يوق  يدرم  یهاوخیم ، ار  هفوـک  رگا  دـناهدرک . تعیب 

. دزادرپیم ینکفا  هقرفت  هب  دـنکیم و  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  لـیقع  نب  هحفص 70 ] ملـسم [  هک  دناهداد  ربخ  هتـشون و  نم  هب  هفوک ، لها 

. ینکیم مارآ  ار  اـجنآ  يوریم و  هفوک  هب  ماهماـن  ندیـسر  ضحم  هب  دـناهدمآ . درگ  وا  رب  مه  مالـسلاهیلع  یلع  ناوریپ  زا  يرایـسب  هورگ 
ار شرـس  شکب و  ار  وا  یتفای  تسد  وا  رب  رگا  نک و  ادـیپ  یناوتب  هک  خاروس  ره  زا  ار  لیقع  نب  ملـسم  مدوزفا . وت  رب  مه  ار  هفوک  تراـما 
هب ار  همان  [ . 156 . ] مالسلاو نک ! باتش  نک ! باتش  يرادن . يرذع  چیه  نم  شیپ  یهدن  ماجنا  ار  منامرف  رگا  هک  نادب  تسرفب و  نم  يارب 

، هفوک هب  تکرح  يارب  داد  روتـسد  هظحل  نامه  هللادیبع  داد . وا  هب  ار  همان  نامرف و  دمآ و  هللادیبع  دزن  هرـصب  رد  وا  درپس . ورمع  نب  ملـسم 
، دـندوب وا  اب  مه  روعا  نب  کیرـش  ورمع و  نب  ملـسم  تفر . هفوک  هب  ادرف  داهن و  دوخ  ياج  هب  ار  نامثع  شردارب  دـننک . هدامآ  ار  لـیاسو 

دندوب هدینش  هک  مدرم  دش  هفوک  دراو  دوب  هدناشوپ  ار  شاهرهچ  تشاد و  رس  رب  هایس  ياهمامع  هک  یلاح  رد  شناهارمه ؛ هداوناخ و  هارمه 
وا هب  تشذگیم ، هک  یهورگ  ره  رب  تسا . مالسلاهیلع  نیسح  وا  هک  دنتشادنپ  دندوب ، شرظتنم  دیآیم و  نانآ  يوس  هب  مالسلاهیلع  نیسح 

بقع تفگ : ورمع  نب  ملسم  دندش ، دایز  نوچ  دش . تحاران  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  مدرم  قایتشا  همه  نیا  زا  دنتفگیم . دماشوخ  مالس و 
نامعن نک . زاب  دنتفگ : شناهارمه  زا  یضعب  تسب . شناهارمه  وا و  يور  هب  رد  ریشب ، نب  نامعن  تسا . دایز  هللادیبع  امـش  ریما  نیا  دیورب !
ینخس هللادیبع  دیگنج . مهاوخن  وت  اب  مهدیمن . ناما  وت  هب  نم  وش ! رود  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : تسا ، مالسلاهیلع  نیـسح  وا  تشادنپیم  هک 

هب ور  دـیاشگب . ار  رد  هک  تساوخ  وا  زا  هللادـیبع  تفگیم . نخـس  وا  اب  درکیم و  هاگن  رـصق  نکلاب  زا  نامعن  دـش و  کـیدزن  تفگیمن .
دراو وا  دوشگ و  ار  رد  نامعن  مسق ! ادخ  هب  ماهناجرم  رسپ  تفگ : دندوب ، وا  یپ  رد  تسا  مالسلاهیلع  نیـسح  وا  هکنآ  روصت  هب  هک  یمدرم 

روضح رد  هللادیبع  دناوخارف . دجـسم  رد  روضح  يارب  ار  مدرم  يدانم ، حبـص ، دـندش . هدـنکارپ  مدرم  دنتـسب و  مدرم  يور  هبار  رد  دـش و 
[ . 157 . ] دننیبب یکین  دننک ، تعاطا  رگا  داد  لوق  درک و  دیدهت  ار  نانآ  دناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  رب  مدرم 

یناه يهناخ  هب  ملسم  نتفر 

هتفرگ يراکمه  لوق  نارـس  زا  هدرک و  دیدهت  هتفگ و  نخـس  هدمآ و  هفوک  هب  هللادیبع  هک  دینـش  لیقع  نب  ملـسم  نوچ  : دیوگ دـیفم  خـیش 
نامتک هب  ار  رگیدکی  دـندرکیم و  دـمآ  تفر و  یناه  يهناخ  هب  هنایفخم  نایعیـش  تفر . هورع  نب  یناه  يهناخ  هب  راتخم  يهناخ  زا  تسا ،

هب رگا  نک . ادـیپ  شنارای  هار  زا  ار  ملـسم  ياـج  تفگ  داد و  مهرد  رازه  هحفص 71 ] هس [  ار  لقعم  شمالغ  دایزنبا ، دندرکیم . هیـصوت 
. ینانآ زا  هک  نک  دومناو  دـینک و  جرخ  ناتنانمـشد  اب  گنج  يارب  وگب  هدـب و  ار  مهرد  رازه  هس  نیا  يدروخرب ، نانآ  زا  یهورگ  ای  یکی 
ار ملـسم  ياج  ات  نک  دمآ  تفر و  نانآ  اب  هتـسویپ  دنزاسیمن . ناهنپ  وت  زا  ار  يزیچ  دـننکیم و  نانیمطا  وت  هب  یهدـب  نانآ  هب  ار  لوپ  رگا 
: دنیوگیم مدرم  هک  دینش  تفر . دوب  لوغشم  زامن  هب  هفوک  دجسم  رد  هک  هجـسوع  نب  ملـسم  دزن  درک . نانچ  يو  . يورب وا  دزن  یـسانشب و 
هک منایامـش  زا  یکی  نم  ادـخ ! يهدـنب  يا  تفگ : دـش . غراف  زامن  زا  ات  تسـشن  وا  راـنک  دـننکیم . تعیب  وا  اـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارب 
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مهاوخیم هک  مراد  مهرد  رازه  هس  تفگ : دز و  هیرگ  هب  ار  دوخ  تسا . هدرک  ینازرا  نم  هب  ار  ناشنارادتـسود  تیبلها و  تبحم  دنوادخ 
رد منادیمن . ار  وا  ياج  منیبب ، ار  وا  متـساوخیم  دریگیم . تعیب  ربمایپ  رتخد  رـسپ  يارب  هدـمآ و  هفوک  هب  دـنیوگیم  هک  مهدـب  یـسک  هب 

ناردارب زا  نم  ربـب . وا  دزن  ارم  ریگب ، ار  اـهلوپ  نیا  دسانـشیم . ار  نادـناخ  نیا  درم ، نیا  دـنیوگیم  مدرم  مدینـش  هک  مدوب  هتـسشن  دجـسم 
وا داد  لوق  وا ، رادید  زا  يدنسرخ  زاربا  ادخ و  رکش  اب  هجـسوع  نب  ملـسم  منک . تعیب  وا  اب  شرادید  زا  شیپ  یهاوخیم ، مه  رگا  میامش .

. داد لوق  مه  وا  دـنکن . المرب  ار  زار  هک  تفرگ  یمکحم  نامیپ  تعیب و  وا  زا  ریگب . ار  متعیب  تسا ، ریخ  تفگ : لـقعم  دربب ... ملـسم  دزن  ار 
ملـسم روضح  هب  دوب . دمآ  تفر و  رد  مدرم  هارمه  هرخالاب  مریگب . هزاجا  تیارب  ات  نک  دـمآ  تفر و  نم  يهناخ  هب  زور  دـنچ  تفگ : وا  هب 

دیرخ یلام و  ياهکمک  لاوما و  تفایرد  رومأـم  يو   ) دریگب وا  زا  ار  اـهلوپ  تفگ  يدـئاص  يهماـمثوبا  هب  ملـسم  درک . تعیب  دیـسر و  مه 
رفن نیلوا  داد ؛ همادا  نانآ  دزن  ار  دوخ  دـمآ  تفر و  درم  نآ  دوب .) هعیـش  ياهتیـصخش  زا  برع و  ناراوسکت  ناعاجـش و  زا  یکی  حـالس و 

ریثانبا [ . 158 . ] دادیم وا  هب  یپ  رد  یپ  مه  ار  داـیزنبا  يارب  دـیفم  مزـال و  ياهـشرازگ  تفریم . هک  دوب  رفن  نیرخآ  دـمآیم و  هک  دوـب 
نیا ادخ  تسوا . نتـشک  ام  هورگ  يهشقن  تفگ : یناه  هب  دـیبع  نب  ةرامع  . دـمآ وا  تدایع  هب  هللادـیبع  دـش . ضیرم  هورع  نب  یناه  : دـیوگ

يزیچ دـش . نوریب  هللادـیبع  دوش . هتـشک  نم  يهناـخ  رد  مرادـن  تسود  تفگ : یناـه  شکب . ار  وا  تسا . هدروآ  شیپ  وـت  يارب  ار  تصرف 
تیبلها هب  تبـسن  شايراداوه  دوب و  هدرک  یبوخ  دایز  رگید  ناریما  دایزنبا و  هب  تبـسن  وا  دـش . راـمیب  روعا  نب  کیرـش  هک  تشذـگن 

هحفص 72 ] [ . ] 159 . ] دوب دیدش 

روعا نب  کیرش  زا  دایزنبا  تدایع 

: تفگ ملسم  هب  کیرـش  دور . وا  تدایع  هب  تفرگ  میمـصت  هللادیبع  دش . ضیرم  یناه  يهناخ  رد  روعا  هللادبع  نب  کیرـش  : دیوگ مثعانبا 
رگا ناسرب . لتق  هب  ار  وا  يآ و  نوریب  نوردنا  زا  وت  منکیم ، تبحص  مرگرـس  ار  وا  نم  دیآیم . متدایع  هب  راکهبت  نیا  ادرف  تیادف ! هب  نم 

دش و نوریب  کیرش  تدایع  دصق  هب  یناه و  يهناخ  تمس  هب  دایز  نب  هللادیبع  حبـص  . تشاد مهاوخ  هدهعرب  ار  وت  يرای  راک  مدنام ، هدنز 
زینک و نم  يهناخ  رد  تفگ : تشاذـگن و  لزنم  بحاص  یناه  یلو  دـشکب  ار  وا  دـیایب و  نوریب  تساوخیم  ملـسم  دـمآ . یناه  يهناخ  هب 
اب هللادبع  نب  کیرـش  دماین . نوریب  وا  نتـشک  يارب  تسـشن و  دنکفا و  يرانک  هب  ریـشمش  ملـسم  متـسین . نمیا  ثداوح  زا  تسا و  كدوک 

کـش هب  هللادیبع  تسا . شـش  سامآ  راچد  دنتفگ : دیوگیم : هچ  درمریپ  نیا  دیـسرپ : هللادـیبع  تشاد . هراشا  هوردـنا  هب  يرعـش  ندـناوخ 
نم يدرکن ؟ مادقا  وا  لتق  يارب  ارچ  مرورس ! تفگ : کیرش  دمآ . نوریب  هناخ  نوردنا  زا  ملسم  تفر . رـصق  هب  تساخرب و  مد  نامه  داتفا .
عنام مدوب ، هدینش  یثیدح  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  میومعرـسپ  زا  تفگ : ناسرب . شلتق  هب  منکیم ، تبحـص  لوغـشم  ار  وا  هک  متفگ 

ار وا  رگا  ادخ  هب  تفگ : کیرـش  مشکب . درم  نیا  يهناخ  رد  ار  هللادیبع  متـساوخن  تسا . رورت  عنام  دیق و  نمیا ، دومرف : ترـضح  نآ  دش .
[ . 160 . ] يدوب هتشک  ار  یقفانم  قساف و  راکهبت  یتشکیم ،

ملسم مایق  یناه و  يالتبا 

یـضیرم هب  ار  دوخ  درک و  عطق  ار  وا  سلجم  رد  روضح  دش . كانمیب  شیوخ  ناج  رب  هللادیبع  يوس  زا  هورع  نب  یناه  : دـیوگ دـیفم  خـیش 
نب دـمحم  متفریم . شتدایع  هب  متـشاد  ربخ  رگا  تفگ : تسا . راـمیب  دـنتفگ : منیبیمن ؟ ار  یناـه  ارچ  تفگ : شناـیفارطا  هب  داـیزنبا  دز .

: تفگ تسا . ضیرم  دـنیوگیم  مینادیمن . دـنتفگ : دـیآیمن ؟ اـم  ندـید  هـب  یناـه  ارچ  دیـسرپ : دـناوخارف و  ار  رگید  رفن  دـنچ  ثعـشا و 
تـسود دراذـگن . ورف  میراد ، وا  ندرگ  رب  هک  ار  یقح  دـییوگب  دـینک و  رادـید  ار  وا  دنیـشنیم . شاهناخ  ولج  هدـش و  بوخ  هک  ماهدـینش 

. دوب هتسشن  شاهناخ  رد  ولج  هک  یلاح  رد  دندرک  شرادید  بورغ  ماگنه  دنتفر و  . دوش هابت  نم  دزن  برع  فارشا  زا  وا  دننام  یسک  مرادن 
عنام يرامیب  تفگ : منکیم . شتدایع  تسا  رامیب  منادب  رگا  تفگ  درک و  تدای  ییآیمن ؟ ریما  رادـید  هب  ارچ  هحفص 73 ] دنتفگ [ : وا  هب 
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تمـسق دروآیمن ! بات  ار  اـفج  يدـنک و  تموکح ، ینیـشنیم . تاهناـخ  رد  ولج  بورغ  ره  هک  هدیـسر  ربخ  وا  هب  دـنتفگ : تسا . رادـید 
. درک سح  ار  اهزیچ  یخرب  دیـسر  هک  رـصق  کیدزن  دش . راوس  دیبلط ، يرتسا  تساوخ . ار  شیاههماج  . يوش راوس  ام  هارمه  هک  میهدیم 
هک وت  منیبیمن . وت  رب  یمیب  نم  ناـج ! ومع  تفگ : ینیبیم ؟ حالـص  هچ  مکاـنمیب . درم  نیا  زا  نم  هدازردارب ! تفگ : ءامـسا  نب  ناـسح  هب 

. دندوب اجنآ  مه  یهورگ  دش . دراو  هللادیبع  رب  یناه  تسا . هدـیبلط  ار  وا  هللادـیبع  ارچ  تسنادیمن  ناسح  . ياهدادـن نانآ  تسد  هب  ياهناهب 
ار وا  تاـیح  نم  تفگ : درک و  یـضاق  حیرـش  هب  ور  هللادـیبع  تسا ! هدـمآ  شیوـخ  ياـپ  اـب  نئاـخ  تفگ : هللادـیبع  دـش ، دراو  هـک  نـیمه 
؟! ریما تسا  هدـش  هچ  رگم  تفگ : هللادـیبع  هب  دوب . مارتـحا  دروم  دوب ، هتفر  وا  رادـید  هب  یناـه  هک  يراـب  نیلوا  ... ارم گرم  وا  مهاوخیم ،

حالس ياهدروآ و  تاهناخ  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  درذگیم ؟ ناناملسم  هفیلخ و  هب  تبیسن  تاهناخ  رد  هک  تسیچ  اهراک  نیا  یناه ! تفگ :
نم شیپ  مه  ملسم  ماهدرکن ، نینچ  تفگ : میرادن ؟ ربخ  ینکیم  لایخ  دنیآیم . درگ  فارطا  ياههناخ  رد  نادرم  ینکیم و  عمج  شیارب 
ادـص دوب  سوساج  هک  ار  لقعم  دایزنبا ، درکیم ، راکنا  یناه  دـش و  دایز  ود  نآ  ناـیم  وگتفگ  نوچ  . ياهدرک نینچ  ارچ ؛ تفگ : تسین .

هب ار  اهربخ  يهمه  هدوب و  سوساج  درم  نآ  هک  تسناد  یناه  . يرآ تفگ : یسانشیم ؟ ار  وا  ایآ  تفگ : داتسیا . شربارب  رد  دمآ و  وا  دز .
وا هک  ادخ  هب  ماهتفگن و  غورد  هک  ادخ  هب  ریذپب . هدب و  شوگ  ار  منخـس  تفگ : دمآ و  دوخ  هب  هرابود  تفراو . یتدم  تسا . هدـناسر  ریما 

تلاـجخ دـیآ . دورف  ماهناـخ  رد  هک  درک  تساوخرد  دـمآ و  نم  دزن  منادیمن . يزیچ  مه  وا  ياـهراک  زا  ماهدرکن و  توعد  ماهناـخ  هب  ار 
ربخ هک  هدوب  نآ  شیاهراک  مداد و  شهانپ  مدرک و  شنامهم  دـمآ . مندرگ  رب  شتیامح  مدـمآ ، ماهناـخ  هب  نوچ  منک . شدر  هک  مدیـشک 

یهاوخ رگا  مراذـگب و  وت  تسد  رد  تسد  ماهدـمآ  مزیگنین و  ياهنتف  وت  دـض  رب  هک  مدـنبیم  ناـمیپ  مهدیم و  لوق  یهاوخب ، رگا  يراد .
نوریب نم  تیاـمح  زا  اـت  دـهاوخب ، هـک  نـیمز  نـیا  ياـج  ره  هـب  دورب ، ماهناـخ  زا  مهاوـخب  وا  زا  مورب و  مراذـگب . وـت  دزن  ورگ  هـب  يزیچ 

وت لـیوحت  ار  مناـمهم  زگره  مسق  ادـخ  هب  تفگ : يرواـیب . ار  ملـسم  هکنآ  رگم  يوریمن  نم  شیپ  زا  هک  ادـخ  هـب  تـفگ : داـیزنبا  . دور
هک یلهاب  ورمع  نب  ملسم  تشذگ . ود  نآ  نیب  رایـسب  ياهفرح  زگره ! ادخ  هب  تفگ : يروایب . دیاب  تفگ : یناسرب . شلتق  هب  هک  مهدیمن 
هب ياهشوگرد  منک . تبحـص  وا  اب  نم  راذگب  ریما ! يا  تفگ : تساخرب و  دوبن ، هحفص 74 ] هفوک [  رد  هرـصب  ماش و  زا  سک  چیه  وا  زج 

. نکم راتفرگ  ار  تاهداوناخ  هدم و  نتـشک  هب  ار  دوخ  ادخ  هب  ار  وت  یناه ! تفگیم : درم  نآ  دش . دنلب  ناشیادص  دندش . لوغـشم  تبحص 
بیع هدب ، ناشلیوحت  دنناسریمن . وا  هب  یبیسآ  دنشکیمن و  ار  وا  تسا ، موق  نیا  يومعرـسپ  درم  نیا  يوش . هتـشک  مرادن  تسود  ادخ  هب 

لیوحت ار  دوخ  نامهم  هدـنهانپ و  هک  مرب  اجک  ار  گنن  نیا  تفگ : یناـه  . یهدیم لـیوحت  تموکح  هبار  وا  وت  تسین . وت  رب  مه  يراـع  و 
هار رد  ات  مدادیمن  شلیوحت  مدوب  مه  رواییب  اهنت و  رگا  هک  ادخ  هب  مراد . یناروای  مدـنمناوت و  ملاس و  هدـنز و  زونه  هک  یلاح  رد  مهد ،
هب تفگ : دنروآ . شکیدزن  هک  تفگ  دینش . ار  وا  فرح  دایزنبا  زگره ! ادخ  هب  هن  تفگیم : یناه  دادیم و  مسقدرم  نآ  موش . هتـشک  وا 

: تفگ دایزنبا  دـید . یهاوخ  تاهناخ  فارطا  رد  ار  اهریـشمش  قرب  تقو ، نآ  تفگ : یناه  منزیم . ار  تندرگ  اـی  يروآیم  اـی  هک  ادـخ 
دایزنبا کیدزن  دیروآ . شکیدزن  تفگ : هگنآ  دـننکیم . عافد  وا  زا  شاهلیبق  تشادـنپیم  یناه  یناسرتیم ؟ اهریـشمش  زا  ارم  ایآ  ابجع !
شتروص یناشیپ و  دش و  يراج  شاهرهچ  رب  نوخ  تسکـش و  شغامد  هک  دز  شتروص  غامد و  یناشیپ و  رب  بوچ  اب  ردـق  نآ  دـندروآ .

رد دندیشک و  ار  وا  داد  روتسد  هللادیبع  . درک تمواقم  وا  درب و  نارومأم  زا  یکی  ریـشمش  هب  تسد  یناه  تسکـش . بوچ  تشگ و  یمخز 
روتسد هب  درک . ضارتعا  دایزنبا  يهنارگهلیح  راتفر  هب  ءامـسا  نب  ناسح  دنتـشاذگ . رومأم  وا  يارب  هدرک و  ینادنز  رـصق  ياهقاتا  زا  یکی 

هب ای  دـشاب  نامدوس  هب  میتسه ، یـضار  دـنک  ریما  هک  يراک  ره  هب  ام  تفگ : ثعـشا  نب  دـمحم  دـندناشن . ياهشوگ  رد  مه  ار  وا  داـیزنبا ،
يرایـسب عمج  هارمه  تفر و  جـحذم  يهلیبق  هب  وا  دنتـشک . ار  یناـه  هک  دیـسر  ربخ  جاـجح  نب  ورمع  هب  . تسا هدـننک  بدا  ریما  ناـمنایز ،

زا هن  میاهتسکش و  تعیب  هن  دنجحذم . ياهتیصخش  ناراوس و  مه  نانیا  مجاجح . نب  ورمع  نم  دز : دایرف  دندرک . هرـصاحم  ار  رـصق  هدمآ ،
رد رب  نایجحذـم  دـنتفگ : دایزنبا  هب  . تسا نیگنـس  یـسب  ناشیارب  نیا  هدـش و  هتـشک  یناه  هک  هدیـسر  ربخ  ناـنیا  هب  میاهدـش . ادـج  تما 

حیرش هب  یناه  هاگن  ات  تسا . هدشن  هتشک  تسا و  هدنز  وا  هک  وگب  هتفر ، نانیا  شیپ  هاگنآ  ورب ، یناه  دزن  تفگ : یضاق  حیرش  هب  دنرـصق .
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رـس دوب و  يراج  شاهرهچ  رب  نوخ  هک  یلاح  رد  دنیاجک ؟ رهـش  مدرم  دنیاجک ؟ نارادنید  تفر . داب  رب  منادناخ  هک  ياو  يا  تفگ : داتفا ،
دراو نانآ  زا  رفن  هد  رگا  تسا . نم  وریپ  ناناملسم  نایجحذم و  يادص  اهنیا  منکیم  رکف  تفگ : دینـشیم ، رـصق  نوریب  ار  مدرم  يادص  و 

يهرابرد ار  امـش  نخـس  روضح و  ریما  نوچ  تفگ : دمآ و  نوریب  مدرم  دزن  دینـش  ار  وا  نخـس  نوچ  حیرـش  دـنهدیم . تاجن  ارم  دـنوش ،
میوگب میآ و  امش  دزن  هک  داد  روتـسد  نم  هب  ریما  مدید . ار  وا  هتفر و  یناه  دزن  مورب . وا  شیپ  هک  داد  هحفص 75 ] نامرف [  ارم  دینش ، یناه 

رکش و ار  ادخ  هدشن ، هتـشک  رگا  دنتفگ : شناهارمه  جاجح و  نب  ورمع  . تسا غورد  دناهتفگ  شندش  هتـشک  زا  هچنآ  تسا و  هدنز  وا  هک 
اما : تفگ نینچ  : تفگ نینچ  دندوب و  وا  اب  شناهارمه  ناظفاحم و  ناگرزب و  هک  یلاح  رد  تفر ، ربنم  رب  دـمآ و  نوریب  هللادـیبع  . دنتـشگرب

. دیوش مورحم  هتـشک و  لیلذ و  دیدرگ و  كاله  هک  دیوشن  قرفتم  دینز و  گنچ  ناتنارادـمامز  تعاطا  ادـخ و  تعاط  هب  مدرم ! يا  دـعب ،
هک دوب  هدـماین  نییاپ  ربنم  زا  زونه  دـیآ . دورف  هک  تفر  هاگنآ  دراد . رذـع  دـهد  میب  هک  ره  دـیوگ . تسار  وت  اـب  هک  تسا  یـسک  تردارب 

ار اهرد  دـش و  رـصق  دراو  تعرـس  هب  هللادـیبع  دـمآ ! لـیقع  نب  ملـسم  دـندزیم : داد  هدـش و  دجـسم  دراو  ناـشورفامرخ  رد  زا  ناـنابهگن 
بـسا رب  دندرک ، ینادنز  هدز و  ار  وا  نوچ  دندرک . هچ  یناه  اب  منیبب  ات  مدوب  رـصق  هب  ملـسم  يهداتـسرف  نم  دیوگ : مزاح  نب  هللادبع  . تسب

. دننکیم يرگهحون  هدمآ  درگ  هک  مدید  ار  دارم  يهلیبق  زا  ینانز  مدـناسر . ملـسم  هب  ار  ربخ  هک  مدوب  یـسک  نیلوا  مدـش و  راوس  شیوخ 
ات داد  روتسد  منک . ادص  دندیسریم  رفن  رازه  راهچ  هب  دندوب و  هدرک  رپ  ار  هناخ  هک  ار  شنارای  ات  داد  روتسد  مداد ، ملسم  هب  ار  ربخ  نوچ 

يارب ملـسم  دندش . عمج  ملـسم  رود  دندناوخارف و  ار  رگیدکی  نایفوک  مداد . ادن  دوب .) نانآ  راعـش  هک  « ) تما روصنم  ای  : » دهد ادن  يدانم 
دش رپ  مدرم  روضح  زا  رازاب  دجـسم و  هک  تشذگن  يزیچ  درک . نییعت  هدنامرف  مچرپ و  نادمه  رـضم و  دسا ، میمت ، جحذم ، هدنک ، لیابق 

نابهگن و یـس  زج  درادـهگن و  ار  رـصق  رد  هک  دوب  نآ  شتمه  يهمه  دـش . گنت  دایزنبا  رب  هصرع  دـندوب . مطـالت  رد  مدرم  رـصع  اـت  و 
وا شیپ  نایمور  رد  زا  هک  داد  روتـسد  دـندوب  وا  زا  رود  هک  یناگرزب  هب  دوبن . وا  اب  یـسک  شناـکیدزن  هداوناـخ و  ناـگرزب و  زا  رفن  تسیب 

. دندادیم مانـشد  شردـپ  دایزنبا و  نانآ و  رب  دـندرکیم و  باترپ  گنـس  هک  دنتـسیرگنیم  مدرم  هب  الاب  زا  دایزنبا  رـصق و  دارفا  دـنیآ .
تموکح رفیک  زا  دزاس و  هدنکارپ  ملسم  رود  زا  ار  مدرم  دخرچب و  هفوک  رهش  رد  نایجحذم  هارمه  هک  تفگ  باهـش  نب  ریثک  هب  دایزنبا 

دیآرد مچرپ  نآ  ریز  هک  ره  ات  دزارفارب  ناما  مچرپ  دورب و  تومرضح  يهلیبق  نایدنک و  هارمه  هک  تفگ  زین  ثعشا  نب  دمحم  هب  دناسرتب .
هگن دوخ  شیپ  ار  دارفا  یقاب  داد و  ییاهروتسد  نینچ  زین  رمش  رجبا و  نب  راجح  یعبر ، نب  ثبـش  عاقعق ، نوچ  ینارگید  هب  دشاب . ناما  رد 

نب دـمحم  دزاس . هدـنکارپ  ملـسم  رود  زا  ار  مدرم  ات  تفر  نوریب  باهـش  نب  ریثک  . تشاد تشحو  دـندوب و  مک  شناـهارمه  نوچ  تشاد ؛
ثعشا هحفـص 76 ] دـمحم [  شیپ  دجـسم  زا  ار  حیرـش  نب  نامحرلادـبع  لیقع ، نب  ملـسم  داتـسیا . هرامعینب  ياههناخ  راـنک  مه  ثعـشا 
نتسویپ زا  ار  مدرم  ثبش ، عاقعق و  باهش و  نب  ریثک  ثعشا و  نب  دمحم  تسشن . بقع  دید  ار  دایز  تیعمج  نوچ  ثعـشا  دمحم  داتـسرف .

دراو دایزنبا  دزن  نایمور  رد  فرط  زا  دـندش و  عمج  نانیا  رود  رایـسب  یهورگ  هکنآ  ات  دـندناسرتیم  دـنتخادنایم و  دـیدرت  هب  ملـسم  هب 
هک دزادرپب  نامجاهم  اـب  هلباـقم  هب  شناراداوه  نازابرـس و  اهتیـصخش و  هورگ و  نیا  اـب  هک  تساوخ  داـیز  نبا  زا  باهـش  نب  ریثک  دـندش .

هدوزفا دـندوب و  عـمج  ملـسم  رود  زین  يرایـسب  مدرم  وـس  نآ  زا  درک . مازعا  ار  وا  داد و  یعبر  نب  ثبـش  هب  ار  یهدـنامرف  هکلب  تفریذـپن ،
تعاط لها  مدرم ، هب  باطخ  الاب  زا  نانآ  دناوخارف . ار  رهش  ناگرزب  فارشا و  هللادیبع ، . دش راوشد  راک  دیـشک و  لوط  رـصع  ات  دندشیم .

لاح رد  یهاپـس  ماش ، زا  هک  دندرک  مالعا  دندرک و  دیدهت  رفیک  تیمورحم و  هب  ار  نانامرفان  دنداد و  قوقح  شیازفا  هزیاج و  يهدـعو  ار 
اب دیشابن و  رش  لابند  دیورب و  ناتیاههداوناخ  دزن  تفگ : مدرم  هب  دش . کیدزن  باتفآ  بورغ  ات  تفگ  نخس  باهش  نب  ریثک  تسا . ندمآ 

بشما نیمه  دیشاب و  گنج  یپ  رد  رگا  هک  هدرپس  نامیپ  هللادیبع  هب  دیآیم و  هک  تسا  دیزی  نایهاپـس  نیا  کنیا  دینکن . يزاب  دوخ  ناج 
رامیب ياج  هب  ار  ملاس  دنک و  مازعا  ماش  ياهزرم  رد  گنج  هب  ار  ناتناگدنمزر  دنک و  مورحم  قوقح  زا  ار  امـش  نادنزرف  دیوشن ، هدنکارپ 

ار نخـس  نیمه  زین  رگید  فارـشا  . دسرب شنایـصع  رفیک  هب  هکنآ  رگم  دـنامن  ینامرفان  چـیه  ات  دـنک  هذـخاؤم  بیاغ  ياج  هب  ار  رـضاح  و 
غارس درم  دنتسه . رگید  مدرم  درگرب ، وت  تفگیم : دمآیم و  شردارب  رسپ و  غارس  نز  دندش . قرفتم  اهفرح  نیا  ندینـش  اب  مدرم  دنتفگ .
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ات دندش  قرفتم  هتـسویپ  مدرم  دربیم . ار  وا  درگرب و  درک . یهاوخ  هچ  رـشو  گنج  اب  دـنیآیم ، نایماش  ادرف  هک  دـمآیم  شردارب  رـسپ و 
، تسین شهارمه  یسک  نانآ  زج  دید  نوچ  دندوبن . دجسم  رد  وااب  رفن  یس  زج  هک  یلاح  رد  دناوخ ، ار  برغم  زامن  ملسم  دش . بش  هکنآ 
رد نادرگرـس  دنک . تظافح  وا  زا  ای  دهد  شناشن  ار  هناخ  هار  ای  دـنک  شاییامنهار  هک  دوبن  شهارمه  یـسک  دـمآ ، نوریب  هک  دجـسم  زا 

دیسر هعوط  مان  هب  ینز  يهناخ  رد  هب  دیـسر . هدنک  يهلیبق  زا  هلبجینب  ياههناخ  هب  دوریم . اجک  تسنادیمن  تفریم و  هفوک  ياههچوک 
هدروآ لالب  مان  هب  يرسپ  جاودزا ، نیا  زا  دوب و  هدش  یمرضح  دیسا  رـسمه  دوب و  هدرک  شدازآ  وا  دوب و  سیق  نب  ثعـشا  زینک  رتشیپ  هک 

! وناب يا  تفگ : ملسم  داد . شخساپ  داد . مالس  وا  هب  ملسم  دوب . هداتسیا  رد  مد  وا  راظتنا  هب  شردام  دوب . هتفر  نوریب  مدرم  هارمه  لالب  دوب .
؟ يدیشونن بآ  رگم  ادخ ! يهدنب  يا  تفگ : تشگرب و  درب و  لخاد  ار  بآ  فرظ  نز  تسـشن . اج  نامه  دیـشون و  بآ  روایب . میارب  بآ 
زیخرب و ادـخ ! يهدـنب  هللا ! ناحبـس  تفگ : موس  راب  دوب . تکاس  ملـسم  تفگ و  راب  هس  ود  ورب . تاهداوناخ  شیپ  سپ  تفگ : ارچ . تفگ :

رهش نیا  رد  نم  وناب ! يا  تفگ : تساخرب و  منکیمن . لالح  ینیـشنب . ماهناخ  هحفـص 77 ] ولج [  تسین  بوخ  تیارب  ورب . تاهداوناخ  دزن 
هچ تفگ : منک . ناربج  ار  وت  یکین  نیا ، زا  سپ  دـیاش  يربـب . شاداـپ  ینک و  یکین  نم  قح  رد  تسا  نکمم  مرادـن . ياهداوناـخ  هناـخ و 
وت اـیآ  تفگ : دـندرک . منوریب  دـنداد و  مبیرف  هتفگ و  غورد  نم  هب  هورگ  نیا  ملیقع . نب  ملـسم  نم  تفگ : تـسا ؟ هتخاـس  نـم  زا  يراـک 
ماش زادـناریز و  شیارب  هعوط  تفرگ . رارق  شاهناخ  ياهقاتا  زا  یکی  رد  دـش و  هناـخ  دراو  ملـسم  . وش دراو  تفگ : . يرآ تفگ : یملـسم ؟
نز دیـسرپ . ار  تلع  دـنکیم . دـمآ  تفر و  دایز  یقاتا  هب  شردام  دـید  دـمآ . شرـسپ  هک  تشذـگن  يزیچ  دروخن . ماش  ملـسم  اـما  دروآ ،
هب هک  یطرـش  هب  تفگ : شرداـم  درک . رارـصا  زادرپـب . دوـخ  راـک  هب  تسین ، يزیچ  تفگ : تسا ؟ ربـخ  هچ  تفگ : تسین . يزیچ  تـفگ :

رسپ نمحرلادبع ، دزن  ناهاگرحـس  تفگن . يزیچ  دیباوخ و  رـسپ  تفگ . ار  ربخ  هعوط  دروخ . مسق  داد و  لوق  رـسپ  ییوگن . يزیچ  یـسک 
. داد ربخ  هتسهآ  تفر و  دوب  دایزنبا  شیپ  هک  ثعشا ) دمحم   ) شردپ دزن  وا  تسا . مردام  شیپ  ملـسم  هک  داد  ربخ  تفر و  ثعـشا  دمحم 

دوخ موق  زا  یعمج  هارمه  وا  روایب . ار  وا  نونکا  مه  زیخرب و  تفگ : دوب ، شرانک  هک  بیـضق »  » هب دـیمهف ، ار  ییوگزار  نیا  دایزنبا  نوچ 
[ . 161 . ] دندش هعوط  يهناخ  دراو  درب و  دوخ  هارمه  سیق ، زا  رفن  داتفه  اب  زین  ار  سابع  نب  هللادیبع  تساخرب و 

نداد ناما  ملسم و  هب  موجه 

. دینش ار  ناراوس  اهبـسا و  ياپ  يادص  لیقع ، نب  ملـسم  دمآ . دوب  اجنآ  ملـسم  هک  ياهناخ  هب  دش و  راوس  ثعـشا  نبدمحم  : دیوگ مثعانبا 
هناخ هورگ  نآ  هک  یلاحرد  تفرگرب . ریشمش  داهن ، رس  رب  همامع  دیـشوپ ، هرز  دش ، شیوخ  بسا  رب  راوس  دناهدمآ . وا  یپ  رد  هک  تسناد 

زا هک  يآ  نوریب  یگرم  يوس  هب  درک : باطخ  نینچ  دوخ  هب  درک و  ياهدنخ  دنتخورفایم ، شتآ  نآ  فارطا  رد  دندرکیم . نارابگنس  ار 
. دوشگ ار  رد  نز  ياشگب . ار  رد  یلو  تسا ، هداد  ربخ  ارم  ياـج  ترـسپ  هک  نادـب  تفگ : وا  هب  درک و  اـعد  ار  هعوط  تسین . ياهراـچ  نآ 
هب دیـسر . دایزنبا  هب  ربخ  تشک . ار  یهورگ  تخادرپ و  گنج  هب  نانآ  اب  تفرگ و  رارق  ناـنآ  ربارب  رد  نیگمـشخ  يریـش  نوچمه  ملـسم 

ثعشا دمحم  دمآ ؟ دراو  منارای  رب  تافلت  همه  نیا  هاگنآ  مداتسرف ، رفن  کی  ندروآ  يارب  ار  وت  هللا ! ناحبـس  هک : داد  ماغیپ  ثعـشا  دمحم 
ملــس هـلا و  هـیلع و  هللا  یلــص  ادــخ  لوـسر  ناـمدود  زا  ناـمرهق  کــی  فـک  رد  نارب  ریــشمش  هـشیب و  ریــش  یپ  رد  ارم  وـت  داد : ماــغیپ 

ثعـشا دمحم  هحفـص 78 ] تفای [ . یهاوخن  تسد  وا  رب  نداد  ناـما  اـب  زج  هدـب ؛ شناـما  هک  داتـسرف  ماـغیپ  داـیز  نب  هللادـیبع  ! ياهداتـسرف
اب دناوخیم و  زجر  تسین . نازابگنرین  ناما  هب  يزاین  تفگیم : ملسم  یناما . رد  وت  هدم ، نتـشک  هب  ار  تدوخ  ملـسموت ! رب  ياو  تفگیم :

ملـسم هدم . نتـشک  هب  ار  دوخ  دنگنجیمن ، وت  اب  هورگ  نیا  تسین . راکرد  مه  یبیرف  تسین ، غورد  تفگ : ثعـشا  دمحم  . دیگنجیم نانآ 
زیت گنس و  وا  رب  فرط  ره  زا  دش . ناوتان  ندیگنج  زا  تشگ و  حورجم  یتخـسب  هکنآ  ات  دیگنجیم  دنک  یهجوت  وا  ياهفرح  هب  هکنآیب 
قح ایآ  دـننزیم ؟ گنـس  نارفاک  رب  هک  هنوگنآ  دـینکفایم  گنـس  نم  رب  مربمایپ . تیبلـها  زا  نم  امـش ! رب  ياو  تفگ : ملـسم  . دـندزیم

تشگرب تسکش . مه  رد  ار  ناشفوفـص  درک و  هلمح  نانآ  رب  مه  زاب  دوب ، هدش  ناوتان  هکنآ  اب  دینکیمن ؟ تاعارم  ار  وا  نادنزرف  ربمایپ و 
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يهدهع رب  تنوخ  یناما و  رد  وت  هدـم ، نتـشک  هب  ار  تدوخ  تفگ : ثعـشا  دـمحم  دـندش . روهلمح  شیوس  هب  مدرم  داد . هیکت  يرد  هب  و 
هلمح وا  هب  زگره ! ادخ ، هب  هن  منکیم ؟ میلست  ار  مدوخ  مراد  ندیگنج  ناوت  ات  نم  ینکیم  لایخ  ثعشا ! رسپ  يا  تفگ : ملـسم  تسا . نم 
تأرج یـسک  دروآرد . ياپ  زا  ارم  یگنـشت  ایادـخ ! تفگیم : تشگرب . شلوا  ياج  هب  هرابود  دـنادرگرب و  شناـهارمه  دزن  ار  وا  درک و 

. دیـسرتب دیـشاب و  ناساره  رفن  کی  زا  هک  تسا  گنن  تفگ : شناهارمه  هب  ثعـشا  نبا  دمحم  دور . شکیدزن  ای  دـهد  بآ  وا  هب  تشادـن 
نب ریکب  مان  هب  هفوک  نادرم  زا  یکی  اب  ملسم  دمآ . شیپ  یتخس  يریگرد  دش و  عورش  يوس  ود  زا  هلمح  دینک . هلمح  وا  رب  هرابکی  یگمه 

ار شریـشمش  بـسا و  دـندرک و  ریــسا  ار  وا  داـتفا ، نـیمز  رب  ملــسم  دـندز . هزین  وا  هـب  رــس  تـشپ  زا  تـشک . ار  وا  دـش و  ریگرد  نارمح 
یلهاب ورمع  نب  ملسم  دیبلطیم . بآ  ملـسم  تفرگرب . شرـس  زا  همامع  دمآ و  ولج  سابع  نب  هللادیبع  مان  هب  نامیلـسینب  زا  يدرم  . دنتفرگ

مهدیم یهاوگ  ینشخ ! دوخدنت و  راکافج و  ردقچ  وت ! رب  ياو  تفگ : ملسم  یـشچب . ار  گرم  ات  دروخ  یهاوخن  بآ  هک  ادخ  هب  تفگ :
نم یتخانشیمن  ار  قح  وت  هک  هاگنآ  تفگ : ادخ ؟ نمـشد  يا  یتسیک  ياهدازمارح . یـشیرق ، ریغ  زا  رگا  يرونخـس و  یـشیرق ، زا  رگا  هک 

یلهاب ورمع  نب  ملـسم  نم  مدوب . هاوخریخ  عیطم و  نم  يدوب ، ناـمرفان  هاوخدـب و  اوشیپ ، ماـما و  هب  تبـسن  وت  هک  هاـگنآ  مدوب . سانـشقح 
ملس هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تعاطا  رب  ار  نایفـس  لآ  تعاطا  هک  يرتراوازـس  خزود  شتآ  رب  وت  تفگ : لیقع  نب  ملـسم  متـسه .

، دروآ شیارب  بآ  زا  یحدـق  ثیرح ، نب  ورمع  مالغ  دـیناشونب . نم  هب  بآ  یمک  ناـیفوک ! يا  امـش ! رب  ياو  تفگ : هاـگنآ  ياهدـیزگرب .
ملـسم داتفا . ماج  رد  مه  شیاهنادند  دشونب . ار  نآ  تسناوتن  هک  دوب  دایز  نوخ  ردق  نآ  دش . نوخ  زا  رپ  حدق  دـشونب ، تساوخ  هک  نیمه 

هحفص 79 ] دندرب [ . دایزنبا  دزن  ار  وا  هاگنآ  دیشونن . بآ 

وا تیصو  دایزنبا و  دزن  ملسم  ندرب 

هب شاب ! تکاس  تفگ : نک . مالـس  ریما  هب  دنتفگ : نانابهگن  درکن . مالـس  وا  هب  دندرب ، دایزنبا  دزن  ار  ملـسم  نوچ  : دیوگ سوواط  نب  دیس 
. دش یهاوخ  هتشک  یهدن  مالـس  هچ  یهد  مالـس  هچ  تفگ : ملـسم  هب  دایز  نب  هللادیبع  : دیوگ مثعانبا  [ . 162 . ] تسین نم  ریما  وا  هک  ادـخ 

تیاوشیپ دض  رب  نامرفان ! يا  تخـسرس ، يا  تفگ : دایزنبا  تسا . هتـشک  ارم  زا  رتهب  وت  زا  رتدـب  هک  نادـب  یـشکب  ارم  رگا  تفگ : ملـسم 
هفیلخ مدرم  عامجا  هب  هیواعم ، هک  ادـخ  هب  داـیزنبا ! ییوگیم  غورد  تفگ : ملـسم  ياهتخورفارب . هنتف  هدرک و  داـجیا  هقرفت  هدرک ، جورخ 

تردپ وت و  ار  هنتف  اما  درک . نینچ  زین  دیزی  شرـسپ  تفرگ . وا  زا  ار  تفالخ  هنابـصاغ  تفای و  هبلغ  ربمایپ  یـصو  رب  گننرین  اب  هکلب  دوبن ،
رفک هن  ماهدرک ، قح  اب  تفلاخم  هن  مسق  ادـخ  هب  دزاـس . مبیـصن  ار  مدرم  نیرتیقـش  تسد  هب  تداهـش  دـنوادخ ، هک  مراودـیما  یتخیگنارب .

زا رتراوازـس  تفالخ  هب  ام  مربمایپ . رتخد  همطاف  رـسپ  یلع ، نب  نیـسح  نانمؤمریما  تعاـطا  رد  نم  ماهداد . رییغت  ار  ادـخ  نید  هن  هدـیزرو ،
هب نم  زا  رتراوازس  تفگ : ملسم  ؟ يدروخیم بارش  هنیدم  رد  هک  يدوبن  وت  قساف ! يا  تفگ : دایزنبا  . میدایز نامدود  شرسپ و  هیواعم و 

: تفگ دایزنبا  تسا . هدینـشن  يزیچ  ییوگ  دزادرپیم ؛ بعل  وهل و  هب  هراب  نیا  رد  دـشکیم و  مدآ  هناـملاظ  هک  تسا  یـسک  يراوخبارش 
يا تسیک  نآ  لها  تفگ : ملـسم  تسا . هداد  رارق  شلها  يارب  ار  نآ  هتـساوخن و  تیارب  دنوادخ  هک  هدرک  يراک  ياوه  تلد  راکهبت ! يا 

نوعلم دایزنبا  . تسا یفاک  امـش  ام و  نایم  يرواد  يارب  هک  ییادـخ  رکـش ، ار  ادـخ  تفگ : ملـسم  هیواعم . دـیزی و  تفگ : هناـجرم ؟ رـسپ 
ارم ادـخ  تفگ : دایزنبا  تسا . نیقی  تسین ، نامگ  هک  ادـخ  هب  تفگ : ملـسم  يراد ؟ ياهرهب  تموکح  رد  وت  هک  يرادـنپیم  اـیآ  تفگ :

نارای زا  رفن  هد  رگا  ادخ  هب  يرادیمنرب . یتشرـسدب  ندرک و  هلثم  دب و  نتـشک  زا  تسد  زگره  وت  تفگ : ملـسم  مشکن . ار  وت  رگا  دـشکب 
ار منتـشک  دـصق  رگا  یلو  يدـیدیمن . ریـسا )  ) رـصق نیا  رد  ارم  زگره  مشونب ، متـسناوتیم  بآ  ياهعرج  دـندوب و  نم  اب  مناـنیمطا  دروم 
هب ار  وت  مدوخ و  تفگ : وگب . نم  هب  يراد  یتیصو  ره  هک : دیرپ  ولج  دعس  رمع  منک . تیصو  وا  هب  ات  نک  نییعت  ار  شیرق  زا  يدرم  يراد ،

ساپ هب  هک  مراد  وت  هب  يزاین  میدنواشیوخ . مه  اب  هک  ینادیم  دیسر . هحفص 80 ] ناوتیم [  یکین  ره  هب  نآ ، اب  هک  منکیم  شرافس  اوقت 
رمع دش . دـهاوخ  هتـشک  امتح  وا  يروآرب . ار  شاهتـساوخ  تسین  مزال  دعـس ! رمع  يا  تفگ : دایزنبا  . يزاس هدروآرب  دـیاب  يدـنواشیوخ 
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یشورفب و يریگب و  نانیا  زا  ار  محالس  بسا و  هک  تسا  نیا  ماهتـساوخ  تفگ : ملـسم  وگب . يراد  تسود  هچ  ره  ملـسم ! يا  تفگ : دعس 
يراپس و كاخ  هب  هتفرگ و  لیوحت  ار  ماهزانج  تشک ، ارم  درم  نیا  یتقو  هکنآ  رگید  ینک . ادا  متفرگ  ماو  امش  رهش  رد  هک  ار  مهرد   700
نینچ و تفگ : درک و  دایزنبا  هب  ور  دعس  رمع  . دوشیم هتشک  نم  لثم  هک  دیاین  اجنیا  هک  یـسیونب  یلع  نب  نیـسح  هب  ياهمان  هکنیا  رگید 

یهاوخیم هنوگره  هک  مینکیمن  يریگولج  نآ  زا  تسوت و  لام  تضرق ، يهلأسم  اما  لـیقع ! رـسپ  يا  تفگ : داـیزنبا  دـیوگیم . ناـنچ 
ام اب  وا  رگا  نیـسح ، اما  دنکیم . هچ  تدسج  اب  ادخ  هک  میرادن  يراک  تسام . اب  شرایتخا  میتشک ، ار  وت  یتقو  وت ، دـسج  اما  ینک . جرخ 

رهش نیا  هب  هچ  يارب  منادب  مراد  تسود  یلو  میرادیمنرب . تسد  وا  زا  دیآ ، ام  دصق  هب  رگا  یلو  میرادن ، يراک  وا  اب  دشاب  هتشادن  يراک 
یلو مدـماین ، رهـش  نیا  هب  بوشآ  يارب  تفگ : ملـسم  ؟ یتخادـنا مه  ناج  هب  ار  نانآ  يدـناشک و  هقرفت  بوشآ و  هب  ار  مدرم  راک  يدـمآ ،
راداو ادـخ  يهتـساوخ  ریغ  هب  ار  نانآ  دـیتفای و  تموکح  نانآ  رب  مدرم  ياضر  نودـب  دـیدرک ، نفد  ار  اـهیبوخ  راکـشآ و  ار  اـهیتشز  اـمش 
تنـس باـتک و  هب  ار  مدرم  مـینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  اـت  میدـمآ  دـیتفرگ . شیپ  رـصیق  يرـسک و  نوـچ  يراـتفر  دـیتخاس و 

هب تسام و  يارب  نانچمه  دوب و  ام  يارب  تفالخ  دیـسر ، تداهـش  هب  نینمؤملاریما  هک  نامز  نآ  زا  میدوب و  نیا  يهتـسیاش  ام  میناوخارف و 
ار تموکح  دیتسـسگ و  ار  ناناملـسم  تدحو  دیدیروش و  تیادـه  ماما  رب  هک  دـیدوب  یناسک  نیتسخن  امـش  هک  نوچ  دـنتفرگ . ام  زا  روز 

يا اوملظ  نیذلا  ملعیس  و   » نآرق يهیآ  نیا  زج  مینادیمن  یلثم  امش  ام و  يارب  دیتخادرپ . عازن  هب  هناملاظ  نآ  ناگتـسیاش  اب  هدرک و  بصغ 
نسح و یلع و  مانـشد  هب  دایزنبا  .( دش دـنهاوخ  راچد  یماجنارـس  هچ  هب  هک  تسناد  دـنهاوخ  نارگمتـس  يدوزب  [ ») 163  ] نوبلقنی بلقنم 

الب هک  میتسه  ینادناخ  ام  نکب . یهاوخیم  هچ  ره  دیرتراوازس . مانشد  نیا  هب  تردپ  وت و  تفگ : ملسم  درک . زاغآ  مالـسلامهیلع  نیـسح 
نییاـپ هب  و   ) دـیزاس قحلم  شرـس  هب  ار  شدـسج  دـینزب و  ار  شندرگ  دـیربب ، رـصق  يـالاب  هب  ار  وا  تفگ : داـیزنبا  تسا . یمتح  اـم  يارب 

ارم هحفـص 81 ] زگره [  دوب ، يدـنواشیوخ  وت  نم و  نایم  ای  يدوب  شیرق  زا  وت  رگا  مسق  ادـخ  هب  داـیز ! رـسپ  يا  تفگ : ملـسم  دـینکفا .)
[ . 164 . ] یتسه تردپ  رسپ  وت  یلو  یتشکیمن ،

یناه ملسم و  تداهش 

ادخ و حیبست  هب  ملسم  هک  یلاح  رد  دناسرب . لتق  هب  هدرب  رـصق  يالاب  ار  وا  داد  روتـسد  نارمح  نب  ریکب  هب  دایزنبا  : دیوگ سوواط  نب  دیس 
. دـمآ نییاپ  ناساره  دز و  ار  شندرگ  هدرب و  رـصق  يالاب  ار  وا  دوب ، لوغـشم  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  رب  دورد  رافغتـسا و 
ای تشگنا  هک  مدـید  دوخ  ربارب  رد  ار  ورتشز  هایـس و  يدرم  متـشکیم ، ار  وا  یتقو  ریما ! يا  تفگ : دوشیم ؟ هچ  ار  وت  دیـسرپ : دایزنبا 
داد روتسد  دایزنبا  : دیوگ مثعانبا  [ . 165 ! ] ياهدرک تشحو  دـیاش  تفگ : دایزنبا  مدرک . تشحو  رایـسب  وا  زا  دـیزگیم . ار  شیوخ  بل 

. تسیچ شاهلیبق  ناـیم  وا  تیعقوم  هک  ینادیم  ریما ! يا  تفگ : ثعـشا  نب  دـمحم  دـنزاس . قحلم  لـیقع  نب  ملـسم  هب  هدرب و  مه  ار  یناـه 
نادناخ ینمشد  زا  نم  شخبب . نم  هب  ار  وا  ریما ! يا  ادخ  هب  ار  وت  میدروآ . وت  دزن  ار  وا  هجراخ  نب  ءامـساو  نم  هک  دننادیم  زین  وا  يهلیبق 

رد درب . ناشورفدنفسوگ  رازاب  هب  ار  یناه  دز . رانک  ار  وا  دایزنبا  . دنهدیم لیکشت  ار  دارفا  نیرتشیب  دناهفوک و  ناگرزب  نانآ  مراد . میب  وا 
زا ار  شتسد  نم ؟ نادنواشیوخ  دنیاجک  جحذم ؟ يهلیبق  تساجک  تفگیم : دوشیم و  هتشک  هک  تسنادیم  دوب و  هتـسب  تسد  هک  یلاح 

: دـنتفگ دنتـسب و  ار  شناتـسد  دـنتفرگ و  دـندز و  ار  وا  منک ؟ عافد  مدوخ  زا  هک  تسین  يزیچ  ایآ  تفگ : دروآ و  نوریب  رومأـم  نآ  تسد 
اب تفر و  ولج  دیـشر  ماـن  هب  داـیزنبا  ناـمالغ  زا  یکی  درک . مهاوخن  کـمک  مدوخ  لـتق  رب  نم  هک  ادـخ  هب  تفگ : نک . زارد  ار  تندرگ 
ار زور  نیا  ایادخ ! وت . ناوضر  تمحر و  يوس  هب  ایادخ ! تسادخ ؛ يوس  هب  تشگزاب  تفگ : یناه  دشن . رگراک  یلو  دز ، وا  رب  يریشمش 
دمآ و ولج  دیشر  مداد . ناشن  بصعت  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تربمایپ  رتخد  رـسپ  هب  تبـسن  نم  هک  هدب  رارق  مناهانگ  يهرافک 

نآ رس  هک  تفرگ  میمصت  دنتخیوآ و  راد  زا  نوگژاو  ار  یناه  ملسم و  يهزانج  دایزنبا ، روتسد  هب  سپس  . تشک ار  وا  دز و  رگید  یتبرض 
هحفص 82 ] [ . ] 166 . ] دتسرفب هیواعم  نب  دیزی  دزن  ار  ود 
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یناه ملسم و  كوس  رد 

ای قدزرف  ای  يدـسا  ریبز  نب  هللادـبع  نآ ، يهدنیارـس  هک  تسا  رعـش  نیا  یناه ، ملـسم و  كوس  رد  اههدورـس  زا  : دـیوگ سوواـط  نب  دـیس 
يرگید هتفاکش و  ار  شاهرهچ  ریـشمش  هک  یناولهپ  هب  رگنب ؛ رازاب  رد  یناه  ملـسم و  هب  تسیچ ، گرم  ینادیمن  رگا  . تسا یفنح  نامیلس 
ینیبیم ار  يرکیپ  تسا . هداتفا  اهنابز  رس  رب  هک  تسا  ینخـس  ناشتداهـش  هتـشک و  ار  ود  نآ  ياهداز  كاپان  تسا . هداتفا  هتـشک  يدنلب  زا 

[ . 167 ... ] تسا هدش  يراج  نوخ  هتخاس و  نوگرگد  ار  نآ  گنر  گرم ، هک 

دیزی هب  دایزنبا  يهمان 

. دایز نب  هللادیبع  زا  نانمؤمریما ، هیواعم  نب  دیزی  ادـخ  يهدـنب  هب  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  : تشون نینچ  دـیزی  هب  دایزنبا  دـیوگ : مثعانبا 
هفوک هب  نکفا  هقرفت  لیقع  نب  ملسم  هک  دشاب  هاگآ  نانمؤمریما  درک . عفد  ار  شنمشد  رـش  تفرگ و  ار  نانمؤمریما  قح  هک  ساپـس  ار  ادخ 

مدروآ و گنچ  هب  ار  ود  نآ  شکمشک  گنج و  زا  سپ  ات  متشامگ  ود  نیا  رب  ییاهـسوساج  دمآ . دورف  هورع  نب  یناه  يهناخ  رد  دمآ و 
دهاوخیم هچنآ  نانمؤمریما  مداتسرف . دننارادربنامرف  زا  هک  حورا  نب  ریبز  هیحیبا و  نب  یناه  طسوت  ار  ود  نآ  رـس  مدز و  ندرگ  ار  ود  ره 

اهرس داد  روتسد  دناوخ و  ار  همان  دیسر ، دیزی  دزن  راوگرزب  ود  نآ  رس  همان و  نوچ  . وگتسار دنمهف و  درخ و  بحاص  هک  دسرپب  ود  نیا  زا 
يدرک و راک  يرگنرود  اب  مراد . تسود  هک  ياهنوگ  نامه  هتـسویپ  وت  دعب ، اما  : تشون نینچ  دایزنبا  هب  دنزیوایب و  قشمد  يهزاورد  رب  ار 
هک هنوگنآ  مدیـسرپ . دـش  دای  هچنآ  زا  مدـناوخارف و  ار  تناگداتـسرف  يدرک . تباث  تدوخ  يهرابرد  ار  مرظن  یتسرد  یتخات و  هناـعاجش 

نانآ هب  مدرک . هناور  وت  يوس  هب  دنهدب و  مهرد  رازه  هد  کی  ره  هب  مداد  روتـسد  دنیام . عیطم  دناهدیمهف و  لقاع و  دنمـشیدنا و  ياهتفگ 
. شاب شوهب  راذـگب و  هاگنیمک  نابهدـید و  تسا . قارع  مزاع  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  نک . کـین  يهیـصوت 

هحفص 83 ] [ . ] 168 . ] مالسلاو سیونب . میارب  دیآیم  شیپ  تیارب  هک  ار  يدب  کین و  ره  نک و  ینادنز  نامگ ، ساسارب 

نیسح ماما  هب  ملسم  تداهش  ربخ  ندیسر 

: تفگ ییآیم ؟ اجک  زا  دیسرپ : وا  زا  ماما  دمآ . هفوک  لها  زا  يدرم  دیسر . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  ملـسم  تداهـش  ربخ  : دیوگ مثعانبا 
هک یلاح  رد  مدید ، ناباصق  رازاب  رد  هتخیوآ  راد  هب  هتشک و  ار  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  هکنآ  زج  مدماین  نوریب  اجنآ  زا  هفوک . زا 
هب تکرح  گنهآ  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : هاگنآ  تسیرگ . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دندوب . هداتـسرف  دیزی  يارب  ار  نانآ  ياهرس 

دنامن هتفگان  [ . 170 . ] دوب يرجه  لاس 60  يهجحیذ  موس  هبنشهس  زور  لیقع ، نب  ملسم  تداهش  : دیوگ يرونید  [ . 169 . ] درک قارع  يوس 
هعجارم عبانم  نآ  هب  ناراتـساوخ  مینکیم . هدنـسب  هزادـنا  نیمه  هب  راصتخا ، يارب  هک  هدـمآ  يرایـسب  یخیرات  عباـنم  رد  هفوک  ثداوح  هک 

. دننک

هکم زا  ماما  ندمآ  نوریب 

يارب رتش  کی  رانید و  هد  کی  ره  هب  درک و  عمج  دنور  قارع  هب  وا  اب  دنتـساوخیم  هک  ار  ینارای  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دـیوگ مثعانبا 
رب مه  ار  شنارهاوخ  نارتخد و  دـش . جورخ  يهدامآ  درک و  فاوط  ار  هورم  افـص و  نیب  هبعک و  يهناخ  هاـگنآ  داد . هشوتهر  راـب و  لـمح 

ناوریپ و زا  رفن  ود  داتشه و  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  هکمزا  هجحیذ  متشه  هیورت  زور  هبنـشهس ، زور  مالـسلاهیلع  نیـسح  . دناشن اههواجک 
ار هورم  افص و  نیب  ادخ و  يهناخ  دورب ، قارع  يوس  هب  تساوخ  مالسلاهیلع  نیسح  نوچ  : دیوگ دیفم  خیش  [ . 171 . ] دندوب وا  اب  شنادناخ 

تـسناوتن دنتـسرفب ، دیزی  دزن  دننک و  ریگتـسد  هکم  رد  ار  وا  هکنآ  میب  زا  نوچ  داد . رارق  هرمع  ار  نآ  دمآ و  نوریب  مارحا  زا  درک ، فاوط 
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هحفص 84 ] [ . ] 172 . ] دش جراخ  دنتسویپ ، وا  هب  هک  شناوریپ  زا  یناسک  نادنزرف و  هداوناخ ، هارمه  درب . نایاپ  هب  ار  جح 

ریبز رسپ  اب  ماما  نخس 

زور میدیسر . هکم  هب  هدمآ  نوریب  هفوک  زا  جح  يارب  : دناهتفگ هک  هدرک  لقن  لعمشم  نب  يرذم  میلس و  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  يربط 
. میتفر نانآ  کیدزن  دندوب . هداتسیا  هبعکرد  لیعامـسا و  رجح  نیب  زورمین  رد  هک  میدید  ار  ریبز  نب  هللادبع  نیـسح و  میدش و  دراو  هیورت 
يراـی و تیوـقت و  مـه  اـم  وـش . تموـکح  رادهدـهع  ناـمب و  یهاوـخیم  رگا  تـفگیم : مالـسلاهیلع  نیـسح  هـب  ریبز  رـسپ  هـک  میدـینش 
هک تسا  یچوـق  هکم  رد  هک  دوـمرف  ثیدـح  تیارب  مردـپ  دوـمرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  مینکیم . تعیب  وـت  اـب  هدرک  تایهاوـخریخ 

موش رادهدهع  نم  ار  تموکح  نامب و  یهاوخیم  رگا  سپ  تفگ : ریبز  رـسپ  مشاب . چوق  نآ  نم  مرادن  تسود  دننکـشیم . ار  نآ  تمرح 
دنتخادرپ وگتفگ  هب  هتسهآ  هدرک و  ناهنپ  ام  زا  ار  دوخ  نخس  ود  نآ  دنیوگ : . مهاوخیمن زین  ار  نیا  دومرف : مشاب . وت  رادربنامرف  عیطم و  و 

درک فاوط  هورم  افص و  نیب  ادخ و  يهناخ  درگ  رب  مالسلاهیلع  نیسح  دندوب . انم  مزاع  رهظ  ماگنه  هک  میدینشار  مدرم  ياعد  هک  هاگنآ  ات 
[ . 173 . ] میدرک ور  انم  هب  مدرم  هارمه  ام  دش و  ناور  هفوک  يوس  هب  هاگنآ  دمآ . نوریب  دوخ  يهرمع  زا  دیچ و  ار  دوخ  يوم  زا  یمک  و 

ماما جرخ  زا  هکم  یلاو  نارومأم  يریگولج 

تسایر هب  دیعس  نب  ورمع  ناگداتسرف  دش ، نوریب  هکم  زا  مالسلاهیلع  نیسح  نوچ  : دنکیم لقن  ناعمس  نب  ۀبقع  زا  شیوخ  دنـس  اب  يربط 
شیپ دروخرب  هورگ  ود  نیب  داد . همادا  هار  هب  درکن و  ییانتعا  ماما  يوریم ؟ اجک  درگرب ! دنتفگ : دنتفرگ و  ماما  رب  ار  هار  دیعـس  نب  ییحی 

زا نیـسح ! يا  دندز : شیادص  داد . همادا  دوخ  هار  هب  نیـسح  دندرک و  يراددوخ  تدشب  شنارای  نیـسح و  دمآ . راک  هب  اههنایزات  دمآ و 
امـش ناتدوخ . يارب  ناتراک  : » دومرف توالت  ار  نآرق  يهیآ  نیا  ماما ، ینکفایم . هقرفت  تما  نیا  نیب  يوشیم و  ادج  مدرم  زا  سرتب ! ادخ 

[ . 175 [ » ] 174  ] مرازیب دینکیم  امش  هچنآ  زا  نمو  دیرازیب  منکیم  نم  هچنآ  زا 

ماما جورخ  ربارب  رد  رفعج  نب  هللادبع  عضوم 

نیـسح ماما  هب  رفعج  نب  هللادبع  میدـش ، نوریب  هکم  زا  نوچ  هحفص 85 ] دنکیم [ : لقن  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  شیوخ  دنـس  اب  يربط 
نیا زا  نم  درگزاب . يرگنیم  ار  ماهمان  یتقو  ادخ  هب  ار  وت  دعب ، اما  داتـسرف : دمحم  نوع و  شرـسپ  ود  هارمه  تشون و  ياهمان  مالـسلاهیلع 

شوماخ نیمز  رون  يوش  هتشک  وت  زورما  رگا  منارگن . تاهداوناخ  دوخ و  يدوبان  هب  تبـسن  مکانمیب و  ياهتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  رفس و 
نب ورمع  دزن  رفعج  نب  هللادبع  . مالـسلاو دمآ . مهاوخ  همان  یپ  رد  نم  ورم ، ناباتـش  ینانمؤم . دیما  ناگتفای و  تیاده  يامنهار  وت  دوشیم ،

نانیمطا دهد و  ناسحا  یکین و  يهدعو  دسیونب و  مالسلاهیلع  نیسح  يارب  ياهمان  ناما  هک  تساوخ  تفگ و  نخـس  وااب  تفر و  مه  دیعس 
ات روایب  سیونب ، یهاوخیم  هچ  ره  تفگ : دیعـس  نب  ورمع  ددرگزاب . همان  ناما  نیا  نانیمطا  هب  هک  دشاب  ددرگرب ، ماما  هک  دهاوخب  دهد و 
ات تسا  رتبسانم  وا  تسرفب . دیعس  نب  ییحی  تردارب  هارمه  نک و  رهم  تفگ : دروآ و  وا  دزن  تشون و  ياهمان  رفعج  نب  هللادبع  منک . اضما 

هکم یلاو  دـیزی  يوس  زا  دیعـس ، نب  ورمع  . ) درک نانچ  مه  وا  تسا . يدـج  وت  میمـصت  هک  دـنادب  دـنک و  بلج  ار  ترـضح  نآ  نانیمطا 
وا رب  ار  همان  دنتفگ : دنتشگرب و  دندناوخ  ترضح  نآ  رب  ار  همان  هکنآ  زا  سپ  دنتفر . ماما  یپ  رد  رفعج  نب  هللادبع  دیعـس و  نب  ییحی  .( دوب
نم هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدید ، باوخ  هک  دوب  نیا  مه  یکی  ترـضح  ياهرذع  زا  یلو  میدرک ، شالت  میدـناوخ و 

یـسک هب  ماهدـنز  ات  ماهتفگن و  یـسک  هب  دومرف : دوب ؟ هچ  باوخ  نآ  منایز . هب  اـی  دـشاب  مدوس  هب  مناـمرف ، نآ  یپ  رد  نم  داد و  يروتـسد 
ادخ زا  دعب ، اما  یلع . نب  نیـسح  هب  دیعـس  نب  ورمع  زا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  دوب : نینچ  ماما  هب  دیعـس  نب  ورمع  يهمان  : تفگ مهاوخن 

هب ار  وت  یقارع . مزاـع  هک  ماهتفاـی  ربخ  دوش . نومنهر  تیادـه  دـشر و  هب  دـنادرگزاب و  تسا  نآ  رد  وت  كـاله  هچنآ  زا  ار  وت  مهاوخیم 
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مه يآ . نم  دزن  ود  نآ  هارمه  مداتـسرف . وت  دزن  ار  دیعـس  نب  ییحی  رفعج و  نب  هللادـبع  يوش . دوباـن  هک  مراد  نآ  میب  نکفیم . هقرفت  ادـخ 
نیـسح . مالـسلاو تسا . رادهدـهع  دـهاش و  دـهع  نیا  رب  ادـخ  يراد . راوج  نسح  دوشیم و  یکین  ناسحا و  وت  هب  مه  يراد ، ناما  نم  دزن 
نکفا هقرفت  زگره  مناناملسم ، زا  نم  دیوگب  دهد و  ماجنا  هتـسیاش  راک  دنک و  توعد  ادخ  هب  هک  یـسک  دعب ، اما  تشون : همان  مالـسلاهیلع 

. دهدیمن ناما  ترخآ  رد  دسرتن  وا  زا  ایند  رد  هک  ار  یـسک  ادخ  تسادـخ . ناما  ناما ، نیرتهب  ياهدـناوخ . یکین  ناما و  هب  ارم  وت  تسین .
هحفص یکین [  دصق  همان ، نیا  يهلیسو  هب  رگا  دوش . نامترخآ  ناما  بجوم  ات  دنک  اطع  ام  هب  ار  ایند  رد  یسرتادخ  هک  میهاوخیم  ادخ  زا 

[ . 176 . ] مالسلاو دهد . وکین  شاداپ  وت  هب  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  يراد ، نم  هب  [ 86

قارع ریسم  رد  ماما  راعشا 

، تفریم قارع  يوس  هب  بش  لد  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  ینامز  : دـنکیم تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  زا  شیوخ  دنـس  اـب  هیولوقنبا 
ناراوس نیرتهب  اب  شاب ، هدامآ  هدیپس  عولط  زا  شیپ  نکم ! تشحو  ندنار  زا  نم ! يهقان  يا  : هک نومـضم  نیا  اب  دناوخیم  يراعـشا  يدرم 
نیـسح ماما  . دـشخب شنادواج  رمع  دـهد و  شکین  شاداپ  دـنوادخ  هک  لدایرد  يراوگرزب  یـسرب ؛ راوگرزب  ناتـسآ  هب  ات  رفـس  نیرتهب  و 

هک هاگنآ  تسین ؛ راع  گنن و  درمناوج  يارب  گرم  زگره  موریم و  شیپ  : درک همزمز  ار  نومـضم  نیا  اب  يراعـشا  لباقم ، رد  مالـسلاهیلع 
هدنز رگا  دنک . يراگزاسان  مرجم  اب  دنک و  يرود  اهیتشز  زا  دزاس و  حلاص  نادرم  يادف  ار  دوخ  دـگنجب و  هناناملـسم  دـشاب و  قح  شتین 

[ . 177 . ] ینک یگدنز  راوخ  لیلذ و  هک  سب  گرم  نیمه  وت  يارب  دننکن . متمالم  مریمب  رگا  متسین و  نامیشپ  مدنام 

دیزی هب  یلاسرا  لاوما  يهرداصم 

ریحب نمی ، رد  دیزی  رازگراک  دمآیم و  نمی  زا  هک  دروخرب  یناوراک  هب  اجنآ  تشذگ . میعنت »  » هب ات  دمآ  مالسلاهیلع  نیـسح  : دیوگ يربط 
هب داـتفا . هار  تفرگ و  ار  اـهنآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوب . رخاـف  خرـس و  ياهـسابل  نارتـش ، راـب  دوب . هداتـسرف  وا  يارب  ار  یلاوما  ناـسیر  نب 

هارمه میهدیم و  ار  وا  يهیارک  يهمه  دـیآ  قارع  هـب  اـم  اـب  دـهاوخیم  هـک  ره  مـنکیمن . ندـمآ  هـب  روـبجم  ار  امـش  دوـمرف : ناـیناوراک 
هک ره  . میزادرپیم دنک  یط  ار  هار  هک  ياهزادنا  هب  ار  وا  يهیارک  دوش ، ادج  ام  زا  اجنیمه  زا  دهاوخب  مه  سک  ره  دوب . میهاوخ  ياهتسیاش 

هحفص 87 ] [ . ] 178 . ] درک نیمأت  ار  وا  ششوپ  هیارک و  دمآ ، شهارمه  هک  ره  تخادرپ و  درک و  باسح  ار  وا  قح  دش ، ادج  وا  زا 

قدزرف اب  رادید 

درک و رادید  ماما  اب  يو  میدید . ار  رعاش  قدزرف  میدیـسر . حافـص  هب  ات  میدمآ  : دنکیم لقن  يرذم  میلـس و  نب  هللادـبع  لوق  زا  يربط  زین 
یهاـگآ درف  زا  تفگ : وـگب . ترـس  تشپ  مدرم  راـبخا  زا  دیـسرپ : ماـما  دـناسرب . تیاـهوزرآ  هب  دـهدب و  ار  تاهتـساوخ  دـنوادخ  تفگ :

: دومرف ماما  دنکیم . دهاوخب  هچ  ره  ادخ  دیآیم و  دورف  نامسآ  زا  ریدقت  تسا ، هیماینب  اب  ناشیاهریشمش  وت و  اب  مدرم  ياهلد  يدیـسرپ .
هک دشاب  نامه  رب  یهلا  ریدقت  رگا  تسا . يراک  رد  نامراگدرورپ  زور  ره  دنکیم و  دهاوخ  هچنآ  تسادخ . تسد  هب  راک  یتفگ ، تسار 

یـسک سپ  دوب ، ام  دیما  فالخرب  یهلا  ریدقت  رگا  مییوجیم و  يرای  ساپـس ، يارب  وا  زا  میرکاش و  شیاهتمعن  رب  ار  ادـخ  میراد ، تسود 
زا درک و  یظفاحادـخ  وا  اب  داد و  تکرح  ار  شیوخ  بکرم  ماما ، هاگنآ  . تسا هدرکن  يدـعت  اطخ و  دـشاب ، اوقت  شنطاـب  قح و  شتین  هک 

[ . 179 . ] دندش ادج  مه 

بلاغ نب  رشب  اب  رادید 

مادـک زا  دیـسرپ : ماما  درک . رادـید  ترـضح  نآ  اب  بلاغ  نب  رـشب  ماـن  هب  دـساینب  زا  يدرم  دیـسر ، قرع » تاذ   » هب نوچ  : دـیوگ مثعانبا 
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رتخد رسپ  يا  تفگ : يدید ؟ یلاح  هچ  رد  ار  قارع  مدرم  دیـسرپ : قارع . زا  تفگ : ییآیم ؟ اجک  زا  دیـسرپ : دساینب . زا  تفگ : ياهلیبق ؟
دنکیم و دـهاوخیم  ار  هچنآ  لاعتم  دـنوادخ  برع ! ردارب  يا  ییوگیم  تسار  دومرف : ماما  هیماینب . اب  اهریـشمش  دوب و  وت  اب  اهلد  ربمایپ !

ناشیاوشیپ اب  ار  مدرم  زا  هورگ  ره  هک  يزور   » هک هیآ  نیا  يانعم  زا  ربماـیپ ! رـسپ  يا  تفگ : درم  نآ  دـیامنیم . مکح  دـنک  هدارا  ار  هچنآ 
دناوخیمارف تیاده  هب  هک  تیاده  ماما  میراد ، ماما  ود  يدسا ! درم  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نک . هاگآ  ارم  [ 180 « ] میناوخیم

هب دشاب ، یهارمگ  ياوشیپ  يوگخساپ  هک  ره  دوشیم و  نومنهر  تشهب  هب  دهد  باوج  تیاده  ياوشیپ  يادن  هب  هک  ره  تلالـض . ماما  و 
[ . 181 . ] دوریم خزود 

هفوک ناگرزب  هب  ماما  يهمان 

هحفص 88] دوب [ : نینچ  ماما  يهمان  دیوگ : مثعانبا  . تشون هفوک  ناگرزب  فارشا و  هب  ياهمان  اجنآ  دیـسر . زجاح  هاگلزنم  هب  ات  تفر  ماما 
. نانمؤم زا  یهورگ  لاو و  نب  هللادبع  دادش ، نب  ۀعامز  هبجن ، نب  بیسم  درص ، نب  نامیلـس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب 

دهع درمـشیم ، لالح  ار  یمارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتـس  مکاح  سک  ره  دومرف : شیوخ  تایح  لاحرد  ادـخ  ربمایپ  هک  دـینادیم  دـعب ، اما 
وا رب  راتفگ  اب  هن  هاگنآ  دـنکیم ، راتفر  يدـعت  هانگ و  اب  مدرم  نایم  رد  دـنکیم و  تفلاخم  ادـخ  ربماـیپ  تنـس  اـب  دراذـگیماو و  ار  ادـخ 
زا هداهن و  ندرگ  ناطیـش  تعاطا  هب  هورگ  نیا  هک  دـینادیم  دزاس . دراو  شهاگیاج  هب  ار  وا  هک  تسادـخ  رب  لمع ، اب  هن  دـنک و  ضارتعا 

ار ادخ  مارح  دناهتشادنپ ، دوخ  لام  ار  لاملاتیب  هدرک و  لیطعت  ار  یهلا  دودح  دننکیم ، داسف  راکشآ  دناهدش . نادرگ  يور  ادخ  تعاطا 
. مرتراوازـس تموـکح  هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  اـب  مايدـنواشیوخ  قـح  هـب  نـم  دـناهدرک . مارح  ار  وا  لـالح  لـالح و 
قح و دیدنام ، رادافو  شیوخ  تعیب  هب  رگا  دیراذگن . اهنت  ارم  ات  دیاهدرک  تعیب  هک  دنداد  ربخ  مه  ناتناگداتسرف  دیسر ، نم  هب  ناتیاههمان 

يوگلا نم  تسامـش و  نادنزرف  هداوناخ و  اب  منادنزرف  هداوناخ و  امـش و  ناج  رانک  رد  مناج  دـیاهدش . راتـساوخ  ار  شیوخ  دـشر  هرهب و 
اب تسا . هدوب  امـش  تداع  نیا  هک  دنگوس  مناج  هب  دیتسـش ، تسد  تعیب  زا  دیتسکـش و  نامیپ  دـهع و  دـیدرکن و  نانچ  رگا  یلو  میامش .

يهرهب هتخاس و  اطخ  ار  دوخ  قح  نیقی  هب  دیهد . شبیرف  امش  هک  تسا  یسک  زج  رورغم ، ایآ  دیدرک . نینچ  مه  ماهدازومع  ردارب و  ردپ و 
دهاوخ زاینیب  امـش  زا  ارم  دنوادخ  تسا و  هدرک  ینکـش  نامیپ  شیوخ  نایز  هب  دنکـشب  شیوخ  نامیپ  سک  ره  دیاهدرک . هابت  ار  شیوخ 

رب دایزنبا  هک  دیسر  هفوک  هب  یلاح  رد  سیق  داتـسرف . هفوک  هب  ار  وا  داد و  رهـسم  نب  سیق  هب  دز و  رهم  دیچیپ و  ار  همان  . مالـسلاو تخاس .
، ریمن نب  نیصح  دش ، کیدزن  هفوک  هب  سیق  نوچ  دنک . روبع  تسناوتیمن  شیتفت  اب  زج  سک  چیه  دوب و  هتشاذگ  هاگساپ  رومأم و  اههار 

نب نیـصح  درک . هراپ  دروآرد و  ار  همان  يروف  دش . ناساره  دوخ  هب  تبـسن  ایوگ  داتفا ، وا  هب  سیق  هاگن  نوچ  دید . ار  وا  ادخ  نمـشد  نیا 
ناوریپ زا  يدرم  تفگ : یتسیک ؟ تفگ : دایزنبا  دندرب . دایزنبا  دزن  وا  هارمه  ار  هدش  هراپ  يهمان  دنتفرگ و  ار  وا  تفگ و  شنارای  هب  ریمن 

: تفگ تسیچ ؟ نآ  رد  هک  ینادن  وت  متساوخ  مدیسرت . تفگ : يدرک ؟ هراپ  ار  همان  ارچ  دیسرپ : مالسلاهیلع . یلع  نب  نیـسح  نینمؤملاریما 
تیاهر تفگ : دـش و  نیگمـشخ  داـیزنبا  منادیمن . ار  ناـشمان  هک  ناـیفوک  زا  یهورگ  هب  نیـسح  زا  تفگ : دوب ؟ هک  يارب  هک و  زا  هماـن 

ار تندرگ  ای  یبای  تاجن  متـسد  زا  ات  ییوگ  ازـسان  ار  شردارب  ردـپ و  نیـسح و  هتفر  ربنم  رب  ای  ییوگب  ار  همان  ناـبطاخم  ماـن  اـت  منکیمن 
دجـسم هب  ار  وا  داد  روتـسد  مهدیم . ماـجنا  ار  شردارب  ردـپ و  نیـسح و  زا  ییوگدـب  یلو  مسانـشیمن  ار  هورگ  نآ  تفگ : سیق  . منزیم

عمج مدرم  هک  تسناد  سیق  نوـچ  دنونـشب . هحفـص 89 ] ار [  وا  ییوگازـسان  ات  دـندوب  هدـش  رـضاح  مه  مدرم  هوبنا  تفر . ربنم  هب  دـندرب .
شردپ دایزنبا و  شنادنزرف ، یلع و  يهرابرد  اعد  وا و  نامدود  ادخ و  ربمایپ  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  تساخاپ و  هب  دناهدش 

رـصق يالاب  ار  وا  هاگنآ  دـنداد ، ربخ  دایزنبا  هب  دـناوخارف . نیـسح  يرای  هب  ار  مدرم  هاگنآ  درک . تنعل  رخآ  ات  ار  هیماینب  نارگنایغط  ار و 
ام و يارب  ادـنوادخ ! تفگ : تخیر و  کشا  دیـسر ، مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  ربخ  نیا  نوچ  تخاب . ناج  دـندنکفا و  نییاپ  هب  رـس  اب  هدرب و 

[ . 182 . ] ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  نک . روشحم  ام  اب  شیوخ  تمحر  هاگرارق  رد  ار  نانآ  هدب . رارق  دوخ  دزن  ییالاو  هاگیاج  دوخ  ناوریپ 
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يودع هللادبع  اب  رادید 

يودع عیطم  نب  هللادبع  اب  اجنآ  دیسر . برع  ياهبآ  زا  یبآ  هب  داتفا . هار  هب  هفوک  تمـس  هب  زجاح  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  : دیوگ دیفم  خیش 
ماما دروآ . دورف  ار  وا  و  ياهدمآ ؟ ارچ  اجنیا  تیادف ! هب  مردام  ردپ و  تفگ : دید ، ار  ماما  نوچ  يو  درک . رادید  دوب  هدـمآ  دورف  اجنآ  هک 
ادابم ربمایپ ! رـسپ  يا  تفگ : هللادـبع  دـناهدناوخ . دوخ  يوس  هب  ارم  نایقارع  تسا . هدرم  هیواـعم  هک  يراد  ربخ  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح 

تـسد رد  هک  ار  یتردـق  رگا  ادـخ  هب  رادـهگن . ار  برع  تمرح  شیرق و  تمرح  ادـخ  هب  ار  وت  دوش ! کـته  وـت  مارتـحا  مالـسا و  تمرح 
شیرق و مالسا و  تمرح  تسین . مهم  ناشیارب  ینتشک  چیه  رگید  وت  زا  سپ  دنشکب ، ار  وت  رگا  دنشکیم و  ار  وت  ینک  بلط  تسا  هیماینب 

دایزنبا داد . همادا  دوخ  هار  هب  مالسلاهیلع  نیسح  . هدن رارق  هیماینب  ضرعم  رد  ار  دوخ  ورم و  هفوک  هب  نکن ، نینچ  دوشیم . هتـسکش  برع 
نیـسح ددرگ . جراخ  اـی  دوش  دراو  یـسک  دنتـشاذگیمن  دوب و  هتـشاذگ  رومأـم  ار  هرـصب  اـت  ماـش  هار  اـت  هصقاو  نیب  ياـههار  يهمه  مه 
میدرگ دراو  میناوتیمن  هکنیا  زج  میرادن ، ربخ  ادخ  هب  دنتفگ : دیسرپ . نانآ  زا  دیسر و  نانیـشنهیداب  هب  ات  دمآ  اهنیا  زا  ربخیب  مالـسلاهیلع 

کی دمآ و  دورف  دیـسر و  هیمیزخ  هب  ات  تفر  مالـسلاهیلع  نیـسح  : دـیوگ مثعانبا  [ . 183 . ] داد همادا  دوخ  هار  هب  ماـما  و  میوش ، جراـخ  اـی 
هچ دومرف : مدینـش ؟ هچ  بشید  هک  مهد  ربخ  ایآ  ردارب ! تفگ : دـمآ و  وا  دزن  بنیز  شرهاوخ  ناهاگرحـس  درک . فقوت  اـجنآ  زورهناـبش 
هچ نم  زا  سپ  هک  وش  نایرگ  هدید ! يا  : دـناوخیم ار  رعـش  نیا  هک  مدینـش  ار  یفتاه  متفر . نوریب  يراک  يارب  بش  همین  تفگ : يدـینش ؟

نیسح . دسرارف هدعو  ماجنا  تقو  هک  ینامز  ات  تسا  نانآ  یپ  هحفص 90 ] رد [  اهگرم  هک  یهورگ  رب  تسیرگ ؛ دهاوخ  نادیهش  رب  یـسک 
[ . 184 . ] دش دهاوخ  تسا ، ردقم  هچنآ  مرهاوخ ! دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع 

نیق نب  ریهز  اب  رادید 

ریهز يهمیخ  دنتفگ : تسیک ؟ نآ  زا  دیسرپ  دید . هتشارفا  ياهمیخ  دیسر . دورز  هب  ات  دومیپ  ار  هار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دیوگ يرونید 
زا يو  دننک . تبحـص  دـیآ و  ماما  رادـید  هب  ات  داتـسرف  وا  یپ  رد  ار  یـسک  ماما  دوب . هفوک  مزاع  تشگیمرب و  جـح  زا  هک  تسا ، نیق  نب 

نیـسح دزن  تساخرب و  ینکیمن ؟ تباجا  دتـسرفیم ، وت  یپ  رد  ربمایپ  رـسپ  هللا ! ناحبـس  تفگ : دوب . وا  اب  شرـسمه  تفاترب . يور  رادید 
هب دننک . اپرب  نیسح  ماما  يهمیخ  رانک  هدیچرب  ار  شاهمیخ  داد  روتسد  تشگرب و  نابات  ياهرهچ  اب  هک  تشذگن  يزیچ  تفر . مالـسلاهیلع 

نیـسح باکر  رد  ماهدرک  هداـمآ  ار  مدوخ  نم  یـسرب . شیوخ  لزنم  هب  اـت  ورب  تردارب  هارمه  مهدیم . قـالط  ار  وت  تفگ : زین  شرـسمه 
اب سک  چیه  دورب . دهاوخیمن ، هک  ره  دنامب و  تسا  تداهش  رادتسود  امش  زا  مادک  ره  تفگ : زین  شناهارمه  هب  موش . دیهش  مالسلاهیلع 

هدروآ نینچ  هرازفینب  يهلیبق  زا  يدرم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  يربـط  [ . 185 . ] دـنتفر هفوک  هب  ریهز  نز  ردارب  رـسمه و  هارمه  نانآ  دـنامن . وا 
. مییآ دورف  لزنم  کی  رد  وا  اـب  هک  تساوخیمن  ناـملد  چـیه  میدوب . ریـسممه  نیـسح  اـب  میدـمآیم و  هکم  زا  نیق  نب  ریهز  هارمه  : تسا

هاگلزنم کی  رد  همه  راچانب  يزور  هکنیا  ات  دـمآیم  دورف  ریهز  درکیم  چوک  ماما  هاـگره  تفریم و  ولج  ریهز  دـمآیم  دورف  وا  هاـگره 
ریهز هب  داد و  مالـس  دـمآ و  ماـما  يهداتـسرف  هک  میدروخیم  اذـغ  میدوب و  هتـسشن  رگید  يوس  رد  اـم  ییوس و  رد  نیـسح  میدـمآ . دورف 

يهمه رـس  رب  هدنرپ  ایوگ  داهن . نیمز  تشاد  تسد  رد  هچ  ره  سکره  ییآ . وا  دزن  ات  هداتـسرف  ارم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  تفگ :
؟! يوریمن وا  دزن  وت  دتـسرفیم و  وت  لابند  ادخ  لوسر  رـسپ  ایآ  تفگ : رهوش  هب  هک  دنکیم  لقن  ریهز  رـسمه  مهلد  زا  فنخموبا  . تسام

همیخ و داد  روتـسد  تشگرب و  نامداش  هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  تفر و  ماما  دزن  ریهز  يدرگرب . دـیوگیم و  هچ  ینیبب  يورب  تسا  بوخ 
زج نم  رطاخ  هب  مرادن  تسود  ورب . تناگتسب  دزن  مداد . قالط  ار  وت  تفگ : زین  شرسمه  هب  دندرب . نیسح  دزن  دندرک و  عمج  ار  شلیاسو 

رادید نیرخآ  نیا  دهاوخیمن ، هحفـص 91 ] هک [  ره  دیایب و  نم  اب  دـهاوخیم ، امـش  زا  کیره  تفگ : شناهارمه  هب  دـسرب و  وت  هب  ریخ 
نیا زا  ایا  تفگ : نم  هب  یلهاب  ناملـس  میدروآ . تسد  هب  یمیانغ  میدش و  زوریپ  میدیگنجیم . رجنلب »  » رد میوگب . ناتیارب  یثیدح  تسام .
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هارمه هکنیا  زا  دیدرک ، كرد  ار  وا  نامز  دیدید و  ار  دـمحم  لآ  ناوج  هاگره  تفگ : يرآ . میتفگ : دـیدش ؟ لاحـشوخ  میانغ  يزوریپ و 
يهعیلط رد  يو  هاـگنآ  منکیم . یظفاحادـخ  امـش  زا  نم  یلو  ، دیـشاب میاـنغ  نـیا  ندـمآ  تـسد  هـب  زا  رتلاحـشوخ  دـینکیم  داـهج  ناـنآ 

[ . 186 . ] دیسر تداهش  هب  هکنآ  ات  دوب  ناگدنمزر 

لیقع نب  ملسم  تداهش  ربخ 

نیـسح هب  ندیـسر  زج  ياهشیدنا  میدش ، غراف  جح  زا  نوچ  : دنکیم لقن  نینچ  لعمـشم  نب  رذنم  نامیلـس و  نب  هللادبع  لوق  زا  دیفم  خیش 
کیدزن نوچ  میدیسر . يو  هب  دورز »  » رد میدمآ و  ناباتش  دوخ  ياهرتش  اب  دشکیم . اجک  هب  وا  راک  مینیبب  ات  میتشادن  هار  رد  مالـسلاهیلع 

ام داد . همادا  هار  هب  درکاهر و  یلو  تساوخیم ، ار  وا  ییوگ  داتـسیا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  نوچ  هک  میدید  ار  نایفوک  زا  يدرم  میدـش ، وا 
وا هب  میتـفر و  دراد . ربـخ  هفوک  عاـضوا  زا  اـمتح  مینک . لاؤـس  وا  زا  میورب و  وا  دزن  تفگ : يرگید  هب  اـم  زا  یکی  میتـفر . وا  تمـس  هب  مه 

یفرعم رکب  ار  دوخ  یتسیک ؟ وت  میتسه ، يدـسا  مه  اـم  میتفگ : دـساینب . زا  تفگ : ياهلیبق ؟ مادـک  زا  میدیـسرپ  مالـس ، زا  سپ  میدیـسر .
یناه ملـسم و  هک  مدمآ  نوریب  هفوک  زا  یلاح  رد  تفگ : هدـب . ربخ  هفوک  رد  ترـس  تشپ  زا  میتفگ  میدرک و  یفرعم  ار  دوخ  مه  ام  درک .

، دـمآ دورف  هیبلعث  هاگلزنم  رد  ترـضح  هک  ماگنه  رـصع  میداد . همادا  ار  هار  دندیـشکیم . هفوک  رازاـب  رد  ار  ناـنآ  دـندوب و  هدـش  هتـشک 
. تسین یناهنپ  ناـنیا  زا  يزیچ  تفگ : تسیرگن و  شناراـی  اـم و  هب  یناـهن ؟ اـی  مییوگب  راکـشآ  میراد ، يربخ  میتفگ : میتفر و  وا  تمدـخ 

يهلیبـق زا  يدرم  وا  میتـفرگ ، ار  وا  ربـخ  اـم  میتـفگ : منک . لاؤس  وا  زا  متـساوخ  يرآ ، دومرف : يدـید ؟ ار  هراوس  نآ  هاـگماش  اـیآ  میتـفگ :
نیمز رب  رازاب  رد  ار  ناشدسج  دندوب و  هتـشک  ار  یناه  ملـسم و  دش ، جراخ  هفوک  زا  یتقو  دیوگیم  وگتـسار . هشیدـنا و  بحاص  تسام ،

تاهداوناخ دوخ و  ناج  ادـخ  هب  ار  وت  میتفگ : . دـنک ناشتمحر  يادـخ  نوعجار ؛ هیلا  اـنا  اـنا هللا و  تفگ : راـب  دـنچ  ترـضح  دندیـشکیم .
هچ دیـسرپ : درک و  هاگن  لیقع  نادنزرف  هب  دنـشاب . وت  دض  رب  میـسرتیم  يرادـن . يوریپ  روای و  هفوک  رد  درگرب . اجنیمه  زا  نک و  ظفحار 

نیـسح میوش . دیهـش  وا  نوچمه  ای  میریگب  ار  شنوخ  ماقتنا  اـت  میدرگیمنرب  هک  ادـخ  هب  دـنتفگ : تسا . هدـش  هتـشک  ملـسم  دـییوگیم ؟
همادا ار  دوخ  ریسم  دراد  میمـصت  هحفـص 92 ] هک [  میدـیمهف  تسین . يریخ  یگدـنز  رد  نانآ  زا  سپ  دومرف : درک و  ور  ام  هب  مالـسلاهیلع 

هفوک هب  رگا  یتسین ، ملـسم  لثم  وت  هک  ادخ  هب  دـنتفگ : شباحـصا  دـنک . ناتتمحر  ادـخ  دومرف : دـنیزگرب . ریخ  تیارب  ادـخ  میتفگ : دـهد .
دایز بآ  دومرف : شناراکتمدخ  ناناوج و  هب  هاگرحـس  دنام . رظتنم  حبـص  ات  دـش و  تکاس  ماما  دـنیآیم . تیوس  هب  ناباتـش  مدرم  یـسرب 

همجرت ندوب  يرارکت  لیلد  هب  [ 188 . ] تسا هدرک  لـقن  ار  یلبق  بلطم  هیبش  يرونید  [ . 187 . ] دندیچوک دنتـشادرب و  ناوارف  بآ  دیرادرب .
. دشن

يدزا يهرهیبا  اب  رادید 

يو درک . رادید  يدزا  يهرهوبا  مان  هب  هفوک  لها  زا  يدرم  اب  حبص  دنام . هیبلعث  نیمزرس  رد  ار  بش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  : دیوگ مثعانبا 
! هرهوبا دومرف : ییآ ؟ نوریب  ربمایپ  تدج  مرح  ادـخ و  مرح  زا  دـش  ببـس  لماع  هچ  ربمایپ ! رـسپ  يا  تشاد : هضرع  ماما ، رب  مالـس  زا  سپ 

نیا دنگوس  ادخ  هب  متخیرگ . دـنزیرب  ار  منوخ  دنتـساوخیم  مدرک ، ربص  دـندرک . ضرعت  میوربآ  هب  مدرک ، ربص  دـنتفرگ . ار  ملام  هیماینب 
درامگیم ناشیا  رب  ار  یـسک  دنکیم و  طلـسم  نانآ  رب  هدنرب  يریـشمش  ریگارف و  یتلذ  دنوادخ  هاگنآ  تشک ، دنهاوخ  ارم  راکهبت  هورگ 

. تخاس ناشلیلذ  تفای و  تموکح  ناشیاهناج  لاوما و  رب  تشگ و  اورنامرف  نانآ  رب  ینز  هک  ابـس  موق  زا  رتراوخ  دزاسیم ، ناـشراوخ  هک 
دمآ و کیدزن  درک ، مالس  ماما  رب  يو  درک . دروخرب  قدزرف  اب  دمآ و  دورف  قوقش »  » رد ات  درپس  هار  مالسلاهیلع  نیـسح  : دیوگ زین  [ . 189]
هچ رد  هفوک  مدرم  دومرف : ربمغیپ ! رتخد  رسپ  يا  هفوک  زا  تفگ : ییآیم ؟ اجک  زا  سارفوبا ! يا  دیسرپ : ماما  دیسوب . ار  ترضح  نآ  تسد 

قحرد دـهاوخ ، هچنآ  ادـخ  دوب . هیماینب  اب  ناشیاهریـشمش  یلو  دـندوب ، وت  اـب  هک  متـشاذگ  رـس  تشپ  ار  یمدرم  تفگ : دـندوب ؟ یعـضو 
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رد زور  ره  ام  راگدرورپ  دـنک . دـهاوخ ، هچنآ  تسادـخ ، نآ  زا  نامرف  يدرک . یکین  یتفگ و  تسار  دومرف : ماما  دـهد . ماجنا  شناگدـنب 
يراـی رکـش  يادا  رب  وا  زا  مییوـگیم و  ساپـس  شیاـهتمعن  رب  ار  ادـخ  دـیآ ، دورف  میراد  تسود  هچنآ  رب  یهلا  ریدـقت  رگا  تسا . يراـک 

! ربمغیپ رتخد  رـسپ  يا  تفگ : قدزرف  . تسا هدرکن  زواجت  دشاب ، قح  شتین  هک  سک  ره  دوب ، زاسان  ام  دیما  اب  یهلا  ياضق  رگا  میبلطیم و 
دز و هقلح  ماما  نامشچ  رد  کشا  دنتشک ؟ ار  شنارای  لیقع و  نب  ملسم  تیومعرسپ  نانآ  هک  یلاح  رد  ینکیم ، هیکت  نایفوک  هب  هنوگچ 
ام فیلکت  درک و  ادا  ار  دوـخ  فـیلکت  وا  دیـشک . رپ  نیرب  تشهب  یهلا و  تمحر  يوـس  هب  ملـسم ؛ رب  ادـخ  هحفـص 93 ] تمحر [  دومرف :

دیدـپ گرم  يارب  اهندـب  رگا  تسا . رترب  یهلا  شاداپ  يارـس  دوش ، هدرمـش  دنمـشزرا  ایند  رگا  : دـناوخ ار  راعـشا  نیا  هاـگنآ  تسا . هدـنام 
قزر و رد  رتمک  ناسنا  هک  تسا  نآ  رتابیز  تسا ، ردقم  اهقزر  رگا  تسا . رتتلیـضفاب  ادخ  هار  رد  ریـشمش  هب  ناسنا  ندـش  هتـشک  هدـمآ ،

لخب تسا  ینتشاذگ  ياج  رب  هچنآ  هب  تبـسن  ناسنا  ارچ  سپ  تسا ، نتـشاذگاو  يارب  لاوما ، يروآدرگ  رگا  و  دهد ، ناشن  صرح  يزور 
[ . 190 . ] داتفا هار  هکم  تمس  هب  درک و  یظفاحادخ  ماما  زا  شناهارمه  زا  یعمج  اب  قدزرف  سپس  ؟ دزرو

نیسح ماما  هب  ملسم  يهمان  ندیسر 

، ملـسم مایپ  يواح  هک  درک  رادید  ماما  اب  دعـس  رمع  ثعـشا و  نب  دـمحم  يهداتـسرف  دیـسر ، هلابز »  » هاگلزنم هب  ماما  نوچ  : دـیوگ يرونید 
یناه ملسم و  تداهش  درک و  نیقی  ربخ  یتسرد  هب  دناوخ ، ار  ملسم  يهمان  ماما  نوچ  دوب . يرای  كرت  هفوک و  مدرم  ینکش  تعیب  رب  ینبم 
[ . 191 . ] داد ربخ  ماما  هب  ار  رهسم  نب  سیق  همرلانطب ، هاگلزنم  زا  ماما  يهداتسرف  ندش  هتشک  نینچمه  هداتسرف ، دوب . راوگان  رایسب  وا  رب 

رطقی نب  هللادبع  یناه و  ملسم و  تداهش  ربخ  مالعا 

وا یپ  رد  هکنیا  رگم  تشذگیمن  يدابآ  بآ و  چیه  لها  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دنکیم لقن  بعـصم  نب  رکب  زا  دوخ  دنـس  اب  يربط 
هب هار  يهنایم  زا  ار  وا  تفایرد . ار  رطقی  نب  هللادـبع  دوخ ، یعاضر  ردارب  تداهـش  ربخو  دیـسر  هلابز »  » هاگلزنم هب  هکنآ  اـت  دـنداتفایم  هار 

نوریب ياهمان  دیـسر . ترـضح  هب  هلابز  رد  ربخ  نآ  تسا . هدـش  دیهـش  ملـسم  هک  تسنادیمن  زونه  دوب و  هداتـسرف  لیقع  نب  ملـسم  يوس 
نب هللادـبع  یناه و  ملـسم و  تداهـش  ربخ  تسا ؛ هدیـسر  ام  هب  يراوگاـن  ربخ  دـعب ، اـما  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  : دـناوخ مدرم  رب  دروآ و 

پچ و زا  دـندش و  قرفتم  مدرم  . میتـشادرب وا  زا  ار  دوـخ  تعیب  ددرگرب . دراد  تسود  سک  ره  دناهتـشاذگ . اـهنت  ار  اـم  اـم  نایعیـش  رطقی .
دیمهف هک  درک  نینچ  ور  نیا  زا  دـندوب . هدـمآ  ماـما  هارمه  هنیدـم  زا  هک  دـندنام  وا  اـب  یناـسک  طـقف  دـنتفرگ ، شیپ  تـشگرب  هار  تـسار 

 ] دنوریم و یطیارـش  هچ  لابقتـسا  هب  هک  دـننادب  ناهارمه  تساوخ  دـناهداتفا . هار  وا  یپ  رد  ماقم  لام و  دـیما  هب  نانیـشن  هیداب  زا  یهورگ 
[ . 192 . ] دنتداهش راثیا و  يهدامآ  هک  دنیآیم  شهارمه  یناسک  اهنت  دنک ، مالعا  نانآ  هب  ار  تیعضو  رگا  تسنادیم  هحفص 94 ]

ترضح نآ  باوخ  ندش  ریبعت 

هب دمآ ، زارف  نطبلا  ۀبقع  يهقطنم  رب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  : دنکیم تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  شیوخ  دنس  اب  هیولوقنبا 
مدید باوخ  دومرف : یباوخ ؟ هچ  دنتفگ : ماهدید . باوخ  رد  دومرف : هللادبعابا ! ای  ارچ  دـنتفگ : دـش . مهاوخ  هتـشک  انیقی  دومرف : دوخ  نارای 

[ . 193 . ] رادسیپ کل و  تسا  یگس  اهنآ  نیرتتخسرس  دنردیم و  ارم  ییاهگس  هک 

برع ناگرزب  یضعب  اب  رادید 

نآ زا  درک و  رادید  وا  اب  ناذول  نب  ورمع  مان  هب  همرکعینب  زا  يدرمریپ  دمآ . دورف  تشذگیم  هک  ۀـبقعلا  نطب  زا  ماما  : دـیوگ دـیفم  خـیش 
اهریـشمش اههزین و  رب  زج  هک  ادـخ  هب  تفگ : ددرگرب و  هک  تساوخ  ترـضح  زا  درمریپ  هفوک . دومرف : يوریم ؟ اـجک  دیـسرپ : ترـضح 
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بوخ نانآ  دزن  وت  نتفر  دندوب ، هدرک  هدامآ  ار  زیچ  همه  دندوب و  وت  زا  عافد  يهدامآ  رگا  دناهتشون ، تیارب  همان  هک  نانیا  يوشیمن . دراو 
سپـس دوشیمن . بلاغ  ادخ  نامرف  رب  یـسک  تسین . هدیـشوپ  نم  رب  هار  يأر و  دومرف : ماما  . منیبیمن حالـص  نم  یعـضو  نینچ  اب  اما  دوب ،

رب ار  یـسک  دـنوادخ  دـننک ، نینچ  رگا  دـنروآ . نوریب  ماهنیـس  زا  ار  لد  نیا  هکنآ  ات  دـنرادیمنرب  نم  زا  تسد  نانیا  مسق  ادـخ  هب  دومرف :
رادید ار  مالسلاهیلع  نیسح  هک  یسک  زا  دوخ  دنس  اب  دعـسنبا  [ . 194 . ] دـنوشیم اهتما  نیرتلیلذ  زا  دزاس و  ناشراوخ  هک  درامگیم  نانآ 
مدید ار  ترضح  نآ  متفر . وا  دزن  نیسح ، زا  دنتفگ : تسیک ؟ زا  اهنیا  مدیسرپ  مدید . هتـشارفارب  ییاههمیخ  ارحـص  رد  : دنکیم لقن  هدرک ،

هک ياهدمآ  دورف  تشد  نیارد  ارچ  تیادف ! هب  مردام  ردپ و  ربمایپ ! رـسپ  يا  متفگ : دوب . يراج  شاهرهچ  رب  کشا  دـناوخیم و  نآرق  هک 
کی چیه  رگید  دننک ، نینچ  رگا  دـننم . نالتاق  هک  منیبیمن  نیا  زج  تسا و  نم  يارب  نایفوک  ياههمان  اهنیا  دومرف : تسین ؟ نآ  رد  یـسک 

زینک يهعنقم  زا  هک  اجنآ  ات  دزاس  ناشراوخ  هک  درامگیم  نانآ  رب  ار  یـسک  دنوادخ  هاگنآ  درمـش . دنهاوخن  مرتحم  ار  یهلا  ياهتمرح  زا 
هحفص 95 ] [ . ] 195 . ] دنوش رترادقمیب  مه 

رح اب  ماما  رادید 

ار ناناوج  هاگرحس  دمآ . دورف  فارش  رد  ات  دمآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  : دنکیم لقن  نینچ  يرذم  میلـس و  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنـس  اب  يربط 
ناتـسلخن تفگ : دیـسرپ : ریبکت  نیا  تلع  زا  ماما  . ربکا هللا  تفگ : يدرم  زورمین . ات  دـنداتفا  هار  سپـس  دـنرادرب . داـیز  بآ  اـت  داد  روتـسد 

؟ تسا هدید  هچ  دینکیم  رکف  دومرف : ود  نآ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  میاهدیدن . ناتـسلخن  هقطنم  نیا  رد  نونکات  ام  دـنتفگ : رفن  ود  نآ  مدـید .
رس تشپ  ار  اجنآ  ام  هک  تسه  ینما  هاگهانپ  ایآ  دیسرپ : ماما  منیبیم . نینچ  مه  نم  دومرف : تسا . هدید  ار  ناراوس  بسا  ام  رظن  هب  دنتفگ :

رگا يوریم . پچ  تمـس  هب  هک  تسوت  راـنک  مسحوذ  نیا  ارچ ، میتـفگ : میوـش ؟ ور  هب  ور  هورگ  نیا  اـب  وـس  کـی  زا  میهد و  رارق  دوـخ 
رس هک  تشذگن  يزیچ  میتفر . وا  اب  مه  ام  تفر . پچ  تمس  هب  ترـضح  یهاوخیم . هک  دش  دهاوخ  نامه  یـسرب  اجنآ  هب  نانآ  زا  رتدوز 

ناروبنز و يهتسد  نوچ  ناشیاههزین  دنتشگرب . ام  يوس  هب  میدرک  جک  ار  دوخ  هار  ام  دندید  نوچ  میتشگرب . دش و  راکشآ  اهبسا  ندرگ  و 
داد روتـسد  دـمآ و  دورف  مالـسلاهیلع  نیـسح  میدیـسر . مسحوذ  هب  نانآ  زا  رتدوز  ام  دیـسریم . رظن  هب  ناگدـنرپ  لاب  نوچ  ناـشیاهمچرپ 

یلاح رد  دنداتسیا ، ماما  لباقم  زورمین  يامرگ  نآ  رد  دندمآ و  دیزی  نب  رح  یگدرکرس  هب  دندوب  رفن  رازه  هک  نانآ  دنزارفارب . ار  اههمیخ 
زا ياهدع  دینک . باریس  ار  ناشنابسا  نانیا و  دومرف : ناناوج  هب  ماما  دندوب . هدرک  لیامح  ار  اهریشمش  رس و  رب  اههمامع  شنارای  ماما و  هک 

. مدوب دیزی  نب  رح  اب  نم  هک  هدش  لقن  یبراحم  ناعط  نب  یلع  زا  ... دندرک ناشباریس  هتخادرپ و  نانآ  هب  رگید  یهورگ  نابـسا و  هب  ناناوج 
بآ هچ  ره  تخادرپ . نم  ندرک  باریـس  هب  دـید  ار  مبـسا  نم و  یگنـشت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نوچ  مدیـسر . هک  مدوب  يرفن  نیرخآ 

دنادرگرب ار  کشم  بل  ماما  دوخ  منک . هچ  متسنادیمن  نادرگرب . ار  کشم  ناهد  دومرف : ماما  تخیریم . کشم  يهناهد  زا  مدیـشونیم ،
دمح زا  سپ  داتسیا . هبطخ  هب  مسح » يذ   » رد مالسلاهیلع  نیسح  : تسا هتفگ  زین  [ . 196 . ] مدرک باریس  زین  ار  مبسا  مدیشون و  بآ  هکنآ  ات 

ناباتـش هدرک و  تشپ  نآ  یکین  تسا ؛ هدش  راگزاسان  نوگرگد و  ایند  دینیبیم . هک  تسا  هدـمآ  شیپ  یعـضو  تفگ : نینچ  یهلا  يانث  و 
لمع قح  هب  هک  دینیبیمن  ایآ  ماجرفدب . یهاگارچ  نوچمه  شزرایب  یناگدنز  تسا ، هدنامن  یفرظ  يهدنامهت  زج  ایند  زا  تسا . رذـگ  رد 

تداهـش و زج  ار  گرم  نم  دـشاب . شراـگدرورپ  رادـید  قاتـشم  تقیقح  يور  زا  دـیاب  نمؤـم  دنتـسین ؟ نادرگیور  لـطاب  زا  دوـشیمن و 
يوس زا  مالسلاهیلع  نیسح  ییوس و  زا  شنارای  هارمه  رح  : تسا هتفگ  زین  [ . 197 . ] منیبیمن هحفص 96 ] گنن [  زج  ار  نارگمتس  اب  یگدنز 

زا سپ  دناوخ . ياهبطخ  رح  ناهارمه  دوخ و  نارای  يارب  اجنآ  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  دندیـسر . هضیب »  » هاگلزنم هب  ات  دنتفریم  شیپ  رگید 
ار یهلا  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتـس  مکاح  سک  ره  دومرف : ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مدرم ! يا  : » دومرف یهلا  يانث  دـمح و 
دض رب  و  دنکیم ، راتفر  زواجت  هانگ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دنکیم ، تفلاخم  ربمایپ  تنس  اب  دنکشیم ، ار  ادخ  دهع  درمشیم ، لالح 
زا هدش و  ناطیـش  وریپ  نانیا  دیـشاب ! هاگآ  دنک ». شهاگیاج  دراو  ار  وا  هک  تسا  راوازـس  ادـخ  رب  دـیوگب ، ینخـس  هن  دـنک و  يراک  هن  وا 
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لالح ار  ادخ  مارح  دناهداد ، رارق  دوخ  نآ  زا  ار  لاملاتیب  هدرک و  لیعطت  ار  دودح  هتخاس ، راکـشآ  ار  داسف  دناهتفر ، نوریب  ادـخ  تعاطا 
امش تعیب  زا  زین  امـش  ناگداتـسرف  دیـسر . نم  هب  ناتیاههمان  متـسه . ضارتعا  هب  سک  نیرتراوازـس  نم  دناهتخاس و  مارح  ار  ادخ  لالح  و 

یلع و نب  نیسح  نم  دیاهدیسر . دوخ  دشر  هب  دیراوتسا  شیوخ  تعیب  هب  رگا  دیراذگن . میاهنت  دیراذگناو و  نمـشد  هب  ارم  هک  دنداد  ربخ 
دـیتسین و رادافو  تعیب  هب  رگا  ماهدوسآ و  امـش  يارب  تسامـش و  يهداوناخ  اب  ماهداوناخ  امـش و  ناج  اب  مناج  مربمغیپ . رتخد  همطاـف  رـسپ 

بیرف دیدرک . نینچ  زین  لیقع  نب  ملسم  ماهدازومع  مردارب و  مردپ و  اب  هک  تسین  بیجع  امـش  زا  هک  دنگوس  مناج  هب  دیاهتـسکش ، نامیپ 
، دنکشب نامیپ  سک  ره  سپ  . » دیتخاس هابت  ار  دوخ  يهرهب  هک  دیدش  رود  شیوخ  تداعس  زا  دیهد . شبیرف  امـش  هک  تسا  یـسک  هدروخ 

قودص [ . 199 . ] هللاۀمحر مکیلع و  مالسلاو  تخاس  دهاوخ  زاینیب  امش  زا  ارم  يدوزب  دنوادخ  [ » 198 . ] تسا هتسکش  نامیپ  دوخ  نایز  هب 
دورف همیهر »  » رد مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دیـسر  دایزنبا  هب  ربخ  نیا  : تسا هدرک  تیاور  نینچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  شیوخ  دنـس  اب 

ادن راب  هس  متفر ، نوریب  مالـسلاهیلع  نیـسح  يوس  هب  ماهناخ  زا  نوچ  دیوگ : رح  داتـسرف . یگنج  درم  رازه  اب  ار  دـیزی  نب  رح  تسا . هدـمآ 
ربمایپ رسپ  گنج  هب  دنیشنب ! شیازع  هب  رح  ردام  متفگ : دوخ  اب  مدیدن . ار  یسک  متشگزاب و  تشهب ! رب  ار  وت  داب  هدژم  رح ! يا  هک : مدینش 

هماقا ناذاات و  داد  روتـسد  ار  شرـسپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  دیـسر . نیـسح  ماما  هب  رهظ  زامن  ماگنه  ! دونـشیم تشهب  يهدژم  دوریم و  ادخ 
رسپ يا  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  تفگ : تفر و  ولج  رح  مالس ، زا  سپ  دناوخ . تعامج  زامن  هورگ ، ود  يهمه  اب  ماما  دیوگ .

؟ ام رب  ای  ییام  اب  دیـسرپ : مدیزی . نب  رح  هحفص 97 ] نم [  تفگ : ادخ ؟ يهدنب  یتسیک  مالس . مه  وت  رب  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ربمایپ !
هک میآرب  شیوخ  ربق  زا  یلاح  رد  تمایق  زور  هک  مربیم  هانپ  ادخ  هب  یلو  دناهداتـسرف ، وت  اب  گنج  يارب  ارم  مسق  ادخ  هب  داد : باوج  رح 

نیسح دش . یهاوخ  هتشک  هک  درگرب  تدج  مرح  هب  يوریم ؟ اجک  ربمایپ ! رسپ  يا  دننکفا . مشتآ  رد  يور  هب  هتسب  تسد  ریجنز و  هب  ياپ 
وا زا  دینـش ، ماما  زا  ار  نخـس  نآ  رح  نوچ  : دـیوگ يربط  [ . 200 ... ] تسین راـع  گرم  درمناوج ، يارب  موریم و  شیپ  دومرف : مالـسلاهیلع 

ییاج دندیسر ؛ تاناجهلا » بیذع   » هب ات  دنتفریم  رگید  يوس  زا  شنارای  مالسلاهیلع و  نیسح  ییوس و  زا  شنازابرس  وا و  تفرگ . هلـصاف 
ناونع هب  زین  حامرط  دندیـشکیم . كدی  مه  ار  لاله  نب  عفان  بسا  دـندمآیم . هفوک  زا  هراوس  رفن  راهچ  دوب . نامعن  ياهرتش  هاگارچ  هک 

، حبـص عولط  زا  شیپ  سارهم و  مبیهن  زا  نم ! يهقان  يا  دـناوخیم : ار  راعـشا  نیا  هک  یلاح  رد  دوب ، ناشهارمه  بسا ، نآ  رب  راوس  امنهار 
مراد دیما  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  دـندناوخ . وا  يارب  ار  راعـشا  نیا  دـندمآ ، نیـسح  دزن  نوچ  ناسرب ... راوس  نیرتهب  هب  ار  دوخ 
هفوـک زا  هک  هورگ  نیا  تفگ : تفر و  ناـنآ  يوـس  هب  رح  ! میدرگ زوریپ  اـی  میوـش  هتـشک  دـشاب ؛ ریخ  دـشاب  هتـساوخ  اـم  يارب  ادـخ  هچنآ 
نانیا درک . مهاوخ  عافد  نانآ  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  منادرگیمرب . ای  مرادیم  هگن  ار  نانآ  نم  دنتـسین . وت  ناهارمه  دناهدمآ ،

یلو يرآ ، تفگ : رح  دـسرب . وت  هب  دایزنبا  يهمان  ات  یـشاب  هتـشادن  نم  هب  تبـسن  یـضرعت  چـیه  هک  ياهداد  لوق  نم  هب  وت  دـننم . ناروای 
، تسین یکاب  هک  يراوتـسا  دوخ  نامیپ  رب  رگا  دـناهدمآ  نم  اب  هک  دـنایناسک  لثم  دـننم ، نارای  نانیا  دومرف : ماـما  دـناهدماین . وت  اـب  ناـنیا 

هللادـبع نب  عمجم  ربخ ؟ هچ  مدرم  عاضوا  زا  تفگ : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تشادرب . تسد  نانآ  زا  رح  . دـیگنج مهاوخ  وت  اـب  هنرگو 
اما دناوت . دض  رب  ادصکی  نانآ  دناهدیرخ . ار  نانآ  هداد و  يدایز  ياههوشر  هفوک  ناگرزب  هب  تفگ : دوب  رفن  راهچ  نآ  زا  یکی  هک  يذئاع 

: دنتفگ دیـسرپ : رهـسم  نب  سیق  شاهداتـسرف  زا  ماما  . دوب دـهاوخ  وت  رب  ناشیاهریـشمش  ادرف  یلو  تسوت ، اب  ناشیاهلد  زونه  مدرم ، يهدوت 
وت و رب  سیق  یلو  دـنک ، نعل  ار  تردـپ  وت و  هک  داد  روتـسد  ار  سیق  مه  وا  داتـسرف . داـیزنبا  دزن  درک و  ریگتـسد  ار  وا  میتع  نب  نیـصح 
زا ار  وا  داد  روتـسد  دایزنبا  داد . ربخار  وت  ندمآ  دناوخارف و  وت  يرای  هب  ار  مدرم  درک و  نعل  ار  شردپ  دایزنبا و  داتـسرف و  دورد  تردپ 

و [ » 201 ... ] هبحن یـضق  نم  مهنمف  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  دش و  کشا  زا  رپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نامـشچ  دـندنکفا . ریز  هب  رـصق  يالاب 
. ] هدب رارق  مه  اب  ار  ام  دوخ  شاداپ  يهرفس  رس  شیوخ و  تمحر  يارس  رد  امرف و  ررقم  هاگلزنم  ار  تشهب  نانآ  ام و  يارب  ایادخ ! تفگ :
وت اب  یسک  منیبیم ، هک  هنوگنآ  مسق ! ادخ  هب  تفگ : تفر و  نیـسح  کیدزن  هک  دنکیم  لقن  يدع  نب  حامرط  زا  فنخموبا  هحفص 98 ]

هفوک نوریب  هفوک ، زا  جورخ  زا  لبق  زور  کی  نم  هک  یلاح  رد  دنایفاک ، دنگنجب ، دنتسه  وت  هارمه  هک  هورگ  نیمه  زج  وت  اب  رگا  تسین .
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يوس هب  نتفر  يارب  دـنوشیم  هدامآ  دـناهدمآ و  درگ  دـنتفگ : مدیـسرپ . مدوب . هدـیدن  همه  نآ  نونکاـت  هک  یتیعمج  مدـید ؛ مدرم  زا  رپ  ار 
دیاب هچ  ینیبب  اـت  یـشاب  نمیا  هک  يورب  يرهـش  هب  یهاوخیم  رگا  ورن . رتولج  مه  بجو  کـی  یناوتیم  رگا  مسق ! ادـخ  هب  ار  وت  نیـسح .

رذـنم و نب  نامعن  ریمح و  ناسغ و  ناهاشداپ  ربارب  رد  ام  مربب . اجا »  » مان هب  نامدوخ  ياههعلق  یناتـسهوک و  يهقطنم  هب  ار  وت  اـت  اـیب  درک ،
اجا زا  یکمک  يورین  یپ  رد  مییآ و  دورف  يدابآ  رد  میورب و  هقطنم  نآ  هب  تلذ  نودب  میتفریم . اههاگهانپ  نآ  هب  خرس ، هایس و  لباقم  رد 

ات هاگنآ  دـنیآیم . وت  يرای  هب  هدایپ  هراوس و  یط  يهلیبق  يهمه  هک  درذـگیمن  زور  هد  هک  مسق  ادـخ  هب  میتسرفب . یط  يهلیبق  زا  املـس  و 
وت باـکر  رد  هـک  مـنک  رـضاح  یط  زا  نزریـشمش  رازه  مهدیم 20  لوـق  نم  دـمآ ، شیپ  يرطخ  رگا  ناـمب . اـم  دزن  یتـساوخ  ناـمز  ره 

شاداپ وت  موق  وت و  هب  دنوادخ  دومرف : ماما  . داتفا دهاوخ  وت  هب  ناشهاگن  هن  دیـسر و  دهاوخ  وت  هب  ناشتـسد  هن  زگره  هک  ادخ  هب  دـنگنجب .
دهاوـخ اـجک  هب  ناـنآ  اـب  اـم  راـک  منادیمن  مـیدرگرب . نآ  زا  میناوـتیمن  هـک  دوـب  يدـهع  نخـس و  هورگ ، نـیا  اـم و  ناـیم  دـهد . کـین 

يارب هفوکزا  دنک . رود  وت  زا  ار  سنا  نج و  رـش  دنوادخ  متفگ : مدرک و  یظفاحادـخ  ماما  زا  دـنکیم : لقن  حامرط  زا  فنخموبا  . دـیماجنا
وت هب  رگا  مدرگرب . ادـخ  تساوخ  هب  مراذـگب و  ناشیا  دزن  ار  اهنآ  مورب  تسا . نم  هارمه  زین  نانآ  یجرخ  ماهدـیرخ ، ییاهالاک  ماهداوناخ 
هک تسا  كانمیب  ترـضح  هک  متـسناد  دـنک ! تتمحر  يادـخ  نک ! هلجع  سپ  دومرف : دوب . مهاوخ  تنارواـی  زا  مسق  ادـخ  هب  هک  مدیـسر 
راب نیا  دنتفگ : ماهداوناخ  مدرک . تیصو  متشاذگ  نانآ  دزن  ار  ناشزاین  دروم  لیاسو  مدیسر و  ماهداوناخ  شیپ  نوچ  نک . باتش  دیوگیم 

کیدزن تاناجهلا  بیذـع  هب  ات  مداتفا  هار  لعثینب »  » هار فرط  هب  متفگ و  نانآ  هب  ار  شیوخ  میمـصت  يدرکیمن . البق  هک  ینکیم  يراک 
[ . 202 . ] متشگزاب نم  داد و  نم  هبار  ترضح  تداهش  ربخ  هک  مدرک  دروخرب  ردب  نب  ۀعامس  اب  مدش .

رح نب  هللادیبع  اب  رادید 

يریشمش هحفـص 99 ] هدـیبوک و [  نیمز  رب  ياهزین  دـید و  ياهمیخ  اجنآ  دـمآ . دورف  لتاقم » ینب  رـصق   » رد اـت  دـمآ  ماـما  : دـیوگ مثعانبا 
قورسم نب  جاجح  ماما ، یفعج . رح  نب  هللادیبع  مان  هب  يدرم  نآ  زا  دنتفگ : تسیک ؟ نآ  زا  همیخ  نیا  دیسرپ : همیخ . رانک  یبسا  نازیوآ و 

رگا تفگ : قورـسم  نب  جاـجح  ياهدروآ ؟ ربـخ  هچ  دیـسرپ : مالـس ، زا  سپ  تفر . رح  نب  هللادـیبع  يهـمیخ  هـب  يو  داتـسرف . وا  یپ  رد  ار 
وا باکر  رد  رگا  دناوخیمارف . شیوخ  يرای  هب  ار  وت  هک  تسا  مالسلاهیلع  نیسح  نیا  تفگ : تسیچ ؟ دیـسرپ : ار . ادخ  تمارک  يریذپب ،

نیـسح ادابم  هک  مدـمآ  نوریب  هفوک  زا  لیلد  نیمه  هب  هک  ادـخ  هب  تفگ : هللادـیبع  يوشیم . دیهـش  يریمب  رگا  یباییم و  شاداـپ  یگنجب 
. یکدنا رگم  دناهتـسب  ایند  هب  لد  همه ، درادن . يروای  هفوک  رد  هک  ارچ  منک  شايرای  مناوتن  مشابن و  اجنآ  نم  دیآ و  هفوک  هب  مالـسلاهیلع 

نوچ دمآ . هللادیبع  دزن  شناردارب  زا  یعمج  هارمه  هب  شدوخ  ماما  داد . ربخ  دمآ و  ماما  دزن  جاجح  . هدـب ربخ  ترـضح  هب  ار  نیا  درگرب و 
تنایرهشمه رح ! رسپ  يا  دومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  تسشن . مالـسلاهیلع  نیـسح  تساخرب . اج  زا  هللادیبع  دش ، دراو  وا  يهمیخ  هب 

لیقع و نب  ملـسم  ماهدازومع  ندش  هتـشکرد  نوچ  دنرکف !؟ نامه  رب  هک  منادیمن  ماهدـمآ . کنیا  دناهتـساوخ و  ار  مندـمآ  هتـشون و  همان 
هب تبـسن  دنوادخ  هک  نادب  رح ! رـسپ  يا  وت  و  منک . تعیب  دیزی  اب  هک  دنهاوخیم  دندش و  عمج  دایزنبا  درگ  رب  دندرک ، کمک  شناوریپ 

. دیوشب ار  تهانگرپ  يهتـشذگ  هک  مناوخیمارف  ياهبوت  هبار  وت  کنیا  نم  یلو  درک ، دهاوخ  هذخاؤم  ار  وت  هتـشذگ ، نارود  رد  تناهانگ 
، دندرک متـس  ام  هب  دندادن و  رگا  مینکیم و  رکـش  ار  ادخ  میریذپیم و  دنداد ، ام  هب  ار  قح  رگا  ینک . يرای  ار  تیبلها  ام  هک  مهاوخیم 

هارمه زین  نم  دوب ، ینارای  ار  وت  هفوک  رد  رگا  ربمایپ ! رـسپ  يا  ادـخ  هب  تفگ : رح  نب  هللادـیبع  . ینکیم يرای  ار  اـم  قح ، ندناتـسزاب  رد  وت 
نم زا  ادخ  هب  ار  وت  دناهدیمرآ . دوخ  ياههناخ  رد  ناشریشمش  هیماینب و  سرت  زا  وت  ناوریپ  هک  ماهدید  یلو  مدیگنجیم . تنمشد  اب  نانآ 

هک ورزیت  تسا  یبسا  وت  شکشیپ  زین  ماهدرک . نیز  بسا  نیا  مراذگیم . وت  رایتخارد  مشاب  هتشاد  ناوت  رد  هچ  ره  نم  هاوخن . ار  يرای  نیا 
بسا و یپ  رد  ام  رح ! رسپ  يا  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  تسا . نارب  یـسب  هک  ریگب  زین  ار  مریـشمش  نیا  تسا . هدیـسرن  نآ  هب  سک  چیه 
ار ناهارمگ  زگره  زین  نم  تسین . يزاین  وت  لام  هب  ار  ام  یتسین ، يزابناج  هب  رضاح  رگا  میتساوخ . يرای  تدوخ  زا  ام  میدماین . وت  ریـشمش 
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دونشب ارم  تیبلها  یهاوخددم  سک  ره  دومرفیم : هک  ماهدینش  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  زا  تفرگ . مهاوخن  شیوخ  يوزاب 
هحفص 100 ] دنکفایم [ . شتآ  هب  تروص  هب  ار  وا  دنوادخ  دنکن ، يرای  قح  هار  رد  ار  نانآ  یلو 

ربکا یلع  شرسپ  زا  ماما  شیاتس 

زا نوچ  داد . تکرح  نامرف  سپس  دنرادرب . بآ  داد  روتسد  نیسح  ماما  بش  رخآ  : دنکیم لقن  ناعمـس  نب  ۀبقع  زا  شیوخ  دنـس  اب  يربط 
انا انا هللا و  تفگیم : هک  یلاح  رد  دش ، رادیب  دوبر . باوخ  ياهظحل  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  میتفر ، يرادـقم  میدـیچوک و  لتاقمینب  رـصق 
اب دمآ و  ردـپ  دزن  دوب  بسا  رب  راوس  هک  ربکا  یلع  شرـسپ  درک . رارکت  ار  تالمج  نیا  راب  هس  ود  نیملاعلا . بر  هللادـمحلاو  نوعجار  هیلا 
ار منامـشچ  باوخ  ياهظحل  مرـسپ ! دومرف : تسا ؟ هچ  يارب  عاجرتسا  دـمح و  نیا  تیادـف ! هب  نم  ناجردـپ ! دیـسرپ : تالمج ، نآ  رارکت 
. تسام تداهـش  ییوگـشیپ  هک  مدیمهف  دوریم . ناشیا  یپ  رد  مه  اهگرم  دنوریم ، هورگ  نیا  تفگیم : هک  مدید  ار  يراوس  بسا  دوبر .
: تفگ ارچ . تسوا ، يوس  هب  ناگدنب  تشگزاب  هک  ییادخ  هب  دومرف : میتسین ؟ قح  رب  ام  رگم  درواین ! دب  ادـخ  ناجردـپ ! تفگ : ربکا  یلع 

تیاطع دهدیم ، شردپ  هب  تبسن  يرـسپ  يارب  هک  ار  یـشاداپ  نیرتهب  دنوادخ  دومرف : ماما  میریمیم . قح  رب  ناجردپ ! میرادن  یکاب  سپ 
[ . 203 . ] دنک

نایفوک لاح  زا  ندیسرپ 

ترضح زا  میدیسر . هناطقطق  هب  مدوب . مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هارمه  هکم  زا  نم  هک : هدش  لقن  دیزم  نب  دشار  زا  : دیوگ یعیـش  يربط 
. دیـسرپ هفوک  مدرم  لاح  زا  تفگ و  نخـس  وا  اب  ماما  هک  مدـید  ار  ياهدـنرد  ناویح  لاح  نامه  رد  داد . هزاـجا  مدرگرب . متـساوخ  هزاـجا 

تداهـش هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  داـیزنبا ، تفگ : دوب ؟ ربخ  هچ  ترـس  تشپ  دیـسرپ : تسوت . رب  ناشیاهریـشمش  وت و  اـب  ناـشیاهلد  تفگ :
مینادیم ار  نامه  وت  ملع  زا  ام  تفگ : ناویح ؟! يا  یتخانش  ار  هفوک  بآ  ایآ  دیسرپ : ماما  ندع . هب  تفگ : يوریم ؟ اجک  دیـسرپ : دناسر .

یتمارک نیا  دیوگ : [ » 204 . ] تسین ناگدنب  هب  هدننک  متـس  تراگدرورپ ، : » تفگیم هک  یلاح  رد  تشگزاب ، سپـس  ياهتخومآ . ام  هب  هک 
[ . 205 . ] یلو دنزرف  یلو ، کی  زا  تسا 

ییحی ترضح  زا  ماما  درکدای 

اجنآ زا  دمآیمن و  دورف  یهاگلزنم  چیه  رد  میدمآ . نوریب  مالسلاهیلع  نیسح  هارمه  دومرف : مالسلاهیلع  داجس  ماما  : دیوگ بوشآ  رهشنبا 
رس هک  سب  نیمه  هحفـص 101 ] ادـخ [  رظن  رد  اـیند  یتسپ  زا  دومرف : يزور  دومنیم . داـی  ار  اـیرکز  نب  ییحی  هکنآ  رگم  درکیمن  چوک 

هدمآ شردپ  زا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  . دش هدرب  هیدـه  لئارـساینب  يهراکدـب  نانز  زا  یکی  يارب  ییحی  ترـضح 
ترضح زا  دروم  نیا  رد  هاشداپ  دروآرد . هاشداپ  يرسمه  هب  ار  شرتخد  تساوخ  دوب . هدش  هدروخلاس  لیئارساینب ، هاشداپ  رـسمه  تسا :

دزن رتخد  داتـسرف . هاـشداپ  شیپ  درک و  شیارآ  ار  شرتخد  دـیمهف ، نز  نآ  نوچ  درک . یهن  جاودزا  نیا  زا  ار  وا  يو  تساوخ . رظن  ییحی 
. هاوخب رگید  يزیچ  مرتخد ! تفگ : هاشداپ  ار . ییحی  رـس  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  تفگ : هاشداپ  تخادرپ . يرگهوشع  يزاـب و  هب  هاـشداپ 

ییحی نتـشک  یهاشداپ و  نیب  هاشداپ ، دشیم . لزع  تفگیم ، غورد  یهاشداپ  رگا  هک  دوب  نانچ  مسر  مرادن . ياهتـساوخ  نیا  زج  تفگ :
تخب  » مه دنوادخ  دربب . ورف  ار  نز  نآ  ات  تفای  نامرف  نز  داتـسرف . نز  نآ  دزن  ییالط  یتشط  رد  ار  وا  رـس  تشک و  ار  ییحی  دـنام . ددرم 
شاداپ یهاوخب  هچ  ره  دـشاب ، تفگ : هاشداپ  دـشیمن . رگراک  دـیبوکیم  ار  نانآ  قینجنم  اب  هچ  ره  هک  تخاس  طلـسم  ناـنآ  رب  ار  رـصن »

نآ تفگ : دش ، رهش  دراو  نوچ  دمآرد . وا  فرصت  هب  رهش  درک و  نانچ  هدب . رارق  فده  تساجن  يدیلپ و  اب  ار  رهش  تفگ : نز  مهدیم .
ات شکب  نوخ  نآ  رـس  رب  ردقنآ  دشوجیم . هک  تسا  ینوخ  رهـش ، رد  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  نم  زا  دیـسرپ : هاگ  نآ  دیروایب . ار  نزریپ 
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ات داتفا  دهاوخن  ششوج  زا  زگره  نم  نوخ  ادخ  هب  یلع ! مرـسپ  . داتـسیا شـشوج  زا  نوخ  نآ  ات  تشک  ار  رفن  رازه  داتفه  يو  دوش . مارآ 
[ . 206 . ] دشکب ار  رفاک  ناقساف  ناقفانم و  زا  رفن  رازه  داتفه  نم  نوخ  رب  ات  دزیگنارب  ار  يدهم  ترضح  دنوادخ ، هکنآ 

اونین هب  دورو 

تسار تمس  دوخ  نارای  اب  دش و  راوس  هرابود  دناوخ . حبص  زامن  دمآ و  دورف  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دش ، حبـص  نوچ  : دیوگ دیفم  خیش 
ار نانآ  تساوخیم  دشیم و  عنام  ار  شنارای  ماما و  دمآیم و  زین  رح  دنک ، ادـج  رح  هاپـس  زا  ار  دوخ  نارای  تساوخیم  تفرگ . شیپ  ار 
. دمآ دورف  اجنآ  مالسلاهیلع  نیسح  هک  ییاج  دندیسر ، اونین  هب  ات  تفای  همادا  نینچ  دندرکیم . عانتما  مه  نانآ  دنادرگرب ، هفوک  تمـس  هب 
رح و هب  دیسر ، نانآ  هب  نوچ  دنداتسیا . راظتنا  هب  همه  دمآیم . هفوک  زا  هک  شود  رب  نامک  نت و  رب  حالس  دندید  ار  يراوس  بسا  ناهگان 

اما هحفص 102 ] نومـضم [ : نیا  اب  دوب ، هدروآ  رح  يارب  دایزنبا  زا  ياهمان  دادن . مالـس  وا  باحـصا  نیـسح و  هب  اما  درک ، مالـس  شنارای 
هب رواین . دورف  کشخ ، بآیب و  نیمزرـس  رد  زج  ریگب و  گنت  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  دـمآ ، ماهداتـسرف  دیـسر و  وت  هب  ماهمان  نوچ  دـعب ،

يهمان نیا  تفگ : دناوخ ، ار  همان  رح  نوچ  . مالـسلاو دسرب . نم  هب  نامرف  يارجا  ربخ  ات  دـشاب  وت  هارمه  هراومه  ماهداد  روتـسد  ماهداتـسرف 
ات دوشن  ادج  نم  زا  هک  تسا  رومأم  تسوا و  يهداتسرف  مه  نیا  مریگب . تخس  امش  رب  دیـسر ، همان  اج  ره  هداد  روتـسد  تسا . هللادیبع  ریما 

: تفگ تخانـش و  ار  وا  تسیرگن ، دایزنبا  يهداتـسرف  هب  ماما  ناهارمه  زا  رجاهم ، نب  دـیزی  منک . ارجا  امـش  يهرابرد  ار  ریما  نامرف  هکنآ 
هدرک و ینامرفان  ار  تراگدرورپ  تفگ : متعیب . هب  رادافو  مدوب و  میاوشیپ  عیطم  تفگ : ياهدروآ ؟ ینامرف  هچ  دنیـشنب ! تیازع  هب  ترداـم 

نانآ ام  : » دیامرفیم دنوادخ  ! يراد ییاوشیپ  دـب  هچ  ياهدرک . تعاطا  دوخ  ياوشیپ  زا  خزود  گنن و  بسک  شیوخ و  نتخاس  كاله  رد 
ناـنآ زا  رح  تسا . ناـنآ  زا  وت  ياوـشیپ  [ » 207 . ] دـنوشیمن يراـی  مه  تماـیق  زور  دـنناوخیمارف ، خزود  هب  هک  میداد  رارق  یناـیاوشیپ  ار 
دورف هیفـش  ای  هیرـضاغ  اونین و  يدابآ  نیا  رد  راذگب  وت ! رب  ياو  دومرف : وا  هب  ماما  دنیآ . دورف  يدابآیب  کشخ و  ياج  نامه  رد  تساوخ 

هک منیبیم  نینچ  نم  ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : نیق  نب  ریهز  دناهداتسرف . سوساج  نم  رب  ار  درم  نیا  مراذگب . مناوتیمن  ادخ  هب  تفگ : مییآ .
ناوت ام  دنیآیم و  نانیا  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  اب  گنج  زا  رتناسآ  ام  يارب  هورگ  نیا  اب  ندیگنج  نونکا  دش . دهاوخ  رتتخس  ادعب  راک 

، زور نآ  دمآ . دورف  سپس  [ . 208 . ] دش مهاوخن  گنج  رگزاغآ  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  میرادن . ار  دـنیآیم  هک  نانآ  اب  دربن 
. دوب يرجه  لاس 61  مرحم  مود  هبنشجنپ 

البرک ياهمان 

تارف هک  مکحم  يهعطق  کی  لد  رد  تسا  ییاتسور  تارف ، دور  رانک  ام ، یکیدزن  تفگ : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ریهز  : دیوگ يرونید 
شتآ  ) رقع زا  ادـخ  هب  میربیم  هاـنپ  دوـمرف : رقع . تفگ : تـسیچ ؟ شماـن  دیـسرپ : ماـما  فرط . کـی  زا  رگم  تـسا ، هدرک  هطاـحا  ار  نآ 

شنارای رح و  دندیـسر . البرک  هب  هکنآ  ات  تفر  وا  اب  مییآ . دورف  هاگنآ  میورب  مه  یمک  تفگ : رح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هتخادـگ .)
ماما تسا . کیدزن  وت  هب  مه  تارف  يآ . دورف  اـج  نیمه  تفگ : رح  دنتـشادزاب و  نتفر  زا  دنداتـسیا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  لـباقم  رد 

. تشذگ اجنیا  هحفـص 103 ] زا [  نیفـص ، هب  تمیزع  ماگنه  مردپ  الب . جنر و  بحاص  دومرف : البرک . تفگ : تسیچ ؟ اجنیا  مسا  دیـسرپ :
ندـش هـتخیر  لـحم  تساـجنیا  ناشندـمآ و  دورف  لـحم  اـجنیا  : » دوـمرف دـنتفگ . ار  شماـن  دیـسرپ . شماـن  زا  داتــسیا و  مدوـب . وا  اـب  نـم 

فنخمیبا زا  لقن  هب  یناهبهب  [ . 209 . ] دنیآیم دورف  اجنیا  دمحم  نادناخ  زا  گرزب  یهورگ  دومرف : یناسک ؟ هچ  دندیـسرپ : ناشیاهنوخ ».
رب دمآ و  دورف  ماما  داتسیا . زاب  تکرح  زا  ماما  بسا  دوب . هبنشراهچ  زور  دندیسر . البرک  نیمزرـس  هب  ات  دندرک  تکرح  همه  : دنکیم لقن 
اب ماما  دندوب . هنوگنیا  همه  بسا و  تفه  ات  درک ، ضوع  بسا  هتـسویپ  ماما ، تفرن . ولج  ماگ  کی  یتح  زین  نآ  دش . راوس  يرگید  بسا 

؟ هچ رگید  مان  دومرف : اونین . دنتفگ : دراد ؟ يرگید  مان  دیسرپ : هیرضاغ . دنتفگ : تسیچ ؟ نیمزرس  نیا  مان  دیسرپ : تفگـش ، رما  نیا  ندید 
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! جنر تنحم و  نیمزرـس  دومرف : دیـشک و  یقیمع  سفن  هک  دوب  هاگنآ  البرک . دنتفگ : دراد ؟ مه  رگید  مسا  دیـسرپ : تارف . لحاس  دـنتفگ :
ار ام  تمرح  هک  تساجنیا  تساج . نیمه  نامنوخ  ندش  هتخیر  نیمزرس  نامندمآ و  دورف  لحم  هک  ادخ  هب  دیورن . شیپ  دیتسیاب و  دومرف :

ملس هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  دش . دهاوخ  هاگترایز  اجنیمه  رد  ام  روبق  دنـشکیم . ار  نامناکدوک  نامنادرم و  دننکـشیم ،
نیمزرس نیا  مان  دیسرپ : ماما  : دیوگ يزوجنبا  [ . 210 .. ] دمآ دورف  بسا  زا  تسین . فالخ  وا  يهدعو  هداد و  هدعو  نم  هب  ار  كاخ  نیمه 

لیئربج يزور  هک  داد  ربخ  نم  هب  هملـسما  تنحم ! جنر و  دومرف : تسیرگ و  ترـضح  دنیوگیم . مه  اونین  نآ  هب  البرک ، دنتفگ : تسیچ ؟
. مدرک اهر  ار  وت  نک . اهر  ارم  دـنزرف  دومرف : ربماـیپ  يدرک ، هیرگ  يدوب . نم  اـب  مه  وت  دوب . ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن 

یهاوخب رگا  تشک . دـنهاوخ  ار  وا  وت  تما  تفگ : يرآ . دومرف : يراد ؟ شتـسود  ایآ  تفگ : لـیئربج  دـناشن . دوخ  نماد  رب  ار  وت  ربماـیپ 
نیـسح هب  نوچ  داد . ناـشن  ربماـیپ  هب  ار  نآ  دوـشگ و  ـالبرک  رب  ار  دوـخ  لاـب  لـیئربج  يرآ . دوـمرف : مهد . تناـشن  ار  شتداهـش  نیمزرس 

هک داد  ربخ  ادخ  ربمایپ  هب  لیئربج  هک  تسا  ینیمزرس  نامه  نیا  ادخ  هب  تفگ : دییوب و  ار  نآ  تسالبرک ، اجنیا  مان  هک  دنتفگ  مالسلاهیلع 
یلع نوـچ  دـنکیم : لـقن  دعـسنبا  ... دـییوب تفرگرب و  نآ  كاـخ  زا  یتـشم  هک  تسا  یتـیاور  رد  [ . 211 . ] دـش مهاوخ  هتـشک  اـجنیا  نم 
تفگ ار  دوخ  راکتمدخ  داتسیا و  تفرگ ، رارق  تارف  يهنارک  رب  اونین  ياتسور  يور  هب  ور  تشذگ و  البرک  زا  نیفص  ریسم  رد  مالسلاهیلع 

: دومرف دش . رت  شیاهکـشا  زا  نیمز  هکنآ  ات  تسیرگ  ترـضح  البرک . تفگ : دنیوگیم ؟ هچ  نیمزرـس  نیا  هب  دـهد  ربخ  هللادـبعابا  هب  هک 
هک داد  ربـخ  ارم  دوب . نم  شیپ  لـیئربج  دومرف : مدیـسرپ ، ار  هیرگ  ببـس  تسیرگیم . هک  مدیـسر  ربماـیپ  تمدـخ  هحفـص 104 ] يزور [ 

. منک شیوب  ات  داد  تشادرب و  ار  نآ  كاخ  زا  یتشم  دوشیم . هتـشک  البرک  مان  هب  ییاـج  رد  تارف  راـنک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدـنزرف 
[ . 212 . ] دش کشا  زا  رپ  منامشچ 

البرک رد  نیسح  ماما 

دناوخ ياهبطخ  دوخ  نارای  يارب  دش ، البرک  دراو  لاس 61  مرحم  مود  هبنشجنپ  ای  هبنشراهچ  زور  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  : دیوگ یمزراوخ 
، دنوش هدومزآ  الب  اب  هاگره  درذگب . ناشیگدـنز  یتقو  ات  دـننآ ، یپ  رد  تسا و  ناشنابز  رب  نید  دـنیایند ، يهدرب  مدرم  دـعب ، اما  : دومرف و 

لحم تساجنیا  تسا ؛ جنر  تنحم و  ياج  اجنیا  دومرف : يرآ . دـنتفگ : تسالبرک ؟ اجنیا  ایآ  دیـسرپ : سپـس  دـنوشیم . كدـنا  نارادـنید 
نیــسح يارب  ياهـمیخ  دـندوشگ ، تارف  راـنک  ار  اـهراب  دـندمآ ، دورف  هـمه  . ناـمیاهنوخ ندـش  هـتخیر  ناـمیاهبکرم و  اـم و  ندــمآدورف 

رد مالـسلاهیلع  نیـسح  دـندز . وا  يهمیخ  فارطا  ار  ناـگدازومع  ناردارب و  يهـمیخ  دـش . هتـشارفا  وا  نادـنزرف  هداوناـخ و  مالـسلاهیلع و 
ار لیلخ »... نم  کل  فا  رهد  ای   » راعـشا ترـضح ، دوب . وا  اـب  زین  رذوبا  مـالغ  نوچ  تخادرپ . شریـشمش  حالـصا  هب  و  تسـشن . شاهمیخ 

[ . 213 . ] دناوخیم

البرک هب  دعس  رمع  ندمآ 

البرک نیمزرس  رد  ار  ماما  ندمآ  دورف  تشون و  همان  دایزنبا  هب  دز . ودرا  مالسلاهیلع  نیسح  ربارب  رد  شهاپـس  هارمه  دمآ و  رح  : دیوگ زین 
هتشون همان  نم  هب  دیزی  ياهدمآ . البرک  هب  هک  متفای  ربخ  نیسح ! يا  دعب ، اما  : تشون همان  نینچ  مالسلاهیلع  نیسح  هب  دایزنبا  داد . شرازگ 

دیـسر و مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  شاهمان  نوچ  . ییآ دورف  دـیزی  نم و  نامرف  هب  هکنآ  رگم  مناـسرب ، لـتق  هب  ار  وت  تصرف  نیلوا  رد  هک 
کیپ . دـنتخورف مدرم  ياضر  هب  ار  ادـخ  مشخ  هک  یهورگ  داـبم  راگتـسر  زگره  دومرف : تخادـنا و  رود  ار  هماـن  دـناوخ ، ار  نآ  ترـضح 

دوب هتـشذگ  هچنآ  زا  ار  دایزنبا  تشگرب و  کیپ  تسا . هدش  یمتح  وا  رب  ادخ  باذع  درادـن . باوج  شاهمان  دومرف : همان ؟ باوج  تفگ :
، دریگیم هدهع  هب  ار  نیسح  اب  گنج  امـش  زا  کی  مادک  تفگ : هحفص 105 ] درک و [  عمج  ار  شنارای  دش . نیگمـشخ  تدشب  داد . ربخ 

تموکح نامرف  شیپ  زور  دنچ  هک  یلاح  رد  درک ، دعـس  رمع  هب  ور  دادن . شخـساپ  یـسک  دـهاوخب ؟ هک  یناتـسا  ره  تموکح  لباقم  رد 
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ببـس هب  اـما  دوب ، هتـشون  مه  ار  وا  مکح  هداد و  ناـمرف  ملید  اـب  گـنج  هب  ار  وا  هتـشاد و  ناـهنپ  یلو  دوـب ، هدرک  رداـص  وا  ماـن  هب  ار  ير 
یپ رد  نآ  زا  سپ  هدب ، ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  وت  دعس ! رمع  يا  تفگ : . دوب هتخادنا  ریخأت  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهیـضق  اب  شايریگرد 

فاعم ار  وت  تفگ : دایزنبا  تسا . هداهن  تنم  نم  رب  دراد  فاعم  نیسح  اب  گنج  زا  ارم  ریما  رگا  تفگ : دعس  رمع  ورب . شیوخ  تموکح 
تلهم دعـس  رمع  میتسرفب . تیرومأـم  نیا  هب  ار  يرگید  اـت  نیـشنب  هناـخ  رد  نادرگرب و  اـم  هب  مه  ار  ير  تراـما  مکح  نآ  سپ  مینکیم .

چیه تخادرپ . دوخ  ناـنیمطا  دروم  دارفا  ناردارب و  اـب  تروشم  هب  تشگرب و  دعـس  رمع  . داد شتلهم  دـشیدنیب . هراـب  نیا  رد  اـت  تساوـخ 
ادخ هب  ار  وت  ناج ! ییاد  تفگ : وا  هب  ةریغم  نب  ةزمح  شاهدازرهاوخ  نکم . نینچ  سرتب و  ادخ  زا  دنتفگ : وا  هب  دنتـسنادن و  حالـص  مادک 

یهدـب تسد  زا  ار  نیمز  رب  تموکح  تیایند و  تورث و  رگا  مسق  ادـخ  هب  ییامنیم . محر  عطق  ینکیم و  هانگ  هک  ورم  نیـسح  گنج  هب 
یلو دنام  تکاس  رمع  دشاب ، هتـشغآ  همطاف  رـسپ  نیـسح  نوخ  هب  تتـسد  هک  ینک  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  تیارب 

نم هب  ملید ) اب  گـنج   ) ار راـک  نیا  ریما ! يا  تفگ : یتفرگ ؟ میمـصت  هچ  دیـسرپ : يو  . تفر داـیزنبا  دزن  حبـص  دوب . ير  ياوه  رد  شلد 
نیسح اب  گنج  هب  ار  هفوک  ناگرزب  زا  یـسک  نم  زج  ینادب ، حالـص  رگا  دناهدینـش ، مه  مدرم  ياهتـشون . مه  ارم  مکح  يدرک و  راذگاو 

رد ربجلا  نب  راجح  یعبر و  نب  ثبـش  سیق ، نب  نامحرلادبع  ثعـشا ، دمحم  باهـش ، نب  ریثک  هجراخ ، نب  ءامـسا  دـننام  یناسک  یتسرفب ؛
رگا مهاوخیمن . رظن  وت  زا  تمتسرفیم ، هک  یتیرومأم  رد  نکن . یفرعم  نم  هب  ار  هفوک  ناگرزب  دعس ! رـسپ  تفگ : دایزنبا  دنتـسه . هفوک 

. نیـشنب تاهناخ  رد  نادرگرب و  اـم  هب  ار  اـم  مکح  هنرگو  یبرقم ، بوبحم و  اـم  دزن  ینک ، لـح  ار  لکـشم  نیا  يورب و  نیـسح  گـنج  هب 
هب وا  اب  يورن و  نیـسح  گنج  هب  رگا  دعـس ! رـسپ  يا  تفگ : تشگ و  نیگمـشخ  دایزنبا  دش و  تکاس  رمع  مینک . تروبجم  مهاوخیمن 

دعس رمع  . مراذگیمن یقاب  تیارب  يزیچ  منکیم و  تراغ  ار  تلاوما  منکیم ، ناریو  ار  تاهناخ  منزیم ، ار  تندرگ  ینکن  دروخرب  يدنت 
داد و ياهزیاج  وا  هب  تسشنورف و  وا  هب  تبسن  شمشخ  داد و  شاداپ  وا  هب  دایزنبا  موریم . تیرومأم  یپ  رد  ادخ  تساوخ  هب  ادرف  تفگ :

راهچ اب  زور  نآ  يادرف  دعس  رمع  زادنیب . هلصاف  بآ  وا و  نیب  ریگب و  تخس  نیـسح  رب  هک  داد  نامرف  تخاس و  شهارمه  رفن  رازه  راهچ 
[ . 214 . ] دش لماک  رفن  رازه  جنپ  تشاد . رفن  رازه  مه  رح  تفر . البرک  هحفص 106 ] هب [  رفن  رازه 

دعس رمع  يهداتسرف  اب  ماما  رادید 

يارب دسرپب  وا  زا  ات  داتسرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  دزن  ار  سیق  نب  ةورع  مان  هب  شناهارمه  زا  یکی  دمآ ، البرک  هب  دعـس  رمع  نوچ  : دیوگ زین 
تلاـجخ مدرکیم . يراـگنهمان  نیـسح  اـب  نیا  زا  شیپ  نم  دعـس ! رمع  تفگ : هورع  هدـمآ ؟ نوریب  هکم  زا  ارچ  تسا و  هدـمآ  اـجنیا  هـچ 
تخسرس نمشد  عطاق و  راکراوس و  ریلد و  يدرم  هک  داتسرف  ار  یبعـش  هللادبع  نب  ریثک  يو  تسرفب . يرگید  سک  مورب . وا  دزن  مشکیم 

يور مدرم  نیرتدب  هللادبعابا ! ای  موش  تیادـف  درک : ضرع  ماما  هب  داتفا ، وا  هب  يدـئاص  يهمامثوبا  مشچ  نوچ  دوب . مالـسلامهیلع  تیبلها 
تمدـخ هب  اـت  راذـگب  نیمز  ار  تریـشمش  تفگ : تفر و  وا  دزن  هاـگنآ  تـسا . هدـمآ  وـت  دزن  دارفا  نیرتـشکمدآ  نیرتزیرنوـخ و  نـیمز و 

نم تفگ : همامثوبا  مدرگیمرب . الاو  دونشب  ار  مفرح  دهاوخیم  رگا  مکیپ ؛ نم  دوشیمن  هن ، تفگ : ییوگب . نخس  وا  اب  یسرب و  هللادبعابا 
درم نآ  . يراکهبت يدرم  وت  وشم . ترـضح  نآ  کیدزن  وگب و  نخـس  ماـما  اـب  یهاوخیم  هچ  ره  وت  مهنیم . تریـشمش  يهضبق  رب  تسد 
نب ةرق  يو  تسرفب . يرگید  سک  مناسرب . ار  وت  مایپ  موش و  نیسح  کیدزن  دنتشاذگن  تفگ : تشگرب و  دعس  رمع  دزن  دش و  نیگمـشخ 

زا يدرم  وا  ربمایپ ! رسپ  يا  يرآ  تفگ : رهاظم  نب  بیبح  دیسانشیم ؟ ار  درم  نیا  ایآ  دیسرپ : ماما  دمآ ، نیسح  دزن  نوچ  داتسرف . ار  سیق 
نیسح ربارب  رد  دمآ و  ولج  درم  نآ  دبای . روضح  هنحـص  نیا  رد  مدرکیمن  رکف  متـسنادیم . یبوخ  مدآ  ار  وا  تسا . هلظنحینب  میتعینب و 

رهش مدرم  مدماین ؛ نیمزرس  نیا  هب  مدوخ  نم  وگب  تسیئر  هب  دومرف : ماما  دناسر . ار  دعس  رمع  يهمان  داد و  مالس  تفرگ . رارق  مالسلاهیلع 
بیبح مدرگیمرب . مدمآ  اجنآ  زا  هک  ییاج  هب  دنتـسین ، لیام  رگا  دننک . تیامح  نم  زا  دنیامن و  تعیب  نم  اب  میایب و  هک  دندرک  متوعد  وت 
نامب ام  شیپ  يدروآ ؟ ار  همان  نیا  درک و  ضوع  ار  وت  يزیچ  هچ  متـسنادیم . تیبلها  راداوه  ار  وت  نم  هرق ! وت  رب  ياو  تفگ : رهاظم  نب 
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، تسا نارگید  يرای  زا  رتراوازـس  وا  يرای  مسق  مناج  هب  تفگ : درم  نآ  تسا . هدناسر  ام  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  نک  يرای  ار  درم  نیا  و 
، درک رکش  ار  ادخ  دعسنبا  داد . ربخ  وا  هب  ار  ماما  باوج  تشگزاب و  . مشیدنایم دروم  نیا  رد  مربیم و  ماهدنامرف  شیپ  ار  همان  باوج  اما 
 ] دزن یکیپ  مدز و  ودرا  نیـسح  رانک  هک : نومـضم  نیا  هب  تشون  دایزنبا  هب  ياهماـن  هدـش ، فاـعم  نیـسح  اـب  گـنج  زا  هک  دـیما  نیا  هب 
اب ات  دناهدش  شندمآ  راتساوخ  هتشون و  همان  نایفوک  هک  هتفگ  مه  وا  هدمآ . رهـش  نیا  هب  ارچ  دیوگب  متـساوخ  مداتـسرف و  وا  هحفص 107 ]
رد ددرگیمرب و  تسا  هدـمآ  نآ  زا  هک  ییاج  نامه  هب  تسا  هتـشگرب  ندرک  يرای  زا  ناشرظن  رگا  دـننک ، يرای  ار  يو  دـنیامن و  تعیبوا 
هک دایزنبا  . دریگب میمصت  ات  مهدب  ریما  هب  ار  ربخ  نیا  متشاد  تسود  ناناملسم . زا  یکی  لثم  دنامیم ، یهدب  روتسد  هک  يرهش  ره  ای  هکم 

ییاهر دیما  هتخیوآ ، وا  رد  ام  ياهگنچ  هک  نونکا  نومـضم : نیا  اب  دناوخ  يرعـش  دوخ  شیپ  هاگنآ  دیـشیدنا . یتدم  دـناوخ . ار  وا  يهمان 
رگا دـناهرن  شباذـع  زا  ارم  دـنوادخ  تاهیه ! تاهیه ! دراد ؟ تاجن  دـیما  بارتوبا  رـسپ  اـیآ  تفگ : هاـگنآ  تسین ! تاـجن  زور  هن ، دراد ؟

ندیسر اب  دیسر . نم  هب  يدوب  هتشون  نیـسح  راک  زا  هچنآ  تاهمان و  دعب ، اما  تشون : همان  نینچ  دعـس  رمع  هب  دهرب . نم  گنچ  زا  نیـسح 
دعـس رمع  هب  وا  يهمان  . مالـسلاو تسرفب . نم  دزن  ار  وا  هنرگو  چیه ، هک  درک  تعیب  تفریذپ و  رگا  دنک . تعیب  دیزی  اب  هاوخب  وا  زا  ماهمان ،

اب تعیب  رگید  دعس  رمع  مبلطیم . يرای  ادخ  زا  دیوجیمن . یتشآ  حلص و  هللادیبع  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : دناوخ و  ار  نآ  دیـسر .
[ . 215 . ] دریذپیمن زگره  ار  دیزی  اب  تعیب  ترضح  نآ  هک  تسنادیم  نوچ  درکن . حرطم  ار  نیسح 

بآ ندرک  عطق  البرک و  هب  رمش  ندمآ 

ار نایفـسوبا  نادناخ  مدرم ! يا  تفگ : یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  رب  درک ، عمج  هفوک  دجـسم  رد  ار  مدرم  هللادـیبع  : دـیوگ زین 
كاپ رادرکوکین و  راتفر و  شوخ  شدیسانشیم ؛ هک  تسا  دیزی  نینمؤملاریما  نیا  دیراد . تسود  هک  دیاهتفای  نانچ  ار  نانآ  دیاهدومزآ و 
نارود لثم  تسا . هدـش  شوماخ  اههنتف  نما و  اههار  وا  نارود  رد  شلها . هب  قوقح  يهدـنزادرپ  اهزرم و  نابهگن  تسود و  مدرم  تنیط و 

نم هب  دیازفایم . دصرددص  امش  يزور  تمارک و  رب  دزاسیم و  ناشزاینیب  لاوما  اب  دنکیم و  مارکا  ار  ناگدنب  زین  دیزی  شرـسپ  هیواعم ،
ربنم زا  . دیرب نامرف  دیونشب . دیوش . نوریب  یلع  نب  نیـسح  شنمـشد  گنج  هب  هک  مهد  ناتنامرف  مهد و  اطع  رتشیب  امـش  هب  ات  هداد  روتـسد 

نیـسح نتـشک  رد  وا  يرای  دعـس و  رمع  هب  نتـسویپ  نتفر و  يهدامآ  همه  داد  ادن  درک و  رتشیب  ییاهـششخب  نابلطتسایر  هب  دـمآ و  دورف 
دیزی وا  یپ  رد  دیسر . رفن  رازه  هن  هب  دعس  رمع  ياهورین  دوب . رفن  رازه  راهچ  اب  نشوجلايذ  نب  رمش  درک ، تمیزع  هک  یسک  یلوا  دنشاب .

رفن رازه  ود  اب  نالف  نب  رصن  رفن و  رازه  هس  اب  ینزام  نالف  رفن و  رازه  راهچ  اب  ریمن  نب  نیصح  رفن و  رازه  ود  هحفص 108 ] اب [  باکر  نب 
. راد فاعم  ارم  دوشیم  رگا  مرامیب ، نم  ریما  يا  هک  داد  ماغیپ  دز و  یضیرم  هب  ار  دوخ  وا  داتسرف . یعبر  نب  ثبـش  یپ  رد  دندرک . تمیزع 

دروخرب ناـنمؤم  اـب  یتـقو   » هک یـشاب  ناـنآ  زا  مسرتیم  ینزیم . يراـمیب  هب  ار  دوخ  هک  هداد  ربـخ  نم  کـیپ  هک  داتـسرف  ماـغیپ  داـیزنبا 
ات تفر  وا  دزن  بـش  رخآ  یعبر  نـب  ثبـش  اـیب . اـم  دزن  ناباتـش  ییاـم ، ناـمرف  رد  رگا  رگنب ! [ » 216 ... ] مییامـش اب  ام  دنیوگیم  دـننکیم ،

تـسود تفگ : دناشن و  دوخ  کیدزن  تفگ و  دماشوخ  دایزنبا  دـش ، دراو  نوچ  ددرگن . هدـهاشم  يرامیب  ناشن  دوشن و  هدـید  شاهرهچ 
راوس رازه  اب  رجبا  نب  راجح  وا  یپ  رد  درک . تمیزع  راوس  رازه  اب  دشاب . تفگ : يدنویپب . دعـس  رمع  هب  تنارای  زا  راوس  رازه  اب  ادرف  مراد 
هدایپ هراوس و  هاپـس  رظن  زا  یتساک  مک و  چـیه  وت  يارب  دـعب ، اما  تشون : وا  هب  داـیزنبا  هاـگنآ  دیـسر . رازه  هب 13  دعس  رمع  هاپـس  تفر .

مالسلاهیلع و نیـسح  نتـشک  هب  ار  دعـس  رمع  دایزنبا  ناسرب . نم  هب  دوریم  دیآیم و  هک  ره  اب  ار  اهربخ  مه  ماش  حبـص و  ره  متـشاذگن .
[ . 217 . ] دشاب وا  تسد  هب  نیسح  ندش  هتشک  هک  تساوخیمن  مه  دعس  رمع  درکیم . قیوشت  نآ  رد  باتش 

دساینب زا  رهاظم  نب  بیبح  یهاوخ  يرای 

نیـسح ماـما  دزن  دـید ، نینچ  نوـچ  رهاـظم  نب  بیبـح  دـندمآ . درگ  دعـس  رمع  دزن  اهرکـشل  هتـشذگ ، مرحم  زا  زور  شـش  اـت  : دـیوگ زین 
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ار ناشیا  مورب و  نانآ  دزن  بشما  یهدیم  هزاجا  ایآ  دندساینب ، زا  ياهفیاط  ام  یکیدزن  نیا  رد  ربمایپ ! رـسپ  يا  تفگ : دمآ و  مالـسلاهیلع 
هنابش بیبح  مداد . هزاجا  دومرف : ماما  دزاس . رود  وت  زا  ار  تامیالمان  زا  یـشخب  نانآ  يهلیـسو  هب  دنوادخ  هک  دشاب  مناوخارف ؟ وت  يرای  هب 

؟ دراد راک  هچ  هک  دندیـسرپ  دـنتفگ و  شدورد  هتخانـش  ار  وا  ناـنآ  تفگ . دورد  ناـنآ  هب  تفر . ناـنآ  دزن  ماـما  هاگرکـشل  زا  سانـشان  و 
ناتربمایپ رتخد  رـسپ  يرای  هب  ار  امـش  ات  ماهدـمآ  ماهدروآ . ناـتیارب  دربب  دوخ  يهفیاـط  يارب  دـناوتیم  یـسک  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  تفگ :

زا یمـشچ  ات  تشاذـگ و  دـنهاوخناو  ار  وا  تسا ، رفن  رازه  زا  رتهب  ناـشرفن  کـی  هک  تسا  یناـنمؤم  زا  یهورگ  عمج  رد  هک  منک  توعد 
يهلیبق موق و  مه  امش  تسا ، هدرک  هرـصاحم  ار  وا  هاپـس  رازه  اب 22  مه  دعس  رمع  تخاس . دنهاوخن  شنمـشد  میلـست  دنزیم ، کلپ  نانآ 

ادـخ هب  دیـسرب . ترخآ  يهتـسیاش  شاداپ  اـیند و  تفارـش  هب  اـت  دـینک  تعاـطا  نم  زا  زورما  ماهدروآ . امـش  دزن  ار  یهاوخریخ  نیا  دـینم ،
دمحم هارمه  یتشهب  تاجرد  نیرتـالاب  رد  هکنیا  رگم  دوشیمن  هحفص 109 ] هتـشک [  ادخ  يارب  وا  باکر  رد  امـش  زا  مادک  چیه  دنگوس 

نیتسخن نم  تفگ : تساخرب و  هللادـبع ) نب  ریـشب  ای   ) ریـشب نب  هللادـبع  ماـن  هب  دـساینب  زا  يدرم  دوب . دـهاوخ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 
تبثم خساپ  ار  شتوعد  دندش و  عمج  بیبح  درگ  هفیاط  نادرم  . دناوخ يزجر  مزر  رد  يرادـیاپ  ماما و  تیامح  رد  متوعد و  نیا  ياریذـپ 

هنابش ورمع ، نب  نالف  مان  هب  هفیاط  زا  يدرم  دندمآ . نوریب  مالسلاهیلع  نیسح  هب  نتـسویپ  يارب  بیبح  هارمه  دندمآ و  درگ  رفن   90 دنداد .
هک هورگ  نآ  داتسرف . دساینب  يوس  هب  دوب  هدروآ  ربخ  هکنآ  هارمه  راوس ، اب 400  ار  ثراح  نب  قرزا  يو  داد . ربخ  دمآ و  دعس  رمع  دزن 
نآ نیب  دوب . یکدنا  يهلـصاف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگودرا  ات  دندیـسر . مه  هب  تارف  رانک  رد  ناراوس  نیا  اب  دندمآیم ، بیبح  هارمه 

قرزا تفیبرد . يرگید  اب  نک و  اهر  ار  ام  يراد ؟ راک  هچ  ام  اب  وت  دز : دایرف  ثراح  نب  قرزا  رس  رب  بیبح  دمآ . شیپ  يریگرد  هورگ  ود 
هکنآ میب  زا  دنتـشگرب ، دوخ  يهلیبق  هب  هدش  هدـنکارپ  دـنرادن ، ار  دعـس  رمع  هاپـس  اب  هلباقم  ناوت  دـندید  نوچ  دـساینب  نادرم  تفریذـپن .

ةوق لوح و ال  ال  دومرف : ماما  داد . ربخ  دمآ و  ماما  دزن  بیبح  دندرک . چوک  هنابش  دنزب ، نوخیبش  دهد و  رارق  راشف  تحت  ار  نانآ  دعـسنبا 
[ . 218 . ] میظعلا یلعلا  هللااب  الا 

بآ يهمشچ  هب  نتفای  تسد 

نیـسح ماـما  رب  یگنـشت  دـنتخادنا . هلـصاف  بآ  اـب  شناراـی  ماـما و  نـیب  دـندمآ و  دورف  تارف  راـنک  رد  اـت  دنتـشگرب  هاپـس  نآ  : دـیوگ زین 
هاگهلبق فرط  هب  مدق  هدزون  دمآ . ناوناب  يهمیخ  تشپ  تشادرب و  ياهچلیب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دز . همدص  شناهارمه  مالـسلاهیلع و 

. دندرک رپ  ار  اهکشم  اهفرظ و  دندیشون و  بآ  شناهارمه  يهمه  نیسح و  ماما  دیشوج . نیریش  ياهمـشچ  دنک و  ار  نیمز  اجنآ  تشادرب .
دنکیم و اههاچ  نیسح  ماهدینش  هک  تشون  همان  دعس  رمع  هب  دیسر . دایزنبا  هب  ربخ  نیا  . دشن هدید  نآ  زا  يرثا  دیکـشخ و  همـشچ  هاگنآ 
نک و يریگولج  شباحصا  نیـسح و  هاچ  رفح  زا  یناوتیم  ات  دیـسر ، ماهمان  هک  نیمه  دنـشونیم . بآ  شنارای  دوخ و  دسریم و  بآ  هب 

ورمع تفرگ و  تخـس  تدشب  دعـسنبا  . دندرک نامثع  اب  هک  نک  نانچ  نانآ  اب  دنـشونب و  بآ  ياهرطق  یتح  راذـگن  ریگب و  گنت  نانآ  رب 
هاپس نآ  دوب . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگودرا  لباقم  هک  درک  تارف  يهعیرش  زا  یتمسق  زا  تظافح  رومأم  یهاپـس  اب  ار  يدیبز  جاجح  نب 
دورف تارف  رانک  نانآ  داتسرف . راوس  اب 500  ار  ججح  نب  ورمع  دعس ، رمع  : دیوگ يربط  هحفص 110 ] [ . ] 219 . ] دندش بآ  يهعیرش  دراو 

نب هللادبع  دوب . مالسلاهیلع  نیسح  تداهش  زا  لبق  زور  هس  نیا  دنرادرب . بآ  ياهرطق  شباحصا  مالسلاهیلع و  نیـسح  دنتـشاذگن  دندمآ و 
زا ات  دیـشون  یهاوخن  نآ  زا  ياهرطق  ادـخ  هب  تسا . نامـسآ  لد  لـثم  هک  ینیبیمن  ار  بآ  نیا  نیـسح ! يا  تفگیم : ماـما  هب  نیـصحیبا 
رد ار  وا  ادخ  هب  دیوگ : ملـسم  نب  دـیمح  . زرماین ار  وا  زگره  شکب و  هنـشت  ار  وا  ایادـخ ! دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يریمب . یگنـشت 

هرابود دیـشونیم ؛ بآ  مه  زاب  درکیم ؛ یق  دمآیمرب و  شمکـش  ات  دروخیم  بآ  ردق  نآ  مسق  اتکی  يادخ  هب  مدرک . تدایع  شیرامیب 
[ . 220 . ] درم هکنآ  ات  دوب  نینچ  دشیمن . باریس  اما  درکیم  داب  شمکش 
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بآ رس  رب  گنج 

هدایپ و تسیب  راوس و  یـس  اب  ار  سابع  شردارب  هنابـش  تفای ، تدش  شباحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  رب  یگنـشت  نوچ  : دـیوگ یمزراوخ 
زا متسه ، وت  يومعرسپ  نم  تفگ : لاله  نب  عفان  یتسیک ؟ تفگ : جاجح  نب  ورمع  دندیـسر . بآ  کیدزن  هکنآ  ات  داتـسرف  کشم  تسیب 
بآ هنوگچ  وت ! رب  ياو  تفگ : عفان  اراوگ ! شونب ! تفگ : دـیاهدش . عنام  امـش  هک  مشونب  یبآ  نیا  زا  ماهدـمآ  مالـسلاهیلع . نیـسح  ناراـی 

نامرف تعاطا  زج  ياهراچ  میرومأم و  ام  یلو  ییوگیم ، تسار  تفگ : دـنریمیم ؟ یگنـشت  زا  شناهارمه  نیـسح و  هک  یلاـح  رد  مشونب 
بآ رـس  رب  هورگ  ود  نآ  نیب  دـنراذگن . ات  درک  ادـص  ار  شنازابرـس  مه  ورمع  دـندش . تارف  دراو  دز ، ادـص  ار  شناهارمه  عفان  میرادـن .
نب ورمع  نازابرـس  زا  يدادعت  دش و  رپ  اهکـشم  دـندرکیم . رپ  ار  اهکـشم  رگید  هورگ  دـندیگنجیم و  ياهدـع  تفرگرد . یتخـس  راکیپ 

مالـسلاهیلع و نیـسح  ماـما  دنتـشگرب . دوخ  هاـگودرا  هب  بآ  اـب  هورگ  نیا  دـشن . هتـشک  یـسک  ماـما  ناراـی  زا  اـما  دـندش ، هتـشک  جاـجح 
[ . 221 . ] دنداد اقس »  » بقل زور  نآ  ار  سابع  دندیشون . بآ  شناهارمه 

دعس رمع  اب  ماما  رادید 

، دوخ هاگودرا  نم و  هاگودرا  نیب  بشما  منک ؛ تبحص  وت  اب  مهاوخیم  هک  داتسرف  دعس  رمع  دزن  یسک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  : دیوگ زین 
ماما دندیسر ، مه  هب  نوچ  دندمآ . نوریب  هاگودرا  هحفص 111 ] زا [  رامش  نیمه  اب  زین  ماما  راوس ، تسیب  هارمه  دعس  رمع  نک . رادید  ارم 

، دنور رانک  تفگ  شناهارمه  هب  مه  دعـس  رمع  دـندنام . وا  اب  ربکا  یلع  شرـسپ  سابع و  شردارب  طقف  دـنورب . رانک  دومرف  دوخ  نارای  هب 
يوس هب  وت  تشگزاب  هک  ییادـخ  زا  ایآ  تفگ : دعـس  رمع  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دـندنام وا  اب  قحال  شمالغ  صفح و  شرـسپ  اـهنت 
ادـخ هب  ار  وـت  هک  شاـب  نم  اـب  راذـگاو و  ار  هورگ  نیا  متـسیک ؟ نم  ینادیم  هک  یلاـح  رد  یگنجیم  نم  اـب  اـیآ  ینکیمن ؟ اورپ  تـسوا 

زا دومرف : دنریگب . نم  زا  ار  منیمز  مسرتیم  تفگ : مزاسیم . تیارب  ار  نآ  دومرف : دوش . ناریو  ماهناخ  مسرتیم  تفگ : دـنکیم . رتکیدزن 
هاگنآ منکیم . نیمـضت  ار  نانآ  تمالـس  دومرف : ماما  مکانمیب . ماهداوناـخ  رب  تفگ : مهدیم . وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  زاـجح ، رد  مدوخ  لاـم 
تمایق زور  دزاس و  كاله  ار  وت  رتسب  رد  يدوزب  ادخ  دومرفیم : هک  یلاح  رد  تشگرب ، زین  ماما  دادن . یخـساپ  دنام و  تکاس  دعـس  رمع 

. تسا یفاک  مدنگ  ياج  هب  وج  هللادبعابا ! ای  تفگ : دعـس  رمع  يروخن . قارع  مدـنگ  زا  یکدـنا  زج  مراد  دـیما  هک  ادـخ  هب  دزرماین . ار  وت 
نیا اـب  درکیم ، شنزرـس  هلـصوح  گـنرد و  نیا  رب  ار  وا  هک  دیـسر  وا  هب  داـیزنبا  زا  ياهماـن  . تشگرب دوـخ  هاـگودرا  هب  مـه  دعـس  رمع 
لتق هب  نک و  هلمح  نانآ  رب  هنرگو  تسرفب ، نم  شیپ  ملاس  ار  ناـنآ  دـندش ، میلـست  دـندرک و  تعیب  شناراـی  نیـسح و  رگا  هک  نومـضم 

. تسا راکمتس  فلاخم و  نامرفان و  وا  هک  نازاتب  بسا  وا  يهنیس  تشپ و  رب  یتشک  ار  نیسح  هاگره  دننآ . قحتـسم  هک  نک  هلثم  ناسرب و 
رتشیدنارود وت  زا  هک  راذگاو  رمش  هب  ار  رکشل  ورب و  رانک  ام  هاپـس  زا  هنرگو  میهدیم ، وت  هب  رادربنامرف  ياونـش  شاداپ  يدرک ، نینچ  رگا 

گنج هب  مد  نامه  رگا  يدناسر ، دعـس  رمع  هب  ماهمان  نوچ  تفگ : دناوخارف و  ار  دیزی  نب  ةریوح  دایزنبا ، دـناهتفگ : .و  تسا رتممـصم  و 
نینچ هلمج  زا  همان  رد  دیـسر . همان  رامگب . مدرم  یهدنامرف  هب  ار  بشوح  نب  رهـش  دنبب و  ریگب و  ار  وا  هنرگو  چـیه ، هک  تخادرپ  نیـسح 

ای دوش  میلست  ای  هک  نک  ریخم  ار  نیسح  دیسر ، ماهمان  هک  نیمه  ماهداتسرفن . نیسح  اب  ارادم  تبحص و  يارب  ار  وت  نم  دعس ! رـسپ  يا  دوب :
[ . 222 . ] نک گنج  وا  رب 

شناردارب سابع و  يارب  همانناما 

نب یلع  یتقو  هحفـص 112 ] ریما [ ! يا  تفگ : دایزنبا  هب  لحملایبا  نب  هللادـبع  ماـن  هب  يدرم  دز ، رهم  دـیچیپ و  ار  هماـن  نوچ  : دـیوگ زین 
راهچ وا  زا  میداد و  وا  يرـسمه  هب  ار  مازح  رتخد  نینبلاما  دوخ  يومعرتخد  ام  درک و  يراگتـساوخ  ام  زا  دوب ، ام  دزن  هفوک  رد  بلاـطیبا 
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یهدب هزاجا  رگا  دنتـسه . یلع  نب  نیـسح  ناشردارب  اب  هک  دنیام  ناگدازرهاوخ  نانیا  دمآ . ایند  هب  سابع ) رفعج و  نامثع ، هللادـبع ،  ) رـسپ
دزن ات  درپس  نافرع  مان  هب  دوخ  مالغ  هب  تشون و  ار  همان  لحملایبا  نب  هللادـبع  تفریذـپ . دایزنبا  مسیونب . شیارب  وت  يوس  زا  ياهماـنناما 

ام يارب  ادخ  ناما  میرادن ، يزاین  وت  ناما  هب  وگب  ناسرب و  مالس  ام  ییاد  هب  دنتفگ : دندید  ار  همانناما  نوچ  نانآ  دربب . شناردارب  سابع و 
. دش دنهاوخ  هتشک  نانآ  هک  تسناد  لحملایبا  نب  هللادبع  داد . شرازگ  ار  ربخ  تشگزاب و  هفوک  هب  مالغ  تسا . هناجرم  رسپ  ناما  زا  رتهب 

بلاـطیبا نب  یلع  نارـسپ  رفعج ، ناـمثع و  هللادـبع و  دـنیاجک ؟ نم  ناـگدازرهاوخ  دز : ادـص  تفر و  نیـسح  هاگرکـشل  تمـس  هـب  رمش 
ییوگیم و هچ  دندز  ادص  دنیامـش . ياهییاد  زا  نانآ  دیهد ، شباوج  تسا ، قساف  دنچره  دومرف : نیـسح  دـندنام . تکاس  نانآ  دـنیاجک ؟
. دینک تعاطا  هیواعم  نب  دیزی  زا  دیهدن . نتشک  هب  نیـسح  ناتردارب  اب  ار  دوخ  دیناما ؛ رد  امـش  نم ! ناگدازرهاوخ  تفگ : يراد ؟ راک  هچ 

نیـسح نامردارب  ییوگیم  ادخ ! نمـشد  يا  ياهدروآ . هک  ياهمانناما  رب  وت و  رب  ادـخ  تنعل  رمـش ! داب  هتـسکش  تتـسد  دز : دایرف  سابع 
[ . 223 . ] تشگزاب دوخ  هاگرکشل  هب  نیگمشخ  رمش  مییآرد ؟ ناگداز  نوعلم  نانوعلم و  تعاطا  رد  مینک و  اهر  ار  همطاف  رسپ 

ماما فرط  هب  دعس  رمع  هاپس  موجه 

راوس ادخ ! هاپس  يا  داد : ادن  دعـس  رمع  يوس  زا  یـسک  دیناهاگآ ، نآ  زا  ار  نیـسح  دیـسر و  دعـس  رمع  هب  دایزنبا  يهمان  نوچ  : دیوگ زین 
يادص دوب . هداهن  شیوناز  رب  رـس  هتـسشن  هظحل  نآ  ماما  دـنتخات . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگودرا  فرط  هب  دـندش و  راوس  نانآ  دـیوش .

کیدزن ام  هب  هک  يونـشیمن  ار  همهمه  يادـص  ناجردارب ! تفگ : داد و  ناکت  ار  وا  دـمآ و  ردارب  دزن  هک  دینـش  ار  بنیز  نویـش  داـیرف و 
باوخ ار  نسح  مردارب  همطاف و  مردام  یلع و  مردپ  ربمایپ و  مدج  کنیا  مرهاوخ ! تفگ : تشادرب و  رـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـنوشیم ؟
نیسح دز . یلیس  دوخ  تروص  رب  درک و  نویـش  بنیز  تسا . کیدزن  هدعو  نآ  هک  ادخ  هب  ییآیم . ام  شیپ  يدوزب  دنتفگیم : هک  مدید 

! مردارب تفگ : تفر و  سابع  شردارب  دزن  مالسلاهیلع  نیسح  . دننکیم تتامش  ار  ام  نانیا  هک  نکم  نویش  شاب و  مارآ  دومرف : مالسلاهیلع 
دـندش و راوس  رفن  هد  شناردارب و  اـب  ساـبع  رواـیب . ربخ  میارب  دـنراد و  میمـصت  هحفـص 113 ] هچ [  نیبـب  ورب و  ناـنیا  شیپ  وش و  راوـس 

دینکن باتش  سپ  تفگ : سابع  میلـست . ای  گنج  ای  هک  هدمآ  نامرف  دایزنبا  زا  دنتفگ : دیهاوخیم ؟ هچ  دندیـسرپ : دنتفر و  نانآ  کیدزن 
اب شناراـی  دیـشیدنایم و  هدـنکفا و  ریز  هب  رـس  یتعاـس  ماـما  داد . ربخ  دـمآ و  ماـما  دزن  ساـبع  دنداتـسیا . ناـنآ  مهد . ربـخ  نیـسح  هب  اـت 
رد ار  لوسر  ادخ و  تمایق ، يادرف  هک  نانآ  دنایموق  دب  هک  ادخ  هب  تفگیم : رهاظم  نب  بیبح  دندرکیم . وگتفگ  دعس  رمع  ناگداتسرف 

كاپ و ناوریپ  و  دـنزور ، بش و  رد  ادـخ  رکذ  بش و  زامن  شیاین و  لها  هک  ار  وا  تیبلـها  ربماـیپ و  يهیرذ  هک  دـننکیم  رادـید  یلاـح 
يا تفگ : ریهز  ینکیم . شیاتس  تدوخ  زا  یناوتیم  ات  وت  تفگ : سیق  نب  ةورع  مان  هب  دعس  رمع  هاپس  زا  يدرم  دنشاب . هتشک  ار  وا  کین 

باحـصا يهیرذ  لوسر و  نیرترب  ترتع  كاـپ و  ياـهناسنا  يهدنـشک  یهارمگ و  رواـی  هک  شاـبن  ناـنآ  زا  سرتـب و  ادـخ  زا  سیق ! رـسپ 
؟ دش يولع  هک  دش  هچ  يدوب . ینامثع  وت  میتخانشیم  هک  اجنآ  ات  يدوبن ؛ تیبلها  ناوریپ  زا  ام  زا  شیپ  هک  وت  تفگ : سیق  رسپ  دنیاسک .

لوسر دزن  يو  هک  یهاگیاج  شدج و  دای  هب  دناهدرک ، بصغ  ار  نیـسح  قح  مدـید  نوچ  یلو  مدوب ، هنوگنآ  تسا  تسرد  تفگ : ریهز 
هابت امش  هک  لوسر  ادخ و  زا  یقح  نآ  ظفح  يارب  منک ، شیادف  ار  دوخ  ناج  ات  متفرگ  وا  یهارمه  يرای و  هب  میمصت  مداتفا ، تشاد  ادخ 
[ . 224 . ] دوب هداتسیا  وا  ربارب  سابع  شردارب  دوب و  گنج  يهشیدنا  رد  هتسشن  مالسلاهیلع  نیسح  دندوب و  وگتفگ  نیا  رد  نانآ  دیتخاس .

تدابع رطاخ  هب  گنج  ریخأت 

هب ار  گنج  زورما  يهدنامیقاب  يارب  یناوتب  رگا  نیبب  ورب ، هورگ  نیا  دزن  ناجردارب ! دومرف : سابع  شردارب  هب  مالسلاهیلع  نیسح  : دیوگ زین 
نانیا اب  گنج  رد  یبلط  يرای  ادـخ و  زا  تناعتـسا  اعد و  زامن و  هب  نامیادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  بشما  هک  دـشاب  نک . نینچ  دـنزادنیب ، ریخأت 

دشیدنیب و هراب  نیا  رد  ات  دیدرگرب  ار  زورما  دهاوخیم  امـش  زا  هللادبعابا  تفگ : دندوب . هداتـسیا  زونه  هک  تفر  نانآ  دزن  سابع  . مینارذگب
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، تسوت رظن  نم  رظن  تفگ : تسیچ ؟ وت  رظن  تفگ : رمـش  هب  يو  دـنداد . ربخ  دعـس  رمع  هب  ناـنآ  مینیبیم . ار  امـش  ادرف  ادـخ  تساوخ  هب 
وت دـنتفگ : مینک ؟ هچ  تفگ : شناـهارمه  هب  مدـش . راداو  مشاـب ، هدـنامرف  متـشادن  تسود  نم  تفگ : ریگب . میمـصت  یهاوخیم  هنوـگره 

ناشتلهم دوب  راوازـس  دنتـساوخیم ، تلهم  ار  بشما  ام  زا  دـندوب و  ملید  كرت و  ناـنیا  رگا  هللا ! ناحبـس  تفگ : جاـجح  نب  ورمع  يریما .
میلـست رگا  میهدیم . ناشتلهم  ادرف  ات  هک  دـیهد  ربخ  تفگ : هحفـص 114 ] دعـس [  رمع  دنربمایپ ! نادناخ  هک  نانیا  هب  دسر  هچ  ات  میهدـب 

نیسح ماما  دیسر . ارف  بش  دنتشگرب . دوخ  هاگرکشل  هب  هورگ  ود  ره  . میگنجیم نانآ  اب  الاو  میربیم ، دایز  نب  هللادیبع  دزن  ار  نانآ  دندش ،
لثم نانآ  يهمزمز  يادص  دندوب . همزمز  رد  زین  شنارای  دنارذگ . رافغتـسا  هیرگ و  دوجـس و  عوکر و  هب  حبـص  ات  ار  بش  نآ  مالـسلاهیلع 

دندید دندش . کیدزن  ماما  هاگهمیخ  هب  دندوب . شهارمه  زین  ياهدع  دوب . هدـمآ  سـسجت  هب  بش  يهمین  رمـش  دوب . لسع  روبنز  يودـنک 
مییام ناکاپ  هبعک ، يادخ  هب  دز : ادص  رمش  ناهارمه  زا  یکی  دناوخیم . ار  [ » 225 ... ] مهل یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبسحی  و ال   » يهیآ هک 
نمشد يا  رجاف ! قساف  يا  داد : ادن  تسکش و  ار  دوخ  زامن  ریضخ  نب  ریرب  . تسا هتخادنا  هلصاف  امـش  ام و  نیب  ادخ  دییامـش و  ناگدولآ  و 

زج وت  هک  ادـخ  هب  نادـیلپ !؟ زا  یلع  نب  نیـسح  دیـشاب و  ناکاپ  زا  امـش  لاثما  ایآ  يدرکیم ! راردا  دوخ  يهنـشاپ  رب  هک  یـسک  يا  ادـخ !
يدوزب ار  وت  ماما  وت و  ادـخ  دز : ادـص  رمـش  ادـخ ! نمـشد  يا  تماـیق ، زور  باذـع  يراوخ و  هب  ار  وت  داـب  تراـشب  یتسین . مهفن  یناویح 

یموق ادخ  هب  تسامـش . اب  یگدنز  زا  رتبوبحم  میارب  ادخ  لوسر  رـسپ  رانک  رد  گرم  یناسرتیم ؟ گرم  زا  ارم  ایآ  تفگ : ریرب  دشکیم .
: تفگ دمآ و  شنارای  زا  يدرم  دنسریمن . ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تعافـش  هب  دنزیرب ، ار  وا  تیبلها  ربمایپ و  يهیرذ  نوخ  هک 

تحیـصن ار  دوخ  موق  نوعرف  لآ  رد  نمؤم  رگا  دنگوس  مناج  هب  وگم . نخـس  نانآ  اب  درگرب و  دوخ  ياج  هب  دیامرفیم  هللادبعابا  ریرب ! يا 
[ . 226 . ] مدناسر لامک  هب  ار  دوخ  ياعد  یهاوخریخ و  مدرک و  تحیصن  زین  نم  درک ،

اروشاع بش  ثداوح 

رعش ندناوخ  ریشمش و  هب  یگدیسر 

ماهمع مدوب ، هتـسشن  نم  دش ، دیهـش  شیادرف  مردپ  هک  بش  نآ  : تسا هدروآ  نینچ  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  يربط 
ماما دوب . وا  دزن  مه  رذوبا  مالغ  نوج ) ای :  ) يوح دوب و  ياهمیخ  رد  تفرگ و  هرانک  دوخ  نارای  زا  مردـپ  درکیم . يراتـسرپ  نم  زا  بنیز 
تهج زا  وت  رب  فا  راگزور ! يا  « ؛... کل فا  رهد  ای  دـناوخیم : ار  اهرعـش  نیا  دوب ، لوغـشم  دوخ  ریـشمش  يزاس  هدامآ  هب  هک  یلاـح  رد 
عناـق اـهنآ  يارب  نیزگیاـج  هب  مه  راـگزور  ياهداـهن . هتـشک  تناـهاگماش  دادـماب و  رد  هک  ار  یناگدـنیوج  ناراـی و  رایـسب  هچ  یتـسود !

ار اهرعـش  نیا  راـب  هس  ود  .« تسا هار  نیا  يهدـنور  ياهدـنز  ره  تسا و  هحفـص 115 ] راوگرزب [  يادـخ  تسد  رد  راک  ماـجرف  دوشیمن .
الب هک  متسناد  مدرک . هشیپ  شمارآ  متفرگ و  ار  دوخ  کشا  ولج  دش . يراج  منامـشچ  رد  کشا  تسیچ . شروظنم  مدیمهف  ات  درک  رارکت 

[ . 227 . ] تسا هدش  لزان 

ربص هب  ماما  يهیصوت 

دمآ منامشچ  رد  کشا  مدرپس . رطاخ  هب  ار  اهنآ  نم  درکیم و  رارکت  ار  راعشا  نیا  مردپ  : دومرف مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دیوگ : یمزراوخ 
نماد دش ، راکشآ  وا  رب  یباتیب  هودنا و  دوب . لدكزان  يو  تسیرگ . دینش ، ار  نآ  نوچ  بنیز  ماهمع  اما  مدرک ، توکس  متسناوتیم  ات  و 
نیسح ناگدنامزاب ! هانپ  يا  ناگتشذگ ! نیشناج  يا  مدوب  هدرم  شاک  ممـشچ ! رون  مردارب ! تفگ : تفر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  دزن  ناشک 
ینتفر ادـخ  زج  زیچ  ره  دـننامیمن ، ناـینیمز  دـنریمیم ، ناینامـسآ  دربن . ار  تملح  ناطیـش  مرهاوخ ! دومرف : تسیرگن و  وا  هب  مالـسلاهیلع 

ره نم و  يوگلا  ناـنآ  دـنیاجک ؟ دـندوب  رتـهب  نم  زا  هک  مدـج  مردـپ و  دـیوشیم . هدـنادرگزاب  وا  يوس  هب  تسوا و  نآ  زا  ناـمرف  تسا ،
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هرهچ نزم و  كاچ  نابیرگ  نم  يارب  مدش ، دیهـش  یتقو  مراد ، وت  رب  هک  یقح  هب  ار  وت  مرهاوخ ! دومرف : داد و  تیلـست  ار  رهاوخ  دـننمؤم .
دمآ مالسلاهیلع  نیـسح  دزن  دینـش ، ار  اهنآ  موثلکما  ای  بنیز  شرهاوخ  نوچ  هک  هدش  تیاور  . دنادرگرب شاهمیخ  هب  ار  وا  هاگنآ  شارخم .

نامدج مرح  هب  ار  ام  سپ  تفگ : مرهاوخ ! يرآ  دومرف : تسا . هدرک  ادیپ  نیقی  گرم  هب  هک  تسا  یـسک  نخـس  نیا  ناج ! ردارب  تفگ : و 
ادخ لوسر  مدج  مدوب ! هدرم  شاک  ياو ! يا  تفگ : تفخیم . شاهنایشآ  رد  دنتـشاذگیماو ، ار  اطق »  » غرم رگا  رهاوخ ! دومرف : نادرگرب .
نانز تسیرگ . دهدیم و  ار  دوخ  گرم  ربخ  زورما  هک  دوب  هدنام  تیبلها  هانپ  دندرم و  همه  نسح  مردارب  همطاف و  مردام  یلع و  مردپ  و 

دمحم مدـج  زورما  امـساقلاابا ! او  ادـمحماو ! تفگیم : ماما  رهاوخ  دـندرک و  كاچ  ناـبیرگ  دـندز و  شیوخ  تروص  رب  دنتـسیرگ و  زین 
، مردارب ياو  تشذگرد ، همطاف  مردام  زورما  همطاف ، ياو  مردام ، ياو  تفر ، ایند  زا  یلع  مردـپ  زورما  یلع ، ياو  ردـپ ، ياو  تشذـگرد ،
ار وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ! هللادـبعابا ای  میدـش  هاـنپیب  وت  زا  سپ  نیـسح ، ياو  مردارب ، ياو  تفر ، اـیند  زا  نسح  مردارب  زورما  نسح ، ياو 
دنریمیم و ناینیمز  دنریمیم ، ناینامـسآ  شاب . یـضار  وا  ياضق  هب  شاب و  مارآ  یهلا  تیلـست  هب  دومرف : درک و  رما  ربص  هب  داد و  تیلـست 
 ] هدیرفآ ار  همه  شتردق  اب  هک  تسوا  يوس  هب  همه  تشگزاب  هک  ییادخ  هتـسجخ  تسا . ینتفر  ادخ  زج  يزیچ  ره  دنامیمن . سک  چـیه 
رد دنتفر و  هک  دندوب  رتهب  نم  زا  مردارب  ردام و  ردپ و  دج و  مرهاوخ ! دـنازیگنایمرب . دزاسیم و  یناف  ار  همه  شاهدارا  اب  و  هحفص 116 ]

رگا دیرگنب ! بابر ، همطاف ، ، موثلکما يا  بنیز ، يا  دومرف : سپـس  تسا . قشمرـس  نمؤم ، ره  وت و  نم و  يارب  ادخ  ربمایپ  دندیمرآ . كاخ 
[ . 228 . ] دینزن هدوهیب  فرح  نم  گرم  يارب  دیشارخن و  تروص  دینزن و  كاچ  نابیرگ  نم  يارب  مدش ، هتشک  نم 

تسا يدرمناوجان  دوخ ، تاجن 

ات يوش  راوس  رتش  رب  نم  هارمه  منکیم  داهنـشیپ  تفگ : دوب ، وا  ناوریپ  زا  هک  يدع  نب  حامرط  دمآ . دوخ  باحـصا  دزن  هاگنآ  : دـیوگ زین 
عاـفد وت  زا  هک  مروآ  مهارف  تیارب  هدـنمزر  رازه  جـنپ  منک و  روج  تیارب  ار  اـهراک  مناـسرب و  یط »  » لـیابق هب  ار  وت  حبـص  زا  شیپ  هناـبش 
نتشک هب  ار  شنارای  ناردارب و  هداوناخ و  دهد و  تاجن  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  يدرمناوج  نیا  ایآ  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دننک .

. درک ریخ  ياعد  ار  حامرط  درکن و  ییانتعا  نانآ  نخـس  هب  ماما  دـننکیمن . يراـک  دـنباین  ار  وت  رگا  هورگ ، نیا  دـنتفگ : شباحـصا  دـهد ؟
[ . 229]

دندرگرب هک  باحصا  هب  ماما  يهزاجا 

ار دوخ  نارای  ماما  هک  دوب  رصع  دعس ، رمع  تشگزاب  زا  سپ  دنکیم : لقن  مالسلاهیلع  داجس  ماما  زا  دوخ  دنـس  اب  فنخموبا  : دیوگ يربط 
ار ادخ  شیاتس ، نیرتهب  اب  دومرفیم : شیوخ  باحـصا  هب  مردپ  هک  مدینـش  مونـشب . ات  مدش  کیدزن  مدوب ، رامیب  هک  یلاح  رد  درک . عمج 
، نید رد  یتخومآ و  نآرق  ام  هب  يدیشخب و  تمارک  توبن  اب  ار  ام  هک  ساپس  ار  وت  ایادخ  منکیم . دمح  ار  وا  مغ  يداش و  رد  میاتسیم و 
زا رتهب  رتهتسیاش و  ینارای  نم  دعب ، اما  يدادن . رارق  ناکرشم  زا  ار  ام  يداد و  رارق  ییاهلد  اهمشچ و  اهـشوگ ، ام  يارب  یتخاس و  نامهیقف 

ماـجرف نم  دـهد . ناـتکین  شاداـپ  دـنوادخ  منادیمن . مدوخ  نادـناخ  زا  رتراـکوکین  رتوـکین و  ینادـناخ  زین  مسانـشیمن و  مدوـخ  ناراـی 
نیا کنیا  تسین . يدهع  تعیب و  امـش  رب  نم  بناج  زا  دیدازآ و  دیورب ؛ همه  هک  منادیم  امـش  دوس  هب  منادیمن . موق  نیا  زا  ار  نامزورما 

: دنکیم لقن  یقرـشم  هللادبع  نب  كاحـض  زا  دوخ  دنـس  اب  فنخموبا ، . دیورب دیریگب و  هرهب  نآ  زا  تسا ، هتفرگارف  ار  امـش  هک  تسا  بش 
هحفص ار [  نامندمآ  لیلد  تفگ و  دماشوخ  داد و  نامخساپ  ترضح  میتسـشن . هداد  مالـس  میتفر ، ماما  دزن  یبحرا  رـضن  نب  کلام  نم و 

رب میمـصت  نانیا  مییوگزاب . ار  مدرم  ربخ  مینک و  دهع  دیدجت  مینک و  اعد  وت  تیفاع  رب  هداد ، مالـس  وت  رب  ات  میدمآ  میتفگ : دیـسرپ . [ 117
نامشوخ وا  خساپ  زا  تسا . یهاگهیکت  بوخ  تسا و  سب  ارم  ادخ  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ریگب . ار  دوخ  میمـصت  دنراد . وت  اب  گنج 

راکهدـب و تفگ : رـضن  نب  کـلام  دـینکیمن ؟ مايراـی  ارچ  سپ  دومرف : میتـساوخ . یکین  وا  يارب  ادـخ  زا  میدرک و  یظفاحادـخ  دـماین .
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یـسک مدـید  رگا  مگنجب و  دراد ، يدوس  وت  زا  نم  عافد  یتقو  ات  هک  یهد  هزاجا  رگا  یلو  مراولایع ، مراد و  ضرق  متفگ  زین  نم  مراولایع .
هرهب بش  راوهار  بکرم  زا  هتفرگارف ، ار  امـش  بش  کنیا  دومرف : دش . بش  مدنام . وا  اب  يدازآ . دومرف : منامیم . مورب ، هدنامن  عافد  يارب 

موق نیا  دهد . یـشیاشگ  ادخ  ات  دیوش  هدنکارپ  دوخ  ياهیدابآ  اهرهـش و  رد  هتفرگ و  ار  منادناخ  نادرم  زا  یکی  تسد  کیره ، دـیریگ و 
رفعج نب  هللادبع  رـسپ  شناگدازردارب و  نادـنزرف و  ناردارب و  . دـنرادن نارگید  هب  يراک  دـنبای ، تسد  نم  هب  رگا  دـنهاوخیم و  ارم  طقف 

زین نارگید  درک ، زاغآ  نخس  نیا  هب  هک  یلع  نب  سابع  درواین . ار  زور  نآ  زگره  ادخ  مینامب . هدنز  وت  زا  سپ  هک  مینکیمن  نینچ  دنتفگ :
. مداد هزاجا  ار  امش  دیورب ! تسا . یفاک  امش  يارب  ملـسم  تداهـش  لیقع ! نادنزرف  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  دنتفگ . نانچ  وا  زا  سپ 

ياهزین ای  هدنکفا  يریت  نانآ  زا  عافد  رد  هکنآیب  ار  دوخ  ياهومعرـسپ  رورـس و  دارم و  ریپ و  ام  دنیوگیم : دنیوگیم !؟ هچ  مدرم  دنتفگ :
تهار رد  هداوناخ ، لام و  ناج و  اب  هکلب  درک ، میهاوخن  نینچ  ادـخ ، هب  هن  دـندرک ؟ هچ  مینادیمن  میدرک و  اـهر  میـشاب  هدز  يریـشمش  و 

، دروم نیا  رد  بوشآ  رهشنبا  [ . 230 ! ] وت زا  سپ  یگدنز  داب  تشز  میوش . دیهـش  وت  لثم  ات  میگنجیم  تباکر  رد  مینکیم و  يراکادـف 
رد يزابناج  يرادافو و  مالعا  رد  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناهارمه  باحـصا و  نانخـس  نومـضم  هک  هدروآ  دامحنبا  زا  يراعـشا 

بش رد  دش ، دیهش  مردپ  هک  يزور  دومرفیم : مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  مدینش  : دیوگ یلامث  يهزمحوبا  [ . 231 . ] ترضح نآ  باکر 
تاجن ار  دوخ  دـیریگ و  شیوخ  بکرم  ار  بش  نیا  مناوریپ ! يا  ماهداوناخ ! يا  دومرف : درک و  عمج  ار  دوخ  باحـصا  هداوناخ و  زور  نآ 

، دیهد تاجن  ار  دوخ  دنک ! ناتتمحر  ادخ  دوب . دنهاوخن  امـش  نتـشک  رکف  هب  دنـشکب  ارم  رگا  دنهاوخیمن و  ار  نم  زج  یـسک  اهنآ  دیهد .
اهنت ار  وت  ادـخ  هب  هللادـبعابا ! ای  دـنتفگ : نابز  کی  همه  شنارای  نادـناخ و  ناردارب و  . متـشادرب امـش  زا  ار  مدـهع  تعیب و  دـیدازآ و  امش 

هحفـص 118] يرذـع [  نامیادـخ  ام و  نیب  دـش . هتـشک  ات  دنتـشاذگ  اهنت  ار  دوخ  رالاس  رورـس و  ماما و  دـنیوگب : مدرم  هک  میراذـگیمن 
نم اب  زین  امـش  يهمه  موشیم ، هتـشک  ادرف  نم  هورگ ! يا  دومرف : ماما  . میوش هتـشک  وت  هار  رد  هکنآ  اـت  مینکیمن  اـهر  ار  وت  دوب . دـهاوخن 

ار وت  اب  تداهـش  راختفا  دیـشخب و  ام  هب  ار  وت  يرای  تمارک  هک  رکـش  ار  ییادخ  دنتفگ : دنامیمن . امـش  زا  یـسک  دـش و  دـیهاوخ  هتـشک 
اعد نانآ  يهرابرد  دهد . ناتریخ  يازج  ادخ  دومرف : میشاب ؟ وت  يهجرد  رد  مه  ام  هک  ربمایپ  دنزرف  يا  يرادن  تسود  ایآ  درک . ام  بیـصن 

؟ مناگدش هتشک  زا  زین  نم  ایآ  تفگ : ترـضح  هب  نسح  نب  مساق  بش  نآ  . دندیـسر تداهـش  هب  شنارای  يهمه  وا و  دش  هک  حبـص  درک .
تیومع ادخ ! هب  يرآ  دومرف : لسع . زا  رتنیریش  ومع ! تفگ : تسا ؟ هنوگچ  وت  رظن  رد  گرم  مرـسپ ! دیـسرپ : تخوس . وا  رب  ترـضح  لد 

. دوشیم هتـشک  زین  هللادبع  مرـسپ  یهدیم . نیگنـس  ینومزآ  هکنآ  زا  سپ  دـنوشیم ، هتـشک  نم  اب  هک  ینادرم  زا  یکی  مه  وت  تیادـف ! هب 
هللادبع وت ! يادف  هب  تیومع  دومرف : دوشیم ؟ هتـشک  مه  راوخریـش  هللادـبع  هک  دنـسریم  مه  نانز  هاگهمیخ  هب  نانمـشد  ومع ! يا  تفگ :

: میوگ هاگنآ  مباییمن . چیه  مبلطیم و  ریش  بآ و  موریم و  اههمیخ  هب  دوشیم و  کشخ  یگنشت  زا  مناج  نوچ  هک  دوشیم  هتشک  یتقو 
قـساف منکیم ، کیدزن  مناهد  فرط  هب  ار  وا  یتقو  دنراذگیم . متـسد  يور  دنروآیم و  ار  وا  مشونب . وا  ناهد  زا  ات  دیروایب  ار  منادـنزرف 

مشاـپیم و نامـسآ  هب  ار  نآ  دزیریم . نم  تشم  رد  شیولگ  نوخ  دـیاشگیم ، ناـهد  وا  هک  یلاـح  رد  دـنزیم . وا  يولگ  رب  ریت  ینوعلم 
تـشپ هک  یقدـنخ  رد  شتآ  دـیآیم ، میوـس  هـب  ناباتـش  ناـنآ  ياـههزین  مراذـگیم . وـت  باـسح  هـب  مـنکیم و  ربـص  ایادـخ ! میوـگیم :

مه ام  تسیرگ . وا  . دوشیم عقاو  دهاوخیم  ادـخ  هچنآ  منکیم و ... هلمح  نانآ  رب  ایند  تاظحل  نیرتخلت  رد  دـشکیم ، هلعـش  تساههمیخ 
نم زا  بیبح  ریهز و  هک  یلاح  رد  دیچیپ ، اههمیخ  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  زا  نویـش  هیرگ و  يادص  میتسیرگ .

نامشچ اب  ترضح  دش )؟ دهاوخ  هنوگچ  شلاح  هک  دندرکیم  نم  هب  هراشا  و  ( ؟ یلع نامرورس  ام ! رورـس  يا  دنتفگیم : دندیـسرپیم و 
ماما تشه  ردـپ  يو  هک  یلاح  رد  تفای ، دـنهاوخ  تسد  وا  هب  هنوگچ  دـنکیمن . عطق  اـیند  زا  ارم  لـسن  دـنوادخ  دـیوگیم : دولآ  کـشا 

نمشد هک  یلاح  رد  میورب ، میراذگاو و  هنوگنیا  ار  وت  ایآ  تفگ : تساخرب و  هجسوع  نب  ملسم  : دیوگ سوواط  نب  دیـس  [ . 232 [ !؟ تسا
ریشمش يهضبق  ات  منکـشب و  ناشیاههنیـس  رد  ار  ماهزین  هکنآ  ات  دید  دهاوخن  نینچ  ارم  زگره  ادخ  ادخ ! هب  هن  تسا ؟ هدرک  هرـصاحم  ار  وت 

ادـج وت  زا  ناج  مد  اـت  مگنجیم و  ناـنآ  هحفـص 119 ] اب [  گنـس  اب  مشاب  هتـشادن  یحالـس  رگا  مگنجب و  ناـنآ  اـب  تسا ، نم  تسد  رد 
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تیـصو ام  هک  دنادب  دنوادخ  ات  مینکیمن  اهر  ار  وت  زگره  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  ادخ  هب  هن  تفگ : تساخرب و  هللادبع  نب  دیعـس  . موشیمن
وت زا  موشیم ، هتـشک  راب  داتفه  موشیم و  هدـنز  هرابود  موشیم و  هتـشک  وت  هار  رد  هک  منادـب  رگا  میدرک . ظـفح  وت  يهراـبرد  ار  ربماـیپ 

. مسریم يدـبا  تمارک  هب  نآ  زا  سپ  تسین و  ندـش  هتـشک  راب  کـی  زج  نیا ، هک  یلاـح  رد  موش ، هتـشک  وت  هار  رد  اـت  مشکیمن  تسد 
نیا وت و  زا  ار  گرم  دـنوادخ ، موش و  هدـنز  موش و  هتـشک  راب  رازه  هک  متـشاد  تسود  ربماـیپ ! رـسپ  يا  تفگ : تساـخرب و  ریهز  هاـگنآ 

يادف نامناج  دنتفگ : دنتفگ و  نانخـس  هنوگ  نیمه  باحـصا  زا  يرگید  هورگ  . دزاس رود  تاهداوناخ  نادنزرف و  ناردارب و  زا  نادرمناوج 
فیلکت هدرک و  افو  میاهتـسب  ادـخ  اب  هک  يدـهع  هب  میوش ، هتـشک  وت  ربارب  رد  مه  رگا  مینکیم . عافد  وت  زا  ناـمیاهتروص  اهتـسد و  اـب  وت !

تسود ادخ . هار  رد  تفگ  تسا . هدش  ریسا  ير  زرم  رد  ترسپ  دنتفگ : یمرضح  ریشب  نب  دمحم  هب  لاح  نامه  رد  . میاهدرک ادا  ار  شیوخ 
تعیب زا  وت  وت ! رب  ادخ  تمحر  دومرف : دینش  ار  وا  نخس  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مشاب . هدنز  وا  زا  سپ  نم  دشاب و  ریـسا  وا  هک  مرادن 
اههماج نیا  ترسپ  هب  دومرف : موش ! ادج  وت  زا  رگا  دنروخب  هدنز  هدنز  ارم  ناگدنرد  تفگ : شوکب . ترـسپ  يدازآ  يارب  ورب  يدازآ . نم 

[ . 233 . ] دوب رانید  رازه  شتمیق  هک  داد  وا  هب  هماج  جنپ  دهد . هیدف  ترسپ  يدازآ  يارب  ات  هدب  ار 

ار دعس  رمع  ریرب ، نداد  مسق 

نیا دزن  هدب  هزاجا  ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : نینچ  تفگ و  نخس  دوب ، رادهزور  هشیمه  رادهدنزبش و  نایاسراپ  زا  هک  ریرب  : دیوگ یمزراوخ 
دراو تفر . دعـس  رمع  دزن  ریرب  ورب . یهاوخیم  دومرف : ماما  ددرگرب . هار  نیا  زا  دریذپ و  دنپ  هک  منک ، شنیمـضت  مورب و  قساف  دعـس  رمع 
ریرب مهدیم ؟ قح  هب  تداهش  مراد و  لوبق  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  هک  متسین  ناملـسم  نم  رگم  يدادن ، مالـس  ارچ  تفگ : دش و  وا  يهمیخ 
مکـش لثم  هک  تارف  دور  نیا  يدـمآیمن . ربمایپ  ترتع  گنج  هب  ینکیم ) اـعدا  هک  هنوگنآ   ) یتخانـشیم ار  ربمغیپ  ادـخ و  رگا  تفگ :

دنریمیم و یگنشت  زا  وا  تیبلها  نانز و  ناردارب و  یلع و  نب  نیسح  یلو  دنشونیم ، هنادازآ  نآ  زا  اهکوخ  اهگس و  دشخردیم و  یهام 
رس یتدم  دعسرمع  یسانشیم ؟ هحفـص 120 ] ار [  ربمغیپ  ادخ و  هک  ینکیم  لایخ  هاگنآ  دنـشونب و  هک  ياهدـش  عنام  نانآ  بآ و  نیب  وت 

شتآرد امتح  دـنک ، بصغ  ار  ناشقح  دـگنجب و  نانآ  اب  هک  ره  مراد  نیقی  نم  ریرب ! يا  تفگ : درک و  دـنلب  رـس  دـعب  تخادـنا . نییاپ  هب 
هک دـناوخ  يراعـشا  هاگنآ  . ) دریذـپیمن ملد  هک  ادـخ  هب  دـسرب ؟ يرگید  هب  ات  منک  اهر  ار  ير  تموکح  یهاوخیم  ریرب ! يا  یلو  تسا ،

: تفگ تشگرب و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دزن  ریرب  .( دشاب نیسح  نتشک  اب  نآ  هب  ندیسر  دنچره  تسا ، ير  تموکح  هب  هقالع  شنومضم 
وا اب  هک  تسناد  دش و  دیماان  هورگ  نآ  زا  ماما  نوچ  تسا . هدش  وت  نتـشک  هب  رـضاح  ير  تموکح  لباقم  رد  دعـس  رمع  ربمغیپ ! رـسپ  يا 
اب گنج  ات  دـنزورفارب  شتآ  نآ  رد  دـننکب و  قدـنخ  دـننام  یلادوگ  هاگهمیخ ، فارطا  دومرف  دوخ  باحـصا  هب  دـیگنج ، دـنهاوخ  اـمتح 

فرط ره  زا  باحصا  دنکشیم . مرح  تمرح  میشاب ، لوغـشم  نانآ  اب  ام  دنگنجب و  ام  اب  نانآ  رگا  دومرف : دشاب و  وس  کی  زا  طقف  نمـشد 
ماما : دیوگ يرذالب  [ . 234 . ] دـندز شتآ  ار  اهنآ  دـنتخیر و  نآ  رد  هدرک و  عمج  مزیه  كاشاخ و  دـندنک ، قدـنخ  دنتـساخرب ، کمک  هب 

دننارذگب مه  يالهبال  زا  ار  اههمیخ  بانط  دنزاس و  مه  هب  کیدزن  ار  دوخ  ياههمیخ  هک  داد  روتسد  ار  دوخ  باحصا  مالسلاهیلع  نیـسح 
دشاب نانآ  پچ  تسار و  فرط  رس و  تشپ  اههمیخ  هک  يوحن  هب  دنوش ، وربور  نمشد  اب  فرط  کی  زا  دنشاب و  هاگهمیخ  نیب  رد  دوخ  و 

[ . 235 . ] دیآیم اج  نآ  زا  نمشد  هک  یفرط  رگم  دشاب ، نانآ  فارطا  اههمیخ  و 

فارطا ياههندرگ  اههپت و  هب  یشکرس  نیسح و  ماما 

تعرس هب  تشادرب و  ار  دوخ  ریشمش  [ 236  ] لاله نب  عفان  دش . رود  دمآ و  نوریب  اههمیخ  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  یبش  : دیوگ یناهبهب 
. دید ارم  درک و  هاگن  دوخ  تشپ  هب  دنکیم . یسررب  ار  هاگهمیخ  هب  فرشم  ياهیدنلب  اههپت و  ترضح  نآ  هک  دید  دناسر . ماما  هب  ار  دوخ 
! لاله دومرف : تخاس . منارگن  رگنایغط  نیا  هاگرکـشل  فرط  هب  وت  هاگنابـش  ندمآ  نوریب  موش ! تیادـف  منم  تفگ : عفان  یتسیک ؟ دیـسرپ :
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هک یلاحرد  هاگنآ  دشاب . دربن  زور  رد  ام  هاگهمیخ  هب  هلمح  يارب  یهاگهانپ  ادابم  ات  منکیم  یـسررب  ار  اهیدـنلب  هپت و  نیا  هدـمآ و  نوریب 
نیا نیب  زا  یهاوخیمن  عفان ! دومرف : سپـس  تسا . ریذپانفلخت  يهدعو  نامه  نیا  هک  ادخ  هب  دومرف : تشگرب  دوب  هتفرگ  ارم  پچ  تسد 

 ] شیازع هب  عفان ، ردام  درک : ضرع  داتفا و  ترـضح  ياپ  هب  عفان  یهد ؟ تاـجن  ار  دوخ  يورب و  هتفرگ و  ار  دوخ  هار  کـنیا  مه  هوک ، ود 
ندـیرب نتفر و  زا  ود  نیا  هکنآ  اـت  موشیمن  ادـج  وـت  زا  مدـیرخ . رازه  هب  ار  مبـسا  رازه و  هب  ار  مریـشمش  مرورـس ! دنیـشنب ، هحفص 121 ]
لابقتـسا وا  زا  شرهاوخ  مداتـسیا . همیخ  رانک  دیآ . نوریب  دوز  هکنآ  دیما  هب  تفر . شرهاوخ  يهمیخ  هب  دش و  ادج  نم  زا  هاگنآ  دننامزاب .

: دش دنلب  شیادص  داتفا و  هیرگ  هب  بنیز  هک  تشذـگن  يزیچ  تفگ . نخـس  هنامرحم  رهاوخ  اب  تسـشن و  تشاذـگ . یتشپ  شیارب  درک و 
اب ینادیم  هک  نانچنآ  مه  هورگ  نیا  دتفایم . نم  ندرگ  هب  مه  ناکدوک  نانز و  تشم  نیا  یتسرپرس  منیبیم . ار  وت  تداهش  مردارب ! ياو 
ایآ دیسرپ : هاگنآ  تسا . تخس  نم  رب  مشاهینب  ياههام  هدیزگرب و  ناناوج  نیا  تداهش  تسا . تخـس  یناحتما  دنراد . هنیرید  ياهنیک  ام 
زج نانآ  ماهدومزآ . ار  نانآ  مسق  ادـخ  هب  دومرف : تسیرگ و  ماـما  دـنراذگ . اـهنت  ار  وت  دربن ، ماـگنه  مراد  میب  نم  ياهدومزآ ؟ ار  تناراـی 

شلد دینـش ، ار  نانخـس  نآ  عفاـن  نوچ  . دـنمدمه سونأـم و  گرم  اـب  رداـم ، ریـش  هب  كدوک  سنا  نوـچمه  هک  دنتـسین  بیجن  نادرمریلد 
مالس تسوا . تسد  رد  شریـشمش  هتـسشن و  هک  دید  ار  وا  تخادنا . رهاظم  نب  بیبح  يهمیخ  فرط  هب  ار  دوخ  هار  تسیرگ و  تخوس و 

نامرف راظتنا  رگا  ادـخ  هب  تفگ : بیبح  تفگ . ار  ارجام  عفان  ياهدـمآ ؟ نوریب  هچ  يارب  عفاـن ! دیـسرپ : بیبح  تسـشن . همیخ  رد  رب  داد و 
منکیم رکف  متـشاذگ . يو  دزن  شرهاوخ  ینارگن  لاح  رد  ار  نیـسح  نم ! بیبح  تفگ : عفان  متخاـتیم . ناـنآ  رب  هنابـش  نیمه  دوبن ، ماـما 

دوش و مارآ  ناشلد  هک  ییوگب  ینخـس  ینانز  اب  ینک و  عمج  ار  تنارای  یهاوخیم  دنـشاب . میب ، ترـسح و  رد  بنیز  لثم  مه  رگید  ناـنز 
. تفر رگید  يوس  زا  عفان  ییوس و  زا  بیبح  . دـشاب تفگ : بیبح  دوبر . نم  زا  رارق  هک  مدـید  بنیز  ترـضح  زا  ياهنحـص  دورب ؟ ناشمیب 

ناتنامشچ دیدرگرب ، ناتیاههمیخ  هب  امـش  تفگ : مشاهینب  هب  يو  دندش . عمج  هدمآ و  نوریب  ناشیاههمیخ  زا  همه  دندرک ، ادص  ار  نارای 
ار ناتیاوشیپ  رهاوخ  دـهدیم . ربخ  نانچ  نینچ و  عفان  نادرمریـش ! يا  نادـنمتریغ ! يا  تفگ : باحـصا  هب  باطخ  هاـگنآ  داـبم ! باوخیب 

رـس زا  اههمامع  دندیـشکرب و  اهریـشمش  همه  دیراد ؟ یمیمـصت  هچ  هک  دـیهد  ربخ  دـنناساره . نایرگ و  هداوناخ ، دارفا  رگید  اب  هک  هدـید 
ورد ار  ناشیاهرـس  دـننک ، هلمح  هورگ  نیا  رگا  دیـشخب . تفارـش  تیعقوم ، نیا  اـب  ار  اـم  هک  مسق  ییادـخ  هب  بیبح ! دـنتفگ : دـنتفرگرب و 

. مینکیم لمع  شنارتخد  نادـنزرف و  يهرابرد  ادـخ  ربمایپ  شرافـس  هب  میزاسیم و  قحلم  ناشناکاین  هب  لیلذ  راوخ و  ار  ناـنآ  مینکیم و 
يا ام ! نادـناخ  يا  دز : ادـص  داتـسیا و  اههمیخ  ياهبانط  نیب  هکنآ  ات  وا ، یپ  رد  مه  نانآ  داتفا . هار  تساخرب و  دـییایب . نم  اـب  سپ  تفگ :

دنربن ورف  امـش  ناهاوخدب  ندرگ  رد  زج  هک  دناهدروخ  دنگوس  تسامـش . ناناوج  ياهغیت  نیا  کنیا  ادخ ! لوسر  نادناخ  يا  ام ! نارورس 
دراو دـننکیم  هحفـص 122 ] ناـشیرپ [  ار  امـش  عـمج  هک  ناـنآ  ياههنیـس  رد  زج  دـناهدروخ  مسق  هک  تسامـش  ناـناوج  ياـههزین  نـیا  و 

دندوب و نالان  هک  یلاح  رد  دندمآ ، نوریب  همه  نانز  ادـخ . نادـناخ  يا  دـیور  نوریب  نانآ  دزن  دومرف : نانز  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  . دـننکن
هلا هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامدج  اب  رادید  زور  تشاد  دیهاوخ  يرذع  هچ  دینک . ینابیتشپ  یمطاف  نانز  زا  نادرمکاپ ! يا  دنتفگیم :

دـندیدیمن و دـندوبن و  رـضاح  شناراـی  بیبـح و  رگم  دـیوگب : ترـضح  نآ  مـینک . تیاکـش  دـمآ  دورف  اـم  رب  هـچنآ  زا  اـم  رگا  ملـس  و 
وـس نآ  وس و  نیا  نانک  ههیـش  دـندمآ و  درگ  ادـص  نآ  هب  ناشیاهبـسا  هک  دـندیلان  دـندز و  هجـض  نانچ  نانآ  مسق  ادـخ  هب  ؟ دندینـشیمن

[ . 237 . ] دزیم ادص  ار  دوخ  بحاص  راوس و  کی ، ره  ایوگ  دنتفریم .

اروشاع زور  ثداوح 

ار دوخ  لتاق  ماما  ندید  باوخ 

هچ باوخ  رد  کنیا  مه  دینادیم  دومرف : دش  رادـیب  نوچ  دوبر . رـصتخم  یباوخ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناهاگرحـس  : دـیوگ مثعانبا 
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. دروآیم هلمح  رتشیب  نم  رب  هک  دوب  یلاخ  لاخ  گس  اهنآ  نایم  رد  دنردیم . ارم  دناهدروآ و  هلمح  نم  رب  هک  مدید  ار  ییاهگـس  مدـید ؟
زا یهورگ  اـب  هک  مدـید  ار  ادـخ  لوـسر  مدـج  نآ  زا  سپ  تسا . هورگ  نیا  زا  رادسیپ  کـل و  يدرم  تسا ، نم  لـتاق  هکنآ  منکیم  رکف 

بشما هاگنابش  دنهدیم . ار  تندمآ  يهدژم  نایتوکلم  ناینامـسآ و  يدمحم . لآ  دیهـش  وت  مرـسپ ! دومرفیم : نم  هب  دوب و  دوخ  باحـصا 
. دریگب زبس  ياهشیش  رد  ار  وت  نوخ  ات  هدمآ  دورف  نامسآ  زا  هک  تسوت  يهتشرف  نیا  کنیا  نکم . ریخأت  باتـشب و  دوب . یهاوخ  ام  نامهم 

[ . 238 . ] تسین نآ  رد  یکش  تسا و  هدش  کیدزن  ایند  نیا  زا  چوک  نامز  هدیسر و  ارف  هظحل  نآ  مدید . هک  دوب  یباوخ  نیا 

اوقت ربص و  هب  نارای  يهیصوت 

دناوخ زامن  دوخ  نارای  اب  شتداهش  زور  حبص  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  : دنکیم لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  اب  هیولوقنبا 
هحفص 123 ] [ . ] 239 . ] دینک تمواقم  دیشاب و  هتشاد  اوقت  هورگ ! يا  سپ  دش . هداد  هزاجا  امش  تداهش  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  دومرف : و 

اروشاع زور  رد  ماما  ياعد 

هب تسد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دندرک ، حبص  ماما  هاپس  نوچ  : دنکیم لقن  نینچ  یلهاک  دلاخوبا  زا  فنخموبا  زا  دوخ  دنـس  اب  رکاسعنبا 
وت دیآ ، شیپ  نم  رب  هک  هثداح  ره  رد  ینم ؛ دیما  یتخـس  ره  رد  نم و  هاگهیکت  يراتفرگ  ره  رد  وت  ادنوادخ ! تفگ : نینچ  تشادرب و  اعد 

تتامـش نمـشد  دراذـگیم و  اـهنت  تسود  ددرگیم و  مک  هراـچ  دوشیم ، ناوتاـن  نآ  رد  لد  هک  یهودـنا  رایـسب  هچ  ینم . ناوـت  هاـنپ و 
ار هودـنا  نآ  وت  ماهدـیرب و  نارگید  زا  هتـسب و  وت  هب  لد  ماهتـشاذگ . ناـیم  رد  وـت  اـب  هدروآ و  وـت  دزن  ار  اـهدرد  هصغ و  نیا  هک  دـنکیم ،
دش و دوخ  بکرم  رب  راوس  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دیوگ ریثانبا  [ . 240 . ] ینایاپ ره  ماجنارـس  یکین و  تمعن و  ره  بحاص  وت  ياهدودز .
: تفگ درک و  دـنلب  اـعد  هب  ار  دوخ  ناتـسد  دـنتخادرپ ، داـهج  هب  يو  يور  شیپ  شناراـی  تشاذـگ ، دوخ  لـباقم  ار  نآ  تساوـخ . ینآرق 

[ . 241 ... ] ینم هاگهیکت  يراتفرگ  ره  رد  وت  ادنوادخ !

نایفوک هب  ریرب  تحیصن 

يوس هب  نارای  زا  یعمج  هارمه  دش و  راوس  دندروآ . ار  وا  بسا  دناوخ . دوخ  نارای  اب  ار  زامن  حبـص  مالـسلاهیلع  نیـسح  : دیوگ یمزراوخ 
کیدزن ات  تفر  ولج  ریرب  نک . ناشتحیصن  نزب و  فرح  نانیا  اب  ریرب ! يا  دومرف : ماما  دوب . ریضخ  نب  ریرب  نانآ  شیپاشیپ  تفر . هورگ  نآ 

. تسامـش نایم  ربمایپ  راوگرزب  دـنزرف  دـینک ! اورپ  ادـخ  زا  هورگ ! يا  تفگ : نانآ  هب  ریرب  دـنتفرگ . ار  يو  فارطا  نانآ  تفرگ . رارق  نانآ 
دزن ار  نانآ  میهاوخیم  دـنتفگ : دـینک ؟ هچ  نانآ  اب  دـیهاوخیم  دـیهاوخیم و  هچ  دـییوگیم و  هچ  دـنربمایپ . نادـناخ  نادـنزرف و  ناـنیا 

اههمان ایآ  نایفوک ! امش  رب  ياو  دناهدمآ ؟ هک  دنورب  ییاج  نامه  هب  دیوشیمن  یـضار  ایآ  تفگ : ریرب  دریگب . میمـصت  وا  ات  میربب  دایزنبا 
یفاک تداهـش  يارب  ادخ  و  دیتفرگ ، دـهاش  نآ  رب  ار  ادـخ  دـیتسب و  يراکادـف  يارب  هک  ینامیپ  نآ  دـیدرک ؛ شومارف  ار  دوخ  ياهنامیپ  و 
نانآ دندمآ ، امـش  دزن  هکنیا  ات  دینکیم ؟ نانآ  يادف  ار  ناتدوخ  دیدرک  لایخ  دیدرک و  توعد  ار  ناتربمایپ  تیبلها  امـش ! رب  ياو  تسا .

اهکوخ اهگـس و  دنروخیم و  نآ  زا  سوجم  اراصن و  دوهی و  دوب و  يراج  هک  تارف  بآ  نانآ و  نیب  دیدرک و  میلـست  دایز  هللادـیبع  هب  ار 
ارامش دیدرک ؟! شنادناخ  اب  يراتفردب  هچ  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هحفص 124 ] زا [  سپ  دیتخادنا ؟ هلصاف  دندشیم ، نآ  دراو 

ریرب ییوگیم . هچ  میمهفیمن  ام  ینـالف ! دـنتفگ : وا  هب  ياهدـع  . دـیتسه یهورگ  دـب  هچ  دـنکن . ناتباریـس  تماـیق  زور  ادـخ  دوشیم ؟ هچ 
اب ار  نانآ  ایادخ ! میوجیم . يرازیب  وت  دزن  هورگ  نیا  ياهراک  زا  نم  ایادخ ! دوزفا . امش  هب  تبـسن  ارم  تریـصب  هک  ساپـس  ار  ادخ  تفگ :

فرط هب  ندرک  يزادناریت  هب  دندرک  عورش  هورگ  نآ  ینیگمـشخ . ناشیا  زا  هک  دننک  رادید  یلاحرد  ار  وت  ات  هدب ، رارق  فده  تدوخ  ریت 
[ . 242 . ] تسشن بقع  هب  ریرب  وا .
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رکشل ود  رد  یمومع  یگدامآ 

رب ار  رمش  تسار و  حانج  رب  ار  جاجح  نب  ورمع  تخاس . هدامآ  ار  شنازابرس  دناوخ ، ار  حبص  زامن  دعـس  رمع  نوچ  : دنکیم لقن  يرونید 
تـسد هب  مه  ار  مچرپ  داد . رارق  اـههدایپ  هدـنامرف  ار  یعبر  نب  ثبـش  اـههراوس و  هدـنامرف  ار  سیق  نـب  ةرزع  داد ؛ یهدـنامرف  پـچ  حاـنج 

ار دوخ  نارای  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دیوگ زین  [ . 243 . ] دش زاغآ  گنج  درب و  ولج  ار  مچرپ  هک  داد  روتـسد  دیز  هب  درپس . دـیز  شمالغ 
سابع شردارب  هب  ار  مچرپ  تشامگ . هرـسیم  رب  ار  رهاظم  نب  بیبح  هنمیم و  رب  ار  نیق  نب  ریهز  تسارآ . دندوب ، هدایپ  هراوس و 40  هک 34 

ین و داد  روتسد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  : دیوگ يرذالب  [ . 244 . ] دنداتسیا اههمیخ  لباقم  رد  وا  هارمه  مه  نانآ  داتسیا و  دوخ  سپس  درپس ،
اهین و نآ  رد  دوب . هدـش  قدـنخ  لـثم  دـندوب و  هدرک  رفح  ار  نآ  هنابـش  دوب و  رهن  کـی  لـثم  هک  دـنتخیر  اـههمیخ  تشپ  يدوگ  رد  مزیه 

نانچ دـننکن و  هلمح  ام  هب  رـس  تشپ  زا  ات  مینکفایم  شتآ  اهنآ  رد  دـننک ، زاغآ  گنج  ام  اب  دوش و  هک  حبـص  دـنتفگ : دـنتخیر و  اهمزیه 
داد روتسد  داد و  شیارآ  گنج  يارب  ار  نانآ  ماما  : دنکیم تیاور  نینچ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دانـسا  اب  قودص  [ . 245 . ] دندرک
نوچ هیریوجیبا  نبا  مان  هب  دعس  رمع  هاپـس  زا  ياهراوس  دگنجب . نانآ  اب  دوس  کی  زا  ات  دنتخورفا  شتآ  دوخ  هاگرکـشل  تشپ  لادوگ  رد 

رد شتآ ؛ هحفـص 125 ] هب [  داب  ناتتراشب  نیـسح ! نارای  نیـسح و  يا  داد : ادن  دز و  فک  تسد و  داتفا ، هتخورفارب  ياهـشتآ  هب  شهاگن 
هب شتآ  باذع  ایند  رد  ایادخ  درک : نیرفن  ماما  هیریوجیبا . نبا  دنتفگ : تسیک ؟ درم  نیا  دیسرپ : ماما  دیدرک . باتـش  شتآ  يوس  هب  ایند 

[246  ] میمت نب  نیصح  مان  هب  دمآ ، نوریب  دعس  رمع  هاپس  زا  يرگید  درم  تخوس . دنکفا و  شتآ  نآ  رد  ار  وا  دیمر و  وا  بسا  ناشچب . وا 
نآ زا  هرطق  کی  ادخ  هب  دـشخردیم ؟ یهام  مکـش  نوچمه  هک  دـینیبیمن  ار  تارف  بآ  نیا  نیـسح ! نارای  يا  نیـسح و  يا  دز : ادـص  و 
وا ایادخ ! دنخزود . لها  شردپ  وا و  دومرف : ماما  میمت . نب  نیصح  دنتفگ : تسیک ؟ وا  دیسرپ : ماما  دیریمب . یگنـشت  زا  ات  دیـشون  دیهاوخن 

هاپـس زا  يرگید  درم  درم . دنام و  بسا  مس  ریز  داتفا و  نیمز  رب  شبـسا  زا  دیرب ، ار  وا  سفن  یگنـشت  دـیوگ : ناریمب . یگنـشت  زا  زورما  ار 
نارگید هک  يراد  یتمرح  هچ  ادـخ  ربمایپ  هب  تبـسن  وت  همطاف ! رـسپ  نیـسح  يا  تفگ : دـمآ و  نوریب  ثعـشا  نب  دـمحم  مان  هب  دعـس  رمع 

زا مه  ربمایپ  ترتع  تسا و  میهاربا  لآ  زا  دمحم  مسق  ادخ  هب  دومرف : سپـس  [ 247 ...« ] مدآ یفطـصا  هللا  نا   » هیآ نیا  دومرف : ماما  دنرادن ؟
دمحم هب  ار  يراوخ  تلذ و  زورما ، ایادخ ! دومرف : درب و  نامـسآ  هب  تسد  ماما  ثعـشا . دمحم  دنتفگ : تسیک ؟ درم  نیا  تسا . دمحم  لآ 

وا یبرقع  دمآ ، نوریب  هاگرکشل  زا  درک ، ادیپ  تجاح  ياضق  هب  زاین  دنیبن . تزع  يور  زگره  زورما  زا  سپ  هک  یتلذ  هدب ، ناشن  ثعشا  نب 
[ . 248 . ] تفر ایند  زا  دوب  راکشآ  وا  تروع  هک  یلاح  رد  دیزگ ، ار 

گنج زاغآ  هب  ماما  یلیمیب 

زا رپ  قدنخ  دنتخادرپ . نالوج  هب  ماما  هاگهمیخ  فارطا  دندمآ و  نانمـشد  : دـنکیم تیاور  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  زا  دـیفم  خـیش 
رمش ایوگ  تسیک ؟ وا  دیسرپ : ماما  ياهدش . شتآ  راچد  تمایق  زا  لبق  نیسح ! يا  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  رمـش  دندید . ار  لعتـشم  شتآ 

فده ریت  اب  ار  وا  تساوخ  هجسوع  نب  ملسم  يرتهتسیاش . شتآ  رب  وت  نارچزب ! رـسپ  يا  دومرف : ماما  يرآ . دنتفگ : تسا ؟ نشوجلايذ  نب 
گرزب ناشکندرگ  زا  ادخ و  نانمـشد  زا  یقـساف  وا  منزب ، ریت  اب  ار  وا  راذگب  تفگ : ملـسم  تشاذگن . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دهد ، رارق 

هحفص 126] [ . ] 249 . ] مشاب گنج  رگزاغآ  هک  مرادن  تسود  زادنین ؛ ریت  دومرف : ماما  تسا . هدروآ  شیپ  تصرف  هنوگ  نیا  ادخ  تسا و 

نانآ اب  ییورایور  ماگنه  ماما  يهبطخ 

! مدرم يا  قارع ، لها  يا  دندینشیم :) ناشرتشیب  هک  یلاح  رد   ) دز دایرف  دنلب  يادص  اب  دش و  راوس  تساوخ . ار  دوخ  بسا  ماما  : دیوگ زین 
، دیرتبایماک هلیسو  نیدب  دیداد ، جرخ  هب  فاصنا  رگا  میوگب . ار  مندمآ  رذع  منک و  هتسیاش  ياهظعوم  ات  دینکن  باتش  دیونشب و  ار  منخس 
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هک تسا  ییادخ  نم  تسرپرس  دیهدن . متلهم  دیربب و  نیب  زا  ارم  سپس  دنامن . هدیشوپ  امـش  رب  ناتراک  دیریگب و  ار  دوخ  میمـصت   » هنرگو
یهلا يایبنا  ناگتـشرف و  ادخ و  ربمایپ  رب  درک و  یهلا  يانث  دـمح و  سپـس  [ «. 250 . ] تسا ناحلاص  راک  رادهدهع  وا  داتـسرف و  ورف  نآرق 
دینیبب دیرگنب و  ارم  بسن  دعب ، اما  : دومرف سپس  دوب . هدشن  هدینش  يرونخس  زا  نآ  زا  سپ  هن  نآ و  زا  شیپ  هن  هک  ینخس  هب  داتسرف ، دورد 

؟ تسا هتسیاش  امـش  يارب  متمرح  کته  نم و  نتـشک  ایآ  دیرگنب  دینک . تمالم  ار  نآ  دیدرگرب و  شیوخ  نادجو  هب  هاگنآ  متـسیک ؟ نم 
يهزمح ایآ  متسین ؟ ربمایپ  توبن  هب  هدننک  قیدصت  ناملسم  نیلوا  رـسپ  وا و  يومعرـسپ  وا و  یـصو  رـسپ  امـش و  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  ایآ 

رورـس ود  نیا  هک  دومرف  مردارب  نم و  يهرابرد  هک  ربمایپ  نخـس  اـیآ  تسین ؟ نم  يومع  راـیط  رفعج  اـیآ  تسین ؟ نم  يومع  ادهـشلادیس 
دنوادـخ متـسناد  هـک  مد  نآ  زا  مـسق  ادـخ  هـب  تـسا و  قـح  نآ  دـیراد و  لوـبق  ار  مـفرح  رگا  تـسا ؟ هدیـسرن  امـش  هـب  دنتـشهب  ناـناوج 

ناـشیا زا  رگا  هک  دنتـسه  یناـسک  امـش  ناـیم  رد  میوـگیم ، غورد  دـیرادنپیم  رگا  ماهتفگن و  یغورد  درادیم ، نمـشد  ار  ناـیوگغورد 
ات دیسرپب  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس ، لهـس  يردخ ، دیعـسوبا  زا  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  زا  دنهدیم . ربخ  ارامـش  دیـسرپب 

منوخ نتخیر  زا  ار  امش  نیا  ایآ  دناهدینـش . مردارب  نم و  يهرابرد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  هک  دنهد  ربخ 
هک تمنیبیم  ادخ ! هب  تفگ : رهاظم  نب  بیبح  دیوگیم . هچ  دنادب  رگا  دتـسرپیم ، فرح  کی  رب  ار  ادخ  وا  تفگ : رمـش  درادیمن ؟ زاب 
هدز رهم  تلد  رب  دـنوادخ  ییوگیم ،) هچ  ینادیمن   ) هک ییوـگیم  تسار  هک  مهدیم  یهاوـگ  یتـسرپیم . فرح  داـتفه  رب  ار  ادـخ  وـت 
ادخ هب  میامش ؟ ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  هک  دیراد  کش  مه  نیا  رد  دیراد ، کش  نیا  رد  رگا  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . تسا

یهاوخنوخ هب  هک  ماهتشک  یسک  امش  زا  ایآ  امش ! رب  ياو  تسین . امش  ریغ  امش و  نایم  رد  نم  زج  يربمایپ  رتخد  رسپ  برغم ، قرشم و  نیب 
، ] یعبر نب  ثبـش  يا  دز : ادص  ماما  دنتفگن .) چیه  نانآ  ( ؟ دینک صاصق  دـیهاوخیم  هک  ماهدز  یمخز  ای  ماهدرب  امغی  هب  یلام  دـیاهدمآ ؟

اهغاب اهتخرد و  هدیـسر و  اههویم  هک  دـیتشونن  نم  يارب  امـش  رگم  ثراـح ! نب  دـیزی  ثعـشا ، نب  سیق  رجبا ، نب  راـجح  يا  هحفص 127 ]
تعاطا هب  یلو  ییوگیم ، هچ  مینادیمن  تفگ : ثعـشا  نب  سیق  دـش ؟ یهاوخ  دراو  هتفای  ناـمزاس  یهاپـس  رب  ییاـیب ، رگا  تسا و  زبسرس 

تسد زگره  مسق  ادخ  هب  هن ، دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دید . یهاوخن  يراد  تسود  هچنآ  زج  نانآ  زا  يآرد . نامیومع  رـسپ  نامرف 
مربیم هانپ  امـش  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  ادخ ! ناگدنب  يا  داد : ادـن  سپـس  . مزیرگیمن ناگدرب  لثم  مهدیمن و  امـش  هب  تلذ 
دناباوخ ار  دوخ  رتش  هاگنآ  . درادن نامیا  باسح  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  مربیم  هانپ  امـش  مدوخ و  راگدرورپ  هب  دینک . راسگنـس  ارم  هک 

[ . 251 . ] دندروآ هلمح  وا  فرط  هب  نمشد  هاپس  ددنبب . ار  نآ  داد  روتسد  ناعمس  نب  ۀبقع  هب  و 

هفوک لها  يارب  ماما  يهبطخ 

داد و ناماس  مالسلاهیلع  نیـسح  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  هاپـس  دعـس  رمع  نوچ  : دنکیم لقن  نسح  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  یمزراوخ 
نانآ تسارآ و  ار  دوخ  نارای  مه  مالسلاهیلع  نیسح  تشارفارب و  دوخ  ياههاگیاج  رد  ار  اهمچرپ  داد و  رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ار  سک  ره 
دزن دوخ  نارای  عمج  زا  ماما  دـندز . هقلح  وا  رود  دـندرک و  هطاـحا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  وس  ره  زا  داد ، رارق  تسار  پچ و  حاـنج  رد  ار 
نم دیهدیمن ؟ شوگ  منخس  هب  دیوشیمن و  تکاس  ارچ  امش ! رب  ياو  دومرف : دندرکن . شوگ  اما  دننک ، توکس  هک  تساوخ  دمآ و  نانآ 
نم روتـسد  زا  امـش  يهمه  تسا . ناکلاه  زا  دنک  ینامرفان  هک  ره  تسا و  هتفای  هار  دنک  متعاطا  هک  ره  مناوخیمارف . تسار  هار  هب  ار  امش 
رهم ناتیاهلد  رب  ادخ  تسا و  هتشابنا  مارح  زا  زین  ناتیاهمکش  تسا ، مارح  زا  امـش  يایاطع  دیهدیمن . شوگ  مفرح  هب  دینکیم و  یچیپرس 

شوگ دنتفگ  دـندرک و  شنزرـس  ار  رگیدـکی  دعـس  رمع  باحـصا  ؟ دـیهدیمن شوگ  دـیوشیمن و  تکاس  ارچ  امـش ! رب  ياو  تسا . هدز 
ام دیدناوخ و  یـسردایرف  هب  ار  ام  ناریح  هتـشگرس و  هک  ماگنه  نآ  ایآ  هورگ ! يا  داب  امـش  رب  تکاله  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  دیهد .
ام هیلع  میدوب ، هتخورفا  ام  وامـش  نانمـشد  هیلع  هک  ار  هنتف  شتآ  دیدیـشک و  اـم  ندرگ  رب  ریـشمش  میدـمآ ، ناـتيرای  هب  هداـمآ  ناـباتش و 

امش زا  ییوزرآ  ای  دنشاب  هدرک  راکشآ  یتلادع  امش  يارب  نانمشد  هکنآیب  دیدرک ، ینمشد  دوخ  ناتسود  اب  نمشد  دوس  هب  دیتخورفارب و 
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 ] ياهشیدنا ای  دشاب  هدزرس  یهانگ  ام  زا  هکنآیب  دیتشاد ، عمط  هک  یتسپ  یگدنز  دناهداد و  امش  هب  هک  مارح  يایند  رگم  دنشاب ، هدروآرب 
هک یلاح  رد  ارچ  سپ  دـیتشاذگیم . دوخ  لاح  هب  دـیتساوخیمن ، ار  اـم  رگا  امـش ! رب  ياو  . دـشاب هدـییارگ  یتسـس  هب  اـم  زا  هحفص 128 ]

لثم دـیتخات و  اـم  رب  ناباتـش  ياـهخلم  نوـچمه  دـیدرک و  مهارف  هنتف  اـم  رب  هتفرگناـپ ، راـکفا  مارآ و  اههنیـس  تـسا و  ماـین  رد  اهریـشمش 
نآرق و نانکفارود  اههورگ و  ياـهبابان  تما و  ياـهتوغاط  زا  امـش  امـش ! رب  ادـب  دـیدناوخارف ؟ اـم  هیلع  ار  رگیدـکی  اـههناورپ ، یناوخمه 

دالوا ناگدننکدوبان  ایبنا و  نادنزرف  ناگدنشک  اهتنـس و  نازاس  شوماخ  نآرق و  نارگفیرحت  دیهانگ و  ناراداوه  ناطیـش و  ناگدشروراب 
هراپ هراپ  ار  نآرق  هک  نانآ  دیاهدننکازهتـسا ، نایاوشیپ  سردایرف  نامیا و  لها  ناگدـنهدرازآ  ناگدازمارح و  يارب  نازاـس  بسن  ایـصوا و 

تسا و فورعم  امـش  ندرکن  يرای  مسق ، ادـخ  هب  يرآ  دـیراذگیم . اـهنت  ار  اـم  دـیراد و  هیکت  شناراداوه  نایفـسوبا و  رب  امـش  دـندرک .
نیرتدـیلپ يهدـنراد  اپرب  امـش  تسا . هدـنکآ  نآ  زا  ناتیاهلد  هدرب و  ثرا  ناتیاههشیر  زا  امـش  گرب  خاش و  هتخیمآ و  نآ  هب  ناـتیاههشیر 

نماض ار  ادـخ  امـش  دننکـشیم . اهنامیپ  راوتـسا ، ياهدـهع  زا  سپ  هک  ینانکـش  نامیپ  رب  ادـخ  تنعل  دـیراگزور . ناراوخ  بصغ  لاهن و 
ندش هتشک  نیب  تسا ، هدرک  بوکخیم  زیچ  ود  نیب  ارم  هدازكاپان ، كاپان  هک  دیـشاب  هاگآ  دییاهنامه . امـش  ادخ  هب  دیتفرگ . دوخ  نامیپ 

ام رب  ار  نآ  زارفرـس ، ياهناج  روالد و  نارویغ  رهطم و  ياهنماد  كاپ و  ناکاین  ربمایپ و  ادـخ و  میهد ! نت  یتسپ  هب  ام  هک  تاـهیه  تلذ . و 
اب نم  مداد . میب  مدروآ و  ندمآ  رذع  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  میهدیمن . حـیجرت  راختفارپ  تداهـش  رب  ار  ناگیامورف  زا  تعاطا  دـنریذپیمن .

میوش و زوریپ  رگا  :» دناوخ ار  راعشا  نیا  سپـس  مگنجیم . امـش  اب  باحـصا ، ندرکن  يرای  گرب و  زاس و  یمک  نیمه  اب  نادناخ و  نیمه 
نیا یلو  تسین ، یکاـب  گرم  زا  ار  اـم  میاهدروخن . تسکـش  میوش ، بوـلغم  رگا  میاهدوـب و  نکـشنمشد  زاـبرید  زا  مینکـشب ، ار  نمـشد 

دیهاوخن تلهم  دوش  راوس  بسا  رب  ياهدایپ  هک  ياهزادنا  هب  زج  ام  نتشک  زا  سپ  دیشاب ! هاگآ  .« نارگید تلود  تسام و  ياهلجا  اهگرم و 
گنرین راک و  سپ  : » تسا هداد  نم  هب  مدج  زا  لقن  هب  مردپ  هک  تسا  ياهدعو  دشاب . امش  رس  رب  گرم  بایـسآ  شخرچ  هکنآ  ات  تشاد ،

چیه ماهدرک . هیکت  امـش  نم و  راـگدرورپ  دـنوادخ ، رب  نم  دـیهدن . مـتلهم  دـینزب و  گـنرین  نـم  رب  هـمه  دروآ و  درگ  ار  دوـخ  ناـکیرش 
ناشیا زا  ار  نامـسآ  تمحر  اراگدرورپ ! [ . 252 .« ] تسا تسار  هار  رب  مراـگدرورپ  تسوا . تسد  شراـیتخا  هکنآ  رگم  تسین  ياهدـنبنج 

هک نک  طلسم  نانآ  رب  ار  [ 253  ] فیقث مالغ  رامگب و  نانآ  رب  هحفـص 129 ] فسوی [  نارود  یطحق  نوچمه  ار  یطحق  ياهلاس  رادزاب و 
دریگ و ماقتنا  یتبرض  هب  ار  یتبرض  ره  ياهتشک و  هب  ار  ياهتـشک  ره  و  دراذگن ، یقاب  ار  نانآ  زا  یـسک  دناشونب و  نانآ  رب  گرم  خلت  ماج 
راگدرورپ و وت  دندرکن . ناميرای  دنتفگ و  غورد  دـنداد و  بیرف  ار  ام  نانیا  دریگب . نانآ  زا  ار  مناوریپ  نادـناخ و  ناتـسود و  نم و  ماقتنا 

ادص ار  وا  دینک . شیادص  تساجک ؟ دعـس  رمع  دومرف : هاگنآ  . تسوت يوس  هب  راک  ماجنارـس  میدرگیمزاب و  وت  يوس  هب  ییام ؛ هاگهیکت 
تیالو هب  ار  وت  كاپان ، دایزنبا  هک  یـشکیم  لایخ  نیا  اب  ارم  وت  رمع ! يا  دومرف : ماما  دوش . ورهبور  ماما  اـب  هک  تشادـن  شوخ  دـندرک .

زا سپ  نکب ، یهاوخیم  هچ  ره  سپ  یمتح . تسا  يدهع  یسریمن ؛ دوخ  دارم  نیا  هب  زگره  هک  ادخ  هب  تشامگ . دهاوخ  ناگرگ  ير و 
گنـس فدـه  ار  نآ  ناکدوک  هک  منیبیم  ین  رـس  رب  هفوک  رد  ار  وت  رـس  ایوگ  تشاد . یهاوخن  یناـمداش  ترخآ  رد  هن  اـیند و  رد  هن  نم 

؟ دیتسه هچ  رظتنم  درک : باطخ  دوخ  نارای  اب  دنادرگرب و  يور  وا  زا  تفشآرب و  ترضح  نخـس  زا  دعـس  رمع  دناهداد . رارق  دوخ  يزادنا 
نارای دش ، ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بسا  رب  راوس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ! تسین رتشیب  همقل  کی  نیا  دینک ، هلمح  یگمه 

ماما يوس  هب  داهن و  نامک  رد  ریت  هاگنآ  ربب . ولج  ار  دوخ  مچرپ  تفگ : دـیرد  شمالغ  هب  درک و  هلمح  دعـس  رمع  تخاس . هداـمآ  ار  دوخ 
اهر ماما  نارای  يوس  هب  ریت  ناراب  هرابکی  شنازابرـس  وا  یپ  رد  مدوب . زادـناریت  نیلوا  نم  هک  دـیهد  یهاوگ  ریما  دزن  تفگ : درک و  باـترپ 

[ . 254 . ] درک تباصا  وا  هب  نانآ  زا  يریت  هکنیا  رگم  دوبن  ماما  نارای  زا  کی  چیه  دندرک .

نایفوک اب  ماما  يوگتفگ 

وت يرآ ، دنتفگ : دیـسانشیم ؟ ارم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  داد : ادن  اسر  ییادص  اب  داد و  دوخ  ریـشمش  هب  هیکت  تساخرب و  ماما  : دیوگ قودص 
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ایآ ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : يرآ . دـنتفگ : تسادـخ ؟ لوسر  مدـج  دـینادیم  ایآ  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : ییادـخ . لوسر  يهداون  رـسپ و 
؟ تسا بلاطیبا  نب  یلع  مردـپ  دـینادیم  ایآ  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : مینادیم . يرآ  دـنتفگ : ؟ تسا ربمایپ  رتخد  همطاـف  مرداـم  دـینادیم 
. يرآ دـنتفگ : تسا ؟ تما  نیا  زا  ناملـسم  نز  نیلوا  يربک ، يهجیدـخ  نم  يهدـج  دـینادیم  ایآ  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : يرآ . دـنتفگ :

دینادیم ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : يرآ . دنتفگ : تسا ؟ نم  ردـپ  يومع  ادهـشلادیس  يهزمح  هک  دـینادیم  ایآ  ادـخ  هب  ار  امـش  دیـسرپ :
هللا یلص  ادخ  لوسر  ریشمش  نیا  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  دومرف : هحفص 130 ] مینادیم [ . يرآ  دنتفگ : تسا ؟ نم  يومع  رایط  رفعج 
نم رس  رب  هک  تسا  ربمایپ  يهمامع  نیا  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  دومرف : يرآ . دنتفگ : تسا ؟ نم  تسد  رد  هک  تسا  ملـس  هلا و  هیلع و 

یلو و وا  دوب و  رترابدرب  رتاـناد و  ناـنآ  يهمه  زا  ناملـسم و  نیلوا  یلع ، هک  دـینادیم  اـیآ  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : يرآ . دـنتفگ : تسا ؟
، تمایق يادرف  مردـپ  هک  یلاح  رد  دـینادیم ، اور  ار  منوخ  نتخیر  ارچ  سپ  دومرف : يرآ . دـنتفگ : تسا ؟ نامیااب  درم  نز و  ره  تسرپرس 

تمایق زور  و  دنناریم ، ار  روخـشبآ  زا  هتـشگزاب  نارتش  هک  هنوگنآ  دـناریم ، بقع  رثوک  ضوح  رانک  زا  ار  يدارفا  تسا و  رثوک  یماح 
نیسح ماما  . يریمب یگنشت  زا  ات  میرادیمنرب  تسد  وت  زا  یلو  مینادیم ، ار  اهنیا  يهمه  يرآ  دنتفگ : تسا ؟ نم  دج  تسد  رد  دمح  ياول 

ریزع دنتفگ : هک  تفای  ینوزف  هاگنآ  دوهی  رب  ادخ  مشخ  دومرف : تفرگ و  ار  دوخ  نساحم  تسد ، اب  دوب ، هلاس  هک 57  زور  نآ  مالسلاهیلع 
هک دش  دایز  مد  نآ  سوجم  رب  ادخ  بضغ  تسادخ و  رـسپ  حیـسم  دنتفگ : هک  تفرگ  تدش  یتقو  اراصن  رب  یهلا  مشخ  تسادـخ و  رـسپ 
زین هورگ  نیا  رب  یهلا  بضغ  دنتـشک و  ار  ناـشربمایپ  هک  تفاـی  تدـش  ناـمز  نآ  یموق  رب  یهلا  مشخ  دـندش و  تسرپشتآ  ادـخ  زا  ریغ 

شنارتخد دناوخ و  ار  هبطخ  نیا  ماما  نوچ  تسا : هدوزفا  سوواط  نب  دیـس  [ . 255 . ] دنشکب ار  ناشربمایپ  رـسپ  دنهاوخیم  هک  هتفای  تدش 
داتسرف ار  ربکا  یلع  شرسپ  سابع و  شردارب  ماما ، دش . دنلب  ناشیاههلان  يادص  دندرک و  نویش  هیرگ و  دندینش ، ار  وا  نخس  شرهاوخ  و 

[ . 256 . ] دوب دهاوخ  رایسب  نانآ  يهیرگ  دنگوس  مناج  هب  دنک . مارآ  ار  نانآ  هک 

یهلا ترصن  لوزن 

گنج دندش و  يورایور  دعـس  رمع  مالـسلاهیلع و  نیـسح  نوچ  مدینـش  مردپ  زا  : دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  زین 
شنانمشد رب  هک  دش  ریخم  ماما  هاگنآ  دوشگ . رپ  لاب و  ماما  رـس  يالاب  هک  نانچ  نآ  داتـسرف ، ار  دوخ  يرای  ترـصن و  دنوادخ  تفرگرد ،

رارق البرک  نادیم  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  : دیوگ یحیرط  [ . 257 . ] دیزگرب ار  ادخ  رادید  ماما ، دور . ادخ  رادـید  هب  ای  دوش  زوریپ 
، میـشکب ار  تنمـشد  یهد  نامرف  رگا  هدب . يراد  يروتـسد  ره  مییوت ، ناروای  ام  دنتفگ : دندمآ و  نانکزاورپ  نج ، زا  ییاههورگ  تفرگ ،
هحفص 131] هچ [  ره  داد  روتسد  هک  منکیمن  تفلاخم  ادخ  لوسر  مدج  نخـس  اب  نم  دومرف : درک و  ناشریخ  ياعد  ماما  مینکیم . نینچ 
: دومرف دیـسوب و  ار  ممـشچ  ود  نایم  درـشف و  شاهنیـس  هب  ارم  هک  مدید  ار  ادخ  ربمایپ  مدـج  دوب . هدرب  مباوخ  کنیامه  مور . وا  دزن  رتدوز 

تاهداوناخ هک  هتساوخ  ادخ  یشاب و  هدیرب  رس  رس ، تشپ  زا  هک  دنیبب  نوخ  هب  هتشغآ  هتـشک و  ار  وت  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  ناج ! نیـسح 
[ . 258 . ] تسا نارواد  نیرتهب  وا  دنک و  يرواد  ادخ  ات  منکیم  ربص  نم  ادخ  هب  دنیبب . ریسا  اهرتش  تشپ  رب  ار 

دوشن هتشک  مهارمه  رادماو ،

هک یـسک   » هدب ادن  داد : روتـسد  ارم  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  : دیوگ مردپ  هک  دـنکیم  لقن  ریمع  نب  یـسوم  زا  دوخ  دنـس  هب  يدادـغب 
هک مدینـش  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نوچ  نک . مالعا  مه  نامالغ  نایم  ار  نیا  دوشن ». هتـشک  نم  هارمه  تسا ، راکهدـب 

یـسک تسا : هدمآ  رگید  لقن  رد  و  [ . 259 . ] دنرادیمرب وا  تانـسح  زا  تمایق  زور  دشاب ، راکهدـب  هک  یلاح  رد  دریمب  سکره  دومرفیم :
دراو هکنآ  رگم  دـشاب  هدرکن  ادا  ار  دوـخ  ضرق  دریمب و  هک  تسین  يراکهدـب  چـیه  هک  ارچ  دـنکن ، راـکیپ  نم  هارمه  تسا  راکهدـب  هـک 
[ . 260 [ ؟ دنکیم ادا  نز  ایآ  تسیچ ؟ نز  يرادهدهع  دومرف : تسا . هدش  نآ  رادهدهع  مرسمه  تفگ : تساخرب و  يدرم  دوشیم . شتآ 
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اروشاع زور  رد  نارای  هب  هدژم 

لوسر دومرف : شیوخ  باحصا  هب  تداهش  زا  شیپ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  : دنکیم تیاور  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  شیوخ  دنس  اب  يدنوار 
دوشیم هدناوخ  ارومع »  » تسایبنا و يایصوا  ناربمایپ و  هاگداعیم  هک  ینیمزرس  يوشیم ، هدناشک  قارع  نیمزرس  هب  وت  مرسپ ! دومرف : ادخ 

نیا هاگنآ  دننکیمن . سح  ار  حالـس  نهآ و  دروخرب  شزوس  هک  دـنوشیم  دیهـش  زین  وت  نارای  زا  یهورگ  یـسریم . تداهـش  هب  اجنآ  و 
دهاوخ تمالـس  درـس و  وت  رب  نانآ و  رب  مه  گنج  [ 261 .« ] شاب نمیا  درـس و  میهاربا  رب  شتآ ! يا  میتفگ : ران ؛... ای  انلق  : » دـناوخ ار  هیآ 

[ . 262 . ] میسریم نامربمایپ  رضحم  هب  دنشکب ، ار  ام  رگا  هک  ادخ  هب  داب ! هدژم  ار  امش  سپ  دوب .

وا باحصا  ماما و  ياهیگژیو 

هب شناهارمه  دش ، راوشد  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  راک  نوچ  دومرف : مالسلاهیلع  داجس  ماما  هحفص 132 ] دنکیم [ : تیاور  قودص 
ناساره ناشاهلد  دندیزرلیم و  دنتخابیم و  گنر  نانآ  دشیم ، رتتخس  راک  هچ  ره  دوب . نانآ  فالخرب  يو  دندرک . هاگن  ترـضح  نآ 

ناـشیاهلد رتـمارآ و  ناـشیاضعا  رتناـبات و  ناـشاههرهچ  گـنر  ترـضح  نآ  يهژیو  ناـهارمه  یخرب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  یلو  دـشیم ،
گرزب يا  دینک  ربص  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  درادن . گرم  زا  یکاب  دینیبب ! دنتفگیم : رگیدـکی  هب  یـضعب  دـشیم . رتراوتـسا 

امـش زا  کی  مادک  دـهد . روبع  یگـشیمه  ياهتمعن  هدرتسگ و  ياهتـشهب  هب  یتخـس  جـنر و  زا  ار  امـش  هک  تسین  یلپ  زج  گرم  ناگداز !
لقتنم باذع  نادنز و  هب  يرـصق  زا  ایوگ  هک  تسا  هنوگنآ  عضو  امـش  نانمـشد  يارب  و  دیوش ؟ لقتنم  خاک  هب  نادنز  زا  دـیرادن  تسود 

لپ گرم ، تسا و  رفاک  تشهب  نمؤم و  نادـنز  ایند  دومرف : هک  درک  تیاور  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مردـپ  دـنوشیم .
دنس اب  زین  [ . 263 . ] دـناهتفگ غورد  نم  هب  هن  میوگیم و  غورد  هن  ناشخزود . يوس  هب  تسا  نانآ  لپ  ناشیاهتـشهب و  يوس  هب  تسا  ناـنیا 

مالــسلاهیلع و نیــسح  ماـما  باحــصا  يهراـبرد  هراـمع  لاؤـس  خــساپ  رد  : هـک دــنکیم  تـیاور  مالــسلاهیلع  قداـص  ماــما  زا  شیوـخ 
ات دنتقاتشیم  گرم  يوس  هب  مادک  ره  دندید ، تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  تفر ، رانک  ناشناگدید  ربارب  زا  هدرپ  دومرف : ناشیبلطتداهش ،

[ . 264 . ] دنبایرد تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دنسرب و  یتشهب  يروح  هب 

باحصا تداهش 

ریمع نب  هللادبع 

رد هدـش ، هفوک  نکاـس  میلـسینب  زا  ریمع  نب  هللادـبع  ماـن  هب  اـم  زا  يدرم  : دـنک تیاور  باـنجوبا  لوق  زا  وا  فنخموبا و  زا  لـقن  هب  يربط 
دید ار  نایفوک  هیلخن ، رد  دـبع . رتخد  بهوما  مان  هب  تشاد  يرـسمه  رمنینب  زا  دوب . هتفرگ  ياهناخ  نادـمه  يهلیبق  زا  دـعج  هاچ  یکیدزن 

: دیوگ دنوریم . ربمایپ  رتخد  همطاف  رسپ  نیـسح  اب  دربن  هب  دنتفگ : دیـسرپ . نانآ  زا  دنوش . مازعا  نیـسح  دربن  هب  ات  دنوشیم  هدید  ناس  هک 
شاداپ زا  رتمک  ادخ  دزن  دنگنجیم ، ناشربمایپ  رتخد  رسپ  اب  هک  نانیا  اب  گنج  باوث  مراودیما  مدوب و  ناکرـشم  اب  داهج  يهتفیـش  ادخ  هب 
یتسرد راک  تفگ : شنز  تفگ . يو  هب  ار  دوخ  میمصت  تفگزاب و  دوب  هدینش  ار  هچنآ  تفر و  دوخ  رـسمه  دزن  دشابن . ناکرـشم  اب  داهج 
کیدزن دایزنبا  نوچ  تفر . مالسلاهیلع  نیسح  دزن  هنابش  هحفـص 133 ] ربب [ . تدوخ  اب  مه  ارم  نک و  نانچ  تسوت ، راک  نیرتهب  تسا و 

فیرح دندمآ و  نادیم  هب  دایزنبا  مالغ  ملاس  نایفسیبا و  نب  دایز  مالغ  راسی  داد ، رارق  فده  ار  مدرم  تخادنا و  ریت  مالسلاهیلع  نیـسح 
نادـیم نذا  ماما  زا  تساخرب و  ریمع  نب  هللادـبع  دینیـشنب . امـش  دومرف : نانآ  هب  ماما  دنتـساخرب . اـج  زا  ریرب  رهاـظم و  نب  بیبح  دـندیبلط .

یهاوخیم رگا  دشکب . ار  نافیرح  وا  منکیم  رکف  دومرف : ربتس  ياهنیـس  مکحم و  ياهوزاب  دیـشر و  یتماق  اب  دید ، ار  وا  هک  ماما  تساوخ .
ملاس ولج  راسی  دـیایب . ریرب  اـی  بیبح  اـی  ریهز  میـسانشیمن ، ار  وت  دـنتفگ : درک . یفرعم  ار  دوخ  یتسیک ؟ دندیـسرپ : تفر . نادـیم  هب  ورب .
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ملاس ولج  راسی  دـیایب . ریرب  اـی  بیبح  اـی  ریهز  میـسانشیمن ، ار  وت  دـنتفگ : درک . یفرعم  ار  دوخ  یتسیک ؟ دندیـسرپ : تفر . نادـیم  هب  ورب .
وت گنج  هب  نانیا  زا  کی  چیه  يدنـسرخان ؟ مدرم  زا  یـسک  يهزرابم  زا  راکبان ! نز  دنزرف  يا  تفگ : وا  هب  ریمع  نب  هللادبع  دوب . هداتـسیا 

هلمح وا  هب  ملاس  هک  دوب  وا  اب  دربن  مرگرس  دنکفا . ار  وا  دز و  وا  رب  ریـشمش  اب  درک و  ياهلمح  سپ  دنـشاب . رتهب  وت  زا  هکنآ  رگم  دنیآیمن 
ار هبرض  ولج  پچ  تسد  اب  هللادبع  دز . یتبرـض  دیـسر و  وا  دبنجب  دوخ  هب  ات  دیـسر . هدرب  هک  شاب  بظاوم  هک  دنداد  ادن  ماما  نارای  درک .
زا بلک و  رسپ  نم  دیـسانشیمن  ارم  رگا  : دش زجر  نیا  ندناوخ  مرگرـس  تشک و  ار  وا  تخات و  وا  رب  هللادبع  دیرب . شناتـشگنا  هک  تفرگ 
هک موشیم  رادهدهع  وت  يارب  نم  بهوما ! يا  تبیصم . ماگنه  نوبز  راز و  هن  مرویغ ، يروالد  سب . ارم  راختفا  نیا  متسه و  میلع  نامدود 

شرـسمه فرط  هب  تشادرب و  يدومع  بهوما  شرـسمه  . راگدرورپ هب  نمؤم  ياهدـنب  دربن  مگنجب ، ناشیا  اب  هناعاجـش  ریـشمش ، هزین و  اب 
. دنادرگرب نانز  دزن  ار  وا  ات  دیـشوکیم  رهوش  گنجب . ربمایپ  كاپ  نامدود  هار  رد  وت ! يادف  مردام  ردـپ و  تفگیم : هک  یلاح  رد  دـمآ ،

شیادص مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مسرب . تداهـش  هب  وت  هارمه  هکنآ  ات  منکیمن  اهر  ار  وت  تفگیم : دوب و  هتفرگ  ار  رهوش  نهاریپ  مه  وا 
ناوناـب دزن  يو  تـسین . ناـنز  رب  داـهج  نیــشنب . ناـنآ  اـب  درگرب و  ناـنز  شیپ  دــهدب ، ناـتنامدود  هـب  ریخ  شاداــپ  ادــخ  دوـمرف : درک و 

وناز هب  نازادناریت  دش ، کیدزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  نوچ  درک . هلمح  دوب  نمـشد  تسار  حانج  هدـنامرف  هک  جاجح  نب  ورمع  . تشگرب
نانآ فرط  هب  دندرگرب ، دنتـساوخ  نوچ  دندماین . رتولج  نارادهزین  زا  نانآ  ياههراوس  دنتفرگ . وا  فرط  هب  ار  اههزین  نارادهزین  دنتـسشن و 
فرط هب  دمآ و  نوریب  هاگهمیخ  زا  ریمع  نب  هللادبع  رـسمه  : دیوگ زین  [ . 265 . ] دندرک حورجم  ار  یعمج  هتـشک ، ار  ياهدع  دنتخادنا و  ریت 

هب یمالغ  هب  رمـش  داب ! تیاراوگ  تشهب  تفگیم : دودزیم و  شاهرهچ  زا  كاـخ  هحفص 134 ] تسـشن و [  وا  نیلاب  رب  تفر و  شرهوش 
بلاطیبا نب  دـمحم  [ . 266 . ] دیـسر تداهـش  هـب  اـج  ناـمه  دز و  وا  رـس  رب  زرگ  مـه  وا  نزب . نز  نآ  رـس  رب  زرگ  اـب  تـفگ : متــسر  ماـن 

هدایپ و 12  24 گنج ، رد  دندش . ناملسم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تسد  هب  شردام  وا و  دوب . یحیـسم  بهو ، نیا  هک  مدید  یثیدح  : دیوگ
ار وا  رس  دندز و  ار  شندرگ  داد  روتسد  هاگنآ  يدیگنجیم ! تخس  تفگ : دندرب . دعـس  رمع  دزن  ار  وا  دش . ریـسا  هاگنآ  تشک ، ار  هراوس 

يدرم هب  درک . باترپ  دعس  رمع  هاپس  فرط  هب  ار  نآ  سپس  دیـسوب . تفرگ و  ار  رـس  نآ  شردام  دندرک . باترپ  ماما  هاگرکـشل  فرط  هب 
وا هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـناسر . تکـاله  هب  ار  رفن  ود  درک و  هلمح  تشادرب و  ار  همیخ  بوـچ  نآ  زا  سپ  تـشک . ار  وا  دروـخ و 

! ایادـخ تفگیم : هک  یلاح  رد  تشگرب ، وا  تسین . نانز  رب  داهج  دـییادخ . ربماـیپ  هارمه  تشهب  رد  ترـسپ  وت و  درگرب ! بهوما  دومرف :
ریمع نب  هللادبع  ناتساد  لقن  زا  سپ  نیمالانسحم  دیـس  [ . 267 . ] دنکیمن دیماان  ار  تدیما  ادـخ  بهوما ! دومرف : وا  هب  ماما  نکم . مدـیماان 

زا بهو ، نیا  ناتساد  یبلک و  بانج  نب  هللادبع  ناتساد  نیب  هک  میاهتفگ  ناجشألا » جعاول   » يهیـشاح رد  : دیوگ بهوما  شرـسمه  یبلک و 
بهووبا و اب  بهو  دنشاب و  یکی  رفن ، ود  ره  هک  تسا  لامتحا  میدرک . رکذ  اجنیا  هک  تسا  نامه  تسرد  هدمآ و  شیپ  یهابتشا  ناخروم 

[ . 268 . ] دشاب هدش  هابتشا  بانج  اب  بابح 

دیزی نب  رح 

هک یگنج  ادـخ . هب  يرآ  تفگ : یگنجیم ؟ درم  نیا  اـب  اـیآ  تفگ : وا  هـب  رح  دـش ، هـلمح  يهداـمآ  دعـس  نـب  رمع  نوـچ  : دـیوگ يربـط 
: تفگ دعس  رمع  دیوشیمن ؟ یضار  درک ، داهشنیپ  هچنآ  زا  مادک  چیه  هب  ایآ  تفگ : دشاب . اهتسد  ندش  ادج  اهرس و  نداتفا  نآ  نیرتناسآ 
وا اب  زین  شیوخ  يهلیبق  زا  سیق  نب  ةرق  داتـسیا . مدرم  زا  رانک  دمآ و  رح  دریذپیمن . وت  ریما  یلو  مدرکیم ، نانچ  دوب  نم  تسد  راک  رگا 

متـشادنپ ادخ  هب  دـیوگیم ): ( ؟ ینک شباریـس  یهاوخیمن  تفگ : هن . تفگ : ياهداد ؟ بآ  ار  دوخ  بسا  زورما  ایآ  هرق ! يا  دیـسرپ : دوب .
: متفگ مهد . شرازگ  دـسرتیم  منیبب و  ار  وا  دـنکیم  نینچ  یتقو  دـهاوخیمن  دـشابن و  گنج  دـهاش  دوش و  رود  نانآ  زا  دـهاوخیم  هک 

هتخاس هدامآ  شدوخ  میمـصت  زا  ارم  رگا  ادخ  هب  متفرگ . هرانک  دوب  رح  هحفـص 135 ] هک [  اجنآ  زا  مهد . شبآ  موریم  ماهدرکن ، باریس 
سوا نب  رجاهم  مان  هب  وا  موق  زا  يدرم  دشیم . رتکیدزن  مالسلاهیلع  نیسح  هب  جیردتب  وا  متـسویپیم . مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  وا  هارمه  دوب 

هب تسا ، روآکـش  وت  راـک  رح ! تفگ : يو  هب  تفرگارف . ار  وا  میب  دـنام و  تکاـس  ینکیم ؟ هلمح  ینک ؟ هچ  یهاوخیم  رح  يا  تفگ :
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هچ نیا  متـشذگیمن . وت  زا  دندیـسرپیم  ناـیفوک  درف  نیرتعاجـش  يهراـبرد  نم  زا  رگا  مدوب . هدـیدن  یتلاـح  نینچ  رد  زگره  ار  وـت  ادـخ 
، دیزگرب مهاوخن  تشهب  رب  ار  يزیچ  ادـخ  هب  منیبیم . ریخم  خزود  تشهب و  نایم  رد  ار  دوخ  مسق  ادـخ  هب  تفگ : ؟ يراد هک  تسا  تلاح 
! مدرگ وت  يادف  ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : تسویپ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  تخاون و  دوخ  بسا  رب  موش . هدنازوس  هعطق و  هعطق  دنچره 

رواب مسق ! اتکی  يادخ  هب  مدروآ . دورف  نیمزرـس  نیا  رد  ار  وت  مدرک و  تایهارمه  هار ، رد  مدـش و  عنام  نتـشگرب  زا  ار  وت  هک  منامه  نم 
ات مشاب  نانآ  عیطم  یمک  رگا  تسین  يروط  متفگیم : دوخ  شیپ  دـنیامن . راتفر  نینچ  وت  اب  دـننک و  در  ار  وت  داهنـشیپ  نانیا  هک  مدرکیمن 

نیا وت  اب  دنریذپیمن ، وت  زا  متسنادیم  رگا  ادخ  هب  تفریذپ . دنهاوخ  مالسلاهیلع  نیسح  زا  ار  داهنشیپ  نیا  نانآ  دنرامشن . نانامرفان  زا  ارم 
ماهبوت اـیآ  موش . هتـشک  منک و  يراکادـف  وت  ربارب  رد  ماهداـمآ  ماهدـمآ و  وت  شیپ  ادـخ  هاـگرد  هب  ناـنکهبوت  کـنیا  مدرکیمن . ار  راـتفر 

، يدازآ وـت  دوـمرف : دـیزی . نب  رح  تـفگ : تـسیچ ؟ تماـن  دزرمآیم . دریذـپیم و  ار  تاهبوـت  ادـخ  يرآ ، دوـمرف : ماـما  ؟ تـسا هتفریذـپ 
مـشاب هراوس  تفگ : يآ . دورف  ترخآ . رد  مه  يدازآ و  ایند  رد  مه  ادـخ  تساوخ  هب  وت  تسا . هدـیمان  رح  ار  وت  ترداـم  هک  هنوگناـمه 

تـسود هچ  ره  وت ! رب  ادـخ  تمحر  دومرف : ماما  تسا . ندـمآ  دورف  راک  ماجنارـس  مگنجیم ، ناـنآ  اـب  بسا  رب  هراوس  یتعاـس  تسا . رتهب 
مالـسلاهیلع نیـسح  هک  ار  اهداهنـشیپ  نیا  زا  یکی  ایآ  مدرم ! هورگ  يا  تفگ : نانآ  هب  باـطخ  تشگزاـب و  دوخ  باحـصا  دزن  رح  يراد .

یلبق نانخس  نامه  نک . تبحـص  تسا  هدنامرف  هک  دعـس  رمع  اب  دنتفگ : دراد ؟ فاعم  وا  اب  گنج  زا  ار  امـش  دنوادخ  ات  دیریذپیمن  دراد 
وا دنیشنب . ناتیازع  هب  ناتردام  نایفوک ! يا  تفگ : هاگنآ  مدرکیم . نانچ  متشاد  یهار  رگا  مراد  تسود  تفگ : دعـس  رمع  تفگ . وا  اب  ار 
ات دیاهدروآ  موجه  وا  رب  کنیا  دیوشیم ، هتـشک  شهار  رد  هک  دیتشادنپیم  دیدرک ؟ شنمـشد  میلـست  هدـمآ ، هک  کنیا  دـیدناوخارف ، ار 

دوخ و دورب و  ادخ  گرزب  ياهرهش  هب  دیراذگیمن  دیاهدرک و  شاهطاحا  وس  ره  زا  هتخاس و  نیگمـشخ  هتـشاد و  هگن  ار  وا  شدیـشکب ؟
نیا زا  ار  شنارای  نادنزرف و  نانز و  وا و  تسین و  هتخاس  يراک  وا  زا  هک  تسا  يریـسا  نوچمه  امـش  تسد  رد  دنـشاب و  نمیا  شنادـناخ 

باـتیب ناـنآ  کـنیا  دـیاهدرک . يریگوـلج  دــشونیم ، نآ  زا  يدد  وـید و  ره  ینارــصن و  یحیــسم و  يدوـهی و  هـک  تارف  يراـج  بآ 
دینکن هبوت  رگا  دنکن ، هحفص 136 ] ناتباریس [  تمایق )  ) یگنشت زور  رد  دنوادخ  دیدرک ! ربمایپ  نادنزرف  اب  يايراتفردب  هچ  دنایگنـشت !

یمزراوخ [ . 269 . ] دـنداد رارق  دوخ  ياهریت  فدـه  ار  وا  نمـشد  ماظن  هدایپ  . دـیرادنرب وا  اب  ینمـشد  زا  تسد  زورما  نیمه  نونکا و  مه  و 
وا یپ  رد  هزین  اب  منیبب ، ار  رح  رگا  ادخ  هب  تفگ : نایفس  نب  دیزی  مان  هب  میمتینب  زا  يدرم  تسویپ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  رح  نوچ  : دیوگ
هب ریمن  نب  نیـصح  دوب ، يراج  نآ  زا  نوخ  هتـشادرب و  مخز  شبـسا  یناشیپ  شوگ و  دـیگنجیم و  وا  هک  ماگنه  ناـمه  رد  تفر . مهاوخ 

گنردیب رح  تفاتـش . رح  يوس  هب  و  يرآ ، تفگ : ینک ؟ يراـک  یهاوخیم  یتشاد . ار  شیوزرآ  هک  تسا  يرح  ناـمه  نیا  تفگ : يو 
نینچ دیگنجیم و  هدایپ  رح  دندرک و  یپ  ار  وا  بسا  هکنآ  ات  دـیگنجیم  هتـسویپ  تشک . مه  ار  هدایپ  هراوس و  لهچ  دـناسر . لتق  هب  ار  وا 
زگره يرادیاپ  ماگنه  موشیمن و  تسس  هلمح  ماگنه  اههشیب . ریـش  زا  رتروالد  ياهدازدازآ  منم  دیدرک ، یپ  ار  مبـسا  رگا  : دناوخیم زجر 

رد یقمر  زونه  دنتشاذگ . مالسلاهیلع  نیـسح  دزن  هدروآ ، نادیم  زا  ار  شرکیپ  ماما ، باحـصا  دیـسر . تداهـش  هب  ات  دیگنج  . منکیمن رارف 
اـیند و رد  هدازآ  ياهدازآ ، رح و  هدـیمان ، ار  وـت  ترداـم  هک  هنوگناـمه  وـت  دوـمرفیم : دودزیم و  شاهرهچ  زا  كاـخ  ماـما  تشاد . نـت 
[270 . ] دندوتس ار  وا  يراکادف  هسامح و  دندورس و  رعش  وا  كوس  رد  مالسلاهیلع ، داجـس  ماما  زین  نیـسح ، ماما  باحـصا  یخرب  ترخآ .
، مدمآ نوریب  وا  رصق  زا  داتسرف ، وت  يوس  هب  ارم  دایزنبا  نوچ  : تفگ مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  رح  هک  دنکیم  رکذ  دوخ  دنـس  اب  امننبا  .
هک ادخ  هب  متفگ : دوخ  شیپ  مدیدن . ار  یسک  متشگرب ، نوچ  یکین ! هب  داب  هدژم  ار  وت  رح ! يا  تفگیم : هک  مدینش  ییادن  مرـس  تشپ  زا 

شاداـپ ریخ و  هب  دوـمرف : ماـما  منک . يوریپ  وـت  زا  هک  مدرکیمن  رکف  موریم ! مالـسلاهیلع  نیـسح  اـب  هزراـبم  يارب  نم  تـسین ، هدژم  نـیا 
[ . 271 . ] يدیسر

هجسوع نب  ملسم 
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رد نایفوک ! يا  تفگیم : هک  دندینـش  دـش ، کیدزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  نارای  هب  جاـجح  نب  ورمع  یتقو  : دـنکیم لـقن  يدـیبز  زا  يربط 
يو هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دینکن . دیدرت  هدرک ، تفلاخم  مکاح  اب  هتفر و  نوریب  نید  زا  یسک  نتشک  رد  دیـشاب ؛ یگتـسبمه  تعاطا و 
مسق ادخ  هب  دیراوتسا ؟ نید  رب  امش  میاهتفر و  نوریب  هحفص 137 ] نید [  زا  ام  ایآ  یناروشیم ؟ نم  دض  رب  ار  مدرم  ایآ  ورمع ! يا  دومرف :

نب ورمع  تسا . خزود  راوازس  یـسک  هچ  هتفر و  نوریب  نید  زا  یـسک  هچ  تسناد  دیهاوخ  دیدرم ، ناتیاهلمع  اب  دنتفرگ و  ار  ناتناج  یتقو 
زا رفن  نیلوا  هجـسوع  نب  ملـسم  دـندیگنج . یتعاس  دروآ . هلمح  ماـما  رب  دوب ، تارف  فرط  دعـس ، رمع  هاپـس  تسار  حاـنج  رد  هک  جاـجح 

تشاد یقمر  تسا . هداتفا  نیمز  رب  هک  دندید  ار  ملسم  تساخرب . رابغ  دنتشگرب . شنارای  ورمع و  دیسر . تداهش  هب  هک  دوب  ماما  باحصا 
دـنرظتنم و یخرب  دندیـسر و  تداهـش  هب  نانآ  زا  یخرب  ! » هجـسوع نب  ملـسم  يا  وت  رب  ادـخ  تمحر  دومرف : دیـسر و  وا  نیلاب  هب  ماـما  هک 
ار وت  داب  هدژم  تسا . راوگان  میارب  وت  گرم  ملـسم ! تفگ : تفر و  وا  کیدزن  رهاظم  نب  بیبح  [ » 272 . ] دندرکن ضوع  ار  شیوخ  نامیپ 

تـسود دمآ ، مهاوخ  وت  یپ  رد  یتعاس  هکنیا  هن  رگا  تفگ : بیبح  دهد ! تریخ  يهدژم  ادـخ  تفگ : یناوتان  يادـص  اب  ملـسم  تشهب ! هب 
( درکیم هراشا  ماما  هب  هک  یلاح  رد  . ) ياهتسیاش يرادنید  مه  يدنواشیوخ و  رد  مه  هک  منک ، لمع  هک  ییوگب  يراد  یتیصو  ره  متـشاد 
. تخاـب ناـج  يدوزب  درک ! مهاوـخ  نینچ  هبعک  يادـخ  هب  تفگ : يزاـبب . ناـج  شهار  رد  هک  منکیم  شرافـس  درم  نیا  هبار  وـت  تـفگ :
. میتشک ار  هجـسوع  نب  ملـسم  دندیـشک : دایرف  جاجح  نب  ورمع  نارای  تساـخرب . هادیـساو »! هاتجـسوعاو !  » هب وا  نویـش  هک  تشاد  يزینک 
؟ دـیزاسیم راوخ  يرگید  يارب  ار  نتـشیوخ  دیـشکیم و  ار  ناتدوخ  دوخ ، تسد  اـب  داـب ! ناـتگرم  تفگ  شناـیفارطا  زا  یـضعب  هب  ثبش 

دهاش ناناملـسم  دزن  وا  زا  ییالاو  ياهتیعقوم  اههنحـص و  هچ  هک  ادخ  هبدنگوس  دش ؟ هتـشک  هجـسوع  نب  ملـسم  هک  دـینکیم  یلاحـشوخ 
امـش زا  وا  لثم  یـسک  ایآ  تشک . ار  ناکرـشم  زا  رفن  شـش  ناناملـسم  هاپـس  ندیـسرارف  زا  شیپ  هک  مدید  ناجیابرذآ  دربن  رد  ار  وا  مدوب .

. دوب هراکشخیبا  نب  نامحرلادبع  یبابض و  هللادبع  نب  ملسم  تشک ، ار  هجـسوع  نب  ملـسم  هک  نآ  ؟ دیوشیم لاحـشوخ  دوشیم و  هتـشک 
[ . 273]

يراصنا يهظرق  نب  ورمع 

هراشا

يدربن داد . نادیم  يهزاجا  وا  هب  ماما  دیبلط . نذا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  دمآ . نوریب  يراصنا  يهظرق  نب  ورمع  : دیوگ سوواط  نب  دیس 
نآ ولج  شتسد  اب  هکنآ  زج  دمآیمن  ماما  يوس  هب  يریت  چیه  تشک . دایزنبا  بزح  زا  يدایز  هورگ  دومن . تشهب  هب  هناقاتشم  هتـسیاش و 

نیسح ماما  هب  ور  دش . حورجم  هکنآ  ات  دیسریمن  مالسلاهیلع  نیسح  هب  یبیسآ  تخاسیم و  رپس  اهریـشمش  ربارب  رد  هنیـس  تفرگیم و  ار 
لوسر هب  ار  ممالس  یتشهب . رد  نم  زا  شیپ  وت  يرآ ، دومرف : ماما  مدرک ؟ افو  ایآ  ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : هحفص 138 ] درک و [  مالسلاهیلع 

ورمع : دیوگ يربط  [ . 274 . ] دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  ردق  نآ  میآیم . یپ  رد  زین  نم  هک  وگب  ناسرب و  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
نارای زا  وا  دـش . هتـشک  هکنآ  ات  دـیگنجیم  دـناوخیم و  زجر  دـمآ . نوریب  مالـسلاهیلع  نیـسح  باکر  رد  دربن  يارب  يراـصنا  يهظرق  نب 

وا يدرک و  هارمگ  ار  مردارب  وگغورد ! رـسپ  وگغورد  يا  نیـسح ! يا  دز : ادـص  شردارب  دوب . دعـس  رمع  هاپـس  رد  شردارب  دوب و  نیـسح 
وت رگا  دشکب  ارم  ادخ  تفگ : درک . هارمگ  ار  وت  دومرف و  شتیاده  هکلب  درکن ، هارمگ  ار  تردارب  دنوادخ  دومرف : ماما  يداد . نتـشک  هبار 

ار وا  شنارای  دـنکفا . نیمز  رب  ار  وا  ياهزین  اب  تسب و  وا  رب  هار  لاله  نب  عفان  درک . هلمح  ماما  رب  موشن . هتـشک  وت  اب  گنج  رد  ای  مشکن  ار 
[ . 275 . ] دنداد شتاجن  هدرب و  هکرعم  زا 

دربن تدش 
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ماما نارای  ياههمیخ  نوچ  دننک ، هلمح  دنتسناوتیمن  هیحان  کی  زا  زج  دعس  رمع  هاپس  تفای . همادا  تدشب  گنج  زورمین ، ات  : دیوگ يربط 
. دنـشک هرـصاحم  هب  ار  نانآ  ات  دننک  هلمح  تسار  پچ و  زا  ات  درک  رومأم  ار  یناسک  دید ، نینچ  هک  دعـس  رمع  دوب . مه  کیدزن  اجکی و 

اهنآ تراغ  اههمیخ و  ندز  مهرب  بیرخت و  هب  هک  ینادرم  هب  اههمیخ  يـالهبال  زا  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  باحـصا  زا  رفن  راـهچ  هس 
رد ات  داد  روتسد  دعس  رمع  دندرکیم . یپ  ار  ناشیاهبساو  دندزیم  ریت  اهنآ  هب  کیدزن  زا  دنتـشکیم و  دندرکیم و  هلمح  دندوب  لوغـشم 
امش فرط  هب  اهنآ  زا  دنناوتیم  دننزب ، شتآ  ار  اههمیخ  راذگب  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دندرک . نانچ  دننک و  يزوس  شتآ  اههمیخ 

شتآ تفگ : درک و  هراپ  ار  ماما  يهمیخ  هزین ، اب  درک و  هلمح  رمـش  ... دندیگنجیمن ماما  نارای  اب  فرط  کی  زا  زج  دـش و  نانچ  دـنیایب و 
: دیشک دایرف  وا  رس  رب  مالسلاهیلع  نیـسح  دندمآ . نوریب  همیخ  زا  نانک  نویـش  نانز  منزب . شتآ  شنابحاص  رـس  رب  ار  همیخ  نیا  ات  دیروایب 

[ . 276 . ] دنازوسب خزود  شتآ  هب  ار  وت  ادخ  ینزب ؟ شتآ  ماهداوناخ  رس  رب  ار  ماهمیخ  یهاوخیم  وت  ایآ 

يدئاص يهمامثوبا 

رایسب نانمشد  یلو  دشیم ، راکشآ  رفن  ود  ای  رفن  کی  ره  تداهش  اب  دندشیم و  هتشک  ماما  نارای  زا  هتسویپ  هحفص 139 ] دیوگ [ : يربط 
کیدزن وت  هب  نانیا  هک  منیبیم  هللادبعابا ! ای  درک : ضرع  ماما  هب  دید ، نینچ  هک  همامثوبا  دشیمن . مولعم  دندشیم  هتـشک  هچ  ره  دـندوب و 

هدش کیدزن  شتقو  هک  ار  زامن  نیا  هک  منک  تاقالم  یتلاح  اب  ار  ادخ  مراد  تسود  دش ، یهاوخن  هتشک  وت  ماهدنز  نم  ات  ادخ  هب  دناهدش .
لوا نونکا  دـشاب ، دـهد . رارق  رکاذ  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  يدروآ ، دای  هب  ار  زامن  دومرف : درک و  دـنلب  ار  دوخ  رـس  ماما  مناوخب . وت  اـب 

ناتزامن تفگ : میمت ) نب  نیـصح   ) ریمن نب  نیـصح  میناوخب . زامن  ات  دـنرادرب  گنج  زا  تسد  دـیهاوخب  نانآ  زا  دومرف : تسا . زامن  تقو 
هاگنآ [ . 277  ] غـالا يا  تسا  لوبق  وـت  زاـمن  تسین و  لوـبق  لوـسر  نادـناخ  زاـمن  ینکیم  لاـیخ  تفگ : رهاـظم  نب  بیبـح  تسین . لوـبق 
هتشک اهنت و  ار  وت  منامب و  مهاوخیمن  مدنویپب ، مدیهش  نارای  هب  ماهتفرگ  میمصت  تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  زامن  زا  سپ  همامثوبا 

يدئاص هللادبع  نب  سیق  دش . حورجم  دیگنج و  تفاتـش و  نادیم  هب  میدنویپیم . امـش  هب  دعب  یتعاس  مه  ام  تفیب ، ولج  دومرف : ماما  منیبب .
[ . 278 . ] درک دیهش  ار  وا  تشاد  ینمشد  وا  اب  دوب و  شیومعرسپ  هک 

یفنح هللادبع  نب  دیعس 

نارای زا  یمین  اب  هارمه  دومرف : هللادبع  نب  دیعس  سیق و  نب  ریهز  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دش . رهظ  زامن  ماگنه  : دیوگ سوواط  نب  دیس 
ار دوخ  نانچمه  تفر و  ولج  هللادبع  نب  دیعس  دمآ . مالسلاهیلع  نیـسح  يوس  هب  يریت  دناوخ . فوخ  زامن  نانآ  اب  دنتـسیاب . ولج  هدنامیقاب 
هب نم  زا  ایادـخ ! نک . ناشتنعل  دومث ، داع و  موق  تنعل  نوچمه  ایادـخ ! تفگیم : هک  یلاح  رد  داتفا ، نیمز  رب  هکنآ  ات  تخاس  اـهریت  رپس 
هب سپس  متسه . تربمایپ  نادنزرف  يرای  رد  وت  شاداپ  راتـساوخ  نم  مدیـشچ . مخز  زا  یجنر  هچ  هک  ناسرب  وا  هب  ناسرب و  مالـس  تربمایپ 

[ . 279 . ] دوب هتسشن  شندب  رب  ریت  هدزیس  اههزین ، اهریشمش و  مخز  رب  نوزفا  هک  یلاح  رد  دیسر ، تداهش 

رهاظم نب  بیبح 

شبسا تروص  هحفص 140 ] رب [  ریشمش  اب  دش و  يورایور  وا  اب  رهاظم  نب  بیبح  درک . هلمح  ماما  نارای  رب  ریمن  نب  نیـصح  : دیوگ يربط 
افواب و دربن و  راوسکت  رهاظم ، رـسپ  بیبح  ار  دوخ  دـناوخیم و  زجر  بیبح ، . دـنداد تاـجن  ار  وا  هتفاتـش  شناراـی  داـتفا . بسا  زا  وا  دز و 

نب لیدب  مان  هب  میمتینب  زا  يدرم  درک . یتخـس  دربن  درکیم . یفرعم  رتراکزیهرپ  رتیوق و  تجح  رظن  زا  ار  دوخ  هورگ  دـناوخیم و  روبص 
نوچ دنکفا . ار  بیبح  هزین  اب  دمآ ، نادـیم  هب  میمتینب  زا  يرگید  درم  تشک . ار  يو  دز و  وا  رـس  رب  یتبرـض  يو  درک . هلمح  وا  رب  میرص 

: تفگ وا  هب  نیصح  درک . ادج  شندب  زا  رس  دمآ و  دورف  یمیمت  درم  نآ  داتفا . دز و  وا  رس  رب  ریشمش  اب  ریمن  نب  نیـصح  دزیخرب  تساوخ 
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مدرم ات  مزیوایب  مبسا  ندرگ  زا  ات  هدب  ار  وا  رس  سپ  تفگ : نیصح  متشک . ار  وا  ییاهنت  هب  نم  تفگ : يو  مکیرش . وت  اب  وا  نتـشک  رد  نم 
يریگیم وا  نتشک  يارب  هک  مه  ياهزیاج  ورب . دایزنبا  دزن  ریگب و  ار  رـس  وت  هاگنآ  متـشاد . تکرـش  وا  نتـشک  رد  نم  هک  دننادب  دننیبب و 

هب ار  بیبح  رـس  درم  نآ  دنداد . هحلاصم  یتشآ و  هنوگنآ  ود  نآ  نیب  شناشیوخ  تفریذـپیمن . وا  تسین . يزاین  نآ  هب  ارم  تدوخ ؛ لام 
هفوـک هب  نوـچ  داد . سپ  وا  هـب  ار  رـس  دز و  رکـشل  رد  يرود  دوـب ، هـتخیوآ  شبـسا  ندرگ  هـب  ار  رهطم  رـس  نآ  هـک  یلاـح  رد  وا  داد . وا 

ار وا  دوب  یناوجون  هک  رهاظم  نب  بیبح  رسپ  مساق  تفر . دایزنبا  رـصق  يوس  هب  تخیوآ و  نیز  دنب  زا  ار  بیبح  رـس  درم  نآ  دنتـشگزاب ،
. تسین يزیچ  تفگ : ییآیم ؟ نم  لابند  هب  ارچ  رـسپ ! دیـسرپ : داـتفا . کـش  هب  درم  نآ  تفر . وا  اـب  رـصق  نورد  اـت  درک و  شبیقعت  دـید .
هن تفگ : مراپس ؟ كاخ  هب  ار  نآ  ات  یهدیم  ایآ  تسا . نم  ردپ  رس  تسوت ، اب  هک  يرس  نیا  تفگ : وگب . نم  هب  تسه ، يزیچ  هن ، تفگ :

نیرتدـب دـنوادخ  یلو  تفگ : ناوجون  . مبای تسد  یگرزب  يهزیاج  هب  نآ  نتـشک  اب  مهاوخیم  نم  تسین ، نآ  نفد  هب  یـضار  ریما  مرـسپ ،
هب هدرک  ریگلفاغ  ار  وا  ات  شردپ  لتاق  بیقعت  زج  تشادن  يراک  تسیرگ . دوب و  رتهب  وت  زا  هک  یتشک  ار  یـسک  ادخ  هب  دـهدیم . ترفیک 

هاگرکشل دراو  بیبح  رسپ  هک  دوب  لوغشم  گنج  هب  اریمجا  رد  بعصم  دیسرارف . ریبز  نب  بعصم  نامز  نآ  رد  دشکب . ار  وا  شردپ  ماقتنا 
ار وا  ریـشمش  اب  دـش و  شاهمیخ  دراو  دوب ، هتفر  باوخ  هب  وا  هک  زورمین  اـت  دوب  تصرف  یپ  رد  تفاـی . شاهمیخ  رد  ار  ردـپ  لـتاق  دـش . وا 

نارای مدوخ و  دومرف : تسکش و  مهرد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  وا  گرم  دش ، هتـشک  رهاظم  نب  بیبح  نوچ  تسا : هتفگ  فنخموبا  . تشک
[ . 280 . ] مراذگیم ادخ  باسح  هب  ار  دوخ  رگتیامح 

نیق نب  ریهز 

اب نیق ، رـسپ  مریهز ، نم  : دـناوخیم زجر  هنوگنیا  هک  یلاح  رد  دـمآ ، نادـیم  هب  نیق  نب  ریهز  وا  زا  سپ  هحفـص 141 ] دیوگ [ : یمزراوخ 
و راکزیهرپ ، وکین و  ترتع  زا  ربمایپ و  طبـس  ود  زا  یکی  مالـسلاهیلع  نیـسح  منکیم . عاـفد  امـش  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  ریـشمش 

هلمح تساوخ  نوچ  هک  تسا  تیاور  . تسین يراـع  چـیه  مزیتسیم و  امـش  اـب  تسادـخ . لوسر  کـشیب  نآ  تسا و  یگتـسارآ  تنیز و 
هللادبع و نب  ریثک  درک . یتخـس  دربن  تفاتـش و  نادیم  هب  هاگنآ  دوتـس . یتایبا  اب  ار  وا  دز و  ماما  يهناش  رب  تسد  داتـسیا و  ماما  رانک  دنک ،

لتاق دنکن و  ترود  شتمحر  زا  ادخ  ریهز ! يا  دومرف : شاهرابرد  ماما  دش ، دیهش  نوچ  دندرک . شدیهـش  دنتخات و  وا  رب  سوا  نب  رجاهم 
هدرک لقن  يراعـشا  اجنیا  رد  يربط  [ . 281 . ] درک لیدـبت  كوخ  نومیم و  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  یموق  تنعل  نوچمه  دـنک ، تنعل  ار  وت 

[ . 282 . ] دناوخ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  باطخ  ریهز ، هک 

لاله نب  عفان 

. تفریمن اطخ  شیاهریت  دنکفایم و  ریت  نانآ  هب  يو  تفر . نادـیم  هب  عفان -  نب  لاله  ای  لاله -  نب  عفان  ریهز ، زا  سپ  : دـیوگ یمزراوخ 
ییاـهریت دـشخبیمن . يدوس  ار  ناـج  ساره  و  رادـناشن ، ییاـهریت  منکفایم ، ریت  : تفگیم تخادـنایم و  ریت  دوـب . هدز  اـنح  ار  شناتـسد 

نینچ هک  یلاح  رد  درب و  ریشمش  يهضبق  هب  تسد  دش . مامت  شیاهریت  ات  دنکفا  ریت  ردق  نآ  دزاس . هدنکآ  ار  نمـشد  نیمز  هک  نیگآرهز 
؛ تسا نم  يوزرآ  موش  هتشک  زورما  رگا  تسا . یلع  نیـسح و  نییآ  نم  نییآ  یلمج ؛ ینمی  ناوج  نآ  منم  : تخات نانآ  رب  دناوخیم  زجر 

دوب هتشون  شریت  ياههبوچ  رب  ار  دوخ  مان  لاله ، نب  عفان  : دیوگ يربط  [ . 283 . ] درک مهاوخ  رادید  دوخ  لمع  اب  تسا و  نم  يهدیقع  نیا 
نارای زا  نت  هدزاود  دـندش  حورجم  هک  نانآ  زج  مایلع .» نییآ  رب  نم  مایلمج ، نم  : » تفگیم تخادـنایم و  ریت  رادـناشن  اهریت  نآ  اـب  و 

رمع دندرب . دعس  رمع  دزن  هتفرگ و  ار  وا  شناهارمه  رمش و  دش . ریـساو  تسکـش  شیاهوزاب  ات  دز  ریـشمش  ردق  نآ  تشک . ار  دعـس  رمع 
رب نوـخ  هک  یلاـح  رد  مدوـب . هچ  یپ  رد  هک  دـنادیم  مراـگدرورپ  تفگ : يدرک ؟ نینچ  تدوـخ  اـب  ارچ  عفاـن ! وـت  رب  ياو  تـفگ : دـعس 

. منکیمن تمالم  ار  دوخ  هزرابم  نیا  رب  متشک و  ار  امـش  زا  رفن  هدزاود  ناحورجم ، هحفص 142 ] زا [  ریغ  تفگیم : دوب  يراج  شتروص 
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یهاوـخیم رگا  يدروآ ، ار  وا  تدوـخ  تفگ : شکب . ار  وا  تفگ : دعـس  رمع  هب  رمـش  دـیدرکیمن . مریـسا  متـشاد  ییوزاـب  تسد و  رگا 
هک ینک  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادـخ  هک  دوب  راوگان  تیارب  يدوب ، ناملـسم  رگا  ادـخ  هب  تفگ : عفان  دیـشک . ریـشمش  رمـش  شکب . تدوخ 

. درک دیهـش  ار  وا  رمـش  هاگنآ  داد . رارق  شتاقولخم  نیرتدب  تسد  هب  ار  ام  تداهـش  هک  ساپـس  ار  ادخ  تسا . هتـشغآ  ام  نوخ  هب  تتـسد 
[ . 284]

ءاثعشلاوبا دایز  نب  دیزی 

دز و وناز  مالسلاهیلع  نیسح  ربارب  رد  هلدهبینب ، يهفیاط  زا  يدنک  دایز  نب  دیزی  ءاثعـشلاوبا  : دیوگ جیدخ  نب  لیـضف  زا  لقن  هب  فنخموبا 
، هلدهب دنزرف  منم  تفگیم : درکیم  اهر  ریت  هک  راب  ره  دوب و  زادـناریت  يو  داتفین . نیمز  رب  مادـک  چـیه  ریت ، جـنپ  زج  هک  دـنکفا  ریت  دـص 

شیاهریت نوچ  هدب . رارق  تشهب  ار  وا  شاداپ  ناسرب و  فده  هب  ار  شریت  ایادخ ! دومرفیم : زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هلجرع . ناراوسکت 
دوب ادهش  نیلوا  ءزج  يو  متـشک ، ار  رفن  جنپ  هک  تسا  نشور  نینچ  میارب  تفرن . رده  مادک  چیه  ریت ، جنپ  زج  تفگ : داتـسیا و  دنکفا ، ار 

منیسح روای  نم  اراگدرورپ ! اههشیب ، رد  هدیمرآ  نایژ  ریش  زا  رتعاجـش  تسا ، رـصاهم  مردپ  دیزی و  منم  دوب : نینچ  اروشاع  زور  وا  زجر  و 
ار ماما  ياهداهنـشیپ  نوچ  دوب و  هدـمآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  گنج  هب  دعـس  رمع  هارمه  هک  دوب  یناسک  زا  يو  . دعـس رمع  يهدـنراذگاو  و 

[ . 285 . ] دش دیهش  ات  دیگنج  وا  باکر  رد  تسویپ و  ماما  هب  دنتفریذپن ،

رذوبا مالغ  نوج ،

نم فرط  زا  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دش . دربن  يهدامآ  دوب  مافهیـس  هک  يرافغ  رذوبا  مالغ  نوج  : دیوگ بلاطیبا  نب  دمحم 
یـشوخ نارود  رد  نـم  ربماـیپ ! رـسپ  يا  تـفگ : نـکم . راـتفرگ  اـم  هار  هـب  ار  دوـخ  یـسرب ، تیفاـع  هـب  اـت  يدـمآ  اـم  یپ  رد  وـت  يدازآ .

ات راد  ماینازرا  ار  تشهب  تسا ، هایـس  ماهرهچ  میوربآ و  مک  وبدب و  هچرگ  ادخ  هب  منک ؟ ناتیاهر  یتخـس  رد  کنیا  مدوب ، امـشراوخهزیر 
. دزیمآ امـش  ياهنوخ  هب  هایـس  نوخ  نیا  ات  موشیمن  ادـج  امـش  زا  زگره  ادـخ ، هب  هن  دوش . دیفـس  ماهرهچ  نوزفا و  متفارـش  شوخ و  میوب 

نادنزرف زا  عافد  رد  هک  دننیبیم  هنوگچ  ار  هایـس  مالغ  نیا  ریـشمش  ياههبرـض  نارفاک ، : دـناوخیم زجر  نینچو  تخادرپ  گنج  هب  سپس 
تداهـش هب  ات  دیگنج  ردقنآ  . مراد تشهب  دیما  تمایق  زور  رد  منکیم و  عافد  نانآ  زا  نابز  تسد و  اب  ؟ دـگنجیم هحفص 143 ] دمحم [ 

نک شروشحم  ناکین  اب  نادرگ و  شوخ  ار  شیوب  دیفس و  ار  شاهرهچ  ادنوادخ  دومرف : دمآ و  وا  نیلاب  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیـسر .
هدرک تیاور  مالسلاهیلع  داجس  ماما  زا  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  : دیوگ یـسلجم  يهمالع  [ . 286 . ] روآ ییانـشآ  دمحم  لآ  دمحم و  وا و  نیب  و 

نآ زا  کـشم  يوب  هک  هتفاـی  ار  نوج  دـسج  زور  هد  زا  سپ  دـندرپسیم . كاـخ  هب  ار  ناگتـشک  دـندشیم و  رـضاح  نادـیم  رد  مدرم  هک 
[ . 287 ! ] داب وا  رب  ادخ  ناوضر  دمآیمرب .

يرافغ ناوج  ود 

تـسود هللادبعابا ! ای  دنتفگ : هداد و  مالـس  دندمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  رافغ  يهلیبق  زا  نامحرلادبع  هللادبع و  دـیوگیم : زراوخ 
ترـضح دندمآ . ماما  شیپ  نایرگ  ود  نآ  دـییایب . کیدزن  امـشرب ! نیرفآ  دومرف : ماما  میوش . هتـشک  وت  ربارب  رد  مینک و  عافد  وت  زا  میراد 

هیرگ ناـمدوخ  يارب  موـش ! تیادـف  دـنتفگ : دوـش . نشور  ناتناگدـید  يدوزب  مراودـیما  دـینکیم ؟ هیرگ  ارچ  مناـگدازردارب ! يا  دوـمرف :
دهد ناتـشاداپ  دنوادخ  ناگدازردارب ! يا  دومرف : میرادن . وت  زا  عافد  تردـق  دـناهدرک و  تاهرـصاحم  هک  مینکیم  هیرگ  وت  رب  مینکیمن ،

ترـضح اب  سپـس  . دـهدب امـش  هب  ار  نیقتم  شاداـپ  نیرتهب  ادـخ  دـیریگیم . راـک  هب  نم  يراـی  تاـساوم و  رد  دـیراد ، ناوت  رد  هچنآ  هک 
[ . 288 . ] دندش دیهش  تخس  يدربن  زا  سپ  دنتفر و  نادیم  هب  هدرک  یظفاحادخ 
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يرباج درمناوج  ود 

هتفگ و مالـس  ماـما  هب  دـندمآ و  شیپ  نادـمه  يهلیبـق  زا  يرباـج  ناوـج  ود  هللادـبع ، نب  کـلام  ثراـح و  نـب  فیـس  : دـیوگ یمزراوـخ 
هحفص 144 ] [ . ] 289 . ] دندیسر تداهش  هب  هناریلد  يدربن  زا  سپ  دنتفاتش و  نادیم  هب  هدرک و  یظفاحادخ 

یمابش دعسا  نب  ۀلظنح 

هب تبسن  رادشه  هک  دناوخ  ار  نآرق  زا  یتایآ  نمشد ، هاپس  هب  باطخ  داتسیا و  ماما  ربارب  رد  دمآ و  یمابـش  دعـسا  نب  ۀلظنح  : دیوگ يربط 
باذع ات  دیشکیم  ار  نیـسح  ایآ  موق ! يا  تفگ : هاگنآ  و  [ » 290 ... ] بازحالا موی  لثم  مکیلع  فاخا  ینا  موق  ای  : » دوب یهلا  باذـع  لوزن 
تمحر دومرف : وا  هب  باطخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  [ . 291 .« ] ددرگ ماکان  دیمون و  ددنب ، غورد  هک  ره  و  « ؟ دیآ دورف  امش  رب  یهلا  تخس 

ار تنارای  وت و  نوخ  ات  دنتـساخرب  نانآ  هک  هاگنآ  دندش ، باذع  قحتـسم  دـندرک  در  ار  وت  قح  توعد  نوچ  نانآ  هلظنح ! يا  وت  رب  ادـخ 
رتسانـش نید  نم  زا  وـت  تیادـف ! هب  مناـج  ییوـگیم  تسار  تـفگ : دناهتـشک . ار  وـت  حـلاص  ناردارب  هـک  نوـنکا ، هـب  دـسر  هـچ  دـنزیرب ،

؛ تسا نآ  رد  هچنآ  تسایند و  زا  رتهب  هچنآ  يوس  هب  باتش  دومرف : ماما  میدنویپن ؟ نامناردارب  هب  میچوکن و  ترخآ  هب  ایآ  يرتهتـسیاشو .
[ . 292 . ] دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  تفاتش . نادیم  هب  درک و  یظفاحادخ  داد و  مالس  ماما  هب  يو  ! يدبا یتموکح  يوس  هب 

بذوش سباع و 

هچ تفگ : ینک ؟ هچ  يراد  میمصت  لد  رد  بذوش ! دیـسرپ : دندمآ . رکاشینب  مالغ  بذوش ، يرکاش و  بیبشیبا  نب  سباع  : دیوگ يربط 
گنج هب  سپ  دوب . نامگ  وت  يهرابرد  هنوگ  نیمه  تفگ : موش . هتشک  ات  مگنجیم  ادخ  ربمایپ  رتخد  رـسپ  زا  عافد  هار  رد  وت ، هارمه  منک !

زا رتراوازس  یسک  کنیا  مه  رگا  مربب . ار  تتداهش  رب  ربص  شاداپ  مه  نم  دراذگب و  ادخ  باسح  هب  ار  وت  تداهش  ات  باتشب  ماما  ربارب  رد 
دیاب هک  تسا  يزور  زورما  منک . لمحت  ادخ  باسح  هب  ار  نآ  نم  دباتشب و  دربن  هب  نم  زا  رتدوز  وا  ات  متـشاد  تسود  دوب ، مشیپ  نم  هب  وت 

. درک مالـس  ماما  هب  تفر و  ولج  تسا . باسح  ادرف  تسین ؛ راک  يارب  یلاجم  رگید  زورما  زا  سپ  هک  میریگب  شاداپ  ادـخ  زا  میناوتیم  اـت 
نیمز يور  یکیدزن  رود و  چـیه  زورما  هللادـبعابا ! ای  تفگ : بیبشیبا  نب  سباع  هاگنآ  . دـش هتـشک  ات  دـیگنج  تفاتـش و  نادـیم  هب  هاگنآ 
نینچ موش ، تتداهـش  عناـم  منک و  عاـفد  وت  زا  منوخ  ناـج و  زا  رتزیزع  يزیچ  اـب  متـسناوتیم  رگا  تسین . وـت  زا  رتـبوبحم  رتزیزع و  میارب 

ریشمش اب  سپس  متـسه . تردپ  وت و  شور  هحفـص 145 ] نییآ و [  رب  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  هللادـبعابا ! يا  وت  رب  مالـس  مدرکیم .
لقن دوب  زور  نآ  دـهاش  هک  میمت  نب  عیبر  مان  هب  يدرم  زا  فنخموبا  . دوب یتبرـض  رثا  شایناشیپ  رد  هک  یلاح  رد  تخات ، نمـشد  رب  هتخآ 
ریـش نیا  مدرم ! يا  متفگ : دوب . مدرم  نیرتعاجـش  زا  مدوب . هدید  اهگنج  رد  ار  وا  شمتخانـش . دیآیم ، هک  مدید  ار  سباع  نوچ  دـنکیم :

زا دینک . شنارابگنس  تفگ : دعس  رمع  دیبلطیم . دروامه  نادیم  رد  هتسویپ  وا  دورن . وا  دربن  هب  یـسک  تسا . بیبشیبا  رـسپ  تسا ، ناریش 
شیب هک  شمدید  ادخ  هب  درک . هلمح  نانآ  رب  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  دوخهالک  هرز و  دید ، نینچ  نوچ  دندیراب . گنس  شفرط  هب  وس  ره 
مدید یگرب  زاسرپ و  نادرم  تسد  رد  ار  وا  رس  دیوگ : . دیسر تداهش  هب  دندرک و  هرصاحم  ار  وا  وس  ره  زا  دنازیرگیم . ار  رفن  تسیود  زا 

نیا اب  تسا . هتشکن  ییاهنت  هب  سک  چیه  ار  وا  دینکن . لادج  تفگ : دندمآ . دعس  رمع  دزن  ماهتشک . ار  وا  نم  دندرکیم  اعدا  مادک  ره  هک 
[ . 293 . ] تخاس هدنکارپ  ار  نانآ  نخس 

يوادیص دلاخ  نب  ورمع 

شوخ مدنویپب . منارای  هب  ماهتفرگ  میمـصت  تفگ : دـمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  روضح  هب  يوادیـص  دـلاخ  نب  ورمع  : دـیوگ یمزراوخ 
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درک هناروالد  يدربن  تفر و  میوشیم . قحلم  وت  هب  مه  ام  رگید  یتعاس  ورب ، دومرف : وا  هب  ماما  منیبب . هتشک  اهنت و  ار  وت  منامب و  هک  مرادن 
[ . 294 . ] دیسر تداهش  هب  ات 

ریضح نب  ریرب 

يدرم : دیوگ غابصنبا  . دناهتفگ نیـصح  ریـضح و  ریـضخ ، مه  ار  شردپ  مان  دیزی . دیرب ، ریرب ، نوچمه : تسا ، هدش  لقن  نوگانوگ  وا  مان 
شیپ ات  هدـب  هزاـجا  ارم  ربماـیپ ! رـسپ  يا  درک : ضرع  ماـما  هب  دوب . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  اـب  نیـصح  نب  دـیزی  ماـن  هب  اـسراپ  هتـسراو و 

: دومرف داد و  هزاجا  ماما  درادرب . بآ ) يهرصاحم  زا   ) تسد دیاش  منزب . فرح  وا  اب  بآ  يهرابرد  مورب و  دعس  رمع  هورگ  نیا  يهدرکرس 
هک تارف  بآ  نیا  تفگ : يو  هب  تفریذـپن . دعـس  رمع  درک . وـگتفگ  وا  اـب  بآ  يهراـبرد  تفر و  دعـس  رمع  دزن  يو  تسوـت . اـب  راـیتخا 

هحفص 146] كاپ [  ترتع  شنادناخ و  نارسمه و  ناردارب و  ربمایپ و  رتخد  رسپ  نیـسح  يراذگیمن  دنـشونیم ، نآ  زا  ارحـص  تاناویح 
ریز هب  رـس  دعـس  مرع  یناملـسم ؟ یـسانشیم و  ار  ربمایپ  ادخ و  هک  ینکیم  لایخ  تقو  نآ  دـنریمب !؟ یگنـشت  زا  ات  دنـشونب  نآ  زا  ربمایپ 

، مهاگآ راک  نیا  رطخ  زا  نم  تسا . هداتـسرف  تیرومأم  نیا  هب  ارم  هللادیبع  یلو  منادیم  ار  تنخـس  تقیقح  نم  ینالف ! تفگ : تخادـنا و 
مالسلاهیلع نیـسح  ماما  دزن  درم  نآ  مراذگاو . يرگید  هب  ار  ير  هک  دهدیمن  هزاجا  ملد  مهدب . تسد  زا  مناوتیمن  ار  ير  تموکح  یلو 

هزاجا ماـما  زا  ریرب  تفاـی ، تدـش  ماـما  رب  یگنـشت  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  یخرب  [ . 295 . ] تفگزاـب ار  دعـس  رمع  نانخـس  تشگرب و 
خـساپ مه  نانآ  تفگ . تشذـگ  هچنآ  ریظن  ینانخـس  تفر و  ریرب  داد . هزاجا  ماما  دـنک . وگتفگ  نانآ  اب  بآ  يهرابرد  دورب و  ات  تساوخ 

هک تساوخ  وا  زا  ماما  نامثع .) لـتق  هب  هراـشا   ) داد ناـج  هنـشت  دوب  وا  زا  شیپ  هکنآ  هک  هنوگنآ  دریمب ، یگنـشت  زا  دـیاب  نیـسح  دـنداد :
هک لقعم  نب  دیزی  : دـنکیم تیاور  البرک  رد  نارـضاح  زا  ریهز  نب  فیفع  زا  لقن  هب  يربط  [ . 296 . ] درادرب نانآ  اب  نتفگ  نخـس  زا  تسد 

! مسق ادخ  هب  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  ادخ  يدید  ریـضح ! نب  ریرب  يا  تفگ : دـمآ و  نوریب  دعـس  رمع  هاپـس  زا  دوب  هملـسینب  نانامیپمه  زا 
رد وت  نم و  هک  تسه  تداـی  اـیآ  يدوـبن . وـگغورد  نیا  زا  شیپ  ییوـگیم ؟ غورد  تفگ : درک . يدـب  وـت  هب  درک و  یبوـخ  نم  اـب  ادـخ 

تیادـه و ماما  تسا و  هدـننک  هارمگ  هارمگ و  هیواـعم  درک و  متـس  فارـسا و  شیوخ  رب  ناـمثع  هک  یتفگیم  وت  میتفریم و  ناذولینب » »
یهاوـگ مه  نم  تفگ : تسا . نم  نخـس  هدـیقع و  نیا  هک  مهدیم  یهاوـگ  تفگ : ریرب  تـسا ؟ مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  تـقح ،

ات ایب  هاگنآ  داب . هتـشک  تسا  لطاب  رب  هک  ره  داب و  وگغورد  رب  ادـخ  باذـع  هک  منک  نیرفن  ایب  تفگ : ریرب  یناـهارمگ . زا  وت  هک  مهدیم 
هک دز  ریرب  رب  یتبرـض  لقعم  نب  دـیزی  ادـتبا  دـنتخادرپ . دربن  هب  مه  اب  هاگنآ  دـندروآ . الاب  نیرفن  هب  اهتـسد  دـندمآ و  نوریب  مینک . هزرابم 
رد نانچمه  ریرب  ریـشمش  هک  یلاح  رد  دیتلغورف ، دیـسر و  شزغم  هب  تفاکـش و  ار  وا  دوخهالک  هک  دروآ  دورف  یتبرـض  ریرب  دوبن . يراک 

. دوب زیوالگ  ریرب  اب  یتعاس  درک و  هلمح  ذـقنم  نب  یـضر  دروآ . نوریب  شرـس  زا  ار  ریـشمش  تساوخیم  هک  شمنیبیم  ایوگ  دوب . شرس 
يراق ریـضح  ریرب  نیا  متفگ : دـنک ، هلمح  وا  هب  تساوخیم  رباج  نب  بعک  دـیبلط . يراـی  هب  ار  نارگید  یـضر  تسـشن . شاهنیـس  رب  ریرب 

ار فیرح  غامد  هرهچ و  درک ، سح  ار  هزین  شزوس  هک  ریرب  دز . ریرب  تشپ  هب  هزین  اب  تخومآیم . نآرق  اـم  هب  دجـسم  رد  هک  تسا  نآرق 
ریـشمش يهبرـض  اب  هاگنآ  دوب . هدرک  ورف  وا  تشپ  رب  ار  هزین  دنکفا و  يرانک  ار  وا  دز و  ریرب  رب  هزین  اب  بعک  دنک . ار  نآ  تفرگ و  نادـند 

و هحفص 147 ] دناکتیم [  شسابل  زا  كاخ  هتساخرب و  هک  منیبیم  ار  هداتفا  يدبع  درم  نآ  نم  ایوگ  دیوگ : فیفع  . دروآرد ياپ  زا  ار  وا 
مشچ هب  يرآ  تفگ : يدید ؟ تدوخ  ایآ  متفگ : دیوگ : درک . مهاوخن  شومارف  زگره  هک  يدرک  یفطل  نم  رب  يدزا ! ردارب  يا  تفگیم :

همطاـف رـسپ  دـض  رب  وت  تفگ : رباـب  رتـخد  راون  شرهاوخ  اـی  شرـسمه  تشگرب ، رباـج  نب  بعک  نوـچ  . مدینـش مشوـگ  هب  مدـید و  دوـخ 
نب ریرب  : دیوگ لاتف  [ . 297 . ] تفگ مهاوخن  نخـس  وت  اب  رگید  ادخ ! هب  يدش . بکترم  یگرزب  هانگ  یتشک ؛ ار  نایراق  رورـس  يدـیگنج و 

هک ره  تسا ؛ ریضح  مردپ  مریرب و  نم  دناوخیم : ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  دوب . شنامز  لها  نیرتیراق  هک  تفر  نادیم  هب  ینادمه  ریضخ 
[ . 298 . ] تسین وا  رد  يریخ  دشاب ، هتشادن  يریخ 
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نیسح ماما  مالغ  ورمع ، نب  ملسا 

نیا هک  یلاح  رد  تفر و  نادـیم  هب  دوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نامالغ  زا  یبرع و  هب  انـشآ  نآرق و  يراق  هک  كرت  یمالغ  : دـیوگ یمزراوخ 
مفک رد  مغیت  هاگره  دوشیم . رپ  میاهریت  زا  اوه  دیآیم و  شوج  هب  مریـشمش  هزین و  تبرـض  زا  ایرد  : تخادرپ دربن  هب  دـناوخیم ، ار  زجر 

وا نیلاب  هب  ماـما ، داـتفا . نیمز  رب  دـندرک و  شاهرـصاحم  فرط  ره  زا  تشک . ار  یهورگ  . دفاکـشیم ار  زوتهنیک  دوسح  لد  دوش ، راکـشآ 
[ . 299 . ] دیشک رپ  ادخ  يوس  هب  دز و  يدنخبل  دید ، ار  ماما  دوشگ و  مشچ  يو  تشاذگ . شتروص  هب  تروص  تسیرگ و  دمآ و 

ثرح نب  ةدانج 

. دش دیهش  هکنآ  ات  دیگنج  تفر و  نادیم  هب  دناوخیم  زجر  هک  یلاح  رد  يراصنا  ثراح  نب  ةدانج  وا  زا  سپ  : دیوگ زین 

هدانج نب  ورمع 

يهداز رب  ار  هحفص 148 ] لاجم [  نومـضم : نیا  اب  دناوخیم  يراعـشا  هک  یلاح  رد  تفر ، نادیم  هب  هدانج  نب  ورمع  وا  زا  سپ  : دیوگ زین 
، تسا نیگنر  نارفاک  نوخ  زا  ناشیاههزین  هک  ینارجاهم  اب  نک ، راچد  اـنگنت  هب  ار  وا  شاهناـخ  نورد  رد  ناراوسکت  اـب  نک و  گـنت  دـنه 

دنداهن رانک  ار  نآرق  رارـشا ، يرای  رد  هک  دوشیم  نیگنر  یناسک  نوخ  زا  اههزین  زورما  نارجاف . نوخ  زا  زورما  ربمایپ و  باکر  رد  يزور 
تسا نم  بجاو  فیلکت  نیا  زورما ، مگنجیم . یناقساف  اب  هتسویپ  نارب  ریشمش  اب  مسق  ادخ  هب  دندش . ردب  رد  دوخ  ياههتشک  هاوخنوخ  و 

[ . 300 . ] دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  درک و  هلمح  . منکیم دربن  يدروامه و  زور ، ره  و 

دیهش دنزرف  یناوج 

رـسپ لباقم  رد  مدنزرف ! تفگ : شردام  دمآ . نوریب  دوب  وا  اب  شردام  دوب و  هدش  دیهـش  نادیم  رد  شردپ  هک  یناوج  وا  زا  سپ  : دیوگ زین 
دـشاب هتـشادن  تسود  شردام  دیاش  هدش ، دیهـش  ناوج  نیا  ردپ  دومرف : ماما  دمآ . نوریب  دشاب . تفگ : يوش . دیهـش  ات  نک  هزرابم  ربمایپ 

نم هدنامرف  دناوخیم : زجر  هک  یلاح  رد  تفر ، نادیم  هب  تسا . هداد  روتسد  نم  هب  مردام  ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : ناوج  دور . نادیم  هب  هک 
ات دیگنج  ؟ دیسانشیم ییاتمه  وا  يارب  ایآ  همطاف . یلع و  دنزرف  ریذن ، ریشب و  ربمایپ  یشوخلد  يهیام  یبوخ ! يهدنامرف  هچ  تسا و  نیسح 

! ممشچ رون  مرسپ ! نیرفآ  تفگ : تفرگرب و  ار  رس  نآ  شردام  دندرک . باترپ  ماما  هاگودرا  هب  دندرک و  ادج  ار  شرس  دش . هتـشک  هکنآ 
فرط هب  ناناوخزجر  تفرگرب و  ار  همیخ  دومع  تشکار . وا  درک و  باترپ  نمشد  زا  يدرم  فرط  هب  ار  رس  نآ  سپـس  مبلق ! شخب  يداش 
ترایز رد  باحـصا  زا  ادهـش  ریاس  یماسا  [ . 301 . ] درک شیاـعد  ددرگرب و  هک  داد  روتـسد  ماـما  تشک . ار  رفن  ود  درک و  هـلمح  نمـشد 

هدمآ هسدقم  يهیحان  ترایز  رد  هک  ار  نانآ  مان  اهنت  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  باحـصا  زا  رگید  يادهـش  : دـیوگ سوواط  نب  دیـسهیحان 
نآ يدسا ، يهجسوع  نب  ملسم  رب  مالس  تسا ...: هدرب  مان  ار  باحصا  يادهش  يهمه  دراد و  سوواط  نب  دیـس  هک  یلقن  میروآیم . تسا 
وت قح  يادا  زا  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  يرذع  هچ  هاگنآ  مینک ، اهر  ار  وت  ایآ  تفگ : ترـضح  نآ  هب  ددرگرب ، داد  هزاجا  وا  هب  ماما  هک  یتقو 

هحفص زا [  مگنجب  نانآ  اب  مراد  فک  رد  ریشمش  ات  منکشب و  ناشیاههنیـس  رد  ار  ماهزین  هکنآ  ات  مشکیمن  تسد  وت  زا  ادخ ! هب  هن  میراد ؟
ات متسین ، رادرب  تسد  وت  زا  مریمب  تباکر  رد  هکنآ  ات  مگنجیم و  نانآ  اب  گنس  اب  مشاب  هتـشادن  مه  حالـس  رگا  موشیمن . ادج  وت  [ 149

. مدش راگتسر  مسق  هبعک  يادخ  هب  تخاب و  ناج  هک  مشاب  ادخ  يادهش  زا  دیهش  نیلوا  درک و  تیادف  ار  شناج  هک  مشاب  یـسک  نیتسخن 
نم مهنمف   » يهیآ داتـسرف و  دورد  تمحر و  وت  رب  يدوب  هداتفا  نیمز  رب  یتقو  هک  داب  دوخ  ماـما  هب  تبـسن  تتاـساوم  وت و  رب  ادـخ  ساـپس 
دعس رب  مالس  . دنتشاد تکراشم  وت  لتق  رد  هک  هراکشخ  نب  هللادبع  یبابـض و  هللادبع  رب  ادخ  تنعل  دومرف . توالت  ار  [ » 302 ... ] هبحن یضق 
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دوبن رد  هک  دنادب  دنوادخ  ات  میراذگیمناو  ار  وت  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  داد ، تشگزاب  يهزاجا  ماما  نوچ  هکنآ  یفنح ، هللادبع  نب 
هدـنز سپـس  موشیم ، هتـشک  هک  منادـب  رگا  ادـخ  هب  میتـشاد . هگن  ار  وا  تمرح  وـت  زا  عاـفد  اـب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

وت هار  رد  ات  موشیمن  ادـج  وت  زا  دـننکیم ، نینچ  نم  اب  راب  داتفه  دـنهدیم و  داـب  رب  ار  مرتسکاـخ  موشیم و  هدـنازوس  سپـس  مدرگیم ،
يدرک و عافد  دوخ  ماما  زا  یتخاب و  ناج  وت  تساهتنایب . تمارک  نآ  زا  دـعب  تسین و  ندـش  هتـشک  راب  کی  زج  هک  هن ، ارچ  موش ، هتـشک 

ناتهارمه العا  توکلم  رد  دـنک و  روشحم  نادیهـش  امـش  يهرمز  رد  ار  ام  دـنوادخ  یتفاـی . تسد  ییادـخ  تمارک  هب  يدـبا  هاـگرارق  رد 
: یتفگ داد ، تشگزاب  يهزاجا  هک  هاگنآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  هک  وت  رب  یهلا  ساپـس  مالـس و  یمرـضح . رمع  نب  ریـشب  رب  مالـس  . دزاـس
. مراذگاو ار  وت  كدنا  نارای  نیا  اب  دنـسرپب و  وت  يهرابرد  نم  زا  ناورهر  موش و  ادج  وت  زا  رگا  دنروخب  هدنز  هدـنز  ارم  نابایب  ناگدـنرد 

نب میعن  رب  مالـس  يراـصنا . بعک  نـب  نارمع  رب  مالـس  نآرق . يراـق  [ 303  ] ینادمه نیـصح  نب  دـیزی  رب  مالـس  . تسا یندـشن  زگره  نیا 
یندشن نیا  ادخ ! هب  هن  تفگ : ترـضح  نآ  هب  داد ، تشگزاب  يهزاجا  وا  هب  ماما  نوچ  هک  یلجب ، نیق  نب  ریهز  رب  مالـس  يراصنا . نالجع 
يهضرق نب  ورمع  رب  مالس  . درواین ار  يزور  نینچ  ادخ  منک ؟ ادیپ  تاجن  مدوخ  مراذگب و  ریسا  نانمشد  تسد  رد  ار  ربمایپ  رسپ  ایآ  تسا .

. یلجب لاله  نب  عفان  ربمالـس  یبلک . ریمع  نب  هللادبع  رب  مالـس  یحایر . دیزی  نب  رح  رب  مالـس  يدـسا . رهاظم  نب  بیبح  رب  مالـس  يراصنا .
رب مالس  قارح . نب  ةورع  نارسپ  يرافغ  نامحرلادبع  هللادبع و  رب  مالس  يوادیص . رهسم  نب  سیق  رب  مالس  يدسا . لهاک  نب  سنا  رب  مالس 

مالس ریهز . نارسپ  یبلغت  شرک  طساق و  رب  مالس  يدعس . دیزی  نب  جاجح  رب  مالـس  یلـشهن . هللادبع  نب  بیبش  رب  مالـس  رذوبا . مالغ  نوج 
نب دیزی  رب  مالس  یعبض . يهعیبض  نب  ورمع  رب  مالـس  یعبـض . کلام  نب  نیوج  رب  مالـس  کلام . نب  ۀماغرـض  رب  مالـس  قیتع . نب  ۀنانک  رب 

. يرمن ورمع  نب  بضق  رب  مالـس  ملـسم . نب  رماع  رب  مالـس  طیبث . نب  دیزی  نارـسپ  هللادیبع  هللادبع و  رب  مالـس  یـسیق . هحفـص 150 ] طیبث [ 
رب مالس  یفعج . لقعم  نب  ردب  رب  مالـس  یمعثخ . رـشب  نب  ریهز  رب  مالـس  کلام . نب  فیـس  رب  مالـس  ملـسم . نب  رماع  مالغ  ملاس ، رب  مالس 
رب مالس  ناسح . نب  رامع  رب  مالس  يدئاع . هللادبع  نب  عمجم  رب  مالـس  شرـسپ . جاجح و  نب  دوعـسم  رب  مالـس  یفعج . قورـسم  نب  جاجح 
رب مالس  وا . مالغ  دیعس ، رب  مالس  يوادیص . دلاخ  نب  رمع  رب  مالس  ینالوخ . رجح  نب  بدنج  رب  مالس  رب  مالس  یناملـس . ثراح  نب  نایح 

مالس هنیدمینب . مالغ  ملاس ، رب  مالس  ینابیش . یلع  نب  ۀلبج  رب  مالس  یعازخ . قمح  نب  ورمع  مالغ  رهاز  رب  مالس  رهاظم . نب  دایز  نب  دیزی 
ۀلظنح رب  مالس  يدئاص . يهمامثوبا  رب  مالس  یمرضح . ثودحا  نب  رمع  رب  مالس  يدزا . بیبح  نب  مساق  رب  مالس  يدزا . ریثک  نب  ملـسا  رب 

. يرکاش بیبشیبا  نب  سباع  رب  مالس  ینادمه . يهمالسیبا  نب  رامع  رب  مالس  یبحرا . هللادبع  نب  نامحرلادبع  رب  مالس  یمابش . دعـسا  نب 
ریمحیبا نب  راوس  هدش . ریـسا  حورجم  رب  مالـس  هللادـبع . نب  کلام  رب  مالـس  ثراح . نب  بیبش  رب  مالـس  يرکاش . مالغ  بذوش ، رب  مالس 

هچ سپ  دیتشاد . هک  يربص  نآ  يارب  امـش  رب  مالـس  . ناروای نیرتهب  يا  امـش  رب  مالـس  یعدنج . هللادبع  وا  حورجم  هارمه  رب  مالـس  یمهف .
تشادرب و ناتیاههدـید  زا  هدرپ  دـنوادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  دـهد . ناـتیاج  ناـکین  هاـگیاج  رد  دـنوادخ  ترخآ . تسا  یبوـخ  هاـگلزنم 

ترخآ هاگرارق  رد  ام  ماگشیپ و  ام  يارب  دیدوب و  اشوک  قح  زا  عافد  رد  امش  درک . ناتیاطع  راشرس  شاداپ  تخاس و  هدامآ  ار  ناتهاگیاج 
[ . 304 . ] داب امش  رب  یهلا  تاکرب  تمحر و  مالس و  دوب . میهاوخ  امش  اب 

تیبلها يادهش 

ربکا یلع 

هراشا

نایفـسوبا رتخد  وا  ردام  یفقث و  يهرمیبا  رتخد  هنمآ  شردام  هک  ار -  مالـسلاهیلع  ربکا  نیـسح  نب  یلع  نایماش  زا  يدرم  : دیوگ دعـسنبا 
. ورب یتـشاد  تسود  هک  اـج  ره  میریگب و  هماـنناما  تیارب  یهاوـخیم ، رگا  يراد . يدـنواشیوخ  هفیلخ  اـب  وـت  تفگ : دـناوخارف و  دوـب - 
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رب سپس  دوش . تاعارم  هک  دوب  رتمزال  نایفسوبا  يدنواشیوخ  زا  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يدنواشیوخ  مسق  ادخ  هب  تفگ :
ربمایپ هب  ام  دنگوس  ادـخ  يهناخ  هب  متـسه . یلع  نب  نیـسحدنزرف  یلع  نم  : دـناوخیم هحفـص 151 ] زجر [  هک  یلاـح  رد  درک ، هـلمح  وا 

یلع دوب . هدنامن  وا  اب  مالسلاهیلع  نیسح  نامدود  زج  یـسک  : دیوگ سوواط  نب  دیـس  [ . 305 . ] دایزنبا دعس و  رمع  رمـش و  زا  میرتراوازس 
، تسیرگن وا  هب  هاگنآ  داد . هزاجا  مه  ترضح  نآ  تفرگ . نادیم  نذا  شردپ  زا  دمآ و  نوریب  دوب  مدرم  نیرتابیز  زا  هک  مالـسلاهیلع  ربکا 
هک دوریم  نانآ  يوس  هب  یناوج  دشاب ! دهاش  ایادخ  : » دومرف تسیرگ و  دنکفاورف و  ار  شنامشچ  تسا . هدش  دیماان  وا  زا  هک  یـسک  هاگن 

هاگنآ میدرکیم ». هاگن  وا  هب  میدـشیم ، تربمایپ  ندـید  قاتـشم  هاگره  تسوت و  ربمایپ  هب  راـتفگ  قـالخا و  تقلخ و  رد  مدرم  نیرتهیبش 
یلع : دیوگ یمزراوخ  [ . 306 « ] يدرک عطق  ارم  محر  هک  هنوگنآ  دنک ، عطق  ار  تايدنواشیوخ  يهتشر  ادخ  دعس ! رسپ  يا  : » دیـشک دایرف 

هب هرهچ  دید ، ار  وا  مالسلاهیلع  نیسح  نوچ  دوب . هلاس  هدجه  ماگنه  نآ  تفر . نادیم  هب  دوب ، یفقث  يهرمیبا  رتخد  یلیل  شردام  هک  ربکا 
ربمایپ هب  مدرم  نیرتهیبش  راتفگ  قالخا و  تقلخ و  رد  هک  دوریم  موق  نیا  يوس  هب  یناوج  شاـب ! دـهاش  ایادـخ  تفگ : تفرگ و  نامـسآ 

رگا ریگب و  ناـنآ  زا  ار  نـیمز  تاـکرب  ادـنوادخ ! میتـسیرگنیم . شاهرهچ  هـب  میدــشیم  وـت  لوـسر  يامیــس  قاتــشم  هاـگره  تسوـت و 
هاگنآ دننک ، ناميرای  هک  دندرک  نامتوعد  نانیا  نکم . دنسرخ  نانآ  زا  زگره  ار  نامکاح  زاس و  ناشهقرفت  راچد  یتخاس ، ناشرادروخرب 

ار تايدنواشیوخ  يهتشر  دنوادخ  دوشیم ؟ هچ  ار  وت  دیـشک : دایرف  دعـس  رمع  هب  باطخ  ماما  هاگنآ  دندمآ . ام  گنج  هب  دنتخات و  ام  رب 
عطق ارم  يدـنواشیوخ  هک  هنوگنآ  دـشکب ، تباوختخر  رد  ار  وت  هک  دزاـس  طلـسم  وت  رب  ار  یـسک  دـهدن و  تکرب  ار  تراـک  دـنک و  عطق 

میهاربا و لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ ، : » دومن توالت  ار  هیآ  نیا  دنلب  يادص  اب  هاگنآ  یتشادن . ساپ  ربمایپ  اب  ارم  یکیدزن  تمرح  يدرک و 
یلع هاگنآ  : دیوگ [ . 308 [ » ] 307 . ] تساناد ياونـش  دنوادخ  دـنرگید و  یخرب  زا  یخرب  هک  ینامدود  دـیزگرب ، نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ 

هب میرتراوازـس . ربمایپ  هب  ام  دنگوس ! هبعک  هب  منیـسحلا . نب  یلع  نم  دناوخیم : زجر  هنوگ  نیا  هک  یلاح  رد  درک ، هلمح  مالـسلاهیلع  ربکا 
مزیتسیم امش  اب  ریشمش  اب  دوش ؛ مخ  ات  مگنجیم  امش  اب  هزین  هحفص 152 ] اب [  ردق  نآ  درک . دهاوخن  تموکح  ام  رب  هدازمارح  رـسپ  ادخ 

هکنآ اب  تفر و  الاب  ناشیاههتـشک  ینوزف  زا  نایفوک  نویـش  هکنآ  ات  دـیگنجیم  نانآ  اب  هتـسویپ  . يولع یمـشاه و  یناوج  زیتس  دنکـشب ؛ ات 
درک و مکاله  یگنـشت  ناـج ! ردـپ  تفگ : تشاد و  هک  ناوارف  ياـهمخز  اـب  تشگرب ، ردـپ  دزن  تشک . ار  ناـنآ  زا  رفن   1200 دوب ، هنشت 
: تفگ تسیرگ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مگنجب ؟ نانمـشد  اـب  مریگب و  ورین  اـت  تسه  بآ  ياهـعرج  اـیآ  دوـمن . مباـتیب  هرز  ینیگنس 
ار وا  نابز  روایب . ار  تنابز  مرـسپ ! دـننک . کمک  دـنناوتن  یهاوخب و  کمک  نانآ  زا  هک  تساراوگان  تردـپ  یلع و  دـمحم و  رب  مدـنزرف !
، بورغ زا  شیپ  مراودـیما  درگرب . دربـن  نادـیم  هب  راذـگب و  تناـهد  رد  ار  رتـشگنا  نیا  دومرف : داد و  يو  هب  ار  شیوـخ  رتـشگنا  دـیکم و 
تشگرب و ردپ  دزن  : دیوگ سوواط  نب  دیس  [ . 309 . ] يوشن هنشت  زگره  نآ  زا  سپ  هک  هنوگنآ  دنک ، تباریـس  دوخ  راشرـس  ماج  اب  تدج 
؟ مروایب بآ  اجک  زا  ناجرسپ ! : » دومرف تسیرگ و  ماما  تسه ؟ یبآ  ایآ  درک . مباتیب  هرز  ینیگنس  تشک و  ارم  یگنـشت  ناجردپ ! تفگ :
هک يوشیم  باریس  وا  راشرس  ماج  زا  ینکیم و  تاقالم  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدج  يدوزب  گنجب . رگید  یکدنا 

ار رفن  تسیود  تفاتش . مزر  نادیم  هب  هرابود  ناناوخزجر  مالسلاهیلع  ربکا  یلع  : دیوگ یمزراوخ  [ . 310 .« ] يدرگن هنشت  نآ  زا  سپ  رگید 
بسا ندرگ  رب  تسد  هک  وا  دندروآ . هلمح  وا  رب  ناشیاهریشمش  اب  مدرم  داتفاورف . دز . شرـس  قرف  رب  یتبرـض  يدبع  ذقنم  نب  ةرم  تشک .

دنلب يادص  اب  دیسر ، ولگ  هب  شناج  نوچ  دندرک . هعطق  هعطق  ار  وا  ریشمش  اب  نانمـشد  درب . نمـشد  هاگرکـشل  هب  ار  وا  بسا  دوب ، هتخادنا 
تشاد و مهاوـخن  یگنـشت  نآ  زا  سپ  هک  درک  مباریـس  شیاراوـگ  ماـج  اـب  هک  تسادـخ  لوـسر  مدـج  نـیا  کـنیا  ناجردـپ ! دز : داـیرف 
، تسا یفطصم  دمحم  مدج  نیا  ناجردپ ! دز : ادص  : دیوگ یحیرط  [ . 311 . ] تسا هدامآ  وت  يارب  مه  یماج  هک  باتشب  دوز  وت  دیوگیم :

: ] تسا یتـیاور  رد  [ . 312 . ] دـناوت قاتـشم  همه  و  يربک ، يهجیدـخ  ماهدـج  نیا  ارهز و  يهمطاف  ماهدـج  نیا  یـضترم و  یلع  مدـج  نیا 
نانیا ایند ! رس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  تفگیم : تشاذگ و  وا  تروص  هب  تروص  دمآ ، ربکا  یلع  نیلاب  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفص 153 ]
کمک دنهدن و  باوج  یناوخب و  ار  نانآ  هک  تسا  تخـس  تردـپ  دـج و  رب  ربمایپ . تمرح  کته  ادـخ و  هب  تبـسن  دنخاتـسگ  ردـق  هچ 
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داد روتـسد  ناناوج  هب  تشگنرب . مه  ياهرطق  دناشفا . نامـسآ  هب  تفرگرب و  وا  كاپ  نوخ  زا  یتشم  هاگنآ  دننک . يرای  دنناوتن  یهاوخب و 
دشکب ادخ  دومرف : ماما  : دیوگ سوواط  نب  دیـس  [ . 313 . ] دـندیگنجیم نآ  ولج  رد  هک  دـندروآ  ياهمیخ  هب  ار  وا  دـنروایب . همیخ  هب  ار  وا 

ایند رس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  دنخاتسگ . ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمرح  کته  ادخ و  رب  ردق  هچ  دنتـشک . ار  وت  هک  ار  یموق 
! مرسپ تفگیم : مالسلاهیلع  نیـسح  هک  مدینـش  مدوخ  شوگ  اب  زور  نآ  : دنکیم لقن  ملـسم  نب  دیمح  زا  دوخ  دنـس  اب  يربط  [ . 314 ! ] داب
ار ینز  منیبیم  ایوگ  دیوگ : ایند ! رس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  ربمایپ ! تمرح  کته  ادخ و  هب  دنخاتسگ  ردق  هچ  ار . وت  ناگدنـشک  دشکب  ادخ 

رتخد بنیز  دـنتفگ : تسیک ؟ وا  مدیـسرپ : هدازردارب ! ناجردارب ! داد : ادـن  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  ناباتـش  دـشخردیم ، دیـشروخ  لثم  هک 
همیخ هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  دنکفا . ربکا  یلع  دـسج  يور  ار  دوخ  دـمآ و  تسا . مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف 
لحم زا  ار  وا  دـیرادرب . ار  ناـتردارب  دوـمرف : دـندمآ . وا  فرط  هب  مه  ناـناوج  تـفر . شدـنزرف  فرط  هـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـنادرگرب .

رب ار  ربکا  یلع  رس  مالسلاهیلع  نیسح  : هک تسا  یتیاور  رد  [ . 315 . ] دندیگنجیم نآ  ربارب  رد  هک  دندرب  ياهمیخ  ولج  هتـشادرب ، شتداهش 
هب يدوزب  دنام و  اهنت  تردپ  یلو  يدیسر ، تحار  تمحر و  هب  يدش و  تحار  ایند  يهصغ  مغ و  زا  وت  اما  مرـسپ ! تفگ : تفرگ و  نماد 

تسوا و يالاو  لیاضف  رگنایب  هک  تسا  هدروآ  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  كوس  رد  یتایبا  یناهفـصا  جرفلاوبا  [ . 316 . ] دش دهاوخ  قحلم  وت 
هحفص 154 ] [ . ] 317 . ] دشورفیمن لطاب  هب  ار  قح  دهدیمن و  حیجرت  شنید  رب  ار  ایند  : تسا نینچ  نآ  رخآ  تیب 

كاپ نوخ 

جنپ هبنـشراهچ ، ياهزور  يورب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  يوس  هب  یتساوخ  هاگره  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  : هیولوقنبا لـقن  هب 
نیـسح ماـما  ياـپ  نییاـپ  هک  ورب  ربـکا ) یلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ربـق  فرط  هب  سپـس  دوـمرف : هک  اـجنآ  اـت  ریگب ... هزور  ار  هـعمج  هـبنش و 

، ربمایپ رتخد  ربمایپ و  نیشناج  رسپ  ربمایپ و  رسپ  يا  وت  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  :» وگب يداتـسیا  اجنآ  نوچ  تسا . مالـسلاهیلع 
ردـپ و وت . ناج  مسج و  رب  وت و  رب  مالـس  دـنکیم . بورغ  عولط و  دیـشروخ  هک  یتقو  ات  داب ، وت  رب  ربارب  دـنچ  یهلا  تاـکرب  تمحر و  و 
ردپ و يدیـشکرپ . ادخ  بیبح  يوس  هب  نوخ  نآ  اب  هک  وت  نوخ  يادـف  مردام  ردـپ و  هانگیب ! يهتـشک  هدـیرب و  رـس  يا  وت  يادـف  مردام 
، تسیرگیم وت  رب  تشاذگیم و  ادخ  باسح  هب  ار  وت  تداهـش  هک  یلاح  رد  يدش ، ادخ  میدـقت  تردـپ  يور  شیپ  هک  وت  يادـف  مردام 

يهظحل زوس  نآ  زگره  تشگیمنرب و  مه  هرطق  کـی  هک  دیـشاپیم  نامـسآ  جوا  هب  شناتـسد  اـب  ار  وـت  نوـخ  تخوـسیم ، وـت  رب  شلد 
یهلا تـشهب  رد  هـک  تنارداـم  هتـشذگ و  ناـکاین  هارمه  تسادـخ ، دزن  امــش  هاـگیاج  تـفرگیمن . مارآ  تردـپ  زا  عادو  یظفاحادـخ و 

[ . 318 . ] دیرب رس  تشک و  ار  وت  هکنآ  زا  میوجیم  يرازیب  یهلا  هاگرد  هب  دنرادروخرب .

ملسم نب  هللادبع 

، رفعج نادنزرف  مالسلاهیلع ، یلع  نادنزرف  ینعی   ) وا نادناخ  زج  دندیسر و  تداهش  هب  مالـسلاهیلع  هللادبعابا  نارای  نوچ  : یمزراوخ لقن  هب 
میمـصت دندرک و  عادو  رگیدکی  اب  دندمآ و  درگ  همه  دنامن ، یـسک  شدوخ ) نادنزرف  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  نادنزرف  لیقع ، نادنزرف 

ملسم زورما  : تفر نادیم  هب  زجر  نیا  اب  هک  دوب  لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  تفاتش ، نادیم  هب  وا  نادناخ  زا  هک  یسک  نیلوا  دنتفرگ . دربن  هب 
هتخانـش غورد  هب  هک  دـندوبن  یهورگ  لـثم  . دـندش دیهـش  ربماـیپ  نید  هار  رد  هک  ار  ینادرمناوـج  ؛و  منکیم رادـید  تسا ، نم  ردـپ  هک  ار 

[319 . ] دیسر تداهش  هب  سپس  دناسر ، تکاله  هب  ار  ياهدع  دیگنج ؛ درک و  هلمح  سپـس  . دندوب تفارـش  اب  یناتریـس  کین  همه  ؛ دناهدش
هدازآ زج  ماهدروخ  دـنگوس  : تفگیم نینچ  هک  یلاح  رد  تفاتـش ، هزراـبم  هب  لـیقع  نب  ملـسم  نب  هللادـبع  وا  زا  سپ  : قودـص يهتفگ  هب  .

هس . دزیرگب دنک و  ینامرفان  هک  تسا  یسک  وسرت  . دنمانب نازیرگ  وسرت و  ارم  هک  مرادن  تسود  . ماهتفای یخلت  زیچ  ار  گرم  موشن و  هتـشک 
نب هللادبع  يوس  هب  حیبص  نب  ورمع  مان  هب  دعس  رمع  هاپـس  زا  يدرم  سپـس  : دیفم يهتفگ  هب  [ . 320 . ] دش دیهش  سپـس  تشک ، نانآ  زا  رفن 
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تسد و دیسر و  شایناشیپ  هب  تسشن و  شتـسد  هب  ریت  دنک . تبقارم  نآ  زا  ات  داهن  شایناشیپ  رب  ار  دوخ  تسد  هللادبع  دنکفا . ریت  ملـسم 
ار وا  دـناشن و  وا  بلق  رد  ار  هزین  تخات و  هللادـبع  رب  شاهزین  اب  رگید  يدرم  دـهد . تکرح  ار  نآ  تسناوتن  وا  تخود و  مه  هب  ار  یناـشیپ 

مالسلاهیلع نیسح  ربارب  رد  دمآ و  نورب  مالسلامهیلع  لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  وا  زا  سپ  : تسا تیاور  فنخمیبا  زا  [ . 321 . ] درک دیهش 
: تفگ تسا ! یفاک  تاهداوناخ  وت و  يارب  وت  ردپ  تداهـش  مرـسپ ! دومرف : ماما  یهدیم ؟ نادیم  تصخر  ایآ  نم ! رورـس  تفگ : داتـسیا و 
! دابم نینچ  زگره  مرورس ! مشاب !؟ هدرک  اهر  ار  وت  هک  یلاح  رد  منک ، رادید  ار  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تدج  هنوگچ  ومع ! يا 

الاب وزاب  ات  ار  شیاهنیتسآ  هک  یلاح  رد  تفر ، نادیم  هب  ناوجون  نآ  سپس  منک . رادید  هنوگ  نیا  ار  ادخ  ات  موشیم  هتشک  وت  هار  رد  هکلب 
نآ مالسلاهیلع ، یلع  لسن  ادخ و  ربمایپ  طبـس  اهناسنا ، رالاس  نارتخد  زا  و  میمـشاه ، راوگرزب  نادنزرف  ام  : دناوخیم زجر  نینچ  دوب و  هدز 

رگناوت يادخ  دزن  يراگتسر  هب  دیما  مشچ  راکیپ ، نیا  اب  . مزیتسیم امـش  اب  يراک  يهزین  نارب و  غیت  اب  . مینکیم تیامح  درمریـش ، راوسکت 
هک درک  اهر  وا  يوس  هب  يریت  ینوعلم  دناسر . تکاله  هب  ار  هراوس  دون  ات  دیگنجیم  نانچمه  درب و  هلمح  هورگ  نآ  رب  سپس  . مراد اناد  و 
هک وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوچ  ! تشپ نتـسکش  زا  ياو  ردـپ ! ياو  دادیم : ادـن  هک  یلاح  رد  داـتفا ، نیمز  رب  وا  دـمآ و  دورف  وا  قلح  رب 

[ . 322 . ] نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : سپس  هحفص 156 ] نک [ . كاله  ار  لیقع  نامدود  لتاق  ادنوادخ ! تفگ : تسیرگن ، دوب  هداتفا 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  رفعج 

رد ياهریت  زا  بلاـطیبا ، لآ  زا  یحطبا  ناوج  منم  : تفگیم هک  یلاـح  رد  تفر ، نادـیم  هب  لـیقع  نب  رفعج  وا  زا  سپ  : مثعانبا يهتفگ  هب 
تمحر دش . دیهش  ات  دیگنج  درک و  هلمح  سپس  . ناکاپ رورس  تسا ، مالسلاهیلع  نیسح  نیا  میناماگشیپ ؛ نارورـس  ام  قحب ، . بلاغو مشاه 

[ . 323 ! ] داب وا  رب  ادخ 

لیقع نب  نمحرلادبع 

ارم هاگیاج  سپ  تسا . لیقع  مردپ  : دناوخیم زجر  هنوگ  نیا  هک  یلاح  رد  تفر ، نادـیم  هب  لیقع  نب  نمحرلادـبع  شردارب  رفعج ، زا  سپ 
ات دیگنج  .و  دنلبرس زارفرس و  تسا  مالسلاهیلع  نیسح  نیا  و  نآرق ، نارورـس  قدص و  ناگرزب  ؛ دننم ناردارب  نایمـشاه  مشاه و  دیـسانشب .

[ . 324 ! ] داب وا  رب  ادخ  تمحر  دش . دیهش 

بلاطیبا نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم 

دنوادـخ هاگـشیپ  هب  : تفگیم نینچ  هک  یلاـح  رد  تفر ، نادـیم  هب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  شردارب  وا  زا  سپ  : مـثعانبا يهـتفگ  هـب 
رفک و دـنتخاس و  نوگرگد  ار  نآ  مکحم  تایآ  نآرق و  ياههناشن  هک  نانآ  ؛ لدروک هارمگ و  یهورگ  راک  زا  زواجت ، زا  مربیم  تیاـکش 

[ . 325 ! ] داب وا  رب  ادخ  تمحر  دیسر . تداهش  هب  ات  دیگنج  سپ  . دندومن راکشآ  ار  نایغط 

بلاطیبا نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  نوع 

رگا هحفـص 157 ] تفگیم [ : نینچ  هک  یلاح  رد  تخادرپ ، هزراـبم  هب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  نوع  شردارب  وا  زا  سپ  : مثعانبا لـقن  هب  زین 
يارب تفارـش  نیمه  دـنکیم . زاورپ  زبس  ياهلاب  اب  تشهب ، نآ  رد  . ناشخرد یتشهب  رد  یتسار  دیهـش  مرفعج ، رـسپ  نم  دیـسانشیمن ، ارم 

[ . 326 . ] دنک تمحر  شیادخ  دیسر ، تداهش  هب  ات  دیگنج  درک و  هلمح  سپس  . تسا سب  ام  هورگ 

نسح نب  مساق 
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هک تسا  هدمآ  نسح  نب  مساق  تایاور ، یخرب  رد   ) تفر نادیم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  وا ، زا  سپ  : یمزراوخ يهتفگ  هب 
زا ات  دنتسیرگ  ردق  نآ  ود  ره  تخیوآ و  وا  ندرگ  رد  تسد  تسیرگن ، وا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  نوچ  هدیسرن .) غولب  نس  هب  دوب  یناوجون 

ومع ياپ  تسد و  هتسویپ  ناوجون  نآ  دادن . هزاجا  وا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  شیومع  تساوخ . نادیم  نذا  ناوجون  نآ  سپس  دنتفر . شوه 
نیا تفر و  نادـیم  هب  دوب ، يراج  شتروص  رب  شیاهکـشا  هک  یلاح  رد  داد . نادـیم  نذا  يو  هب  هکنآ  اـت  دـیبلطیم  نذا  دزیم و  هسوب  ار 

، ریسا نوچمه  هک  تسا  مالسلاهیلع  نیسح  نیا  . نیما هدیزگرب و  ربمایپ  دنزرف  منسح ، يهخاش  زا  نم  دیسانشیمن ، ارم  رگا  : تفگیم هنوگ 
دیگنج و  دیـشخردیم ، هام  يهراپ  نوچمه  شاهرهچ  درک . هلمح  . دنوش باریـس  اراوگ  بآزا  دابم  زگره  هک  تسا  یمدرم  نایم  ناگورگ 

مدرکیم هاگن  ناوجون  نیا  هب  مدوب و  دعس  رمع  هاپس  رد  نم  دیوگ : ملـسم  نب  دیمح  درک . كاله  ار  رفن  جنپ  یـس و  كدنا ، نس  نآ  اب  و 
. دوب پچ  ياپ  دنب  هک  منکیمن  شومارف  دوب و  هدـش  هراپ  شیاهـشفک  زا  یکی  دـنب  هک  اپ  رد  یـشفک  تشاد و  نت  رب  راولـش  نهاریپ و  هک 

نم رب  یتبرض  وا  رگا  مسق  ادخ  هب  ینک ؟ هچ  یهاوخیم  هللا ! ناحبس  متفگ : تخات . مهاوخ  وا  رب  مسق  ادخ  هب  تفگ : يدزا  دعس  نب  ورمع 
. درک مهاوخ  نینچ  هک  ادـخ  هب  تفگ : تسا . یفاک  دـناهدرک  هطاحا  ار  وا  ینیبیم  هک  اـهنیمه  منکیمن . دـنلب  وا  يور  هب  تسد  نم  دـنزب ،
هب يراکـش  زاب  نوچمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ومع ! يا  دز : دایرف  داتفا و  ور  هب  ناوجون  نآ  دز و  وا  رـس  رب  ریـشمش  اب  هکنآ  رگم  تشگنزاب 
زا ار  شتسد  دروآ . ولج  ار  شتسد  هک  درک  ورمع  يهلاوح  يریشمش  درک و  اسآریـش  ياهلمح  تفاکـش و  ار  اهفـص  دیـشک و  رپ  وا  يوس 

ياهبـسا ياپ  تسد و  ریز  اما  دـنهد ، شتاجن  ات  دـندروآ  موجه  هفوک  هاپـس  زا  یهورگ  دـنادرگرب . يور  دیـشک و  يدایرف  درک . عطق  چـم 
هب ار  شیاهاپ  وا  هحفص 158 ] تسا و [  ناوجون  رس  يالاب  مالسلاهیلع  نیـسح  دندید  تسـشنورف ، نادیم  رابغ  دش . كاله  دنام و  يراوس 

یلو دـهد  تباوج  اـی  دـهدن ، تباوج  یناوخب و  ار  وا  هک  تسا  نارگ  رایـسب  تیومع  رب  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  نیـسح  دـشکیم و  نیمز 
اههمیخ يوس  هب  ار  وا  سپس  ! وت يهدنشک  رب  ياو  دنتشک ! ار  وت  هک  یهورگ  داب  رود  دشاب . هدیافیب  یلو  دنک  تايرای  ای  دنکن ، تايرای 

دوخ شیپ  تسا . هداهن  دوخ  يهنیـس  رب  ار  وا  يهنیـس  ماما ، دوشیم و  هدیـشک  نیمز  رب  ناوجون  ياپ  ود  زا  یکی  هک  منیبیم  ایوگ  دیـشک .
نک ناشدوبان  ایادخ ! تفگ : تفرگ و  نامسآ  هب  ار  شهاگن  سپـس  داهن . شنادناخ  يادهـش  رانک  دروآ و  ار  وا  دنکیم ؟ هچ  وا  اب  متفگ :

رگید زورما ، زا  سپ  نم ! نادـناخ  يا  دـینک  ربص  ناگدازومع ! يا  دـینک  ربص  زرماین . ار  نانآ  زگره  راذـگن و  یقاـب  ار  يدـحا  ناـنآ  زا  و 
شاهرهچ هک  دمآ  نوریب  ام  يوس  هب  یناوجون  : تسا هدـش  لقن  نینچ  ملـسم  نب  دـیمح  زا  : تسا هتفگ  يربط  [ . 327 . ] دینیبن يراوخ  زگره 
شومارف دوـب . هدـش  زاـب  اـهنآ  زا  یکی  دـنب  هک  اـپ  رد  شفک  نت و  رب  يراولـش  نهاریپ و  تسد ، رد  يریـشمش  دوـب ، هاـم  يهراـپ  نوـچمه 

؟ ینک هچ  یهاوخیم  هللا ! ناحبـس  متفگ : تخاـت . مهاوخ  وا  رب  ادـخ  هب  تفگ : نم  هب  يدزا  دعـس  نب  ورمع  دوـب . پچ  ياـپ  هک  منکیمن 
زا سپ  رگم  تشگنزاـب  درک و  هلمح  تخاـت  مهاوـخ  وا  رب  ادـخ  هب  تـفگ : دنـسب . وا  نتـشک  يارب  دـناهدمآ  درگ  شنوـماریپ  هـک  اـهنامه 
رپ يراکش  زاب  نوچمه  مالسلاهیلع  نیـسح  سرب ! دایرف  هب  ناجومع  تفگ : داتفا و  نیمز  رب  هرهچ  اب  ناوجون  . وا رـس  رب  يریـشمش  يهبرض 

ياهلان دش . عطق  چم  زا  شتسد  هک  دروآ  ولج  ار  دوخ  يوزاب  يو  دز . ورمع  رس  رب  ریشمش  اب  درک و  هلمح  نیگمـشخ  ریـش  نوچ  دیـشک و 
اهبـسا دـندروخرب و  ورمع  هب  اههراوس  دـنناهرب . مالـسلاهیلع  نیـسح  تسد  زا  ار  وا  اـت  دـنتخات  هفوک  هاپـس  زا  یعمج  تسـشن . بقع  دز و 

تسا هداتسیا  ناوجون  رس  رب  هک  مدید  ار  مالسلاهیلع  نیسح  تسشنورف ، هک  رابغ  تخاب . ناج  دنتفرگ و  دوخ  ياهدگل  ریز  ار  وا  دنتخات و 
، تمایق رد  هک  یناسک  دنتشک ! ار  وت  هک  یموق  داب  رود  ادخ ) تمحر  زا  : ) دیوگیم مالـسلاهیلع  نیـسح  دهنیم و  نیمز  رب  ياپ  ناوجون  و 

دهد خساپ  ای  دهدن ، تباوج  یناوخب  ار  وا  هک  تسا  راوشد  تیومع  رب  مسق  ادخ  هب  تفگ : سپس  درک . دهاوخ  یهاوخداد  نانآ  زا  وت  دج 
ایوگ درب . دوخ  اب  ار  وا  سپـس  . دنکدنا نآ  ناروای  رایـسب و  نآ  ناراکافج  هک  تسا  ییادص  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  دـشخبن . دوس  ار  وت  یلو 

وا اب  متفگ : دوخ  شیپ  تسا . هداهن  دوخ  يهنیس  رب  ار  وا  يهنیس  مالسلاهیلع  نیسح  دوشیم و  هدیشک  نیمز  رب  ناوجون  ياپ  ود  هک  منیبیم 
. داهن نیمز  رب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  ناگتـشک  رگید  ربکا و  یلع  شدـنزرف  هحفـص 159 ] راـنک [  دروآ و  ار  وا  هک  مدـید  دـنکیم ؟ هچ 

زجر نـینچ  يو  : تـسا هـتفگ  قودـص  [ . 328 . ] تـسا مالـسلامهیلع  یلع  نـب  نـسح  نـب  مساـق  وا  دـنتفگ : تـسیک ؟ ناوـج  نآ  مدیــسرپ :
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زجر نینچ  : تسا هتفگ  بوشآ  رهشنبا  [ . 329 . ] درک یهاوخ  رادید  ار  نایتشهب  زورما  دناینتفر . همه  نکم ، یباتیب  سفن ! يا  : دـناوخیم
هدمآ یتیاور  رد  . دایزنبا ای  نشوجلايذ  رمـش  زا  میرتراوازـس  ربمایپ  هب  ام  دـنگوس ! ادـخ  يهناخ  هب  یلع . لسن  زا  ممـساق ، نم  : دـناوخیم
قرف رب  یتبرـض  درک و  نیمک  وا  هار  رـس  ینوعلم  تشک . ار  ناراوس  زا  رفن  داتفه  هکنآ  ات  دـیگنجیم  هتـسویپ  درک . هلمح  موق  نآ  رب  : تسا

ارم ومع ! يا  تفگیم : هک  یلاـح  رد  داـتفا ، ور  هب  دـیتلغ . شیوـخ  نوـخ  رد  داـتفا و  نیمز  رب  تفاکـش . تبرـض  نآ  زا  شرـس  دز . شرس 
هکنآ ات  دزیم ، نیمز  رب  اپ  وا  هک  یلاح  رد  داتسیا ، شرس  يالاب  تخاس و  هدنکارپ  وا  رود  زا  ار  نانآ  تفاتش و  مالسلاهیلع  نیسح  بایرد .
نانیا هک  ینادیم  وت  ادـنوادخ ! : تفگیم هک  یلاح  رد  داهن ، دوخ  بسا  تشپ  رب  ار  وا  دـمآ و  دورف  وا  دزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  داد . ناـج 

نانآ زا  ار  نامـسآ  ناراب  ایادخ ! دندرک . يرای  ام  دـض  رب  ار  ام  نانمـشد  دـنتخاس و  راوخ  ار  ام  یلو  دـننک ، ناميرای  ات  دـندرک  نامتوعد 
. شابم یـضار  نانآ  زا  زگره  نادرگ و  ناشهورگ  هورگ  زاس ، هدـنکارپ  ار  ناـنآ  ایادـخ  نک . ناـشمورحم  شیوخ  تاـکرب  زا  راد و  غیرد 
[330 . ] ریگب نارگمتـس  هورگ  زا  ار  ام  ماقتنا  هدب و  رارق  ام  يارب  ترخآ  رد  ار  نآ  یتشاد ، غیرد  ام  زا  ار  يرای  ایند  يارـس  رد  رگا  ایادـخ !

یلع نارــسپ  ناـمثع  رفعج و  هللادـبع ، شناردارب  هـب  دـید ، ار  ناگتــشک  یناوارف  یلع  نـب  ساـبع  نوـچ  دـناهتفگ : : تـسا هـتفگ  يروـنید  .
دینک عافد  ناتدوخ  رورس  زا  دیورب و  شیپ  ناتیادف ! هب  مناج  : » تفگ دوب ) دیحو  لآ  زا  يرماع  نینبلاما  ناشیگمه  ردام  هک   ) مالـسلاهیلع
دوخ ياهولگ  اههرهچ و  اب  دنتفرگ و  رارق  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  لباقم  رد  دنتخات و  شیپ  یگمه  سپ  دیـسرب ». تداهـش  هب  وا  هار  رد  ات 

هحفص 160 ] [ . ] 331 . ] دنتخادرپ ماما  زا  عافد  هب 

بلاطیبا نب  یلع  نب  رکبوبا 

ولج هک  یـسک  نیلوا  دنتخات . شیپ  دنوش  هتـشک  وا  زا  عافد  هار  رد  هکنآ  دصق  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناردارب  سپـس  : تسا هتفگ  مثعانبا 
هک یلاـح  رد  تفر ، وـلج  ناـیمیمت . زا  یعبر  دـلاخ  نب  دوعـسم  رتـخد  یلیل  شرداـم  دوـب و  هللادـبع  شماـن  دوـب . یلع  نـب  رکبوـبا  تـفر ،

ربمایپ دنزرف  نیـسح ، نیا  کنیا  . تلیـضفاب راوگرزب و  راکوکین و  مشاه  زا  هبترمدـنلب ، تاراختفا و  بحاص  تسا ، یلع  مرورـس  : تفگیم
باوث اراگدرورپ ! تسا . راوگرزب  يردارب  هک  شیادـف  هب  مناج  . مینکیم تیامح  وا  زا  هدروخ  لقیـص  ياهغیت  اب  هک  تسادـخ  يهداتـسرف 

. دـناسر تداهـش  هب  ار  يو  درک و  هلمح  وا  رب  یعخن  ردـب  نب  رحز  مان  هب  دعـس  رمع  نایهاپـس  زا  يدرم  دـیوگ : . نادرگ مبیـصن  ار  ترخآ 
[ . 332 ! ] داب وا  رب  ادخ  تمحر 

بلاطیبا نب  یلع  نب  رمع 

دربن يهدامآ  درکیم و  یفرعم  ار  دوخ  دـناوخیم و  زجر  هک  یلاح  رد  تفر ، نادـیم  هب  یلع  نب  رمع  شردارب  يو  زا  سپ  : تسا هتفگ  زین 
دوخ ریـشمش  اب  تفر و  موق  نآ  يوس  هب  تشک . ار  وا  درک و  هلمح  شردارب  لـتاق  رب  سپـس  دـیوگ : . دـناوخیم قح  نارکنم  نارفاـک و  اـب 
ریـش رب  دییاشگب  هار  دـییاشگب ، ار  رمع  هار  ادـخ ! نانمـشد  يا  دـینک  زاب  هار  : تفگیم دـناوخیم و  زجر  دزیم ، نانآ  رب  يراک  ياهتبرض 
هلمح سپس  . تسین وجهانپ  وسرت و  دارفا  لثم  نانمشد  نایم  رد  دزیرگن و  و  دنزب ، تبرـض  امـش  رب  شریـشمش  اب  ات  ! كانبـضغ نیگمـشخ و 

[ . 333 ! ] داب وا  رب  ادخ  تمحر  دش . دیهش  ات  دیگنجیم  هتسویپ  درک و 

بلاطیبا نب  یلع  نب  نامثع 

هک یلاـح  رد  دوـب -  دـلاخ  نب  مازح  رتـخد  نینبلاما ، شرداـم  هک  دـمآ -  نادـیم  هب  یلع  نب  ناـمثع  شردارب  يو  زا  سپ  : تـسا هـتفگ  زین 
ردارب كاـپ . ربماـیپ  يومعرـسپ  ،و  كاـپ رادرکوـکین و  تسا ، یلع  مرورـس  تاراـختفا ؛ بحاـص  مناـمثع ، نم  هحفـص 161 ] تـفگیم [ :

! داب وا  رب  ادـخ  تمحر  دـش . هتـشک  ات  دـیگنج  سپ  . وا روای  یـصو  و  ربمایپ ، زا  سپ  ناکچوک  ناگرزب و  رورـس  ناکین و  نیرتهب  منیـسح ،
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: تسا هتفگ  سابع  نب  هللادـبع  نسح و  نب  هللادـیبع  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  نسح  نب  ییحی  تسا . نینبلاما  وا  رداـم  : دـیوگ جرفلاوبا  [ . 334]
[ . 335 . ] دش دیهش  هک  تشاد  لاس  کی  تسیب و  یلع  نب  نامثع 

بلاطیبا نب  یلع  نب  رفعج 

زجر هب  زاـغآ  تسا . مازح  رتـخد  نینبلاما  شرداـم  تفر . نادـیم  هب  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  رفعج  شردارب  يو  زا  سپ  : تسا هتفگ  مثعانبا 
سپـس . راوگرزب مرک و  بحاص  نیـسح ، ردارب  هدنـشخب ، راکوکین و  یلع  دـنزرف  اهییالاو ، بحاـص  رفعج ، منم  : تفگیم درک و  ندـناوخ 

نب یلع  زا  نسح  نب  ییحی  تسا . نینبلاما  زین  وا  رداـم  : دـیوگ جرفلاوبا  [ . 336 ! ] داب وا  رب  ادخ  تمحر  دش . هتـشک  ات  دـیگنج  درک و  هلمح 
[ . 337 . ] دیسر تداهش  هب  هک  دوب  هلاس  هدزون  بلاطیبا  نب  یلع  نب  رفعج  تسا : هتفگ  مدروآ  هللادبع  ربخ  رد  هک  يدنس  اب  میهاربا 

بلاطیبا نب  یلع  نب  هللادبع 

بحاـص دـنزرف  منم  : تفگیم دـناوخیم و  زجر  هک  یلاـح  رد  تفر ، نادـیم  هب  یلع  نب  هللادـبع  شردارب  يو  زا  سپ  : تسا هتفگ  مثعانبا 
هک يزور  ره  رد  ربمایپ ، يهدننک  تبوقع  هدنرب و  ریشمش  تسا ، هتسیاش  ياهراک  بحاص  راکوکین و  یلع  نآ  یگدنـشخب ، يراوگرزب و 

هحفص 162 ] [ . ] 338 ! ] داب وا  رب  ادخ  تمحر  دش . دیهش  ات  دیگنج  درک و  هلمح  سپس  . دنیآرد مه  تشپ  رد  تشپ  اهساره 

یلع نب  سابع 

هراشا

نینبلاما دـنزرف  نیرتگرزب  تسا و  نینبلاما  زین  وا  رداـم  تسا و  لـضفلاوبا  شاهینک  هک  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  ساـبع  : تسا هتفگ  جرفلاوبا 
دنزرف ناردارب  نآ  یلو  تشاد  دـنزرف  نوـچ  دیـسر  تداهـش  هب  رداـم  ردـپ و  نیا  زا  هـک  شناردارب  زا  هـک  تـسا  یـسک  نـیرخآ  تـسا و 

هتفگ مالـسلاهیلع  یلع  نـب  ساـبع  يهراـبرد  رعاـش  [ . 339 . ] دندیـسر تداهـش  هـب  هـمه  داتـسرف و  رتوـلج  ار  ناـنآ  ور  نـیا  زا  دنتــشادن ،
شردپ رـسپ  شردارب و  ، دنایرگ ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  البرک  رد  هک  تسا  يدرمناوج  دنیرگب ، وا  يارب  هکنیا  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  : تسا

بآ ردارب  دای  هب  دوب ، هنشت  هکنآاب  دنادرگنزاب و  ار  وا  زیچ  چیه  درک و  ردارب  يادف  ار  دوخ  هک  یـسک  ،و  نوخ هب  هتـشغآ  لضفلاوبا  یلع ،
نآ رب  گرم  . تساـهیرامیب زا  اـهناج  يوراد  ناـنآ  نیریـش  داـی  هـک  لـضفلاوبا  :و  تـسا هـتفگ  وا  يهراـبرد  زین  داـیز  نـب  تـیمک  . دیـشونن

دنلب بسا  رب  دوب . ابیز  امیـس و  شوخ  يدرم  سابع ، . دوب اهربا  ناراب  ناگدنـشون  نیرتهب  وا  دـندناسر ! تداهـش  هب  ار  وا  هک  ناگدازكاپان 
دمحا . دوب وا  اب  مالسلاهیلع  نیسح  مچرپ  دش  دیهش  هک  يزور  دنتفگیم . مشاهینب  هام  وا  هب  دیـسریم و  نیمز  هب  شیاهاپ  دشیم و  راوس 

هدرک لقن  دمحم  نب  رفعج  زا  شردپ  زا  سیوایبا  نبا  زا  باهولادبع ، نب  رکب  تسا  هتفگ  نسح  نب  ییحی  هک  هدرک  تیاور  ارم  دیعس  نب 
دمحا . داد یلع  نب  سابع  شردارب  هب  ار  دوخ  مچرپ  درک و  یهدنامزاس  ار  شیوخ  نارای  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  تسا : هتفگ  هک  تسا 
میکح و  [ 340  ] یبنج داقر  نب  دیز  هک  هدرک  تیاور  رفعجیبا  زا  رباج ، زا  رمـش ، نب  ورمع  زا  شردپ ، زا  رـصن ، نب  نیـسح  زا  یـسیع ، نب 

مالسلاهیلع یلع  نب  نیسح  رب  هورگ  نآ  : تسا هتفگ  دیفم  خیش  [ . 341 . ] دندناسر تداهش  هب  ار  مالسلاهیلع  یلع  نب  سابع  یئاط ، لیفط  نب 
هک یلاـح  رد  درک ، تارف  گـنهآ  دـش و  بسا  رب  راوـس  درک . هبلغ  ترـضح  نآ  رب  یگنـشت  دنتـشگ . هریچ  وا  هاپـس  رب  دـندروآ و  هـلمح 
هاپس هب  دوب ، نانآ  نایم  مرادینب  زا  يدرم  دنتسب . وا  رب  ار  هار  نوعلم  دعـسنبا  هاپـس  هحفـص 163 ] دوب [ . وا  يور  شیپ  مه  سابع  شردارب 

! نادرگب هنشت  ار  وا  ایادخ  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  دبای . تسد  بآ  هب  دیراذگن  دیزادنیب و  هلـصاف  تارف  وا و  نیب  امـش ! رب  ياو  تفگ :
دیشک و نوریب  ار  ریت  مالسلاهیلع  نیسح  دمآ . دورف  ترضح  يهناچ  رب  ریت  دنکفا . ترضح  يوس  هب  يریت  دش و  نیگمشخ  یمراد  درم  نآ 
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تربمایپ رتخد  رـسپ  اب  هچنآ  زا  ایادخ ! دومرف : سپـس  دـناشفا ، ار  نآ  دـش ؛ نوخ  زا  رپ  ترـضح  ياهتـشم  تفرگ ؛ دوخ  يهناچ  ریز  تسد 
دندرک و هطاحا  ار  سابع  هورگ ، نآ  دوب . هنشت  تدش  هب  هک  یلاح  رد  تشگرب ، دوخ  هاگیاج  هب  سپس  مروآیم . تیاکش  وت  هب  دننکیم ،
[342  ] یفنح ءاقرو  نب  دیز  داب ! وا  رب  ادخ  تمحر  دش . دیهش  هکنآ  ات  دیگنجیم  نانآ  اب  ییاهنت  هب  سابع  دنتخادنا . هلـصاف  ماما  وا و  نیب 

رهشنبا [ . 343 . ] دندناسر تداهش  هب  ار  يو  دوبن ، تکرح  هب  رداق  هدش و  حورجم  ترضح  نآ  هکنآ  زا  سپ  یـسبنس ، لیفط  نب  میکح  و 
وا رب  دـمآ . نوریب  بآ  یپ  رد  دوب . شناردارب  نیرتگرزب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  رادـملع  مشاهینب و  رمق  اقـس ، ساـبع  : تسا هتفگ  بوشآ 
ناج يادـف  هب  مناج  ، دـیآ زارف  گرم  هک  هاگنآ  مسرتیمن ، گرم  زا  زگره  : تفگیم هک  یلاح  رد  تخاـت ، ناـنآ  رب  مه  وا  دـندرک . هلمح 

[344  ] ینهج ءاقرو  نب  دیز  تخاس . هدنکارپ  ار  نانآ  ،و  مرادـن رـش  زا  یـساره  دربن ، ماگنه  مایقاس و  هک  مسابع  نم  داب ! كاپ  يافطـصم 
تفرگ و پچ  تسد  هب  ار  ریـشمش  دز . وا  تسار  تسد  رب  یتبرـض  درک . شکمک  زین  یـسبنس  لـیفط  نب  میکح  درک . نیمک  لـخن  تـشپ 
هک ینایاوشیپ  زا  ،و  منکیم تیامح  منید  زا  هتـسویپ  دـیدرک ، عطق  ار  متـسار  تسد  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  : دروآ هلمح  نانآ  رب  ناناوخزجر 

تـشپ رد  ییاط  لیفط  نب  میکح  دش . ناوتان  هکنآ  ات  دیگنج  . تسا نیما  كاپ و  ربمایپ  دنزرف  وا  هک  منکیم  تیامح  تسا  تسار  وا  نیقی 
يادـخ تمحر  هب  ار  وـت  داـب  هدژم  سرتـم ! نارفاـک  زا  سفن ! يا  : تفگ ساـبع  هاـگنآ  دز . وا  پچ  تسد  رب  یتبرـض  درک و  نـیمک  یلخن 
هحفـص ناشچب [ . نانآ  رب  ار  خزود  ترارح  ایادخ ! . دندرک ادج  ار  مپچ  تسد  شیوخ  متـس  اب  هدیزگرب ! رورـس  نآ  ربمایپ ، اب  هارمه  ! رابج

يا : دناوخ نینچ  تسیرگ و  تفای ، هتـشک  تارف  طش  رانک  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوچ  تشک . ار  وا  نینهآ  يدومع  اب  نوعلم  نآ  [ 164
امش هب  ار  ام  شرافس  نالوسر  نیرتهب  رگم  . دیدیزرو تفلاخم  ربمایپ  دمحم  يهتفگ  اب  دیدرک و  متـس  يدعت و  دوخ  راک  اب  هورگ ! نیرتدب 

، دمحا يهداز  وا  رگم  امـش ؟ هن  تسا  نم  ردام  ارهز  يهمطاف  هکنآ  هن  رگم  ؟ میاهدـش دـییأت  ربمایپ  لسن  زا  ام  هکنیا  هن  رگم  دـندوب ؟ هدرکن 
[345 . ] دیـشچ دیهاوخ  ار  روهلعـش  هتخورفا و  شتآ  ترارح  دیتشگ . راوخ  دـیدرک  هک  یتیانج  اب  دـیدش و  تنعل  ؟ دوبن اههدـیرفآ  نیرتهب 
هک یلاـح  رد  درک ، هلمح  دـمآ و  نوریب  دوب -  هاپـس  ياقـس  تسا و  نینبلاما  شرداـم  هک  یلع -  نب  ساـبع  سپـس  : تسا هتفگ  یمزراوخ  .
هب زورما  هک  ماهدروخ  مسق  هناقداص  مارحلادجـسم ، میطح و  مزمز و  نوجح و  هب  ماهدروخ و  دـنگوس  رتگرزب  زیزع و  يادـخ  هب  : تفگیم

هتـسویپ . تسا تمارک  تلیـضف و  لـها  ياوشیپ  نیرید و  تاراـختفا  بحاـص  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  هار  رد  موـش ، نیگنر  شیوـخ  نوـخ 
هک تسام  باحـصا  تافیلأت  یخرب  رد  میوگیم : : تسا هتفگ  یـسلجم  يهمالع  [ . 346 ... ] تشک ار  نانآ  زا  یهورگ  هکنآ  اـت  دـیگنجیم 

، تسیرگ تدشب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تسه ؟ نادیم  نذا  ایآ  مردارب ! تشاد : هضرع  دمآ و  شردارب  دزن  دید ، ار  ماما  ییاهنت  نوچ  سابع ،
. ماهدش ریـس  یگدنز  زا  هدش و  گنت  ماهنیـس  تفگ : سابع  دوشیم . هدـنکارپ  مهاپـس  يورب  رگا  ینم و  رادـملع  وت  مردارب ! دومرف : سپس 
روآ و مـهارف  ناـکدوک  نـیا  يارب  بآ  یکدـنا  سپ  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . مریگب ناـقفانم  نـیا  زا  ار  دوـخ  ماـقتنا  مهاوـخیم 

ناکدوک هک  دینش  داد . ربخ  ار  هجیتن  تشگرب و  شردارب  دزن  دیشخبن . يدوس  اما  داد ، رادشه  درک و  هظعوم  ار  نانآ  تفر و  سابع  . بلطب
ناگتـشامگ زا  رفن  رازه  راهچ  تفاتـش . تارف  يوس  هب  تشادرب و  کشم  هزین و  دش ، دوخ  بسا  رب  راوس  شطعلا ! شطعلا ! دننزیم : ادص 

. دش بآ  دراو  هکنآ  ات  تشک  ار  نانآ  زا  رفن  داتشه  یتیاور  هب  انب  دز و  رانک  ار  نانآ  يو  دندنکفا . ریت  وا  هب  دندرک و  هرصاحم  ار  وا  تارف 
تسار شود  رب  درک و  رپ  ار  کشم  تخیر . ار  بآ  داتفا ، وا  تیبلها  مالسلاهیلع و  نیسح  یگنـشت  دای  دروخب ، بآ  یتشم  تساوخ  نوچ 

لفون هکنآ  ات  دیگنج  نانآ  اب  دـندرک . شاهرـصاحم  فرط  ره  زا  دنتـسب و  وا  رب  ار  هار  دومن . يور  همیخ  يوس  هب  دـنکفا و  هحفص 165 ] ] 
شیوخ نادند  هب  ار  کشم  درک . عطق  چم  زا  ار  وا  پچ  تسد  لفون  تفرگ ، پچ  شود  هب  ار  کشم  درک . ادـج  ار  وا  تسار  تسد  قرزا 

داـتفا و نیمز  هب  بسا  زا  تسـشن ، ترـضح  يهنیـس  رب  دـمآ و  يرگید  يریت  تخیر . نآ  بآ  دروـخ و  کـشم  هـب  دـمآ و  يریت  تـفرگ ،
هب ار  وا  تسیرگ و  تفای ، نیمز  رب  هتـشک  ار  وا  دـمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوچ  باـیرد ! ارم  درک : ادـص  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردارب 

يورغ [ . 347 . ] دش عطق  ماهراچ  تسکـش و  متـشپ  نونکا  مه  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  دش ، هتـشک  سابع  نوچ  دناهتفگ : . درب هاگهمیخ 
یلاح رد  هن ؟ ارچ  .و  تسسگ مه  زا  يو  يهلان  زا  اههوک  تشگ و  راکشآ  شاهرهچ  رد  یگتـسکش  : تسا هتفگ  دوخ ) رعـش  رد   ) یناهفـصا
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، دوب يو  رادمچرپ  شناکدوک و  یقاس  شاهداوناخ و  تسرپرس  . دوب هتفهن  وا  تایح  رد  شبلق  يدنسرخ  دوب و  وا  يدونشخان  لامج  وا  هک 
، درک هحون  نارادازع  يهحون  نوچمه  شردارب ، رب  . دوب تعاجش  يهشیب  ریـش  البرک  رد  دوب و  اهورین  يهمه  اما  دوب  یکی  . شدنلب تمه  اب 

نوچمه تسیرگ ، وا  رب  ! یگرزب نیگنس و  مغ  تبیـصم و  هچ  دیراب . نوخ  تفاکـش و  نامـسآ  . تسیرگ وا  رب  ادخ  توکلم  رد  ربمایپ  هکلب 
وا رب  مالـسلاهیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  شردارب  . تفریم رامـش  هب  يو  يوزاـب  هـک  هـن ، ارچ  دزیریم و  کـشا  ردـپ  گوـس  رد  هـک  یـسک 
وا رب  دــندش ، تسرپرــسیب  نآرق  یحو و  نادــناخ  نارتــخد  هـک  ياهـظحل  زا  . دــش شوماــخ  شاهدــید  روـن  هـک  هـن ، ارچ  و  تـسیرگ ،
رب ناگتشرف  ياههتسد  . دندرک يرگهحون  وا  رب  ناشیاههدرپ  سپ  رد  تیبلها  هک  ارچ  دنتسیرگ ، وا  رب  اهرصق  رد  یتشهب  ناروح  . دنتـسیرگ
اب ینادمه  دایز  نب  یلعوبا  : تسا هدومرف  قودص  خیش  [ . 348 . ] دندش رگهحون  مرح  ناوناب  كاپ و  نارتخد  هک  مد  نآ  زا  دندرک ، هحون  وا 

مالـسلاهیلع یلع  نب  سابع  رـسپ  هللادیبع ، هب  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  : تسا هدرک  تیاور  نینچ  هیفـصیبا  نب  تباث  زا  شیوخ  دـنس 
تخـس ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رب  دحا  گنج  زور  نوچ  زور  چیه  دومرف : سپـس  دش . دولآکشا  شنامـشچ  درک و  هاگن 

هک دوـب  هتوـم  گـنج  زور  نآ  زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هـب  ربماـیپ  ریـش  ادـخ و  ریــش  هزمح ، شیوـمع  هحفـص 166 ] هـک [  يزور  دوـبن ؛
تما نیا  زا  ار  دوخ  هک  رفن  رازه  یس  دوبن . نیسح  زور  لثم  مه  يزور  چیه  و  دومرف : هاگنآ  دش . دیهـش  بلاطیبا  نب  رفعج  شیومعرـسپ 

ادـخ داـی  هب  ار  ناـنآ  وا  هک  یلاـح  رد  دنتـشاد ، ادـخ  هب  برقت  دـصق  شنوـخ  نتخیر  اـب  مادـک  ره  دـندش و  عـمج  وا  درگ  دنتـشادنپیم ،
درک و راثیا  وا  ساـبع ! رب  ادـخ  تمحر  دومرف : سپـس  دنتـشک . ار  وا  زواـجت  متـس و  يور  زا  هکنآ  اـت  دـنتفرگیمن  دـنپ  یلو  تخادـنایم 
هک درک  اطع  يو  هب  لاب  ود  تسد ، ود  نآ  ياج  هب  زین  دنوادخ  دش . ملق  شناتـسد  هکنآ  ات  درک  شردارب  يادـف  ار  شناج  داد و  شیامزآ 

لاعتم يادـخ  دزن  ساـبع ، نیقی ، هب  داد . رارق  بلاـطیبا  نب  رفعج  يارب  هک  هنوگ  نآ  دـنکیم ، زاورپ  تشهب  رد  ناگتـشرف  هارمه  اـهنآ  اـب 
مالسلاهیلع قداص  ماما  هک  هدش  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  [ . 349 . ] دنربیم کشر  وا  لاح  هب  نادیهش  يهمه  تمایق  زور  هک  دراد  یماقم 

داد یبوخ  شیامزآ  درک و  داهج  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  باکر  رد  تشاد ، راوتسا  ینامیا  ذفان و  یتریـصب  سابع ، نامیومع  : دومرف
هدـمآ ربتعم  بتک  یخرب  رد  : تسا هتفگ  یناهبهب  [ . 350 . ] تشاد لاس  راهچ  یس و  هک  یلاح  رد  دش ، دیهـش  دومرف : دیـسر . تداهـش  هب  و 

نادیهـش لحم  هب  ار  وا  تسناوتن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوب ، هدـش  دراو  مالـسلاهیلع  سابع  رب  هک  ییاـهمخز  یناوارف  ببـس  هب  هک  تسا 
نب سابع  : تسا هتفگ  دیفم  خیش  [ . 351 . ] تشگزاب اههمیخ  هب  نیگهودنا  نایرگ و  تشاذگ و  شتداهش  لحم  نامه  رد  ار  وا  دسج  دربب ،

وا ماما  : تسا هتفگ  مرقم  . دندرک نفد  تسوا  ربق  نونکا  مه  هک  اج  نامه  هیرضاغ ، هار  رس  دش ، هتشک  هک  اج  نامه  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع 
یمرح ات  دوش  نفد  نادیهـش  زا  ادج  ییاج  رد  هک  دوب  نیا  نآ  تخاس و  راکـشآ  ار  نآ  اهزور  تشذگ  هک  يزار  يارب  داهن ، اج  نامه  ار 

وا يهبق  ریز  دنیآ و  مهارف  نآ  درگ  مدرم  هوبنا  هک  دشاب  هتشاد  هاگراب  دنور و  نآ  غارـس  اهترایز  اهتجاح و  يارب  نارگید  هک  دشاب  هتـشاد 
هحفص تما [ ، دوش و  هدید  اجنآ  ناشخرد  ياهتمارک  دنیوج ، برقت  لاعتم  دنوادخ  هب  تسا ؛ نامسآ  نوچمه  تعفر  شـشخرد و  رد  هک 
ماجنا هتـسویپ ، ياهترایز  ناوارف و  تبحم  ینعی  ار ، نانآ  بجاو  قح  دنـسانشب و  لاعتم  دـنوادخ  دزن  ار  شتلزنم  وا و  يالاو  هاگیاج  [ 167

يهتـساوخ لثم  مالـسلاهیلع  هللادـبعابا  ترـضح  راگزور ، نآ  تجح  دـشاب . دـنوادخ  نانآ و  ناـیم  دـنویپ  يهقلح  ترـضح ، نآ  دـنهد و 
ادـخ و هک  دـش  هنوگ  ناـمه  سپ  دـشاب . يورخا  يونعم و  ماـقم  تلزنم و  نوچمه  لـضفلاابا ،»  » يرهاـظ تلزنم  اـت  تساوخ  راـگدرورپ ،

[ . 352 . ] دنتساوخ مالسلاهیلع  هللادبعابا 

هیثرم

باطخ شدوخ  هب  دشونب ، بآ  تساوخ  ، دـش کیدزن  تارف  هب  نازوس  یبلق  اب  هک  هاگنآ  سابع ! رب  سوسفا  هآ و  : تسا هدرک  لقن  یحیرط 
دای ار  شناردارب  ردارب و  یگنشت  یلو  دشونب  تساوخ  ای  درکن ، رت  بل  دیشوپ و  مشچ  ندیشون  زا  ! ماک هنـشت  رالاس  رورـس و  رب  ياو  درک :
مرح نانز  يارب  هک  ار  یبآ  یکـشم  دنتفای و  شیاهنت  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  وا  ، دـندرک هطاحا  ار  وا  وس  ره  زا  هک  هاگنآ  سابع ! رب  هآ  . دروآ
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شریـشمش اب  دمآ و  وا  غارـس  يراکهبت  دیلپ  . دـندرک نادـیم  شقن  ار  وا  دـندروآ و  دورف  وا  رب  اهریـشمش  اههزین و  اب  . دـندرک هراپ  دربیم ،
دید ار  شردارب  دناسر و  وا  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تخاس . دراو  شرـس  رب  یتبرـض  رگید  . درک ادج  ار  وا  تسار  تسد 

ار يردارب  قح  مردارب ! . يدرک عافد  تردارب  زا  ورین  مامت  اب  هک  وت  رب  یهلا  شاداپ  دومرف : تسیرگ و  تسا . نابیرگ  هب  تسد  هثداح  اب  هک 
نیا دنگوس ! ادخ  هب  ! داب وت  رب  هظحل  ره  ادـخ  دورد  یـضترم ! رـسپ  يا  نادیهـش ! نیلوا  يايدیـسر  یتشهب  نایروح  لاصو  هب  يدرک و  ادا 

ینامز يهرابرد  ار  تایبا  نیا  نم  : تسا هتفگ  امننبا  [ . 353 . ] دننک نفک  ارم  هک  هاگنآ  رگم  درک ، مهاوخن  شومارف  زگره  هک  تسا  یغاد 
ار شردارب  هک  لضفلاوبا  رب  هنانیگهودـنا  نتـسیرگ  يارب  تسا  راوازـس  . تخادـنا ییادـج  ردارب  ود  نآ  ناـیم  یگدـنکارپ ، ریت  هک  ماهتفگ 
ار دوخ  ناج  ادخ  يارب  هحفص 168 ] تفرگ [ . رارق  نانآ  یهارمگ  لباقم  رد  وا  تیاده  درک و  داهج  رگمتس  نارفاک  يهمه  اب  ؛ درک يرای 
. دوب شیوخ  ردارب  تیاضر  یپ  رد  دیـشونن و  بآ  دوب ، هنـشت  هکنآ  اب  . دندش هدنکارپ  شنانمـشد  وا  تعاجـش  زا  هک  اجنآ  ات  درک  وا  يادف 

مدرم درکیم ؛ يرگهحون  نانآ  رب  هلان ، نیرتکانزوس  اب  تفریم و  عیقب  هب  هراومه  دیهش ، راهچ  نیا  ردام  نینبلاما ، : دیوگ جرفلاوبا  [ . 354]
ار وناب  نآ  ياههبدن  دمآیم و  رگید  مدرم  هارمه  وا  يهحون  ندینـش  يارب  مه  ناورم  دندادیم . شوگ  وا  يرگهحون  هب  دـندشیم و  عمج 

دای مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  ۀیواعم  زا  یـسیع ، نب  دامح  زا  یلفون ، زا  هزمح ، نب  دمحم  نب  یلع  ار  نیا  . تسیرگیم دینـشیم و 
( شیوخ دج  كوس  رد   ) مالـسلاهیلع سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  لضف  دمحم  نب  لضف  سابع ، ترـضح  يهداون  [ . 355 . ] تسا هدرک 
درکیم و تیامح  مالسلاهیلع  نیسح  زا  یگنشت  اب  رازراک ، نادیم  رد  هک  مروآیم  دای  هب  البرک  رد  ار  سابع  هاگیاج  نم  : دیارـسیم نینچ 

مالـسلاهیلع نیـسح  اـب  وا  یهارمه  يهنحـص  نوچمه  زور ، نآ  رد  ار  ياهنحـص  چـیه  . دـشیمن تسـس  درکیمن و  نمـشد  هب  تشپ  زگره 
! دندرکن هابت  ار  وا  ياهراک  شناگدنامزاب  تشگ و  راکشآ  وا  تلیـضف  هک  ییالاو  يهنحـص  هچ  ! داب تلیـضف  تفارـش و  وا  رب  هک  منیبیمن 
، وا یپ  رد  ،و  درک هلمح  نادنفـسوگ  هوبنا  رب  هک  تسا  هدـید  ار  سابع  هکنآ  يا  : دیارـسیم نینچ  وا  كوس  رد  نینبلاما  شرداـم  و  [ . 356]
هک مدنزرف  رب  ياو  . دوب هدیرب  شتسد  هک  یلاح  رد  دندز ، تبرض  رس  يهیحان  زا  ار  مدنزرف  هک  مدینش  . دندوب روالد  تفص و  ریش  نادنزرف 

رگید : تسا هدورس  زین  .و  تشادن ار  وت  هب  ندش  کیدزن  تأرج  یسک  دوب ، تتسد  رد  تریشمش  رگا  . تخاس مخ  ار  وا  رـس  دومع ، تبرض 
هک ماهدـش  نانچ  زورما  دـندناوخیم و  نآ  مان  هب  ارم  هک  متـشاد  ینارـسپ  ؛ دـیزادنایم ریلد  ناریـش  نآ  دای  هب  ارم  هک  دـیناوخن  نینبلاما  ارم 

نمشد هحفـص 169 ] ياضعا [  دندرکیم و  دراو  یپایپ  گرم  اهگر ، ندیرب  اب  دندوب و  يراکـش  زاب  نوچمه  هک  نت  راهچ  ؛ مرادـن يرـسپ 
، دناهداد ربخ  هک  هنوگ  نامه  ایآ  متسنادیم  شاک  . دناهدش اههزین  يهتشک  نانآ  يهمه  زورما  دنتفرگیم . رارق  نانآ  ياههزین  شکاشک  رد 

[ . 357 [ !؟ دوب هدش  عطق  سابع  تسد 

هراوخریش تداهش 

هراشا

دربن هب  شیوخ  نوخ  اب  هک  تفرگ  میمصت  دید ، ار  شناتـسود  ناناوج و  تداهـش  مالـسلاهیلع ، نیـسح  نوچ  : تسا هتفگ  سوواط  نب  دیس 
هک تسه  یتسرپاتکی  ایآ  دـنک ؟ عاـفد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یـسک  اـیآ  دز : ادـص  دزادرپب . نمـشد 
ام يرای  رد  هک  تسه  يروای  ایآ  دـشاب ؟ هتـشاد  دـیما  دـنوادخ  هب  ام  ندرک  يرای  اب  هک  تسه  يرگیرای  ایآ  دـسرتب ؟ ادـخ  زا  ام  يهرابرد 
وا اب  ات  هدـب  ار  مکچوک  كدوک  تفگ : بنیز  هب  تفر و  همیخ  رد  فرط  هب  دـش . دـنلب  هلاـن  هب  ناـنز  يادـص  دزودـب ؟ یهلا  رجا  هب  هدـید 

. درک دیهش  ار  وا  تسـشن و  كدوک  يولگ  رب  دنکفا و  يریت  نوعلم  يهلمرح  هک  دسوبب  ار  وا  هک  تساوخ  تفرگ . ار  وا  منک . یظفاحادخ 
ناـسآ نم  رب  ار  تبیـصم  نیا  دومرف : دیـشاپ و  نامـسآ  فرط  هب  ار  لـفط  يولگ  نوخ  دوخ  تشم  اـب  هاـگنآ  ریگب . ار  وا  دوـمرف : بنیز  هب 

رعاش و  [ . 358 . ] تخیرن نیمز  رب  نوخ  نآ  زا  هرطق  کی  یتح  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  . تسادخ مشچ  لباقم  رد  هکنیا  دنکیم 
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ماما نوچ  دـیوگ ...: یمزراوخ  [ . 359 . ] دیـسوب ار  رغـصا  يولگ  وا  زا  رتدوز  ریت  اما  دـسوبب  ار  كدوک  ات  دـش  مخ  : تسا هدورـس  وکین  هچ 
ادن دوب ، هدنامن  یسک  شرامیب  دنزرف  ناکدوک و  نانز و  وا و  دوخ  زج  دید و  ار  دوخ  نادنزرف  هداوناخ و  دارفا  گرم  مالـسلاهیلع  نیـسح 

اب هک  تسه  يرگیرای  ایآ  دسرتب ؟ ام  زا  ادخ  يهرابرد  هک  تسه  یتسرپاتکی  ایآ  دنک ؟ عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  درک 
دنلب هلان  هب  نانز  ياهادص  دزودب ؟ یهلا  رجا  هب  هدـید  ام  يروای  رد  هک  تسه  يروای  ایآ  دـشاب ؟ هتـشاد  دـیما  دـنوادخ  هب  ام  ندرک  يرای 

دوب و وا  ندیسوب  لوغـشم  دنداد . وا  هب  ار  كدوک  منک . عادو  وا  اب  ات  دیهدب  ار  یلع  مکدوک  دومرف : تفر و  همیخ  رد  رانک  ترـضح  دش .
شوغآ رد  ار  وا  دـنکفا و  يریت  هلمرح  دوب ، وا  شوغآ  رد  لفط  هک  یلاـح  رد  دـشاب ! ناشنمـشد  وت  دـج  رگا  هورگ  نیا  رب  ياو  دومرفیم :

رود اـم  زا  ار  يراـی  ایادـخ ! تفگ : دـناشفا و  نامـسآ  هب  تفرگ و  دوخ  تشم  اـب  ار  وا  نوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـناسر . تداهـش  هب  يو 
هحفص فالغ [  اب  دمآ و  دورف  شیوخ  بسا  زا  مالسلاهیلع  نیسح  هاگنآ  تسا . رتهب  ام  يارب  هک  هدب  رارق  يزیچ  لباقم  رد  ار  نیا  یتشاد ؛

دیفم خیـش  [ . 360 . ] دـناوخ زاـمن  وا  رب  درپـس و  كاـخ  هـبار  وا  شیاـهنوخ  ناـمه  اـب  دــنک و  كدوـک  نآ  يارب  يربـق  شریــشمش  [ 170
. دناشن دوخ  ناماد  رد  ار  وا  دندروآ . دوب -  یکدوک  هک  ار -  هللادبع  شدنزرف  تسشن . همیخ  لباقم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپـس  : دیوگ
زا رپ  شتـشم  نوچ  تفرگرب . تشم  اب  ار  وا  نوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  درک . حبذ  ار  كدوک  دـنکفا و  وا  يوس  هب  يریت  دـساینب  زا  يدرم 

يارب هک  هدب  رارق  يزیچ  يارب  ار  نآ  یتشاد ، هگن  ام  زا  ار  نامـسآ  يرای  رگا  اراگدرورپ ! دومرف : سپـس  تخیر . نیمز  هب  ار  نآ  دش  نوخ 
هتفگ جرفلاوبا  [ . 361 . ] تشاذـگ دوخ  تیبلها  ناگتـشک  رانک  درب و  ار  وا  سپـس  ریگب . رگمتـس  موق  نیا  زا  ار  ام  ماـقتنا  تسا و  رتهب  اـم 

شردپ ناماد  رد  هک  یلاح  رد  دمآ ، وا  يوس  هب  يریت  دوب . لاسدرخ  دش ، هتشک  هک  زور  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دنزرف  هللادبع ، : تسا
نب دیمح  زا  دشار ، نب  نامیلـس  زا  فنخمیبا ، زا  ینئادم ، زا  ثراح ، نب  دمحا  هک  درک  ثیدح  ارم  بیبش  نب  دمحا  . درک حبذ  ار  وا  دوب و 

دیهش ار  وا  دنکفا و  يریت  رشب  نب  ۀبقع  دناشن . دوخ  ناماد  رد  ار  وا  تساوخ و  ار  دوخ  كدوک  نیـسح ، تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  ملـسم 
: هک هدرک  لقن  دناهدوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـهاش  هک  یناسک  زا  دـیوس  نب  عروم  زا  بوقعی ، نب  دابع  زا  ینانـشا  نیـسح  نب  دـمحم  . درک
وا هاگولگ  زا  نوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـیوگ : تسـشن . شیولگ  رب  دـمآ و  يریت  دوب . شلاسدرخ  رـسپ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  هارمه 

يهقان دازون   ) لیـصف زا  رتشزرامک  وت  دزن  نیا  ایادخ ! دومرفیم : و  تشگیمنزاب . نآ  زا  رادقم  چـیه  دیـشاپیم و  نامـسآ  هب  تفرگیم و 
يا تسا : هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  ریـشب  نب  ۀـبقع  زا  فنخموبا ، : تسا هتفگ  يربط  [ . 362 . ] تسین حلاص ) ترـضح 
نآ تسیچ و  هراب  نیا  رد  نم  هانگ  داب ! وت  رب  قح  تمحر  رفعجابا ! يا  متفگ : دیوگ : تسا . یهاوخنوخ  قح  امش  هب  تبـسن  ار  ام  دساینب !
يا امش  زا  یکی  دوب ، ترضح  ناماد  رد  لفط  نآ  هک  یلاح  رد  دندروآ . وا  دزن  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  كدوک  دومرف : تسا ؟ مادک  نوخ 

تخیر و نیمز  رب  ار  نآ  دـش  نوخ  زا  رپ  شیاهتـشم  نوچ  تفرگ و  ار  وا  نوـخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  تشک . ار  وا  دـنکفا و  يریت  دـساینب 
نیا زا  ار  اـم  ماـقتنا  تـسا و  رتـهب  هـک  هدـب  رارق  يزیچ  يارب  ار  نآ  سپ  ياهدرک  غـیرد  اـم  زا  ار  نامـسآ  يراـی  رگا  اراـگدرورپ ! دوـمرف :

هحفـص تداهـش [  هب  ار  وا  دنکفا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـسپ  رکبوبا  يوس  هب  يریت  يونغ  يهبقع  نب  هللادبع  دـیوگ : ریگب . نارگمتس 
دای هدرمش و  هک  دساینب  دزن  رگید  ياهرطق  تسا و  ینغ »  » دزن ام  نوخ  زا  ياهرطق  : تسا هتفگ  رعاش  بقعیبا  نبا  ور  نیا  زا  دناسر . [ 171

زا هک  ار  یلفط  هک  یلاح  رد  تشگزاب ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تسا ...: هدرک  لقن  دمحم  نب  ماشه  زا  لقن  هب  يزوجنبا  [ . 363 . ] دوشیم
يریت نانآ  زا  يدرم  دینک . محرت  لفط  نیا  هب  دـینکیمن ، محر  نم  هب  رگا  هورگ ! يا  دومرف : دوب . هتفرگ  تسد  يور  تسیرگیم  یگنـشت 

دننک ناميرای  ات  دندرک  نامتوعد  هک  موق  نیا  ام و  نایم  ایادخ ! تفگیم : درکیم و  هیرگ  مالسلاهیلع  نیسح  درک . دیهـش  ار  وا  دنکفا و 
ریمن نب  نیـصح  تسا . هدنهدریـش  ياهیاد  وا  يارب  تشهب  رد  هک  راذگاو  ار  وا  نیـسح ! يا  هک : دمآ  ادـن  نک . يرواد  دنتـشک ، ار  ام  یلو 

نم و اب  هچنآ  زا  ایادخ ! تفگیم : تسیرگیم و  دوب و  يراج  شکرابم  ياهبل  زا  نوخ  تسـشن و  ترـضح  نآ  ياهبل  رب  هک  دنکفا  يریت 
زور هس  مردارب ! تفگ : موـثلکما  : تسا هتفگ  يزودـنق  [ . 364 . ] منکیم تیاکـش  تهاگرد  هب  دـننکیم ، ماهداوناخ  نادـنزرف و  مناردارب و 

درب و موق  نآ  شیپ  تفرگ و  ار  كدوک  ماما ، ینک . شباریـس  ات  هاوخب  یبآ  هورگ  نیا  زا  تسا . هدیـشونن  بآ  هللادـبع  تدـنزرف  هک  تسا 
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رد یگنـشت  زا  هک  تسا  هدنام  یقاب  ههام  شـش  كدوک  نیمه  دیتشک و  ار  منادـنزرف  ناردارب و  ناگدازومع و  نارای و  هورگ ! يا  دومرف :
ار وا  تسـشن و  كدوک  يولگ  رد  دمآ و  يریت  دوب ، وگ  تفگ و  هب  نانآ  اب  هک  لاح  نامه  رد  دـیناشونب . وا  هب  بآ  ياهعرج  تسا . جـنر 

[ . 365 . ] دنکفا نوعلم  يدزا  ریشب  نب  ۀبقع  ار  ریت  دناهتفگ : درک . دیهش 

اروشاع زور  رد  يدازون  تداهش 

هدنامن شناکیدزن  نادنزرف و  شنادناخ و  زا  سک  چیه  وا  هارمه  دـنام و  اهنت  ماما  دـنتفر و  نادـیم  هب  کیاکی  سپـس  : تسا هتفگ  یبوقعی 
لوغشم تفگ و  ناذا  وا  شوگ  رد  ماما  دندروآ . وا  دزن  دوب  هدمآ  ایند  هب  مد  نآ  رد  هک  ار  یکدوک  هک  دوب  هداتـسیا  دوخ  بسا  يور  دوب .

دیشک و نوریب  وا  موقلح  زا  ریت  مالسلاهیلع  نیسح  درک . دیهش  ار  وا  تسشن و  كدوک  يولگ  رب  دمآ و  يریت  هک  دوب  دازون  نتـشادرب  ماک 
دزن مه  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يرتزیزع و  حلاص  يهقان  زا  دـنوادخ ، دزن  تفگیم : درکیم و  هتـشغآ  شیولگ  نوخ  هب  ار  وا 

[ . 366 . ] تشاذگ شناگدازردارب  نادنزرف و  زا  رگید  ياههتشک  رانک  ار  كدوک  دسج  دمآ و  سپس  تسا ! رتیمارگ  ربمایپ  حلاص  زا  ادخ 
هحفص 172 ] ] 

هسدقم يهیحان  ترایز  رد  نیسح  ماما  نامدود 

نب روصنموبا  زا  ، شایع نب  دمحا  نب  دمحم  تفگ : هک  تسا  تیاور  یسوط  خیش  نامدج  زا  نامدوخ  دنـس  اب  : تسا هتفگ  سوواط  نب  دیس 
هب مالـسلاهیلع  نامز  ماما  يهیحان  زا  مردـپ  تافو  ماـگنه  [ 367  ] يرجه لاس 252  رد  تراـیز  نیا  هک  هدرک  تیاور  يدادـغب  معنملادـبع 

تمدخ ياهمان  مدوب و  لاسدرخ  کچوک و  نم  ماگنه  نآ  دیوگ : بلاغ  نب  دمحم  . ) دـش رداص  یناهفـصا  بلاغ  نب  دـمحم  خیـش  تسد 
نیا هب  ياهمان  ترضح  يوس  زا  مدوب . هتساوخ  نذا  البرک  يادهش  مالسلاهیلع و  هللادبعابا  میالوم  ترایز  يهرابرد  مدوب و  هتشون  ترضح 
ربکا یلع  ربق  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياپ  رانک  ینک ، ترایز  ار  ادهـش  یتساوخ  هاـگرهمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : دـمآ میارب  نومـضم 

وت رب  مالس  : وگب نک و  هراشا  ربکا ) یلع   ) نیـسحلا نب  یلع  هب  تسادهـش . نفد  يهدودحم  اجنآ  هک  تسیاب  هلبق  هب  ور  تسا ، مالـسلا  هیلع 
ار نانآ  دشکب  ادخ  : » دومرف وت  يهرابرد  هک  تردپ  رب  وت و  رب  ادـخ  دورد  لیلخ ! میهاربا  رابت  زا  نامدود ، نیرتهب  لسن  زا  دیهـش  نیلوا  يا 

يور شیپ  هک  تمنیبیم  ییوگ  ایند ! رس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  ربمایپ ! تمرح  کته  ادخ و  هب  نانیا  دنخاتسگ  هچ  مرسپ ! دنتـشک ! ار  وت  هک 
ات منزیم  امـش  رب  ماهزین  اب  . میرتراوازـس ربمایپ  هب  ام  دـنگوس ! ادـخ  يهناـخ  هب  مایلع ، نب  نیـسح  نب  یلع  نم  : ییوگیم نارفاـک  هب  ردـپ ،

هدازكاپان دنگوس ! ادخ  هب  یبرع . یمشاه  ناوج  تبرض  منزیم ، یتبرـض  . مگنجیم امـش  اب  مردپ  زا  عافد  رد  مریـشمش  اب  دوش و  هدیمخ 
شلوسر ادـخ و  هب  وـت  هک  مهدیم  یهاوـگ  يدرک . تاـقالم  ار  تراـگدرورپ  يداد و  ناـج  هکنآ  اـت  . دـنک تموـکح  اـم  ناـیم  رد  دـیابن 

راوخ و نوعلم و  ذـقنم  نب  ةرم  وت  لـتاق  هیلع  وت و  دوس  هب  دـنوادخ  ییادـخ . نیما  تجح و  دـنزرف  ادـخ و  لوسر  دـنزرف  وـت  يرتراوازس .
نانیـشنمه و ناگدننکرادید و  زا  ار  ام  دـناشچب و  نانآ  هب  تسا  یماجرفدـب  هک  ار  خزود  شتآ  دـنک و  يرواد  وت  نتـشک  رد  وا  ناکیرش 
، ترخآ نادواج  يارـس  رد  میوجیم و  يرازیب  وت  لتاق  زا  ادخ  هاگـشیپ  هب  دهد . رارق  تمولظم  ردام  ردارب و  ومع و  ردـپ و  دـج و  ياقفر 
مالـس و میوجیم . هحفـص 173 ] يرازیب [  ادـخ  هاـگرد  هب  دـندوب  قح  نارکنم  هک  تنانمـشد  زا  مهاوخیم و  ادـخ  زا  ار  وت  اـب  ینیـشنمه 

شیوخ نوخ  هب  تفرگ و  رارق  فده  ریت ، اب  هک  نآ  مالسلاهیلع ، نیسح  راوخریش  دنزرف  هللادبع ، رب  مالس  ! داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و 
يدسا و لهاک  نب  ۀلمرح  زادناریت ، رب  ادخ  تنعل  دش . دیهـش  شردپ  ناماد  رد  ریت  اب  هک  نآ  تفر ؛ الاب  نامـسآ  هب  شنوخ  دـش و  هتـشغآ 
رس تبحم  یگتـسبمه و  يادن  البرک  يهصرع  رد  داد و  یبوخ  شیامزآ  هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رـسپ  هللادبع ، رب  مالـس  .! وا ناگتـسب 

رـسپ سابعرب ، مالـس  ! یمرـضح تیبث  نب  یناه  وا  لتاق  رب  ادـخ  تنعل  تفرگ ! رارق  نمـشد  تبرـض  فدـه  رـس  تشپ  ور و  شیپ  زا  داد و 
ار دوخ  هک  نآ  تفرگ ؛ شیادرف  يارب  هشوـتهر  شزورید  زا  هک  نآ  درک ؛ يراـی  ار  شردارب  دوـخ  ناـج  اـب  هک  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما 
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نب دیزی  وا  نالتاق  رب  ادخ  تنعل  دش . هدیرب  شناتـسد  نآ  شیوخ ؛ يوربآ  اب  دوب  ردارب  يارب  رگـشالت  هدنرادهگن و  درک . شردارب  يادـف 
نطو و زا  بیرغ  دوب ، وجادخ  رادنتشیوخ و  هک  نآ  مالسلاهیلع ؛ نینمؤملاریما  رـسپ  رفعج ، رب  مالـس  ! یئاط لیفط  نب  میکح  و  [ 368  ] داقو
رب مالـس  . یمرـضح تیبث  نب  یناه  شلتاق  رب  ادـخ  تنعل  تسکـش . مهرد  ار  وا  نمـشد  هاپـس  هک  نآ  راکیپ ؛ يارب  ماگـشیپ  دربن و  يهدامآ 

یلابا یحبـصا و  دـیزی  نب  یلوخ  دز ، ریت  اب  ار  وا  هک  نآ  رب  ادـخ  تنعل  نوعظم . نب  ناـمثع  ماـنمه  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رـسپ  ناـمثع ،
! داب يو  رب  یهلا  كاندرد  باذـع  وا و  رب  ادـخ  تنعل  هک  یمراد  یلابا  تسد  هب  هدـش  هتـشک  نینمؤملاریما ، رـسپ  دـمحم ، رب  مالـس  ! یمراد
هک نآ  راداوه ؛ يهتسراو  مالسلاهیلع ، یبتجم  نسح  ماما  رسپ  رکبوبا ، رب  مالس  ! وت يابیکـش  يهداوناخ  رب  دمحم و  يا  داب  وت  رب  ادخ  دورد 
رب ادخ  تنعل  مالـسلاهیلع ، یبتجم  ماما  رـسپ  هللادـبع ، رب  مالـس  ! يونغ يهبقع  نب  هللادـبع  وا  لتاق  رب  ادـخ  تنعل  تفرگ . رارق  فدـه  ریت  اب 

دورف شرس  قرف  رب  تبرض  هک  نآ  مالسلاهیلع ؛ یبتجم  ماما  رـسپ  مساق ، رب  مالـس  ! يدسا لهاک  نب  ۀلمرح  وا  هب  زادناریت  رب  وا و  يهدنـشک 
رد دمآ ، دورف  وا  رس  رب  يراکش  زاب  نوچمه  تساوخ ، يرای  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  شیومع  یتقو  هک  نآ  دندروآرد ؛ ار  وا  هرز  دمآ و 
وت هک  یهورگ  هحفص 174 ] ادخ [ ) تمحر  زا   ) داب رود  تفگیم : مالـسلاهیلع  نیـسح  دزیم و  كاخ  نیمز و  هب  شیاپ  اب  يو  هک  یلاح 

یناوخب ار  وا  هک  تسا  راوگان  وت  يومع  رب  مسق  ادخ  هب  دومرف : سپس  دوب . دنهاوخ  تردپ  دج و  نانآ ، هاوخنیک  تمایق ، زور  دنتشک و  ار 
، زور نیا  دنگوس ! ادخ  هب  دهدن . يدوس  ار  وت  وا  يرای  ياهدش و  ناوختسا  هتـسکش  هتـشک و  وت  هک  دهد  باوج  یتقو  ای  دهدن ، تباوج  و 
دهد و رارق  امش  اب  مه  ارم  دهدیم ، رارق  مه  اب  ار  امـش  هک  زور  نآ  دنوادخ ، دنکدنا . نآ  ناروای  رایـسب و  نآ  نارگمتـس  هک  تسا  يزور 

شیارب كاندرد  یباذع  دنکفا و  خزود  شتآ  هب  ار  وا  ادـخ  لیفن ! نب  دعـس  نب  ورمع  وت  لتاق  رب  ادـخ  تنعل  دـهد . میاج  امـش  هاگیاج  رد 
ادخ و هاوخریخ  نادروامه ؛ اب  رگراکیپ  تسا و  نامیااب  دنکیم ؛ زاورپ  تشهب  رد  هک  رایط  رفعج  نب  هللادبع  رسپ  نوع  رب  مالس  ! دزاس ایهم 

هاگیاج رب  يدـهاش  هک  رفعج ، نب  هللادـبع  رـسپ  دـمحم ، رب  مالـس  ! یناهبن يهبطق  نب  هللادـبع  وا  لتاق  رب  ادـخ  تنعل  نآرق . تایآ  رگتوـالت 
رفعج رب  مالس  ! یمیمت لشهن  نب  رماع  شلتاق  رب  ادخ  تنعل  تشگ . ردارب  یماح  شیوخ  ندب  اب  هک  دوب  شردارب  یپ  رد  يدیهـش  شردپ و 

رب نکفاریت  لتاق و  رب  ادخ  تنعل  لیقع و  نب  نمحرلادبع  رب  مالـس  ! ینادمه طوخ  نب  رـشب  وا  رب  نکفاریت  لتاق و  رب  ادخ  تنعل  لیقع و  نب 
: دناهتفگ و  ! ) هعصعص نب  رماع  وا  لتاق  رب  ادخ  تنعل  لیقع و  نب  ملـسم  رـسپ  هللادبع  دیهـش ، رـسپ  دیهـش  رب  مالـس  ! ینهج دلاخ  نب  رمع  وا 

حیبـص نب  ورمع  وا  رب  نکفاریت  وا و  لـتاق  رب  ادـخ  تـنعل  لـیقع و  نـب  ملـسم  هللادـبعوبا ، رب  مالـس  (. تـسا هدوـب  کـلام  نـب  دـسا  شلتاـق 
یلع نب  نیـسح  مالغ  نامیلـس ، رب  مالـس  ! ینهج رـشان  نب  طیقل  وا  لتاق  رب  ادخ  تنعل  لیقع و  نب  دعـسیبا  نب  دـمحم  رب  مالـس  .! يوادـیص
مالغ حجنم ، رب  مالس  مالسلاهیلع و  یلع  نب  نیسح  مالغ  براق ، رب  مالس  ! یمرـضح فوع  نب  نامیلـس  وا  لتاق  رب  قح  تنعل  مالـسلاهیلع و 

[ . 369  ] مالسلاهیلع یلع  نب  نیسح 

نانآ نفدم  تیبلها و  يادهش  ياهمان 

دندوب و رفن  هدفه  دندیسر و  تداهـش  هب  البرک  رد  ترـضح  نآ  هارمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نادناخ  زا  هک  نانآ  مان  : دیوگ دیفم  خیش 
نینمؤملاریما نارـسپ   ) نامثع رفعج 4 - هللادبع 3 - سابع 2 - - 1: زا تسا  ترابع  دوب ، ناـنآ  نیمهدـجه  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح 

-7 دوب ) دوعسم  رتخد  یلیل  ناشردام  هک  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دنزرف  ود   ) رکبوبا هللادبع 6 - - 5 دوب ) نینبلاما  ناشردام  هک  مالسلاهیلع 
-12 مالسلاهیلع ) نسح  ماما  نارسپ   ) هللادبع رکبوبا 11 - مساق 10 - - 9 مالسلاهیلع ) نیسح  ماما  رسپ  ود   ) هللادبع هحفص 175 ] یلع 8 [ -
( مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  لیقع  نارسپ   ) نمحرلادبع رفعج 16 - هللادبع 15 - - 14 مالسلاهیلع ) رفعج  نب  هللادبع  نارسپ   ) نوع دمحم 13 -

ناردارب داب - ! نانآ  رب  یهلا  ناوضر  هک  مشاهینب -  زا  رفن ، هدفه  نیا  داب ! نانآ  يهمه  رب  ادخ  دمحر  لیقع . نب  دیعسیبا  نب  دمحم  - 17
رفح همه  يارب  هک  يربق  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ياپ  نییاپ  نانآ  يهمه  دندوب و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ناگدازومع  ناگدازردارب و  و 
ربق دش . نفد  هیرضاغ  هار  رانک  شتداهـش  لحم  رد  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  زج  دناهدش ، هدرپس  كاخ  هب  دنتفرگ ، رارق  اجنآ  دش و 
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دنکیم و ترایز  ار  نانآ  مالسلاهیلع  نیسح  ربق  رانک  رئاز ، تسین . يرثا  میدرب ، مان  هک  يو  نادناخ  ناردارب و  ربق  زا  یلو  تسا  راکشآ  وا 
یلع هک  دنیوگ  دهدیم . مالـس  نانآ  عمج  رد  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  رب  نادیهـش و  نآ  رب  تسا ، مالـسلاهیلع  ماما  ياپ  نییاپ  هک  ینیمز  هب 

هب ترضح  نآ  رانک  رد  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  باحصا  اما  تسا . هدش  نفد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  رتکیدزن  رگید  نادیهش  زا  ربکا 
کـش هکنآ  زج  میـسانشیمن ، نانآ  يارب  ییاهربق  یقیقحت  یلیـصفت و  تروص  هب  اـم  دـننفدم و  ترـضح  نآ  فارطا  دندیـسر ، تداـهش 

، تمعنرپ تشهب  رد  دـشاب و  دونـشخ  نانآ  زا  ادـخ  داـب ! ناـنآ  رب  ادـخ  ناوضر  تسا . هتفرگرب  رد  زین  ار  ناـنآ  ینیـسح  رئاـح  هک  میرادـن 
هحفص 177 ] [ . ] 370 ! ] دهد ناشیاج 

ماما نتفر  نادیم  هب 

دوخ زا  دوب ، هتفرگ  تسد  رد  ار  شریـشمش  داتـسیا . هورگ  نآ  لباقم  رد  دش و  راوس  شیوخ  بسا  رب  تساخرب و  سپـس  : دیوگ یمزراوخ 
، منک رخف  هک  هاگنآ  مشاه و  نامدود  زا  مراـتفر ، کـین  یلع  دـنزرف  نم  : دومرفیم هک  یلاـح  رد  تشاد ، تداهـش  گـنهآ  هدـش و  دـیماان 

ربمایپ رتخد  همطاف ، مردام  . مینیمز رد  ادـخ  نازورف  غارچ  ام  ناگتـشذگ و  زا  ناسنا  نیرتهب  تسادـخ ، لوسر  مدـج  . سب ارم  راـختفا  نیمه 
یکین هب  یحو  تیاده و  زا  ام  نادناخ  رد  تسا و  هدش  لزان  اراکشآ  ام  نادناخ  رد  ادخ  باتک  . دنیوگ رایط  رفعجار  میومع  تسا و  كاپ 

ناتـسرپرس مییام  . مییوگیمزاـب مدرم  ناـیم  رد  راکـشآ ، ناـهنپ و  ار  تقیقح  نیا  مدرم و  يهمه  رب  ییادـخ  ناـیاوشیپ  مییاـم  . دوشیم داـی 
ام نارادتـسود  زیخاتـسر ، رد  . تـسا نتخاـس  باریـس  يارب  يرثوـک  ضوـح ، نآ  مـیهدیم و  ماـج  نامنارادتـسود  هـب  هـک  رثوـک  ضوـح 
زا زابرید  زا  دندش و  رفاک  موق  نیا  : دـناوخ نینچ  دـناهتفگ ) هک  هنوگ  نآ   ) سپـس . دـننکیم نایز  ام  نانمـشد  تمایق ، زور  دـندنمتداعس و 

مالسلاهیلع راتفروکین  نسح  ماما  شدنزرف  مالسلاهیلع و  یلع  نیا  زا  شیپ  . دندوب نادرگیور  تسا ، سنا  نج و  راگدرورپ  هک  ادخ  شاداپ 
هحفـص منیرتهب [ . ود  دنزرف  نم  سپ  دوب . اهناسنا  نیرتهب  مدج  زا  سپ  مردپ  . دـناهدمآ نیـسح  گنج  هب  کنیا  دـندناسر و  تداهـش  هب  ار 

، دیآ رامـش  هب  دنمـشزرا  ایند  رگا  : تسا هدورـس  ار  ریظنیب  راعـشا  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسا  هدروآ  دوخ  خیرات  رد  یمالـس  [ 178
رترب ادخ  هار  رد  ریـشمش  هب  ناسنا  ندش  هتـشک  سپ  دناهدمآ ، دیدپ  گرم  يارب  اهرکیپ  رگا  . تسا رتدـنمجرا  رتالاو و  یهلا  شاداپ  يارس 
نتفر نداهناو و  يارب  لاوما  يروآدرگ  رگا  . تسا رتابیز  بسک ، هار  رد  ناسنا  يزآمک  سپ  تسا ، ردقم  هدش و  میسقت  اهیزور  رگا  . تسا

نتفر و هک  هاگنآ  تسین ، راع  گنن و  درمناوج ، يارب  گرم  تفر و  مهاوخ  ؟ دزرو لخب  ینتشاذگاو  نیا  هب  تبـسن  ارچ  ناسنا  سپ  تسا ،
زا دشیم ، کیدزن  وا  هب  سانشرس  ياههرهچ  زا  سک  ره  هتسویپ  دیبلط . هزرابم  هب  ار  مدرم  ترضح  نآ  سپس  . دشاب ادخ  هار  رد  شتداهش 

[ . 371 . ] دناسر تکاله  هب  ار  نانآ  زا  یمیظع  هورگ  هکنآ  ات  دنارذگیم  غیت  مد 

يهلمح 1

هراشا

خزود هب  دورو  زا  رتـهب  گـنن  تسا و  گـنن  زا  رتـهب  گرم  : تفگ درک و  هلمح  نمـشد  تسار  حاـنج  هـب  سپـس  : دـیوگ بوـشآ  رهـشنبا 
میلـست هک  ماهدروخ  دـنگوس  . منکیم تیامح  مردـپ  نادـناخ  زا  یلع . نب  نیـسح  منم  : تفگ تخات و  نمـشد  پچ  حانج  هب  سپـس  . تسا

هورگ هب  دعـس  رمع  دـناسر . تکاله  هب  نایمخز  زجب  ار  رفن  هکنآ 1950  ات  دـیگنجیم  نانچمه  .و  مهدیم ناج  ربماـیپ  نید  يارب  موشن و 
رفن  180 دینک . هلمح  وا  رب  وس  ره  زا  تسا . برع  يهدنـشک  دـنزرف  نیا ، دـیگنجیم ..؟ یـسک  هچ  اب  دـینادیم  امـش ! رب  ياو  تفگ : دوخ 

[ . 372 . ] دندرک هلمح  ترضح  فرط  هب  زادناریت  رفن  رادهزین و 4000 

نیسح ماما  ياههمیخ  هب  موجه 
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دیرادن و نید  رگا  نایفسیبا ! لآ  ناوریپ  يا  امش  رب  ياو  دیشک : دایرف  نانآ  رس  رب  دنتخادنا . هلـصاف  هاگهمیخ  وا و  نایم  : دیوگ یمزراوخ 
دوخ یگداوناخ  تفارش  هب  دیرادنپیم -  هک  هنوگ  نآ   - دیتسه برع  رگا  دیـشاب و  هدازآ  دوخ  يایند  نیا  رد  سپ  دیـسرتیمن ، تمایق  زا 

نم اـب  امـش  مگنجیم و  امـش  اـب  هک  مـنم  نـیا  میوـگیم  دوـمرف : ییوـگیم ؟ هحفـص 179 ] هـچ [  نیـسح ! يا  داد : ادـن  رمـش  دـیدرگرب .
رمـش دـیرادزاب . ماهداوناخ  هب  ضرعت  زا  ماهدـنز ، نم  ات  ار  دوخ  نـالهاج  نارگناـیغط و  ناشکرـس و  تسین . یهاـنگ  ار  ناـنز  دـیگنجیم ،

هب دیورب . شدوخ  غارس  دیوش و  رود  درم  نیا  يهداوناخ  میرح  زا  دز : داد  شیوخ  ناهارمه  هب  رمـش  سپـس  همطاف ! رـسپ  يا  دشاب  تفگ :
وا دـندروآیم و  هلمح  ماما  رب  نانآ  تخات و  نانآ  رب  ماما  دـنتخادرپ . دربن  هب  وس  ره  زا  مدرم  تسا ! يراوگرزب  دروامه  هک  دـنگوس  مناج 

ماما دندرکیم و  هلمح  وا  رب  تخاتیم ، تارف  يوس  هب  شیوخ  بسا  اب  هک  راب  ره  دشونب . نآ  زا  ياهعرج  ات  دیبلطیم  بآ  لاح  نیمه  رد 
[ . 373 . ] دنتخاسیم رود  بآ  زا  ار 

بآ هب  ماما  طلست 

راهچ اب  هک  جاـجح  نب  ورمع  یملـس و  روعا  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدولج  زا  فنخموبا  : دـیوگ بوشآ  رهـشنبا 
: دومرف مالـسلاهیلع  ماما  دشونب ، بآ  هک  دروآ  دورف  رـس  بسا  نوچ  درک . تارف  دراو  ار  بسا  درک و  هلمح  دندوب  هعیرـش  رومأم  رفن  رازه 
ار شرس  دینش ، ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نخـس  نوچ  بسا  یـشونب . وت  ات  دورخ  مهاوخن  بآ  مسق  ادخ  هب  ماهنـشت . مه  نم  ياهنـشت ، وت 

تسد مالسلاهیلع  نیسح  دیشون . مهاوخ  مه  نم  شونب ، دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  دیمهف . ار  ماما  نخـس  ایوگ  دیـشونن . بآ  درک و  دنلب 
ار بآ  دنتخات . وت  میرح  هب  هک  یلاح  رد  يربیم  تذل  بآ  ندیـشون  اب  هللادبعابا ! ای  تفگ : ياهراوس  تشادرب . بآ  زا  یتشم  درک و  زارد 
، رمش نب  ورمع  زا  لقن  هب  ماشه  : دیوگ يربط  [ . 374 . ] دوب ملاس  همیخ  اما  دز ، رانک  ار  نانآ  درک و  هلمح  هورگ  نآ  رب  تخیر و  شتسد  زا 

نیصح دشونب ، بآ  ات  دش  کیدزن  تفای . تدش  شایگنشت  دش و  هنـشت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک : تسا  هدرک  تیاور  یفعج  رباج  زا 
ار ادخ  سپـس  دیـشاپیم . نامـسآ  هب  ار  نآ  شناهد و  زا  نوخ  نتفرگ  هب  درک  عورـش  ماما  تسـشن . ماما  ناهد  رب  هک  دنکفا  يریت  ریمن  نب 
زا ماشه  . راذگن یقاب  نانآ  زا  یـسک  نیمز  يور  رب  نک و  دوبان  ار  نانآ  ادنوادخ ! تفگ : درک و  عمج  ار  دوخ  ناتـسد  تفگ و  انث  دـمح و 

هدرک تیاور  هدوب  شرکشل  نایم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دهاش  هک  یـسک  زا  هتابن ، نب  غبـصا  رـسپ  مساق  زا  بئاس ، نب  دمحم  شردپ 
نب ناباینب  زا  يدرم  تفر . تارف  تمـس  هب  دش و  راوس  بسا  رب  هحفص 180 ] دروخ [ ، تسکش  مالسلاهیلع  نیسح  هاپـس  نوچ  هک : تسا 
مه مدرم  تخات . دز و  شیوخ  بسا  رب  دنیوگ : دـنیاین . وا  يوس  هب  شناوریپ  ات  دـیزادنیب  هلـصاف  بآ  وا و  نایم  امـش ! رب  ياو  تفگ : مراد 
زا يریت  درم ، نآ  هک  یلاح  رد  نادرگ . شاهنـشت  ادنوادخ ! دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دندنکفا . هلـصاف  تارف  ماما و  نیب  ندـمآ و  وا  یپ  رد 
زا رپ  تفرگ و  ار  دوخ  ياهتـشم  هاگنآ  دروآ ، نوریب  ار  ریت  ماما ، دز . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناـهد  رب  ار  نآ  درکیم ، ادـج  دوخ  نادریت 
ادخ هب  دیوگ : . دننکیم تربمایپ  رتخد  رـسپ  اب  هچنآ  زا  منکیم  تیاکـش  تهاگرد  هب  ایادـخ ! تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـش . نوخ 

[ . 375 . ] دشیمن باریس  دیشونیم  هچ  ره  تخیر ؛ درم  نآ  ناج  رد  ار  شطع  دنوادخ ، هکنآ  رگم  تشذگن  يزیچ  دنگوس 

ماما یناشیپ  رب  ریت  تباصا 

دروآرد ار  ریت  مالسلاهیلع  نیـسح  دمآ . دورف  ماما  یناشیپ  رب  هک  دنکفا  يریت  یفعج  بونجوبا  مان  هب  نانآ  زا  يدرم  سپـس  : دیوگ مثعانبا 
ناگدنب نیا  تسد  زا  هک  ینیبیم  ایادخ ! تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  دـش . يراج  ترـضح  نساحم  تروص و  رب  اهنوخ  تخادـنا . رانک  و 

ار نانآ  زگره  راذـگن و  یقاب  نانآ  زا  يدـحا  نیمز  يور  نک و  ناشنک  هشیر  دوبان و  ایادـخ ! متـسه . یلاح  هچ  رد  وت  رگنایغط  ناـمرفان و 
نیمز رب  ار  وا  درکیم و  شاهلاوح  يریـشمش  دیـسریم ، کی  ره  هب  درک . هلمح  نانآ  رب  نیگمـشخ  يریـش  نوچمه  سپـس  دـیوگ : . زرماین
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تما و اب  دـب ! تما  يا  تفگیم : هک  یلاح  رد  درکیم ، لابقتـسا  اهریت  زا  شاهنیـس  اـب  ترـضح  دـمآیم و  وس  ره  زا  اـهریت  تخادـنایم .
ناتیارب ادخ  ناگدنب  زا  کی  ره  نتشک  نم ، نتشک  زا  سپ  هک  دیشاب  هاگآ  دیدرک ! راتفر  دب  هچ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترتع 

زا ارم  ماقتنا  مدیمهفن ، هک  ییاج  زا  دشخب و  تمارک  ارم  امـش  يراوخ  اب  دنوادخ  هک  مراد  نآ  دـیما  دـنگوس ، ادـخ  هب  دوب . دـهاوخ  ناسآ 
دنکفایم ناتدوخ  ناج  هب  ار  امش  تردق  دومرف : ؟ دریگیم ماقتنا  ام  زا  هنوگچ  ادخ  همطاف ! رـسپ  يا  دز : دایرف  ریمن  نب  نیـصح  . دریگب امش 

زا ریهز  نب  بعقـص  زا  فنخموبا  : دیوگ يربط  [ . 376 . ] دزیریمورف امـش  رب  كاندرد  یباذع  سپـس  دیزیریم ؛ ار  ناتیاهنوخ  هنوگ  نیا  و 
ياهوم رب  باضخ  دوب و  هداهن  رس  رب  همامع  تشاد ، زخ  زا  ياهبج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هحفص 181 ] دنکیم [ : لقن  ملـسم  نب  دیمح 

دوب و نازادناریت  بظاوم  دیگنجیم و  عاجـش  ياهراوس  لثم  اپ  ود  يور  رب  هک  یلاح  رد  ندـش ، هتـشک  زا  شیپ  مدینـش  دوب و  هدز  شیوخ 
نم زا  سپ  دینکیم ؟ کیرحت  ار  رگیدکی  نم  نتـشک  هب  ایآ  تفگیم : هک  یلاح  رد  درک ، هلمح  هاپـس  رب  دوب ، هلمح  يارب  تصرف  یپ  رد 

هب ادخ  امش  يراوخ  اب  مراودیما  مسق  ادخ  هب  دزیگنارب . ار  ادخ  مشخ  منتـشک  يهزادنا  هب  هک  دیـشکیمن  ار  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  زگره 
نایم رد  ار  ناـتیورین  دـنوادخ  دیـشکب ، ارم  رگا  مسق  ادـخ  هب  دریگب . امـش  زا  ارم  ماـقتنا  دـیمهفن ، هک  اـجنآ  زا  سپـس  دـشخب ، تمارک  نم 

. دهد ناتیارب  كاندرد  یباذع  هکنآ  ات  دش  دهاوخن  یـضار  امـش  زا  زگره  سپـس  تخیر . دهاوخ  ار  ناتیاهنوخ  دنکفا و  دـهاوخ  ناتدوخ 
[ . 377]

ماما رهطم  مسج  نتخاس  نایرع 

ار نآ  ات  دنکن  یتبغر  نآ  رد  یـسک  هک  دیروایب  میارب  ياهماج  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا ، هتفگ  يوار  : دیوگ سوواط  نب  دیس 
ياهنهک نهاریپ  تسا . نـالیلذ  يهماـج  نیا  هـن ، دوـمرف : دـندروآ . [ 378  ] کچوک يراولـش  دـننکن . ناـیرع  ارم  اـت  مشوپب  میاـههماج  ریز 

زا يراولش  سپس  دندروآرد . شندب  زا  مه  ار  نآ  دیسر ، تداهش  هب  نوچ  دیـشوپ . شیاهـسابل  ریز  درک و  هراپ  اج  دنچ  زا  ار  نآ  تفرگ ،
بعک نب  رحب  دش ، دیهـش  نوچ  دنرواین . نوریب  شرکیپ  زا  هک  درک  هراپ  ور  نیا  زا  دیـشوپ . درک و  هراپ  ار  نآ  . درک تساوخرد  ینامی  درب 

، کشخ بوچ  هکت  ود  لثم  ناتسبات  رد  بعک  نب  رحب  ناتسد  سپ  نآ  زا  تشاذگ . نایرع  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  دروآرد و  ار  نآ  نوعلم 
[379 . ] درک كاله  ار  وا  لاعتم  يادخ  هکنآ  ات  درکیم  حـشرت  نآ  زا  نوخ  كرچ و  تشگیم و  بوطرم  ناتـسمز  رد  دـشیم و  کشخ 
؛ دنکن تبغر  نآ  رد  یـسک  ات  دیروایب  نم  يارب  ياهماج  دومرف : دش ، دـهاوخ  دیهـش  هک  درک  ساسحا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  .

درک هراپ  ار  نآو  تفرگ  رگید  ياهماج  تسا . تلذ  لها  سابل  نآ  دومرف ، كراولش ، دنتفگ : دننکن . منایرع  ات  مشوپب  میاهسابل  ریز  ار  نآ 
: ] تسا هتفگ  بوشآ  رهـشنبا  [ . 380 ! ] داب وا  رب  ادخ  ناوضر  تاولـص و  دـندرک . شنایرع  دـش ، هتـشک  نوچ  دیـشوپ . شاهماج  ریز  زا  و 
نم هک  ارچ  دننکن ، منایرع  هک  مشوپب  میاههماج  ریز  ات  دنکن  نآ  رد  یتبغر  یـسک  هک  دـیروآ  میارب  ياهماج  دومرف : سپـس  هحفص 182 ]

رتداشگ دندروآ  يزیچ  سپس  تسا . تلذ  لها  يهماج  نیا  تفگ : دیشوپن و  ار  نآ  دندروآ . یکراولش  مدرگیم . تراغ  موشیم و  هتشک 
[ . 381 . ] درک یظفاحادخ  نانز  اب  سپس  دیشوپ . ار  نآ  كراولش . زا  رتدنلب  راولش و  زا  رتهاتوک  نآ و  زا 

نیسح ماما  عادو 

هاگن شیوخ  تیبلها  زا  دیهش  ود  داتفه و  هب  نوچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  اهباتک  یـضعب  رد  : تسا هتفگ  یـسلجم  همالع 
گرم يهداـمآ  ردـپ ! دز : ادـص  هنیکـس  ظفاحادـخ ! موـثلکما ! يا  بنیز ! يا  همطاـف ! يا  هنیکـس ! يا  دز : ادـص  دـمآ و  همیخ  هب  ور  درک ،

رگا تاهیه ! دومرف : نادرگرب . نامدج  مرح  هب  ار  ام  ناجردپ ! تفگ : درادن ؟ يروای  رای و  هک  یسک  دوشن  هدامآ  هنوگچ  دومرف : ياهدش ؟
[382 . ] درک هلمح  موق  نآ  رب  درک و  تکاس  ار  نانآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دندیشک . هحیص  نانز  دیباوخیم . دنتشاذگیم ، ار  اطق »  » غرم
زا دناهتفرگ  میمصت  هک  يدهاش  هدش  نیرفن  هورگ  نیا  رب  وت  ایادخ  تفگیم : داب -  وا  رب  ادخ  ناوضر  هک  نیـسح -  : تسا هتفگ  يزودنق  .
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قسف نانیا  راذگم . میاهنت  ایادخ ! : دناوخیم نینچ  تسیرگیم و  تدشب  و  دنراذگن ؛ یقاب  ار  یسک  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لسن 
تداهـش هب  مردارب  اما  . دننکیم یـضار  ار  دیزی  ناشیاهراک  رد  دـناهتخاس و  ناگدرب  لثم  ناشدوخ  نایم  ار  ام  . دـندرک راکـشآ  ار  راکنا  و 

، هیقر هنیکـس ، موثلکما ، يا  دز : ادص  سپـس  . یتسه نیمک  رد  دیجم  يادـخ  يا  وت  ،و  دوب اهنت  راوتـسا و  تالـص و  اب  هک  یلاح  رد  دیـسر ،
هب ار  هنیکـس  شرتخد  ترـضح ، دندرک . دنلب  هیرگ  هب  ار  ناشیادص  دندینـش ، ار  وا  يادص  نوچ  ظفاحادخ ! نم ، نادناخ  زا  بنیز  هکتاع ،

، تخادرپ وا  ندرک  مارآ  هب  تشادیم . تسود  رایسب  ار  هنیکـس  درک . كاپ  ار  وا  ياهکـشا  دیـسوب ، ار  وا  مشچ  ود  نیب  دنابـسچ ، شاهنیس 
. ] نازوسم ار  ملد  تیاهکـشا  اب  مراد  ندب  رد  ناج  ات  . دوب دهاوخ  رایـسب  تاهیرگ  نم  زا  سپ  هک  نادب  هنیکـس ! يا  : تفگیم هک  یلاح  رد 

نیـسح ماما  : تسا هتفگ  ینیارفـسا  [ . 383 . ] ینتخیر کـشا  يارب  درف  نیرتهتـسیاش  وت  ناوناـب ! نیرتـهب  يا  موـش  هتـشک  رگا  هحفص 183 ]
تمشچ تفگ : دید و  ار  وا  بنیز  شرهاوخ  نایرگ . دوب و  یگدنز  زا  دیماان  هک  یلاح  رد  دنک ، یظفاحادخ  نانز  زا  تساوخ  مالـسلاهیلع 

، هکتاـع هیقر ، موثلکما ، دز : ادـص  درب . دـنهاوخ  يریـسا  ناونع  هب  نانمـشد  ناـیم  ار  امـش  يدوزب  هک  میرگن  هنوگچ  دومرف : داـبم ! ناـیرگ 
! تسا نارگید  نایم  رد  مناج  هک  موشن  میلـست  هنوگچ  دومرف : ياهدـش ؟ گرم  میلـست  ایآ  ناج ! ردارب  : تفگ موثلکما  ظفاحادـخ ! هنیکس ،

شرتخد هب  باطخو  تسیرگ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  هاگنآ  تساخرب . نویشو  هیرگ  هب  شیادص  دینش ، ار  نخس  نیا  هنیکس  نوچ 
ناج هنـشت  بل  تارف ، طش  رانک  هک  ياهتـشک  يا  وگب : نک و  هیرگ  : دوزفا ار  تاـیبا  نیا  سپـس  ( راعـشا نآ  رخآ  اـت  ... ) هنیکـس يا  دومرف :

هب وا  تبحم  تیاعر و  تحت  هراومه  هک  متشاد  وزرآ  . دنازرلیم ار  اهنوتس  نوتس ، نآ  هکنآ  زا  سپ  تسکش  منوتـس  وگب : نک و  هیرگ  . داد
نامیتی و هداوناخ و  هب  لاسدرخ و  كدوک  هب  تبـسن  ار  وت  . مهد ماجنا  ار  عادو  نیرخآ  وت  اب  اـت  کـیدزن  اـیب  رتدوز  مناـج ! هنیکـس  . مرب رس 

یهلا ریدقت  رب  ناج ! هنیکـس  . هدم رـس  هنالیلذ  ياههلان  هدن و  كاچ  نابیرگ  رجعم و  مدـش ، هتـشک  هک  هاگنآ  . منکیم شرافـس  ناگیاسمه 
. دـندرک بصغ  ار  نانآ  قوقح  نایغاط ، نادـنزرف  هک  ماهدرک  ادـتقا  مناردارب  دـج و  ردـپ و  هب  نم  . میناـسحا ربص و  نادـناخ  اـم  نک ؛ ربص 

[ . 384]

یتشهب بیس 

وگتفگ مه  اـب  ود  نآ  دـش . لزاـن  لـیئربج  دوـب . نم  دزن  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیوگ : هملـسما  : تسا هـتفگ  يروباـشین  لاـتف 
نوچ دندش . دراو  ود  ره  تسوا . اب  مه  مالسلاهیلع  نیـسح  مدید  منک . زاب  ار  رد  ات  متفر  دز . رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  هک  دندرکیم 

ای تفگ : مالـسلاهیلع  لیئربج  دندیخرچیم . وا  رود  دمآ . یبلک  يهیحد  دننام  ناشرظن  رد  لیئربج  داتفا ، ادخ  ربمایپ  ناشدج  هب  ناشمـشچ 
هاگره دیآیم و  ود  نیا  غارس  دایز  وا  دناهدید . یبلک  يهیحد  نوچمه  ار  وت  دومرف : دننکیم ؟ هچ  هک  ینیبیمن  ار  كدوک  ود  هللا ! لوسر 
هحفص رد [  ناهگان  دریگیمار . يزیچ  هک  یسک  لثم  شتـسد ، اب  ندرک  هراشا  هب  درک  عورـش  لیئربج  دروآیم . ناشیارب  ياهیده  دیآیم 
نیسح هب  درک و  هراشا  شتـسد  اب  هنوگ  نامه  داد ، مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  ار  اهنآ  دوب . رانا  یبالگ و  کی  بیـس و  کی  شتـسد  [ 184

اهنآ سپس  دییوب ، تفرگ و  ار  یبالگ  رانا و  بیس و  ربمایپ ، دنتفاتـش . ناشدج  دزن  دندش . نادنخ  لاحـشوخ و  ود  ره  داد . مه  مالـسلاهیلع 
ود نآ  تسا . رتهب  دـیورب  ناتردـپ  شیپ  ادـتبا  رگا  دـیورب و  ناتردام  دزن  دـیراد  هچنآ  اب  دومرف : داد و  ود  نآ  زا  کی  ره  هب  روط  نامه  ار 

: دومرف دوب . لاح  نامه  هب  رگید  ياههویم  بیـس و  دورب . ناشدزن  ربمایپ  ات  دـندروخن  ار  اـهنآ  زا  يزیچ  دـنتفر و  ادـخ  ربماـیپ  روتـسد  قبط 
مالسلامهیلع نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  سپ  دومرف . ار  ارجام  يدادن و  تنادنزرف  رسمه و  هب  يدروخن و  هویم  زا  ارچ  یلعای !

لوا تلاح  هب  زاب  دـشیم  هدروخ  نآ  زا  هچ  ره  دوب و  یقاب  لاح  نامه  هب  بیـس  یبالگ و  رانا و  دـنداد . مه  هملـسما  هب  دـندروخ و  نآ  زا 
مه مالسلااهیلع  همطاف  نارود  رد  دیوگ : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تفر . ایند  زا  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  ات  تشگیمرب 

یقاب مردپ  نارود  رد  یبالگو  بیس  میداد و  تسد  زا  ار  رانا  تفر ، ایند  زا  مالسلااهیلع  همطاف  نوچ  دماین . شیپ  اهنآ  رد  یـشهاک  رییغت و 
ات دوب  یقاب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دزن  تلاح  نامه  هب  بیـس  دـش و  دـیدپان  مه  یبالگ  دـش ، دیهـش  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نوچ  دوب .
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، مدییوبیم هک  ار  نآ  مدشیم  هنـشت  هاگره  متفرگ . رارق  یبآیب  هرـصاحم و  رد  هک  یتقو  ات  دوب  یقاب  بیـس  دـش . دیهـش  مومـسم و  هکنآ 
: دیوگ مالسلاهیلع  داجس  ماما  . متـشاد گرم  هب  نیقی  رگید  مدز و  نادند  نآ  رب  دش ، نوزفا  مایگنـشت  نوچ  تسـشنیمورف . مشطع  تدش 

نآ یپ  رد  دمآیم . شهاگلتق  زا  بیس  نآ  يوب  دیسر ، تداهش  هب  نوچ  مدینش . ترضح  نآ  زا  شتداهش  زا  شیپ  یتعاس  ار  نانخـس  نیا 
بیس يوب  مدید  مدرک ، ترایز  ار  وا  ربق  دنام : یقاب  مه  مالسلاهیلع  نیسح  زا  سپ  بیـس  يوب  یلو  دشن ، هدید  نآ  زا  يرثا  دندوب و  بیس 

نآ لابند  رحس  ماگنه  دننک ، مامـشتسا  ار  وب  نآ  دنهاوخب  دنـشاب  وا  ربق  نارئاز  هک  ام  نایعیـش  زا  سک  ره  سپ  دسریم . ماشم  هب  وا  ربق  زا 
دعـس رمع  اب  البرک  رد  دـیوگ : هک  تسا  تیاور  صیحمیبا  زا  : دـیوگ هزمحنبا  [ . 385 . ] تفای دنهاوخ  ار  نآ  دنـشاب ، صلخم  رگا  دـنور .
شیاج هب  هرابود  دییوب و  دروآرد و  شیوخ  يهماج  نورد  زا  ار  بیـس  نآ  دروآ ، يور  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  شطع  نوچ  مدوب . نوعلم 

نانآ هب  متسناوتیمن  یلو  مدیدیم  ار  نانآ  هک  ینادرم  يوس  زا  مدینش  ییادص  یلو  متفاین ، ار  نآ  یلو  متشگ  دش ، دیهـش  نوچ  تشاذگ .
هحفص 185 ] [ . ] 386 . ] دنربیم تذل  نآ  يوب  زا  ترضح  نآ  ربق  رانک  زور ، ندمآرب  هدپس و  عولط  ماگنه  ناگتشرف  هک : مسرب 

يهلمح 2

هراشا

وا زا  رتلدیوق  دنشاب ، هدش  هتشک  شنارای  نادناخ و  نادنزرف ، هک  ار  یبولغم  چیه  زگره  دناهتفگ : نایوار  زا  یضعب  : دیوگ سوواط  نب  دیس 
يهلمح زا  اـهزب  يهلگ  رارف  نوـچمه  ناـنآ  درکیم و  هلمح  ناـنآ  رب  شریـشمش  اـبوا  دـندشیم ، روهلمح  وا  هـب  نادرم  هاـگره  ماهدـیدن .

. دنتخیرگیم هدنکارپ  ياهخلم  نوچمه  نانآ  درکیم و  هلمح  دندیـسریم  رفن  رازه  یـس  هب  هک  نانآ  هب  دـنتخیرگیم . وا  ربارب  زا  گرگ ،
دربن هب  سپس  : دیوگ یمزراوخ  [ . 387 . ] میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  تفگیم : هک  یلاح  رد  تشگیمرب ، دوخ  هاگیاج  هب  سپس 

هداتـسیا هک  یلاح  رد  دوب . هدـش  ناوتان  راکیپ  زا  هک  یلاح  رد  دـیاسایب ، ات  داتـسیا  تسـشن . شرکیپ  رب  مخز  ود  داتفه و  هکنآ  ات  تخادرپ 
هس ریت  هک  دنک  كاپ  شایناشیپ  زا  نوخ  ات  تفرگرب  هماج  تشگ . يراج  شایناشیپ  زا  اهنوخ  دروخ و  وا  یناشیپ  هب  دمآ و  یگنـس  دوب ،

نامسآ هب  رـس  هللا . لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  تسـشن . ترـضح  نآ  بلق  رد  دمآ و  ینیگآرهز  يهبعش 
تفرگ و ار  ریت  سپس  تسین . يربمغیپ  رسپ  وا  زج  نیمز ، يور  رد  هک  دنشکیم  ار  یـسک  نانیا  هک  ینادیم  وت  ادنوادخ ! تفگ : تفرگ و 

فرط هب  دـش ، نوخ  زا  رپ  شتـشم  نوچ  تشاذـگ . مخز  يور  ار  دوخ  تسد  دـش . يراج  نادوان  نوچمه  نوخ  دیـشک و  نوریب  تشپ  زا 
شیوخ نوخ  مالسلاهیلع  نیسح  هکنآ  ات  دوبن  نآ  زا  شیپ  نامسآ  یخرس  تشگنرب . نیمز  هب  مه  هرطق  کی  نوخ  نآ  زا  دیشاپ و  نامـسآ 

ادخ هب  تفگ : دیشک و  دوخ  تروص  رس و  هب  ار  نآ  دش ، نوخ  زا  رپ  نوچ  تشاذگ . مخز  يور  تسد  هرابود  سپس  دیشاپ . نامسآ  هب  ار 
ینالف و هللا ! لوسر  ای  میوگب : منک و  رادید  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مدج  هکنآ  ات  دوب  مهاوخ  دولآ  نوخ  هنوگ  نیا  دنگوس 

[ . 388 . ] دنتشک ارم  ینالف 

نسح نب  هللادبع 

رانک ات  دمآ  دمآ و  نوریب  نانز  شیپ  زا  دوب ، غلابان  یناوجون  هک  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  رـسپ  هللادبع ، سپـس  : تسا هتفگ  دیفم  خیش 
شرهاوخ هب  مالسلاهیلع  نیسح  دراد . هگن  ار  وا  ات  دناسر  وا  هبار  دوخ  مالسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز ، داتـسیا . مالـسلاهیلع  نیـسح  شیومع 

بعک نب  رجبا  موشیمن ! ادج  میومع  زا  ادخ  هب  تفگ : درک و  تمواقم  تدشب  تفریذـپن و  هللادـبع  رادـهگن ! ار  وا  مرهاوخ  بنیز  دومرف :
رب ریـشمش  اب  رجبا  یـشکیم ؟ ار  میومع  هدازكاپان ! يا  تفگ : ناوجون  هحفص 186 ] نآ [  درک . هلمح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  فرط  هب 

شوغآ رد  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ردام ! يا  دز : ادص  هللادـبع  دـش . نازیوآ  تسوپ  زا  دـیدرگ و  ادـج  شتـسد  دز و  ناوجون  نآ  تسد 
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قحلم تاهتـسیاش  ناردپ  هب  ار  وت  دنوادخ  شاب . هتـشاد  ادخ  يوس  زا  ریخ  دیما  نک و  ربص  دمآ  شیپ  هچنآ  رب  هدازردارب ! دومرف : دیـشک و 
. دناسر تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  شیومع  نماد  رد  ار  وا  دـنکفا و  يریت  نوعلم  يهلمرح  : دـیوگ سوواط  نب  دیـس  [ . 389 . ] دنکیم
ات ار  نانآ  رگا  ادنوادخ ! تفگ : درک و  دنلب  یهلا  ناتسآ  هب  ار  دوخ  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپـس  : تسا هتفگ  دیفم  خیـش  [ . 390]

دندرک نامتوعد  نانآ  نکم . دونشخ  نانآ  زا  زگره  ار  نایلاو  زاس . تتـشت  هقرفت و  راچد  ار  نانآ  سپ  درک ، یهاوخ  دنمهرهب  ینیعم  تدم 
روهلمح مالـسلاهیلع  نیـسح  نارای  يهدـنامیقاب  هب  تسار  پچ و  زا  نمـشد  هاپـس  دنتـشک . ار  ام  هدرک و  زواجت  سپـس  دـننک ، ناميرای  ات 

[ . 391 . ] دنامن یقاب  یسک  رفن  راهچ  ای  هس  زج  و  دنتشک . ار  همه  دندش و 

حابر نب  ملسم  نیسح و  ماما 

زور رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  نم  : هک تسا  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  مالغ  حاـبر ، نب  ملـسم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  رکاـسعنبا ،
نوچ مدرک . نانچ  نک . کیدزن  نم  نوخ  هب  ار  تناتـسد  ملـسم ! يا  دومرف : نم  هب  دروخ . ترـضح  نآ  تروص  هب  يریت  مدوب . شتداـهش 

هاوخنوخ ایادخ ! دومرف : دیشاپ و  نامسآ  هب  ار  اهنوخ  ترضح  نآ  مدرک . نانچ  زیرب و  مناتسد  رد  ار  نآ  دومرف : دش ، نوخ  زا  رپ  متسد  ود 
[ . 392 . ] تشگنزاب نیمز  هب  نوخ  نآ  زا  مه  هرطق  کی  یتح  دیوگ : ملسم  . شاب تربمایپ  رتخد  رسپ  نوخ 

همیخ زا  بنیز  ندمآ  نوریب 

! منادناخ ياو  مرورـس ! ياو  مردارب ! ياو  دزیم : ادص  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  همیخ  رد  زا  بنیز  دیوگ : يوار  : دـیوگ سوواط  نب  دـیس 
ره زا  دیتسه ؟ هچ  رظتنم  درم  نیا  يهرابرد  دز : دایرف  رمـش  . دندشیم یـشالتم  مه  زا  اههوک  شاک  دـمآیم ! دورف  نیمز  رب  نامـسآ  شاک 

شقن ار  وا  درک و  دراو  وا  رب  یتبرض  مه  ماما  دز . وا  فتک  رب  یتبرض  کیرش ، نب  ۀعرز  دندش . روهلمح  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  فرط 
يور دوب . هدش  ناوتان  رگید  دیتلغ و  نیمز  هب  تروص  اب  ترضح  هک  دز  تبرض  وا  سدقم  ندرگرب  ریشمش  اب  يرگید  درم  تخاس . نیمز 

رد يریت  هرابود  نانس  دز . ترضح  نآ  يهنیس  رب  هرابود  دیشک و  نوریب  ار  هزین  دز . شهاگولگ  هب  ياهزین  سنا  نب  نانـس  تسـشن . اهوناز 
ریز مه  رانک  ار  دوخ  تسد  ود  دیشک . نوریب  ولگ  زا  ار  ریت  تسشن و  هرابود  داتفا . مالسلاهیلع  ماما  دز . ترضح  يهرجنح  رب  داهن و  نامک 

هب هتـشغآ  هنوگ  نیا  ار  ادخ  : » دومرفیم هک  یلاح  رد  درک ، نیگنر  نوخ  هب  ار  شیوخ  تروص  رـس و  دـش ، نوخ  زا  رپ  نوچ  تفرگ . ولگ 
هحفص 188 ] [ . ] 395 .« ] دناهدرک بصغ  ارم  قح  هک  یلاح  رد  درک ، مهاوخ  رادید  منوخ 

ماما رب  موجه 

هحفـص 187] وا [  فرط  هب  هک  مدرم  زا  کی  ره  داتـسیا . دوخ  ياـج  رـس  دـش و  ناوتاـن  گـنج  زا  ترـضح  نآ  سپـس  : دـیوگ یمزراوخ 
هدنک يهفیاط  زا  يدرم  هکنآ  ات  دوش  هتـشغآ  وا  نوخ  هب  شتـسد  هک  تشادن  شوخ  تشگیمرب و  دیدیم ) لاح  نآ  رد  ار  وا  و   ) دمآیم

زا رپ  شرس  تفاکش و  ار  دوخ  نآ  ریشمش ، تشاد . رس  رب  يدوخ  ترـضح  دز . وا  كرابم  رـس  رب  ریـشمش  اب  دمآ و  رـسن  نب  کلام  مان  هب 
! دنک روشحم  نارگمتـس  اب  ار  وت  ادخ  يروخب ! اذـغ  بآ و  تتـسار  تسد  اب  هک  دابم  زگره  تفگ : يو  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـش . نوخ 
وا يهرابرد  دز : دایرف  رمـش  سپـس  : دیوگ یمزراوخ  [ . 393 . ] تسب نآ  يور  ياهچراپ  دیـشوپ و  یهالک  تخادـنا و  راـنک  ار  دوخهـالک 
رب یتخس  تبرض  کیرش ، نب  ۀعرز  مان  هب  يدرم  تفرگ . نایم  رد  ار  ترـضح  نآ  وس  ره  زا  اهریـشمش  اههزین و  اهریت ، دیتسه ؟ هچ  رظتنم 

. درک دراو  ماـما  هاـگیهت  رب  یمکحم  تبرـض  هزین ، اـب  زین  بهو  نب  حـلاص  دز . ترـضح  يوـلگ  رب  يریت  مه  سنا  نب  نانـس  دز . ترـضح 
هاگنآ دیشک . نوریب  شیولگ  زا  ار  ریت  تسشن و  تساخرب و  سپس  داتفا . نیمز  رب  دوخ  بسا  يور  زا  تسار  يهنوگ  اب  مالسلاهیلع  نیسح 

[ . 394 . ] درگنب ار  وا  ات  دمآ  مالسلاهیلع  نیسح  کیدزن  دعس  رمع 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comلتقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


یگدنز تاظحل  نیسپاو  رد  ماما  ياعد 

زا زاینیب  يا  هدنریگ ! ماقتنا  تخـس  يا  تکوش ! گرزب  يا  هبترم ! دنلب  يا  ایادخ ! : » تفگ ترـضح  نآ  : تسا هدرک  تیاور  یـسوط  خیش 
تـشیامزآ ناوارف ، تتمعن  تسار ، تاهدـعو  کـیدزن ، تتمحر  ییاـناوت ! یهاوخب  هک  زیچ  ره  هب  هک  يا  ءاـیربک ! هدرتسگ  يا  اههدـیرفآ !

ینکیم هدارا  هچنآ  رب  يریذـپیم . ار  ناگدـننک  هبوت  يهبوت  يراد ، هطاحا  ياهدـیرفآ  هچنآ  هب  یکیدزن ، تدـنناوخب  هک  هاگنآ  . تسوکین
زاـین يور  زا  ار  وت  ینکیم . داـی  دـننک  تداـی  رگا  يریذـپ ، رکـش  دـننک ، ترکـش  رگا  یـسریم . نآ  هب  یـشاب  هچ  ره  یپ  رد  ییاـناوت و 

زا یناوتان  يور  زا  میرگیم و  تهاگرد  هب  هودنا ، اب  مروآیم و  يور  تناتسآ  هب  هنافئاخ  مقاتشم و  تهاگرد  هب  یتسدیهت  اب  مناوخیم و 
ام اب  دندرکن . ناميرای  دنداد و  بیرف  ار  ام  نانیا  نک . يرواد  هورگ  نیا  ام و  نیب  منکیم . هیکت  وت  رب  نانک  هدنـسب  مهاوخیم و  يرای  وت 

هکنآ میتسه ؛ ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  وت  بیبح  نادنزرف  وت و  ربمایپ  ترتع  ام  دنتشک . ار  ام  دندمآرد و  گنرین  رد  زا 
تمحر هب  هدـب . رارق  یـشیاهر  شیاـشگ و  ناـمراک  زا  اـم  يارب  سپ  يداد . رارق  شیوـخ  یحو  نـیما  ار  وا  يدـیزگرب و  تلاـسر  هـبار  وا 

[ . 396 .« ] نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تدوخ ،

گرزب يهعجاف 

رمش نیا  هدب . هدژم  ریما ! يا  دز : ادص  يرگدایرف  هک  مدوب  هداتسیا  دعس  رمع  باحصا  اب  نم  دیوگ : عفان  نب  لاله  : دیوگ سوواط  نب  دیس 
هب دادیم . ناج  هک  یلاح  رد  مدمآ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  رانک  هدمآ ، نوریب  فص  ود  نایم  زا  نم  تشک . ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسا 

ندیشیدنا زا  ارم  شتبیه  هوکـش  شراسخر و  غورف  ماهدیدن . وا  زا  رتهرهچ  نشور  رتابیز و  ياهتـشغآ  نوخ  هب  بولغم  زگره  دنگوس  ادخ 
زا ییآرد و  خزود  هب  ات  دیـشون  یهاوخن  بآ  زگره  تفگیم : يدرم  مدینـش  . تساوخ بآ  تلاح  نآ  رد  تشادزاب . شتداهـش  يهراـبرد 
رب نم  دیـشون . مهاوخن  خزود  ياههباکرچ  زا  تفر و  مهاوخن  خزود  هب  نم  تفگیم : ترـضح  نآ  هک  مدینـش  یـشونب ! نآ  ياـههباکرچ 

نکاس اناوت  راگدرورپ  راوج  رد  یتسار و  قدص و  هاگیاج  رد  وا  يهناخرد  موشیم و  دراو  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدـج 
امش و تسد  زا  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  هب  دیـشون . مهاوخ  دوشیمن  وبدب  زگره  هک  يراوگـشوخ  بآ  زا  موشیم و 

چیه لد  رد  دنوادخ  ییوگ  هک  نانچنآ  دـندش ، نیگمـشخ  همه  دـیوگ : هحفـص 189 ] درک [ . مهاوخ  تیاکـش  دـیدرک ، نم  اب  هک  يراک 
نانآ یمحریب  زا  نم  دندیرب و  دوب  وگتفگ  لوغشم  نانآ  اب  هک  یلاح  رد  ار  ترـضح  نآ  رـس  تسا . هدادن  رارق  یمحر  چیه  نانآ  زا  کی 

زا زارد  یتدم  : دیوگ دعـس  نب  دمحم  [ . 397 . ] دـش مهاوخن  راکمه  هارمه و  امـش  اب  زگره  هک  مسق  ادـخ  هب  متفگ : مدرک و  بجعت  رایـسب 
نانآ رب  نشوجلايذ  نب  رمـش  دننک . مادقا  وا  هیلع  هک  دنتـشادن  شوخ  دندرکیم و  ینارذگ  تقو  وا  هب  تبـسن  مدرم  مدرک و  گنرد  زور 

نب ۀـعرز  تفر  ترـضح  نآ  غارـس  هک  یـسک  نیتسخن  دـیزاسب . ار  وا  راک  دـیتسه ؟ هچ  رظتنم  دنیـشنب ! ناتیازع  هب  ناتردام  دیـشک : داـیرف 
رب سنا  نب  نانـس  دـنکفا . نـیمز  رب  ار  ترـضح  دز . وا  يهناـش  رب  مـه  نیـصح  دز . ياهبرـض  وا  پـچ  فـتک  رب  هـک  دوـب  یمیمت  کـیرش 
ادج ار  ترضح  نآ  رس  ات  دمآ  دورف  هاگنآ  داتفاورف . مالسلاهیلع  نیسح  دز و  وا  يهنیس  رب  دروآرب و  هزین  هاگنآ  دز . ياهبرـض  شهاگولگ 

کیدزن دعـس  رمع  : دیوگ يربط  [ . 398 . ] درب داـیز  نب  هللادـیبع  زین  درک و  ادـج  ار  وا  رـس  دـمآ ؛ دورف  زین  دـیزی  نب  یلوخ  وا  هارمه  دـنک .
ایوگ دیوگ : ینکیم ؟ هاگن  وا  هب  وت  دنشکیم و  ار  هللادبعابا  ایآ  دعس ! رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  دمآ . مالـسلاهیلع  نیـسح 

ینالوط ینامز  .. دنادرگرب بنیز  زا  ار  دوخ  يور  دعس  رمع  هاگنآ  تسا . يراج  شنساحم  تروص و  رب  هک  منیبیم  ار  دعس  رمع  ياهکشا 
هورگ ره  دنتـشاد و  اورپ  رگیدـکی  زا  اـیوگ  یلو  دـندرکیم  ناـنچ  دنـشکب ، ار  ترـضح  نآ  دنتـساوخیم  مدرم  رگا  هک  تشذـگ  زور  زا 

. دیشکب ار  وا  دیتسه ؟ هچ  رظتنم  امش ! رب  ياو  داد : ادن  مدرم  نایم  رد  رمـش  دنناسرب . نایاپ  هب  ار  ترـضح  راک  نارگید  هک  دنتـشاد  تسود 
رب زین  یتبرـض  دز ، وا  پچ  فـک )  ) فـتک رب  یتبرـض  کیرـش  نب  ۀـعرز  دـندرک . هلمح  وا  رب  فرط  رهزا  دننیـشنب ! ناـتیازع  هب  ناـتناردام 
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وا دز و  ترضح  رب  ياهزین  درک و  هلمح  وا  رب  نانس  لاح  نآ  رد  تساخیمرب . تسشنیم و  ماما  هک  یلاح  رد  دنتـشگرب ، سپـس  شاهناش ،
! داب هتـسکش  تناتـسد  تفگ : وا  هب  نانـس  تسناوتن . دـیزرل و  یلو  دـنک  نانچ  تساوخ  نک . ادـج  ار  شرـس  تفگ : یلوخ  هب  هاگنآ  داتفا .
اب ندیرب ، رـس  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دندروآ ، دـیزی  نب  یلوخ  دزن  درک و  ادـج  ار  شرـس  دـیرب و  رـس  ار  ماما  دـمآ و  دورف  شدوخ  هاگنآ 

هحفص 190 ] [ . ] 399 . ] دوب هدروخ  تبرض  اهریشمش 

راکهبت لتاق 

نآ رب  شریـشمش  اب  نانچمه  دمآ . ولج  هشرخ  نب  رـصن  دـینک . ادـج  ار  شرـس  تفگ : دـمآ و  کیدزن  دعـس  رمع  : دـیوگ بوشآ  رهـشنبا 
. درک ادج  ار  ترضح  رهطم  رس  دمآ و  دورف  نک . ادج  ار  شرس  يآ و  دورف  تفگ : یلوخ  هب  دش و  نیگمشخ  دعس  رمع  دزیم . ترـضح 
، دـنک ادـج  ار  وا  رـس  ات  دـمآ  دورف  یلوخ  داـتفا . ترـضح  دز . يو  رب  ياهزین  درک و  هلمح  ترـضح  نآ  رب  نانـس  : دـیوگ يرونید  [ . 400]

نآ رد  : دیوگ يرذالب  [ . 402 . ] دروآ [ 401  ] یلوح شردارب  دزن  درک و  ادج  ار  وا  رس  دمآ و  دورف  دیزی  نب  لبش  شردارب  دیزرل . شناتسد 
، دنک نانچ  تساوخ  یلوخ  نک . ادج  ار  شرس  تفگ : یلوخ  هب  داتفا . وا  دز و  یتبرض  وا  رب  هزین  اب  درک و  هلمح  وا  رب  سنا  نب  نانس  لاح ،

لقن رد  . دروآ یلوخ  دزن  درک و  ادج  ار  وا  رس  دمآ و  دورف  شدوخ  داب ! هتـسکش  تیوزاب  تسد و  تفگ : وا  هب  نانـس  دیزرل . دش و  ناوتان 
وا دز و  ياهزین  درک و  هلمح  وا  رب  نانـس  لاح  نآ  رد  : دیوگ یمزراوخ  [ . 403 . ] درک ادج  ار  وا  رس  نانـس  نذا  هب  یلوخ  هک  تسا  يرگید 

! داب هتسکش  تیوزاب  تسد و  تفگ : وا  هب  نانس  دیزرل . شناتـسد  تسناوتن و  وا  نک . ادج  ار  شرـس  تفگ : یلوخ  هب  دنکفا و  كاخ  هبار 
مالسلاهیلع نیسح  تفرگ . ار  وا  نساحم  هاگنآ  دنکفا . تشپ  هب  دز و  وا  رب  شیاپ  اب  دمآ و  دورف  تشاد ) یسیپ  هک   ) رمش ای  هشرخ  نب  رصن 

اب هاگنآ  ینکیم ؟ هیبشت  اهگـس  هب  ارم  همطاف ! رـسپ  يا  تفگ : رمـش  مدید ؟ باوخ  رد  هک  يراد  سیپ  کل و  گس  نامه  وت  دومرف : وا  هب 
یشوپ هدرپ  يارب  یلاجم  چیه  مراد و  نیقی  مشکیم و  ار  وت  زورما  : دناوخیم هنوگ  نیا  دزیم و  مالسلاهیلع  نیسح  هاگولگ  رب  شریـشمش 

اب : دیوگ هک  نسح  نب  ورمع  زا  تسا  هدرک  لقن  شیوخ  دنـس  اب  یمـصاع  یلع  نب  دمحا  نسحلاوبا  . دوب رونخـس  نیرتهب  تردپ  هک  تسین 
شلوسر هحفـص 191 ] ادـخ و [  ربکا ! هللا  ربـکا ! هللا  دومرف : درک و  هاـگن  رمـش  هب  ترـضح  نآ  میدوب . ـالبرک  رهن  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 

. دسیلیم ارم  نادـناخ  نوخ  هک  منیبیم  ار  رادسیپ  کل و  یگـس  ایوگ  دومرف : ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـناهتفگ . تسار 

. دوب یلوخ  هک  دناهتفگ  نک . تحار  ار  نیـسح  يآ و  دورف  وت ! رب  ياو  تفگ : دوب  وا  تسار  تمـس  هکنآ  هب  دـش و  نیگمـشخ  دعـس  رمع 
زا هک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياهقمر  نیرخآ  رد  نانـس  رمـش و  هک  هدش  لقن  . دوب رمـش  وا  دناهتفگ : تخاس . ادج  ار  شرـس  دمآ و  دورف 
هک یتفگیمن  وت  ایآ  بارتوبا ! رسپ  يا  تفگ : دز و  ترضح  نآ  رب  يدگل  رمش  دندمآ . نیسح  دزن  دوب ، هدروآ  نوریب  ار  شنابز  یگنـشت 

ار شرس  تفگ : نانس  هب  هاگنآ  . یـشونب بآ  وا  تسد  زا  ات  نک  ربص  سپ  دنکیم ؟ باریـس  دهاوخب  ار  هک  ره  رثوک ، ضوح  رانک  تردپ 
يهنیـس يور  شدوخ  دش . ینابـصع  وا  زا  رمـش  ددرگ . نم  مصخ  دـمحم ، شدـج  هک  منکیمن  نینچ  ادـخ  هب  تفگ : نک . ادـج  تشپ  زا 

؟ یشکیم ارم  ایآ  تفگ : دیدنخ و  مالسلاهیلع  نیسح  دشکب . ار  وا  تساوخ  تفرگ و  ار  ترـضح  نساحم  تسـشن و  مالـسلاهیلع  نیـسح 
یفطـصم و دـمحم  تدـج  یـضترم و  یلع  تردـپ  ارهز و  يهمطاـف  ترداـم  مسانـشیم . بوخ  ار  وت  تفگ : متـسیک ؟ نم  ینادیمن  اـیآ 
. درک ادج  ار  وا  رس  سپس  دز . ترضح  رب  تبرض  هدزاود  شریـشمش  اب  مرادن . یکاب  مشکیم و  ار  وت  تسالعا . یلع  يادخ  تهاوخنیک 
، هجیتن رد  دیـشوپ و  تشادرب و  ار  ترـضح  نهاریپ  دمآ و  یمرـضح  يهنوعج  تشادرب . ار  وا  ریـشمش  دمآ و  ولج  ۀـلظنح  نب  دوسا  هاگنآ 
ار وا  ات  داد  روتسد  رمش  دنامن ، وا  رد  یتکرح  تشگ و  نوزفا  ترضح  ياهمخز  نوچ  : دیوگ امننبا  [ . 404 . ] تخیر شیاهوم  دش و  سیپ 
هب هک  یلاح  رد  دمآ ، دورف  نانـس  دنک . ادج  ار  شرـس  داد  روتـسد  نانـس  هب  و  دـیتسه ؟ هچ  رظتنم  داد : ادـن  مه  دعـس  رمع  دـننک . نارابریت 

ار وا  رـس  یمدرم . نیرتهب  ردام ، ردـپ و  رظن  زا  هورگ و  رورـس  وت  هک  منادیم  میآیم و  وت  شیپ  تفگیم : تفریم و  ترـضح  نآ  يوس 
دیرب ار  وا  رس  دمآ و  دورف  رمش  : دیوگ دیفم  خیش  [ . 405 . ] تخیوآ شبسا  ندرگ  زا  ار  رس  تفرگ و  مه  وا  درب . دعس  رمع  دزن  درک و  ادج 
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فالتخا وا  لتاق  رد  هحفص 192 ] دیوگ [ : يزوج  نب  طبس  [ . 406 . ] ربب دعس  نب  رمع  ریما ، دزن  تفگ : مه  وا  درب . یلوخ  دزن  ار  شرـس  و 
ریت وا  هب  ادتبا  هک  تسا  ریمن  نب  نیـصح  هکنآ  رگید  لوق  دمحم ) نب  ماشه  يهتفگ   ) تسا نانـس  شلتاق  هک  تسا  نآ  لوق  کی  دـناهدرک .

، سوا نب  رجاهم  دیوج . برقت  دایزنبا ، دزن  هلیسو  نیدب  ات  تخیوآ  شبسا  ندرگ  زا  ار  رس  درک و  ادج  ار  شرس  دمآ و  دورف  سپـس  دز ،
[ . 407 . ] رمش تکراشم  اب  دوب  نانس  شلتاق  هک  تسا  نآ  رتتسرد  یلو  دناهتفگ ، مه  ار  نشوجلايذ  نب  رمش  هللادبع و  نب  ریثک 

ترضح نآ  زا  بسا  عافد 

دیهجیم و نمشد  ناراوس  رب  درکیم و  عافد  وا  زا  شبسا  داتفا . نیمز  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  : دیوگ فنخمیبا  زا  لقن  هب  بوشآ  رهـشنبا 
هتشغآ مالسلاهیلع  نیسح  نوخ  هب  ار  دوخ  سپـس  تشک ، ار  نمـشد  زا  رفن  لهچ  درکیم . بوکدگل  دنکفایم و  نیمز  رب  نیز  زا  ار  نانآ 

زا يربـط  [ . 408 . ] دـیبوکیم نیمز  رب  مـس  دیـشکیم و  ههیـش  دـنلب  يادـص  اـب  هـک  یلاـح  رد  دـش ، ناور  ماـما  يهـمیخ  فرط  هـب  درک و 
[409 . ] دش تفای  شندب  رب  ریـشمش  تبرـض  هزین و 34  يهبرـض   33 دش ، هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  یتقو  : هک تسا  هدرک  لقن  فنخمیبا 

ندب رب  ریت  ریشمش و  ای  هزین  يهبرـض  دنچ  تسیب و  دصیـس و  ترـضح ، : هک دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  لوق  زا  بوشآ  رهـشنبا  .
لثم ترـضح  هرز  رد  اهریت  دناهتفگ . مه  مخز  زین 1900  اهریت . زا  ریغ  تبرـض ، زین 33  تسا . هدـش  تیاور  مه  تحارج  زین 360  تشاد .

مالـسلاهیلع قداص  ماما  : تسا هتفگ  هعیـش  يربط  [ . 410 . ] دوب ندـب  ولج  رد  اـهریت  نآ  يهمه  دـناهتفگ : دوـب و  تشپراـخ  تشپ  رد  اـهریت 
زا 110 شیب  ترـضح  نآ  يهبج  رد  دوب و  هدروخ  ریـشمش  تبرـض  هزین و 44  تبرـض  هک 33  دنتفای  نانچ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  دومرف :

هحفص 193 ] [ . ] 411 . ] تسا هدش  تیاور  مه  دوب و 120  ریت  هزین و  تبرض و  رثا  هک  دنتفای  یگراپ 

شنارای ترضح و  نآ  نفد 

هراشا

مالـسلاهیلع و نیـسح  ماما  دسج  دزن  دندوب ، نکاس  هیرـضاغ  رد  هک  دساینب  زا  یهورگ  دیچوک ، دعـس  رمع  نوچ  : تسا هتفگ  دیفم  خـیش 
ار ربکا  یلع  شرسپ  دندرپس ، كاخ  هب  تسوا  ربق  نونکا  هک  ییاج  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  دندناوخ و  زامن  نانآ  رب  دندمآ و  وا  باحصا 

دندنک ربق  ترضح  ياپ  کیدزن  ییاج  دندوب ، هدش  دیهش  وا  اب  هک  شنارای  تیبلها و  زا  رگید  يادهـش  يارب  دندرک و  نفد  وا  ياپ  نییاپ 
هب تسوا  ربق  نونکا  هک  هیرضاغ  هار  رس  دوب ، هدش  دیهش  هک  اج  نامه  زین  ار  مالسلاهیلع  یلع  نب  سابع  دندرپس . كاخ  هب  اجکی  ار  همه  و 
نآ رب  دندمآ و  دنتشاد  تنوکس  هیرضاغ  رد  هک  دساینب  زا  یهورگ  دنتشگرب ، البرک  زا  مدرم  نوچ  : دیوگ امننبا  [ . 412 . ] دندرپس كاخ 
نفد دش  هتشک  هک  اج  نامه  رد  دیزی  نب  رح  : دیوگ یمق  ثدحم  [ . 413 . ] دندرک ناشنفد  رهطا  تبرت  نآ  رد  دندناوخ و  زامن  كاپ  داسجا 

وا و میدناوخ و  زامن  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  ام  هک : دندرکیم  راختفا  برع  لیابق  رب  دساینب  دندرپس . كاخ  هب  ار  وا  شنادنواشیوخ  دـش .
رد ناشتداهـش  زا  سپ  زور  کی  دساینب ، زا  هیرـضاغ  مدرم  ار  نانآ  داسجا  : دیوگ بوشآ  رهـشنبا  [ . 414 . ] میدرپس كاخ  هب  ار  شناراـی 

دعس نب  دمحم  هحفص 194 ] [ . ] 415 . ] دندیدیم اجنآ  ار  يدیفس  ناگدنرپ  دنتفاییم و  ییاهربق  نانآ  رتشیب  يارب  دندرپس . كاخ  هب  فت 
نفد ار  تدوخ  يالوم  ورب و  تفگ : هرجش  مان  هب  ناشمالغ  هب  شرسمه  دیسر . تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  نیق  نب  ریهز  : دیوگ

ار نیـسح  منک و  نفک  ار  مدوخ  بحاص  نم  ایآ  متفگ : تسا . هداتفا  كاخ  يور  رب  هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدمآ و  دیوگ : نک .
ار تدوـخ  بحاـص  ورب  تفگ : داد و  يرگید  نفک  نیرفآ ! تفگ : متفگ . ریهز  رـسمه  هب  متـشگرب و  مدرک و  نفک  ار  نیـسح  منک ؟ اـهر 

[ . 416 . ] مدرک نانچ  نک و  نفک 

ماما نفد  داجس و  ماما 
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رگا دهدیمن و  لسغ  ماما  زج  ار  ماما  دراپـسیمن ، كاخ  هب  موصعم  زج  ار  موصعم  ماما  هک  تسا  تباث  دوخ  ياج  رد  : دیوگ یمق  ثدحم 
لقن نایوار  یخرب  زا  : دیوگ یـسلجم  [ . 417 . ] دنکیم عمج  ار  ود  نآ  نیب  ادخ  دـشاب ، برغم  رد  وا  یـصو  دـنک و  توف  قرـشم  رد  یماما 
ماما نانآ و  نایم  هک  ینانخـس  زا  سپ  دـندش . دراو  هراکمنبا  جارـسنبا و  هزمحیبا و  نب  یلع  مدوب . مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  دزن  هک  هدـش 
ماما دوشیمن . ماما  زج  ماما ، نفد  رما  رادهدهع  هک  هدش  تیاور  ام  يارب  تناردپ  زا  تفگ : هزمحیبا  نب  یلع  تشذـگ ، شتماما  يهرابرد 

نب یلع  تفگ : دش ؟ وا  راک  رادهدـهع  یـسک  هچ  دیـسرپ : دوب . ماما  تفگ : هن ؟ ای  دوب  ماما  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  وگب  سپ  دیـسرپ :
درک و نفد  ار  شردپ  دـمآ و  نوریب  دـنمهفب  هکنآیب  تفگ : دوب ! ریـسا  دایزنبا  تسد  هک  وا  دوب ؟ اجک  وا  دیـسرپ : مالـسلاهیلع . نیـسحلا 

دناوتیم دـنک ، نفد  ار  شردـپ  ات  دربب  هفوک  هب  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دـناوتیم  هک  ییادـخ  دومرف : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  تشگرب .
[418 . ] ریـسا هن  تسا  نادنز  رد  هن  هک  یلاح  رد  ددرگرب ، دوش و  شردپ  نفد  نفک و  رادهدهع  ات  دـناسرب  دادـغب  هب  ار  تماما  رما  بحاص 

لیئربج تشذـگرد ، ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  : دـنکیم لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  شیوخ  دنـس  اب  یمق  رافـص  .
اهنامـسآ ياهتنم  رد  ار  نانآ  دوشگ و  ار  دوخ  مشچ  مالـسلاهیلع  یلع  دمآ . دورف  دنیآیم ، دورف  ردق  بش  رد  هک  حور  ناگتـشرف و  هارمه 

زج هک  ادخ  هب  دـننکیم . ربق  شیارب  دـنناوخیم و  زامن  ترـضح  نآ  رب  وا  هارمه  دـنهدیم و  لسغ  ار  ربمایپ  يو ، هارمه  هک  دـید  نیمز  ات 
رد ار  وا  دندش و  دراو  دـش  ربق  دراو  هکنآ  هارمه  هحفـص 195 ] دش [ ، هداهن  ربق  رد  نوچ  هکنآ  ات  دندنکن  ربق  ادخ  ربمایپ  يارب  ناگتـشرف 

. درکیم شرافـس  ترـضح  هب  ار  نانآ  هک  دینـش  دش . هدوشگ  نانآ  نانخـس  هب  مالـسلاهیلع  یلع  شوگ  تفگ و  نخـس  سپ  دنداهن . روگ 
الاح زا  سپ  هکنآ  زج  تسام ، نیشنمه  وا  رگید  نونکا  وت  زا  سپ  دنناسریمن . وا  هب  یتمحز  رگید  دنیوگیم : هک  دینـش  و  تسیرگ ، سپ 

هدهاشم ار  هنحص  نامه  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  تشذگرد . مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هکنآ  ات  دنیبیمن . دوخ  مشچ  هب  ار  ام  رگید 
مالـسلاهیلع یبتجم  ماما  هکنآ  ات  دـندرک  راـتفر  ربماـیپ  هب  تبـسن  هک  هنوگنآ  دـنکیم ، يراـی  ار  ناگتـشرف  هک  دـندید  ار  ربماـیپ  دـندرک ؛

مالسلاهیلع نیـسح  هکنآ  ات  دننکیم  يرای  ار  ناگتـشرف  هک  دید  ار  یلع  ربمایپ و  دید ، ار  اههنحـص  نامه  مالـسلاهیلع  نیـسح  تشذگرد .
دید ار  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یلع ، ربمایپ ، دید ؛ ار  اههنحص  نآ  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دید ؛ ار  اههنحـص  نآ  لثم  داجـس  ماما  دش . دیهش 
ماما نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  یلع ، ربمایپ ، دـید ؛ ار  اههنحـص  نیا  قداص  ماما  تفای ، تافو  هک  رقاب  ماما  دـننکیم . ناگتـشرف  يرای  هک 
نیمه دید . ار  اههنحص  نیا  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تفای ، تافو  قداص  ماما  هکنآ  ات  دننکیم  يرای  ار  ناگتـشرف  هک  دید  ار  داجس 

درگ ناگتـشک  رانک  هک  دـید  ار  دـساینب  دـمآ ، مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  نوچ  : دـیوگ مرقم  [ . 419 . ] دـباییم نایرج  اـم  نیرخآ  اـت  هنوگ 
یهاگ دندوب و  هتخادنا  ییادج  سدقم  ياهرس  اهندب و  نیب  نوچ  دنسانشیمن ؛ ار  اههتـشک  دننک و  هچ  دننادیمن  دننادرگرـس ؛ دناهدمآ و 
یفرعم تاصخشم  مان و  اب  ار  نانآ  تسا . هدمآ  كاپ  داسجا  نیا  نفد  يارب  هک  داد  ربخ  نانآ  هب  داجس  ماما  . دندیـسرپیم نانآ  ناگتـسب  زا 
تروص هب  یلیس  دندرک و  ناشیرپ  وم  دساینب  نانز  دش و  يراج  اهکشا  تساخرب و  نویش  هلان و  دناسانـش . نارگید  زا  ار  نایمـشاه  درک .

هب درک . هیرگ  دنلب  يادـص  اب  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  نآ  تفر ، ردـپ  رهطم  دـسج  رانک  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  هاگنآ  دـندز . دوخ 
رمک ریز  ار  دوخ  ناتسد  ترضح  نآ  دش . راکشآ  هتفاکـش  یقودنـص  هدامآ و  رـضاح و  يربق  دز ، رانک  ار  اهکاخ  زا  یمک  دمآ ، ربق  لحم 
هللااب الا  ةوق  لوح و ال  هللا و ال  ءاش  ام  هلوسر ، هللا و  قدـص  هللا ، لوسر  ۀـلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  تفگ : دوشگ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

یـسک نم  هارمه  دومرف : ناـنآ  هب  درک و  ربـق  دراو  ار  رهطم  رکیپ  دـننک  ناـشیهارمه  راـک  نیا  رد  دـساینب  هکنآیب  ییاـهنت  هب  و  میظعلا »
ار وت  كاپ  رکیپ  هک  ینیمزرـس  اـشوخ  : » تفگ داـهن و  هدـیرب  ياـهگر  نآ  رب  تروص  داـهن ، ربق  رد  ار  وا  نوچ  دـنکیم . يراـی  هک  تسه 
هحفـص 196] تسا و [  مغ  يرادـیب و  بش ، اما  تسا . نشور  تلامج  غورف  اب  ترخآ  تسا و  کیرات  هریت و  وت  زا  سپ  اـیند  تفرگربرد !
زا داب  وت  رب  یهلا  تاکرب  تمحر و  مالس و  ینآ . رد  وت  هک  دنیزگرب  ار  ترخآ  يارـس  وت  نادناخ  يارب  دنوادخ  هکنآ  ات  یگـشیمه  هودنا 
هب هاگنآ  دندرک ». دیهش  بیرغ  هنشت و  بل  ار  وا  هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  ربق  نیا  : » تشون رب  و  ادخ »! لوسر  دنزرف  يا  نم ،

. دوب هتخاس  نایرگ  ار  یتشهب  نایروح  هدز و  تشهد  ار  اهنامـسآ  ناگتـشرف  هک  دـید  لاح  ناـمه  رد  ار  وا  تفر و  ساـبع  شیومع  فرط 
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نم زا  مشاهینب ! رمق  يا  ایند  رس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  تفگیم : دیسوبیم و  ار  شاهدیرب  ياهگر  تخادنا و  وا  سدقم  ندب  يور  ار  دوخ 
هنوگ نامه  درک ، ربق  دراو  ار  وا  ییاهنت  هب  دوشگ و  يربق  زین  وا  يارب  ! داب وت  رب  یهلا  تاکرب  تمحر و  ییادـخ ! دیهـش  يا  داب  وت  رب  مالس 

يادهـش نفد  رد  ات  تشاذگ  یلاجم  دساینب  يارب  يرآ ، دـننکیم . مايرای  هک  دـنایناسک  نم  اب  دومرف : دـساینب  هب  درک و  شردـپ  اب  هک 
رارق ار  باحـصا  يرگید  رد  ار و  مشاهینب  یلوا  رد  دندنک ؛ لادوگ  ود  دومرف : درک و  نییعت  نانآ  يارب  ار  اج  ود  دـننک . تکراشم  رگید 

ار رگید  داسجا  هک  دـید  نوچ  دوب . رـضاح  شردام  دـنیوگ : تسوا . ربق  کنیا  مه  هک  ییاج  هب  دـندرب ، شاهلیبق  ار  یحایر  رح  اما  دـنداد .
[ . 420 . ] درب ناکم  نیا  هب  ار  رح  اج ) کی  رد  همه  نفد   ) دننکیم هچ 

ماما يهدرگ  رب  نابنا  رثا 

زا دندید . ياهناشن  رثا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تشپ  رب  اروشاع  زور  : دیوگ یعازخ  نامحرلادبع  نب  بیعـش  زا  لقن  هب  بوشآ  رهـشنبا 
نایاونیب نامیتی و  نانزهویب و  ياههناخ  هب  دیشکیم و  شود  رب  ترضح  هک  تساذغ  ياهنابنا  رثا  نیا  دومرف : دندیـسرپ ، نیدباعلانیز  ماما 

[ . 421 . ] دربیم

نفد لحم  ندیرخ 

رازه هب 60  هیرضاغ  اونین و  مدرم  زا  تساجنآ  شفیرـش  ربق  هک  ار  یلحم  فارطا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  تیاور  : دیوگ یحیرط 
[ . ] 422 . ] دننک نامهم  زور  هس  دننک و  ییامنهار  وا  ربق  هب  ار  شربق  نارئاز  هک  درک  طرش  نانآ  رب  دیـشخب و  نانآ  دوخ  هب  دیرخ و  مهرد 

هحفص 197 ]

رهطم رس  نفد  لحم 

روهمج نب  روصنم  زا  درک . نفد  هنیدم  رد  ار  نآ  دیعـس  نب  ورمع  دنیوگ  یخرب  تسا . فالتخا  رهطم  رـس  نفدـم  يهرابرد  : دـیوگ امننبا 
ار نیمرچ  يهسیک  نیا  تفگ : میلـس  شمـالغ  هب  دـید . اـجنآ  ار  رهطم  رـس  دـندوشگ ، هک  یتـقو  دـش . دـیزی  يهنازخ  دراو  هک  هدـش  لـقن 

باضخ یکـشم  گنر  هب  هک  دوب  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـس  دوشگ ، ار  نآ  نوچ  تسا . هیماینب  ياهجنگ  زا  هک  نک  يرادـهگن 
موس جرب  کیدزن  سیدارفلا ،» باب   » رانک قشمد ، رد  دـیچیپ و  نآ  رد  ار  نآ  دروآ و  هچراپ  روایب . ياهچراپ  تفگ : شمالغ  هب  دوب . هدـش 

؛ دوشیم هدیمان  میرکلا » دهشم   » مان هب  تسا و  نانآ  دزن  رهطم  رس  نفدم  دناهتفگ : نم  هب  رصم  مدرم  زا  یهورگ  . درک نفد  قرشم  تمس  زا 
نآ دامتعا  دروم  لوق  یلو  تسا . هدش  نفد  اجنآ  رهطم  رس  نآ  هک  دندقتعم  دنوریم و  نآ  ترایز  هب  اهتبـسانم  رد  تسا و  ییالط  ياهعقب 

يزوجنبا [ . 423 . ] دـش نـفد  دـسج  اـب  دـنتخاس و  قـحلم  ندــب  هـب  هدــنادرگرب و  اهرهــش  رد  ندــنادرگ  زا  سپ  ار  رــس  نآ  هـک  تـسا 
نآ رگید  لوق  دندرک . نفد  ندب  اب  هدنادرگرب ، البرک  هب  هک  تسا  نآ  اهنآ  نیرتفورعم  تسا . یلاوقا  رهطم  رـس  نفد  لحم  يهرابرد  : دیوگ

یلاو صاع  نب  دیعس  دیـسر ، هنیدم  هب  رـس  نوچ  دیوگ : دعـسنبا  تسا . نوفدم  مالـسلااهیلع  همطاف  شردام  ربق  رانک  هنیدم ، رد  هک  تسا 
كاخ هب  مالـسلااهیلع  همطاف  شردام  راـنک  دـندرک و  نفک  داد  روتـسد  دـعب  تفرگ ، رـس  ینیب  زا  وا  دنتـشاذگ . وا  ولج  ار  نآ  دوب . هنیدـم 

نآ هب  باطخ  تفریم و  رو  نآ  ینیب  اب  داـهن و  دوخ  لـباقم  رد  تفرگ و  ار  رـس  نآ  دوب . هنیدـم  رد  مکح  ناورم  دـیوگ : یبعـش  . دـندرپس
يادص نایمشاه  ياههناخ  زا  هک  دیعس  نب  ورمع  ای  صاع  نب  دیعس  متفایم . نامثع  نارود  دای  هب  تفگیم  تشاد و  زیمآتناها  ییاهفرح 

: دنک تیاکح  ایندلایبا  نبا  تسا . نوفدم  قشمد  رد  هک  تسا  نآ  رگید  لوق  . درک دای  هتشذگ  زا  زیمآزنط ، يرعش  ندناوخ  اب  دینش ، نویش 
رد وا  رـس  هک  دیوگ  مه  يرذالب  دندرپس . كاخ  هب  سیدارفلا » باب   » رد هدرک و  نفک  ار  نآ  دش ، ادیپ  يرـس  قشمد  رد  دیزی  يهنازخ  رد 

. تسا هدش  نفد  روهشم  يرهش  رد  تارف ، رانک  هقر ، دجـسم  رد  هکنآ  مراهچ  لوق  . تسا هتفگ  نینچ  زین  يدقاو  تسا . قشمد  يهرامالاراد 
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هب ار  هحفـص 197 ] نآ [  تفگ : دندروآ ، دیزی  شیپ  ار  رهطم  رـس  نوچ  دیوگ : تسا . لتقم »  » باتک رد  قارو  رمع  نب  هللادبع  يهتفگ  نیا 
دوخ ياههناخزا  یکی  رد  ار  رس  نانآ  داتـسرف . نانآ  شیپ  ار  رـس  دندوب . هقر  رد  هک  متـسرفیم  طیعمیبا »  » نادناخ دزن  نامثع ، رـس  یفالت 

ناتـسمز و دراد و  لین  گرب  هیبش  ییاهگرب  تساجنآ و  هک  يردس  تخرد  کیدزن  دش ، عماج  دجـسم  وزج  هناخ  نآ  اهدعب  دندرک . نفد 
نونکا مه  دندرب و  هرهاق  هب  اجنآ  زا  نالقسع و  هب  سیدارفلا  باب  زا  ار  رس  نآ  یمطاف  يافلخ  هک  تسا  نآ  مجنپ  لوق  . تسا زبس  ناتـسبات 

بلق تساههرطاخ و  اهزار و  رد  تساهنادـجو و  اـهلد و  رد  دـشاب ، هک  اـج  ره  رهطم  رـس  نآ  لاـح  ره  هب  . دراد یگرزب  رازم  تساـجنآ و 
هحفص 199 ] [ . ] 424 . ] تسوا هاگیاج  نارادتسود ،

ماما تداهش  زا  سپ  ثداوح 

ینامسآ يادن  شتداهش و  ماگنه  رابغ  نتساخرب 

هک دش  دنلب  نامسآ  هب  خرـس  يداب  هارمه  هایـس  هریت و  يرابغ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  تداهـش  ماگنه  رد  : دنک تیاور  سوواط  نب  دیس 
رابغ درگ و  سپـس  تشاد . همادا  عضو  نیا  یتعاس  تسا . هدـش  لزاـن  باذـع  ناـنآ  رب  دـندوب  هتـشادنپ  مدرم  یتح  دـشیمن . هدـید  يزیچ 

اب مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  : دـنکیم تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  شیوخ  دنـس  اـب  سوواـط  نب  دیـس  [ . 425 . ] دـش فرطرب 
! شربمایپ زا  سپ  راکمتس  نادرگرس و  تما  يا  : » دیـسر ییادن  یهلا  شرع  زا  دننک ، ادج  شرکیپ  زا  رـس  دنتـساوخ  دش و  هتـشک  ریـشمش 
ات دش  دنهاوخن  دندشن و  قفوم  نانآ  ادخ  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  سپـس  درادن »! ناتقفوم  رطف  نابرق و  دیع  زامن  يارب  دـنوادخ 

رتشیب هک  تسا  نآ  يارب  ای  نابرق  رطف و  يارب  ناشندشن  قفوم  : دـیوگ یـسلجم  همالع  [ . 426 . ] دنک مایق  مالسلاهیلع  نیـسح  هاوخنوخ  هکنآ 
مکاح رهاظ و  قح  ناماما  نوچ  هک  تهج  نادـب  ای  دـناهدیمهف ) نینچ  بلغا  هک  هنوگ  نآ  . ) دوشیم هابتـشا  لـاله  هاـم ، ود  نیارد  تاـقوا 
هکنآ ای  مینادب  نآ  ییاپرب  طرش  ار  ماما  هکنیا  ربانب  قلطم ، ای  لماک ، يادا  ای  دنوشیمن ، نابرق  رطف و  دیع  زامن  يادا  هب  قفوم  نانآ  دنتـسین ،

هحفص 200 ] [ . ] 427 . ] ملاعلا هللا  تسا و  رتیوق  نم  شیپ  لامتحا  نیا  تسا و  تنس  لها  صوصخم  مکح ،

نیسح ماما  بسا 

ههیـش دیبوکیم و  نیمز  رب  اپ  درک ، هتـشغآ  ترـضح  نآ  نوخ  هب  ار  دوخ  یناشیپ  لکاک و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  بسا  : دیوگ قودـص 
. تسا هدش  هتشک  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  دندیمهف  دندید ، ار  راوسیب  بسا  دندمآ ، نوریب  وا  يههیـش  يادص  اب  ربمایپ  نارتخد  دیـشکیم .

هداتفا ارحص  رب  سابلیب  نایرع و  هک  تسا  نیسح  نیا  هادمحماو ! دزیم : دایرف  هداهن  رـسرب  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رتخد  موثلکما 
. درم هکنآ  ات  دزیم  نیمز  رب  رس  دمآ ؛ ناوناب  همیخ ي  فرط  هب  نانز  ههیـش  نابوک و  مس  بسا ، : دیوگ بلاطیبا  نب  دمحم  [ . 428 . ] تسا
ار ترـضح  نآ  یتساوخ  نوچ  : دیوگ یـسلجم  همالع  . تسا هدمآ  زین  هسدقم  يهیحان  ترایز  رد  هاگهمیخ ، فرط  هب  بسا  ندـمآ  [ . 429]
وت هاگهمیخ  فرط  هب  نانز  ههیـش  ناباتـش و  وت  بسا  وگب : تسیاب و  نآ  رانک  ینک  ترایز  هسدـقم ) يهیحان   ) تراـیز نیا  اـب  زور  نیا  رد 

نایرگ نانز و  تروص  رب  ناشیرپ و  وسیگ  دندمآ . نوریب  اههمیخ  زا  دـندید ، نوگژاو  نیز  اب  هدز و  تلاجخ  ار  وت  بسا  نوچ  نانز  دـمآ .
رد ار  وت  نساحم  هتشاذگ و  وت  يولگ  رب  رجنخ  دوب ؛ هتـسشن  وت  يهنیـس  رب  رمـش  دندروآ . يور  وت  هاگلتق  فرط  هب  هداد ، تسد  زا  تزع  و 

نوچمه تنادناخ  تفر ، ین  زارف  رب  ترس  تفرگ ، نایاپ  تیاهـسفن  داتفا ، سح  زا  وت  ساوح  دوب . هداهن  ترجنح  رب  رجنخ  هتفرگ و  تسد 
اهارحـص و رد  تخادـگیم ، نازوس  يامرگ  رد  ناشاههرهچ  دـندش ، هتـسب  ریجنزو  لغ  اب  هواجکیب  ياـهرتش  رب  دـندش و  ریـسا  ناـگدرب 

وت نتـشک  اب  قساف ! ناراکهنگ  نآ  رب  ياو  سپ  . دندشیم هدناخرچ  اهرازاب  رد  دوب و  هتـسب  اهندرگ  هب  ناشاهتـسد  دـندشیم ، هدرب  اهتـشد 
رادـغاد و ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنتخات . یـشکرس  ناـیغط و  رد  دـندرک و  فیرحت  ار  نآرق  تاـیآ  دنتـشک ، ار  مالـسا 
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لالح و لیلهت و  ریبکت و  وت  نادـقف  اب  دـش . هتـشاذگ  رانک  قح  يدـش  روهقم  وت  نوچ  و  تشگ ، روجهم  ادـخ  باتک  دـش ، نوخ  بحاـص 
راکشآ اهلطاب  اههنتف و  اهیهرمگ و  اهـسوه و  ماکحا و  نداهناو  رفک و  لیدبت و  رییغت و  وت  زا  سپ  تفر و  تسد  زا  لیوأت  لیزنت و  مارح و 

! ادخ لوسر  يا  تفگیم : نازیرکـشا  درک ، مالعا  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تدـج  ربق  رانک  ار  تتداهـش  ربخ  هکنآ  . تشگ
میرح ار  تنادنواشیوخ  دندش و  هحفص 201 ] هتفرگ [  تراسا  هب  تنادنزرف  وت  زا  سپ  دش . کته  تمرح  نادناخ و  دش ، هتـشک  تاهداون 
ارهز يهمطاـف  ترداـم  دـنتفگ و  شتیلــست  ناربماـیپ  ناگتــشرف و  تـسیرگ و  شرادـغاد  لد  دـش و  هدرزآ  لد  ادـخ  لوـسر  دنتــسکش .

وت يارب  العا  توکلم  رد  دندش ، دمآ  تفر و  رد  نانمؤمریما  تردپ  هب  ییوگ  تیلست  يارب  برقم  ناگتـشرف  تشگ . رادغاد  مالـسلااهیلع 
ماقم هبعک و  شنایهام ، اهایرد و  اههردو ، اههوک  نآ ، نانزاخ  تشهب و  ناینامسآ و  نامسآ و  دندز ، یلیـس  دوخ  رب  نایروح  دش ، اپرب  ازع 

[ . 430 . ] دنتسیرگ وت  رب  همه  مارح  لالح و  رعشم و  و 

ماما ياههماج  تراغ 

شناتسد سپ  نآ  زا  دروآرد . ترضح  نت  زا  راولش  دمآ و  بعک  نب  رحبا  دش ، دیهش  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  : دیوگ دیفم  خیش 
نب دیس  [ . 431 . ] درک شکاله  ادـخ  هکنآ  اـت  دـمآیم  نوخ  كرچ و  نآ ، زا  ناتـسمز  رد  دـشیم و  کـشخ  بوچ  ود  لـثم  ناتـسبات  رد 

هب دیـشوپ و  ار  نآ  دروآ و  نوریب  ار  شنهاریپ  هبوح )  ) هیوح نب  قاحـسا  دـندروآ ، يور  ماما  ندرک  ناـیرع  يارب  سپـس  : دـیوگ سوواـط 
: دیامرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  دوب . ریـشمش  هزین و  ریت و  رثا  يدنا  دص و  ترـضح  نهاریپ  رد  دنیوگ  . تخیر شیاهوم  دش و  التبم  یـسیپ 

دنیوگ درب . بعک  نب  رحب  ار  ترـضح  نآ  راولـش  . دنتفای ریـشمش  تبرـض  راهچ  یـس و  هزین و  هس  یـس و  رثا  مالـسلاهیلع  نیـسح  رکیپ  رد 
. تشگ تهافـس  راچد  تشاذگ و  رـس  ربار  نآ  درب و  يدوا  دیزی  نب  رباج  دنیوگ  درب و  دثرم  نب  سنخا  ار  شاهمامع  دش . جلف  ریگنیمز و 
هک دوب  وا  مه  دـیرب . رتشگنا  اـب  ار  وا  تشگنا  دروآرد ؛ یبلک  میلـس  نب  لدـجب  ار  وا  رتشگنا  تشادرب . دـلاخ  نب  دوسا  ار  ترـضح  شفک 

تـشاد زخ  زا  ياهفیطق  درم . دیتلغ و  شیوخ  نوخ  رد  ات  درک  شیاهر  روط  نامه  دـیرب و  ار  شیاهاپ  اهتـسد و  درک و  شریگتـسد  راتخم 
هرز نآ  راتخم  دش ، هتشک  دعس  رمع  نوچ  تشادرب . دعس  رمع  دوب ، نمادیب  هاتوک و  هک  ار  ترضح  هرز  درک . تراغ  ثعشا  نب  سیق  هک 
مان هب  میمتینب  زا  يدرم  دنیوگ  تشادرب و  يدزا  قلخ  نب  عیمج  ار  ترضح  نآ  ریشمش  دیشخب . هرمعیبا  ینعی  دعس  رمع  يهدنـشک  هب  ار 

هب نآ  زا  سپ  هک  تسا  هدوزفا  اـیرکز  نب  دـمحم  تشادرب . ار  وا  ریـشمش  یلـشهن  شفـالف  هک  تسا  دعـسنبا  تیاور  رد  هلظنح . نب  دوسا 
هارمه تسا ، هدش  هریخذ  ظوفحم و  ریـشمش ، نآ  هک  ارچ  تسا ، راقفلاوذ  زا  ریغ  هدـش  تراغ  ریـشمش  نیا  دیـسر . لیدـب  نب  بیبح  رتخد 

زا : دیوگ قودص  [ . 432 . ] دراد میتفگ  هچنآ  یتـسرد  زا  تیاـکح  مه  تاـیاور  تماـما . توبن و  ریاـخذ  زا  يرگید  هحفص 202 ] يایـشا [ 
و دش ؟ هچ  هک  مدیـسرپ  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  رتشگنا  يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  هک  هدش  تیاور  ملـسم  نب  دمحم 
ار مالسلاهیلع  داجس  ماما  شدنزرف  مالسلاهیلع  نیسح  دنیوگیم . هک  تسین  هنوگ  نآ  دومرف : دناهدروآرد . شتشگنا  زا  ماهدینش  هک  متفگ 
درک و راتفر  مالـسلاهیلع  یلع  اب  ربمایپ  هک  ناس  نامه  درپس ، وا  هب  ار  تماما  داـهن و  وا  تشگنا  رد  ار  دوخ  رتشگنا  داد و  رارق  دوخ  یـصو 

شیپ نونکا  نم و  هب  وا  زا  سپ  دیسر و  مردپ  تسد  هب  رتشگنا  نآ  سپس  دنداد . ماجنا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نانمؤمریما و 
، مدیـسر ترـضح  نآ  تمدخ  هعمج  زور  دیوگ : ملـسم  نب  دـمحم  . مناوخیم زامن  نآ  اب  منکیم و  تسد  هب  ار  نآ  هعمج  ره  تسا و  نم 
: دوب نینچ  نآ  نیگن  شقن  هک  مدید  يرتشگنا  شتـشگنا  رد  درک . زارد  نم  يوس  هب  ار  شتـسد  زامن  زا  سپ  دناوخیم . زامن  هک  یلاحرد 
دمآ و يدـنک  : دـیوگ یمزراوخ  [ . 433 . ] تسا مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  مدـج  رتشگنا  نیا  دومرف : و  هللا » ءاـقلل  ةدـع  هللا  ـالا  هلا  ـال  »

رـسپ يهماج  ایآ  تفگ : شنز  دـیوشب ، ار  شنوخ  ات  درب  هللادـبعما  شرـسمه  دزن  ار  نآ  نوچ  تشادرب و  دوب  زخ  سنج  زا  هک  ار  هـالکبش 
هدنز ات  دش و  کشخ  شناتـسد  دنیوگ : دنک ! شتآ  زا  رپ  ار  تربق  ادخ  نوریب ! ورب  يروآیم ؟ ماهناخ  هب  ینکیم و  تراغ  ار  ربمایپ  رتخد 
نیسح دوخهالک  نیا  تفگ : درب و  شرـسمه  شیپ  تشادرب و  ار  ماما  دوخهالک  يدنک  : دیوگ فنخموبا  [ . 434 . ] دنام لاحدب  ریقف و  دوب 
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وت رگید  ادخ  هب  يدرک ؟! تراغ  ار  شحالس  یتشک و  ار  نیسح  وت ! رب  ياو  تفگ : تسیرگ و  شنز  يوشب . ار  شنوخ  تسا ؛ مالسلاهیلع 
زا وا  دـنزب ، یلیـس  وا  رب  هک  تسج  شرهوش  تسیز . میهاوخن  فقـس  کی  ریز  وت  نم و  رگید  متـسه و  وت  لها  نم  هن  یتسین و  نم  رهوش 
ایند زا  اـت  دوب  ریقف  هتـسویپ  درک و  عطق  چـم  زا  ار  شتـسد  درک و  هلمح  وا  رب  شنز  دروـخ . رد  خـیم  هب  يدـنک  تسد  تخیرگ و  شگنچ 

شاییانیبان تلع  دوب . مالسلاهیلع  نیسح  تداهش  دهاش  هک  مدید  ار  ییانیبان  درم  : دنکیم لقن  حابرنبا  زا  سوواط  نب  دیس  [ . 435 . ] تفر
هحفص 203] نوچ [  مدنکفا . يریت  هن  يریشمش و  هن  مدز و  ياهزین  هن  یلو  مدوب  شتداهش  دهاش  اهنت  اروشاع  زور  نم  تفگ : مدیسرپ ، ار 
. نک تباجا  ار  ادخ  لوسر  تفگ : دمآ و  نم  غارـس  یـسک  باوخ ، رد  مدیباوخ . مدناوخ و  ار  اشع  زامن  متـشگرب و  ماهناخ  هب  دش ، هتـشک 

تـسد رد  ياهبرح  دوب و  هدز  الاب  ار  اهنیتسآ  هتـسشن ، ییارحـص  رد  ادـخ  لوسر  درب . وا  دزن  ناشک  ناـشک  ارم  راـک ؟ هچ  وا  اـب  ارم  متفگ :
دوجو دزیم  هک  تبرـض  کی  . تشکیم ارم  يهناگ  هن  نارای  هک  شتـسد  رد  نیـشتآ  يریـشمش  اـب  دوب ، شربارب  رد  مه  ياهتـشرف  تشاد .

رـس تشاد . ینالوط  یتوکـس  دادن و  مباوج  ادـخ ! لوسر  يا  وت  رب  مالـس  متفگ : هدز  وناز  متفر و  وا  کیدزن  درکیم . شتآ  زا  رپ  ار  نانآ 
لوسر ای  متفگ : ! يدرک هچنآ  يدرک  يدرکن و  تاعارم  ارم  قح  یتشک ، ار  مترتع  یتسکش ، ار  متمرح  ادخ ! نمـشد  يا  تفگ : تشادرب و 

کیدزن ایب . کیدزن  يدوب . نانآ  رکـشل  یهایـس  یلو  ییوگیم  تسار  دومرف : ماهدنکفا . يریت  هن  مدز و  ياهزین  ریـشمش و  هن  ادـخ  هب  هللا !
نونکات مدش و  رادیب  دیشک . همرس  ممشچ  رب  نوخ  نآ  زا  تسا . مالسلاهیلع  نیـسح  مدنزرف  نوخ  نیا  دومرف : دوب . نوخ  زا  رپ  یتشت  متفر .

: دـنتفگ شخب . متاجن  منهج  زا  ایادـخ  تفگیم : هک  دـندید  ار  اپ  تسدیب و  انیبان و  يدرم  : دـیوگ یمزراوخ  [ . 436 . ] مـنیبیمن ار  يزیچ 
مالـسلاهیلع نیـسح  اب  ـالبرک  رد  هک  مدوب  یناـسک  يهرمز  رد  نم  تفگ : یهاوخیم ؟ ار  شتآ  زا  تاـجن  وت  تسا ؛ هدـنامن  وت  رب  یتبوقع 

ار دنب  نآ  متساوخ  دندوب . هدرک  شتراغ  مدرم  هک  دوب  نآ  زا  سپ  نیا  مدید . يو  رب  یبوخ  دنب  راولـش و  دش ، هتـشک  يو  نوچ  دندیگنج .
ار شراولـش  متـساوخ  مدـیرب . مه  ار  تسد  نآ  مرادرب ، ار  نآ  متـسناوتن  تشاذـگ . نآ  يور  دروآ و  ـالاب  ار  دوخ  تسار  تسد  میاـشگب ،
ار ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مدیباوخ . اههتـشک  نایم  دوبر . مباوخ  مدرک . اهر  مدیـسرت و  مدینـش . ياهلزلز  يادـص  مروآرد ،
! مرسپ تفگ : دیسوب و  ار  رس  نآ  همطاف  دنتفرگرب . ار  مالسلاهیلع  نیسح  رـس  دندمآ . مالـسلامهیلع  نسح  همطاف و  یلع و  هارمه  هک  مدید 

همطاف درک . عطق  درک ) هراشا  نم  هب   ) هتفخ نیا  ار  متسد  دیرب و  رس  رمـش  ارم  تفگیم : دسج  نآ  ایوگ  دنتـشک . ار  وت  هک  ناشدشکب  ادخ 
ار يزیچ  مدید  مدش  رادیب  باوخ  زا  دنکفا . تخزود  هب  .و  دزاس روک  ار  تمشچ  دنک و  عطق  ار  تیاهاپ  اهتسد و  ادخ  تفگ : مالـسلااهیلع 

دیعس زا  عبانم ، یخرب  زا  لقن  هب  یسلجم  يهمالع  [ . 437 . ] تسا هدنامن  خزود  زج  وا  نیرفن  زا  داتفا . راک  زا  مه  میاهاپ  اهتـسد و  منیبیمن ،
داجـس ماما  تمدخ  دنتفر ، جح  هب  دعب  لاس  مدرم  دـش و  دیهـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  میالوم  رورـس و  نوچ  : تسا هدروآ  نینچ  بیـسم  نب 

جح رازگب . جح  هحفـص 204 ] ورب و [  دوخ  تین  اب  دومرف : دیهدیم ؟ نامرف  هچ  تسا ، کیدزن  جح  مایا  مدیـسرپ : مدیـسر و  مالـسلاهیلع 
اعد نینچ  هتخیوآ و  هبعک  يهدرپ  هب  تشاد ، هایـس  ياهرهچ  ودوب  هدـش  عطق  شیاـپ  ود  هک  مدـید  ار  يدرم  فاوـط ، لاـح  رد  مداد . ماـجنا 

تعافـش مه  تناگدـیرفآ  يهمه  ناـینیمز و  ناینامـسآ و  يهمه  رگا  منکیمن  رکف  دـنچ  ره  شخبب ، ارم  هناـخ ! نـیا  يادـخ  يا  درکیم :
: میتفگ میدش و  عمج  وا  رود  همه  دش . مامت  نارگید  نم و  فاوط  دیوگ : بیسم  نب  دیعس  . یشخبیمن ارم  مهانگ  یگرزب  ببـس  هب  دننک ،
! مدرم يا  تفگ : تسیرگ و  تسیچ ؟ تناهانگ  یتسیک و  وت  یـشاب . سویأم  ادـخ  تمحر  زا  دـیابیمن  يدوب  مه  ناطیـش  رگا  وت ! رب  ياو 
زا هک  يرفـس  رد  مدوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نابرتش  نم  تفگ : وگزاب . ناـمیارب  میتفگ : منادیم . رتهب  ار  متیاـنج  هاـنگ و  مدوخ و  نم 

درکیم و هریخ  ار  مشچ  هک  تشاد  يراولـش  دـنب  تشاذـگیم . نم  شیپ  ار  شیاهـسابل  وـضو  ماـگنه  دـش . نوریب  قارع  يوـس  هب  هنیدـم 
هک بش  مدرک . ناـهنپ  ییاـج  ار  دوخ  نم  دـندش . هتـشک  شناـهارمه  وا و  میدیـسر و  ـالبرک  هب  دوـب . نم  لاـم  شاـک  هک  متـشاد  تسود 

. مداتفا دنب  نآ  دای  مدوخ  دیلپ  تشرـس  زا  دندوب . هداتفا  نیمز  يور  ناگتـشک  مدـید ؛ ینارون  ار  گنج  نادـیم  مدـمآرب . میاج  زا  دیـسرارف 
اههتـشک يهرهچ  هب  هتـسویپ  مرادرب . ار  نآ  دشاب و  شهارمه  راولـش  دنب  نآ  هک  مراودیما  مباییم و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ادخ  هب  متفگ :

. دیزویم وا  رب  اهداب  هتشغآ و  دوخ  نوخ  رد  دوب و  نابات  شرون  دوب . هداتفا  ور  هب  رسیب و  يرکیپ  هک  مدیسر  نیـسح  هب  ات  مدرکیم  هاگن 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comلتقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدز  نآ  رب  يدایز  ياههرگ  مدـید  مرادرب ، ار  نآ  دـنب  اـت  مدرب  تسد  مدرک و  هاـگن  شراولـش  هب  تسا . نیـسح  نیا  ادـخ  هب  متفگ :
ارم نوعلم  سفن  مرادرب . ار  دنب  هن  منزب و  رانک  ار  شتـسد  متـسناوت  هن  تشاذگ . دنب  يور  ار  دوخ  تسار  تسد  مدوشگ . ار  نآ  زا  یهرگ 

تـسد مدرک ، زارد  دنب  يوس  هب  تسد  منزب . رانک  دنب  زا  هدرک  ادج  چـم  زا  ار  وا  تسد  نآ  اب  منک و  ادـیپ  ياهتـسکش  ریـشمش  ات  تشاداو 
فرط هب  تسد  مدرک . ادج  دنب  زا  مه  ار  شپچ  تسد  ریـشمش  هراپ  نآ  اب  مرادرب . ار  نآ  متـسناوتن  تشاذـگ و  نآ  يور  دروآ و  ار  شپچ 

ياو مدنزرف ! ياو  تفگیم : یـسک  دش و  دـنلب  ياهیرگ  نویـش و  يادـص  دـمآرد و  هزرل  هب  نامـسآ  نیمز و  مرادرب ، هک  مدرک  زارد  دـنب 
دوخ هدش  شوهیب  مدید  نینچ  نوچ  . دندرک عنم  بآ  زا  ار  وت  تدنتخانشن و  دنتشک و  ار  وت  مرسپ ! بیرغ ! نیـسح  ياو  ! هدیربرـس يهتـشک 

ناگتـشرف ياهلاب  اهمدآ و  زا  رپ  نیمزرـس  نآ  دندمآ . دندوب  ییاههورگ  نانآ  رـس  تشپ  هک  نز  کی  درم و  هس  متخادنا . اههتـشک  نایم  ار 
تشاد و ندب  رد  رس  هک  یلاحرد  تسشن ، مالسلاهیلع  نیـسح  تیادف ! تردام  ردارب و  ردپ و  دج و  نیـسح ! مدنزرف  تفگیم : یکی  دش .
! امـش يهمه  رب  مالـس  ممومـسم ! دیهـش  ردارب  ارهز ! يهمطاف  ناجردام  نینمؤملاریما ! ای  ناجردـپ  هللا ! لوسر  ای  ادـج  ای  کـیبل  تفگیم :
ار نامناکدوک  دندرک . تراغ  ار  نامیاههمیخ  ار و  نامنانز  هحفص 205 ] دنتـشک [ ، ار  نامنادرم  ادخ  هب  ادج ! ای  تفگ : تسیرگ و  هاگنآ 
. دندرکیم هیرگ  دندوب و  هتـسشن  وا  رود  همه  . دـندرک هچ  ام  اب  نارفاک  هک  ینیبب  لاح  نیا  رد  ار  ام  هک  تسا  راوگان  رایـسب  وت  رب  دنتـشک .

یناشیپ هب  شنساحم  نوخ  زا  یهدیم  هزاجا  دندرک ؟ هچ  مدنزرف  اب  وت  تما  ینیبیم  هللا ! لوسر  ای  ناجردپ  تفگیم : مالـسلااهیلع  همطاف 
نوخ زا  همه  مینکیم . نینچ  مه  ام  نک ؛ نانچ  دومرف : منک ؟ تاقالم  نیسح  مدنزرف  نوخ  هب  هدرک  باضخ  تلاح  اب  ار  ادخ  ملامب و  دوخ 

. دـندیلام ناشاهتـسد  اههنیـس و  ندرگ و  هب  مالـسلامهیلع  نسح  یلع و  ربمایپ و  شایناشیپ و  هب  نوخ  نآ  زا  همطاف  دـنتفرگرب ؛ وا  يهرهچ 
منیبب هداتفا  ور  هب  نینوخ و  ییولگ  اب  هرهچ و  نینوخ  هدیرب و  رـس  ار  وت  تسا  تخـس  نم  رب  ادخ  هب  نیـسح ! موش  تیادف  تفگیم : ربمایپ 

ار وت  پچ  تسار و  تسد  یـسک  هچ  مدـنزرف ! هدـیرب . یناتـسد  اـب  یـشاب  نیمز  رب  هداـتفا  يهتـشک  وت  دـناشوپب و  ار  وت  ناـبایب  ياهنـش  هک 
نآ زا  مراولـش  دنب  هک  تشاد  هقالع  مدروآیمرب ، هماج  وضو  يارب  هاگره  دوب . مهارمه  هنیدم  زا  ینابرتش  راوگرزب ! دج  يا  تفگ : ؟ دـیرب

رکیپ دوب . نم  لابند  اههتـشک  نیب  رد  وا  مدش ، هتـشک  نوچ  مهدـب . وا  هب  دـمآیمن  ملد  درک ، دـهاوخ  نینچ  وا  متـسنادیم  نوچ  دـشاب . وا 
ار هرگ  کـی  درک و  زارد  دـنب  يوس  هب  تسد  مدوب . هدز  يداـیز  ياـههرگ  نم  تسا . نم  راولـش  رب  دـنب  نآ  هک  دـید  تفاـی و  ارم  رـسیب 
ار دنب  تساوخ  نوچ  دیرب . مه  ار  مپچ  تسد  ددرگن . نایامن  متروع  دـنکن و  زاب  ات  متفرگ  ار  دـنب  مپچ  تسد  اب  درک . زاب  ار  رگید  دوشگ .

نیب تسیرگ و  تدشب  دینـش ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مالک  ربمایپ  نوچ  . تخادنا اههتـشک  نایم  ار  دوخ  درک و  سح  ار  وت  دوجو  دیاشگب ،
ار اـهنآ  ادـخ  ناگتـشرف  لـیئربج و  رایـسب  هچ  هک  يربیم  ار  یناتـسد  راـک ؟ هچ  وـت  اـب  ارم  ناـبرتش ! يا  تـفگ : دـمآ و  نـم  دزن  اههتـشک 

شنانز تمرح  تسین ؟ یفاک  دنتشاد ، اور  اهنوعلم  نیا  هک  یتناها  تلذ و  نآ  ایآ  دناهتسج . كربت  نآ  هب  ناینیمز  ناینامسآ و  دناهدیسوب و 
هک دـهد  رارق  یناـسک  هورگ  رد  ار  وت  دـیامن و  عطق  ار  تیاـهاپ  اهتـسد و  دـنک و  هایـس  ترخآ  اـیند و  رد  ار  تاهرهچ  ادـخ  دنتـسکش . ار 

بش دننام  ماهرهچ  مدرک  ساسحا  دش و  جلف  مناتسد  هک  دوب  هدشن  مامت  وا  نیرفن  زونه  دندرک . یخاتسگ  ادخ  رب  دنتخیر و  ار  ام  ياهنوخ 
دهاوخن ارم  زگره  ادخ  هک  منادیم  نم  مبلطب و  تعافش  هک  ماهدمآ  ادخ  يهناخ  هب  نونکا  ماهدنام . یقاب  لاح  نامه  رب  هدش و  هایـس  هریت ،
ياهدرک هک  یتیانج  دنتفگیم : همه  تسجیم . برقت  ادخ  هب  وا ، رب  نعل  اب  دینش و  ار  وا  يارجام  هکنآ  رگم  دنامن  هکم  رد  یـسک  . دوشخب

[ . 438 « ] نوبلقنی هحفص 206 ] بلقنم [  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و  ! » نوعلم يا  تسا  سب  تیارب 

اههمیخ ندز  شتآ  تراغ و 

. دینک تراغ  ار  ناشیاهسابل  دیوش و  دراو  تفگ : دوب . نانآ  اب  مه  رمش  دندرک . هرـصاحم  ار  هاگهمیخ  دندمآ و  نانمـشد  : دیوگ یمزراوخ 
دندروآرد و مه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهاوخ  موثلکما  شوگ  زا  هراوشوگ  یتح  دنتشادرب . دوب  همیخ  رد  هچ  ره  دندش و  دراو  هورگ  نآ 
رب مالسلاهیلع  نیـسح  هک  ار  ياهفیطق  ثعـشا ، نب  سیق  دندرکیم . عازن  دوب  نانز  نت  رب  هک  ییاهـسابل  رـس  رب  دندرک . یمخز  ار  وا  شوگ 
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هاگنآ تشادرب . ار  ترـضح  نآ  شفک  دوسا ، مان  هب  دزا  زا  يدرم  دش . فورعم  هفیطق » سیق   » هب ور  نیا  زا  تشادرب . تسـشنیم  نآ  يور 
نیـسح ماما  نارـسمه  هداوناخ و  تراغ  هب  هاگنآ  : دیوگ امننبا  . دندرک تراغ  ار  اهنآ  دنتفر و  اهرتش  اهبـسا و  اههماج و  لابند  هب  مدرم  نآ 

ماما رتخد  شیپ  سبنس  زا  يدرم  دندروآیمرد . اهاپ  زا  لاخلخ  اهشوگ و  زا  هراوشوگ  اهتشگنا ، زا  رتشگنا  اهرس و  زا  يرـسور  دنتخادرپ ،
ریدـقت و ياهتـسد  يهچیزاـب  ثداوح و  داـب  شوختـسد  دـندنام ، ساـبلیب  ناـنآ  تفرگرب و  شرـس  زا  رداـچ  دـمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح 

نانز زا  یکی  (. دوشیم طبترم  تیبلها  نازیزع  يهماـنمغ  هب  هک  دروآیم  كاحـض  نب  نسح  زا  يراعـشا  يو  هاـگنآ   ) گرزب ياههودـنا 
!؟ دـینکیم تراغار  ربمایپ  نارتخد  ایآ  رکب ! لآ  يا  تفگ : دـننکیم ، میـسقت  ار  ناـنز  يهدـش  تراـغ  لـیاسو  دـید  هک  لـئاو  نب  رکبینب 

ارهز ترضح  ياهمـشچ  رون  ربمایپ و  نارتخد  دنادرگرب . ار  وا  شرـسمه  یفطـصم !... ناهاوخنوخ  يا  اله  تسین ، ادخ  نآ  زا  زج  یمکح 
اههمیخ زا  نازیرگ  نانآ  دـندز . شتآ  اـههمیخ  هب  ناریپ . ناـناوج و  نآ  رب  ناـیرگ  رگهحون و  هدز و  ترـسح  دـندمآ ، نوریب  مالـسلااهیلع 

، قارع لها  زا  يدرم  : دیوگ دعس  نب  دمحمدوبن  ابع  لآ  يهمیخ  همیخ ، هک  مریگ  دننزیمن  یغرم  يهنایشآ  هب  شتآ  [ . 439 . ] دندمآ نوریب 
تراـغ ار  ادـخ  ربماـیپ  رتخد  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  تفگ : يو  تفرگیم . ار  همطاـف  نیـسح ، ماـما  رتـخد  ياـهتنیز  هیرگ  تلاـح  اـب 
همطاف زادوخ  دنس  اب  قودص  هحفص 207 ] [ . ] 440 . ] درادرب ار  نآ  يرگید  مسرتیم  تفگ : راذـگاو . سپ  تفگ : منکن ؟ هیرگ  منکیم ،

. دوب میاهاپ  رد  ییالط  لاخلخ  ود  هک  مدوب  یکچوک  رتخد  نم  دش . ام  يهمیخ  دراو  همناغ  : دنکیم تیاور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رتخد 
، منکن هیرگ  ارچ  تفگ : ادخ ؟ نمـشد  يا  ینکیم  هیرگ  ارچ  متفگ : تسیرگیم . لاح  نامه  رد  دروآرد و  میاپ  زا  ار  اهنآ  دیـشوکیم  وا 
رد هچ  ره  دـیوگ : دربب . ار  نآ  دـیایب و  يرگید  مسرتیم  تفگ : نکن . متراغ  بوخ  متفگ : منکیم ! تراـغ  ار  ربماـیپ  رتخد  هک  یلاـح  رد 

نیـسح ماما  رتخد  همطاف  يهماج  نانآ  زا  یکی  : دـیوگ يزوجنبا  [ . 441 . ] دوب نامنت  رب  هک  ییاههماج  یتح  دـندرک ، تراـغ  دوب  اـههمیخ 
لقن يوار  لوـق  زا  سوواـط  نـب  دیــس  [ . 442 . ] دــندرک تـخل  ار  نارتـخد  ناـنز و  ار و  ناــشیاهرویز  يرگید  تـشادرب . ار  مالــسلاهیلع 
نویش دیوگ : رتخد  نآ  دش ! هتـشک  ترورـس  رتخد ! تفگ : وا  هب  يدرم  دمآ . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگهمیخ  فرط  زا  يرتخد  : دنکیم

تلاسر نادناخ  ياههمیخ  تراغ  رد  هورگ  نآ  دیوگ : يوار  دـنتخادرپ . ناغف  هب  هداتـسیا  نم  يور  رد  ور  مه  نانآ  متفر . نانز  شیپ  نانک 
رد نالان  نایرگ و  تلاسر ، میرح  ملس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  دنتفرگیم . نانز  زا  اههماج  یتح  دنتخادرپ ، هقباسم  هب 

دعـس رمع  هاپـس  رد  شرهوش  اب  هک  ار  لئاو  نب  رکبینب  زا  ینز  دیوگ : ملـسم  نب  دیمح  دندمآ . نوریب  اههمیخ  زا  ناتـسود  نایماح و  قارف 
يا تفگ : تفاتـش و  اههمیخ  يوس  هب  تشادرب و  يریـشمش  دید ، ار  اهنآ  تراغو  ماما  يهداوناخ  ياههمیخ  هب  هلمح  نوچ  هک  مدـید  دوب 

تـفرگ و ار  وا  شرهوـش  ربماـیپ ! ناـهاوخنوخ  يا  تـسین . تموـکح  ادـخ  يارب  زج  دـنوشیم !؟ تراـغ  ربماـیپ  نارتـخد  اـیآ  رکباـبا ! لآ 
زور رخاوا  هک  نادب  : دـیوگ زین  [ . 443 . ] دنتخورفا شتآ  اههمیخ  رد  دـندروآ و  نوریب  اههمیخ  زا  ار  نانز  هاگنآ  دـیوگ : يوار  دـنادرگرب .

نآ رخآ  ات  دـندوب و  نایرگ  نیگهودـنا و  دـندمآرد . نانمـشد  تراسا  هب  ناکدوک  نارتخد و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  تیبلها  اروشاع 
زا ار  دوخ  نادرم  نایماح و  هک  یلاح  رد  دـندروآ ، حبـص  هب  ار  بش  نآ  دـیآیمن . ملق  هب  هک  دـندوب  یگتـسکش  يراوخ و  ناـنچ  رد  زور 

نیدیب و دعـس  رمع  دزن  ات  دننک  يراتفردب  نانآ  اب  رتشیب  هچ  ره  دندرکیم  یعـس  نانمـشد  دندرکیم . چوک  هنابیرغ  دـندوب و  هداد  تسد 
لقن ملـسم  نب  دیمح  زا  دـیفم  خیـش  هحفـص 208 ] [ . ] 444 . ] دـنیوج برقت  دانع  داحلا و  يهدرکرـس  هیواعم ، نب  دـیزی  رفاـک و  داـیزنبا 

میدیسر مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  دوب . عازن  شیاهـسابل  تراغ  رـس  رب  هک  مدیدیم  ار  نارتخد  نانز و  زا  یخرب  مسق  ادخ  هب  : دنکیم
: متفگدوخ شیپ  یـشکیمن ؟ ار  رامیب  نیا  اـیآ  دـنتفگ : وا  هب  دـندوب . رمـش  اـب  یهورگ  دوب . هتـسشن  یـشرف  يور  دوب و  راـمیب  تدـشب  هک 

رـس رب  نانز  دمآ . دعـس  رمع  مدز . رانک  وا  فارطا  زا  ار  نانآ  رامیب . تسا و  كدوک  کی  نیا  دنـشکیم ؟ مه  ار  ناکدوک  ایآ  هللا ! ناحبس 
وا زا  نانز  ددرگن . رامیب  رسپ  نیا  ضرعتم  دوشن و  نانز  يهمیخ  دراو  امش  زا  یـسک  تفگ : شناهارمه  هب  دنتـسیرگ . دندیـشک و  دایرف  وا 

يزیچ سک  چیه  مسق  ادخ  هب  دروایب . هدرب  يزیچ  نانیا  زا  هک  ره  تفگ : دنناشوپب . ار  دوخ  ات  دننادرگرب  ار  هدـش  تراغ  لاوما  دنتـساوخ :
نانآ اب  دورن و  ییاج  نانآ  زا  یسک  ات  تخاس  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نانز و  ياههمیخ  رومأم  ار  شناهارمه  زا  یهورگ  دنادرگنرب .
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. تشاذگن ملـسم  نب  دیمح  دشکب ، دوب  رامیب  کچوک و  هک  ار  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  تساوخیم  رمـش  [ . 445 . ] دوشن يراتفردب 
چیه ادـخ  هب  دـنادرگرب . هدرب  هچ  ره  هک  ره  دـشکن و  ار  ناوجون  نیا  یـسک  دوشن و  نانز  يهمیخ  دراو  یـسک  تفگ : دـمآ و  دعـس  رمع 

[ . 446 . ] دنادرگنرب يزیچ  سک 

رهطم ندب  رب  نتخات  بسا 

. دندش هدامآ  رفن  هد  دنازاتب ؟! مالسلاهیلع  نیـسح  ندب  رب  بسا  تسا  رـضاح  یـسک  هچ  داد : ادن  شنارای  نایم  رد  دعـس  رمع  : دیوگ يربط 
دندمآ و نانآ  دثرم . نب  شبحا  زین  دش .) صرب  راچد  اهدعب  دروآرد و  ار  نیسح  ماما  نهاریپ  هک  یسک  ) دوب نانآ  زا  مه  هویح  نب  قاحـسا 
رب يریت  هکدوب  هداتسیا  يدربن  نادیم  رد  نآ  زا  سپ  یتدم  دثرم  نب  شبحا  دندرک . بوکدگل  ار  ترضح  نآ  تشپ  هنیس و  ناشیاهبـسا  اب 

ماما ندـب  رب  بسا  دنرـضاح  یناسک  هچ  دز : ادـص  شنارای  نایم  رد  دعـس  رمع  : دـیوگ سوواط  نب  دیـس  [ . 447 . ] درم دــمآ و  دورف  شبلق 
نب ءاجر  حیبص ، نب  رمع  لیفط ، نب  میکح  دثرم ، نب  سنخا  هویح ،) هیوح ،  ) هبوح نب  قاحسا  دنتفریذپ : رفن  هد  دنزاتب ؟ مالسلاهیلع  نیسح 

ار ماـما  دـسج  ناشیاهبـسا  مس  اـب  ناـنآ  کـلام . نب  دیـسا  تیبث و  نب  یناـه  مناـغ ، نب  ظـحاو  بهو ، نب  حـلاص  همثیخ ، نب  ملاـس  ذـقنم ،
کلام نب  دیـسا  دـندمآ . نوعلم  دایزنبا  دزن  رفن  هد  نیا  دـیوگ : يوار  هحفـص 209 ] دندرک [ . هل  ار  شاهنیـس  تشپ و  هدرک و  بوکدـگل 

رب دوخ  ياهبسا  اب  ام  دنتفگ : دیتسیک ؟ امش  تفگ : دایزنبا  میدرک ... بوکدگل  تشپ ، زا  سپ  ار  هنیـس  هک  میدوب  ام  تفگ : نانآ  زا  یکی 
هب دیوگ : دهاز  رمعوبا  دنهدب . نانآ  هب  یکدـنا  يهزیاج  داد  روتـسد  میدرک . درخ  ار  شاهنیـس  ياهناوختـسا  هکنآ  ات  میتخات  نیـسح  تشپ 

بوکدـگل داد  روتـسد  تسب و  ار  ناشیاپ  تسد و  هدرک و  ریگتـسد  ار  نانآ  راتخم  دـناهدازانز . ناشهمه  میدـید  میدرک ، هاگن  رفن  هد  نآ 
[ . 448 . ] دنوش كاله  هکنآ  ات  دننک  اهبسا 

دایزنبا دزن  باحصا  ماما و  رس  نداتسرف 

هب تساوخ  یلوخ  داتسرف . دایزنبا  شیپ  ملسم  نب  دیمح  یلوخ و  هارمه  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  زور  نامه  دعس ، رمع  : دیوگ يربط 
، دساینب زا  یکی  تشاد ، رسمه  ود  يو  تشاذگ . شاهناخ  رد  یتشت  ریز  ار  رس  نآ  تفر و  دوخ  يهناخ  هب  دوب . هتسب  رصق  رد  دربب ، رـصق 
ار مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  یلوخ  دیوگ : راون  . دوب یمرضح  رـسمه  نآ  بش  بش ، نآ  کلام و  رتخد  راون  مان  هب  نایمرـضح  زا  يرگید 
ار راـگزور  تورث  تفگ : يراد ؟ هچ  ربـخ ؟ هـچ  مـتفگ : تـفر . باوـختخر  هـب  دـش و  قاـتا  دراو  تشاذـگ . هناـخ  رد  یتـشت  ریز  دروآ و 
هن ياهدروآ ؟ ار  ربمایپ  رسپ  رس  وت  دنروآیم ، میـس  رز و  مدرم  وت ! رب  ياو  متفگ : تسا . هناخ  رد  وت  اب  هک  تسا  نیـسح  رـس  نیا  ماهدروآ ؛

ار شرگید  رسمه  يو  متفر . نوریب  قاتا  زا  هتساخرب  مرتسب  زا  دیوگ : شنز  تشاذگ . مهاوخن  نیلاب  کی  رب  رـس  وت  اب  رگید  زگره  ادخ  هب 
تشت نآ  رب  نامـسآ  زا  هک  مدیدیم  نوتـس  کی  نوچمه  ار  يرون  هتـسویپ  مدرک . هاگن  متـسشن و  نم  دناوخارف و  دوخ  شیپ  درک و  ادص 

سوواط نب  دیس  [ . 449 . ] درب دایزنبا  شیپ  ار  رـس  دش ، حبـص  نوچ  تسا . زاورپ  رد  نآ  فارطا  هک  مدید  ار  يدیفـس  يهدنرپ  دـباتیم و 
روتسد داتسرف و  دایز  نب  هللادیبع  شیپ  ملسم  نب  دیمح  یلوخ و  هارمه  اروشاع  زور  نامه  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  دعـس  رمع  : دیوگ

نانآ داتسرف . جاجح  نب  ورمع  ثعشا و  نب  سیق  رمش و  هارمه  ار  اهنآ  دنزاس و  ادج  نت  زا  ار  ماما  تیبلها  باحصا و  يهیقب  ياهرس  داد 
برقم دیزی  دایزنبا و  دزن  هلیـسو  نیدـب  ات  دـش  میـسقت  لیابق  نایم  هک  دوب  رـس  باحـصا 78  ياهرـس  هک  هدش  تیاور  دـندروآ . هفوک  هب 

رس و جحذم 7  رس ، دساینب 16  رس ، میمت 17  رمش ، یهارمه  اب  رـس  نزاوه 12  ثعشا ، نب  سیق  تسایر  اب  رـس  هدنک 13  يهلیبق  دنوش .
کلام نب  ریـشب   ) دروآ داـیزنبا  شیپ  ار  رهطم  رـس  یلوخ  نوچ  : دـیوگ یمزراوخ  هحفـص 210 ] [ . ] 450 . ] دندروآ رـس  مدرم 13  رگید 

ار یتکوش  اـب  هاـشداپ  هک  منم  نک ، رز  میـس و  زا  رپ  ار  مباـکر  : تفگیم نینچ  يراعـشا  اـب  تشاذـگ و  وا  شیپ  دوب ) شندروآ  رادهدـهع 
وا یتسنادیم  رگا  تفگ : دش و  نیگمشخ  وا  فرح  زا  دایزنبا  . تشاد ار  بسن  نیرترب  ردام و  ردپ و  نیرتهب  هک  متشک  ار  یـسک  متـشک ؛
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[451 . ] دز ار  شندرگ  دناوخ و  شیپ  ار  وا  منکیم . قحلم  وا  هب  مه  ار  وت  تفای و  یهاوخن  يریخ  نم  زا  ادخ  هب  یتشک ؟ ارچ  تسا ، نینچ 
.

ماما تیبلها  ندیچوک 

نادناخ و نیسح و  درک و  نفد  دناوخ و  زامن  نانآ  رب  درک و  عمج  ار  دوخ  ياههتشک  دنام ، ادرف  ات  ار  زور  نآ  دعس  رمع  : دیوگ یمزراوخ 
ناریپ و دـنام ؛ ار  رهظ  ات  شیادرف  اروشاع و  زور  دعـس ، رمع  تسا : ییاهب » لـماک   » رد : دـیوگ یمق  ثدـحم  [ . 452 . ] درک اهر  ار  شناراـی 

نیدباعلانیز ماما  دندوب . نز  تسیب  نانآ  درک . رگید  نانز  نینمؤملاریما و  نارتخد  مالـسلاهیلع و  داجـس  ماما  رومأم  ار  نانیمطا  دروم  دارفا 
[453 . ] درک ظفح  ار  نانآ  دـنوادخ  دـندوب . البرک  رد  ود  ره  تشاد . لاـس  مالـسلاهیلع 4  رقاب  دمحم  ماما  لاس و  زور 22  نآ  مالسلاهیلع 
. دندوب مالسلاهیلع ) یبتجم  ماما  نادنزرف   ) نسح دیز و  رمع ، نانآ  نایم  رد  دندش . هدرب  يریسا  هب  ماما  تیبلها  : دیوگ یناهفصا  جرفلاوبا  .

نیسح ماما  رتخد  هنیکـس  موثلکما و  بنیز ، دوب و  زینک  شردام  هک  نیـسحلا  نب  یلع  زین  دش . هدرب  نانآ  اب  دوب و  حورجم  نسح  نب  نسح 
[ . 454 . ] دندوب مه  مالسلاهیلع 

تیبلها ناریسا 

نادنزرف يهیقب  ردپ  هک   ) نیـسحلا نب  یلع  دندرب : رد  هب  ملاس  ناج  رفن  جنپ  اهنت  دندوب ، وا  اب  هک  نیـسح  ماما  تیبلها  زا  دـیوگ : دعـسنبا 
لسن  ) نسح نب  نسح  نب  رمع  تفای ،) همادا  وا  لسن  هک   ) یلع نب  نسح  نب  نسح  ناوناب ،) هارمه  دوب و  رامیب  تسا و  زورما  ات  نیسح  ماما 

نب نیسح  ناوناب  هارمه  دندوب و  فیعض  اهنیا  لیقع . کچوک  رسپ  دمحم  رفعج ، نب  هللادبع  رسپ  مساق  تفای ،) هحفص 211 ] همادا [  مه  وا 
بابر نیـسح ، ماما  نارتخد  هنیکـس  همطاف و  بلاطیبا ، نب  یلع  نارتخد  همطاف  بنیز و  زا : دـندوب  ترابع  نانآ  هک  دـنتخادنا -  ولج  یلع 

نامالغ و دوب ، داجـس  ماما  رـسمه  هک  نسح  ماـما  رتخد  دـمحمما  دوب ، دیهـش  راوخریـش  كدوک  هنیکـس و  رداـم  هک  نیـسح  ماـما  رـسمه 
اروشاع و زور  يهیقب  دعـس  رمع  : دیوگ امننبا  [ . 455 . ] دندرب دایزنبا  دزن  ادهش  ياهرـس  ماما و  رهطم  رـس  هارمه  مه  ار  نانآ  هک  ینازینک 
تیبلها و ناکدوک  نارهاوخ و  نارتخد ، هفوک . يوس  هب  چوک  يارب  دهد  ادن  ار  مدرم  تفگ : ریکب  نب  دـیمح  هب  هاگنآ  دـنام ، ار  مود  زور 

رانک زا  ار  ناشیا  هک  دـنداد  مسق  ار  نانآ  ارـسا  : دـیوگ سوواط  نب  دیـس  [ . 456 . ] درب شدوخ  اب  دوب  راـمیب  تدـشب  هک  ار  نیـسح  نب  یلع 
بنیز منکیمن  شومارف  زگره  دیوگ : دندز . دوخ  يهرهچ  هب  دندرک و  نویش  داتفا ، اههتشک  هب  نانز  مشچ  نوچ  دنربب . نیسح  ماما  هاگلتق 

رب نامـسآ  دنوادخ  دورد  هادمحماو ! تفگیم : هودنارپ  یلد  دولآمغ و  ییادص  اب  تسیرگیم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  هک  ار  یلع  رتخد 
يهمطاف یضترم و  یلع  ربمایپ و  دزن  ادخ و  هاگرد  هب  دنریـسا . تنارتخد  اضعا و  هدیرب  دولآ و  نوخ  تشد ، نیا  رد  تسا  نیـسح  نیا  وت !

هچ ناگدازمارح ، يهتشک  دزویم ، وا  رب  داب  هک  ارحص  هب  هداتفا  تسا  نیسح  نیا  هادمحماو ! مربیم . تیاکش  ادهـشلادیس  يهزمح  ارهز و 
يهیرذ نانیا  دـمحم ! باحـصا  يا  تسا . هتفر  ایند  زا  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  زورما  هللادـبعابا ! اـی  یهودـنا ! مغ و 

نیا دزویم . اهنآ  رب  میـسن  دیهـش . تنادـنزرف  دنریـسا و  تنارتخد  هادـمحماو ! تسا : تایاور  یخرب  رد  . دـنوریم تراسا  هب  هک  دـنربمایپ 
زا ار  شهاگهمیخ  نآ  يادف  مردپ  دش ! تراغ  هبنـشود  زور  شهاپـس  هک  نآ  يادف  مردپ  ادر . همامعیب و  افق ، زا  هدیرب  رـس  تسا  نیـسح 

يادف مناج  هک  نآ  يادف  مردپ  دوش ! اوادم  ات  تسا  حورجم  هن  دشاب ، شندمآ  دیماات  تسا  بیاغ  هن  هک  نآ  يادـف  مردـپ  دنتخیـسگ ! مه 
! دکچیم شنـساحم  زا  نوخ  هک  نآ  يادف  مردپ  هتخاب ! ناج  دیهـش  نآ  يادف  مردپ  دش ! دیهـش  هک  يراد  هصغ  نآ  يادف  مردـپ  تسوا !
يربک و يهجیدخ  یـضترم ، یلع  دنزرف  تسا ، یفطـصم  دمحم  تیاده ، ربمایپ  يهداون  شدوخ  ادخ و  ربمایپ  شدـج  هکنآ  يادـف  مردـپ 

نمـشد تسود و  ره  تسیرگ و  دیوگ : يوار  هحفـص 212 ] دناوخ [ ! زامن  ات  تشگرب  شیارب  دیـشروخ  هک  نآ  يادف  تسارهز ! يهمطاف 
همجرت هک  یلبق  ثیدح  هیبش  یتارابع   ) وت رب  نامسآ  يادخ  دورد  هادمحماو ! تفگیم : بنیز  : دیوگ بوشآ  رهـشنبا  [ . 457 . ] دنایرگ ار 
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ای دیـشک : دایرف  نایم  نآ  زا  ینز  دنتـشذگ ، ناگتـشک  رب  دندرک و  راوس  ار  ناکدوک  نانز و  نوچ  : دـیوگ دعـس  نب  دـمحم  [ . 458 .( ] دشن
. دش نایرگ  هکنآ  رگم  دنامن ، ینمـشد  تسود و  چیه  دنریـسا . شنانز  نادناخ و  هک  ارحـص ، رد  دولآ  نوخ  تسوت  نیـسح  نیا  هادمحم !
وا دندمآ و  درگ  نانیشن  هیداب  زا  یعمج  تفرگ . شوغآ  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  دسج  هنیکس  : دیوگ سوواط  نب  دیـس  [ . 459]

[ . 460 . ] دندیشک رانک  ردپ  ندب  يور  زا  ار 

ماما يادن  ندش  هدینش 

هک مدینــش  مـتفر . شوـه  زا  مدیــشکرب و  رد  ار  وا  دـش ، هتــشک  مالــسلاهیلع  نیــسح  نوـچ  دــیوگ : هنیکــس  ترــضح  : دــیوگ یمعفک 
اب تساخرب ، ناساره  . دینک هبدن  نم  رب  دیدینش  يدیهش  ای  بیرغ  نوچ  دینک و  دای  ارم  دیدیـشون  اراوگ  بآ  هاگره  نم ! نایعیـش  : تفگیم
هک البرک  يهتشک  رب  دندرک ، هیرگ  وا  رب  نوخ  ناوارف و  کشا  نیمز ، نامسآ و  : دیوگیم یفتاه  دینش  نانز . تروص  رب  نایرگ و  یمشچ 

. دندرک شعنم  بآ ، ندیشون  زا  هک  نک  هیرگ  يدیهـش  رب  هدید ! يا  دوب . هنـشت  بل  بآ  کیدزن  دش ؛ دیهـش  تسپ  یتما  ياغوغ  نایم  رد 
نآ مدینـش  لاح  نآ  رد  دیوگ : دش . شوهیب  دیـشک و  یناغف  تخادنا و  ردپ  دسج  يور  ار  دوخ  هنیکـس  هک  تسا  يرگید  لقن  رد  [ . 461]

هحفـص 213] هبدـن [  نم  رب  دیدینـش  يدیهـش  بیرغ و  رگا  اـی  دـینک ، داـی  ارم  دیدیـشون  اراوگ  بآ  هاـگره  مناوریپ ! : دوـمرفیم ترـضح 
ارم اروشاع  زور  امـش  يهمه  شاک  . دنتخاس نابـسا  مس  بوکدگل  نتـشک  زا  سپ  دنتـشک و  ارم  هانگیب  هک  ملوسر  يهداون  نآ  نم  . دـینک
هک یتبیـصم  هچ  دندرک . شباریـس  ریت  اب  اراوگ ، بآ  ياج  هب  . دندرکن نم  هب  یمحر  مدیبلطیم ، بآ  یکدوک  يارب  هنوگچ  هک  دیدیدیم 

تنعل ار  ناـنآ  هظحل  ره  دـیناوتیم ، اـت  نم ! نایعیـش  يا  سپ  دـندرک ! یمخز  ار  ربماـیپ  لد  هک  ناـنآ  رب  ياو  ! دـنازرل ار  نوـجح  ياـههیاپ 
يور زا  ار  وا  هدش  عمج  نادرم  زا  ياهدـع  دـناوخیم . هحون  دزیم و  تروص  رب  دوب و  نوزحم  هک  یلاح  رد  دـمآ ، شوه  هب  هاگنآ  . دـینک
هدئاز هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  : هکدـنکیم لقن  شیوخ  دنـس  اب  هریغم  نب  دـمحا  نب  نیـسح  [ . 462 . ] دندیـشک رانک  ترـضح  نآ  دسج 
هکنآ اب  ینکیم ؟ نینچ  ارچ  دومرف : تساروط . نیمه  متفگ : ینکیم . ترایز  ار  نیـسحلا  هللادبعابا  ربق  یهاگ  ماهدینـش  هدـئاز ! يا  دومرف :

اب ادخ  هب  متفگ : دنکیمن . لمحت  تما ، رب  ام  قوقح  لیاضف و  هب  فارتعا  ام و  تبحم  اب  ار  یـسک  هک  يراد  الاو  تیعقوم  ياهفیلخ  دزن  وت 
ار وت  دومرف : مرادن . یکاب  دـسرب  نم  هب  مه  يدـنزگ  رگاو  تسین  مهم  میارب  نارگید  مشخ  منکیمن ؛ هدارا  ار  لوسر  ادـخ و  زج  راک ، نیا 
هدیزگرب و يربخ  ار ! وت  داب  هدژم  تراشب و  دومرف : سپـس  نانچ . نم  تفگ و  نینچ  وا  راب  هس  ادـخ . هب  يرآ  متفگ : تسا ؟ نینچ  ادـخ  هب 
هب شناردارب  نادنزرف و  ناهارمه و  دـش و  دیهـش  مردـپ  دـمآ و  شیپ  البرک  يهثداح  نوچ  ،: منکیم وگزاب  تیارب  مراد  هک  ار  هدـش  ناهن 

رایـسب هنحـص  نیا  دـندوب . هدـشن  نفد  زونه  هک  مدرکیم  هاـگن  اههتـشک  هب  دـندربیم ، هفوک  يوس  هب  ار  وا  تیبلـها  دندیـسر و  تداـهش 
ناج اب  ارچ  مناردارب ! ردپ و  دـج و  يهدـنامزاب  يا  تفگ : دـش ، نم  لاح  هجوتم  بنیز  ماهمع  منک . یهت  بلاق  دوب  کیدزن  درک . متحاران 

، منیبیم تشد  هب  هداتفا  دولآ و  نوخ  ار  مناگتـسب  ناـگدازومع و  اـهومع و  ناردارب و  مرورـس و  هک  هن ، ارچ  متفگ : ینکیم ؟ يزاـب  دوخ 
هچنآ تفگ : دـنرزخ . ملید و  زا  ینادـناخ  ایوگ  دوشیمن ، کیدزن  نانآ  هب  دوریمن و  ناشغارـس  یـسک  نفد ؛، نفک و  یب  هدـش و  تراغ 
نامیپ تما  نیا  زا  یناسک  زا  ادخ  تیومع . ردپ و  تدج و  هب  ادخ  لوسر  زا  تسا  ینامیپ  دهع و  نیا  مسق  ادخ  هب  دنکن . تباتیب  ینیبیم 

 ] نفد يروآدرگ و  ار  هدـنکارپ  ياـضعا  نیا  ناـنآ  دـناهدش ؛ هتخانـش  اهنامـسآ  رد  یلو  ناشدنـسانشیمن  تما  نیا  ياـهنوعرف  هک  هـتفرگ 
نامز تشذگ  اب  زگره  هک  دنزارفایم  یمچرپ  ادهـشلادیس  تردپ  ربق  يارب  ارحـص ، نیا  رد  نینوخ  داسجا  نیا  رب  دننکیم و  هحفص 214 ]

دهاوـخ رتـالاو  شراـک  رتراکـشآ و  شرثا  دنــشوکب ، نآ  وـحم  رد  یهارمگ  ناوریپ  رفک و  نارــس  راذـگب  دوریمن . داـیزا  دـسوپیمن و 
تفر و مالـسلااهیلع  ارهز  يهناـخ  هب  ادـخ  ربماـیپ  يزور  هک  داد  ربخ  نم  هب  نمیاما  تفگ : ماهمع  تسیچ ؟ ربـخ  ناـمیپ و  نآ  متفگ : . دـش

نآ رد  هرک  ریـش و  هک  مدروآ  یفرظ  مه  نم  دـیوگ : نمیاما  دروآ . امرخ  یقبط  مه  مالـسلاهیلع  یلع  درب ، صاـخ ) ییاولح   ) ریرح شیارب 
یلع دـندروخ . هرک  امرخ و  نآ  زا  همه  دندیـشون و  ریـش  نآ  زا  نانآ  ربمایپ و  دـندروخ . اولح  نآ  زا  نینـسح  همطاـف و  یلع ، ربماـیپ ، دوب .
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هاگن نینسح  همطاف و  یلع ، هب  دیـشک و  دوخ  تروص  هب  تسد  نتـسش ، زا  سپ  تسـش . ار  شتـسد  ادخ  ربمایپ  تخیر و  بآ  مالـسلاهیلع 
، درک اعد  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  تفرگ و  يهلبق  هب  تروص  تخود ، بآ  هب  ار  شهاـگن  هاـگنآ  یلاحـشوخ . زا  یکاـح  یهاـگن  درک ،

شکشا نانچمه  تسیرگن و  نیمز  هب  تشادرب و  رس  دش . يراج  شکشا  دش و  دنلب  شاهلان  تسیرگ . دنلب  یتدم  تفر و  هدجس  هب  هاگنآ 
ترـضح زا  میدرکیمن  تأرج  دـندش . نیگهودـنا  ادـخ  لوسر  تلاـح  زا  مالـسلامهیلع  نینـسح  یلع و  همطاـف ، دوب . يراـج  ناراـب  لـثم 

هک دینکیم  هیرگ  هچ  يارب  دابم ! نایرگ  ناتنامشچ  هللا ! لوسر  ای  دندیسرپ : مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  دیـشک . لوط  تلاح  نیا  میـسرپب .
رد وا  تمعن  رب  مرگنیم و  امش  هب  ملاحـشوخ . هزادنا  زا  شیب  امـش  دوجو  هب  نم  مبیبح ! مردارب ! دومرف : درک ؟ نوخ  ار  ام  لد  امـش  تلاح 
هب تبـسن  تایلاحـشوخ  نیا  زا  تسوت و  لد  رد  هچنآ  زا  دنوادخ  دمحم ! يا  تفگ : دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  مرازگـساپس . ار  ادخ  امش 

، نادـنزرف ناـنآ و  هکنیا  هب  تفگ  کـیربت  ار  هیطع  نیا  تخاـس و  لـماک  تـیارب  ار  شتمعن  دـش ، هاـگآ  تناـگداون  ترتـخد و  تردارب ،
یضار ات  دنباییم  اطع  دنرادروخرب و  لثم  مه  نانآ  تسین . ییادج  نانآ  وت و  نیب  هک  داد  رارق  تشهب  رد  وت  اب  ار  ناشناوریپ  نارادتسود و 

یلاح رد  دننادیم ، وت  تما  ار  دوخ  هک  یمدرم  تسد  زا  دننیبیم ، ایند  رد  هک  ییاهیتخس  رایسب و  ياهالب  رطاخ  هب  اضر ، زا  رتالاب  يوش و 
ادخ باختنا  هب  سپ  تسوت . يارب  نانآ و  يارب  ادخ  باختنا  نیا  تسا ؛ مه  زا  رود  ناشاهربق  دنوشیم و  هتـشک  دنرازیب . ادـخ  وت و  زا  هک 
هدرک باـختنا  امـش  يارب  هچنآ  هب  مدـش ؛ یـضار  شیاـضق  هـب  هدرک و  دـمح  ار  ادـخ  زین  نـم  شاـب . یـضار  وا  ياـضق  هـب  شاـب و  رکاـش 
تسد هب  دنیبیم و  یتخس  تنانمـشد  زا  هتـشگ ، تتما  بولغم  هدرزآ و  وت  زا  سپ  تردارب  دمحم ! يا  تفگ : نم  هب  لیئربج  سپـس  . تسا

شنایعیـش و هاگیاج  وا و  ترجه  لحم  هک  يرهـش  رد  تسا ، حلاص  يهقان  يهدننک  یپ  نوچمه  هک  دـسریم  تداهـش  هب  ناسنا  نیرتیقش 
( درک هراشا  مالسلاهیلع  نیسح  هب   ) تدنزرف نیا  دش و  دهاوخ  نوزفا  ناشیاهتبیصم  اهجنر و  رهـش  نآ  رد  دوب و  دهاوخ  شنادنزرف  نایعیش 
رد هک  ینیمزرـس  دش ؛ دـهاوخ  هتـشک  البرک  رد  تارف  رانک  رد  وت  تما  ناکین  وت و  تیبلها  نادـنزرف و  زا  یهورگ  هارمه  هحفص 215 ] ] 

ینیمزرس تسا ؛ یگشیمه  شترسح  نایاپیب و  شتنحم  هک  يزور  رد  دوب ؛ دهاوخ  ناوارف  زین  تنادنزرف  وت و  نانمشد  رب  الب  تنحم و  نآ 
ار نانآ  نانوعلم  نارفاک و  دنوش و  هتشک  شنادناخ  تدنزرف و  هک  يزور  تسا ؛ تشهب  نیمز  زا  تساهنیمزرس ؛ نیرتسدقم  نیرتکاپ و  هک 

گرزب وت و  ناـمدود  وت و  رطاـخ  هب  دـیآ ، شبنج  هب  اهنامـسآ  دوش ، مطـالتم  اـهایرد  دـیآرد ، هزرل  هب  اـههوک  نیمز و  دـنیامن ، هرـصاحم 
مولظم تیبلها  يرای  هب  هک  دنبلطیم  هزاجا  ادخ  زا  زیچ  همه  زور  نآ  وت . نامدود  ترتع و  اب  مدرم  يراتفردب  وت و  تمرح  کته  ندرمش 

منم هک  دنکیم  یحو  اهنآ  نانکاس  اهایرد و  اههوک ، نیمز ، اهنامـسآ ، هب  دنوادخ  . دنتـسه وت  زا  سپ  مدرم  رب  ادـخ  تجح  هک  دنباتـشب  وت 
ملالجو تزع  هب  مریگب . ماقتنا  منک و  زوریپ  مناوتیم  نم  دنکیمن . مناوتان  یـسک  دهریمن و  مگنچ  زا  ياهدـنزیرگ  هک  يردـتقم  يادـخ 

هب دراذـگاو و  ار  وا  دـهع  دـنک و  دیهـش  ار  شترتـع  دنکـشب و  ار  شتمرح  دـنک و  رادـغاد  ارم  یـصو  هداتـسرف و  هک  ار  هـک  ره  دـنگوس 
نعل هب  اهنیمز  اهنامـسآ و  رد  زیچ  ره  ماگنه  نآ  مشاـب . هدرکن  باذـع  ار  ناـیناهج  زا  کـی  چـیه  هک  منک  یباذـع  دـنک ، متـس  شناـمدود 
ضبق رادهدهع  دوخ  دنوادخ ، دنیآ ، نورب  ناشهاگتداهـش  هب  هورگ  نآ  یتقو  دـنیاشگیم . نابز  وت  نانکـش  تمرح  وت و  ترتع  هب  ناملاظ 
نامسآ زا  تنج  ياهرطع  یتشهب و  ياههلح  اب  هارمه  تایح ، بآ  زا  زیربل  درمز ، توقای و  زا  ییاهفرظ  اب  ناگتـشرف  دوشیم و  نانآ  حور 

دـننکیم و ناشطونح  یتشهب  رطع  نآ  اب  دـنناشوپیم و  ناشیارب  ار  اـههماج  نآ  دـنهدیم و  ناشلـسغ  بآ ، نآ  اـب  دـنیآیم و  دورف  متفه 
هن دنسانشیمن ، ار  نانآ  نارفاک ، هک  دزیگنایمرب  ار  وت  تما  زا  یناسک  دنوادخ  هاگنآ  دنناوخیم . زامن  نانآ  رب  فص  رد  فص  ناگتـشرف 

یناشن ارحص  نآ  رد  ادهـشلادیس  ربق  يارب  دننکیم و  نفد  ار  نانآ  داسجا  دناهتـشادن . یتکرـش  اهنوخ  نآ  رد  تین ، هن  لمع و  هن  نخـس  هب 
نآ درگ  رب  زور  هنابـش  ره  رد  هتـشرف  رازه  دـص  نامـسآ  ره  زا  دـشاب . نانمؤم  يراگتـسر  ببـس  قح و  لها  يارب  یناـشن  هک  دـنراذگیم 

ناگتــسب و ناردـپ و  وا و  نارئاز  ماـن  دـننکیم و  رافغتــسا  نارئاز  يارب  دـنیوگیم و  حـیبست  ار  ادـخ  هداتــسرف  دورد  وا  رب  دـنخرچیم و 
نیرتهب رـسپ  نادیهـش و  نیرتـهب  ربـق  رئاز  نیا ، هک : دـنراذگیم  یهلا  شرع  رون  زا  یناـشن  ناـشیاههرهچ  رب  دنـسیونیم و  ار  ناـشیاهرهش 

اب ار  نانآ  همه ، هک  دباتیم  یغورف  دریگیمارف ، ار  اهمشچ  يهمه  هک  ناشیاههرهچ  رد  یناشن  نآ  رون  زا  دوش ، تمایق  زور  نوچ  . تسایبنا
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يرامشیب ناگتشرف  تسام . لباقم  مه  مالـسلاهیلع  یلع  هک  منیبیم  لیئاکیم  مدوخ و  نیب  ار  وت  نم  ایوگ  دمحم ! يا  دنـسانشیم . رون  نآ 
لوه زا  ار  ناشیا  دـنوادخ  هکنآ  اـت  مینکیم  تفاـیرد  قیـالخ  نیب  رد  ناشیامیـس  هحفـص 216 ] رد [  رون  ناـشن  نآ  زا  اـم  دـنیام و  اـب  مه 

ییادخ تین  زج  هک  یترایز  تدنزرف ؛ ربق  ای  تردارب  ربق  ای  تسوت  ربق  نارئاز  هب  وا  يهزیاج  ادخ و  مکح  نیا  دـناهریم . زور  نآ  سارهو 
ادخ لوسر  سپس  . دنناوتیمن دنوادخ  تساوخ  هب  یلو  دننک  وحم  ار  ربق  نآ  رثا  ات  دنـشوکیم  هدش  نیرفن  مدرم  زا  یهورگ  دشاب . هتـشادن 

مردـپ رب  نوـعلم  مجلمنبا  نوـچ  دـیوگ : بنیز  ترـضح  . تخاـس ناـیرگ  نوزحم و  ارم  هک  تسا  نیا  دوـمرف : ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 
: دوـمرف مونـشب . وـت  ناـبز  زا  مراد  تسود  تسا ، هتفگ  نینچ  نم  هب  نمیاما  ناجردـپ ! مدرک : ضرع  مدـید ، ار  گرم  ناـشن  دز و  تـبرض 

رهـش نیا  رد  يراوخ  تیاهن  رد  هک  منیبیم  ار  تنادـناخ  نارتخد  نانز و  وت و  نم ، ایوگ  تسا . هتفگ  نمیاما  هک  تسا  هنوگ  ناـمه  نخس 
زور نآ  دـیرفآ ، ار  تادوجوم  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دیـشاب ! روبـص  دـنیابرب . ار  امـش  مدرم  هک  دیـسرتیم  دیریـسا و 

ام هب  ار  ربخ  نیا  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  درادن . یتسود  نیمز  يور  رد  ناتناوریپ  نارادتـسود و  امـش و  زج  دنوادخ 
يا دـیوگیم : دـنکیم و  زاورپ  نیمز  ياـج  همه  دوخ  نیطایـش  اـهوید و  اـب  هدروآرد و  لاـب  يداـش  زا  زور  نآ  نیعل  ناطیـش  دوـمرف : داد 

خزود لها  ار  نانآ  میدیـسر و  دوخ  يهتـساوخ  تیاهن  هب  نانآ  تکاله  رد  میدیـسر و  مدآ  نادـنزرف  زا  دوخ  يهتـساوخ  هب  اـم  اـهناطیش !
اب ینمشد  هب  دینکفا و  دیدرت  هب  نانآ  يهرابرد  ار  مدرم  هک  دشاب  نیا  ناتراک  سپ  دننز . گنچ  هورگ  نیا  نماد  هب  هک  نانآ  رگم  میتخاس ،

سیلبا دـباین . تاجن  یـسک  دوش و  راوتـسا  ناشرفک  مدرم و  یهارمگ  ات  دـیناروشب  ناشناتـسود  ناـنآ و  دـض  رب  ار  مدرم  دـیراداو و  ناـنآ 
یتـسود و هک  ره  دـشخبیمن و  يدوس  شیارب  وا  حـلاص  لـمع  دـشاب ، نادـناخ  نیا  نمـشد  هک  ره  تسا : هتفگ  تسار  ناـنآ  هب  وگغورد 

نیا لقن  زا  سپ  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هاگنآ  دیوگ : هدـئاز  . دـناسریمن نایز  هریبک ) ناهانگ  زج   ) یهانگ دـشاب ، هتـشاد  ار  نانیا  تیالو 
[ . 463 . ] تسا یمک  رایسب  هار  مه  لاس  کی  ثیدح ، نیا  بلط  رد  رگا  شاب ، هتشاد  ار  نیا  دومرف : ثیدح 

ملسم نالفط  تداهش  تراسا و 

زا لاسدرخ  ناوجون  ود  دیسر ، تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  نوچ  : دنکیم تیاور  نایفوک  گرزب  دمحمیبا ، زا  شیوخ  دنـس  هب  قودص 
هب بوخ  ياذغ  بآ و  ریگب ، ار  كدوک  ود  نیا  تفگ : دیبلط و  ار  ینابنادـنز  يو  دـندرب . دایزنبا  دزن  ار  نانآ  دـندش . ریـسا  وا  هاگرکـشل 
اب وج  هحفص 217 ] نان [  هدرگ  ود  دشیم ، هک  بش  دنتفرگیم . هزور  اهزور  ناوجون  ود  نآ  هدب . رارق  گنت  مه  ار  ناشنادنز  هدن و  نانآ 

! ناـجردارب تفگ : يرگید  هب  یکی  دیـسر . لاـس  کـی  هب  دیـشک و  لوط  كدوک  ود  نآ  سبح  ناـمز  دـنروآیم . ناـشیارب  بآ  ياهزوک 
هلا هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ار  ام  تبسن  دمآ  نابنادنز  درمریپ  یتقو  میریمب . میسوپب و  هک  هدنامن  يزیچ  مینادنز ، رد  هک  تسا  یتدم 

: تفگ رتکچوک  كدوک  دروآ . ار  بآ  يهزوک  نان و  يهدرگ  ود  درمریپ  نآ  دش  هک  بش  دیازفیب . ام  ياذغ  بآ و  رب  دیاش  وگب ، ملـس  و 
ارچ تـفگ : یـسانشیم ؟ ار  بلاـطیبا  نـب  رفعج  تـفگ : تـسا . نـم  ربماـیپ  مسانــشن ، ارچ  تـفگ : یــسانشیم ؟ ار  دـمحم  اـیآ  درم ! يا 
ارچ تفگ : یسانشیم ؟ ار  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تفگ : دنکیم . زاورپ  ناگتشرف  اب  هک  داد  رارق  لاب  ود  وا  يارب  ادخ  شمـسانشن ،
وت تسد  رد  هک  میلیقع  نب  ملسم  نادنزرف  زا  ام  میتسهوت ، ربمایپ  نادناخ  زا  ام  درم ! يا  تفگ : تسا . ربمایپ  ردارب  ومعرـسپ و  وا  مسانـشن ،

، داتفا نانآ  ياپ  هب  درم  نآ  ياهتفرگ . گـنت  اـم  رب  مه  نادـنز  رد  یهدیمن ، اـم  هب  میهاوخیم  وت  زا  کـنخ  بآ  بوخ و  ياذـغ  میریـسا .
دیهاوخیم هک  اج  ره  تسا ، زاب  امـش  يور  هبهک  تسا  نادنز  رد  نیا  ادخ ! لوسر  نادناخ  يا  امـش  يادـف  هب  نم  تفگیم : دیـسوبیم و 

دیورب هار  بش  نم ! نابیبح  تفگ : درب و  هار  رس  ار  نانآ  دروآ و  ناشیارب  بآ  ياهزوک  وج و  نان  يهدرگ  ود  دیسر ، ارف  بش  نوچ  . دیورب
وا هب  دندیـسر ، ینزریپ  يهناخرد  هب  بش  دـندرک . نانچ  زین  كدوک  ود  نآ  دروآ . شیپ  ناـتیارب  یـشیاشگ  ادـخ  اـت  دـیوش  یفخم  زور  و 

. میهدیم همادا  دوخ  هار  هب  ادرف  حبـص  درذگب ، بش  ات  نک  نامهم  ار  ام  بشما  مینادیمن . مه  ار  هار  میبیرغ ، لاسدرخ و  ات  ود  ام  دـنتفگ :
گرمزا دایزنبا و  نادنز  زا  هک  میاوت  ربمغیپ  نادناخ  زا  ام  دنتفگ : دسریم . ماشم  هب  امـش  زا  یـشوخ  يوب  منازیزع ؟ دیتسیک  امـش  تفگ :
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یکیرات دنتفگ : دشکب . دنک و  ادـیپ  اجنیا  ار  امـش  مسرتیم  تسا . هدوب  دایزنبا  اب  هثداح  دـهاش  هک  مراد  يداماد  نم  تفگ : میاهتخیرگ .
هب نوـچ  دندیـشون و  دـندروخ و  دروآ ، ناـشیارب  اذـغ  بآ و  مروآیم . اذـغ  ناـتیارب  تفگ : مـیوریم . حبـص  میناـمیم و  اـجنیا  ار  بـش 

ار رگیدـمه  میزادـنا و  مه  ندرگ  هب  تسد  ایب  میـشاب . هدوسآ  بش  مراودـیما  ناـج ! ردارب  تفگ : گرزب  هب  کـچوک  دـنتفر ، باوختخر 
داماد تشذـگ . بش  زا  هک  يرادـقم  دـندیباوخ ، هتخادـنا  رگیدـکی  ندرگ  هب  تسد  دـنک . ادـج  مه  زا  ار  ام  گرم  هکنآ  زا  شیپ  مییوبب ،

: تفگ ياهدمآ ! ماگنهبان  تسا ؟ ندمآ  تقو  هچ  نالا  تفگ : منم . تفگ : تسیک ؟ تفگ : نز  دز . رد  هتـسهآ  ادتبا  دمآ و  نز  نآ  راکهبت 
ود تفگ : هدـمآ ؟ شیپ  هچ  رگم  تفگ : نک . زاب  رد  هدـمآ  مرـس  رب  هک  ییالب  زادوش  بآ  ماهرهز  موش و  هناوید  هکنآ  زا  شیپ  وت  رب  ياو 
ود هک  ره  دراد و  هزیاج  مهرد  رازه  دروایب ، ار  ود  نآ  زا  یکی  رـس  سک  ره  هدرک  مالعا  ریما  دـناهتخیرگ . داـیزنبا  هاگرکـشل  زا  ناوجون 

ربمایپ تمایق ، يادرف  هک  نکن  يراک  زیزع ! داماد  يا  تفگ : نزریپ  دیـسرن . متـسد  هب  يزیچ  مدرک و  هتـسخ  ار  دوخ  رازه . ود  درواـیب ، رس 
: تفگ دروخیم ؟ درد  هچ  هب  ایند  دشابن ، ترخآ  یتقو  تفگ : شاب ! هتـشاد  ار  ایند  وت ! رب  ياو  تفگ : هحفص 218 ] دشاب [ . تنمشد  ادخ 

نم اب  ریما  تفگ : مربب . ریما  شیپ  ار  وت  اـت  زیخرب  تسوت . شیپ  يزیچ  ریما  يهتـساوخ  زا  اـیوگ  ینکیم . تیاـمح  ود  نآ  زا  هک  تمنیبیم 
زا هک  منیبب  حبص  منک . تحارتسا  موش و  تحار  ات  نک  زاب  ار  رد  مدرگب . دیاب  نم  تفگ : متـسه . تشد  نیا  رد  ینزریپ  نم  دراد ، راک  هچ 

يادص تشذگ ، بش  زا  هک  يرادقم  دیـشون . دروخ و  دروآ . نان  بآ و  شیارب  دوشگ ، ار  رد  نزریپ  مشاب . ود  نآ  یپ  رد  دیاب  هار  مادـک 
يولهپ هب  شیاپ  یکیرات  رد  ات  تفر  ناـشک  راوید  هب  تسد  ناـشک و  هرعن  دولآ و  مشخ  دینـش . یکیراـت  لد  رد  ار  كدوک  ود  نآ  رخرخ 

درک رادیب  داد و  ناکت  ار  رتگرزب  ردارب  کچوک ، ردارب  دیتسیک ؟ امش  ماهناخ ، بحاص  نم  تفگ : یتسیک ؟ تفگ : دروخ . ریغص  كدوک 
مییوگب تسار  رگا  درم ! يا  دنتفگ : دیتسیک ؟ امـش  تفگ : ود  نآ  هب  داماد  نآ  میدش . شراتفرگ  میتشاد  میب  هچنآ  زا  وش ! دنلب  مزیزع  هک :

هلا هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  دنتفگ : يرآ . تفگ : لوسر ؟ ادخ و  هانپ  رد  لوسر و  ادخ و  ناما  رد  دنتفگ : يرآ . تفگ : میناما ؟ رد 
هللا یلـص  دمحم  وت  ربمغیپ  نادناخ  زا  ام  : دنتفگ يرآ . تفگ : مشاب ؟ دهاش  مه  ادخ  دنتفگ : يرآ . تفگ : دشاب ؟ دهاش  نیا  رب  مه  ملـس  و 

ار ادخ  دیداتفا . گرم  ماک  هب  دـیاهتخیرگ و  گرم  زا  تفگ : میاهتخیرگ . گرم  گنچ  زا  دایزنبا و  نادـنز  زا  میتسه ؛ ملـس  هلا و  هیلع و 
حیلف شهایس  مالغ  دوز ، حبص  دندنام . حبص  ات  هتـسب  ناتـسد  اب  ود  نآ  تسب ؛ ار  ود  ره  يوزاب  تساخرب و  متفای ! تسد  امـش  هب  هک  رکش 
مالغ مریگب . هزیاج  مهرد  مربب و 2000  دایزنبا  دزن  ات  رواـیب  ار  ناشیاهرـس  نزب ، ندرگ  تارف  راـنک  ربب  ار  ود  نیا  تفگ : درک و  ادـص  ار 
هیبـش ردـق  هچ  هایـس ! مـالغ  يا  تفگ : كدوک  ود  نآ  زا  یکی  دـنتفر ، هک  یمک  داـتفا . هار  كدوک  ود  نآ  شیپاـشیپ  تشادرب و  ریـشمش 

نادناخ زا  ام  هایـس ! يا  دنتفگ : دیتسیک ؟ امـش  تسا ، هداد  روتـسد  امـش  نتـشک  هب  ارم  مبحاص  تفگ : يربمغیپ . تسوپهایـس  نذؤم  لالب ،
یلو درک ، ناـمهم  ار  اـم  نزریپ  نیا  میاهتخیرگ . ندـش  هتـشک  داـیزنبا و  نادـنز  زا  میتسه ، ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تربمغیپ 

هب ادخ ! ربمایپ  ترتع  يا  امش  يادف  مناج  تفگیم : دیـسوبیم و  ار  اهنآ  داتفا ، نانآ  ياهمدق  هب  هایـس  دشکب . ار  ام  دهاوخیم  وت  بحاص 
درک و باترپ  يرانک  هب  شتـسد  زا  ار  ریـشمش  دیود ، هاگنآ  دوب . دهاوخن  منمـشد  تمایق  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  ادـخ 
هب يدوب  هدرکن  هانگ  یتقو  ات  تفگ : يدرک . ینامرفان  ارم  مالغ ! يا  دز : داد  شبحاـص  تفر . بآ  يوس  نآ  هب  دز و  تارف  بآ  هب  ار  دوخ 

مارح لالح و  زا  نم  مرـسپ ! تفگ : دز و  ادص  ار  شرـسپ  . مرازیب وت  زا  ترخآ  ایند و  رد  نم  يدرک ، تیـصعم  ار  ادخ  نوچ  مدوب . تنامرف 
دزن ات  روایب  میارب  ار  ناشیاهرـس  نزب و  ندرگ  هدرب  تارف  لحاس  هب  ریگب و  ار  مالغ  ود  نیا  تشاد . دیاب  ار  ایند  منکیم . عمج  وت  يارب  ایند 

هک دندوب  هتفر  هحفص 219 ] یکدنا [  داتفا . هار  هب  كدوک  ود  شیپاشیپ  تفرگرب و  ریـشمش  وا  مریگب . هزیاج  رانید  مربب و 2000  دایزنبا 
یلص تربمغیپ  نادناخ  زا  دنتفگ : دیتسیک ؟ امش  دیـسرپ : مکانمیب . وت  یناوج  رب  خزود  شتآ  زا  ردق  هچ  ناوج ! يا  تفگ : ود  نآ  زا  یکی 

ریشمش تفگیم . هایس  نآ  نانخس  لثم  دادیم و  هسوب  داتفا ، ود  نآ  ياهاپ  هب  زین  وا  دشکب . ار  ام  دهاوخیم  تردپ  ملـس . هلا و  هیلع و  هللا 
تعاطا رد  رگا  تفگ : يدرک !؟ ماینامرفان  مرسپ  دز : ادص  شردپ  تفر . وس  نآ  هب  دنکفا و  تارف  بآ  هب  ار  دوخ  تخادنا و  ییوس  هب  ار 

ار امـش  دـیاب  مدوخ  تفگدرم : نآ  . منک تعاـطا  ار  وت  میاـمن و  یناـمرفان  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  منک  یناـمرفان  ار  وت  مشاـب و  ادـخ 
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هب ناشهاگن  نوچ  ود  نآ  دیشکرب . فالغ  زا  ریشمش  دندیسر  تارف  لحاس  هب  نوچ  داتفا . هار  هب  نانآ  شیپاشیپ  تشادرب و  ریشمش  مشکب .
هیلع و هللا  یلص  دمحم  تمایق ، رد  هک  دنـسپم  شورفب . ربب و  رازاب  هب  ار  ام  درم ! يا  دنتفگ : تسـشن و  کشا  هب  ناشنامـشچ  داتفا ، ریـشمش 

تاعارم دـنتفگ : مریگیم . هزیاج  مهرد  مربیم و 2000  دایزنبا  شیپ  ار  امـش  رـس  مشکیم و  ار  امـش  تفگ : دشاب . تنمـشد  ملـس  هلا و 
. دـنک مکح  ام  يهرابرد  وا  ات  ربب  دایزنبا  شیپ  ارام  سپ  دـنتفگ : دـیرادن . یتبـسن  ربمایپ  اب  امـش  تفگ : . نکب ربمایپ  اب  ار  اـم  يدـنواشیوخ 

نم لد  رد  ادخ  تفگ : ینکیمن ؟ محر  ام  یکچوک  هب  ایآ  دنتفگ : میوج . برقت  وا  هب  امـش  نوخ  نتخیر  اب  هکنآ  زج  تسین  یهار  تفگ :
رگا دیناوخب ، زامن  دـیهاوخیم  هچ  ره  تفگ : میناوخب . زامن  تعکر  دـنچ  راذـگب  سپ  یـشکیم  ار  ام  رگا  دـنتفگ : تسا . هدـیرفاین  محر 
نیب نارواد ! نیرتهب  يا  میکح ! هدنز و  يادخ  يا  دنتفگ : دندرک و  هاگن  نامسآ  هب  دندناوخ ، زامن  تعکر  راهچ  ود  نآ  ! دشخبیم يدوس 

هب ار  دوخ  دـمآ و  رتکچوک  داـهن . نیجروخ  رد  ار  وا  رـس  دز و  ندرگ  ار  رتـگرزب  ردارب  ادـتبا  تساـخرب . يو  نک . يرواد  قح  هب  وا  اـم و 
قحلم وا  هـب  مـه  ار  وـت  تـفگ : درم  مـنکیم . رادــید  لاـح  نـیمه  اـب  ار  ربماــیپ  تـفگیم : هـک  یلاــح  رد  درک ، نـیگنر  شردارب  نوـخ 

تخادنا و بآ  هب  دـیکچیم  اهنآ  زا  نوخ  هک  ار  ود  نآ  ندـب  داهن . هسیک  نآ  رد  هتـشادرب  ار  شرـس  دز و  مه  ار  وا  ندرگ  هاگنآ  . منکیم
. تسیرگن اهنآ  هب  دایزنبا  تشاذگ . وا  شیپ  ار  اهرس  تشاد . تسد  رد  یبوچ  دوب و  هتـسشن  تخت  يور  رب  وا  درب . دایزنبا  شیپ  ار  اهرس 
ار نامهم  قح  تفگ : دوب . هدرک  ناـشنامهم  میراد . ینزریپ  تفگ : یتفاـی ؟ اـجک  ار  اـهنآ  وت ! رب  ياو  تفگ : تسـشن . تساـخرب و  راـب  هس 
هک هاوخن  يوش و  دنم  هرهب  ام  لوپ  زا  ات  شورفب  هدرب  رازاب  هب  ار  ام  درم ! يا  دنتفگ : دنتفگ : هچ  وت  هب  دیسرپ : هن . تفگ : يدرکن ؟ تاعارم 

مربب و 2000 دایزنبا  شیپ  ار  ناتیاهرـس  مشکب و  ار  امـش  دیاب  امتح  هن ، متفگ : یتفگ ؟ هچ  نانآ  هب  وت  . دـشاب وت  مصخ  دـمحم  تمایق ، رد 
زج یهار  متفگ : یتفگ ؟ هچ  وت  دـهد . رظن  ام  رهاظ  يهراـبرد  اـت  ربب  داـیزنبا  شیپ  ار  اـم  دـنتفگ : دـنتفگ : هچ  ناـنآ  مریگب . هزیاـج  مهرد 

مدرکیم ربارب  ود  ار  تاهزیاج  يدروآیم  هدنز  هحفص 220 ] ار [  نانآ  رگا  تفگ : میوج . برقت  وا  هب  امش  نوخ  اب  ات  تسین  امش  نتـشک 
ربمایپ اب  ار  اـم  يدـنواشیوخ  دـنتفگ : دـنتفگ ؟ هچ  وت  هب  رگید  دیـسرپ : مشکب . ار  ناـنآ  اـت  متـشادن  یهار  تفگ : مدادیم . مهرد  و 4000 

هب درم ! يا  دـنتفگ : دـنتفگ ؟ هچ  رگید  وـت ! رب  ياو  تفگ : داـیزنبا  دـیرادن . یتبـسن  ربماـیپ  اـب  امـش  متفگ : یتـفگ ؟ هچ  وـت  نک . تیاـعر 
راذگب دنتفگ : دنتفگ ؟ هچ  وت  هب  رگید  وت ! رب  ياو  تسا . هدادن  رارق  محر  نم  لد  رد  ادخ  متفگ : يدرک ؟ محر  وت  نک . محر  ام  یکچوک 

زامن تعکر  راهچ  كدوک  ود  نآ  دیناوخب . زامن  دـیهاوخیم  هچ  ره  دراد  يدوس  ناتیارب  ناتزامن  رگا  متفگ : میناوخب . زامن  تعکر  دـنچ 
وا ام و  نیب  میکح ! يهدنز  يادخ  يا  دنتفگ : هدرک  دنلب  نامـسآ  هب  ار  ناشناتـسد  متفگ : دنتفگ ؟ هچ  ناشزامن  رخآ  رد  دیـسرپ : دندناوخ .
هب ار  وا  تفگ : نایماش  زا  يدرم  ! درک يرواد  قح  هب  راکهبت ، نیا  امـش و  نیب  نیمکاحلا  مکحا  يادـخ  تفگ : دایزنبا  . نک يرواد  قح  هب 
ود نآ  نوخ  اب  شنوخ  راذـگب  نزب و  ار  شندرگ  هدـیرب ، رـس  ار  كدوک  ود  نآ  هک  ربب  ییاج  ناـمه  هب  ار  وا  تفگ : داـیزنبا  راپـسب . نم 
ریت دندزیم و  گنـس  رـس  نآ  هب  ناکدوک  دز . ياهزین  رب  دروآ و  ار  شرـس  درک ؛ نانچ  مه  وا  روایب . میارب  ار  شرـس  يروف  دوش . طولخم 
رسپ ود  : دیوگ دعـس  نب  دمحم  [ . 464 . ] تسا ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادـنزرف  لتاق  نیا  دـنتفگیم : دـندرکیم و  باترپ 
دروآ رـس  کی  سک  ره  دوب  هداد  ادن  دعـس  رمع  دندوب . غلابان  ناوجون  ود  دوب . هدش  هدنهانپ  هطبق  نب  هللادـبع  رـسمه  هب  رفعج  نب  هللادـبع 

ار یکین  نیا  تسا  نکمم  ایآ  دناهدروآ . هانپ  ام  هب  ناوجون  ود  تفگ : شرسمه  دمآ . شاهناخ  هب  هطبق  نب  هللادبع  دراد . هزیاج  مهرد  رازه 
شیپ ار  ناشرـس  تشک و  ار  ود  ره  دید ، ار  ود  نآ  نوچ  هدب . ناشناشن  يرآ ، تفگ : یتسرفب ؟ شاهداوناخ  دزن  هنیدـم  هبار  ود  نآ  هدرک ،
رفعج نب  هللادـبع  ناشردـپ  رب  ات  يروایب  هدـنز  ار  ود  نآ  متـشاد  تسود  تفگ : دایز  نب  هللادـیبع  دادـن . يو  هب  يزیچ  مه  وا  درب . داـیزنبا 
مهرد نویلیم  ود  ات  دروآیم  نم  شیپ  ار  ود  نآ  متشاد  تسود  تفگ : دیسر . رفعج  نب  هللادبع  هب  ربخ  نیا  منک . ناشیاهر  مراذگب و  تنم 

[ . 465 ! ] مدادیم

هفوک رد  تیبلها 
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؟ دیناریسا مادک  زا  امش  دیسرپ : دید و  ار  نانآ  هناخالاب  زا  نایفوک  زا  ینز  دندش . عمج  ربمایپ  لآ  يارـسا  ياشامت  يارب  مدرمدیوگ  امننبا 
هب درک و  يروآعمج  هعنقم  سابل و  هحفص 221 ] يرادقم [  دمآ و  نییاپ  يو  میتسه . ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناریـسا  ام  دنتفگ 
رد دندوب ، هدروآ  ار  وا  نادیم  زا  هک  ینثم  نسح  نب  نسح  نینچمه  دوب ؛ نانآ  اب  زین  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دـناشوپب . ار  دوخ  ات  داد  نانآ 

یسلجم همالع  [ . 466 . ] دنتـسیرگیم نایفوک  دندوب . وا  اب  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  نارـسپ  رمع  دـیز و  تشاد و  ندـب  رد  یقمر  هک  یلاح 
هفوک رد  هرامالاراد  ریمعت  يارب  ارم  دایزنبا  تسا : هدـش  تیاور  راکچگ )  ) صاصج ملـسم  زا  هک  مدـید  ربتعم  ياـهباتک  یخرب  رد  : دـیوگ
هفوک ارچ  متفگ : درکیم  راک  ام  اب  هک  یمداخ  هب  مدینش . هفوک  فارطا  زا  ییاهادصورس  هک  مدوب  اهرد  يراکچگ  لوغـشم  دوب . هتـساوخ 

: تفگ تسیک ؟ یجراخ  نآ  متفگ : دناهدروآ . هدرک  جورخ  هفیلخ  دض  رب  هک  ار  یـشروش  کی  رـس  کنیا  مه  تفگ : تسادصورـس ؟ رپ 
زا متسش ، ار  میاهتسد  چگ  دوش . انیبان  منامشچ  مدیسرت  هک  مدز  شیوخ  تروص  رب  نانچ  مدمآ و  نوریب  هتشاذگاو ، ار  وا  یلع . نب  نیسح 

لهچ رب  هک  دمآ  لمحم  لهچ  هک  دندوب  اهرس  ناریسا و  ندیـسر  رظتنم  مدرم  مدوب و  هداتـسیا  مدمآ . هاگنادیم  هب  مدش ، نوریب  رـصق  تشپ 
هک دوب  راوس  ياهواجکیب  رتش  رب  مه  نیدـباعلانیز  ماما  دـندوب . اهنآ  نایم  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  نادـنزرف  تیبلـها و  ناـنز  دوب و  رتش 

یتما يا  دوش و  باریـس  ناتنیمزرـس  دابم  زگره  هک  دب  تما  يا  : دناوخیم ار  راعـشا  نیا  تسیرگیم و  دوب و  نوخ  زا  رپ  شندرگ  ياهگر 
هنهرب نارتش  رب  ار  ام  ؟ دییوگیم هچ  دننک ، عمج  اجکی  ار  ادخ  لوسر  ام و  تمایق ، زور  رگا  ! دـیدرکن تیاعر  ام  يهرابرد  ار  ربمایپ  قح  هک 

دـیهاگآ و ام  ياهتبیـصم  نیا  رب  هک  تسا  یعـضو  هچ  نیا  هیماینب ! يا  ! میاهدرکن راوتـسا  ار  امـش  نید  ام  ایوگ  دـیناخرچیم ، هدرک  راوس 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  رگم  امش ! رب  ياو  . دیربیم يریـسا  هب  ار  ام  نیمز  يور  رد  دینزیم و  فک  یلاحـشوخ  زا  . دینکیمن يراک 

ار ناراکدب  يهدرپ  ادـخ  يدـناشن و  مغ  هب  ارم  اروشاع ! يهعقاو  يا  ؟ درک تیادـه  قح  هب  ناهارمگ  هار  زا  ار  مدرم  هک  تسین  ملـس  هلا و  و 
: دیـشک دایرف  نانآ  رـس  رب  موثلکما  دندادیم . ودرگ  امرخ و  نان و  دندوب ، راوس  اهلمحم  رب  هک  یناکدوک  هب  نایفوک  دیوگ : . دیرد دـهاوخ 
. دندوب نایرگ  همه  مدرم  تخادنایم . نیمز  هب  تفرگیم و  ناکدوک  ناهد  تسد و  زا  ار  اهنآ  تسا و  مارح  ام  رب  هقدـص  هفوک ! مدرم  يا 

زور رد  امـش  ام و  نیب  ادـخ  دـنیرگیم ؟ ام  رب  ناتنانز  دنـشکیم و  ار  ام  ناتنادرم  نایفوک ! يا  تفگ : درک و  نوریب  لمحم  زا  رـس  موثلکما 
ياهرس هحفـص 222 ] دندید [  تساخرب . ینویـش  يادص  دوب ، نانز  اب  نتفگ  نخـس  لوغـشم  وا  هک  یلاح  رد  درک . دهاوخ  يرواد  تمایق 

یکشم و وا  نساحم  ادخ ، ربمایپ  هب  هیبش  هام و  نوچمه  نابات  تساهرس ، شیپاشیپ  مالسلاهیلع  نیسح  رهطم  رس  دنروآیم و  هک  تسادهش 
رپ رـس  درک و  هاگن  مالـسلااهیلع  بنیز  دزیم . وس  نآ  وس و  نیا  ار  ترـضح  ياهوم  داب ، هک  هام  لثم  ناـشخرد  شاهرهچ  هدز و  باـضخ 

باطخ كانزوس ، ییاون  اب  دزیم و  نوریب  شاهعنقم  ریز  زا  هک  مدـید  ار  نوخ  دز . لمحم  يهبوچ  هب  ار  دوخ  یناشیپ  دـید . ار  ردارب  نوخ 
ردـقم و مه  نیا  هک  مدرکیمن  رکف  ملد ! يهراـپ  يا  . يدرک بورغ  فوـسخ و  هدیـسرن ! لاـمک  هـب  هـک  یلـاله  يا  : تـفگیم رـس  نآ  هـب 
ام هب  تبـسن  تناـبرهم  لد  ارچ  ردارب ! يا  . دوـش بآ  شلد  تسا  کـیدزن  نزب . فرح  لاـسدرخ  يهمطاـف  نیا  اـب  ردارب ! يا  . دوـب بوـتکم 

، دندزیم ار  وا  هنایزات  اب  هچ  ره  ؛ تشادن تقاط  هک  يدیدیم  نامیتی  هارمه  تراسا ، ماگنه  ار  یلع »  » شاک ردارب ! يا  ؟ تسا هدش  نابرهمان 
هچ . شخب شمارآ  ار  شناسرت  لد  ریگ و  شوغآ  هب  نابـسچب و  تدوخ  هب  ار  وا  ردارب ! يا  . دزیم ادـص  ار  وت  هنامولظم  نازیر و  یکـشا  اـب 

[ . 467 . ] دنونشیمن وا  زا  یباوج  یلو  دنزیم  ادص  ار  شردپ  هک  یمیتی  تسا  راوخ  ردق 

بنیز ترضح  يهباطخ 

اب هفوک  نانز  دوب ، رامیب  دندروآ و  البرک  زا  ناوناب  هارمه  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  نوچ  : دنکیم تیاور  کیرـش  نب  میذـح  زا  یـسربط 
روجنر فیعـض و  ییادـص  اب  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  دنتـسیرگیم . نانآ  اب  مه  نادرم  دـنتخادرپ . نویـش  هیرگ و  هب  كاچ  ياـهنابیرگ 

[468 . ] دناوخارف توکس  هب  ار  مدرم  مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز  تسا ؟ هتـشک  ار  ام  یـسک  هچ  سپ  دننکیم ؟! هیرگ  ام  رب  نانیا  تفگ :
. ماهدیدن رونخس  وا  نوچمه  ار  مرش  اب  ینز  زگره  متسیرگن . یلع  رتخد  بنیز  هب  زور  نآ  دیوگ : يدسا  میذح  نب  ریشب  : دیوگ یمزراوخ  .
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. دش مارآ  اهرتش  گنز  دیرب و  اهسفن  دیوش ! تکاس  هک : درک  هراشا  مدرم  هب  تفگیم . نخس  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نابز  زا  ایوگ 
لها يا  هفوک ! لها  يا  دـعب ، اما  . هللا لآ  وا ، كاـپ  نادـناخ  رب  ادـخ و  ربماـیپ  دـمحم  مردـپ  رب  دورد  تسادـخ . نآ  زا  دـمح  : تفگ هاـگنآ 
ینز نآ  لثم  نوچمه  امش  لثم  دتسیان . امش  نویـش  هحفص 223 ] دوشن و [  کشخ  ناتاهکـشا  زگره  دینکیم ؟ هیرگ  ایآ  قافن ! گنرین و 

فازگ و فال و  زج  یتلیـضف  امـش  ایآ  دـیاهتخاس ؟ شیوخ  يهچیزاب  ار  دوخ  ناـمیا  امـش  اـیآ  دـنکیم . هبنپ  ار  دوخ  ياههتـشر  هک  تسا 
هک ییاههرقن  ای  دیبالجنم  رد  هدییور  ياهیزبس  نوچمه  دیراد ؟ هنانمـشد  ینطاب  هنوگزینک و  ییوگقلمت  زوت و  نیک  ياههنیـس  یگدولآ و 

هیرگ ایآ  دیدش . هنادواج  باذع ، رد  دیتخاس و  نیگمـشخ  دوخ  زا  ار  ادخ  هک  دیداتـسرف  شیپ  ار  يرادرکدب  هچ  دیارآیم . ار  هدرم  روگ 
هتـسش ناتناماد  زا  زگره  هک  دیاهدش  هولآ  يراع  گنن و  هب  دیدنخب . كدنا  دییرگب و  رایـسب  ادخ ، هب  يرآ  دیهدیم ؟ رـس  هلان  دـینکیم و 
یهلا تجح  دوب و  ثداوح  در  امش  هانپ  هک  ار  تشهب  ناناوج  رورس  ربمایپ و  يهداز  هک  تسش  دیهاوخ  ار  گنن  نیا  هنوگچ  دش . دهاوخن 

ناتناتسد هتفر و  رده  ناتشالت  دیشاب ! رود  یهلا  تمحر  زا  امش  هب  ادب  دیدش . بکترم  یتشز  هانگ  دیتشک ؟ دوب  ناتتنـس  ياوشیپ  امـش و  رب 
يا امـش  رب  ياو  دـش . هدز  امـش  مان  هب  يراوخ  تلذ و  دـیدیرخ و  ار  ادـخ  مشخ  دـیاهدرک . نایز  هلماعم  رد  هدـش و  هدـیرب  کـین  راـک  زا 

نوریب شمرح  میرح و  زا  ار  ینانیـشن  هدرپ  هچ  دـیتخیر و  وا  زا  ار  ینوخ  هچ  دـیدیرد و  ادـخ  ربماـیپ  زا  ار  يرگج  هچ  دـینادیم  ناـیفوک !
امش راک  دزیر . ورف  اههوک  دوش و  هتفاکش  نیمز  دفاکش و  مه  زا  نآ  یتشز  زا  اهنامسآ  تسا  کیدزن  هک  دیدرک  تشز  يراک  دیدیـشک ؟
نوخ نامسآ  هکنیا  تسا  تفگش  ایآ  هتشابنا . ار  نامسآ  نیمز و  هک  تسامندب  امیسدب و  قلخدب و  زارد ، ندرگ  لچک ، یـسورع  نوچمه 

یـشیپ هک  ارچ  دنکن ، رـسکبس  ار  امـش  یهلا  ياهتلهم  دنکیمن . ناتيرای  یـسک  تسا و  رتهدننکراوخ  رتتخـس و  ترخآ  باذـع  درابب ؟
نآ راظتنا  مشچ  سپ  تسا ، نیمک  رد  ناـتراگدرورپ  درادـن . یهاوخنوخ  نتفر  تسد  زا  میب  دـنکیمن و  هدز  باتـش  ار  ادـخ  امـش  نتفرگ 

تشگنا دندوب ؛ فسأتم  تحاران و  نیگهودنا و  نایرگ و  مدید ؛ هنوگتسم  نادرگرس و  زور  نآ  ار  مدرم  مسق ! ادخ  هب  دیوگ : ریشب  . دیـشاب
: تفگیم دوب و  سیخ  شتروص  هک  دوب  هتـسیرگ  ردق  نآ  دوب ؛ هداتـسیا  مرانک  هک  مدید  ار  نایفوک  زا  يدرمریپ  دنتـشاد . ناهد  هب  تریح 

امـش لسن  دـننانز و  نیرتهب  ناتنانز  ناـناوج و  نیرتهب  ناـتناناوج  ناریپ و  نیرتهب  امـش  ناریپ  تیادـف ! هب  مرداـم  مردـپ و  ییوگیم  تسار 
! ناج همع  دومرف : مالسلاهیلع  داجـس  ماما  : تسا هدوزفا  یـسربط  [ . 469 . ] دروخیم تسکـش  هن  دوشیم و  راوخ  هن  هک  تسا  لـسن  نیرتـهب 
، هلان هیرگ و  ياهتفرن . بتکم  يهدیمهف  هدیدن و  داتسا  ياناد  وت  هک  رکـش  ار  ادخ  تسا . تربع  ناگتـشذگ  زا  ار  ناگدنامزاب  وش ! تکاس 

هحفص [ . ] 470 . ] دش همیخ  دراو  دروآ و  دورف  ار  نانز  دز و  همیخ  دـمآ و  دورف  ماما  هاگنآ  دـش . تکاس  وا  و  دـنادرگیمنرب . ار  ناگتفر 
[ 224

يرغص يهمطاف  يهباطخ 

هب ساپـس  ار  ادخ  تفگ : دناوخ و  هبطخ  دش ، هدنادرگزاب  البرک  زا  يرغـص  يهمطاف  هکنآ  زا  سپ  : دـنکیم لقن  شیوخ  دنـس  هب  یـسربط 
هک مهدیم  یهاوگ  منکیم و  لکوت  وا  رب  مراد و  نامیا  وا  هب  میاتسیم و  ار  وا  نیمز ! ات  یهلا  شرع  نزومه  اههزیرگنس و  اهگیر و  رامش 

. دـندش هتـشک  هانگیب  تارف ، لحاس  رد  شنادـنزرف  تسوا و  يهداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  تسین . يدوبعم  کیرـشیب ، اـتکی و  يادـخ  زج 
یتفرگ مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ربمایپ ، یـصو  يارب  هک  ینامیپ  دهع و  فالخرب  مدـنب و  غورد  وت  رب  هک  مربیم  هانپوت  هب  ادـنوادخ !

تداهـش هب  ادـخ  ياههناخ  زا  یکی  رد  زورید  شدـنزرف  هک  هنوگ  نآ  دـندرک ، شدیهـش  هانگیب  دـنتفرگ و  ار  شقح  هکنآ  میوگ ، نخس 
هار وا  هکنآ  ات  گرم  ماگنه  رد  هن  تایح و  لاح  رد  هن  دندرکن ، وا  زا  یعافد  چیه  دنتشاد و  روضح  امن  ناملسم  یهورگ  هک  ییاج  دیسر ؛

یـسک شهوکن  زا  هن  تشاد و  میب  يرگتمـالم  تمـالم  زا  هن  وت  هار  رد  يدرب . دوخ  شیپ  هار ، هدیدنـسپ  لاـصخ و  وـکین  تریـس و  كاـپ 
دوب تربمایپ  وت و  زوسلد  هاوخریخ و  هتسویپ  يدوتس و  ار  شیاهیکین  یگرزب  رد  يدرک و  تیاده  مالسا  هب  يدرخ  زا  ار  وا  ایادخ ! ساره .

هار هب  يدـیزگرب و  يدیدنـسپ و  ار  وا  درک . داـهج  وت  هار  رد  قاتـشم و  ترخآ  هب  دوب و  اـسراپ  اـیند  رد  يدـناوخارف . دوخ  شیپ  هکنآ  اـت 
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و امـش ، هب  ار  ام  دومزآ و  ام  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  میتسه  ینادناخ  ام  بیرف ! گنرین و  لها  يا  نایفوک ! يا  دـعب ، اما  . يدومن هار  تسار ،
رب نیمز  يور  رد  شتجح  وا و  تمکح  مهف و  هاگرارق  ملع و  هاگیاجام  داهن . ام  دزن  ار  شیوخ  مهف  ملع و  داد ؛ رارق  کین  ار  ام  شیاـمزآ 

بیذکت ار  ام  امش  دیشخب . تلیضف  شتاقولخم  زا  يرایـسب  رب  ار  ام  شربمایپ  اب  تشاد و  زیزع  شیوخ  تمارک  اب  ار  ام  ادخ  مییوا . ناگدنب 
ار ام  دـج  زورید  هک  هنوگ  نآ  میاهناگیب ، ناناملـسمان  ات  وگ  دـیدرب ، اـمغی  هب  ار  اـم  لاوما  دـیتسناد ، لـالح  ار  اـم  نتـشک  يدرک ، ریفکت  و 
ادخ و هب  تبـسن  یخاتـسگ  نیا  زا  داش  ناتلد  نشور و  ناتمـشچ  دکچیم . ام  نوخ  ناتیاهریـشمش  زا  زونه  نیرید ، ياههنیک  زا  دـیتشک و 
. دیدرک تراغ  ار  ناملاوما  دیتخیر و  ار  ام  نوخ  هک  دیـشابن  لاحـشوخ  نادـنچ  تسا . ناشیدـنا  هراچ  نیرتهب  ادـخ  دـیتشاد و  هک  یگنرین 
زا هچنآ  رب  ات  تسا ،. ناسآ  ادـخ  رب  نیا  تسا و  هدوب  تبث  یهلا  ریدـقت  باـتک  رد  رتشیپ  هدیـسر ، اـم  هب  هک  گرزب  ياهتبیـصم  نیا  يهمه 

تــسود ار  یــشورفرخف  رورغم  چـیه  دــنوادخ  دــیوشن و  ناـمداش  دــیروآیم  تـسد  هـب  هـچنآ  زا  دــیروخن و  هـصغ  دــیهدیم  تـسد 
زا تسا و  هدیراب  امش  رب  نامسآ  زا  یپایپ  یهلا  ماقتنا  هدمآ و  دورف  امش  رب  ایوگ  دیشاب ! باذع  تنعل و  رظتنم  داب ! امش  رب  گرم  . درادیمن
رد دـیدرک ، ام  هب  هک  یملظ  رطاخ  هب  هاـگنآ  دـناشچب ، هحفـص 225 ] یـضعب [  تردق  زا  ار  ناتیخرب  ات  تسا  نیگمـشخ  دـیاهدرک  هچنآ 

گنج هب  هدوشگ و  ام  رب  متس  هب  یتسد  هچ  دینادیم  ایآ  امش ! رب  ياو  نارگمتـس ! رب  ادخ  تنعل  اله ! دوب . دیهاوخ  يدبا  باذع  رد  تمایق 
شوگ و هدروخ و  رهم  امـش  بولق  رب  هدش و  نشخ  تخـس و  ناتیاهلد  دـیاهدرپس ؟ هر  ام  اب  دربن  يارب  ییاپ  هچ  اب  دـینادیم  دـیاهدمآ و  ام 
ور نیا  زا  تسا ؛ هدنکفا  هدرپ  ناتناگدید  رب  هتسارآ و  امش  رب  ار  ناتتشز  راک  ناطیش  تسا و  هتشگ  ناوتان  قح  ندینش  ندید و  زا  ناتمشچ 
نم دج  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شردارب  هب  دیاهتخیر ، لوسر  لآ  زا  هک  اهنوخ  هچ  نایفوک ! يا  امـش  رب  گرم  دیوشیمن . تیادـه 
یلع يدنه  ياهغیت  اب  هک  میدوب  ام  : » هک دیدرک  راختفا  نینچ  هاگنآ  دیدرک . هلیح  دنربمایپ  كاپ  ترتع  هک  وا  نادنزرف  هب  دـیدز و  گنرین 

گنس تیور  رس و  رب  كاخ و  تناهد  رب  دومرف : هاگنآ  میدز ». تبرـض  نانآ  رب  میتفرگ و  تراسا  هب  ار  ناشنانز  میتشک و  ار  شنادنزرف  و 
رـس ینکیم ؟ راختفا  هتخاس ، رود  نانآ  زا  ار  یگدولآ  هدرمـش و  ناشکاپ  ادـخ  هک  یموق  نتـشک  هب  اـیآ  نخـس ! نیا  يهدـنیوگ  يا  دراـبب 

دسح ام  رب  امش  تسا . هداتسرف  شیپ  هک  تسا  نامه  ار  یسک  ره  تسشن . شیاج  رـس  رب  تردپ  هک  هنوگ  نآ  دنبورف ، مد  نیـشنب و  تیاج 
امـش يایرد  تسا و  میظع  فرژ و  ام  رایرد  هک  تسیچ  اـم  هاـنگ  داد . رارق  اـم  يارب  ادـخ  هک  یتلیـضف  رطاـخ  هب  امـش ! رب  ياو  دـیدیزرو !

، هدیشخبن ییانشور  ادخ  ار  هک  ره  دشخبیم . دهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیا  دناشوپیمن ! مه  ار  ياهرـشح  چیه  هک  کچوک 
وا يدز . نامـشتآ  يدنازوس و  ار  نامیاهلد  ناکاپ ! رتخد  يا  تسا  سب  دنتفگ : تساخرب و  هیرگ  هب  اهادـص  دـیوگ : . تسین وا  يارب  يرون 

[ . 471 ! ] داب وا  دج  ردپ و  رب  وا و  رب  دورد  دش . تکاس  زین 

موثلکما يهباطخ 

يا تفگ : نینچ  هیرگ  هب  دنلب  ییادص  اب  دـناوخ و  هبطخ  هدرپ  تشپ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  موثلکما  زور ، نآ  : دـیوگ سوواط  نب  دـیس 
؟ دیتفرگ تراسا  هب  ار  شنادناخو  دیدرب  امغی  هب  ار  شلاوما  هتشک ، ار  وا  دیتشاذگ و  اهنت  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ارچ  امش ! هب  ادب  هفوک  لها 

ییاهنوخ هچ  دیاهدیشک و  دوخ  شود  رب  ینیگنس  راب  هچ  دیاهدش و  یتبیـصم  هچ  راتفرگ  دینادیم  امـش ! رب  ياو  داب ! ناتگرم  امـش ! رب  ادب 
ادخ لوسر  زا  سپ  نادرم  نیرتهب  دیاهدرب !؟ ار  یلاوما  هچ  هدرک و  تراغ  ار  ینارتخد  هچ  هتسکش و  مهرد  ار  یناراوگرزب  هچ  دیاهتخیر و 

بزح تسا و  زوریپ  ادـخ  بزح  هک  اله ، تسا . هتـسبرب  تخر  ناتیاهلد  زا  هفطاـع  دـیاهدناسر ! تداهـش  هب  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 
يدوزب ناـتناردام ! رب  ياو  دــیدرک . هـلثم  هتــشک و  ار  مردارب  هحفـص 226 ] نومـضم [ : نیا  اب  دـناوخ  يراعـشا  هاگنآ  راـکنایز . ناـطیش 

. دوب هدرمـش  مرتحم  ار  اهنآ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نآرق و  ادـخ و  هک  دـیتخیر  ار  ییاهنوخ  . دـش دـیهاوخ  نازوس  شتآراچد 
مهاوخ دوب  دولوم  نیرتهب  ربمایپ  زا  سپ  هکنآ  رب  مردارب ، رب  ماهدـنز  ات  . دیروهلعـش خزود  رعق  رد  تمایق  يادرف  هک  خزود ! هب  داب  ناتتراشب 

، دندرک هلان  هیرگ و  نویش و  مدرم  دیوگ : يوار  . دش دهاوخن  کشخ  هک  هتسویپ  یکـشا  نازیر ، هرهچ  رب  ناوارف و  ییاهکـشا  اب  تسیرگ ،
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نادرم دنداد . رـس  ناغف  دندز و  ناشاهتروص  هب  دندیـشارخ و  هرهچ  دـنتخیر و  شیوخ  رـس  رب  كاخ  هدرک و  ناشیرپ  ار  ناشناوسیگ  نانز 
[ . 472 . ] دندوب هدشن  نایرگ  مدرم  زور ، نآ  نوچ  يزور  چیه  دندنک و  شیوخ  تروص  يوم  دنتسیرگ و  مه 

هفوک رد  داجس  ماما  يهباطخ 

هداتسیا دنوش . تکاس  هک  درک  هراشا  دمآ و  مدرم  شیپ  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  : دیوگ يدسا  کیرـش  نب  میذح  زا  لقن  هب  یـسربط 
ره تسا . هتخانـش  هک  دسانـشیم  ارم  سک  ره  مدرم ! يا  : دومرف هاگنآ  داتـسرف . دورد  ادخ  ربمایپ  رب  تفگ و  ار  یهلا  يانث  دمح و  هک  دوب 

رسپ نم  دشاب . هدرک  یمرج  ای  هتخیر  ینوخ  هکنآیب  دش ، هدیرب  شرس  تارف  رانک  هک  نآ  دنزرف  منیسحلا ، نب  یلع  نم  دسانشیمن ، سک 
شدیهـش هدرک و  شکرجز  ار  وا  هک  منآ  رـسپ  نم  دندرب . ریـسا  ار  شاهداوناخ  دندرک و  تراغ  ار  شلام  دنتـسکش و  ار  شتمرح  هک  منآ 

دیتسب نامیپ  وا  اب  دیدز ؟ گنرین  وا  هب  دیتشون و  همان  مردپ  هب  هک  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  مدرم ! يا  سب . ارم  راختفا ، نیمه  دـندرک و 
شیپ دوخ  يارب  هک  ییاوراـن  يهشیدـنا  تشز و  راـک  زا  داـب  ناـتگرم  دـیتشاذگ ؟ شرواـییب  دـیدیگنج و  وا  اـب  هاـگنآ  دـیدرک ، تعیب  و 

نم تما  زا  امش  دیتسکش . ار  متمرح  دیتشک و  ارم  ترتع  دیوگب : امـش  هب  هک  هاگنآ  تسیرگن  دیهاوخ  ربمایپ  هب  یمـشچ  هچ  اب  دیداتـسرف .
داجـس ماما  دـیرادن ! ربخ  دـیدش و  دوباـن  دـنتفگیم : دـندرکیم و  نیرفن  ار  رگیدـکی  تساـخرب . هیرگ  هب  مدرم  يادـص  دـیوگ : ؟ دـیتسین

. دنک ظفح  تاعارم و  وا  تیبلها  لوسر و  ادـخ و  يهرابرد  ارم  تیـصو  دریذـپب و  ار  متحیـصن  هکنآ  رب  ادـخ  تمحر  دومرف : مالـسلاهیلع 
زا هن  میتبغریب و  هن  نامیپ . هب  دنبیاپ  نامرف و  عیطم  میشوگ و  همه  ام  ربمایپ ! رسپ  يا  دنتفگ : همه  . تسا یکین  قشمرـس  ام  يارب  ادخ  ربمایپ 
وت ماقتنا  یتشآ ! رد  هحفص 227 ] وت [  حلص  هب  میگنج و  رد  وت  گنج  هب  ام  هک  وت  رب  ادخ  تمحر  يامرفب ، یهاوخ  هچ  ره  نادرگیور . وت 

ناتیاههتـساوخ امـش و  نیب  راکلغد ! نازابگنرین  نیا  تاـهیه  دومرف : مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  . تفرگ میهاوخ  نارگمتـس  زا  ار  ناـمدوخ  و 
مردپ و زورید  تسا . هتفاین  دوبهب  ناممخز  زونه  مسق ، ادخ  هب  هن  دیدرک ؟ مناردـپ  اب  هک  دـینک  نامه  مه  نم  اب  دـیهاوخیم  تسا . هلـصاف 

مماک رد  شهاکناج  یخلت  ماهدربن و  دای  زا  ار  مدج  مردپ و  نادنزرف  مردـپ و  غاد  ربمایپ و  غاد  زگره  دـیتشک . دوب  وا  اب  هک  ار  شنادـناخ 
نیا اب  دـناوخ  ییاهرعـش  هاگنآ  ام . دـض  رب  هن  دیـشاب ، ام  اب  هن  هک  مهاوخیم  امـش  زا  تسا . یقاب  ماهنیـس  رد  شهودـنا  ياههعرج  تسا و 

نیـسح يارب  هچنآ  هب  هفوک ! مدرم  يا  . دوب رتدـنمجرا  رتهب و  وا  زا  وا  ردـپ  هک  دـش  هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  تسین  یکاـب  : نومـضم
[ . 473 . ] تسا خزود  شتآ  وا  نالتاق  رفیک  و  وا ! يادف  مناج  دش . دیهش  تارف  رانک  . دیشابن لاحشوخ  دمآ ، شیپ  مالسلاهیلع 

هفوک رد  رهطم  رس 

نیـسح ماـما  رـس  ریگب و  ار  مهرد  رازه  نیا  وت ! رب  ياو  تفگ : داـیزنبا  ناـبرد  هب  موثلکما  : دـنکیم تیاور  ساـبعنبا  زا  بوشآ  رهـشنبا 
دنوش مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  هب  هاگن  لوغشم  مدرم  ات  هدب  رارق  مدرم  تشپ  نارتش  رب  راوس  ار  ام  هدب و  رارق  ام  شیپاشیپ  ار  مالـسلاهیلع 
هدرک لیدبت  هایـس  گنـس  هب  ار  اهنآ  ادـخ  دروآرد . ار  اهمهرد  دـش ، هک  ادرف  درب . ولج  ار  رـس  تفرگ و  ار  مهرد  رازه  وا  دـنرگنن . ام  هب  و 

نارگمتـس هک  تسا  دوز  : » دوب هتـشون  رگید  يور  رب  و  رادنپم » لفاغ  دننکیم ، ناملاظ  هچنآ  زا  ار  ادـخ  : » دوب هتـشون  نآ  فرط  کی  دوب .
رازاب رد  هفوک ، رد  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـس  : دیوگ فنخموبا  زا  تیاور  هب  زین  [ . 474 .« ] دش دنهاوخ  راچد  یتشونرـس  هچ  هب  دننادب 

رب زج  هزجعم  نیا  درک . توالت  مهبرب ) اونمآ  ۀیتف  مهنا   » يهیآ ات  ار  فهک  يهروس  دـمآ و  ییادـص  رـس ، زا  دـندوب ، هدرک  هزین  رب  نافارص 
« نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و   » يهیآ توالت  رـس  نآ  زا  دنتخیوآ ، یتخرد  رب  ار  رـس  نانآ  هکنآ  یپ  رد  دوزفین . نانآ  تلالض 

باحـصا نا  تبـسح  ما   » دـناوخیم هک  دندینـش  زین  و  هللااب » الا  ةوق  ـال  : » تفگیم هک  دـش  هدینـش  نآ  يادـص  قشمد ، رد  زین  دـش . هدـینش 
وت راـک  ربماـیپ ! رـسپ  يا  تفگ : مقرا  نب  دـیز  دـندوب ؟ اـم  ياـههناشن  زا  یتفگـش  تاـیآ  فهک ، باحـصا  هک  یتشادـنپ  اـیآ  فهکلا ؛»...

شیپ زا  دوب ، ياهزین  يالاب  هک  ار  رهطم  رـس  نآ  هحفص 228 ] دسیونیم [ : مقرا  نب  دیز  زا  تیاور  هب  دیفم  خیـش  [ . 475 . ] تسا رتتفگش 
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منت رب  وم  دناوخیم . ار  فهکلا »... باحصا  نأ  تبسح  ما   » يهیآ هک  مدینش  دیسر ، نم  ربارب  نوچ  مدوب . ياهفرغ  رد  نم  دنداد . روبع  نم 
[ . 476 . ] تسا رتتفگش  رایسب  ادخ  هب  ادخ  لوسر  رسپ  يا  وت  رس  مدز : ادص  دش و  تسار 

رهطم رس  دایزنبا و 

رصق دراو  دایزنبا  هارمه  دش ، هتشک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یتقو  : دنکیم تیاور  نینچ  دایزنبا  نابرد  زا  شیوخ  دنس  اب  دعـس  نب  دمحم 
. وگم یسک  هب  ار  نیا  تفگ : شاهرهچ و  رب  دوخ  نیتسآ  اب  نینچنیا  تفگ : و  نیا ) لثم  ینخس  ای   ) دش روهلعش  یشتآ  وا  يهرهچ  رد  مدش .
هک مدید  دنداهن ، شربارب  رد  هدروآ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  نوچ  : دنکیم لقن  دایزنبا  نابرد  زا  شیوخ  دنـس  اب  رکاسعنبا  [ . 477]

نیـسح ماما  رـس  نوچ  : دـنکیم لقن  نینچ  دایزنبا  ناـبرد  زا  شیوخ  دنـس  اـب  قودـص  [ . 478 . ] دـیکچیم نوخ  هرامالاراد  ياـهراوید  زا 
دزیم و ترضح  نآ  ياهنادند  رب  دوب  شتسد  رد  هک  یبوچ  اب  دنتشاذگ . ییالط  یتشت  رد  شربارب  رد  داد  روتسد  دندروآ ، ار  مالسلاهیلع 

ییاج رب  هسوب  مدوب ؛ هدید  ار  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  تفگ : نارـضاح  زا  يدرم  يدش ! ریپ  دوز  هللادبعابا ! ای  تفگیم :
دنتـسب و ریجنز  لغ و  اب  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  داد  روتـسد  هاگنآ  تسا . ردب  زور  ربارب  رد  زورما  تفگ : ینزیم . بوچ  وت  هک  دزیم 
رب هک  میدیدیم  ینانز  نادرم و  زا  رپ  ار  هچوک  میتشذگیم ، هک  هچوک  ره  زا  مدوب . ناشهارمه  نم  دندرب . نادنز  هب  ناریسا  نانز و  هارمه 
زا شیوخ  دنس  اب  رکاسعنبا  [ . 479 . ] دنتـسب ناشیور  هب  ار  رد  دندش و  سبح  ینادنز  رد  نانآ  دنتـسیرگیم . دندزیم و  شیوخ  يهرهچ 

یبوچ وا  دنداهن . وا  لباقم  یتشت  رد  دندروآ و  ار  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  رس  هک  مدوب  نوعلم  دایزنبا  شیپ  : دنکیم لقن  مقرا  نب  دیز 
دنلب هیرگ  هب  میادص  رایتخایب  دوب . رد  لثم  ماهدیدن ؛ ییابیز  نآ  هب  هک  ینادند  دزیم ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  نادـند  بل و  رب  تشادرب و  ار 

هـسوب بوچ  نیا  ياج  رب  هک  مدوب  هدید  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متفگ : درمریپ !؟ ینکیم  هیرگ  هچ  يارب  تفگ : دـش .
شیپ ود  نآ  هحفص 229 ] دنکیم [ : لقن  لهس  نب  رمع  ذاعم و  نب  دعـس  لوق  زا  امننبا  [ . 480 . ] مراد شتسود  ایادخ ! تفگیم : دزیم و 

بل و نآ  زا  ار  تبوچ  تفگ : وا  هب  مقرا  نب  دیز  دزیم . مالـسلاهیلع  نیـسح  ناهد  مشچ و  غامد و  رب  بوچ  اب  هک  دـندوب  رـضاح  دایزنبا 
دایزنبا داـتفا . هیرگ  هب  هاـگنآ  داـهنیم . وت  بوچ  ياـج  رب  بل  هک  ماهدـید  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نم  رادرب . نادـند 

: تفگ مقرا  نب  دیز  مدزیم . ار  تندرگ  یلقعیب ، تفرخ و  يدرمریپ  هکنآ  هن  رگا  ادخ ! نمشد  يا  دنک  نایرگ  ار  تنامـشچ  ادخ  تفگ :
يور ار  نسح  ماما  هک  مدید  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا : نیا  زا  رتتخـس  تیارب  هک  میوگب  تیارب  یثیدـح  راذـگب 

ار ود  نیا  ایادخ ! تفگ : تشاذگ و  ود  نآ  زا  کی  ره  رس  يور  تسد  دوب ، هدناشن  دوخ  پچ  يوناز  يور  ار  نیسح  ماما  تسار و  يوناز 
لقن نینچ  ملسم  نب  دیمح  زا  فنخموبا  زا  يربط  [ . 481 [ !؟ يدرک راتفر  هنوگچ  ادخ  ربمایپ  تناما  اب  مراپسیم . هتسیاش  نانمؤم  هب  وت و  هب 
سپس مداد . ربخ  هتفر  شاهداوناخ  شیپ  مهدب . ار  وا  یتمالس  يزوریپ و  ربخ  ات  داتسرف  شاهداوناخ  شیپ  تساوخ و  ارم  دعس  رمع  : دنکیم
نیـسح ماما  رـس  مدید  مدش . دراو  مدرم  هارمه  زین  نم  تسا . هتـسشن  مدرم  اب  رادـید  يارب  رـصق  رد  هک  مدـید  مورب . دایزنبا  دزن  ات  مدـمآ 
تـسد ندز  بوچ  زا  داـیزنبا  دـید  هک  مقرا  نب  دـیز  دزیم . وا  ياهنادـند  رب  دوب  شوـلج  هک  یبوـچ  اـب  وا  تسوا و  ربارب  رد  مالـسلاهیلع 

ار اهبل  نیا  هک  مدید  ار  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ياهبل  مسق  اتکی  يادخ  هب  رادرب . اهبل  نیا  زا  ار  بوچ  نیا  تفگ : دشکیمن 
يدوبن لقعیب  تفرخ و  درمریپ  رگا  ادـخ  هب  دـنک ! ناـیرگ  ار  تنامـشچ  ادـخ  تفگ : وا  هب  داـیزنبا  تفرگ . شاهیرگ  هاـگنآ  دیـسوبیم .

تفگ مقرا  نب  دـیز  هک  ار  بیفرح  دایزنبا  رگا  ادـخ  هب  دـنتفگیم : مدرم  هک  مدینـش  تفر . نوریب  تساخرب و  هاگنآ  مدزیم . ار  تندرگ 
مدرم مه  وا  هدناشن ؛ تموکح  هب  ار  ياهدرب  ياهدرب  تفگ : تشذگ ، ام  رب  یتقو  دنتفگ : تفگ . هچ  رگم  متفگ : تشکیم . ار  وا  دینـشیم 
ناکین وا  دیتفریذپ . تموکح  هب  ار  هناجرم  رسپ  دیتشک و  ار  همطاف  رـسپ  دیناگدرب ؛ سپ  نیا  زا  برع ! مدرم  يا  امـش  تفرگ . یگدرب  هب  ار 

! دریذـپ تلذ  هکنآ  قح ) تمحر  زا   ) داب رود  دیدنـسپ . دـیداد و  نت  تلذ  هب  امـش  دریگیم . یگدرب  هب  ار  امـش  نادـب  دـشکیم و  ار  اـمش 
دایزنبا تسـشن . يرانک  تخادـنا و  يو  هب  یهاـگن  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  دـندروآ . داـیزنبا  شیپ  ار  ارـسا  : دـیوگ یمزراوخ  [ . 482]
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بلاطیبا نب  یلع  رتخد  بنیز  وا  تفگ : نارـضاح  زا  یکی  دادـن . باوج  دیـسرپ . هراـبود  دادـن . شخـساپ  تسـشن ؟ هکنآ  تسیک  تفگ :
اب هک  ار  ییادخ  ساپس  تفگ : بنیز  دمآرد . بآ  زا  غورد  امـش  نانخـس  تخاس و  اوسر  ار  امـش  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ : دایزنبا  تسا .

غورد رجاـف  دوشیم و  اوـسر  قساـف  تشاد . كاـپ  ار  اـم  شنآرق  اـب  تشاد و  یمارگ  ار  اـم  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  شربماـیپ 
نانآ میدـیدن ! ییابیز  زج  دومرف : درک ؟ تنادـناخ  ردارب و  اب  دـنوادخ  ار  هچنآ  يدـید  هنوگچ  هحفص 230 ] دیـسرپ [ : دایزنبا  دیوگیم .

رد ار  وت  نانآ و  نایم  ادخ  دایزنبا ! يا  دـندمآ . نورب  ناشهاگتداهـش  هب  دوب و  هدز  مقر  نانآ  رب  ار  تداهـش  دـنوادخ  هک  دـندوب  یهورگ 
تیازع هب  ترداـم  ! بولغم سک  هچ  تسا و  زوریپ  یـسک  هچ  زور  نآ  نیبـب  دـینکیم . مصاـخت  جاـجتحا و  مه  اـب  دـنکیم ، عمج  تماـیق 

نز کی  وا  تفگ : یموزخم  ثیرح  نب  ورمع  درک . ار  شناج  دـصق  ایوگ  دـش و  نیگمـشخ  داـیزنبا  هناـجرم ! رـسپ  يا  داـیزنبا ! دنیـشنب 
کنخ ملد  دمآ  وا  شکرس  ناوریپ  نیسح و  رس  رب  هچنآ  زا  بنیز ! يا  تفگ : دایزنبا  دننکیمن ! هذخاؤم  شراتفگ  يارب  هک  ار  نز  تسا ،

، دوـشیم کـنخ  تـلد  نـیا  اـب  رگا  يدروآرب ، ار  ماهـشیر  يدـیرب ، ار  ماهخاـش  یتـشک ، ار  مرورــس  مـسق  ادـخ  هـب  دوـمرف : بـنیز  دــش .
اجک و نز  دایز ! رـسپ  يا  دومرف : بنیز  دوب . ارـسنخس  رعاش و  زین  شردـپ  مسق  مناج  هب  تسا . يوگعجـس  نز ، نیا  تفگ : دایزنبا  ! دـشاب

نب یلع  هب  ور  نوعلم  دایزنبا  هاگنآ  : تفگ سوواـط  نب  دیـس  [ . 483 . ] دراد مزاب  ییوگعجـس  زا  هک  تسا  یفاک  مجنر  اـجک ؟ ییوگعجس 
داجـس ماـما  تشکن ؟ ار  نیـسحلا  نب  یلع  ادـخ  رگم  تفگ : نیـسحلا . نـب  یلع  دـنتفگ : تـسیکوا ؟ دیـسرپ : درک و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

ار اهناسنا  ناج  ادخ  : » دومرف ماما  تشک . ادخ  هن ، تفگ : دنتشک . ار  وا  مدرم  هک  نیسحلا  نب  یلع  مان  هب  متشاد  يردارب  دومرف : مالسلاهیلع 
ار نخـس  نیا  بنیز  شاهمع  دـینزب . ار  شندرگ  دـیربب  یهدیم ؟ مباوج  هک  يراد  تأرج  زونه  تفگ : داـیزنبا  دریگیم ». گرم  ماـگنه 
هب مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  شکب . وا  اب  مه  ارم  یـشکب  ار  وا  یهاوخیم  رگا  ياهتـشاذگن . یقاب  ام  زا  ار  یـسک  وت  دایزنبا ! تفگ : دـینش ،
ایآ ینکیم ؟ دیدهت  نتـشک  هب  ارم  ایآ  دومرف : درک و  دایزنبا  هب  ور  هاگنآ  منزب . فرح  وا  اب  نم  ات  شاب  تکاس  ناج  همع  دومرف : شاهمع 
هب ار  شاهداوناخ  مالسلاهیلع و  نیسحلا  نب  یلع  داد  روتسد  دایزنبا  هاگنآ  ؟ تسام تمارک  تداهش  ام و  تداع  ندش  هتـشک  هک  ینادیمن 

. دناهدش ریسا  ام  لثم  مه  نانآ  هدرب ، زینک و  رگم  دوشن ، دراو  ام  رب  یبرع  نز  چیه  دومرف : بنیز  دنربب . هفوک  گرزب  دجـسم  رانک  ياهناخ 
ساپـس تفگ : نینچ  هلمج  زا  یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  رب  نوعلم  دایزنبا  : دسیونیم يوار  لوق  زا  سوواط  نب  دیـس  [ . 484]

ار هحفـص 231 ] وگغورد [  رـسپ  وگغورد  درک و  يراـی  ار  شناوریپ  ناـنمؤمریما و  تخاـس و  زوریپ  ار  قح  ناوریپ  قـح و  هک  ار  ییادـخ 
رد شپچ  مشچ  دوب . اـسراپ  هتـسیاش و  نایعیـش  زا  يو  تساـخ . اـپ  هب  يدزا  فیفع  نب  هللادـبع  هک  دوـب  هتفگن  ینخـس  نیا  زا  شیب  ! تشک

تساخرب و تخادرپیم . زامن  هب  بش  ات  دوب و  هفوک  دجسم  رد  هتـسویپ  دوب و  هدش  انیبان  نیفـص  گنج  رد  شرگید  مشچ  لمج و  گنج 
نادنزرف ایآ  ادخ ! نمشد  يا  دناسر . تموکح  هب  ار  تردپ  وت و  هکنآ  تردپ و  ییوت و  وگغورد  رـسپ  وگغورد  هناجرم ! رـسپ  يا  تفگ :

: تفگ نخس ؟ نیا  بحاص  تسیک  تفگ : دش و  نیگمشخ  دایزنبا  ؟ دییوگیم نخس  ناناملسم  ربنم  زارف  رب  هنوگ  نیا  دیـشکیم و  ار  ایبنا 
دنیاجک یناملسم ؟ هک  يرادنپیم  یـشکیم و  تسا  هدرب  نانآ  زا  یگدولآ  دنوادخ  هک  ار  ربمغیپ  كاپ  نامدود  ایآ  ادخ ! نمـشد  يا  منم 

نیگمشخ رتشیب  دایزنبا  دنریگب ؟ ماقتنا  دیزی ) زا  ینعی   ) ادخ ربمایپ  نابز  رب  تاهدش  تنعل  توغاط  وت و  زا  هک  راصنا  نیرجاهم و  نادنزرف 
هک دزا  يهفیاـط  ناــگرزب  دــنریگب ، ار  وا  هـک  دــنتخیر  فرط  ره  زا  نارومأــم  شدــیروایب . تـفگ : دــمآرب و  شندرگ  ياــهگر  دــش .

يهلیبق روک  روک ، نیا  دیورب  تفگ : دایزنبا  دـندناسر . شاهناخ  هب  هدرب  نوریب  دجـسم  رد  زا  ار  وا  دنتـساخ و  اپ  هب  دـندوب  شناگدازومع 
فیفع هللادبع  زا  ات  دندش  عمج  مه  نمی  لیابق  دندمآ . درگ  همه  دیـسر ، دزا  يهلیبق  هب  ربخ  دنتفاتـش . وا  يوس  هب  نارومأم  دیروایب . ار  دزا 

. دنگنجب هللادبع  ناعفادم  اب  داد  روتسد  داد و  یهدنامرف  ار  ثعشا  نب  دمحم  دروآدرگ و  ار  رضم  لیابق  دیسر . دایزنبا  هب  ربخ  دننک . عافد 
هلمح وا  هب  دنتـسکش و  ار  رد  دندیـسر ، فیفع  هللادـبع  يهناـخ  هب  داـیزنبا  نارومأـم  دـندش . هتـشک  یهورگ  تفرگرد و  تخـس  يدربـن 

هب ار  ریشمش  هدب . ار  مریشمش  تسین ، یکاب  تفگ : شردپ  دندمآ . تفریم  شمیب  هک  هنوگ  نامه  هورگ  نیا  دز : دایرف  شرتخد  دندروآ .
؛ دوب نمادکاپ  كاپ و  تلیـضف و  اب  هک  متـسه  فیفع  دـنزرف  نم  دـناوخیم : زجر  نینچ  درکیم و  عافد  دوخ  زا  فیفع  هللادـبع  داد . ردـپ 
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رد مدوب و  درم  شاک  ردـپ ! تفگیم : شرتخد  . ماهدـیگنج امـش  اب  دوخهالکیب  ای  هدیـشوپ  هرز  نانامرهق  اب  هک  رایـسب  هچ  رماعما . يهداز 
عافد دوخ  زا  هللادبع  دندروآیم و  هلمح  وا  رب  فرط  ره  زا  هورگ  نآ  مدـیگنجیم . کین  كاپ و  ترتع  نالتاق  ناراکهبت و  نیا  اب  وت  ربارب 

ماجنارـس ات  دندمآ  فرط  نیا  زا  ردـپ ! تفگیم : شرتخد  دـندمآیم  هک  فرط  ره  زا  تشادـن . ار  وا  اب  ییورایور  ناوت  یـسک  درکیم و 
فیفع نب  هللادبع  درادن . يروای  دوشیم و  هرـصاحم  مردپ  هک  ترـسح  سوسفا و  تفگ : شرتخد  دـندرک . هرـصاحم  ار  وا  دـندش و  دایز 

دزن هتفرگ  ار  وا  هرخـالاب  مدرکیم . گـنت  امـش  رب  ار  هصرع  متـشادیم  مشچ  رگا  هـک  مروـخیم  مـسق  تـفگیم : دـناخرچیم و  ریـشمش 
هحفص ارچ [  ادخ  نمشد  يا  تفگ : فیفع  هللادبع  درک . تراوخ  هک  ار  ییادخ  رکـش  تفگ : داتفا ، يو  هب  شهاگن  نوچ  دندرب . دایزنبا 

يا تفگ : تسیچ ؟ نامثع  يهرابرد  ترظن  دیسرپ : دایزنبا  مدرکیم . گنت  امـش  رب  ار  هصرع  متـشاد  مشچ  رگا  درک ؟ مراوخ  ادخ  [ 232
زا یلو  درک . دهاوخ  يرواد  تلادع  قح و  هب  نامثع  شناگدـنب و  يهرابرد  دوخ  ادـخ  راک ؟ هچ  نامثع  دـب  کین و  هب  ار  وت  هناجرم  رـسپ 

هعرج یـشچب و  ار  گرم  هکنآ  ات  مسرپیمن  وت  زا  يزیچ  ادـخ  هب  تفگ : دایزنبا  سرپب . شردـپ  دـیزی و  تردـپ و  دوخ و  يهراـبرد  نم 
تردام زا  وت  هکنآ  زا  شیپ  متـساوخیم ، تداهـش  میادخ  زا  نم  اما  نیملاعلا . بر  دمحلا هللا  تفگ : فیفع  هللادبع  يروخب . هودـنا  هعرج 

. مدوب هتشگ  سویأم  تداهش  زا  مدش  انیبان  نوچ  دهد . رارق  دارفا  نیرتدب  نیرتنوعلم و  تسد  هب  ار  متداهش  متـساوخ  ادخ  زا  يوش و  دلوتم 
داد روتسد  دایزنبا  تسا . هدناسر  تباجا  هب  ارم  نیرید  ياعد  تسا و  هدرک  مبیـصن  ار  تداهـش  يدیمون  نآ  زا  سپ  ادخ  هللادمحب ، کنیا 

[ . 485 . ] دنتخیوآ راد  هب  ار  شرکیپ  دندز و  ار  شندرگ 

دایزنبا سلجم  رد  بدنج  نخس 

یلع باحـصا  زا  وـت  رگم  ادـخ  نمـشد  يا  تـفگ : دـناوخارف و  دوـب  يدرمریپ  هـک  ار  يدزا  هللادـبع  نـب  بذـج  داـیزنبا ، : دـیوگ اـمننبا 
وت نم  نوخ  تفگ : میوج . برقت  ادخ  هب  تنوخ  نتخیر  اب  مراد  میمـصت  تفگ : مهاوخیمن . مه  شزوپ  ارچ ، تفگ : يدوبن ؟ مالـسلاهیلع 

دنـس اـب  يرونید  يهبیتقنبا  [ . 486 . ] درک شیاـهر  و  درخیب ، تسا  يدرمریپ  تفگ : دزاـسیم . رود  هـکلب  دـنکیمن  کـیدزن  ادـخ  هـب  ار 
دیاب امتح  تفگ : رادـب . فاعم  ارم  تفگ : تسیچ ؟ نیـسح  نم و  يهرابرد  ترظن  تفگ : دابع  نب  سیق  هب  داـیزنبا  : دـنکیم لـقن  شیوخ 

راکم و متـسنادیم  تفگ : دـنکیم . تتعافـش  دـیآیم و  مه  وت  ردـپ  دـنکیم ؛ شتعافـش  دـیآیم و  وا  ردـپ  تمایق ، زور  تفگ : ییوگب .
لقن ملسم  نب  دیمح  زا  يرونید  [ . 487 ( ] تشک مهاوخ  ار  وت  و   ) داهن مهاوخ  نیمز  رب  ار  ترس  يوش ، ادج  نم  زا  يزور  رگا  یتشرـسدب .
ملاح زا  تفگ : مدیـسرپ . ار  شلاح  هتفر  وا  شیپ  تشگیمرب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  گنج  زا  یتقو  دوب . تسود  نم  اـب  دعـس  رمع  : دـنکیم

: دیوگ امننبا  [ . 488 . ] ماهدش بکترم  گرزب  یتیانج  هدیرب و  ار  کیدزن  يدنواشیوخ  دنویپ  ماهتشگرب ، ماهناخ  هب  یعضودب  اب  هک  سرپم 
هک ار  ياهمان  تفگ : وا  هب  داـیزنبا  دـندید ، ار  رگیدـکی  داـیزنبا  دعـس و  رمع  نوچ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  نتـشک  زا  سپ  هحفـص 233 ] ] 

نایم هاوخ  شزوپ  هدنمرش و  الاو  يروایب  دیاب  تفگ : تسا . هتفر  نیب  زا  تفگ : روایب . متـشون  تیارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نتـشک  يهرابرد 
نماب دعس  مردپ  رگا  هک  یتحیصن  مدرک ؛ تحیـصن  ار  وت  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهرابرد  ادخ  هب  تفگ : دعـس  رمع  ینیـشنب . شیرق  نانزریپ 

رد شاک  هک  مدرک  وزرآ  دـیوگیم . تسار  ادـخ  هب  تفگ : دایزنبا ) ردارب   ) دایز نب  ناـمثع  مدوب . هدرک  ادا  ار  شقح  دوب  هدرک  تروشم 
ادخ هب  تفگ : دعس  رمع  دشیمن ! هتـشک  نیـسح  اما  دنـشکب ، هداهن  وا  ینیب  رد  يدنب  تمایق  زور  ات  هکنآ  رگم  دشابن  يدرم  دایز  نامدود 
محر عـطقو  مدرک  یناـمرفان  ار  هللا »  » یلو مدرک  تعاـطا  ار  هللادـیبع » « ؛ تشگنرب مدـش  بکترم  نم  هچنآ  زا  رتدـب  یهاـنگ  اـب  سک  چـیه 

هک ادخ  هب  یتشک ؟ ار  ربمایپ  رسپ  دیلپ ! يا  تفگ : يو  هب  دایزنبا  ردام  هناجرم ، : دنکیم لقن  دعسنبا  تاقبط  زا  يزوجنبا  [ . 489 . ] مدومن
لیقع نب  ملسم  رـس  زا  سپ  اهنیا  دوب . داتفه  زا  شیب  اهرـس  دز . اهبوچ  هب  هفوک  رد  ار  اهرـس  يهمه  دایزنبا  . دید یهاوخن  ار  تشهب  زگره 

دایزنبا دش ، هک  حبص  : دیوگ دیفم  خیش  [ . 490 . ] تفریم ین  رس  رب  مالسا  خیرات  رد  هک  دوب  ییاهرس  نیلوا  دش ، هدز  هزین  رب  هفوک  رد  هک 
زا یکی  لوـق  زا  ار  يراعـشا  هاـگنآ  . ) دـندناخرچ لـیابق  يهمه  نـیب  هفوـک و  ياـههچوک  رد  هـک  داتـسرف  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رس 
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رـس نآ  هب  مدرم  هاگن  اههزین و  رب  شاهتـشارفارب  رـس  ملـس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادناخ  زا  دیهـش  نیا  كوس  رد  ناگنازرف 
[ . 491 .( ] تسا هدروآ 

ماش هب  تیبلها  ندرب 

. داد ربخ  ار  شنادناخ  عضو  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ندش  هتـشک  تشون و  هیواعم  نب  دیزی  هب  ياهمان  دایزنبا  : دنکیم لقن  سوواط  نب  دیس 
ربخ مدرم  هب  دـناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  رب  تفای ، ربخ  نوچ  هنیدـم  یلاو  اما  تشون . دیعـس  نب  ورمع  هنیدـم  یلاو  هب  زین  نآ  هیبش  ياهمان 
نیا اـب  دورـس ، ياهیثرم  مالـسلاهیلع  نیـسح  كوـس  رد  لـیقع  رتـخد  بنیز  دـندرک . اـپرب  كوـس  سلاـجم  دـش ، میظع  ناـشیاهمتام  داد .

؟ دـیدرک هچ  نم  زا  سپ  نم  تیبلها  ترتع و  اب  دـیتسه ، اهتما  نیرخآ  هک  امـش  دـیوگب : امـش  هب  ربمایپ  رگا  تفگ  دـیهاوخ  هچ  : نومـضم
بش . دوبن نیا  زگره  میاهیهاوخریخ  ربارب  رد  منادنواشیوخ  هحفص 234 ] هب [  تبسن  نم  شاداپ  نوخ . هب  هتشغآ  یهورگ  ریسا و  یهورگ 

يراوخ باذـع و  هب  دـیتشک ! ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هناـملاظ  هک  ناـنآ  يا  : دادیم ادـن  نینچ  هک  دندینـشار  یفتاـه  هنیدـم  مدرم  دـش ، هک 
تنعل لیجنا  بحاص  یسوم و  دواد و  رسپ  نابز  زا  امش  . دیرگیم وا  رب  لوسر ، دیهـش و  ربمایپ و  زا  تسا ، نامـسآ  رد  هک  ره  ! داب ناتتراشب 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  رس  هک  داد  روتسد  تشون و  یخساپ  دش  هاگآ  شنومـضم  زا  دیـسر و  وا  هب  دایزنبا  يهمان  نوچ  دیزی ، اما  ! دیاهدش
ار نانآ  يو  درپس . وا  هب  ار  نانز  ناریسا و  اهرس و  تساوخ . ار  هبلعث  نب  رفحم  ، دایزنبا دتسرفب . ناکدوک  نانز و  هارمه  ار  ادهش  ياهرس  و 

نیـسح ماما  نادـنزرف  نانز و  داد  روتـسد  دایزنبا  : دـیوگ يربط  [ . 492 . ] دـناخرچ داد و  تکرح  باقن  شـشوپیب و  راـفک ، ناریـسا  لـثم 
تکرح ار  نانآ  رمش  هبلعث و  نب  رفحم  دندنکفا . ندرگ  رد  ریجنز  لغ و  مه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دنزاس . هدامآ  ار  مالـسلاهیلع 

. دندیسر ماش  هب  ات  تفگن  نخـس  هملک  کی  یتح  ود  نآ  زا  کی  چیه  اب  هار  لوط  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دندروآ . دیزی  دزن  ات  دنداد 
ار مالسلاهیلع  نیسح  رـس  هک  مدوب  یناسک  نایم  رد  نم  : دیوگ هک  دنکیم  لقن  هدیکو  نب  ثراح  زا  شیوخ  دنـس  اب  یعیـش  يربط  [ . 493]

نم هب  مدینـش  هک  مونـشیم ؟ ار  هللادـبعابا  يادـص  نم  ایآ  هک  مدرک  کش  مدوخ  رد  دـناوخیم . ار  فهک  يهروس  هک  مدینـش  دـندربیم .
ار وا  رـس  مـتفگ : مدوـخ  شیپ  میروـخیم ؟ يزور  ناـمراگدرورپ  دزن  میاهدـنز و  ناـماما  اـم  هـک  ینادیمن  اـیآ  هدـیکو ! رـسپ  يا  تـفگ :
. تسا نم  رـس  ندـنادرگ  زا  رتـگرزب  ادـخ  دزن  دـنتخیر ، ار  منوخ  هکنیا  ینک . نینچ  یناوتیمن  هدـیکو ! رـسپ  يا  تفگ : نم  هب  میاـبریم .
[494 .« ] ناشدـنربیم خزود  يوـس  هـب  دوـب و  دـهاوخ  ناـشیاهندرگ  رب  اـهریجنز  هـک  هاـگنآ  تـسناد ، دـنهاوخ  يدوز  هـب  ، » ناشراذـگاو
وا هب  ار  شناوریپ  نادـناخ و  ناردارب و  ياهرـس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  رـس  دـناوخارف و  ار  سیق  نب  رحز  داـیزنبا ، : دـیوگ یمزراوخ  .

ار مالسلامهیلع  تیبلها  نانآ  داتسرف . دیزی  دزن  وا  هارمه  مه  ار  نانز  يهمه  شنارهاوخ و  اههمع و  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع  درپس .
[ . ] 495 . ] دـنربیم ار  ملید  كرت و  هک  هنوگ  نآ  دـندرب ، ماش  هب  هفوک  زا  لزنم  هب  لزنم  رهـش و  هب  رهـش  نابهیاس ، هدرپیب و  ياهلمحم  رب 
لقن مالـسلاهیلع  مولعلارقاب  شردـپ  لوق  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  مدـید  حـیباصم  باتک  رد  : دـیوگ سوواـط  نب  دیـس  هحفص 235 ]
نیسح رس  درک ، راوس  هواجکیب  يرتش  رب  ارم  دومرف : مدیسرپ ، ار  وا  دیزی  ندناچوک  يهرابرد  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  مردپ  زا  دنکیم :

زا یکشا  رگا  دندرکیم ، تکرح  ام  فارطا  رس و  تشپ  نارادهزین  دندوب . نارطاق  رب  راوس  مرـس  تشپ  ام  نانز  دوب ، ياهزین  رب  مالـسلاهیلع 
... دنتیبلها ناریسا  نانیا  ماش ! مدرم  زا  دادیم : ادن  یسک  میدش ، ماش  دراو  هکنآ  ات  دندزیم ، شرـس  رب  هزین  اب  دمآیمرد  ام  زا  یکی  مشچ 

تسم دندروخ و  دندمآ . دورف  يدوهی  کی  دزن  نارومأم  دش . بش  دندربیم ، ماش  فرط  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـس  نوچ  [ . 496]
فرط هب  نآ  زا  رون  هک  دوب  ياهچقودنـص  رد  دنداد ؛ شناشن  دیهد . مناشن  تفگ : تسام . شیپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  دـنتفگ : دـندش و 

. نک تعافـش  نم  زا  تدـج  شیپ  تفگ : رهطم  رـس  هب  باطخ  تفرگ . نانآ  زا  تناما  هب  ار  رـس  درک و  بجعت  يدوهی  دـیباتیم . نامـسآ 
ار دوخ  ناگتـسب  يدوهی  درم  نآ  یتسین . دمحم  تما  زا  وت  تسا و  نایدمحم  يارب  متعافـش  تفگ : دروآ و  نابز  هب  ار  رهطم  رـس  دنوادخ 
: تفگ شنادـنواشیوخ  نادـنزرف و  هب  دـناشفا و  نآ  رب  ربنع  کشم و  روفاک و  تخیر و  نآ  رب  بالگ  داهن و  یتشت  رد  ار  رـس  درک ، عمج 
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وا تسد  هب  هک  مدیدن  ار  دمحم  تدج  هک  سوسفا  تفگ : هاگنآ  تسا . ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ادخ  ربمایپ  رتخد  رـسپ  رـس  نیا 
زور ایآ  موش  ناملـسم  نونکا  مه  رگا  مگنجب ! وت  باکر  رد  موش و  ناملـسم  وت  تسد  هب  ات  متفاین  هدـنز  ار  وت  هک  سوسفا  موش ! ناملـسم 

مهاوخ وت  عیفش  نم  يوش  ناملسم  رگا  تفگ : راکشآ  ینابز  اب  دمآ و  نخـس  هب  یهلا  تردق  هب  رـس  نآ  ینکیم ؟ تعافـش  نم  زا  تمایق 
بهار نیرسنق  نامه  يدوهی  نیا  دیاش  دیوگ : یـسلجم  يهمالع  [ . 497 . ] دـندوب تکاس  شناگتـسب  درم و  نآ  تفگ و  نینچ  راب  هس  دوب .

لوغشم جح  مسوم  رد  نم  : دنکیم لقن  شمعا  نارهم  نب  نامیلس  زا  ددعتم  ياهدنس  اب  يدنوار  . دش ناملسم  رهطم  رـس  ببـس  هب  هک  دشاب 
. مدـیزرل نخـس  نیا  زا  دوشخب . یهاوخن  هک  منادیم  دـنچ  ره  ياـشخبب ، ارم  ایادـخ ! درکیم : اـعد  نینچ  مدـید  ار  يدرم  هک  مدوب  فاوط 

یهلا شزرمآ  زا  ارچ  تسا . گرزبو  مارح  هام  رد  مرحم  ياهزور  مه  مایا  نیا  يربماـیپ . مرح  ادـخ و  مرح  رد  وت  متفگ : متفر و  شکیدزن 
: متفگ هحفص 236 ] میوگب [ . یهاوخیم  رگا  تفگ : اههوک ؟ اهتشد و  نیا  زا  رتگرزب  متفگ : تسا . گرزب  یـسب  مهانگ  تفگ : ؟ يدیماان

نیـسح هک  هاـگنآ  مدوـب ، دعـس  رمع  موـش  هاپـس  دارفا  زا  یکی  نم  تـفگ : میتـفر . نوریب  مرح  زا  مـیورب . نوریب  مرح  زا  اـیب  تـفگ : وـگب .
. میدمآ دورف  نایحیسم  رید  رد  ماش  ریسم  رد  دندرب . دیزی  دزن  هفوک  زا  ار  رهطم  رس  هک  مدوب  يرفن  لهچ  زا  یکی  دش و  هتـشک  مالـسلاهیلع 

یتما ایآ  : دسیونیم رید  نآ  راوید  رب  هک  مدید  ار  یتسد  ناهگان  میتسـشن . اذـغ  ندروخ  يارب  دـندوب . نانابهگن  شهارمه  دوب و  هزین  هب  رس 
دریگب ار  تسد  نآ  ات  تساخرب  یکی  میدش . كانمیب  رایسب  هثداح  نآ  زا  ؟ دنراد شدج  زا  تعافش  دیما  تمایق  زور  دنتشک ، ار  نیسح  هک 

زور دنرادن و  یعیفش  نانآ  مسق ! ادخ  هب  هن  : دسیونیم هک  میدید  ار  تسد  نامه  هرابود  دنتشگرب . اذغ  يهرفس  رس  هرابود  دش . دیدپان  هک 
هرابود تسد  نآ  دنتشگرب . اذغ  يهرفس  رس  دش . دیدپان  هرابود  دندش . دنلب  تسد  نآ  فرط  هبام  ناهارمه  . دوب دنهاوخ  باذع  رد  تمایق 

اذغ متـسناوتن  رگید  . دوب نآرق  مکح  فلاخم  ناشنامرف  دنتـشک و  هنارگمتـس  ینامرف  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  : تشون نینچ  دش و  راکـشآ 
ناـنابهگن هب  دـید ، ار  ینایرکـشل  درک و  هاـگن  دـباتیم و  ـالاب  هب  يرون  رـس  نآ  زا  هک  دـید  تسیرگن و  اـم  هب  یتقو  رید  زا  یبهار  مروخب .
يهدازومع رـسپ  ناتربمایپ و  رـسپ  همطاف و  رـسپ  نیـسح  دیـسرپ : نیـسح . اـب  گـنج  زا  قارع ، زا  دـنتفگ : دـیاهدمآ ؟ اـجک  زا  امـش  تفگ :

امـش زا  دوـب . اـم  ياهمـشچ  يور  شیاـج  تشاد ، يرـسپ  میرم  نب  یـسیع  رگا  ادـخ  هـب  داـب ! ناـتگرم  تـفگ : يرآ . دـنتفگ : ناـتربمایپ ؟
نم زا  ار  نآ  ماهدرب  ثرا  هب  مناردپ  زا  هک  مراد  رانید  رازه  هد  نم  دییوگب  دوخ  يهدرکرـس  هب  تفگ : تسیچ ؟ دـنتفگ : مراد . ياهتـساوخ 

ات دـیریگب و  ار  اهلوپ  تفگ : دـنتفگ ، دعـس  رمع  هب  منادرگیمرب . نتفر  عقوم  دراذـگب . نم  رایتخا  رد  چوک ، ماگنه  ات  ار  رـس  نیا  دریگب و 
هب دوب  رانید  مادک 5000  ره  رد  هک  هسیک  ود  میهدب . ار  رس  ات  روایب  ار  لوپ  دنتفگ : دنتفر و  بهار  شیپ  دیراپسب . وا  هب  ار  رـس  نتفر  تقو 

ار رس  نآ  بهار  دنهدب . وا  هب  ار  رس  داد  روتسد  داد و  شزینک  هب  ار  اهلوپ  دندرک . شرامش  نزو و  ار  اهنآ  داد  روتسد  دعس  رمع  داد . نانآ 
وا رب  هتـسویپ  داهن و  دوخ  ناـماد  رد  تشاذـگ و  يریرح  رد  درک . وبـشوخ  تشاد  هک  يروفاـک  ربنع و  کـشم و  اـب  درک و  زیمت  تسش و 

مدوخ زج  نم  رس ! يا  تفگ : رهطمرس  هب  باطخ  يو  دندیبلط . وا  زا  ار  رـس  دندرک و  شیادص  هکنآ  ات  تخیریم  کشا  درکیم و  هیرگ 
يدوبعم اتکی  يادخ  زج  مهدیم  تداهش  نم  هک  هدب  یهاوگ  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تدج  شیپ  تمایق  يادرف  مرادن . يزیچ 

اب دیاب  نم  تفگ : هاگنآ  ماوت . مالغ  مدش و  ناملـسم  وت  تسد  هب  تسوا . يهداتـسرف  هدـنب و  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تسین و 
هلا و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  قح  هب  ادخ ، هب  ار  وت  تفگ : يو  هب  دـمآ . کیدزن  دعـس  رمع  . مهدـب ار  رـس  هاگنآ  منزب ، یفرح  امـش  سیئر 
زا داد . نانآ  هب  ار  رس  منکیم . نینچ  تفگ : رواین . نوریب  قودنص  زا  ار  رـس  نکم . راتفر  هحفص 237 ] هنوگ [  نآ  رـس ، نیا  اب  رگید  ملس ،

قـشمد کیدزن  نوچ  درک . راتفر  هتـشذگ  لثم  رـس  اـب  یلو  تفر  مه  دعـس  رمع  تخادرپ . ادـخ  تداـبع  هب  دز و  هوک  هب  دـمآ و  دورف  رید 
رهم هب  یهاگن  تشاذـگ . وا  ولج  دروآ و  دروایب . ار  لوپ  يهسیک  ود  نآ  ات  تساوخ  شزینک  زا  . دـییآ دورف  تفگ : شناهارمه  هب  دندیـسر 
امع الفاغ  هللا  نبسحت  و ال   » تسا هتشون  نآ  يور  کی  رد  تسا و  هدش  لیدبت  لافـس  هب  اهلوپ  دید  دنیاشگب . اراههسیک  تفگ  دنکفا و  نآ 
ایند نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : [ » 499  ] نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  معلیس  و   » هتـشون شرگید  يور  رب  و  [ » 498  ] نوملاظلا لمعی 

. درب نوعلم  دیزی  شیپ  ار  رهطم  رـس  دش و  قشمد  دراو  شیادرف  دـیزیرب . بآ  رهن  رد  ار  اهنآ  تفگ : شنامالغ  هب  دـعب  متخاب . ار  ترخآ  و 
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نیرسنق مان  هب  یهاگلزنم  رب  دندروآ و  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  نوچ  : دنکیم لقن  نینچ  صئاصخ  باتک  زا  بوشآ  رهـشنبا  [ . 500]
ار رـس  داد و  مهرد  رازه  هد  دوریم . نامـسآ  هب  شکرابم  ناهد  زا  يرون  دـید  داتفا . رـس  نآ  رب  شاهعموص  زا  یبهار  هاـگن  دـندمآ ، دورف 
. دسانـشب ار  نآ  تمرح  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  وت و  لاح  هب  اشوخ  تفگیم : دنیبب ، ار  یـسک  هکنآیب  دینـش  ییادـص  درب . هعموص  هب  هتفرگ 

يا تفگ : دمآ و  نخـس  هب  رـس  دـنزب . فرح  نم  اب  رهطم  رـس  نیا  هدـب  روتـسد  یـسیع  قح  هب  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  دـنلب  رـس  بهار 
، میالبرک يهتشک  نم  میارهز ؛ يهمطاف  یـضترم و  یلع  یفطـصم و  دمحم  رـسپ  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : یهاوخیم ؟ هچ  بهار !

ییوگب ات  مرادیمنرب  تتروص  زا  ار  دوخ  تروص  تفگ : تشاذگ و  وا  تروص  رب  ار  شتروص  بهار  دـش . تکاس  ناشطع و  مولظم  منم 
، تفگ ار  نیتداهش  بهار  يآرد ! ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مدج  نید  هب  تفگ : درک و  ملکت  رـس  یتمایق . زور  رد  نم  عیفـش  هک 

هدش لیدبت  گنس  هب  دندرک ، هاگن  اهلوپ  هب  دندیـسر ، يداو  هب  نوچ  دنتفرگ ، وا  زا  ار  اهلوپ  رـس و  حبـص ، دش . شتعافـش  رادهدهع  مه  وا 
هک مدید  ار  يدرم  مدوب ، فاوط  لوغشم  : تسا هدمآ  نآ  زا  یشخب  رد  هک  دنکیم  لقن  یثیدح  هعیهلنبا  زا  سوواط  نب  دیـس  [ . 501 . ] دوب

يهزادنا هب  تناهانگ  رگا  وگم . نینچ  نک و  اورپ  ادخ  زا  ادخ  يهدـنب  متفگ : يزرمایب . منکیمن  رکف  هچ  رگ  زرمایب ! ارم  ایادـخ  تفگیم :
. میوگب تیارب  ار  مناتـساد  ات  کیدزن  ایب  تفگ : تسا . نابرهم  وا  دشخبیم ؛ ادخ  ینک  رافغتـسا  دشاب و  مه  ناتخرد  گرب  ناراب و  تارطق 

مزب نآ  رود  میتشاذگیم و  ياهبعج  لخاد  ار  رس  دشیم ، هک  بش  میتفر . ماش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  هارمه  هک  میدوب  رفن  هاجنپ  ام 
یقرب دعر و  دش  کیرات  هک  بش  مدروخن . بارش  نم  یلو  دندش  هحفص 238 ] تسم [  دندروخ و  ناهارمه  یبش  میدرکیم . اپ  هب  بارش 

لیئربج و ملـس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نامربمایپ  لیعامـسا و  قاحـسا ، میهاربا ، حون ، مدآ ، دـش ، هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  مدـید .
رس رب  ادخ  ربمایپ  دندرک . نینچ  همه  ناربمایپ  دیسوب . تشادرب و  ار  رس  دمآ . قودنـص  کیدزن  لیئربج  دندمآ . دورف  ناگتـشرف  زا  یعمج 

ار وت  نامرف  تتما  يهرابرد  هک  هداد  نامرف  دـنوادخ  دـمحم ! يا  تفگ : لیئربج  دـنتفگ . تیلـست  ناربمایپ  درک . هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح 
يا هن ، دومرف : ربمایپ  مدرک . نینچ  طول  موق  هب  تبسن  هک  هنوگ  نآ  منکیم ، ور  ریز و  ناشرـس  رب  ار  نیمز  یهد  روتـسد  رگا  منک . تعاطا 

:، دومرف متـساوخ ، ناما  ادخ  ربمایپ  زا  دنـشکب . ار  ام  ات  دندمآ  ام  فرط  هب  ناگتـشرف  دوب . دهاوخ  رادید  تمایق  رد  نم  اب  ار  نانآ  لیئربج !
هک موثلکما  دندیـسر  هک  قشمد  کیدزن  دـنداد . تکرح  ناریـسا  نانز و  هارمه  ار  ماما  رهطم  رـس  : دـیوگ زین  [ . 502 ! ] تدزرماین ادـخ  ورب !
نک دراو  ياهزاورد  زا  ینکیم  رهش  دراو  ار  ام  یتقو  تفگ : تسیچ ؟ : تفگ مراد . ياهتساوخ  تفگ : تفر و  رمـش  دزن  دوب ، ناریـسا  وزج 

. میدش راوخ  دندرک ، اشامت  لاح  نیا  رد  ار  ام  هک  سب  دنربب . رانک  اهلمحم  نیب  زا  مه  ار  اهرـس  نیا  وگب  دنـشاب و  يرتمک  نارگاشامت  هک 
زا روط  نامه  ار  نانآ  دنهد و  رارق  اههواجک  طسو  اههزین  رب  ار  اهرـس  داد  روتـسد  نایغط  ینمـشد و  يور  زا  رمـش  شاهتـساوخ ، خساپ  رد 

هگن ار  ناریـسا  هک  ییاـج  دـندش ؛ هتـشاد  هگن  عماـج  دجـسم  رد  يهناتـسآ  رد  دندیـسر و  قشمد  يهزاورد  هب  اـت  دـنربب  ناـیچاشامت  ناـیم 
[ . 503 . ] دنتشادیم

ماش رد  تیبلها 

ماش هب  مدـش . نوریب  سدـقملاتیب  يوس  هب  تفگ : دعـس  نب  لهـس  : دـنکیم تیاور  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  شیوخ  دنـس  اب  یمزراوخ 
شیپ دندوب . زاوآ  زاس و  لوغشم  هک  ینانز  نادنخ و  لاحشوخ و  یمدرم  اههدرپ و  اب  هدش  یناغارچ  زبسرس و  بآرپ و  يرهش  هب  مدیـسر ،
يدیع ار  امـش  ماش  رد  ایآ  مدیـسرپ : نانآ  زا  دندزیم ، فرح  مه  اب  هک  مدید  ار  یهورگ  میربخیب . ام  هک  دنراد  يدیع  دیاش  متفگ : دوخ 

يا دـنتفگ : وا . ثیدـح  يوار  ربماـیپ و  یباحـص  مدعـس ، نب  لهـس  نم  متفگ : درم ؟ ییآیم  هبیرغ  رظن  هب  تفگ : مینادیمن ؟ اـم  هک  تسا 
ماـما رـس  نیا  دـنتفگ : هچ ؟ يارب  متفگ : دربیمن !؟ دوخ  ماـک  هب  ار  مدرم  نیمز  دراـبیمن و  نوخ  نامـسآ  هک  ینکیمن  بجعت  اـیآ  دـعس !

رس اتفگـش ! متفگ : دسریم . کنیا  مه  هحفـص 239 ] دوشیم و [  هدرب  هیده  ماش  هب  قارع  زا  هک  تسا  ربمایپ  ترتع  مالـسلاهیلع ، نیـسح 
نآ دـندرک . تاعاس  يهزاورد  هب  هراشا  دوشیم ؟ دراو  هزاورد  مادـک  زا  دنلاحـشوخ . مدرم  دـنربیم و  هیدـه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
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هدروآرد ار  شناکیپ  هک  تشاد  تسد  رد  ياهزین  هک  مدـید  ار  يراوس  بسا  دـمآ . یپ  رد  یپ  ییاهمچرپ  هک  دوب  اـج  ناـمه  متفر . فرط 
. متفر یکی  کیدزن  دـندوب . هواجکیب  ياهرتش  رب  راوس  ینانز  نآ  یپ  رد  دوب . ادـخ  ربمایپ  هب  هرهچ  نیرتهیبش  دـندوب . هدز  نآ  رب  ار  يرس 
زا هدید و  ار  تدج  هک  مدعس  نب  لهس  نم  يرادن ؟ نم  زا  ياهتساوخ  ایآ  متفگ : نیسح . رتخد  هنیکس  تفگ : دیتسیک ؟ امش  مناخ ! متفگ :

هاگن ام  هب  دنوش و  نآ  هب  هاگن  لوغشم  مدرم  ات  دربب  ام  ولج  ار  رس  وگب  دراد  ار  رس  هک  يرادهزین  هب  لهـس ! يا  تفگ : ماهدینـش . ثیدح  وا 
ماجنا ار  ماهتـساوخ  رانید  تفایرد 400  اب  تسا  نکمم  ایآ  متفگ : مدـش و  رـس  بحاص  کیدزن  دـیوگ : مییادـخ . لوسر  مرح  اـم  دـننکن .

رس هاگنآ  متخادرپ . مدوب  هداد  هدعو  ار  هچنآ  مه  نم  درک . نانچ  ربب . اههداوناخ  نیا  ولج  ار  رس  نیا  متفگ : ياهتساوخ ؟ هچ  تفگ : یهد ؟
دادـعت تشاد . رـس  رب  ناشنرهگ  یجات  دوب ، هتـسشن  تخت  رب  دـیزی  مدوب . ناشهارمه  زین  نم  دـندرب . دـیزی  شیپ  هتـشاذگ  یقودنـص  رد  ار 

الط زا  رپ  ار  مباکر  : نومـضم نیا  اب  دناوخ  يرعـش  تفر و  وا  کیدزن  دـش و  دراو  رـس  بحاص  دـندوب . شفارطا  شیرق  ناگرزب  زا  يدایز 
رگا تفگ : دیزی  . دراد ار  نامدود  ردام و  ردپ و  نیرتهب  نیرتکاپ و  بسن ، رظن  زا  هک  ار  یـسک  ماهتـشک ؛ ار  يراوگرزب  رورـس  نم  هک  نک 
قبط يور  رب  ار  رـس  هاـگنآ  دـندز . ار  شندرگ  داد  روتـسد  هزیاـج . دـیما  هب  تفگ : یتـشک ؟ ار  وا  ارچ  تسا ، مدرم  نیرتـهب  وا  یتـسنادیم 

نیـسح رـس  نم  ادـخ  هب  : دـنکیم لقن  ورمع  نب  لاهنم  زا  يدـنوار  [ . 504 ! ] نیـسح نیا  يدـید  هنوگچ  تفگ : دنتـشاذگ . وا  ولج  ییـالط 
نا تبـسح  ما   » يهیآ هب  هکنآ  اـت  دـناوخیم  فهک  يهروس  يدرم  رـس  شیپاـشیپ  مدوب ، قشمد  رد  نم  دـنربیم . هک  مدـید  ار  مالـسلاهیلع 

ندرب نم و  نتشک  فهک ، باحصا  زا  رتتفگش  تفگ : درک و  ایوگ  نشور  حیصف و  ینابز  هب  ار  رس  نآ  ادخ  دیسر . فهکلا »... باحصا 
حیصف ینابز  اب  هک  مدید  هزینرب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  مسق  ادخ  هب  : دنکیم لقن  ورمع  نب  لاهنم  زا  هزمحنبا  [ . 505 . ] تسا نم  رس 

 ] وت رـس  هللادبعابا ! ای  مسق  ادخ  هب  تفگ : يدرم  دیـسر . فهکلا »... باحـصا  نا  تبـسح  ما   » يهیآ هب  ات  دـناوخیم  فهک  يهروس  اسر  و 
نیـسح ماما  تیبلها  یکیدزن  هب  يدرمریپ  : دنکیم لقن  يوار  لوق  زا  سوواط  نب  دیـس  [ . 506 . ] تسا تفگش  زا  رتتفگـش  هحفص 240 ]
زوریپ امـش  رب  ار  نینمؤـملاریما  درک و  تـحار  امـش  نادرم  زا  ار  روـشک  تـشک و  ار  امـش  هـک  رکـش  ار  ادـخ  تـفگ : دـمآ و  مالـسلاهیلع 

هیلع مکلئـسا  لق ال  ، » ینادیم ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف : يرآ . تفگ : ياهدناوخ ؟ نآرق  درمریپ ! دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  . تخاس
! درمریپ يا  دومرف : ماهدناوخ . يرآ ، تفگ : مهاوخیمن .) يدزم  امش  زا  نادنواشیوخ  تدوم  زج  وگب  [ ») 507  ] یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا 

نامه ام  دومرف : ماهدـناوخ . تفگ : [ » 508 . ] نک ادا  ار  نادـنواشیوخ  قح  : » هک ياهدـناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  میتسه . یبرقلا » يوذ   » نامه اـم 
یبرقلا يوذ  ربمایپ و  ادـخ و  لاـم  نآ  سمخ  دـیدروآ ، تسد  هب  تمینغ  هچنآ  دـینادب  ياهدـناوخ : ار  هیآ  نیا  اـیآ  میتسه . یبرقلا » يوذ  »
يدیلپ هک  هدرک  هدارا  دنوادخ  : » ياهدـناوخ ار  هیآ  نیا  ایآ  مییام . یبرقلا » يوذ   » نآ درمریپ ! دومرف : ترـضح  يرآ . تفگ : [ 509 . ] تسا

هک میتسه  یتیبلها  نامه  ام  دومرف : ترـضح  ماهدناوخ . تفگ : درمریپ  [ » 510 . ] دزاس كاپ  الماک  ار  امش  دنک و  رود  نادناخ  امـش  زا  ار 
هب تفگ : دش و  نامیـشپ  دوب  هدز  هک  یفرح  زا  دـنام و  تکاس  درم  نآ  دـیوگ : يوار  . تسا هتخاس  ام  صوصخم  ار  یکاپ  يهیآ  دـنوادخ 
درم نآ  مییاهنامه . ام  ادخ  ربمایپ  نامدج  قح  هب  مییاهنامه . ام  دیدرتیب  ادخ  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دییاهنامه ؟ امـش  ایآ  ادخ 

هب سنا  نج و  زا  ربماـیپ ، نادـناخ  نانمـشد  زا  نم  ایادـخ  تفگ : تفرگ و  نامـسآ  يوـس  هب  رـس  دـنکفا ، رـس  زا  ار  شاهماـمع  تـسیرگ .
: تفگ ییام . اب  دریذپیم و  ادـخ  ینک  هبوت  رگا  يرآ ، دومرف : تسا ؟ زاب  هبوت  هار  نم  يارب  ایآ  تفگ : هاگنآ  میوجیم . يرازیب  تهاگرد 
مالـسلاهیلع و نیـسحلا  نب  یلع  دایزنبا ، دناهتفگ  : دیوگ يرونید  [ . 511 . ] دنتـشک ار  وا  داد  روتـسد  دیـسر ، دـیزی  هب  ربخ  نیا  مدرک . هبوت 
رب قشمد  رهـش  رد  دندیـسر و  ماش  هب  ات  دـندمآ  داتـسرف . دـیزی  شیپ  رمـش ، هبلعث و  نب  نقحم  سیق و  نب  رحز  هارمه  ار  وا  هارمه  تیبلها 

! نانمؤم ریما  يا  تفگ : نخـس  نینچ  رمـش  دندنکفا . دـیزی  ولج  هدرک  دراو  نانآ  اب  زین  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـس  دـندش . دراو  دـیزی 
نامرف هب  ات  میتساوخ  میتفر و  هحفص 241 ] نانآ [  دزن  دندش ، دراو  ام  رب  ناوریپ  زا  رفن  شنادناخ و 60  زا  درم  هارمه 18  رس  نیا  بحاص 

نانآ دمآ و  نایم  هب  اهریشمش  میدرک ، هرصاحم  ار  نانآ  وس  ره  زا  ناهاگحبـص  دنـشاب . گنج  يهدامآ  ای  دنیآ  دورف  دایز  نب  هللادیبع  ریما 
ياهدسج کنیا  میتشک . ار  همه  هک  دیـشکن  لوط  يزیچ  دنزیرگیم ، يراکـش  زاب  زا  هک  ینارتوبک  نونچمه  دـندربیم ، هانپ  رگیدـکی  هب 
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نب دیس  [ . 512 . ] درادن يرئاز  اهـسکرک  اهباقع و  زج  دـنیاهداب و  شزو  ضرعم  رد  دولآ ، كاخ  اهتروص  نینوخ و  اههماج  نایرع و  نانآ 
دیزی دزن  دـندوب ، هتـسب  نامـسیر  هب  هک  یلاح  رد  ار  وا  ناگدـنامزاب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  يهداوناـخ  دـیوگ : يوار  : دـیوگ سوواـط 

هب نامگ  هچ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دیزی ! يا  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  نب  یلع  دنداتسیا ، وا  ربارب  رد  لاح  نآ  رد  نوچ  دندروآ .
ماما رتخد  همطاف  زا  : دیوگ یمزراوخ  [ . 513 . ] دندرک زاب  ار  اهنامسیر  ات  داد  روتـسد  دیزی  دنیبب ؟ تلاح  نیا  رد  ار  ام  رگا  يراد  ادخ  ربمایپ 

رد یتحاران  درک و  تحاران  ار  وا  اـم  يهدـننک  تحاراـن  تلاـح  دـندرک ، دراو  دـیزی  رب  ار  اـم  نوچ  تسا : هدـش  لـقن  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هنوگ نیا  ار  امش  درکیمن و  نینچ  امش  اب  دوب ، يدنواشیوخ  امش  وا و  نیب  رگا  دنک ! تنعل  ار  دایزنبا  ادخ  تفگ : دش . راکـشآ  شاهرهچ 

يرتخد مدوب . نم  شروظنم   ) شخبب نم  هب  ار  كرتـخد  نیا  ناـنمؤمریما ! يا  تفگ : تساـخرب و  ناـیماش  زا  ورخرـس  يدرم  داتـسرفیمن .
ادخ هب  تفگ : ماهمع  متفرگ . ار  بنیز  ماهمع  مرهاوخ و  يهماج  دننک . نینچ  دنزاجم  هک  متـشادنپ  مدیزرل و  دوخ  هب  مدوب .) امیـس  شوخ 

. منک نینچ  مناوتیم  نم  ییوگیم . غورد  وت  تفگ : دش و  نیگمشخ  دیزی  وا . هن  ینک ، نینچ  یناوتیم  وت  هن  يدش . تسپ  یتفگ و  غورد 
يرگید نید  يور و  نوریب  ام  نید  زا  هکنیا  رگم  تسا ، هتـشاذگن  وت  يارب  یقح  نینچ  دـنوادخ  ادـخ ، هب  هن  دومرف : منکیم . مهاوخب  رگا 

نید هب  یناملـسم ، وت  رگا  دومرف : بنیز  دـناهتفر ! نوریب  نید  زا  تردارب  ردـپ و  یهدیم ؟ باوج  نینچ  نم  هب  ایآ  تفگ : دـیزی  ینیزگرب .
مانـشد هناملاظ  هک  طلـسم  تسا  یمکاح  دومرف : بنیز  ادخ ! نمـشد  يا  ییوگیم  غورد  تفگ : ياهدش . تیاده  مدج  ردپ و  نید  ادخ و 

ریز هب  رـس  دش و  هدنمرـش  نامیـشپ و  دیزی  يرگید ! هن  منکیم  تیاکـش  وت  هاگرد  هب  طقف  ایادخ  دزاسیم . روهقم  شتردـق  اب  دـهدیم و 
رب ياو  داب ! تگرم  وش ! رود  نم  زا  وت ! رب  ادخ  تنعل  تفگ : دـیزی  درک . رارکت  ار  دوخ  يهتـساوخ  یماش  درم  نآ  دـنام . تکاس  دـنکفا و 

داجـس ماما  دنیوگ : هحفـص 242 ] دـناهدوب [ . ام  نمـشد  زاـبرید  زا  هک  دـناینادناخ  ناـنآ  تسا ؛ همطاـف  یلع و  رتخد  نیا  وگم ! نینچ  وت !
ناتمارتحا ام  دینک و  تناها  ام  هب  هک  دیـشاب  هتـشادن  عمط  : دناوخ نومـضم  نیا  اب  يرعـش  داتـسیا و  دیزی  ربارب  رد  ات  تفر  ولج  مالـسلاهیلع 

ام رادتـسود  رگا  مینکیمن  تمالم  مه  ار  امـش  میرادن و  تسود  ار  امـش  ام  هک  دنادیم  ادخ  . میرازاین ار  امـش  ام  دـیرازایب و  ار  ام  مینک و 
. تخیر ار  ناشنوخ  تشک و  ار  ود  نآ  هک  رکش  ار  ادخ  دنشاب . ریما  دنتساوخیم  تدج  ردپ و  یلو  ییوگیم ، تسار  تفگ : دیزی  . دیتسین

ماما يدید . هک  درک  نامه  وا  اب  مه  ادـخ  درک . عازن  نم  اب  تموکح  رـس  رب  تخانـشن و  ارم  قح  درک و  محر  عطق  نم  اب  تردـپ  یلع ! يا 
[514 ... ] تسا ردقم  تبث و  یباتک  رد  هکنآ  رگم  ناتدوخ  رد  ای  نیمز  يور  رد  تسین  یتبیصم  چیه  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  مالسلاهیلع  داجس 
، دیسر امش  هب  هک  یتبیصم  ره  :» دناوخ ار  هیآ  نیا  دیزی  دهد . باوج  هچ  تسنادن  وا  هدب و  ار  شباوج  مرسپ  تفگ : دلاخ  شرـسپ  هب  دیزی  »

توبن هراومه  رخص ! دنه و  هیواعم و  رسپ  يا  دومرف : مالسلاهیلع  داجس  ماما  [ » 515 . ] درذگیم رد  يرایسب  زا  دوب و  ناتدوخ  راک  يهجیتن 
رد ادخ  ربمایپ  مچرپ  بازحا ، دحا و  ردب ، گنج  زور  رد  ییایب . ایند  هب  وت  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، هدوب  نم  ناکاین  ناردپ و  يارب  ییاوشیپ  و 
هچ : دـناوخ ار  رعـش  نیا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هاگنآ  دوب . نارفاک  مچرپ  وت  دـج  ردـپ و  تسد  رد  دوب و  بلاطیبا  نب  یلع  مدـج  تسد 

ار ياهدع  دیتفرگ و  يریسا  هب  ار  ياهدع  ؟ دیدرک هچ  مترتع  اب  نم  زا  سپ  دییاهتما ؛ نیرخآ  امش  دیوگ : امـش  هب  ربمایپ  رگا  تفگ  دیهاوخ 
بکترم یمرج  هچ  میاهومع  نادناخ و  مردپ و  نتشک  اب  يدرک و  هچ  یتسنادیم  رگا  دیزی ! يا  وت  رب  ياو  دومرف : هاگنآ  . دیتشغآ نوخ  هب 

همطاف رسپ  هک  یلع  نب  نیسح  مردپ  رس  ایآ  يدادیم . رـس  ناغف  هآ و  هتـسویپ  یتسـشنیم و  اهرازگیر  رب  يدربیم و  هانپ  اههوک  هب  يدش 
يادرف رد  ینامیـشپ  يراوخ و  رب  دیزی  يا  داب  تتراشب  دـشاب !؟ هتخیوآ  ناترهـش  يهزاورد  رب  امـش ، نایم  رد  ادـخ  ربمایپ  يهعیدو  تسا و 

يو دندناشن . دیزی  ربارب  رد  ار  نانآ  دندناوخارف و  ار  ناکدوک  نانز و  هاگنآ  دیوگ : دیفم  خیش  [ . 516 ! ] دوب دنهاوخ  عمج  همه  هک  تمایق 
نینچ نیا  ار  امـش  درکیمن و  نینچ  امـش  اـب  دوب ، يدـنواشیوخ  وا  امـش و  ناـیم  رگا  داـیزنبا ! رب  ادـب  تفگ : دـید ، ار  يدنـسپان  يهنحص 

اب تفرن ؛ تراسا  راب  ریز  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  : دنکیم لقن  نینچ  ثیل  زا  دوخ  دنـس  اب  یناربط  هحفص 243 ] [ . ] 517 . ] داتسرفیمن
رتخد همطاف  هنیکـس و  نیـسح و  نب  یلع  دشیم . هدیمان  فت »  » هک ینیمزرـس  رد  دنتـشک ؛ اجکی  ار  ینارای  دنزرف و  ود  وا و  دندیگنج و  وا 
تشپ ار  هنیکس  داد  روتسد  دنداتـسرف . هیواعم  نب  دیزی  دزن  ار  نانآ  دایزنبا  دوب . غلابان  یناوج  زور  نآ  یلع  دندرب . دایزنبا  دزن  ار  نیـسح 
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ياهبل رب  دیزی  دنداهن . اجنآ  ار  ماما  رـس  دوب . ریجنز  لغ و  رد  نیـسحلا  نب  یلع  دنیبن . ار  شنادنواشیوخ  ردپ و  رـس  ات  دـنهد  رارق  وا  تخت 
تبیـصم و ره  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  . دیلابیم دـندوب  هدرک  ار  هفیلخ  ینامرفان  هک  نادرم  نآ  نتـشک  رب  دزیم و  ماما 

نارگ دیزی  رب  [ » 518 . ] تسا ناسآ  دنوادخ  رب  نیا  تسا و  هدش  تبث  ردقم و  یباتک  رد  دیآ  شیپ  امـش  دوخ  رد  نیمز و  رد  هک  ياهثداح 
: دومرف مالسلاهیلع  داجس  ماما  [ » 519  ] تسامش دوخ  راک  يهجیتن  هکلب   » هک دناوخ  ار  نآرق  يهیآ  نیا  دناوخب ؛ يرعـش  خساپ ، رد  هک  دوب 

ناشزاب ییوگیم ، تسار  تفگ : دیاشگب . ام  ياهریجنز  هک  دراد  تسود  دنیبب ، ریجنز  هب  تلاح  نیا  رد  ار  ام  ادـخ  ربمایپ  رگا  شاب ! هاگآ 
همطاف و دیزاس . ناشکیدزن  ییوگیم ، تسار  تفگ : دروآ . نامکیدزن  هک  دراد  تسود  دنیبب ، رود  ار  ام  ادخ  ربمایپ  رگا  و  دومرف : دـینک .

... دنک ناهنپ  نانآ  دید  زا  ار  ناشردپ  رس  ات  دشیم  اجباج  دوخ  ياج  رد  مه  دیزی  دننیبب . ار  ناشردپ  رهطم  رس  ات  دندیـشکیم  رـس  هنیکس 
نادنزرف و نیـسح و  نب  یلع  ات  داد  روتـسد  دناشن و  دوخ  نوماریپ  مه  ار  ماش  ناگرزب  تسـشن ، تخت  رب  دیزی  نوچ  : دـیوگ يربط  [ . 520]

مالـسلاهیلع داجـس  ماـما  هب  دـیزی  دـندرک . ناـشدراو  دـندرکیم  هاـگن  مدرم  هک  یلاـح  رد  دـننک . دراو  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهداوناـخ 
. يدید هک  درک  نامه  وا  اب  مه  ادخ  درک . عازن  تموکح  رـس  رب  نم  اب  تخانـشن و  ارم  قح  درک و  محر  عطق  نم  اب  تردپ  یلع ! يا  : تفگ
[521 . ] دیوگب هچ  هک  تسنادن  دلاخ  هدب . ار  شباوج  تفگ : دلاخ  شرسپ  هب  دیزی  دناوخ . ار  ۀبیـصم »... نم  باصا  ام   » يهیآ داجـس ، ماما 
اب ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  نوچ  : دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  ۀبیـصم »... نم  باصا  ام   » يهیآ لیذ  یمق  ریـسفت  رد  .

! یلع يا  تفگ : دیزی  دوب ، هتـسب  ریجنز  هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دندرک و  دراو  نوعلم  دـیزی  رب  مالـسلاهیلع  یلع  نارتخد  داجـس و  ماما 
دش و نیگمـشخ  دیزی  تشک . ار  مردـپ  هکنآ  رب  ادـخ  تنعل  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  نب  یلع  تشک . ار  تردـپ  هک  ار  ییادـخ  ساپس 
هب ار  نانآ  یـسک  هچ  دنرادن . نم  زج  یمرحم  ربمایپ  نارتخد  یـشکب ، ارم  رگا  دومرف : ماما  دـننزب . هحفص 244 ] ندرگ [  ار  وا  داد  روتـسد 

هاگنآ تسب . شناتـسد  هب  دـیرب و  شندرگ  زا  لغ  دـندروآ و  ناـهوس  هاـگنآ  ینادرگیمرب . ار  ناـنآ  وت  تفگ : دـناسریم ؟ ناـشیاههناخ 
هب يرآ  تفگ : دیزی  دشابن . یتنم  نم  رب  ار  یـسک  تدوخ  زج  یتساوخیم  دومرف : مدرک ؟ نینچ  ارچ  ینادیم  نیـسح ! نب  یلع  يا  تفگ :
ام يهرابرد  هیآ  نیا  هن ، دومرف : مالسلاهیلع  داجس  ماما  دناوخ . ار  [ » 522 ... ] ۀبیصم نم  مکباصا   » يهیآ دیزی  هاگنآ  دوب . نیمه  مفده  ادخ 
ار نیمز  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، هدـش  تبث  یباتک  رد  دـیآ ، شیپ  امـش  رب  نیمز و  رد  هچ  ره  : » تساـم يهراـبرد  هیآ  نیا  هکلب  هدـشن ، لزاـن 
ام [ 523 . ] دیوشن نامداش  دیروآیم  تسد  هب  هچنآ  رب  دـیروخن و  هودـنا  دـیهدیم  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  تسا . ناسآ  ادـخ  رب  نیا  منیرفایب .

همجرت تسا ، نیشیپ  لقن  هیبش  [ . 524 . ] میوشیمن نامداش  دسریم  ام  هب  هچنآ  هب  میروخیمن و  هصغ  هتفر  نامتسد  زا  هچنآ  رب  هک  مینامه 
هگن دوخ  لباقم  رد  ار  وا  دناسرب . لتق  هب  ار  وا  تفرگ  میمصت  دندروآ ، دیزی  دزن  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نب  یلع  نوچ  : دیوگ يدنوار  . دشن

باوج مالسلاهیلع  داجـس  ترـضح  دوش . وا  نتـشک  بجوم  هک  دشکب  نوریب  یفرح  وا  نابز  زا  ات  تخادرپ  نتفگ  نخـس  هب  وا  اب  تشاد و 
میوگیم و نخس  وت  اب  نم  تفگ : دیزی  دزیم . فرح  دناخرچیم و  ار  نآ  شناتشگنا  اب  هک  دوب  یکچوک  حیبست  مه  شتسد  رد  دادیم ؛

تیاور ادخ  ربمایپ  مدج  زا  مردپ  دومرف : ماما  تساور ؟ نیا  هنوگچ  یهدیم . مباوج  یناخرچیم  تناتشگنا  اب  ار  یحیبست  هک  یلاح  رد  وت 
ینا مهللا  دـناوخیم : اعد  نینچ  تشادیمرب و  یحیبست  دوخ  لباقم  زا  ات  درکیمن  تبحـص  یـسک  اب  زاـمن  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  هدرک 

دادعت هب  هک  یلاح  رد  مدرک ، حبص  نم  ایادخ ! « ) یتحبس هب  ریدا  ام  ددعب  كدجما  كربکأ و  کللهأ و  كدمحأ و  کحبسا و  تحبـصا 
نخـس نارگید  اب  دناخرچیم و  تفرگیم و  تسد  هب  ار  حیبست  هاگنآ  منکیم ). دیجمت  حـیبست و  دـمح و  ار  وت  منادرگیم ، هک  یحیبست 

باوختخر هب  نوچ  و  تسوا . ناـبهگن  دور ، باوختخر  هب  اـت  دراد و  شاداـپ  حـیبست  نیا  هک  دوـمرف  و  دـیوگب ، حـیبست  هکنآیب  تفگیم 
. رگید تقو  ات  تقو  نآ  زا  دمآیم  رامـش  هب  حیبست  وا  يارب  نیا  تشاذگیم و  دوخ  رـس  ریز  ار  حیبست  دناوخیم و  ار  اعد  نامه  تفریم 

بلاغ ار  وا  هک  هداد  یباوج  هک  ماهتفگن  ینخـس  امـش  زا  یکی  اب  زگره  تفگ : راب  دنچ  نوعلم  دیزی  مدرک . نینچ  مدج  هب  ادـتقا  رد  زین  نم 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  نوچ  : دیوگ يدوعـسم  هحفص 245 ] [ . ] 525 . ] دـننک شدازآ  هنب  زا  داد  روتـسد  تشذـگرد و  وا  زا  تسا . هتخاس 

هام دنچ  لاس و  ود  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  شدنزرف  دندرک . دراو  نوعلم  دیزی  رب  تیبلها  هارمه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نب  یلع  دش ، دـیهش 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comلتقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


شیپ دنوادخ  ار  هچنآ  دومرف : نیـسح !؟ نب  یلع  يا  يدید  هنوگچ  تفگ : دید  ار  ترـضح  نآ  دیزی  یتقو  دندرک . دراو  مه  ار  وا  تشاد .
گس زا  دنتفگ : دنداد و  وا  لتق  هب  رظن  درک ؛ وگتفگ  شنارواشم  اب  يو  يهرابرد  دیزی  مدید . دوب  هدرک  ردقم  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  زا 
نانیا یتروشم  رظن  تفگ : نوعلم  دیزی  هب  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  درک و  زاغآ  نخـس  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  رادن ! هگن  ار  شاهچب  دب ،

يو هب  نانآ  دیـسرپ . ار  نانآ  رظن  نوراه  یـسوم و  يهرابرد  هک  هاـگنآ  دـنتفگ ، وا  هب  نوعرف  نانیـشنمه  هک  دوب  يرظن  فـالخرب  وت  يارب 
: دومرف تسیچ ؟ ببس  تفگ : دیزی  دراد . یببس  نیا  یشکب و  ار  ام  هک  دنیوگیم  وت  هب  نانیا  زادنا . ریخأت  هب  ار  ردارب  یسوم و  راک  دنتفگ :

ریز هب  رس  دیزی  دنشکیمن . هدازمارح  ناگیامورف  زج  ار  ءایبنا  نادنزرف  ناربمایپ و  دنتسین . وت  هاوخریخ  نانیا  دندوب و  هدیـسر  دشر  هب  نانآ 
ار نانز  دنداهن و  وا  لباقم  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  هاگنآ  : دیوگ سوواط  نب  دیـس  [ . 526 . ] دنربب نوریب  ار  نانآ  داد  روتـسد  دنکفا و 
، بنیز اما  دروخن . دنفـسوگ  يهلک  زگره  سپ  نآ  زا  يو  دید . مالـسلاهیلع  نیـسح  نب  یلع  دننکن . هاگن  رـس  هب  ات  دـندناشن  شرـس  تشپ 

يا ادخ ! لوسر  بیبح  يا  نم ! نیسح  يا  تفگ : كانزوس  شارخناج و  ییادص  اب  دز و  كاچ  نابیرگ  داتفا ، رهطم  رـس  هب  شهاگن  نوچ 
. تخادنا هیرگ  هب  ار  نارضاح  يهمه  ادخ  هب  دیوگ : يوار  ! هللا لوسر  رتخد  ناهج و  نانز  رورـس  ارهز ، يهمطاف  رـسپ  يا  انم ! هکم و  رـسپ 
! نم بیبح  نیـسح ! يا  تفگیم : نینچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  هبدـن  رد  دوب ، دـیزی  يهناـخ  رد  هک  مشاـهینب  زا  ینز  دوب . تکاـس  دـیزی 

هیرگ هب  ار  ناگدنونش  يهمه  و  ناگدازمارح ...! دالوا  يهتشک  يا  نامیتی ! نانز و  هویم  راهب  يا  ربمایپ ! رسپ  يا  تیبلها ! رورـس  مرورس و 
دیزی لباقم  ار  رـس  دـندرک و  دـیزی  سلجم  دراو  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  نوچ  : دـنکیم لقن  شیوخ  دنـس  اـب  یناربط  [ . 527 . ] تخادنا

وت اب  نم  رگا  ادخ  هب  دـندوب ». رتملاظ  رتنامرفان و  نانآ  دـندوب . ناتـسود  هک  میفاکـشیم  ینادرم  زا  ار  ینارـس  : » تفگ تسیرگ و  دـنداهن ،
رد نیمز و  رد  ياهثداح  چیه  : » دومرف ردام ؟ دنزرف  ارچ  تفگ : دیزی  تسین . نینچ  دومرف : مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  متـشکیمن . ار  وت  مدوب 
نب نامحرلادبع  [ » 528 . ] تسا هدوب  تبث  یهلا  ریدقت  هحفص 246 ] باتک [  رد  نیمز  ندیرفآ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دیآیمن  شیپ  امش  دوخ 

. تسا هتفر  نیب  زا  ربمایپ  رتخد  لسن  اما  تسا ، رامـشیب  دایزنبا ) ردام   ) هیمـس لسن  هک : نومـضم  نیا  اـب  دـناوخ  يرعـش  دوب . اـجنآ  مکح 
رد دنتشاذگ ، دیزی  ولج  هدروآ  ار  رـس  : دیوگ مثعانبا  [ . 529 . ] شاب شوماخ  تفگ : دز و  نامحرلادبع  يهنیـس  رب  درک و  دنلب  تسد  دـیزی 

تخورفیم و رخف  نم  رب  هک  دوب  نیا  تفگ : درک و  سلجم  لـها  هب  ور  هاـگنآ  درکیم . رخاـفت  تسیرگنیم و  نآ  هب  دـیزی  نیرز . یتـشت 
هک تسا  دیزی  کنیا  مدیزی . زا  رتهب  مدوخ  تسوا و  دج  زا  رتهب  مدج  شردام و  زا  رتهب  مردام  تسا و  دیزی  ردـپ  زا  رتهب  مردـپ  تفگیم 

هیلع مردپ و  دوس  هب  دنوادخ  تساخرب ، همـصاخم  هب  شردپ  اب  مردپ  تسا ، دیزی  ردپ  زا  رتهب  مردپ  تفگیم  هکنیا  اما  تسا . هتـشک  ار  وا 
. تسا رتهب  مردام  زا  ربمایپ  رتخد  همطاف  دیوگیم ؛ تسار  ار  نیا  تسا ، دیزی  ردام  زا  رتهب  شردام  هک  نخس  نیا  اما  و  درک . مکح  شردپ 

اما تسا . ربمایپ  زا  رتهب  مدج  هک  دیوگب  دـشاب و  نمؤم  تمایق  ادـخ و  هب  هک  تسین  سک  چـیه  تسا ، دـیزی  دـج  زا  رتهب  شدـج  هکنیا  اما 
زا دهدیم و  دهاوخب  سک  ره  هب  تسا ؛ یهاشداپ  کلام  دـنوادخ  : » هک تسا  هدـناوخن  ار  هیآ  نیا  دـیاش  تسا ، نم  زا  رتهب  شدوخ  هکنیا 

ياهنادـند رب  ار  نآ  تساوخ و  ار  نارزیخ  بوـچ  ناـگنآ  [ . 530 .« ] تساـناوت زیچ  ره  رب  ادـخ  دریگیم و  ار  یهاـشداپ  دـهاوخب  سک  ره 
دوخ بوچ  اب  ایآ  دیزی ! وت  رب  ياو  تفگ : يرگید  ای  یملس  يهزربوبا  دوب ! راتفگ  شوخ  هللادبعابا  تفگیم : دزیم و  مالـسلاهیلع  نیـسح 

ناناوج رورس  امـش  دومرفیم : دیـسوبیم و  ار  شردارب  وا و  ياهبل  ادخ  ربمایپ  مدید  هک  مهدیم  یهاوگ  ینزیم ؟ نیـسح  نادند  بل و  رب 
وت عیفش  ییآیم و  تمایق  زور  دیزی ! يا  وت  اما  دهد ! رارق  ناشهاگیاج  ار  خزود  دنک و  ناشتنعل  ار و  امش  ناگدنـشک  دشکب  ادخ  دیتشهب .

هاگنآ دندرک . شنوریب  داد  روتسد  دش و  نیگمشخ  دیزی  . تسا ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شعیفـش  دیآیم و  نیا  تسا و  دایزنبا 
، دیزی دنتفگیم : نم  هب  و  دندوب ، دندش  هتـشک  ردب  رد  هک  مناکاین  شاک  هک : نومـضم  نیا  اب  دناوخ ، ار  يرعبز  نب  هللادبع  ياهرعـش  دیزی 

لسن زا  مریگن ، ماقتنا  ربمایپ  نادنزرف  زا  رگا  دوزفا : شدوخ  زا  ار  تیب  نیا  هاگنآ  دوب . ردب  خساپ  رد  میداد  ماجنا  هچنآ  دنکن . درد  تتـسد 
هحفص 247 ] [ . ] 531 . ] متسین هبتع 

ماش رد  بنیز  ترضح  يهبطخ 
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ماما رـس  دـندش و  دراو  دـیزی  رب  تیبلها  مالـسلاهیلع و  داجـس  ماما  نوچ  : دـنکیم تیاور  نارگید  مشاهینب و  ناگرزب  زا  قودـص  خـیش 
ترضح نآ  ياهنادند  رب  ندز  هب  درک  عورش  تشاد ، تسد  رد  هک  یبوچ  اب  دنتشاذگ ، یتشت  رد  دیزی  ولج  هدروآ ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

شاک . تسا هدش  لزان  ییحو  هن  هدمآ و  يربخ  هن  دندرک ، يزاب  تموکح  اب  مشاهینب  ...( کلملاب مشاه  تبعل  : ) دناوخیم ار  راعشا  نیا  و 
: دنتفگیم دندشیم و  هتخورفا  هرهچ  یلاحشوخ  زا  ، دندیلانیم زیت  ياهغیت  ندمآ  دورف  زا  جرزخ  موق  هک  دندوب  دهاش  ردب  رد  هک  مدادجا 
، دمحا نادنزرف  زا  رگا  میتسین  فدنخ  زا  . دـش ربارب  باسح ، میدـیرفآ و  رگید  يردـب  میداد و  ار  ردـب  رفیک  ! دابم لش  تناتـسد  دـیزی ! يا 
! ربمایپ بیبح  يا  نیسح ! ای  دز : ادص  كانزوس  ییادص  اب  دز و  كاچ  نابیرگ  دید ، ار  هنحص  نآ  بنیز  نوچ  ! مریگن ار  ناشیاهراک  ماقتنا 

یهاگن داتسیا و  اپ  هب  سپـس  دوب . تکاس  دیزی  دنایرگ . ار  همه  یفطـصم ! دمحم  رـسپ  يا  ارهز ! يهمطاف  يهداز  يا  انم ! هکم و  دنزرف  يا 
زا هن  میرباص ؛ یهلا  ياضر  هب  ام  هک : دومن  مالعا  درک و  راهظا  ار  ربمایپ  تـالامک  زاـغآ ، رد  درک و  هباـطخ  هب  عورـش  دـنکفا و  سلجم  هب 

ناحبـس يادخ  دومرف  تسار  ایبنا . رورـس  مدـج  رب  دورد  نایناهج . راگدرورپ  يارب  دـمح  : دـناوخ هبطخ  نینچ  هاگنآ  تشحو . میب و  يور 
نیمز هک  نیمه  ایآ  دیزی ! يا  [ » 532 . ] دنتفرگ هرخسم  هب  دندرک و  بیذکت  ار  یهلا  تایآ  هک  دش  نآ  دندرک ، دب  هک  نانآ  ماجنارـس  : » هک

رد ام  يراوخ  يهیام  نیا  هک  یتشادـنپ  یتشگ ، طلـسم  ام  رب  يدیـشک و  ریجنز  هب  ناریـسا  نوچمه  ار  ام  یتفرگ و  گنت  ام  رب  ار  نامـسآو 
هب هنارورغم  يدنکفا و  غامد  هب  داب  ور  نیا  زا  تسا ؟ یتلزنم  مارتحا و  ادخ  دزن  ار  وت  تسوت و  رب  دـنوادخ  تنم  تمارک و  ادـخ و  هاگـشیپ 

ار یتموکح  تسا و  هتفای  ناماس  تیارب  اهراک  وت و  ماک  هب  ایند  هک  يدید  نوچ  یتسـشن ، دنـسم  رب  هنالفاغ  هنامداش و  یتخادـنا و  هاگن  ام 
دنرادنپم نارفاک  : » دومرف هک  يدرک  شومارف  ار  ادـخ  نخـس  ایآ  زاتم ! هنالهاج  ردـق  نیا  رتمارآ ! تشگ ! مهارف  وت  يارب  تسام  نآ  زا  هک 

يا [ . 533 . ] تسا هدـننک  راوخ  یباذـع  نانآ  يارب  و  دـنیازفیب ، ناشناهانگ  رب  اـت  هکلب  تسا ، کـین  ناـنآ  يارب  میداد ، ناـشتلهم  نوچ  هک 
هب ار  ربماـیپ  نارتخد  هحفـص 248 ] ياهداد و [  اـج  اـههدرپ  تشپ  ار  دوخ  نازینک  ناـنز و  هک  تسا  تلادـع  زا  اـیآ  ناگدـش ! دازآ  دـنزرف 

دننادرگیم رهش  هب  رهش  ار  نانآ  نانمشد ، ياهتخاس و  راکشآ  ار  ناشاههرهچ  هدیرد و  ار  ناشتمرح  ياههدرپ  ینادرگیم ، هتفرگ  يریـسا 
هن دنزودیم ؛ مشچ  نانآ  يهرهچ  هب  تسپ  فیرش و  رضاح و  بیاغ و  کیدزن و  رود و  دنرگنیم و  نانآ  هب  یناتسهوک  ینابایب و  مدرم  و 

نید ربماـیپ و  هب  تبـسن  تراـکنا  ادـخ و  رب  وت  ناـیغط  يور  زا  همه  نیا  . تسه یـسک  ناـشنایماح  زا  هن  دـنراد و  یتسرپرـس  ناـشنادرم  زا 
هدز و نادند  ار  نادیهـش  رگج  شناهد ، هک  تشاد  دیما  یـسک  يزوسلد  تبقارم و  هب  ناوتیم  هنوگچ  تسین . تفگـش  وت  زا  و  تسادخ ،

يور هب  هتساخرب و  گنج  هب  هتسارآ و  رکشل  نالوسر ، رورس  اب  زیتس  رد  هتسویپ  هدییور و  نادنمتداعـس  نوخ  زا  شتـشوگ  هدنکفا و  رود 
رتراکشآ و ینمـشد  رد  رتتخـسرس و  ربمایپ  قح و  راکنا  رد  هک  یناسک  تسا ؛ هدیـشک  ریـشمش  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

نادناخ ام  اب  ینمشد  رد  سپ  دناهتشاد . لد  رد  ردب  ناگتـشک  زا  هک  تسا  ياهنیک  رفک و  يهجیتن  اهنیا  دنرتشکرـس ! راگدرورپ ، هب  تبـسن 
زا دروآیم و  نابز  رب  دزاسیم و  راکشآ  ربمایپ  هب  ار  دوخ  رفک  تسا و  هنازوت  نیک  هنانمـشد و  ام  هب  شهاگن  هک  یـسک  دنکیمن  گنرد 

يداش هک  دنزیم  ادص  ار  دوخ  ناردپ  مرشیب ، هناخاتسگ و  وا ، نادنزرف  ندرک  ریسا  ربمایپ و  نادنزرف  نتـشک  هب  تبـسن  یلاحـشوخ  يور 
هب تسا . راکـشآ  شاهرهچ  رد  يداش  دنزیم و  بوچ  دوب ، ربمایپ  هاگهسوب  هک  هللادبعابا  ياهنادند  رب  دنیوگ ! دازیرم  تسد  وا  هب  دـننک و 

ادـص ار  تناردـپ  يدروآرب و  ار  ام  يهشیر  يدز و  رتشین  نیرید  مخز  رب  تشهب ، ناناوج  رورـس  نوخ  نتخیر  اب  دـیزی ! يا  دـنگوس  مناج 
وزرآ يدوزب  دنونـشیم و  ار  تیادص  هکنآ  نامگ  هب  يدز  ادص  ار  تناردـپ  یتسج و  برقت  تکرـشم  ناکاین  هب  يو  نوخ  نتخیر  اب  هدز 

تنمـشد يوریم و  یهلا  مشخ  يوس  هب  ینیبب  هک  یتقو  دـییازیمن ، ار  وت  تردام  دـشیم و  عطق  لش و  تناتـسد  شاـک  هک  درک  یهاوخ 
هک رابب  نانآ  رب  ار  دوخ  مشخ  ریگب و  ام  رب  ناملاظ  زا  ار  ام  ماقتنا  ناتـسب و  ار  ام  قح  ایادـخ ! . تسا ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 

تسوپ زج  یلو  يدرک ، ار  دوخ  راک  دیزی ! يا  دنتسکش . ار  ام  تمرح  دنتشک و  ار  ام  نایماح  دنتخیر و  ار  ام  يوربآ  دنتخیر و  ار  ام  نوخ 
هتسکش ار  ناشتمرح  يراد و  شود  رب  ربمایپ  نادنزرف  نتشک  زا  هک  هانگ  نیمه  اب  يدوزب  يدیربن . ار  دوخ  تشوگ  زج  يدیردن و  ار  دوخ 
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ار ناشاهیگدـنکارپ  دـنکیم و  عمج  ار  همه  دـنوادخ  هک  هاـگنآ  دـش ؛ یهاوخ  دراو  ادـخ  ربماـیپ  روضح  هب  ياهتخیر  ار  شترتع  نوخ  و 
و  » شابم نامداش  نانآ  نتشک  اب  سپ  دناتسیم . ناشنانمـشد  زا  ار  ناشقح  دریگیم و  ماقتنا  ناشیا  هب  ناگدننک  ملظ  زا  دشخبیم و  ناماس 

لضف زا  دنوادخ  هک  یشاداپ  هب  دنروخیم و  يزور  دناهدنز و  ناشراگدرورپ  دزن  هکلب  دناهدرم ، دندش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  رادنپم 
دشاب و تنمـشد  ادخ  ربمایپ  دشاب و  مکاح  یلو و  هک  تسا  سب  وت  يارب  ادخ  [ ». 534 . ] دننامداش هحفص 249 ] تسا [  هداد  نانآ  هب  دوخ 
زا کی  مادک  تسا و  ناملاظ  يارب  يدب  شاداپ  هک  دنادب  تخاس ، طلسم  ناناملـسم  يهدرگ  رب  ار  وت  هک  نآ  تسا  دوز  نابیتشپ . لیئربج ،

يهرابرد باطخ  هک  تسور  نآ  زا  هن  مرامشیم  گرزب  ار  تشنزرس  مهاکیم و  وت  ردق  زا  هکنیا  تسا . رتهارمگ  رتدب و  شهاگیاج  امش 
اهناج هدش و  تخـس  دیراد  هک  اهلد  نآ  یتخاس . رادـغاد  ار  ناشیاهلد  نایرگ و  ار  ناناملـسم  ياهمـشچ  هکنآ  زا  سپ  تسا ، دـنمدوس  وت 

ناکاپ و هکنآ  تفگش  تسا . هدرورپ  هجوج  هدرک و  هنال  اهنآ  رد  ناطیش  تسا و  ربمایپ  تنعل  ادخ و  مشخ  زا  هدنکآ  اهندب  هدرک و  نایغط 
زا اـم  نوـخ  هک  ناـنآ  تسد  هـب  دـنوشیم ؛ هتـشک  دـساف  راـکهبت  ناـمدود  دـیلپ و  ناگدـشدازآ  تـسد  هـب  ایـصوا  لـسن  ناـگدازربمایپ و 
رد هتـشگ و  هدنرد  ياهگرگ  يهمعط  ناشیاهدسج  هک  كاپ  نادیهـش  نآ  دناهدرب . ورف  ام  ياهتـشوگ  رد  نادند  دـکچیم و  ناشیاههجنپ 

ناـیز و يهیاـم  هک  دـید  یهاوخ  يرامـشیم ، شیوخ  يارب  یتمینغ  ار  اـم  زورما  رگا  تسا . هدـش  هدولآ  كاـخ  هب  اـهراتفک  لاـگنچ  ریز 
ادخ دزن  تیاکـش  . دنکیمن یمتـس  چیه  ناگدنب  هب  زین  دـنوادخ  تفای و  یهاوخن  يزیچ  شیوخ  ياهلمع  زج  هک  زور  نآ  میاوت ؛ نارـسخ 

هب دـنگوس  شوـکب . یناوـتیم  هچ  ره  دـنب و  راـک  هب  يراد  گـنرین  هچ  ره  سپ  تسادـخ . میوزرآ  دـیما و  تسوا و  رب  ماهـیکت  مربیم و 
دوبان وحم و  زگره  ام  داـی  ماـن و  تسا ، هتـشاد  یمارگ  ار  اـم  یگدـیزگرب  توبن و  اـب  هدیـشخب و  نامتفارـش  نآرق  یحو و  اـب  هک  ییادـخ 

دودـحم و تتموکح  نارود  لـطاب و  تاهشیدـنا  هک  تسا  نآ  زج  رگم  ددرگیمن و  هتـسش  وت  ناـماد  زا  زین  اـم  نتـشک  گـنن  دوشیمن و 
دوخ ناتسود  يارب  هک  ساپـس  ار  ادخ  ! راکزواجت نارگمتـس  رب  ادخ  تنعل  اله ! دهدیم : ادن  يدانم  هک  زور  نآ  تسا ؛ هدنکارپ  تعامتجا 

ناوضر و تمحر و  هب  ار  نانآ  دوب ، شاهدارا  هچنآ  هب  ندیسر  يهلیس  هب  داد ؛ رارق  تداهـش  ار  شناگدیزگرب  ماجرف  دز و  مقر  ار  تداعس 
میهاوخیم ادخ  زا  تشگن . هدومزآ  نانآ  هب  وت  زج  یـسک  دشن و  تخبدـب  وت  زج  یـسک  نانآ  نتـشک  اب  تخاس و  لقتنم  شیوخ  شزرمآ 

نامیارب هتسیاش  یتشگزاب  بوخ و  ینیـشناج  هک  میهاوخیم  وا  زا  دزاس . راشرـس  ار  نامترخآ  يهریخذ  باوث و  لماک و  ار  نامـشاداپ  هک 
هحفص 250 ] [ . ] 535 . ] تسا تبحماب  نابرهم و  وا  هک  دراد  ررقم 

دیزی سلجم  رد  داجس  ماما  يهباطخ 

ربنم رب  بیطخ  دوش . ییوگدب  مالسلاامهیلع  یلع  نیسح و  زا  مدرم  شیپ  ات  دش  مهارف  يربنم  بیطخ و  داد  روتـسد  دیزی  : دیوگ یمزراوخ 
داجس ماما  دوتس . ناوارف  ار  هیواعم  دیزی و  تفگ و  دب  رایسب  مالـسلاهیلع  نیـسح  مالـسلاهیلع و  یلع  زا  ادخ ، يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و 

. زاس هدامآ  خزود  رد  ار  تهاگیاج  یتخورف ؟ قولخم  ياضر  هب  ار  ادخ  مشخ  وگنخس ! يا  وت  رب  ياو  دیـشک : دایرف  وا  رـس  رب  مالـسلاهیلع 

. دشاب نارضاح  يارب  یشاداپ  یهلا و  ياضر  نآ  رد  هک  میوگب  ینخـس  مورب و  اهبوچ  نیا  يالاب  زین  نم  هدب  هزاجا  دیزی ! يا  دومرف : هاگنآ 
ندرک اوسر  اب  زج  دور ، ربنم  رگا  تفگ : میونـشب . وا  زا  يزیچ  دیاش  دورب . ربنم  رب  هدب  هزاجا  نانمؤمریما ! يا  دنتفگ : مدرم  تفریذپن . دیزی 

هک دناینادناخ  زا  نانیا  تفگ : دیزی  دیوگ : نخـس  وکین  دناوتیم  هزادنا  هچ  وا  رگم  دنتفگ : دمآ . دـهاوخن  دورف  نایفـسوبا  نامدود  نم و 
یهلا يانث  دـمح و  تفر و  ربنم  رب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  داد . هزاجا  دـیزی  ات  دـندرک  رارـصا  ردـق  نآ  تسا . هدـناشن  ناـشناج  رد  شناد 
هدرک اطع  ام  هب  زیچ  شش  مدرم ! يا  : دومرف نینچ  هلمج  زا  تخاس . نایرگ  ار  اهمـشچ  ناساره و  ار  اهلد  هک  دناوخ  ياهبطخ  هاگنآ  تفگ .

هدش و هداد  نانمؤم  لد  رد  تیبوبحم  تعاجش و  تحاصف و  یگدنشخب و  يرابدرب و  شناد و  ام  هب  دناهدیشخب . نامتلیضف  زیچ  تفه  اب  و 
رایط و رفعج  قیدص و  یلع  تسام ؛ زا  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هدیزگرب ، ربمایپ  هک  دناهداد  يرترب  اهتلیضف  نیا  هب  ار  ام 
زا تشهب  ناـناوج  رورـس  ود  تما و  نیا  يهداون  ود  تساـم ؛ زا  لوتب  يهمطاـف  ناـهج  ناـنز  رورـس  تساـم ؛ زا  لوسر  ادـخ و  ریـش  هزمح 
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مزمز و انم و  هکم و  دنزرف  منم  منکیم : یفرعم  ار  منادناخ  نامدود و  دسانشیمن ، هک  ره  دسانشیم . هک  دسانـشیم  ارم  سک  ره  تسام ؛
هنهرب ياپ  درک و  اپ  هب  شفک  دیشوپ و  ادر  سابل و  هک  یسک  نیرتهب  دنزرف  منم  دربیم ؛ تاکز  شیوخ  يادر  اب  هک  منآ  يهداز  نم  افص ؛

زا دـش و  راوـس  قارب  رب  هـک  نآ  دـنزرف  مـنم  تـفگ ؛ کـیبل  درازگ و  جـح  درک ، یعـس  فاوـط و  هـک  یـسک  نیرتـهب  دـنزرف  مـنم  تـفر ؛
هب ار  وا  لـیئربج ، هـک  نآ  دـنزرف  مـنم  درب . جارعم  هـب  ار  وا  هـک  ییادـخ  تـسا  هزنم  درک . هنابـش  ریــس  یــصقالادجسم  اـت  مارحلادجــسم 

زامن نامـسآ  ناگتـشرف  اب  هک  نآ  دـنزرف  منم  رتکیدزن ؛ مه  نامک  ود  زا  دـش ، کیدزن  ادـخ  هب  هک  نآ  دـنزرف  منم  دـناسر ؛ یهتنملاةردـس 
هک نآ  رـسپ  منم  یـضترم ، یلع  یفطـصم و  دمحم  رـسپ  منم  درک ، یحو  وا  رب  تساوخیم  هچنآ  لیلج  يادخ  هک  نآ  دنزرف  منم  دـناوخ ؛
ود اب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربارب  رد  هک  نآ  رـسپ  منم  دـندش ؛ تسرپاتکی  هکنآ  ات  دـیلام  كاخ  هب  ار  ناـشکندرگ  ینیب 

نینح ردـب و  رد  دـناوخ و  زامن  هلبق  ود  هب  تشاد و  تکرـش  تعیب  ود  رد  دومن و  ترجه  ود  درک و  راکیپ  هزین  ود  اـب  دـیگنج و  ریـشمش ،
ریلد ریش  نادحلم ؛ يهدنبوک  مهرد  ناربمایپ ، ثراو  نانمؤم ، نیرتهتسیاش  دنزرف  هحفص 251 ] منم [  دشن . رفاک  ادخ  هب  مد  کی  دیگنج و 

لوسر نیـسای و  لآ  زا  هدـننک  ماـیق  نیرترب  نایابیکـش و  نیرتروبـص  ناگدـننک ، هیرگ  جاـت  نادـباع ، رویز  ناگدـنمزر ، غورف  ناناملـسم ،
نامیپ يهدنـشک  ناناملـسم و  میرح  زا  عفادم  دنزرف  منم  دـش ؛ يرای  لیئاکیم  اب  دـش و  تیامح  لیئربج  اب  هک  نآ  منم  نایناهج . راگدرورپ 

ياریذـپ نیتسخن  شیرق ، يهرهچ  نیرتراختفارپ  درک ، داهج  شزوت  نیک  نانمـشد  اـب  هک  نآ  ناگتـشگرب ؛ نید  زا  نارگمتـس و  ناـنکش و 
نابز ناقفانم ؛ ناج  رب  ادخ  ياهریت  زا  يریت  ناکرـشم و  هدننک  نک  هشیر  ناشکرـس و  يهدنبوک  مه  رد  نمؤم ، نیرتهقباساب  ادـخ ، توعد 

، عاجـش درمناوج  يهدنـشخب  راوگرزب  یهلا ، ملع  هاگیاج  ادخ و  تمکح  ناتـسوب  قح ، نامرف  نابیتشپ  ادـخ ، نید  روای  نادـباع ، تمکح 
هدنکارپ اهلسن و  يهدننک  عطق  رادهدنز ، بش  ریلد  راوتسا ، يهدش  بیذهت  رادهزور ، روبص  روآمزر ، زاتشیپ  ادخ ، یضرم  یضار و  یحطبا 

دورو ماگنه  اهگنج  رد  هک  روالد  ریش  ناملـسم ، نیرتتخـسرس  نیرتمزعاب و  نیرتروآنابز ، نیرتروالد ، نیرتتماقتـسااب ، اههورگ ، زاس 
زاجح و ریـش  تخیریم ؛ نیمز  رب  تخرد  گرب  لثم  ار  نانآ  نیگمهـس  يداب  نوچ  درکیم و  ورد  ار  نانمـشد  اهنانع ، یکیدزن  اـههزین و 
، يرجاهم يرجش  يدحا ، يردب  ياهبقع ، یفیخ  یماهت ، یحطبا  یندم ، یکم  قاقحتسا ، صن و  اب  ياوشیپ  قارع ، نامرهق  زاجعا ، بحاص 

باهش اههورگ ، يهدنبوک  مهرد  اهیتفگش ، رهظم  نیسح ، نسح و  ربمایپ ، طبس  ود  ردپ  انم ، رعشم و  ثراو  مزر ، نادیم  ریـش  برع ، رالاس 
دنزرف منم  تسا . مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مدج  نآ  بلاغ ، ره  رب  زوریپ  ایوج ، ره  بولطم  ادخ ، زوریپ  ریش  راگدنام ، غورف  ینارون و 

ات درک  یفرعم  ار  دوخ  تفگ و  منم  منم  ردـق  نآ  دـیوگ : يوار  . ربمایپ نت  يهراپ  منم  كاپ ؛ يوناب  دـنزرف  منم  نانز ؛ رورـس  ارهز  يهمطاف 
. درک عطق  ار  وا  مالک  ناذا  دیوگ . ناذا  هک  داد  روتـسد  نذؤم  هب  تشگ . كانمیب  هنتف  زورب  زا  دیزی  دش و  دنلب  هلان  هیرگ و  هب  همه  يادـص 
. دوشیمن كرد  ساوح  اـب  هک  ساـیقیب  يریبـکت  مرامـشیم ؛ گرزب  ار  ادـخ  دومرف : ماـما  تفگ ، ربـکا » هللا   » نذؤم نوچ  دـش . شوماـخ 

ییاـتکی هب  مناوختـسا  زغم و  منوخو ، تشوگ  تسوپ و  وم و  دومرف : هللا » ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  : » تفگ نوچ  تسین . ادـخ  زا  رتگرزب  يزیچ 
دج دمحم »  » نیا دیزی ! يا  تفگ : درک و  دیزی  هب  ور  ربنم  زارف  زا  ماما  هللا » لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  : » تفگ نوچ  دـهدیم . تداهـش  ادـخ 

يوار ؟ یتشک ار  وا  نامدود  ارچ  سپ  تسا ، نم  دـج  ییوگب  رگا  ياهتفگ و  غورد  هک  تسوت  دـج  يرادـنپیم  رگا  وت ؟ دـج  اـی  تسا  نم 
ماما زا  شیوخ  دنـس  اب  یمزراوخ  هحفـص 252 ] [ . ] 536 . ] دـناوخ ار  رهظ  زاـمن  تفر و  ولج  دـیزی  تفگ . ار  هماـقا  ناذا و  نذؤم  دـیوگ :

نیـسح رـس  تفرگیم . بارـش  سلجم  وا  دـندروآ ، دـیزی  شیپ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـس  نوچ  : دـنکیم تیاور  مالـسلاهیلع  داجس 
يو تشاد . روضح  وا  سلاجم  زا  یکی  رد  مور  هاشداپ  يهداتسرف  يزور  دروخیم . بارش  نآ  يور  رب  داهنیم و  دوخ  ولج  ار  مالسلاهیلع 

هاشداپ دزن  یتقو  تفگ : يراد ؟ راک  هچ  رس  نیا  اب  تفگ : دیزی  تسیک ؟ رس  نیا  برع ! هاشداپ  يا  تفگ : دوب . مور  ناگرزب  فارـشا و  زا 
کیرـش وـت  يداـش  رد  اـت  میوـگب  مه  ار  نآ  بحاـص  رـس و  نـیا  ربـخ  مراد  تـسود  دـسرپیم . ماهدـید  هـچ  ره  زا  وا  مدرگرب ، ناـمدوخ 

؟ یسک هچ  رتخد  دیسرپ : ارهز . يهمطاف  تفگ : تسیک ؟ شردام  دیـسرپ : تسا . بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  رـس  نیا  تفگ : دیزی  . دشاب
یکی نم  هک  نادب  تسین . وت  نییآ  زا  رتتسپ  ینییآ  چیه  داب ! وت  نییآ  وت و  رب  فا  تفگ : مور  هاشداپ  يهداتـسرف  ادخلوسر . رتخد  تفگ :
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ار میاپ  ریز  كاخ  كربت ، ناونع  هب  دنرامـشیم و  گرزب  ارم  نایحیـسم  تسا . هلـصاف  يدایز  ناردـپ  وا  نم و  نایم  مدوواد و  ناگداون  زا 
ردام کی  زج  ادخ  لوسر  وا و  نیب  هک  یلاح  رد  دیـشکیم ، ار  ناتربمایپ  رتخد  رـسپ  امـش  مدوواد و  ناگداون  زا  نم  هک  ایوگ  دنرادیمرب ،

. مونشب ات  وگب  تفگ : ياهدینش ؟ ار  رفاح  يهسینک  ثیدح  ایآ  دیزی ! يا  تفگ : وا  هب  هداتـسرف  هاگنآ  تسا !؟ ینییآ  هچ  نیا  تسین . هلـصاف 
هک بآ  طسو  يرهـش  زج  تسین ، يدابآ  چـیه  نآ  رد  تسا ؛ لاس  کی  يهزادـنا  هب  نآ  ریـسم  هک  تسا  ییایرد  نیچ  ناـمع و  نیب  تفگ :

دوع نآ  ناتخرد  دنربیم . اجنآ  زا  ربنع  توقای و  روفاک و  تسین . نآ  یگرزب  هب  يرهـش  نیمز  يور  تسا و  خـسرف  نآ 80  ضرعو  لوط 
نیرتگرزب هک  تسا  يرایـسب  ياههسینک  رهـش ، نآ  رد  درادن . تموکح  اجنآ  رد  یهاشداپ  چـیه  تسا و  نایحیـسم  تسد  رهـش  نآ  تسا .

هک تسا  یغالا  مس  دنیوگیم  هک  تسا  مس »  » کی نآ  نورد  هک  هتخیوآ  نیرز  ياهقح  نآ  بارحم  رد  تسا . رفاح  يهسینک  اهدـبعم  نآ 
ترایز هب  نایحیـسم  زا  یهوبنا  هلاس  همه  دناهتـسارآ . مشیربا  ابید و  تارهاوج و  الط و  اب  ار  هقح  نآ  فارطا  دـشیم . راوس  نآ  رب  یـسیع 

عضو و نیا ، دـننکیم . هضرع  ادـخ  هاـگرد  هب  ار  دوـخ  ياـهتجاح  نآ  تکرب  هب  دنـسوبیم و  ار  نآ  دـنخرچیم و  هقح  فارطا  هتفر ، نآ 
امش و زگره  ادخ  دیشکیم ؟ ار  ناتربمایپ  رتخد  رسپ  امش  تسا و  هدوب  یـسیع  غالا  دنرادنپیم  هک  تسا  یغالا  مس  هب  تبـسن  نانآ  تداع 
ار ام  دـنک  ییوجبیع  ام  زا  ددرگزاب و  دوخ  روشک  هب  رگا  دیـشکب . ار  یحیـسم  نیا  تفگ : شنایفارطا  هب  دـیزی  . درادـن هتـسجخ  ار  ناـتنییآ 
. يرآ تفگ : یشکب ؟ ارم  یهاوخیم  ایآ  دیزی ! يا  تفگ : دنـشکب ، ار  وا  دنهاوخیم  هک  درک  ساسحا  یحیـسم  نآ  نوچ  دزاسیم . اوسر 
ات مدوب  تفگش  رد  وا  نخس  زا  یتشهب . لها  وت  یحیسم ! يا  دومرف : نم  هب  مدید ، باوخ  رد  ار  ناتربمایپ  بشید  نم  هک  نادب  سپ  تفگ :
ار رـس  هاگنآ  تسوا . يهداتـسرف  هدنب و  دمحم  تسین و  يدوبعم  دـنوادخ  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  هحفص 253 ] دمآ [ . شیپ  هنحـص  نیا 

هلمح دیزی  هب  دروآ و  گنچ  هب  ار  يریشمش  یحیسم  نآ  هک  هدش  تیاور  . دش هتشک  هکنآ  ات  دیـسوبیم  ار  نآ  دینابـسچ و  هنیـس  هب  هتفرگ 
زین [ . 537 . ] تداهـش تداهـش ، تفگیم : هک  یلاـح  رد  دنتـشک ، ار  وا  دـندش و  عناـم  دـیزی  وا و  نـیب  ناراکتمدـخ  دـشکب . ار  وا  اـت  درک 
نوچ دنوش . شاهناخ  دراو  ات  داد  روتسد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تیبلها  هب  دنزیوایب و  شاهناخ  رد  رب  ار  رهطم  رس  داد  روتسد  دیزی  : دیوگ

اهـسابل و يهمه  دـندرک و  لابقتـسا  نانآ  زا  نیـسح  رب  هلان  نویـش و  هیرگ و  هب  هیواعم  لآ  ناـنز  يهمه  دـندش ، دـیزی  يهناـخ  دراو  ناـنز 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  رسمه  رتشیپ  هک  دیزی  رـسمه  رماع  نب  هللادبع  رتخد  دنه ، دنتخاس . اپرب  متام  زور  هس  دندروآرد و  ار  دوخ  ياهتنیز 

ار وا  دیزی  تسا !؟ هتخیوآ  نم  يهناخ  رد  رب  همطاف  رسپ  رس  ایآ  تفگ : درک و  هلمح  دیزی  هب  دیرد و  ار  هدرپ  دمآ و  نوریب  هنهرب  رـس  دوب ،
دیزی هاگنآ  شدشکب ! ادخ  تشک . ار  وا  درک و  هلجع  دایزنبا  نک . هیرگ  ادخ  لوسر  رتخد  رـسپ  رب  رـس و  نآ  رب  يرآ ، تفگ : دـناشوپ و 

ياج هناگادج  ياهناخ  رد  ار  نانز  داد  روتـسد  دـیزی  هاگنآ  : دـیوگ دـیفم  خیـش  [ . 538 . ] دروآ دورف  دوخ  صوـصخم  يهناـخ  رد  ار  ناـنآ 
[539 . ] دندنام اجنآ  زور  دـنچ  دوب . دـیزی  يهناخ  هب  لصتم  هک  ادـج  ياهناخ  دوب ؛ نانآ  اب  مه  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  ناشردارب  دـنداد و 
زا هک  دنرادهگن  ییاج  رد  مالسلاهیلع  داجس  ماما  اب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ناکدوک  نانز و  داد  روتـسد  نوعلم  دیزی  : دیوگ يروباشین  لاتف  .
دید باوخ  رد  قشمد ، رد  هنیکـس  : دیوگ امننبا  [ . 540 . ] تخادـنا تسوپ  ناشیاهتروص  هک  اجنآ  ات  درکیمن  ظفح  ار  نانآ  امرگ  اـمرس و 

یناوجون مالغ  ناشهارمه  دناهتفرگ و  رب  رد  ار  نانآ  ناگتشرف  تسا . راوس  يدرمریپ  اهنآ  زا  کی  ره  رب  دیآیم ، رون  زا  هقان  جنپ  ایوگ  هک 
لوسر رب  مالس  متفگ : دناسریم . تمالس  تدج  هنیکـس ! يا  تفگ : دش و  نم  کیدزن  دمآ و  نم  شیپ  مالغ  نآ  دنتفر ، هک  اههقان  تسا .

، تسا هللا  یفص  مدآ  یلوا  تفگ : دنتـسیک ؟ اههقان  رب  راوس  ناراوگرزب  نیا  متفگ : تشهب . نارازگتمدخ  زا  یکی  تفگ : یتسیک ؟ وت  ادخ !
دتفایم و هتفرگ و  دوخ  نساحم  رب  تسد  هک  نیا  سپ  متفگ : ادخ . حور  یـسیع  مراهچ  ادخ ، میلک  یـسوم  یموس  هللا ، لیلخ  میهاربا  مود 

تردپ شیپ  تفگ : دـنوریم ؟ اجک  متفگ : ملـس . هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  وت  دـج  تفگ : هحفـص 254 ] تسیک [ ؟ دزیخیمرب 
یجدوه ره  رد  هک  مدید  ینارون  جدوه  جنپ  لاح  نیمه  رد  دـندرک . هچ  ام  اب  نارگمتـس  وا  زا  سپ  هک  میوگب  وا  هب  ات  متفر  شیپ  نیـسح .

هک مجنپ  هجیدـخ و  مراهچ  میرم ، موس  هیـسآ ، مود  تساوح . ترـضح  یلوا  تفگ : دنتـسیک ؟ دـنیآیم  هک  نانز  نیا  مدیـسرپ : دوب . ینز 
مهاوخ وا  هب  ادخ  هب  متفگ : تسوت . ردـپ  ردام  ربمایپ ، رتخد  همطاف  وت  يهدـج  دزیخیمرب ، هاگ  دـتفایم و  یهاگ  هتـشاذگ و  رـس  رب  تسد 
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، دـندرک راکنا  ار  ام  قح  ادـخ  هب  ناجردام ! متفگیم  مدرکیم و  هیرگ  هدـناسر  وا  هب  ار  دوخ  متفر ، وا  شیپ  دـندرک . هچ  اـم  اـب  هک  تفگ 
ار ملد  روایب ، نییاپ  ار  تیادص  ناج ! هنیکس  تفگ : دندرک . دیهش  ار  نیسح  نامردپ  دنتـسکش ، ار  ام  تمرح  دنتخاس ، هدنکارپ  ار  ام  عمج 
. مدـش رادـیب  باوخ  زا  . منک رادـید  ار  ادـخ  هکنآ  ات  تسا  نم  اب  هک  تسا  نیـسح  تردـپ  نهاریپ  نیا  يدرک . هراپ  ار  مرگج  يدـنازوس و 

قـشمد رد  هک  یتدم  رد  نانز  : دـیوگ زین  [ . 541 . ] دـش عیاش  مدرم  نیب  یلو  متفگ  دوخ  يهداوناـخ  هب  منک . ناـمتک  ار  باوخ  متـساوخیم 
ییاج ار  نانآ  دوب . تخس  ناگدیدغاد  نآ  جنر  دوب و  گرزب  ناریسا  تبیـصم  دندناوخیم . هحون  ترـضح  نآ  رب  نویـش  هلان و  اب  دندوب ،

نابیرگ هب  تسد  هتسویپ  دمآیم . نوخ  اهمخز  زا  تخادنا و  تسوپ  اهتروص  هکنآ  ات  تشادیمن  هگن  امرگ  امرس و  زا  هک  دنتشادیم  هگن 
زا ار  ناردپ  تداهـش  تیبلها ، نانز  : دسیونیم ییاهب » لماک   » زا لقن  هب  یمق  ثدحم  [ . 542 . ] دندوب هودنا  هصغ و  نیـشنمه  متام و  مغ و 

نیـسح دندروآ . شاهناخ  هب  ار  نانآ  داد  روتـسد  دیزی  هکنآ  ات  دوب  نینچ  دناهتفر . رفـس  هب  ناتناردپ  دنتفگیم  دـندرکیم و  یفخم  اههچب 
ار وا  کنیا  مه  تساجک ؟ مالـسلاهیلع  نیـسح  مردپ  تفگ : دش و  رادـیب  باوخ  زا  بش  تشاد . ياهلاسراهچ  لاسدرخ  رتخد  مالـسلاهیلع 

دنلب اههلان  يادص  دنداتفا و  هیرگ  هب  مه  رگید  ناکدوک  دنتسیرگ . دندینش  ار  وا  نخس  هک  نانز  دوب . لاح  هتفشآ  تدشب  هک  مدید  باوخ 
رس دنربب . وا  شیپ  ار  شردپ  رـس  داد  روتـسد  دنتفگزاب . وا  هب  دندیـسرپ و  ارجام  زا  هدش ؟ ربخ  هچ  تفگ : دش و  رادیب  باوخ  زا  دیزی  دش .

رامیب دیـشک و  يدایرف  دش ، تحاران  تدشب  رتخد  نآ  تسوت . ردپ  رـس  دنتفگ : تسیچ ؟ نیا  تفگ : دنتـشاذگ . شنماد  رد  هدرب  ار  رهطم 
دوب هدیـشوپ  هک  ار  رهطم  رـس  هلمج : زا  تسا ، هدـمآ  رتلـصفم  تافیلأت ، یخرب  رد  ربخ  نیا  . تفر ایند  زا  ماـش  رد  اـهزور  ناـمه  رد  دـش و 

تشادرب تشت  زا  ار  نآ  تسوت . ردپ  رس  دنتفگ : تسیچ ؟ رس  نیا  تفگ : دز ، رانک  ار  شـشوپ  دنداهن . شلباقم  هحفص 255 ] رد [  هدروآ 
هچ دـیرب ؟ ار  وت  ياـهگر  یـسک  هچ  تخاـس ؟ نیگنر  نوخ  هب  ار  وت  یـسک  هچ  ناجردـپ ! تفگیم : هک  یلاـح  رد  تفرگ ، شوـغآ  رد  و 

؟ دوش گرزب  ات  دراد  ار  یسک  هچ  تمیتی  رتخد  میشاب ؟ هتـشاد  دیما  یـسک  هچ  هب  وت  زا  سپ  ناجردپ ! درک ؟ میتی  ارم  یکچوک  رد  یـسک 
دندید دنداد  ناکت  ار  وا  یتقو  دش . شوهیبات  درک  هیرگ  ردق  نآ  تشاذگ و  هدیرب  رس  نآ  بل  رب  بل  هک  اجنآ  ات  تفگیم  نانخس  نیا  زا 

هک ار  یقشمد  درم  نز و  ره  دنتسشن . گوس  هب  هرابود  دش و  دنلب  هیرگ  هب  ناشیادص  دندید ، ار  هعقاو  نیا  تیبلها  نوچ  تسا . هداد  ناج 
هب تفریم . قشمد  رازاب  رد  دمآ . نوریب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  يزور  : دـیوگ سوواط  نب  دیـس  [ . 543 . ] دوب نایرگ  دـندیدیم  زور  نآ 

ار ناشنارـسپ  هک  میاهدش  نوعرف  لآ  نایم  رد  لیئارـساینب  لثم  ام  دومرف : ربمایپ !؟ رـسپ  يا  دیلاح  هچ  رد  دیـسرپ : يو  درکدروخرب . لاهنم 
، تسا برع  زا  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دنکیم  راختفا  مجع  رب  برع  لاهنم ! يا  دنتشادیم . هاگن  هدنز  ار  نانز  دنتـشکیم و 
ام قح  هک  میاهدش  نانچ  ربمایپ  نادناخ  ام  لاح ، تسا ، نانآ  زا  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  دـنکیم  تاهابم  نارگید  رب  شیرق 

بوخ هچ  رایهم  . نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  میتسه : نآ  رد  هک  یعـضو  زا  لاهنم ! يا  دنزاسیم . هراوآ  دنـشکیم و  ار  ام  دـننکیم ، بصغ  ار 
امـش وریپ  شنادـنزرف  یمکح  هچ  اب  دناهتـشاذگ . اپ  ریز  ار  وا  نادـنزرف  یلو  دـننکیم ، میظعت  ار  ادـخ  لوسر  ربنم  ياـهبوچ  تسا : هدورس 
ورمع دیبلط . ار  نسح  نب  ورمع  مالسلاهیلع و  داجس  ماما  دیزی ، يزور  ! دیشاب وا  يهباحـص  هک  تسا  نیا  امـش  راختفا  هک  یلاح  رد  دنـشاب ،

نم و هب  يرجنخ  یلو  هن ، تفگ : ورمع  يریگیم ؟ یتـشک  دـلاخ  مرـسپ  اـب  اـیآ  تفگ : يو  هب  تشاد . لاـس  هدزاـی  دـنیوگ  دوب . کـچوک 
ماما هب  دیازیم ؟ رام  زج  رام ، رگم  مسانشیم . رام  زا  هک  تسا  یتشرـس  تلـصخ و  تفگ : نوعلم  دیزی  مگنجب ! وا  اب  ات  هدب  وا  هب  يرجنخ 

نیـسح مرـالاس  رورـس و  يهرهچ  هکنآ  لوا  دوـمرف : وـگب . مهد  ماـجنا  مداد  هدـعو  هـک  ار  دوـخ  تجاـح  هـس  تـفگ : مالـسلاهیلع  داـجس 
موس دننادرگرب . دناهدرب  ام  زا  ار  هچنآ  هکنآ  مود  منک . یظفاحادـخ  نآ  اب  منک و  هاگن  مریگرب ، هشوت  نآ  زا  ات  یهد  مناشن  ار  مالـسلاهیلع 

زگره هار  تردپ  يهرهچ  اما  تفگ : دیزی  دناسرب . ناشدـج  مرح  هب  ار  نانز  نیا  هک  رامگب  ار  یـسک  یـشکب  ارم  يراد  میمـصت  رگا  هکنآ 
ار اهنآ  تمیق  ربارب  دنچ  دناهتفرگ ، امش  زا  هچنآ  اما  دنادرگیمنرب . هنیدم  هب  تدوخ  زج  ار  نانز  متشذگ . وت  نتـشک  زا  اما  دید و  یهاوخن 

هدـش هتفرگ  ام  زا  هک  متـساوخ  ار  يزیچ  دـشاب . تدوخ  هحفـص 256 ] يارب [  میهاوخیمن ، ار  وت  لاـم  دومرف : ترـضح  مهدیم . امـش  هب 
داد روتـسد  دیزی  تسا . هدوب  ترـضح  نآ  نهاریپ  دنب و  ندرگ  هعنقم و  ادـخ و  لوسر  رتخد  همطاف  ياههتفاب  اهنآ  نایم  رد  هک  ارچ  تسا ،
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دیزی : دیوگ زین  [ . 544 . ] درک میسقت  ارقف  نادنمزاین و  نیب  تفرگ و  ار  اهنآ  مالسلاهیلع  داجس  ماما  دوزفا . نآ  رب  مه  رانید   200 دننادرگرب .
ردق نآ  تشادیمن . هگن  امرگ  امرس و  زا  هک  دنربب  ياهناخ  هب  داد  روتـسد  دعب  دنک . هدروآرب  ار  تجاح  هس  هک  داد  هدعو  زور  نآ  نوعلم 

[545 . ] دـندرکیم يرادازع  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارب  دـندوب ، رهـش  نآ  رد  هک  یتدـم  تخادـنا . تسوپ  ناـشیاهتروص  اـت  دـندنام  اـجنآ 
هتسجرب نیعبات  زا  هک  نارفع  نب  دلاخ  دنتخیوآ ، ماش  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  نوچ  : دنکیم لقن  شیوخ  دنس  اب  یمزراوخ  .
دینیبیمن تفگ : ياهدش ؟ ریگهشوگ  ارچ  دندیسرپ : دنتفای ، نوچ  دنتـشگیم و  شلابند  هام  کی  تخاس . ناهنپ  شناتـسود  زا  ار  دوخ  دوب 

ایوگ وت  نتشک  اب  دندروآ . ار  وت  دولآ  نوخ  رس  ربمایپ ! رتخد  رـسپ  يا  : دناوخ نومـضم  نیا  اب  يراعـشا  هاگنآ  تسا ؟! هدمآ  نامرـس  رب  هچ 
دناهتشک ار  وت  هکنیا  زا  دندرکن . تاعارم  ار  نآرق  تایآ  لیوأت  لیزنت و  وت  نتشک  رد  دندرک و  دیهـش  هنـشت  بل  ار  وت  دناهتـشک ! ار  ربمایپ 

: تسا هدش  لقن  دیزی  رـسمه  دـنه  زا  : دـیوگ یـسلجم  [ . 546 . ] دناهتـشک ار  لـیلهت  ریبکت و  وت  نتـشک  اـب  هک  یلاـح  رد  دـنیوگیم ، ریبـکت 
مالـس رـس  نآ  رب  دنیآیم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  رهطم  رـس  شیپ  هتـسد  هتـسد  ناگتـشرف  دـش . زاب  نامـسآ  زا  يرد  مدـید  مدوب . هدـیباوخ 

نیب رد  مه  نوگهام  امیس و  شوخ  يدرم  دندوب . نآ  رد  يرایسب  نادرم  دمآ . دورف  نامـسآ  زا  هک  مدید  ار  يربا  لاح  نیمه  رد  دنهدیم .
ار وت  مدنزرف ! تفگیم : دیـسوبیم و  ار  نآ  دنکفا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نادند  بل و  يور  رب  ار  دوخ  هکنآ  ات  دـمآ  شیپ  دوب . نانآ 
نآ نسح ، تردارب  نآ  یـضترم و  یلع  تردپ  نیا  میادخ . لوسر  وت  دج  نم  مدنزرف ! دـندرک . تمورحم  بآ  زا  تدنتخانـشن . دنتـشک و 
هدز تشحو  نارگن و  دیوگ : دنه  درمـشیمرب . ار  دوخ  تیبلها  کیاکی  دـناسابع . هزمح و  مه  ود  نیا  تسا ، لیقعنبا  رفعج و  تیومع 

هتفر و یکیراـت  قاـتا  هب  هک  مدوب  دـیزی  یپ  رد  دوشیم . شخپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رـس  رب  هک  مدـید  ار  يرون  متـساخرب . باوـخ  زا 
رس وا  متفگ و  شیارب  ار  باوخ  هحفص 257 ] دوب [ . نیگهودنا  یلیخ  و  راک ؟ هچ  نیـسح  اب  ارم  تفگیم : دوب و  هتفرگ  راوید  رب  تروص 

؟ دیدرگرب هنیدم  هب  ای  دینامب  نم  شیپ  دیراد  تسود  تفگ : دناوخارف و  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیبلها  حبـص ، . دوب ریز  هب 
. دیراد تسود  هک  روطنآ  دشاب ، تفگ : مینک . يرادازع  مالسلاهیلع  نیسح  رب  میراد  تسود  الوا  دنتفگ : مراد . مه  یسیفن  يهزیاج  ناتیارب 

قبط دندیشوپ و  هایس  مالسلاهیلع  نیسح  كوس  رد  یشیرق  یمشاه و  نانز  يهمه  دنداهن . ناشرایتخا  رد  قشمد  رد  ار  ییاهقاتا  اههرجح و 
. میدرگیمرب هنیدـم  هب  دـنتفگ : دـینامب . دـیهاوخیم  رگا  تفگ : دـیبلط و  ار  ناـنآ  دـیزی  متـشه  زور  دـندرک . يرادازع  زور  تـفه  لـقن ،
. دیریگب تشذگ ، امـش  رب  هچنآ  ياج  هب  ار  لام  نیا  موثلکما ! يا  تفگ : درک و  میدقت  تیبلها  هب  ار  یلاوما  دـیزی  دنتـسارآ و  ییاهلمحم 

بلاطیبا نب  دـمحم  [ . 547 [ ؟ یهدیم لوـپ  ضوـع  رد  یـشکیم و  ار  منادـناخ  مردارب و  ییاـیح ! مرـشیب و  هچ  دـیزی ! تفگ : موـثلکما 
دروم ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  درک و  داقتنا  دایزنبا  زا  تخادرپ و  یهاوخرذع  هب  دوب ، نارگن  فالتخا  هنتف و  زورب  زا  نوچ  دیزی  : دیوگ
يهمه دروخیم . اذغ  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  اب  ماش  حبـص و  درک و  لقتنم  دوخ  صوصخم  يهناخ  هب  ار  تیبلها  نانز  داد و  رارق  مارتحا 

هب دـهد و  رارق  ناـسحا  دروـم  دـنادرگرب و  ار  ربماـیپ  تیبلـها  هـک  دـنتفگیم  وا  هـب  ناـیوما  ناـگرزب و  نیعباـت و  هباحـص و  زا  نارـضاح 
[ . 548 . ] دنک یگدیسر  ناشیاهراک 

ماش زا  تیبلها  جورخ 

هنیدـم هب  ار  ام  دـنتفگ : دـنتفریذپن و  ناـنآ  دـننامب . قشمد  رد  هک  درک  هضرع  تیبلـها  رب  دـیزی  هک  هدـش  تیاور  : دـیوگ بوشآ  رهـشنبا 
ياهتـسیاش بسانم و  وحن  هب  ار  نانیا  تفگ : دوب  ربمایپ  باحـصا  زا  هک  ریـشب  نب  نامعن  هب  دـیزی  تساـم . دـج  ترجه  لـحم  هک  نادرگرب 

لیاسو یکاروخ و  هیده و  ششوپ و  هاگنآ  تسرفب . نانیا  اب  راک  کمک  یعمج  هارمه  ار  نایماش  زا  راکتسرد  نیما و  يدرم  نک و  هدامآ 
، مدوب وا  ياج  نم  رگا  ادخ  هب  دایزنبا ! رب  ادخ  تنعل  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  تشاذگ . ناشرایتخا  رد  ییاریذپ 

ریدقت یلو  دشاب . منادنزرف  زا  یخرب  ندش  هتـشک  تمیق  هب  دنچ  ره  دوش ، هتـشک  متـشاذگیمن  متفریذـپیم و  تساوخیم  نیـسح  هچ  ره 
. درک هارمه  يهداتـسرف  هب  ار  نانآ  شرافـس  هاگنآ  نم . يهدـهع  رب  یتشاد  یتجاح  ره  نک و  يراگنهمان  نم  اـب  يدـید . هک  دوب  نآ  ادـخ 
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. يورب هنیدم  هب  نانز  نیا  هارمه  ات  وش  هدامآ  تفگ : يو  هب  تساوخ و  ار  ریـشب  نب  نامعن  دیزی ، هاگنآ  هحفص 258 ] دیوگ [ : لاتف  [ . 549]
رـسپ ادـخ  تفگ : يو  هب  درک و  تولخ  وا  اب  تساوخ و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دزاـس ، نتفر  يهداـمآ  ار  ناـنآ  تساوخ  نوچ  و 

وا زا  ار  گرم  متـسناوتیم  هک  ياهلیـسو  ره  هب  مدادیم و  تساوخیم  هچ  ره  مدـشیم ، هجاوم  تردـپ  اب  نم  رگا  دـنک ! تنعل  ار  هناـجرم 
تیبلها ماما و  هاگنآ  سیونب . میارب  یتشاد  يزاین  ره  نک و  هبتاکم  نم  اب  هنیدم  زا  يدید . هک  دوب  نآ  رب  یهلا  ریدقت  یلو  مدرکیم ، رود 

هک داد  روتسد  درک و  مازعا  شیوخ  يهداتسرف  ناونع  هب  دنتفریم  ناشهارمه  هک  یناسک  عمج  رد  ار  ریـشب  نب  نامعن  دناشوپ و  اههماج  ار 
دوخ دریگب و  هلصاف  نانآ  زا  دندمآ و  دورف  هاگره  دشابن . لفاغ  نانآ  زا  هظحل  کی  دشاب و  نانآ  شیپاشیپ  دوخ  دهد و  ریـش  ار  نانآ  بش 

يراک ره  تجاح و  ياضق  وضو و  يارب  تیبلها  زا  یـسک  هک  اـج  ره  دـنوش و  هدـنکارپ  ناـنابهگن  نوچمه  ناـنآ  فارطا  رد  شناراـی  و 
. تشاد بسانم  يراتفر  دیزی  يهیـصوت  قبط  دوب و  هار  رد  هتـسویپ  نانآ  هارمه  نامعن  دنکن . يریگتخـس  دیآ و  دورف  دنک ، فقوت  تساوخ 

[ . 550]

البرک هب  تیبلها  دورو 

. ربب البرک  هار  زا  ارم  دنتفگ : امنهار  هب  دندیسر ، قارع  هب  هتشگرب  ماش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهداوناخ  نوچ  : دیوگ سوواط  نب  دیس 
ربق ترایز  يارب  هک  دندید  ار  ربمایپ  نادناخ  زا  ینادرم  مشاهینب و  زا  یعمج  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دندیـسر . ماما  تداهـش  لحم  هب 
اپرب زوسرگج  ییازع  دندش . ور  هب  ور  رگیدـکی  اب  نویـش  هلان و  کشا و  اب  دندیـسر و  مه  هب  نامزمه  دـناهدش . دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هنابش دنتفگ : نم  هب  ناراکچگ  هک  هدش  تیاور  یبلک  بانجیبا  زا  دنتشاد . اپ  رب  متام  زور  دنچ  دندمآ و  درگ  مه  هیحان  نآ  نانز  دنتشاد .

دـندناوخیم و هحون  ترـضح  نآ  رب  هک  میدینـشیم  ار  ناینج  يادـص  دـش . هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  اجنآ  میتفریم ؛ تشد  هب 
شدج دنـشیرق و  بسن  نیرتالاو  زا  شردام  ردپ و  دراد . ناشخرد  ياهرهچ  ور  نیا  زا  هدرک ، حـسم  ار  شایناشیپ  ربمایپ  : دـنتفگیم نینچ 

وا و دندمآیم ، دورف  هاگره  تفریم . اهنآ  ولج  تیبلها و  ياپ  هب  اپ  دیزی ، يهداتـسرف  : دـیوگ یـسلجم  همالع  [ . 551 . ] تساهدج نیرتهب 
تساوخیم هحفـص 259 ] ناوراک [  دارفا  زا  یکی  هاگره  دـندشیم . هدـنکارپ  فارطا  رد  نانابهگن  لثم  دـنتفرگیم و  هلـصاف  شناهارمه 

یلع رتخد  همطاف  دیوگ : بعک  نب  ثراح  . دندیـسر هنیدم  هب  ات  درکیم  تفطالم  دروآیمرب و  ار  ناشیاهزاین  دمآیم ، دورف  دریگب ، وضو 
وا هب  یناسحا  تسا  نکمم  ایآ  درک . ادیپ  ام  رب  یقح  ام  اب  يراتفرشوخ  رطاخ  هب  درف  نیا  وگب ، بنیز  مرهاوخ  هب  تفگ : نم  هب  مالـسلاهیلع 

مرهاوخ دنبتسد  ای  ارم  دنبتـسد  میهدب . ار  نامدوخ  تالآرویز  هکنآ  رگم  میهدب ، وا  هب  هک  میرادن . يزیچ  ام  ادخ  هب  دومرف : بنیز  ینکب ؟
. تسام اب  يراتفرشوخ  رطاخ  هب  وت  شاداپ  زا  یشخب  نیا  میتفگ : تسا و  زیچان  هک  میدرک  یهاوخرذع  داتسرف . وا  شیپ  ار  اهنآ  تفرگ . ار 

لوسر اب  امـش  يدنواشیوخ  ادـخ و  يارب  اهنت  مسق  ادـخ  هب  یلو  مدوب ، یـضار  مه  نیا  زا  رتمک  هب  دوب ، ایند  يارب  مدرک  هچنآ  رگا  تفگ :
[ . 552 . ] مدرک يراتفر  نانچ  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

نیسح ربق  رانک  رباج 

مالسلاهیلع یلع  نب  نیسح  ترایز  دصق  هب  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هارمه  : دنکیم لقن  یفوع  يهیطع  زا  شیوخ  دنس  اب  یسلجم  يهمالع 
نآ رد  هک  دوشگ  ار  ياهسیک  درک . رب  هب  هماـج  ود  درک و  لـسغ  تفر و  تارف  کـیدزن  رباـج  میدـش  دراو  ـالبرک  هب  نوچ  میدـش . نوریب 

. راذـگب ربق  رب  ارم  تسد  تفگ : دیـسر  هک  ربق  کیدزن  درکیم . ادـخ  دای  ماـگ  ره  اـب  دیـشاپ . دوخ  هب  ار  نآ  دوب . فورعم ) يرطع   ) دـعس
سپـس نیـسح ! ای  تفگ : راب  هس  هاگنآ  . دـمآ شوه  هب  اـت  مدیـشاپ  بآ  وا  رب  تفر . شوه  زا  داـتفا و  ربق  يور  متـشاذگ . ربق  رب  ار  شتـسد 
هداتفا ییادج  ترکیپ  رـس و  نایم  هدیرب و  تیاهگر  هک  یهد  باوج  هنوگچ  تفگ : دـعب  دـهدیمن !؟ ار  شتـسود  خـساپ  تسود ، تفگ :

؛ ییاسک باحصا  زا  رفن  نیمجنپ  تیاده و  لسنزا  اوقت و  نامیپمه  نانمؤم و  رورس  رـسپ  ناربمایپ و  يهداز  وت  هک  مهدیم  تداهـش  تسا .
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نیقتم ناماد  رد  هداد و  تیاذـغ  دوخ  تسد  اب  ناربمایپ  رالاس  هک  یـشابن  نینچ  ارچ  یناـنز و  رورـس  همطاـف ، رـسپ  ناـبیقن و  رورـس  دـنزرف 
قارف رد  نانمؤم  لد  اما  تامم ! تایحرد و  تلاح  هب  اشوخ  ياهدمآرب . مالسا  ناماد  زا  ياهدروخ و  ریش  نامیا  يهنیس  زا  ياهدش و  تیبرت 
نامه وت  هک  مهدیم  یهاوگ  داب ! وت  رب  ادخ  ناوضر  مالـس و  تسا . هدوب  ریخ  تشذـگ  وت  رب  هچنآ  هک  درادـن  کش  تسا و  دنـسرخان  وت 
ناتسآ رد  هک  كاپ  ياهناج  يا  امش  رب  مالس  تفگ : دنکفا و  ربق  فارطا  هب  یهاگن  هاگنآ  . دومیپ ایرکز  نب  ییحی  تردارب  هک  یتفر  ار  هار 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  دیتخادرپ ، تاکز  هتشاد ، اپرب  ار  زامن  امـش  هک  مهدیم  یهاوگ  دیدمآ ! دورف  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفص 260 ] ] 
قح هب  ار  دمحم  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  دیـسرارف . ار  امـش  نیقی  هکنآ  ات  دـیدیتسرپ  ار  ادـخ  دـیدومن و  داهج  نادـحلم  اب  دـیدرک و  رکنم 
زا هن  میدومیپ و  یتشد  هن  هک  میکیرـش  نانآ  اب  هنوگچ  متفگ : رباج  هب  دیوگ : هیطع  . مییامـش کیرـش  دیتفر  امـش  هک  یهار  رد  ام  داتـسرف ،

هویب ناشنارـسمه  دنتـشگ و  میتی  ناشنادنزرف  دش ، ادج  ناشیاهرکیپ  زا  رـس  نانیا  هک  یلاح  رد  میدز ، ریـشمش  هن  میتفرارف و  هوک  يدنلب و 
نانآ اب  درادب  تسود  ار  یهورگ  سک  ره  دومرفیم : هک  مدینش  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مبیبح  زا  هیطع ! يا  تفگ : ؟ دندش

يربمایپ هب  قح  هب  ار  دـمحم  هکنآ  هب  دـنگوس  تسا . کیرـش  ناـنآ  لـمع  رد  درادـب  تسود  ار  ياهدـع  راـک  سک  ره  دوشیم و  روشحم 
نوچ دـیربب . ناـیفوک  ياـههناخ  فرط  هب  ارم  دنتـشاد . شباحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  هک  تسا  ناـمه  مناراـی  تین  نم و  تین  داتـسرف ،

ار دمحم  لآ  رادتسود  منیبب . ار  وت  رگید  رفس  نیا  زا  سپ  منکیمن  رکف  منکب ؟ یتیـصو  وت  هب  ایآ  هیطع ! تفگ : نم  هب  میتفر ، هار  يرادقم 
رایـسب يهزور  زامن و  لها  دنچ  ره  رادب ، نمـشد  دنانمـشد ، یتقو  ات  زین  ار  دمحم  لآ  نمـشد  دـنایقاب . یتسود  رد  یتقو  ات  رادـب  تسود 

تباث نادناخ  نیا  تبحم  اب  ناشرگید  ماگ  دنزغلب ، رایـسب  ناهانگ  رطاخ  هب  دنچ  ره  نانآ  نک ؛ هشیپ  ارادـم  دـمحم  لآ  رادتـسود  اب  . دنـشاب
[ . 553 . ] خزود هب  ناشنانمشد  دندرگیمرب و  تشهب  هب  دمحم  لآ  رادتسود  دنامیم ،

هنیدم هب  تیبلها  تشگزاب 

داجـس ماما  میدش ، کیدزن  هنیدم  هب  نوچ  دیوگ : ملذج  نب  ریـشب  دـندش . ادـج  هنیدـم  دـصق  هب  البرک  زا  : دـنکیم لقن  سوواط  نب  دـیس 
وت ایآ  دوب ! رعاش  هک  دزرمایب  ار  تردپ  ادخ  ریـشب ! يا  دومرف : درک و  هدایپ  ار  نانز  دز و  همیخ  دوشگ و  دوخ  راب  دمآ و  دورف  مالـسلاهیلع 

مالسلاهیلع هللادبعابا  تداهـش  ربخ  وش و  هنیدم  دراو  سپ  دومرف : مرعاش . زین  نم  ربمایپ ! رـسپ  يا  يرآ  متفگ : ییوگب ؟ رعـش  یناوتیم  مه 
نینچ مدرک و  هیرگ  دنلب  مدیـسر ، ربمایپ  دجـسم  هب  نوچ  مدش . هنیدم  دراو  ات  متخات  مدش و  مبـسا  راوس  دـیوگ : ریـشب  ناسرب . مدرم  هب  ار 
شرس دش و  نابسا  مس  بوکدگل  البرک  رد  شرکیپ  . تسا ریزارس  میاهکشا  دش . هتشک  نیـسح  دینامن . هنیدم  رد  هنیدم ! مدرم  يا  : مدورس
هحفـص زین [  نم  دنیآیم . دـنراد  هک  دـنیوا  نارهاوخ  اههمع و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  نب  یلع  نیا  متفگ : هاگنآ  . دوشیم هدـنادرگ  هزین  رب 

هرهچ هنهرب و  رـس  هنیدـم ، يهدیـشوپ  نیـشن و  هدرپ  نانز  يهمه  مهدیم . ناتناشن  ار  ترـضح  نآ  ياج  میامـش . دزن  وا  يهداتـسرف  [ 261
زا سپ  مدوب و  هدیدن  نایرگار  نادرم  نانز و  زور  نآ  لثم  يزور  چـیه  دـندمآ . نوریب  نانک  نویـش  نانز و  تروص  رـس و  رب  هدیـشارخ و 

مالـسلاهیلع نیـسح  رب  هک  مدـید  ار  يزینک  . دوبن ناناملـسم  يارب  زور  نآ  زا  رتخلت  يزور  چـیه  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر 
رب منامشچ ! ود  يا  درک . مرامیب  هک  راب  هعجاف  يربخ  داد ؛ ار  مرورس  تداهش  ربخ  یسک  : نومضم نیدب  يراعـشا  اب  درکیم ، ییارـسهحون 

یصو رسپ  ربمایپ و  رسپ  رب  تخیرورف . نید  هوکش  دیزرل و  شتداهش  اب  ادخ  شرع  هک  یـسک  رب  دیزیرب ؛ کشا  هنادنمتواخـس  وا  تداهش 
يدرک و هدنز  مالسلاهیلع  هللادبعابا  رب  ار  ام  هودنا  يدروآ ! ار  شتداهش  ربخ  هک  يا  تفگ : هاگنآ  . تشاد رایسب  يهلـصاف  ام  اب  دنچ  ره  وا ،

یلع میالوم  يهداتـسرف  ملذح  نب  ریـشب  نم  متفگ : دنک ! تتمحر  ادخ  یتسیک ؟ وت  يدز . رتشین  تسا  هدشن  بوخزونه  هک  ام  ياهمخز  رب 
يوس نآ  هب  هتشاذگ  ارم  نانآ  . تسا هدمآ  دورف  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیبلها  اب  اج  نالف  رد  کنیا  وا  متـسه . مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب 

يهمیخ کیدزن  مدرم  يالهبال  زا  مدمآ . دورف  بسا  زا  دناهتفرگ . ار  اهاج  اههار و  مدرم  مدید  مدیـسر . نانآ  هب  متخات و  بسا  اب  دـنتفاتش .
نوریب درکیم  زیمت  ار  دوخ  ياهکـشا  هک  دوب  ياهچراپ  شتـسد  رد  هک  یلاح  رد  دوب . همیخ  لخاد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  مدیـسر . ماـما 
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یلو تسـشن . نآ  يور  ماـما  تشاذـگ . نیمز  يور  ماـما  يارب  ار  نآ  تشاد . هارمه  یلدنـص  کـی  هـک  دوـب  یمداـخ  وا  رـس  تـشپ  دـمآ .
تیلـست يوـس  ره  زا  مدرم  دـندرک . نویـش  نارتـخد  نازینک و  ناـنز و  دـش . دـنلب  هیرگ  هب  مدرم  يادـص  دوـب . يراـج  شکـشا  راـیتخایب 

، نیملاعلابر دـمحلا هللا  :» دومرف هاگنآ  دـندش . تکاس  همه  درک ، هراشا  تسد  اـب  دـش . هیرگ  هجـض و  هچراـپکی  نیمزرـس  نآ  دـنتفگیم .
هک نآ  الاب ، ياهنامسآ  رد  تسا  رتالاب  رود و  رـشب  مهف  زا  هک  نآ  قیالخ ؛ يهمه  يهدننیرفآ  ازج و  زور  کلام  میحر و  نامحر و  يادخ 

ثداوح یخلت  كاندرد و  ياههعجاف  راگزور و  ياهیماکخلت  رب  مینکیم و  دمح  میظع  ياهراک  رب  ار  وا  اهاوجن . دـهاش  تسا و  کیدزن 
دراد و هگن  ار  کشا  هک  تسا  مشچ  مادـک  دـننکیم ؟ يداش  ناـتنادرم  زا  کـی  مادـک  وا  تداهـش  زا  سپ  هورگ ! يا  . مییاتـسیم راوگاـن 

خاش اب  ناتخرد  شقافآ ، اب  نیمز  شیاهنوتس ، اب  اهنامسآ  شجاوما ، اب  اهایرد  تسیرگ ؛ وا  تداهش  رب  راوتسا  يهناگتفه  ياهنامسآ  درابن ؟
مه زا  وا  تداهش  رد  هک  تسا  لد  مادک  دندرک . هیرگ  وا  تداهش  رب  ناینامـسآ  يهمه  برقم و  ناگتـشرف  اهایرد و  نایهام  شیاهگرب ، و 

هراوآ و اـم  مدرم ! يا  ؟ دوشن رک  دونـشب و  ار  مالـسا  رد  هنخر  هعجاـف و  نیا  ربـخ  هک  تسا  شوـگ  هحفـص 262 ] مادک [  دزوسن ؟ دـشابن و 
میـشاب و هدـش  بکترم  یهورکم  هدرک و  یهانگ  هکنآیب  میتسه ، لـباک  كرت و  لـسن  زا  اـم  اـیوگ  میدـش ، اهرهـش  يهدـنکارپ  هدـنار و 

ادخ هب  تسین . روهظون  يهدیدپ  کی  زج  نیا  میاهدینـشن . يزیچ  نینچ  دوخ  نیـشیپ  ناکاین  رد  زگره  میـشاب . هدـنکفا  مالـسا  رد  ياهنخر 
زا شیب  درک ، شرافس  ام  هب  تبـسن  هک  هنوگ  نامه  دنگنجب ، ام  اب  هک  درکیم  شرافـس  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  مسق 

باسح هب  هدیـسر  ام  هب  ار  هچنآ  یکانلوه ! تخـس و  عیجف و  روآدرد ، گرزب ، تبیـصم  هچ  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  دـنرکیمن . ام  اب  نیا 
هکنیا زا  تساخرب و  دوب  ریگنیمز  هک  ناحوص  نب  ۀعصعص  نب  ناحوص  دیوگ : يوار  . تسا هدنریگ  ماقتنا  دنمتردق  وا  هک  میراذگیم  ادخ 

[554 . ] داتسرف تمحر  شردپ  رب  تفگ و  شساپس  هنایبشوخ  تفریذپ و  ار  وا  رذع  مه  ماما  تساوخ . رذع  ریگنیمز ، تسا و  جلف  شیاهاپ 
.

هنیدم يراوکوس 

؛ درک وخ  نادرم  ناشیوخ و  ياههناخ  هب  ترـضح  درک . چوک  هنیدـم  يوس  هب  تیبلها  هداوناـخ و  اـب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  : دـیوگ زین 
يهیرگ دـندوب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نادرم  ناـیماح و  هک  ارچ  دـندوب ، ناـیرگ  دـندرکیم و  يرگهحوـن  لاـح ، ناـبز  اـب  هک  ییاـههناخ 

هب دشیم و  هتخیگنارب  شنادیهش  هاگتداهـش  هب  اههناخ  هودنا  دندیـسرپیم و  نانآ  لاح  زا  نانیـشن  هیداب  دوب و  رگهحون  نانآ  رب  نارادغاد 
راچد ناشقارف  هب  هک  نانآ  دینک . مايرای  گرزب ، غاد  نیا  رب  منک و  يراز  هیرگ و  ات  دینک  مايرای  تفگیم : دادیم و  رس  هلان  نانآ  رطاخ 

مراختفا و تفارش و  ياههتـشر  منامد و  هدیپس  یکیرات و  غورف  دندوب و  مزور  بش و  نیـشنمه  متـسه ، ناشيراوگرزب  يهتفیـش  ماهدش و 
ار متمرح  دوخ  ناسحا  اب  دندنار و  ار  ماییاهنت  دوخ  مرک  اب  هک  اهبش  هچ  میاههام . اهدیشروخ و  نیـشناج  مايزوریپ و  يدنمورین و  يهیام 

ماهناخ ناشیاهلفحم  اب  هک  اهزور  هچ  . دنتشاذگ نایم  رد  نم  اب  ار  ناشاهزار  دندناسر و  مشوگ  هب  ار  ناشهاگرحس  تاجانم  دنتشاد و  ساپ 
یگتـسجخ يهولج  اب  دندناشن و  راب  گرب و  هب  ار  متخرد  ناشیافو  بآ  اب  دنتخاس و  نیگآرطع  ناشلیاضف  اب  ار  متـشرس  دندرک و  دابآ  ار 

ببـس هب  هک  رایـسب  هچ  دـندرک . تسارح  تافآ ، زا  ارم  هاگتـشک  دنتـشاک و  میارب  هک  تبقنم  ياهلاهن  هچ  دـندودز . ارم  تسوحن  شیوخ ،
ناراگزور ياههدرم  هحفص 263 ] هچ [  نم  ياههرد  رد  مدشیم . ینمداش  يهماج  رد  قرغ  متفاییم و  فارـشا  اهرـصق  اههناخ و  رب  نانآ 

نم رب  راگزور  مکح  داد و  رارق  فده  ارم  لجا  ریت  نانآ  نایم  رد  دـندنایور . عونمم  ناهایگ  زا  نم  ياههناش  رب  دندیـشخب و  تایح  هک  ار 
رد اهتبقنم  دش ، هعطق  هعطق  اهیراوگرزب  ناشناتشگنارس  عطق  اب  دنتـشگ ، نایغط  ياهریت  جامآ  نانمـشد و  نایم  ینابیرغ  نانآ  دیزرو . دسح 

ماما زا  [ . 555 . ] دـش نانآ  ییاهنت  ناوخ  هیثرم  اهیرواد  تسبرب و  تخر  ناشیاضعا  لاوز  اب  اـهیکین  دوشگ و  هوکـش  هب  ناـبز  اـهنآ  نادـقف 
الب و نآ  رب  ناگدننک  هیرگ  رایسب  زا  اما  تسا ، ریذپانفصو  هک  يدح  هب  دوب ، رابدرب  میلح و  هکنآ  اب  هک  تسا  هدش  تیاور  نیدباعلانیز 

يا : دورـس نومـضم  نیا  هب  يراعـشا  دش و  نایرگ  درک ، يور  هنیدـم  تمـس  هب  موثلکما  نوچ  [ . 556 . ] دوب اهتبیـصم  نآ  رب  ناگدـننک  هلان 
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ام هک  هدب  ربخ  ام  ام  فرط  زا  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  میاهدمآ . اههودنا  اهترـسح و  اب  هک  ریذپم  ار  ام  نامدج  يهنیدم 
ام هک  هدب  ربخ  نامدج  هب  دناهدیرب . رس  ار  نارسپ  دناهداتفا و  نیمز  رب  رسیب  البرک  رد  نامنادرم  میاهدش . نامردپ  تداهـش  يهعجاف  راچد 

دنتـشک و ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  دناهدنام ، نایرع  البرک  رد  وت  نادناخ  ادـخ ! لوسر  يا  دـندرک . نامتراغ  تراسا  زا  سپ  میدـش و  ریـسا 
! همطاف يا  دناهداهن . اشامت  ضرعم  رد  هدرک و  راوس  نارتش  رب  ار  ناریـسا  هک  يدیدیم  شاک  دـندرکن . تاعارم  ام  يهرابرد  ار  وت  تمرح 
ار مشچ  هتسخ  ناباوخیب  ام  ار ، نیدباعلانیز  ار ، ناگتشگرس  نآ  شاک  دندوب . هدنکارپ  اهرهش  رد  هک  يدیدیم  ار  تریسا  نارتخد  شاک 
تفرگ و ار  دجـسم  رد  فرط  ود  بنیز ، ترـضح  اما  [ . 557 ... ] يدرکیم يرگهحون  ام  رب  تمایق  يهنماد  ات  يدوب  هدـنز  رگا  يدـیدیم .

ماما هب  شمـشچ  هاگره  دوب و  يراج  هتـسویپ  بنیز  کشا  مهدیم ! ربخ  وت  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مردارب  تداهـش  ادـج ! ای  دز : ادـص 
[ . 558 . ] دوزفایم شقوش  دشیم و  هزات  شهودنا  داتفایم ، نیدباعلانیز 

ربمایپ يهناخ  هب  تیبلها  دورو 

هحفـص 264] دندید [  زیگنانزح  دولآمغ و  یلاخ و  ار  نآ  دـندش . ربمایپ  يهناخ  دراو  شناهارمه  مالـسلاهیلعداجس و  ماما  : دـیوگ امننبا 
نآ نابز  زا  یبدا  هنارعاش و  ینوتم  راعـشا و  ندروآ  اب  يو  . ) دولآتشحو نارورـس ، نآ  نادـقف  اـب  دوب و  نآ  رـس  رب  اهتبیـصم  يهیاـس  هک 
رب هودنا  هصغ و  رارمتسا  تلاسر و  نامدود  لیاضف  رخافم و  ندش  شومارف  تیبلها و  تیمولظم  میـسرت  هب  شنانکاس ، زا  یلاخ  ياههناخ 

[ . 559 .( ] دش بانتجا  نآ  يهمجرت  زا  هک  تسا  هتخادرپ  كاپ  نادناخ  نیا  ياهجنر 

یشوپهایس

دندیشوپ و هنیمشپ  هایس و  ياهسابل  مشاهینب  نانز  دیسر ، تداهش  هب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  : دنکیم تیاور  دوخ  دنـس  اب  یقرب 
ماما زا  امننبا  [ . 560 . ] درکیم هیهت  اذغ  نانز  يارب  ناشمتام  ییاپرب  يارب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دـندرکیمن و  هوکـش  امرگ  امرـس و  زا 
يارب  ) دود یمشاه  چیه  يهناخ  زا  لاس  جنپ  ات  درکن و  باضخ  دیـشکن و  همرـس  یمـشاه  نز  چیه  : دنکیم لقن  نینچ  مالـسلاهیلع  قداص 
همرـس تسبن و  انح  ام  زا  ینز  چیه  : هک تسا  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  همطاف  زا  . دـش هتـشک  دایزنبا  هکنآ  ات  دـشن  هدـید  زپو ) تخپ 

هحفص 265 ] [ . ] 561 . ] داتسرف ار  دایزنبا  رس  راتخم ، هکنآ  ات  درکن  هناش  رس  دیشکن و 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  رب  هیرگ  هیثرم و 

تیبلها نیسح و  رب  رگم  هیرگ ، تهارک 

رگم تسا ، هورکم  یتبیصم  ره  رد  هدنب  يارب  یباتیب  هیرگ و  ،: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  اب  هیولوقنبا 
هک سک  ره  تسا : هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  زین  یقرب  [ . 562 . ] دراد شاداپ  هک  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  هلان  هیرگ و 

يهزادنا هب  دـنچ  ره  دزرمآیم ، ار  شناهانگ  دـنوادخ  سگم ، لاب  ردـق  هب  دـنچ  ره  دوش ، دولآ  کشا  شنامـشچ  میوش و و  دای  وا  دزن  ام 
[ . 563 . ] دشاب ایرد  ياهفک 

وا يهرابرد  ندورس  رعش  مالسلاهیلع و  نیسح  رب  هیرگ  شاداپ 

رد هک  ینمؤم  ره  دومرفیم : مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  : دـنکیم تیاور  نینچ  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یمق  میهاربا  نب  یلع 
دهدیم شیاج  یتشهب  ياههفرغ  رد  دنوادخ  دوش ، يراج  شتروص  رب  دوش و  دولآ  کشا  شنامشچ  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش 
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هرهچ رب  کشا  هدیـسر ، ام  هب  ناشنانمـشد  زا  ایند  رد  هک  يرازآ  جنر و  رطاخ  هب  هک  ینمؤم  ره  دوش . نکاس  نآ  رد  ینالوط  ياههرود  هک 
، جـنر نآ  یتخـس  یخلت و  زا  دـشکب و  یجنر  ام  هار  رد  هک  ینمؤم  ره  دـهدیم و  شیاج  قدـص ، هاـگیاج  رد  تشهب  رد  دـنوادخ  دزیرب ،
زا زین  [ . 564 . ] دنکیم شنمیا  خزود  شتآ  دوخ و  مشخ  زا  تمایق  رد  دنکیم و  رود  وا  زا  ار  جنر  دنوادخ  دوش ، يراج  هرهچ  رب  شکشا 
لاب يهزادـنا  هب  شمـشچ  زا  دوش و  دای  ام  زا  وا  دزن  ای  دـنک ، دای  ار  اـم  سک  ره  هحفص 266 ] تسا [ : هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
نب دیز  زا  دوخ  دنـس  اب  یـشک  [ . 565 . ] دشاب ایرد  ياهفک  يهزادـنا  هب  دـنچ  ره  دزرمآیم ، ار  شناهانگ  دـنوادخ  دـیآرد ، کشا  ياهشپ 

مارتحا ار  وا  ماما  دش . دراو  ترـضح  نآ  رب  نافع  نب  رفعج  میدوب . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دزن  نایفوک  زا  یهورگ  ام  : دـنکیم لقن  ماحش 
. ییوگیم رعـش  بوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهرابرد  وت  دومرف : موش ! تیادـف  هلب ، تفگ : رفعج ! يا  تفگ : دـناشن و  دوخ  کیدزن  درک و 

ترـضح نساحم  تروص و  رب  اهکـشا  هک  يدـح  هب  دنتـسیرگ ، شناـیفارطا  ماـما و  دـناوخ . رعـش  وگب . دومرف : موش ! تیادـف  يرآ  متفگ :
مالسلاهیلع نیـسح  يهرابرد  تیاههتفگ  رب  دندوب و  وت  دهاش  اجنیا  کنیا  مه  یهلا  برقم  ناگتـشرف  ادخ  هب  رفعج ! يا  دومرف : . دش يراج 

يا دـیزرمآ . ار  تناهانگ  تخاـس و  یمتح  وت  رب  ار  تشهب  تعاـس  نیمه  دـنوادخ  رفعج ! يا  دنتـسیرگ . رتشیب  اـی  اـم  لـثم  دنتـسیرگیم ،
، دنایرگب دیرگب و  دیوگب ، رعش  مالسلاهیلع  نیسح  يهرابرد  هک  تسین  سک  چیه  دومرف : نم . رورس  دییامرفب  متفگ : میوگب ؟ رتشیب  رفعج !

فوفکم نوراهیبا  زا  شیوخ  دنس  اب  هیولوقنبا  [ . 566 . ] دزرمآیم ار  وا  دنکیم و  بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  ادخ  ببـس  نادب  هکنآ  رگم 
نامه دومرف : تسیرگ و  مدناوخ و  ناوخب . رعش  مالسلاهیلع  نیسح  يهرابرد  نوراهابا ، يا  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  : دنکیم تیاور 

ياهناوختسا هب  رذگب و  نیسح  دسج  رب  رعش : نیا  ندناوخ  هب  مدرک  عورش  زادگ .) زوس و  اب  ینعی   ) دیناوخیم ناتدوخ  عمج  رد  هک  هنوگ 
هدرپ تشپ  زا  ار  هیرگ  يادص  تسیرگ . ترـضح  مدـناوخ . يرگید  ياهدیـصق  ناوخب . رتشیب  دومرف : تسیرگ و  ترـضح  وگب ... وا  كاپ 

، دنایرگب ار  رفن  هد  دیوگب و  دیارسب و  يرعـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهرابرد  سک  ره  نوراهابا ! يا  دومرف : تفای ، نایاپ  نوچ  مدینـش . مه 
رب ار  تشهب  ادخ  دنایرگب ، ار  رفن  جنپ  دیرگب و  دیارسب و  يرعش  مالسلاهیلع  نیـسح  يهرابرد  سک  ره  دسیونیم . وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ 

ار تـشهب  ود  نآ  رب  دـنوادخ  دـنایرگب ، ار  رفن  کـی  دـیرگب و  دیارـسب و  يرعـش  مالــسلاهیلع  نیــسح  يهراـبرد  سک  ره  دـسیونیم . وا 
يهدهعرب وا  شاداپ  دیآرد ، کشا  یسگم  لاب  يهزادنا  هب  شنامـشچ  زا  دوش و  دای  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  وا  دزن  هک  سک  ره  دسیونیم .

قداص ماما  : دـنکیم لقن  رعاش  يهرامعیبا  زا  دوخ  دنـس  اب  زین  [ . 567 . ] دوشیمن یـضار  وا  يارب  تشهب  زا  رتمک  هب  دنوادخ  تسادـخ و 
مه زاب  تسیرگ . هحفـص 267 ] مدناوخ و [  ناوخب . رعـش  میارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهرابرد  هرامعابا ! يا  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع 

سک ره  هرامعابا  يا  دومرف : نم  هب  مدینـش . هناخ  زا  ار  هیرگ  يادص  هک  اجنآ  ات  تسیرگ  مدناوخیم  هچ  ره  ادخ  هب  تسیرگ . مدـناوخ و 
دناوخب رعش  مالسلاهیلع  نیسح  يهرابرد  سک  ره  تسوا . يارب  تشهب  دنایرگب ، ار  رفن  هاجنپ  دناوخب و  رعش  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهرابرد 

يارب تشهب  دـنایرگب ، ار  رفن  تسیب  دـناوخب و  رعـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهرابرد  سک  ره  تسوا . يارب  تشهب  دـنایرگب ، ار  رفن  لهچ  و 
نیـسح يهراـبرد  سک  ره  تسوا و  يارب  تـشهب  دـنایرگب ، ار  رفن  کـی  دـناوخب و  رعـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهراـبرد  سک  ره  تـسوا .

دوخ هب  هیرگ  تلاح  دـناوخب و  رعـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارب  هک  ره  تسوا و  يارب  تشهب  دـیرگب ، شدوخ  دـیوگب و  رعـش  مالـسلاهیلع 
[ . 568 . ] تسوا يارب  تشهب  دریگب ،

ناموصعم ناربمایپ و  يهیرگ 

نیسح رب  ایرکز  يهیرگ 

رد مدرک و  هدامآ  مدوب  هتفاین  اهنآ  يارب  یخساپ  هک  راوشد  يهلئسم  دنچ  لهچ و  : دنکیم لقن  یمق  هللادبع  نب  دعس  زا  دوخ  دنس  اب  یملید 
يهزاجا میتساوخ و  هزاجا  هدیسر و  ترـضح  نآ  يهناخ  رد  هب  مدیـسر . مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  میالوم  تمدخ  ارماس 
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يور میدرکن . هیبشت  هدراهچ  بش  هام  زج  يزیچ  هب  ار  شتروص  میدید ، ار  شلامج  غورف  میدیـسر و  شتمدـخ  هب  نوچ  دـش . هداد  دورو 
نوچ مینیشنب . هک  درک  هراشا  داد و  رهمرپ  یباوج  میداد و  مالس  دوب . يرتشم  يهراتس  نوچ  شلامج  هک  دوب  هتسشن  یکدوک  شتسار  ياپ 

خـساپ مکرـسپ ! دومرف : درک و  هاگن  كدوک  نآ  هب  ترـضح  دندیـسرپ . ناشایادـه  دوخ و  نید  يهرابرد  وا  زا  ترـضح  ناوریپ  میتسـشن ،
باوـج و نیرتـهب  هب  دـنروآ ، ناـبز  رب  هکنآ  زا  شیپ  دنتـشاد ، لد  رد  نارـضاح  هک  ار  یتـالاؤس  يهمه  يو  هدـب . ار  تناتـسود  ناـیعیش و 

نم هب  ور  يرکـسع  ماما  هاگنآ  . دـنام ناریح  اهبیغ  زا  شرابخا  وا و  ناوارف  شناد  زا  اـم  لـقع  هک  يوحن  هب  داد ، خـساپ  ناـهرب  نیرتنشور 
! مرورـس متفگ : سرپب ! یتـساوخیم  هک  یتـالاؤس  دومرف : نامرورـس . ندـید  قوش  هب  متفگ : ياهدـمآ ؟ هچ  يارب  دعـس ! يا  دیـسرپ : درک ،
! مرورس دوب : نیا  میاهلاؤس  هلمج  زا  درک . كدوک  نآ  هب  هراشا  و  سرپب -  ممـشچ  رون  زا  یهاوخیم  هچ  ره  دومرف : تسا . یقاب  میاهلاؤس 

نآ زا  ار  ایرکز  شاهدنب  دنوادخ ، هک  تسا  یبیغ  رابخا  زا  فورح  نیا  دومرف : تسیچ ؟ صعیهک »  » لیوأت ربمایپ ! دنزرف  يا  هحفص 268 ] ] 
ار هناگجنپ  ياهمان  هک  تساوخ  ادخ  زا  مالسلاهیلع  ایرکز  درک . نایب  لیصفت  هب  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  سپـس  تخاس . هاگآ 

فرطرب شهودنا  درکیم ، رکذ  ار  نسح  همطاف ، یلع ، دمحم ، مان  ایرکز  هاگره  تخومآ . وا  هب  ار  اهنآ  دش و  لزان  لیئربج  دزومایب . وا  هب 
نآ یتقو  ارچ  ایادخ  دیـسرپ : دـنوادخ  زا  يزور  دـشیم . نیگمغ  تفرگیم و  شلد  درکیم  دای  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  یتقو  اما  دـشیم ،

؟ دوشیم رابکـشا  ممـشچ  دریگیم و  ملد  منکیم  دایار  مالـسلاهیلع  نیـسح  یتقو  اـما  دوشیم ، هتـساک  مهودـنا  مربیم  ماـن  ار  رفن  راـهچ 
نیـسح رب  هک  تسا  دـیزی  ءای  تسا ، كاپ  ترتع  تکاله  ءاه  تسالبرک ، مان  فاک  صعیهک ، دومرف : درک و  ناـیب  ار  وا  ناتـساد  دـنوادخ 

دشن و ادج  شهاگهدجـس  زا  زور  هس  دینـش ، ار  نیا  ایرکز  نوچ  . تسوا ربص  داص  نیـسح و  ماما  شطع  نیع  دـنکیم ، متـس  مالـسلاهیلع 
نیا هودـنا  ایآ  یناشوپیم ؟ ار  تبیـصم  يهماج  همطاف ، یلع و  رب  ایآ  درکیم : هلاـن  نینچ  تسیرگیم و  دادـن . هار  دوخ  شیپ  مه  ار  مدرم 

يهدیدنـسپ ثراو  دوش و  نشور  وا  هب  ممـشچ  يریپ ، رد  هک  نک  يزور  يدـنزرف  ارم  ایادـخ  تفگ : هاگنآ  دوشیم ؟ دراو  نانآ  رب  هعجاف 
هب ارم  يامزایب و  ارم  وا  تبحم  اب  يدرک  میزور  یتقو  دشاب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  تیعقوم  دـننامه  نم  هب  تبـسن  وا  هاگیاج  هک  نادرگ  نم 

مالسلاهیلع نیسح  هک  هنوگ  نآ  دوب ، هام  شش  ییحی  لمح  نارود  ینکیم . رادغاد  ار  دمحم  دوخ  بیبح  هک  هنوگ  نآ  نک ، التبم  وا  غاد 
[ . 569 . ] دراد ینالوط  یناتساد  دوب و  نینچ 

ادخ ربمایپ  يهیرگ 

ارم ایادـخ  تفگیم : هک  مدروخرب  يدرم  هب  مدوب ، ادـخ  يهناـخ  فاوط  لاـح  رد  : دـنکیم لـقن  هعیهلنبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  یمزراوـخ 
ناراب و تارطق  يهزادنا  هب  رگا  تناهانگ  وگن ! نینچ  سرتب و  ادـخ  زا  ادـخ ! يهدـنب  يا  متفگ : یـشخبب . ارم  هک  منیبیمن  هچ  رگا  شخبب !
رد وا  تکراشم  هک  شناتـساد  لیـصفت   ) میوگزاب تیارب  ار  ماهصق  ات  ایب  تفگ : دشخبیم . ادخ  ینک ، رافغتـسا  دشاب و  مه  ناتخرد  گرب 

لزان نامسآ  زا  ادخ  لوسر  ناربمایپ و  هک  اهبش  زا  یکی  رد  وا  تادهاشم  ماش و  هب  نیـسح  ماما  رـس  ندرب  رد  شروضح  البرک و  يهثداح 
نیا اب  تسا  ثیدـح  نیا  زا  يرگید  لقن  .( دوش هعجارم  اـجنآ  هب  تسین . رارکت  هب  يزاـین  تشذـگ ، يهرامـش 435 ، ثیدح  رد  دندش و ...

، بش نآ  رد  دراد : هفاضا  زین  دـش . کشخ  شتـسد  تشاد  هحفص 269 ] تکرـش [  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لتق  رد  سک  ره  هک : هدوزفا 
کچاکچ نابسا و  يههیـش  يادص  دمآ . ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دنتفگ : مدوب . هدینـشن  تقو  نآ  ات  هک  مدینـش  يدعر  يادص 

دزن ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دمآ . نیبرقم  نایناحور و  نایبورک و  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  هارمه  مدینـش ، ار  حالس 
دیسوب و مه  ربمایپ  دندیسوب . ار  رهطم  رس  نآ  همه  دنتشک . ار  ممشچ  رون  مدنزرف و  دومرف : دوشگ و  هوکـش  هب  نابز  ناگتـشرف  ناربمایپ و 

لقن نینچ  مالـسلاهیلع  يدـهم  ماما  ناـمز  رد  تعجر  ثیدـح  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  یـسلجم  همـالع  [ . 570 . ] دینابسچ هنیـس  هب 
یلص ادخ  لوسر  نوچ  دندیسر . تداهـش  هب  يو  اب  هک  ادهـش  يهمه  اب  هارمه  دولآ ، نوخ  دزیخیمرب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  هاگنآ  : دنکیم

، دنکیم نویـش  مالـسلااهیلع  همطاف  دـنیرگیم . اهنیمز  اهنامـسآ و  لها  يهمه  وا  يهیرگ  زا  دـیرگیم و  دـنیبب  ار  وا  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا 
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فرط رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  وا و  تسار  تمس  مالسلاهیلع  نسح  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  دنتفایم . هزرل  هب  شنانکاس  نیمز و 
، دش نشور  وت  نامشچ  موش ! تیادف  ناج  نیسح  دیوگیم : دنابـسچیم و  هنیـس  هب  دسوبیم و  ار  نیـسح  ادخ ، ربمایپ  دنتـسیایم . وا  پچ 

دهاوخ وا  پچ  تمس  رایط  رفعج  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  تسار  تمـس  ادخ  ریـش  يهزمح  تشگ . نشور  وت  يهرابرد  زین  نم  نامـشچ 
همطاف شردام  دننایرگ و  هک  یلاح  رد  دـنروآیم ، نینمؤملاریما  ردام  دـسا  تنب  يهمطاف  هجیدـخ و  ترـضح  ار  وا  دـیآیم . نسحم  دوب .

، دنیبیم رضاح  ار  دوخ  کین  راک  سک  ره  هک  يزور  [ »، » 571  ] دیدشیم هداد  هدعو  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  : » دیوگیم مالسلااهیلع 
هک تسیرگ  ردق  نآ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دیوگ : [ » 572  ] دوب زارد  ياهلصاف  شلمع  وا و  نیب  شاک  دراد  تسود  ار و  دوخ  دب  راک  زین 

[ . 573 ! ] دابم مارآ  دیرگن ، هعقاو  نیا  دای  ماگنه  هک  یمشچ  دومرف : هاگنآ  دش . سیخ  کشا  زا  شکرابم  نساحم 

همطاف ترضح  يهیرگ 

شرسپ مدرکیم . تبحـص  ترـضح  نآ  اب  مدوب و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دزن  : دنکیم لقن  نینچ  ریـصبیبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  هیولوقنبا 
زا دریگب  ماقتنا  دنک و  ریقحت  ار  امش  هک  ره  دزاس  راوخ  ادخ  دومرف : دیسوب و  دیـشک و  شوغآ  هبار  وا  تفگ و  ابحرم  ترـضح  دش . دراو 

نابهگن و تسرپرـس و  هتـسویپ  ادخ  دشکب و  ار  امـش  هک  ره  دنک  تنعل  دزاس و  ناتراوخ  هک  ره  دزاس  راوخ  دزیرب و  ار  امـش  نوخ  هک  ره 
هحفص 270] دومرف [ : تسیرگ و  هاگنآ  نامسآ ! ناگتشرف  نادیهش و  نیقیدص و  ناربمایپ و  نانز و  يهیرگ  دش  ینالوط  هچ  داب ! ناتروای 

يا موشیم . نیگهودنا  متفایم و  ناشردپ  نانآ و  ياهتبیصم  دای  هب  رایتخایب  مرگنیم ، مالسلاهیلع  نیسح  نادنزرف  هب  هاگره  ریصبابا ! يا 
خزود نارومأـم  هک  دوب  نآ  هن  رگا  هک  دـنکیم  ياهلاـن  منهج  دـهدیم و  رـس  نویـش  دـنکیم و  هیرگ  وا  رب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ریـصبابا !

دوش و شخپ  منهج  دود  ای  دیآ ، نوریب  خزود  زا  یسک  ادابم  هکنآ  میب  زا  دناهتخاس ، هدامآ  ار  دوخ  دنونـشیم و  ار  خزود  يهیرگ  يادص 
مکحم ار  شیاهرد  دـننکیم و  عنم  ار  نآ  تسا و  نایرگ  خزود  هک  یتقو  اـت  دـنوشیم ، ریگولج  عناـم و  ور  نیا  زا  دـنازوسب ، ار  ناـینیمز 

هک تسا  کـیدزن  اـهایرد  دوـش . مارآ  همطاـف  يادـص  هکنآ  اـت  دریگیمن  مارآ  منهج  دـنراد . ناـینیمز  رب  هک  یـسرت  رطاـخ  هـب  دـننکیم ،
ار شاهلعـش  دوخ  لاب  اب  دونـشب  ار  هرطق  يادـص  هتـشرف  نآ  نوچ  تسا . رومأم  ياهتـشرف  ایرد  يهرطق  ره  اب  دـنزیمآرد . مه  اب  دنفاکـشب و 

نانچمه ناگتـشرف  دوشن . دوبان  تسا  نآ  رد  هچ  ره  نیمز و  ایند و  هکنآ  میب  زا  درادیم ، هگن  رگید  یخرب  يور  زا  یخرب  دـناشنیمورف و 
سیدقت هب  ناگتـشرف  يادص  دننکیم . عرـضت  مه  نایـشرع  دننکیم . يراز  هلان و  ادخ  هاگرد  هب  دـناهمطاف و  يهیرگ  اب  نایرگ  ناساره و 

: دومرف تسا . گرزب  عوضوم ، نیا  موش ! تیادف  متفگ : . دنکفایم هزرل  شنانکاس  رب  نیمز  دوشیم و  یـشالتم  اههوک  دوشیم و  دنلب  ادخ 
دنمتداعـس ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  یـشاب  یناـسک  زا  یهاوـخیمن  اـیآ  ریـصبابا ! يا  دوـمرف : ياهدینـشن . هک  تسه  مـه  نآ  زا  رتـگرزب 

. تخادرپ اعد  هب  تساخرب و  زامن  هب  ترضح  هاگنآ  دادن . مناما  هیرگ  میوگب و  ینخس  متـسناوتن  متـسیرگ و  تفگ : نانچ  یتقو  دننکیم ؟

. مدمآ وا  دزن  هرابود  ناساره  هزور و  تلاح  رد  تفرگ . مباوخ  هن  مدروخ و  ییاذغ  هن  رگید  مدـمآ . نوریب  شرـضحم  زا  لاح  نامه  اب  نم 
[ . 574 . ] دشن لزان  یتبوقع  باذع و  نم  رب  هک  مدرک  رکش  ار  ادخ  مدش و  مارآ  تسا  هتفرگ  مارآ  مدید  نوچ 

شراوگرزب ردپ  رب  داجس  ماما  يهیرگ 

رتخد همطاف  فسوی ، بوقعی ، مدآ ، دنرفن : جنپ  ناگدننک  هیرگ  رایـسب  : دنکیم تیاور  مالـسلاهیلع  دقاص  ماما  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودـص 
. درک هیرگ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  لاس  لهچ  ای  لاس  تسیب  مالسلاهیلع  نیـسح  نب  یلع  اما  و  مالـسلامهیلع ... نیـسح  نب  یلع  ربمایپ و 
. يوش دوبان  مسرتیم  موش ! تیادـف  ربمایپ  رـسپ  يا  تفگ : شنامداخ  زا  یکی  راب  کی  درکیم . هیرگ  دنتـشاذگیم  شلباقم  اذـغ  هاگ  ره 

دای هب  هاـگره  نم  [ » 575 . ] دـینادیمن امـش  هک  منادیم  يزیچ  ادـخ  يوس  زا  مربیم و  ادـخ  هاـگرد  هب  ار  شیوخ  هودـنا  نزح و  : » دوـمرف
رد مالسلاهیلع  نیـسح  نوچ  : دنکیم تیاور  ینارحب  [ . 576 . ] دیآیم ممـشچ  رد  هحفـص 271 ] کشا [  متفایم ، همطاف  نادـنزرف  تداهش 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comلتقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


ترضح تسیچ ؟ تردپ  تشپ  رد  هناشن  نیا  هک  دندیسرپ  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  زا  دنتفای . ياهناشن  وا  تشپ  رد  دش ، دیهـش  البرک 
شیوخ دنـس  اب  هیولوقنبا  [ . 577 . ] دربیم ارقف  يهناـخ  هب  دیـشکیم و  شود  رب  هک  تسا  ییاـههقوذآ  رثا  نیا  دوـمرف : تـسیرگ و  رایـسب 

. تسیرگیم هک  دـید  هدجـس  لاحرد  ینابهیاس  ریز  رد  ار  ترـضح  نآ  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماـما  ناـمداخ  زا  یکی  : دـنکیم تیاور 
بوقعی وت ! رب  ياو  دومرف : درک و  دنلب  رس  ترـضح  دریذپ ؟ نایاپ  تهودنا  هک  هدشن  نآ  تقو  ایآ  نیـسح ! نب  یلع  يا  نم  يالوم  تفگ :

یلو دوب . هدرک  مگ  رـسپ  کی  وا  هکنیا  اب  فسوی ،»! رب  سوسفا  : » تفگ دـیلان و  ادـخ  هاگرد  هب  هدـمآ ، شیپ  میارب  هک  يزیچ  زا  رتمک  رد 
يرتشیب يهقالع  لیقع  نادـنزرف  هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  دـیوگ : . دـندیرب رـس  نم  شیپ  ار  منادـناخ  زا  یهورگ  مردـپ و  هک  مدـید  نم 

هللادـبعابا اب  هک  متفایم  يزور  دای  هب  نم  دومرف : دـیراد ؟ لیامت  رایط  رفعج  نادـنزرف  زا  شیب  ناـگدازومع  نیا  هب  ارچ  دندیـسرپ : تشاد ،
ماما زا  : دـنکیم تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  شیوخ  دنـس  اـب  میعنوبا  [ . 578 . ] دزوسیم ناشیارب  ملد  دنتشاد ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

تسیرگ ردق  نآ  درک و  مگ  ار  شنادنزرف  زا  یکی  بوقعی  دینکن . متمالم  دومرف : دندیسرپ ، ار  شرایـسب  يهیرگ  لیلد  مالـسلاهیلع  داجس 
مغ هک  دیرادنپیم  مدید . ار  منادناخ  زا  رفن  هدراهچ  تداهـش  گنج ، کی  رد  نم  یلو  تشادن ، وا  گرم  هب  نیقی  هکنآ  اب  دـش ، انیبان  هک 

شردپ رب  لاس  لهچ  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  : دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  سوواط  نب  دیـس  ؟ دوریم ملد  زا  نانآ 
ترـضح ولج  دروآیم و  ار  شیاذـغ  بآ و  شمـالغ  نوـچ  راـطفا ، ماـگنه  درکیم . تداـبع  بش  تفرگیم و  هزور  ار  زور  درک ، هیرگ 

درکیم و رارکت  ار  نـیا  هتـسویپ  دـش . دیهـش  هنـشت  هنـسرگ و  ربماـیپ  رــسپ  دوـمرفیم : نـک ! لـیم  نـم ، يـالوم  تـفگیم : تشاذـگیم ،
وا نامالغ  زا  یکی  . تفر ایند  زا  ات  دوب  نینچ  هتـسویپ  تشگیم . هتخیمآ  کشا  هب  بآ  دـشیم و  رت  وا  کشا  زا  اذـغ  هکنآ  ات  تسیرگیم 
قه قه  يادص  مداتـسیا . دنکیم . هدجـس  هحفـص 272 ] یتخـس [  گنـس  رب  مدـید  متفر . وا  یپ  رد  تفر . ارحـص  هب  يزور  دـنکیم : لقن 
زا رس  هاگنآ  اقدص ». انامیا و  هللا  الا  هلا  ال  اقر ، ادبعت و  هللا  الا  هلا  ال  اقح ، اقح  هللا  الا  هلا  ال  : » تفگ راب  رازه  مدرمش  مدینشیم . ار  شاهیرگ 

دریذـپ و ناـیاپ  تهودـنا  هک  هدـشن  نآ  تقو  اـیآ  نم ! يـالوم  مدرک : ضرع  دوب . کـشا  رد  قرغ  شاهرهچ  نساـحم و  تشادرب . هدـجس 
مشچ زا  ار  نانآ  زا  یکی  دنوادخ  تشاد ، رسپ  هدزاود  دوب ؛ هداز  ربمغیپ  ربمایپ و  بوقعی ، ترـضح  وت ! رب  ياو  دومرف : دوش ؟ مک  تاهیرگ 

نم دوب . ایند  رد  هدنز و  شرسپ  هک  یلاح  رد  تشگ ، هدیمخ  شرمک  انیبان و  شنامـشچ  دش و  دیفـس  شرـس  يوم  هصغ  زا  درک . ناهنپ  وا 
[579 [ ؟ دوش هتـساک  ماهیرگ  مک و  مهودـنا  هنوـگچ  دـنداتفا ، نیمز  رب  هدـش و  هتـشک  هک  مدـید  ار  منادـناخ  زا  رفن  هدـفه  ردارب و  ردـپ و 

درکیم هیرگ  ردق  نآ  دشونب ، ات  تفرگیم  یبآ  فرظ  هاگره  دوب . وا  رب  ییانیبان  میب  ات  تسیرگ  ردق  نآ  دناهتفگ  : دیوگ بوشآ  رهشنبا  .
تاناویح هک  دـندرک  مورحم  یبآ  زا  ار  مردـپ  هک  منکن  هیرگ  ارچ  هنوگچ و  دومرف : دوش ، ضارتعا  وا  هب  هراب  نیا  رد  دوش . کشا  زا  رپ  اـت 

. دشیمن نیا  زا  شیب  یتشکیم  ار  تدوخ  رگا  ینکیم . هیرگ  ار  ترمع  يهمه  دنتفگ : ترـضح  نآ  هب  دـندوب . دازآ  شندروخ  يارب  مه 
[ . 580 . ] منکیم هیرگ  نآ  رب  ماهتشک و  ار  مدوخ  دومرف :

شراوگرزب ردپ  رب  داجس  ماما  يرادازع 

یلع نب  نیسح  شردپ  تداهش  زا  سپ  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  مردپ  : دنکیم تیاور  نینچ  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنس  اب  دیس 
مدرم اب  تشادـن  تسود  نوچ  دـنام ، اـجنآ  اـهلاس  دوب و  هدـش  نکاـس  هیداـب  رد  هداد و  رارق  مشپ  زا  یقاـتا  ار  دوخ  هاـگلزنم  مالـسلاهیلع ،

. دشیمن هجوتم  یسک  تفریم و  شدج  ردپ و  ترایز  قارع و  هب  تشاد  تماقا  هک  ییاج  هیداب و  زا  دشاب . هتـشاد  ینیـشنمه  ترـشاعم و 
نآ يهمجرت  زا   ) تسا هدورس  بوخ  هک  دراد  يرعش  مالسلاهیلع  داجس  ماما  ياههیرگ  دروم  رد  یناهفـصا  یناپمک  هللاۀیآ  موحرم  [ . 581]

[ . 582 (. ] میدیشوپ مشچ 

رقاب دمحم  ماما  يهیرگ 
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نم ربمایپ ! رسپ  يا  مدرک : ضرع  مدیسر و  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  مرورـس  تمدخ  : دنکیم لقن  تیمک  زا  شیوخ  دنـس  اب  یمق  زازخ 
. تسامـش يهرابرد  متفگ : تسا . ضیبلامایا  ماـیا ، نیا  دومرف : مناوخب ؟ دـیهدیم  هزاـجا  ماهتفگ . يراعـشا  هحفص 273 ] امـش [  يهرابرد 

دروم هک  يرفن  هن  نآ  يارب  . دراد رایـسب  تالوحت  نیا  زا  راگزور  دنایرگ . دنادنخ و  ارم  راگزور  : مدرک ندناوخ  هب  عورـش  ناوخب . دومرف :
مه ار  یمناخ  يهیرگ  يادص  تسیرگ . مه  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسیرگ . مالسلاهیلع  رقاب  ماما  . دندش نفک  همه  دنتفرگ و  رارق  گنرین 

، یلع سپـس  ؛ دـندوب ناناوج  نیرتهب  زا  هک  لیقع  نادـنزرف  دـنیاتمهیب ، هک  يرفن  شـش  : هک مدیـسر  اـجنیا  هب  نوچ  مدینـش ، هدرپ  تشپ  زا 
وا دزن  ای  دنک  دای  ام  زا  هک  تسین  یسک  چیه  دومرف : تسیرگ و  ترضح  . دزیگنایمرب دنکیم و  هدنز  ارم  ياهمغ  ناشدای  هک  امـش ، رورس 

دنکیم و انب  تشهب  رد  ياهناخ  وا  يارب  دنوادخ  هکنآ  رگم  دیآرد ، کشا  یسگم  لاب  يهزادنا  هب  دنچ  ره  شناگدید  زا  دوش و  دای  ام  زا 
يزور ای  دوش  داش  امش  ياهتبیصم  زا  سک  ره  : هک مدیسر  منخس  ياجنیا  هب  نوچ  . دهدیم رارق  خزود  شتآ  وا و  نایم  یعنام  ار  هیرگ  نآ 

تفرگ و ارم  تسد  ترـضح  . منک عفد  دریگیمارف ، ارم  هک  ار  امـش  تیمولظم  مناوتیمن  دـیدش و  لیلذ  تزع ، زا  سپ  امـش  دـنک ، تمالم 
یک دوشیم و  اپرب  نادناخ  امـش  رد  قح  ینامز  هچ  : مدیـسر تیب  نیا  هب  نوچ  . زرمایب ار  تیمک  يهدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  ایادخ ! تفگ :

تمدخ دمآ و  هنیدم  هب  رعاش  تیمک  : دنکیم تیاور  يدوعـسم  [ . 583 . ] دوز هللاءاش  نا  تسا  دوز  دومرف : ؟ دنکیم مایق  امـش  مود  يدـهم 
البرک يهتشک  : دیسر تیب  نیا  هب  نوچ  دناوخ . رعش  ماما  يارب  داد . دورو  يهزاجا  ترضح  دوب ، بش  هکنآ  اب  دیـسر . مالـسلاهیلع  رقاب  ماما 
ینخس نامه  وت  شاداپ  یلو  میدرکیم ، میدقت  میتشاد  یلام  رگا  دومرف : ترضح  . ناگیامورف تما و  ياغوغ  نایم  دندز ، وا  هب  گنرین  هک 

حور يوس  زا  هتسویپ  ینکیم ، عافد  نادناخ  ام  زا  هک  یتقو  ات  دومرف : تباث  نب  ناسح  هب  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا 
هحفص 274 ] [ . ] 584 . ] دمآ نوریب  ماما  دزن  زا  و  یشاب . دیؤم  سدقلا 

نیسح رب  قداص  ماما  يهیرگ 

. مدید نایرگ  نیگهودنا و  ار  وا  مدیسر . مالسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  ییاروشاع  زور  : دنکیم تیاور  نانس  نب  هللادبع  زا  یـسوط  خیش 
نینچ لثم  رد  ینادیمن  ایآ  یلفاغ ؟ رگم  دومرف : دـنکن . نایرگ  ار  ناتمـشچ  ادـخ  تسیچ ؟ يارب  ناـتهیرگ  ربماـیپ ! رـسپ  يا  مدرک : ضرع 

نک كاسما  ندروخ  زا  دومرف : تسیچ ؟ ناترظن  زور  نیا  يهزور  يهرابرد  مرورس ! متفگ : تسا ؟ هدش  دیهـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  يزور 
زامن زا  سپ  یتعاس  تراطفا  هدـم ؛ رارق  لماک  يهزور  زور  ار  نآ  ینک و  یناـمداش  هکنآیب  نک  راـطفا  يزیخرب و  يرحـس  يارب  هکنآیب 

هک یلاحرد  تفرگ ، ناـیاپ  ناـنآ  هب  هلمح  دـش و  ماـمت  لوسر  لآ  اـب  گـنج  زور ، زا  تقو  نآ  رد  هک  ارچ  دـشاب ، بآ  ياهعرج  اـب  رـصع 
رگا دوب و  تخس  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  ناشتداهش  دندوب و  هداتفا  نیمز  رب  هتشک  ناشناتـسود  نایم  رد  نانآ  زا  رفنیس 
سیخ شیاهکشا  زا  شنساحم  ات  تسیرگ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دیوگ : تفگ . تیلست  وا  هب  تسیابیم  دوبیم ، ایند  رد  هدنز و  زور  نآ 

زور رد  ار  تملظ  داد و  رارق  ناـضمر  هاـم  لوا  زور  شیوخ  ریدـقت  رد  ار  نآ  تقلخ  دـیرفآ ، ار  روـن  نوـچ  لاـعتم  يادـخ  دوـمرف : دـش و 
[585 . ] داد رارق  ییاههار  اههخاش و  ود ، نیا  زا  کی  ره  يارب  داد و  رارق  مرحم  هاـم  مهد  ینعی  يزور  ناـنچ  رد  اروشاـع  زور  هبنـشراهچ ،

شنامشچ هک  مدید  دیشون  نوچ  دیبلط . بآ  مدوب . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  روضح  رد  : دنکیم لقن  یقر  دوواد  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک  .
مالـسلاهیلع و نیـسح  دشونب و  بآ  هک  تسین  ياهدنب  چـیه  مالـسلاهیلع ! نیـسح  لتاق  رب  ادـخ  تنعل  دوواد ! يا  دومرف : دـش . کشا  زا  رپ 

وحم وا  زا  هانگ  رازه  دص  دسیونیم و  وا  يارب  هنـسح  رازه  دـص  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دتـسرفب ، تنعل  وا  لتاق  رب  دـنک و  دای  ار  وا  تیبلها 
روشحم کنخ  لد  اب  ار  وا  تمایق  زور  دنوادخ  تسا و  هدرک  دازآ  ار  هدرب  رازه  دـص  ایوگ  دـیازفایم و  وا  رب  هجرد  رازه  دـص  دـنکیم و 

[ . 586 . ] دنکیم

هیرگ زور  اروشاع ،
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زور هنوگچ  هللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  : دنکیم لقن  یمـشاه  لضف  نب  هللادـبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودـص 
مالسلااهیلع و همطاف  تافو  زور  ملس ، هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زور  اما  دش ، هیرگ  متام و  مغ و  تبیـصم و  زور  اروشاع ،

ماما تداهش  زور  تبیصم  دومرف : دشن ؟ نانچ  رهز ، اب  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  ندش  هتـشک  زور  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  تداهـش  زور 
هحفـص جنپ [  دندوب ، تاقولخم  نیرتیمارگ  دنوادخ  دزن  هک  ءاسک  باحـصا  هک  ارچ  تسا ، رتگرزب  اهزور  يهمه  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
دندوب یقاب  مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملاریما و  تشذگرد ، هک  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندوب . رفن  [ 275
يالست يهیام  دنزرف ، ود  نآ  مالـسلاهیلع و  یلع  تفای ، تافو  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچ  دوب . مدرم  شمارآ  تیلـست و  يهیام  ناشدوجو  و 

ماما تفر ، هک  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دـندوب . نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  مدرم  شمارآ  يهیاـم  دـش ، دیهـش  هک  ناـنمؤمریما  دـندوب . مدرم 
يهیام هک  دوبن  ءاسک  باحصا  زا  یـسک  وا  زا  سپ  دش ، هتـشک  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوب . یلـست  يهیام  مدرم  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

زور ور ، نیا  زا  دوب . ناـنآ  يهمه  ندوب  لـثم  شندـنام  هک  ناـنچمه  دوب ، ناـنآ  يهمه  نتفر  دـننام  وا  نتفر  دـشاب . مدرم  شمارآ  الـست و 
شناردپ دننامه  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دوجو  ارچ  ربمایپ ! رـسپ  يا  مدرک  ضرع  دیوگ : لضف  نب  هللادبع  . دـش رترابتبیـصم  يو  تداهش 

هلا و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اما  دوب ، شناردـپ  زا  سپ  مدرم  رب  تجح  نادـباع و  رورـس  يو  دومرف : دوبن ؟ الـست  يهیام  مدرم  يارب 
اما دوب ، ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  شدـج ، زا  شردـپ ، زا  تثارو  هب  وا  ملع  دوب و  هدینـشن  ار  شمـالک  هدـیدن و  ار  ملس 
زا یکی  هب  هاگره  دندوب . هدید  یلاوتم  ياهنامز  تالاح و  رد  ار  مالـسلامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترـضح  نینمؤملاریما و 

قیفوت مدرم  دـنتفر ، نانآ  نوچ  دـنداتفایم . وا  يهرابرد  وا  اب  ادـخ  لوسر  نخـس  ادـخ و  ربمایپ  اب  وا  تلاح  دای  هب  دـندرکیم ، هاـگن  ناـنآ 
نانآ نیرخآ  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  نادقف  رد  رگم  دوبن ، همه  نادقف  لثم  مادک  ره  ندوبن  دـنداد و  تسد  زا  ار  ادـخ  نازیزع  يهدـهاشم 
زور ار  اروشاع  زور  تنـس  لها  ارچ  هللا ! لوسر  نبای  مدیـسرپ : دیوگ : لضف  نب  هللادبع  . دش اهزور  نیرترابتبیـصم  وا  زور  ور  نیا  زا  دوب ،
لعج ربخ  وا  يارب  دیزی ، هب  برقت  دصق  هب  ماش  مدرم  دش ، هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوچ  دومرف : تسیرگ و  ترـضح  دـنمانیم . تکرب 

هیرگ و هلان و  زا  مدرم  ات  تساروشاع  زور  ندوب  كرابم  زورما و  يهرابرد  یلعج ، ياهثیدـح  يهلمج  زا  دـنتفرگیم . هزیاج  دـندرکیم و 
ار ررض  نیرتمک  نیا  هدازومع ! يا  : دومرف سپس  دنک . يرواد  نانآ  ام و  نیب  ادخ  دنزادرپب . كربت  یلاحـشوخ و  يداش و  هتـشگرب ، نویش 

نیـسح هک  دنرادنپیم  دنیام و  تماما  هب  دقتعم  ام و  تیالو  یتسود و  یعدم  هک  دندرک  لعج  نینچ  یناسک  دراد ، ناناملـسم  مالـسا و  رب 
!؟ ناشنامگ هیماینب و  يارب  تمالم  ياج  هچ  سپ  تسا . هدش  هبتشم  مدرم  رب  یـسیع  ترـضح  لثم  وا  راک  هکلب  هدشن ، هتـشک  مالـسلاهیلع 
زا ربخ  هک  تسا  هتـسب  غورد  يدـعب  ناماما  نانمؤمریما و  ربمایپ و  هب  هدـشن ، هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  درادـنپ  سک  ره  هدازومع ! يا 

، دونشب وا  زا  ار  ینانخـس  نینچ  هک  ره  يارب  شنوخ  هدش و  رفاک  گرزب  يادخ  هب  دنک ، بیذکت  ار  نانآ  هک  یـسک  دناهداد و  وا  تداهش 
هحفص 276 ] [ . ] 587 ... ] تسا حابم 

نیسح رب  مظاک  ماما  هودنا  هیرگ و 

ار نآ  رد  گنج  تیلهاج ، رـصع  مدرم  هک  تسا  یهام  مرحم  : دومرف مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  شیوخ  دنـس  اـب  قودـص 
دنتفرگ يریسا  هب  ار  نامنانز  نادنزرف و  دنتسکش ، ار  ام  تمرح  دنتخیر ، هدرمـش و  حابم  ارام  ياهنوخ  هام  نیا  رد  یلو  دنتـسنادیم ، مارح 

. دنتشادن ساپ  ار  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمرح  ام  يهرابرد  دندرب و  امغی  هب  ار  ناملاوما  دندز و  ام  ياههمیخ  هب  شتآ  و 
تمایق مایق  ات  درک و  راوخ  ار  ام  نازیزع  البرک  نیمزرس  رد  درک و  نازیر  ار  نامیاهکـشا  یمخز ، ار  ام  نامـشچ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  زور 

. دزیریم ار  گرزب  ناهانگ  هیرگ  هک  ارچ  دنیرگب ، ناگدننک  هیرگ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  نوچمه  رب  سپ  داهن . ياج  رب  الب  جنر و  ام  يارب 
ات دوب  بلاغ  وا  رب  هودنا  دـشیمن و  هدـید  نادـنخ  رگید  دیـسریم ، مرحم  هام  هاگره  مالـسلاهیلع ) رفعج  نب  یـسوم   ) مردـپ دومرف : سپس 
رد مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسا  يزور  دومرفیم : دوب و  وا  يهیرگ  هودنا و  تبیـصم و  زور  مهد ، زور  تشذـگیم . نآ  زا  زور  هد  هکنآ 
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[ . 588 . ] تسا هدیسر  تداهش  هب  نآ 

نیسح رب  اضر  ماما  يهیرگ 

میالوم تمدـخ  ییاهزور  نینچ  لثم  رد  : دـنکیم لقن  نینچ  یعازخ  لبعد  لوق  زا  نیرخأتم  تاـفیلأت  یخرب  زا  لـقن  هب  یـسلجم  يهمـالع 
، میآیم هک  دید  ارم  نوچ  دندوب . وا  نوماریپ  شباحـصا  دوب و  هتـسشن  هدز  متام  نیگهودنا و  مدیـسر . مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 

دوخ رانک  ارم  درک و  زاب  اج  میارب  شدوخ  رانک  سلجم  رد  هاگنآ  شناـبز ! تسد و  اـب  اـم  رواـی  هب  اـبحرم  لـبعد ، يا  وت  رب  نیرفآ  دومرف :
صوصخب ام  نانمـشد  يداش  زور  تسا و  تیبلـها  اـم  هودـنا  زور  اـهزور  نیا  یناوخب . رعـش  میارب  مراد  تسود  لـبعد ! دومرف : دـناشن و 

رد سک  ره  لبعد ! يا  . تسادـخ رب  وا  رجا  دـنایرگب ، ار  رفن  کـی  یتح  اـی  دـیرگب  اـم  تبیـصم  رب  سکره  لـبعد ! يا  تسا . هدوب  هیماینب 
ره لبعد ! يا  دنکیم . روشحم  ام  اب  ار  وا  دنوادخ  دیرگب ، هدیسر  ام  هب  نامنانمشد  زا  هک  یتبیصم  رب  دوش و  رابکشا  شمـشچ  ام  تبیـصم 

ام و نیب  ياهدرپ  تساخرب و  ماما  هاگنآ  دزرمآیم . ار  شناهانگ  اـمتح  دـنوادخ  دـنک ، هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدـج  تبیـصم  رب  سک 
: دومرف درک و  نم  هب  ور  هاگنآ  دننک ، هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  شدج  تبیـصم  رب  ات  دـناشن  هدرپ  تشپ  ار  دوخ  تیبلها  دز . شاهداوناخ 
هحفـص 277] نکم [ . یهاتوک  ام  يرای  زا  یناوتیم  ات  سپ  ییام . روای  رگـشیاتس و  ياهدـنز  ات  وت  ناوخب . هیثرم  نیـسح  يارب  لـبعد ! يا 

بل تارف ، طش  رانک  وت  نیسح  يزور  هک  تشذگیم  وت  لایخ  هب  رگا  همطاف ! يا  : مدناوخ ار  راعشا  نیا  دش و  يراج  مکـشا  دیوگ : لبعد 
نک هیوم  زیخرب و  یکین ! ربمایپ  رتخد  يا  همطاف ! يا  . یتخاسیم يراج  ناگدید  زا  کشا  يدزیم و  شیوخ  تروص  رب  دهد ، ناج  هنـشت 
اهنآ رب  نم  دورد  هک  خـف ، رد  یـضعب  هنیدـم و  رد  یخرب  تسا و  هفوک  رد  هک  ییاـهربق  ؛ دـناهداتفا هریت  كاـخ  رب  هک  اهنامـسآ  نارتـخا  رب 
ناج نم  نانآ  زا  شیپ  شاک  دـناهداد . ناج  نایرع  هنـشت و  همه  . تسا هدـیمرآ  تارف  لحاس  رد  هک  ـالبرک  راـنک  رهن  لد  رد  ییاـهربق  . داـب

يزور یتقو  نانیا  . دزیریم مناج  رب  یماـکخلت  گرم و  ماـج  ناـنآ  داـی  اـب  هک  یغاد  درد و  زا  مربیم  ادـخ  هاـگرد  هب  هوکـش  . مدوب هتخاـب 
اما دـنروآیم ، ار  رایط  رفعج  سابع و  هزمح و  ارهز و  يهمطاف  یلع و  دـنروآیم و  ار  اههروس  نآرق و  لیئربج و  دـمحم و  دـننک ، راختفا 

هراوآ ار  نادــنزرف  ناـنیا  دنتــشادزاب و  ناـشقح  زا  ار  ناردــپ  ناـنآ  . دــنروآیم دــنکاپان  هـک  ار  هیمــس  برح و  دــنه و  ناـتخب  هریت  نآ 
نونکا هک  زیرب  کشا  مشچ ! يا  . تسیرگ مهاوخ  نانآ  رب  دـناوخیم ، یتخرد  رب  یغرم  اـت  دوریم ، جـح  هب  ياهراوس  اـت  هتـسویپ  . دـنتخاس

لـصاحیب کشخ و  ادـخ ، لوسر  نیمزرـس  . نابایب يهراوآ  ربمایپ  نارتخد  اما  دـننمیا ، اهخاک  رد  داـیز  نارتخد  . تسا نتخیر  کـشا  تقو 
تسا و هدیرب  ناشاهولگ  لوسر ، لآ  . نیـشنرصق ناهفرم و  دایز  لآ  دنرغال و  فیحن و  ربمایپ  نادناخ  . دننکاس اههفرغ  رد  دایز  لآ  هدـش و 

[ . 589 . ] تسیرگ مهاوخ  نانآ  رب  دناوخیمارف ، زامن  هب  ریخ  يدانم  ات  دشخردیم ، دیشروخ  ات  هتسویپ  . دنرطاخ هدوسآ  دایز  لآ 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  رب  باحصا  ربمایپ و  نادناخ  يهیرگ 

هملسما يهیرگ 

یلص ادخ  ربمایپ  رسمه  هملسما  يهناخزا  هک  مدوب  هدیباوخ  دوخ  يهناخ  رد  : دنکیم لقن  سابع  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنس  اب  یسوط  خیش 
هب نوچ  دنتـشاد . اجنآ  هب  ور  درم  نز و  زا  هنیدم  مدرم  دـندرب . شاهناخ  فرط  هب  ارم  مدینـش . يدـنلب  نویـش  يادـص  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا 
يا تفگ : درک و  ور  یمـشاه  نانز  هب  دادـن و  خـساپ  ینکیم ؟ نویـش  هلان و  ارچ  نانمؤم ! رداـم  يا  متفگ : مدیـسر . هحفـص 278 ] اجنآ [ 

مالسلاهیلع نیسح  ربمایپ ، زیزع  دنزرف  تشهب ، ناناوج  رورس  امـش ، رورـس  ادخ  هب  دینک . هیرگ  دیوش و  هلانمه  نم  اب  بلطملادبع ! نارتخد 
: دومرف مدیـسرپ ، ار  ببـس  دوب . ناشیرپ  دولآكاخ و  هک  مدید  باوخ  رد  نونکا  مه  ار  ربمایپ  تفگ : یتسناد ؟ اجک  زا  دنتفگ : ! دش هتـشک 
، موش قاتا  دراو  ات  متـساخرب  دیوگ : مدش . غراف  نانآ  نفد  زا  نونکا  مدرک و  نفد  ار  نانآ  نم  دندش و  هتـشک  زورما  وا  نادـناخ  نیـسح و 
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نوخ كاخ ، نیا  هاگره  دوب : هتفگ  دوب و  هدروآ  البرک  زا  ار  نآ  لیئربج  هک  داتفا  مالسلاهیلع  نیسح  تبرت  هب  مهاگن  درکیمن . راک  مرکف 
هب تقو  ره  رادـهگن . دوخ  شیپ  هدـب و  رارق  ياهشیـش  رد  ار  نآ  دومرف  داد و  نم  هب  ار  تبرت  نآ  ربماـیپ  تسا . هدـش  هتـشک  ترـسپ  دوش ،

نوخ نآ  زا  هملـسما  . دیـشوجیم نآ  رد  هزات  نوخ  هک  مدید  ار  هشیـش  نونکا  تسا . هدش  هتـشک  نیـسح  هک  نادب  دـش ، لیدـبت  هزات  نوخ 
زور ناـمه  رد  هک  دـندروآ  ربـخ  ناراوـس  داد . رارق  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  هیرگ  متاـم و  زور  ار  زور  نآ  دـیلام و  شاهرهچ  هب  تفرگرب و 
مدش روآدای  مدرک و  لاؤس  ثیدح  نیا  زا  مدیسر و  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدخ  تفگ : مردپ  دیوگ : ثراح  نب  ورمع  . تسا هدش  هتـشک 
لقن نم  يارب  هملسما  شردام  زا  هملسیبا  نب  رمع  ار  نآ  دومرف : ترضح  دنکیم . لقن  سابعنبا  زا  ار  ثیدح  نیا  مه  ریبج  نب  دیعس  هک 

هک مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  دـش ، بش  نوچ  تسا : هتفگ  هملـسما  وا :) زا  ریبج  نب  دیعـس  تیاور  رد   ) دـیوگ سابعنبا  . تسا هدرک 
مالـسلاهیلع رقاب  ماـما  زا  ؟ مدـش غراـف  وا  باحـصا  نیـسح و  نفد  زا  هک  ینادیمن  دومرف : مدیـسرپ ، ار  نآ  تلع  دوب . ناـشیرپ  دولآراـبغ و 

. دروآ ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يارب  دوشیم  هتـشک  نآ  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  یکاخ  نآ  زا  لیئربج ، هک  تسا  تیاور 
هیرگ متفر . هملـسما  شیپ  : هک دـنکیم  لـقن  ناملـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یناربـط  [ . 590 . ] تساـم دزن  كاـخ  نآ  نونکا  دوـمرف : ترـضح 
كاخ شتروص  رـس و  رب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  مدیـسرپ : درکیم .

هملسما يزور  : دنکیم تیاور  لاتفنبا  [ . 591 . ] مدوب مالسلاهیلع  نیسح  تداهش  دهاش  دومرف : هللا ؟ لوسر  ای  تسا  هدش  هچ  مدیسرپ : دوب .
زا ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  هحفص 279 ] لوسر [  دش . هتـشک  نیـسح  مدنزرف  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دنتفگ : تسیرگیم .
زا دومرف : تمنیبیم ؟ هدرمژپ  ارچ  تیادف ! مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  ماهدـیدن . باوخ  رد  بشما  نیمه  زج  تافو  ماگنه 

[ . 592 . ] مدوب شباحصا  مالسلاهیلع و  نیسح  ربق  ندنک  لوغشم  بش  لوا 

ماما رسمه  يهیرگ 

درک اپ  هب  متام  وا  يارب  بلکینب ) زا   ) وا رسمه  دش ، دیهش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نوچ  : دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا 
دـیرگیم و هک  دـندید  ار  نازینک  زا  یکی  نیب ، نیا  رد  دـش . مامت  ناشیاهکـشا  هکنآ  اـت  دـندرک  هیرگ  مه  ناـمداخ  ناـنز و  تسیرگ و  و 

تبرـش مدـش ، باتیب  هتـسخ و  نوچ  نم  تفگ : يراد ؟ نازیر  کشا  هنوگچ  ییاـم ، عمج  زا  هک  وت  دندیـسرپ : وا  زا  دراد . ناوارف  کـشا 
نیدـب میهاوخیم  تفگ : داد و  مه  نارگید  هب  دیـشون و  دروخ و  دـندروآ . تبرـش  اذـغ و  داد  روتـسد  ماما  رـسمه  هاگنآ  . مدیـشون قیوس 

يارب نآ  يهلیسو  هب  ات  دش  هداد  رطع ) يارب  یفرظ   ) نؤج ماما  رسمه  نآ  هب  دیوگ : میریگب . ورین  مالسلاهیلع  نیـسح  رب  هیرگ  يارب  هلیـسو 
مالـسلاهیلع نیـسح  رب  نآ  کمک  هب  اـت  تسا  ینـالف  يهیدـه  دـنتفگ : تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ : دـید ، ار  نآ  نوچ  دریگب . ورین  متاـم  هیرگ و 

نوـچ دـننک . نوریب  هناـخ  زا  ار  ناـنز  نآ  داد  روتـسد  مینک ؟ هچ  میهاوـخیم  ار  نیا  میتـسین ، یـسورع  رد  هـک  اـم  تـفگ : ینک . يرادازع 
[ . 593 . ] دشن هدید  نانآ  زا  يرثا  هناخ ، زا  نتفر  نوریب  زا  سپ  دندیرپ و  نامسآ  هب  ایوگ  دندرکن ، سح  ار  نانآ  دندرک ، ناشنوریب 

نیسح ماما  رتخد  همطاف  يهیرگ 

داجـس ماـما  شدـج  زا  دوخ ، ردـپ  زا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  مدینـش  : دـنکیم لـقن  یفعج  رمع  نب  لـضفم  زا  دوخ  دنـس  اـب  یمزراوـخ 
يور هنیدم  رد  درک و  زاورپ  تخیمآ و  وا  نوخ  هب  ار  دوخ  دمآ و  یغالک  دش ، دیهش  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوچ  درکیم ، لقن  مالـسلاهیلع 

ادص غالک  : تفگ درک و  هیرگ  دید . ار  نآ  درک و  دنلب  رس  تسشن . يرغص ) يهمطاف   ) مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  يهناخ  راوید 
نیسح ؛ تسا یتسرد  هب  قفوم  هک  نآ  تفگ : مادک ؟ متفگ : ماما . تفگ : ؟ يراد ار  یسک  هچ  گرم  ربخ  غالک ! يا  وت  رب  ياو  متفگ : درک ،

رب سپ  نآ  زا  . دهد باوج  تسناوتن  رگید  و  تسا ، هداتفا  كاخ  رب  تفگ : نیسح ؟ متفگ : . تساهحالس اهغیت و  نیب  البرک ، رد  مالـسلاهیلع 
. تفگ هنیدـم  لها  هب  ار  ربخ  يو  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هحفص 280 ] دهد [ . شاداپ  دوش و  یضار  ادخ  هک  یکـشا  اب  متـسیرگ ، وا 
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[594 . ] دیسر نانآ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  هک  تشذگن  يزیچ  دننکیم ! وداج  رحس و  بلطملادبع  نادنزرف  دنتفگ : مدرم 
مالـسلاهیلع قداص  ماما  تمدـخ  : دـنکیم لقن  بلاغ  نب  هللادـبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  هیولوقنبامالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تیبلـها  يهیرگ  .

هدرپ تشپ  زا  ییوناب  بارتلا ،» ریغ  يرثلا  ةاقسمب  انیسح  وقست  ۀیلبل  : » هک مدیـسر  اجنیا  هب  نوچ  مدناوخ . ار  نیـسح  ماما  يهیثرم  مدیـسر و 
[ . 595 ! ] مردپ ياو  هک : درک  نویش 

دساینب زا  یصخش  يهیرگ 

بآ هک  زور  لـهچ  زا  سپ  دـندرک ، يراـج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ربـق  رب  بآ  نوچ  : دـمحم نب  ماـشه  زا  دوـخ  دنـس  اـب  رکاـسعنبا  لـقن  هب 
نیـسح ربـق  هب  هکنآ  اـت  دـییوبیم  تفرگیمرب و  كاـخ  زا  تشم  تشم  دـمآ . دـساینب  زا  ینیـشن  هیداـب  دـش ، وحم  ربـق  رثا  تسـشنورف و 
يرعش نینچ  درک و  هیرگ  تسوبـشوخ ! هچ  تگرم  زا  سپ  زین  وت  تبرت  وت ! يادف  مردام  ردپ و  تفگ : درک و  هیرگ  دیـسر و  مالـسلاهیلع 

. تسا [ 596  ] ربق يهناشن  ، تبرت رطع  یلو  دننک  یفخم  شرادتسود  زا  ار  وا  ربق  هک  دنتساوخ  : دناوخ

ناگتشرف يهیرگ 

رب ار  نینمؤملاریما »  » ارچ ربمایپ ! رسپ  يا  مدیـسرپ : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  : دنکیم لقن  یلامث  يهزمحوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص  خیش 
: دومرف تسین ؟ اور  راوازس و  یسک  يارب  زین  وا  زا  سپ  دوب و  هدشن  هتـشاذگ  یـسک  رب  وا  زا  شیپ  هک  یمان  دنداهن ، مان  مالـسلاهیلع » یلع  »

لوسر نبای  مدیـسرپ : دوشیمن . هتفرگ  شناد  ملع و  وا  زج  یـسک  زا  دـنوشیم و  باریـس  وا  زا  نارگید  تسا ، شناد  يهمـشچرس  وا  اریز 
زا ار  وا  ایند  رد  هکنآ  زج  دزن ، یتبرـض  ادـخ  قلخ  زا  سک  چـیه  رب  ریـشمش  نآ  اب  نوچ  دومرف : دـندیمان ؟ راقفلاوذ  ار  شریـشمش  ارچ  هللا !
هب مئاق  امـش  يهمه  هکنیا  هن  رگم  ربمایپ ! رـسپ  يا  متفگ : درک . شمورحم  تشهب  زا  ترخآ  رد  تخاس و  تسدیهت  شنادـنزرف  هداوناخ و 

ناگتشرف دیسر ، تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  مدج  نوچ  دومرف : دنیوگ ؟ مئاق » ، » مئاق ترـضح  هب  ارچ  سپ  متفگ : يرآ . دومرف : دیقح ؟
دشکیم ار  ناگدنب  زا  تاهدیزگرب  رسپ  هحفـص 281 ] يهدیزگرب [  هک  یـسک  زا  ایآ  ایادخ ! دنتفگ : دندرک و  هیرگ  هلان و  ادخ  هاگرد  هب 

سپ دنچ  ره  مریگیم ، ماقتنا  نانآ  زا  دنگوس  ملالج  تزع و  هب  نم ! ناگتـشرف  دیـشاب  مارآ  درک : یحو  نانآ  هب  دـنوادخ  يوشیم ؟ لفاغ 
هاگره سپ  دندش . لاحشوخ  ناگتشرف  داد . ناشن  ناگتشرف  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نادنزرف  زا  ناماما  دنوادخ ، هاگنآ  یتدم . تشذگ  زا 

نب نابا  زا  شیوخ  دنس  اب  قودص  خیـش  [ . 597 . ] مریگیم ماقتنا  نانآ  زا  مئاق  نیا  اب  دیامرفیم : دـنوادخ  دتـسیایم ، زامن  هب  نانآ  زا  یکی 
هب یلو  دنگنجب ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هارمه  ات  دندش  لزان  هتـشرف  رازه  راهچ  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  : دنکیم لقن  نینچ  بلغت 
نآ ربق  دزن  نانآ  دوب . هدش  هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دوب  یتقو  دندمآ . دورف  دنتفرگ و  نذا  هرابود  دشن . هداد  ندیگنج  يهزاجا  نانآ 

هدوزفا هیولوقنبا  [ . 598 . ] تسا روصنم »  » مان هب  ياهتشرف  نانآ  سیئر  دننکیم  هیرگ  وا  رب  تمایق  زور  ات  دنناشیرپ و  دولآرابغ و  ترضح ،
دننکیم و هقردب  ار  ناگدننک  عادو  دننکیم و  لابقتسا  ار  وا  ناگتـشرف  نآ  هکنآ  رگم  دنکیمن  ترایز  ار  ترـضح  نآ  يرئاز  چیه  : تسا

شیارب توف ، زا  سپ  دـنناوخیم و  زاـمن  شاهزاـنج  رب  هکنآ  رگم  دریمیمن  دـننکیم و  شتداـیع  هکنآ  رگم  دوشیمن  ضیرم  سک  چـیه 
لقن بیبش  نب  نایر  زا  قودـص  خیـش  [ . 599 . ] دنامالـسلاهیلع مئاق  ترـضح  ماـیق  رظتنم  نیمز  يور  رد  ناـنآ  يهمه  دـنبلطیم و  شزرمآ 

: دومرف هن . متفگ : هن ؟ ای  ياهزور  بیبش ! رـسپ  يا  دومرف : نم  هب  مدیـسر . مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  روضح  هب  مرحم  هام  لوا  زور  : دنکیم
هب تفریذـپ و  مه  دـنوادخ  [ 600 . ] تساوـخ کـین  ياهیرذ  كاـپ و  یلـسن  دـنوادخ  زا  درک و  اـعد  اـیرکز  هک  تسا  يزور  ناـمه  زورما 

سپس [ . 601 . ] دهدیم تراشب  ییحی  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  دنهد  ادن  دوب  هداتسیا  زامن  هب  بارحم  رد  هک  ار  ایرکز  ات  داد  روتسد  ناگتـشرف 
تمرح تما  نیا  دنتسنادیم . مارح  ار  گنج  متس و  نآ ، مارتحا  رطاخ  هب  مدرم  تیلهاج  رد  هک  تسا  یهام  مرحم  بیبش ! رـسپ  يا  دومرف :

دـندرک و ریـسا  ار  شنادـناخ  دنتـشک و  ار  وا  نادـنزرف  هاـم  نیا  رد  دـندرکن ، تاـعارم  مه  ار  دوخ  ربماـیپ  تمرح  دنتخانـشن و  ار  هاـم  نیا 
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نک هیرگ  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  ینکیم ، هیرگ  يزیچ  رب  رگا  بیبش ! رسپ  يا  ! ناشدزرماین زگره  ادخ  دندومن . تراغ  ار  ناشلاوما 
ناشیارب هحفـص 282 ] یهیبش [  اتمه و  هک  یناسک  دندش ؛ هتـشک  وا  اب  مه  شنادناخ  زا  رفن  هدـجه  دـندیرب و  رـس  دنفـسوگ  لثم  ار  وا  هک 

وا دندمآ  یتقو  داتسرف . نیمز  هب  وا  يرای  يارب  هتشرف  رازه  راهچ  دنوادخ  دنتـسیرگ . وا  تداهـش  يارب  اهنیمز  هناگتفه و  ياهنامـسآ  دوبن .
« نیـسحلا تاراثل  ای   » ناشراعـش دنـشاب . وا  ناروای  زا  دـنک و  مایق  مئاق  ات  دـندولآرابغ  هدرمژپ و  وا  ربق  رانک  هراومه  نانآ  دـنتفای . هتـشک  ار 

خرس كاخ  نوخ و  نامسآ  دش ، هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدج  نوچ  هک  درک  تیاور  شدج  زا  شردپ  زا  مردپ  بیبش ! رـسپ  يا  . تسا
کچوک و ناهانگ  يهمه  ادـخ  دوش ، يراج  تتروص  رب  تکـشا  هکنآ  ات  ینک  هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  دـیراب .
، یـشاب هتـشادن  یهانگ  هک  ینک  رادـید  یلاـح  رد  ار  ادـخ  هک  يراد  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  دزرمآیم . ار  وت  رایـسب  مک و  گرزب و 

نالتاق یـشاب ، شنادـناخ  ربماـیپ و  نیـشنمه  یتشهب  ياـههفرغ  رد  يراد  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  . نک تراـیز  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
دای ار  وا  هاگره  یشاب ، هتشاد  مالسلاهیلع  نیسح  باکر  رد  يادهش  نوچمه  یشاداپ  یهاوخیم  رگا  بیبش ! رسپ  يا  نک . تنعل  ار  نیسح 

يـالاب تاـجرد  رد  يراد  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  . مدـشیم لـئان  گرزب  يراگتـسر  هب  مدوب و  ناـنآ  اـب  مه  نم  شاـک  وگب : يدرک ،
مه ار  گنس  کی  یسک  رگا  هک  ارچ  ام ! تیالو  داب  وت  رب  نک . يداش  ام  يداش  رب  شاب و  نیگهودنا  ام  هودنا  رطاخ  هب  یشاب ، ام  اب  تشهب 
هک دنکیم  لقن  راسی  نب  لیضف  زا  شیوخ  دنس  اب  هیولوقنبا  [ . 602 . ] دنکیم روشحم  نآ  اب  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  درادـب ، تسود 

رازه راهچ  هک  دینادیمن  ایآ  دیوریمن ! مالـسلاهیلع  نیـسح  ترایز  هب  هک  لیـضف  يا  دـیراکافج  ردـق  هچ  : دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
مالـسلاهیلع قداص  ماما  هب  : دـنکیم لقن  زیرح  زا  دوخ  دنـس  اب  ینیلک  [ . 603 [ ؟ دـنیرگیم وا  رب  تمایق  زور  ات  دولآرابغ  هتفـشآ و  هتـشرف ،

. دنراد زاین  امش  دوجو  هب  مدرم  نیا  هکنآ  اب  تسا ، يرگید  زا  رتهاتوک  مادک  ره  امش  ياهرمع  مک و  هچ  تیبلها  امش  ياقب  مدرک  ضرع 
هچنآ یتقو  تسا . تبث  نآ  رد  دنک  لمع  شیوخ  رمع  تدم  رد  نآ  هب  دـیاب  هک  ار  هچنآ  يهمه  هک  میراد  ياهتـشون  ام  زا  کی  ره  دومرف :

دزن ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا ، هدش  کیدزن  شلجا  هک  دمهفیم  دریذپ ، نایاپ  تسا  نآ  ماجنا  هب  رومأم  هفیحص  نآ  رد 
هچنآ شدوخ  يهفیحـص  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  دهدیم . ربخ  وا  هب  زین  دنوادخ  دزن  ار  شهاگیاج  دهدیم و  ار  شنتفر  ربخ  دیآیم و  وا 
هدنام هچنآ  يهلمج  زا  تفر . گنج  هب  دوب  هدشن  لمع  هک  دوب  هدنام  ییاهزیچ  دش . ریسفت  هدنیآ  هتشذگ و  ثداوح  وا  يارب  دناوخ و  دوب 

هحفـص 283] گنج [ ، يارب  یگدامآ  يارب  ناگتـشرف  داد . هزاجا  مه  ادـخ  دـننک . شايرای  دنتـساوخ  ادـخ  زا  ناگتـشرف  هک  دوب  نآ  دوب 
. دش دیهـش  دوب و  هدیـسر  نایاپ  هب  ماما  تدم  یلو  دندش ، لزان  ناگتـشرف  دش . هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  هکنآ  ات  دندرک  لمأت  گنرد و 

یحو نانآ  هب  دـنوادخ  يدوب ! هتفرگ  ار  شناج  اما  میدـمآ  دورف  مینک ، شايراـی  مییآ و  دورف  يداد  نذا  اـم  هب  ایادـخ  دـنتفگ : ناگتـشرف 
هکنیا دینک و  شايرای  دیتسناوتن  هکنیا  رب  دینک و  هیرگ  وا  رب  دـینک و  شايرای  دـمآ  نوریب  یتقو  دـینیبب . ار  وا  ات  دیـشاب  شربق  رانک  درک :
هاگره دنتـسیرگ . دـننک  شترـصن  دنتـسناوتن  هکنیا  یتحاران  هودـنا و  زا  ناگتـشرف  وا . رب  يهیرگ  وا و  يرای  يارب  دـیدش  صوصخم  اـمش 

[ . 604 . ] دوب دنهاوخ  شنارای  زا  دنک ، جورخ 

نج يهحون 

. دننکیم یناوخهحون  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  نج  هک  مدینـش  : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هملـسما  زا  دوخ  دنـس  اب  دعـس  نب  دمحم 
[ . 605]

یلع نب  نیسح  رب  تانئاک  يهمه  يهیرگ 

یلع نب  نیـسح  رب  تاـناویح  ناگدـنرپ و  نج و  سنا و  : دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  هیوـلوقنبا 
هک هدرک  تـیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  دوـخ  دنــس  هـب  زین  [ . 606 . ] دـش يراـج  ناشکـشا  هک  اـجنآ  اـت  دـندرک  هیرگ  مالـسلاهیلع 
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يور اـهنآ و  ناـیم  اـهنآ و  رد  هچ  ره  هناـگتفه و  ياـهنیمز  هناـگتفه و  ياهنامـسآ  دـش ، دیهـش  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  : دوـمرف
. دـندرک هیرگ  ترـضح  نآ  رب  دوشیمن ، هدـید  دوـشیم و  هدـید  هچنآ  ادـخ و  ياههدـیرفآ  يهمه  منهج و  تشهب و  نینچمه  تساـهنآ ،
رد راسی  نب  لیضف  بوقعی و  نب  سنوی  جارس و  هملسوبا  نم و  : دنکیم لقن  هتخافیبا  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  یـسوط  خیـش  [ . 607]
هچ متفایم . امش  دای  هب  ملد  رد  موشیم و  رضاح  نانیا  سلاجم  رد  نم  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  میدوب . مالسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ 

نادب یهاوخیم  ار  هچنآ  نایامنب ،» يداش  شیاسآ و  ام  هب  ایادـخ !  » وگب یباییم  روضح  نانآ  سلاجم  رد  یتقو  دومرف : ترـضح  میوگب ؟
ای کیلع  هللا  یلص  : » وگب راب  هس  دومرف : میوگب ؟ هچ  وا  دای  ماگنه  متفایم ، مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  دای  موش ! تیادف  متفگ : یـسریم .

اهنآ و رد  هچنآ  هناگتفه و  ياهنیمز  اهنامسآ و  دش ، دیهـش  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  نوچ  دومرف : درک و  ام  هب  ور  هاگنآ  هللادبعابا .»
، دندرک هیرگ  وا  رب  همه  دوشیمن  هدید  دوشیم و  هدـید  هچنآ  دوشیم و  اجباج  منهج  تشهب و  رد  هک  ره  تساهنآ و  هحفص 284 ] نیب [ 

لآ قشمد و  هرـصب ، دومرف : تسیچ ؟ دناهدرکن  هیرگ  وا  رب  هک  زیچ  هس  نآ  موش  تیادف  مدیـسرپ : دـناهدرکن . هیرگ  وا  رب  هک  زیچ  هس  رگم 
، درد هیرگ  هایـس  زور  لـهچ  مه  نیمز  درک ، هـیرگ  نوـخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  زور  لـهچ  نامـسآ  هرارز ! يا  [ . 608 . ] صاـع نب  مکح 

نیسح رب  زور  لهچ  ناگتـشرف  دنتفاکـش ، اهایرد  دندش ، هدنکارپ  یـشالتم و  اههوک  تسیرگ ، یخرـس  فوسک و  اب  زور  لهچ  دیـشروخ 
زا هتسویپ  دمآ . ام  شیپ  دایزنبا  رس  هکنآ  ات  دزن  هناش  دیشکن و  همرـس  دزن و  نغور  باضخ و  ام  نانز  زا  کی  چیه  دنتـسیرگمالسلاهیلع ،
وا يهیرگ  زا  دشیم و  سیخ  شنامشچ  کشا  زا  شنـساحم  هک  يدح  هب  تسیرگیم ، درکیم  دای  وا  زا  هاگره  مدج  میدوب . هیرگ  رد  وا 

دننامسآ اوه و  رد  هک  یناگتشرف  يهمه  نانآ  يهیرگ  زا  دننکیم و  هیرگ  دنتسه  وا  ربق  رانک  هک  یناگتـشرف  دندرکیم . هیرگ  زین  نارگید 
دیزی دایزنبا و  یتقو  دفاکـشب . نیمز  دوب  کیدزن  نا  يادص  زا  هک  درک  هلان  نانچ  منهج  داد ، ناج  مالـسلاهیلع  نیـسح  یتقو  دـنیرگیم .

ار ناینیمز  يهمه  شاهلعـش  دوب ، هدرکن  لرتنک  ار  خزود  نآ ، نانابهگن  يهلیـسو  هب  دـنوادخ  رگا  هک  دیـشورخ  نانچ  منهج  دـنداد ، ناـج 
نایغط نانابهگن  رب  اهراب  دوب . هدش  هدیـشک  دنب  هب  دوب و  رومأم  نکل  دیعلبیم ، ار  زیچ  همه  دـشیم ، هداد  نآ  هب  هزاجا  رگا  و  دـنازوسیم ،
روهلعش وا  لتاق  رب  دنکیم و  هیرگ  هلان و  مالسلاهیلع  نیـسح  رب  مه  خزود  دش . مارآ  ات  دز  نآ  رب  دوخ  لاب  اب  دمآ و  لیئربج  هکنآ  ات  درک 

ندـش کیدزن  ماگنه  زج  اـههلزلز  درکیم . ور  ریز و  ار  همه  دـشیم و  نوگژاو  نیمز  دـندوبن ، نیمز  يور  رب  یهلا  ياـهتجح  رگا  تسا .
وا رب  هک  ینایرگ  چیه  تسین و  دـیرگب  وا  رب  هک  یمـشچ  زا  رتبوبحم  ادـخ  رظن  زا  ياهرطق  چـیه  یمـشچ و  چـیه  . دـباییمن شیازفا  تمایق 

ار ام  قح  دنکیم و  بلج  دوخ  هب  تبسن  ار  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلااهیلع و  همطاف  تیانع  هکنآ  زج  تسین  دیرگیم 
نشور و یناگدـید  اب  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدـج  رب  ناگدـننک  هیرگ  زج  تسا ، نایرگ  دوشیم  روشحم  تمایق  رد  هک  ره  دـنکیم . ادا 

نانآ دـنباسح و  ریگرد  مدرم  هدوسآ ، ناـنآ  دـناینارگن و  رد  مدرم  دـنوشیم . روشحم  تسادـیوه  ناـشهرهچ  رد  هک  يرورـس  تراـشب و 
تـشهب دراو  دوشیم : هتفگ  ناـنآ  هب  دـنرادن . زور  نآ  تخـس  باـسح  زا  یمیب  هک  یهلا  شرع  يهیاـس  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  نخـسمه 

نادواج نامالغ  هارمه  ام  هک  دنتـسرفیم  ماغیپ  نایروح  دـنهدیم . حـیجرت  ار  ترـضح  نآ  اب  یتبحـصمه  دـنوشیمن و  دراو  یلو  دـیوش ،
دنلبرس دننیبیم ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  رد  سلجم و  نآ  رد  هک  یتمارک  هحفص 285 ] رورس و [  رطاخ  هب  نانآ  مییامش . قاتـشم 

تسود و عیفـش و  اـم  دـنیوگیم : یخرب  دنـشکیم . خزود  يوس  هب  هتفرگ  رـس  ولج  ياـهوم  زا  ار  ياهدـع  ناشنانمـشد ، اـما  و  دـننکیمن .
نارـسمه و زا  ناگتـشرف  دنـسریمن . نانآ  هب  دـنوش و  کیدزن  نانآ  هب  دـنناوتیمن  دـننیبیم و  ار  ناـشیا  هاـگیاج  ناـنآ  میرادـن . ناـبیتشپ 
هب ار  نانآ  ماغیپ  ناگتشرف  مییآیم . امـش  شیپ  دهاوخب  ادخ  رگا  دنیوگیم : دناهتفای . یتمارک  هچ  هک  دنربیم  ماغیپ  نانآ  يارب  ناشنامداخ 

: دـنیوگیم دوشیم ، رتشیب  مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  يراوجمه  تمارک و  زا  يرادروخرب  ربخ و  نیا  تفایرد  زا  ناشقوش  دـنناسریم . ناشیا 
ار راوـهار  ياـهبکرم  داد . ناـمتاجن  میدیـسرتیم  هچنآ  زا  تـشاد و  نـمیا  تماـیق  ياهـسرت  گرزب و  ساره  زا  ار  اـم  هـک  رکـش  ار  ادـخ 

ناشلزانم هب  دنراد ، نابز  رب  ار  وا  لآ  ربمایپ و  رب  دورد  دنوادخ و  رکش  یهلا و  يانث  هک  یلاح  رد  دنریگیم . رارق  اهنآ  يور  رب  دنروآیم ،
ار یگنس  چیه  سدقملاتیب  رد  دش ، دیهش  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  : دنکیم لقن  يرهز  زا  دوخ  دنـس  اب  یناربط  [ . 609 . ] دنوریم
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نآ نم  دش ، دیهش  هک  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  : دنکیم لقن  میکحما  زا  زین  [ . 610 . ] دش هتفای  هزات  نوخ  نآ  ریز  هکنآ  رگم  دنتشادنرب ،
نیـسح نوچ  : دـنکیم تیاور  دـیز  نب  لـیمج  زا  دوخ  دنـس  اـب  زین  [ . 611 . ] دوب نوـخ  گـنر  هب  زور  دـنچ  نامـسآ  مدوـب . یکرتـخد  زور 

خرـس دش  دیهـش  وا  هک  یتقو  نامـسآ  تسا . قفانم  وگغورد  تفگ : ییوگیم ؟ هچ  متفگ : تشگ . خرـس  نامـسآ  دش  هتـشک  مالـسلاهیلع 
، زور طـسو  رد  هک  تفرگ  دیـشروخ  ناـنچ  دـش ، دیهـش  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  : دـنکیم لـقن  لـیبقیبا  زا  زین  [ . 612 . ] تشگ

یلع نب  نیـسح  نوچ  : دنکیم لقن  يدـنک  ثراح  نب  یـسیع  زا  زین  [ . 613 . ] تسا هدش  اپرب  تمایق  هک  میتشادنپ  دـندش . راکـشآ  اههراتس 
هاگن داتفایم  اهراوید  يور  رب  هک  دیـشروخ  رون  هب  میدـناوخیم و  ار  رـصع  زامن  یتقو  هک  دوب  ناـنچ  زور  تفه  دـش ، هتـشک  مالـسلاهیلع 
هحفص [ . ] 614 . ] دندروخیم رگیدـکی  هب  میتسیرگنیم ، هک  اههراتـس  هب  تساهنآ ، رب  نیگنر  ياههفحلم  ایوگ  هک  دوب  نانچ  میدرکیم ،

زا يرذـالب  [ . 615 . ] دـش دیهـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  هکنآ  ات  دوبن  خرـس  گـنر  نامـسآ  رد  : دـنکیم لـقن  نیریـس  نب  دـمحم  زا  زین  [ 286
زامن ماگنه  زا  دوب ، هدش  گنر  نوخ  هب  اهراوید  ایوگ  تشذگ و  هام  هس  ود  دش ، هتشک  مالسلاهیلع  نیـسح  نوچ  : دنکیم لقن  نیـصحیبا 

دش کیرات  هریت و  نانچنآ  نامسآ  دش ، دیهش  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  يزور  : دنکیم لقن  لیبقیبا  زا  زین  [ . 616 . ] دیشروخ عولط  ات  حبص 
نیمز زا  ماـش  رد  ار  یگنـس  چـیه  مالـسلاهیلع ، نیــسح  تداهــش  زور  : دـنکیم لـقن  باهــشنبا  زا  زین  [ . 617 . ] دـندید ار  ناگراتـس  هـک 

مالسلاهیلع قداص  ماما  زا  : دنکیم لقن  لاله  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنس  اب  هیولوقنبا  [ . 618 . ] دوب هزات  نوخ  نآ  ریز  هکنآ  رگم  دنتشادیمنرب 
يهیرگ : متفگ تسا . هدرکن  هیرگ  ود  نآ  زج  یـسک  رب  تسیرگ و  اـیرکز  نب  ییحی  یلع و  نب  نیـسح  رب  نامـسآ  دوـمرفیم : هـک  مدـینش 

ایآ متفگ : شتآ . يهراپ  نوچمه  هتخادگ ، دوب و  خرـس  ایوگ  بورغ ، عولط و  ماگنه  دیـشروخ  زور  لهچ  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  نامـسآ 
تداهـش مایا  نم  هک  تفگ  نم  هب  ماهدج  : دـنکیم لقن  یـشرق  رهـسم  نب  یلع  زا  زین  [ . 619 . ] يرآ دوـمرف : تسا ؟ نیمه  نامـسآ  يهیرگ 

. دشیمن هدید  دیـشروخ  دوب و  نوخ  لثم  هقلع ، لثم  نامـسآ  هام ، هن  لاس و  کی  ماگنه  نآ  مدرک . كرد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح 
هب نیمز  نامسآ و  [ ) 621 « ] نیرظنم اوناک  ام  ضرالا و  ءامـسلا و  مهیلع  تکب  امف   » يهیآ يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  زین  [ . 620]

یسک رب  دش ، هتشک  ایرکز  نب  ییحی  هک  نامز  نآ  زا  نامـسآ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  دشن ) هداد  تلهم  نانآ  هب  درکن و  هیرگ  ناشلاح 
لقن عبانم  رد  نومـضم  نیا  اب  يرایـسب  تایاور  [ . 622 . ] تسیرگ وا  رب  نامسآ  دش و  دیهـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  هکنآ  ات  دوب  هدرکن  هیرگ 

قرزا حـلاص ، يهقان  يهدـننک  یپ  هحفـص 287 ] دـنکیم [ : تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  شیوخ  دنـس  اب  یـسلجم  يهمالع  . تسا هدـش 
هک  ) دارم يهلیبـق  دوب . هدازمارح  کـی  مه  مالـسلاهیلع  یلع  لـتاق  هدازمارح و  زین  اـیرکز  نب  ییحی  لـتاق  دوب . راکدـب  کـی  رـسپ  یمـشچ 

. دوب هدازمارح  کی  زین  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  لتاق  میسانشیمن . یبسن  ردپ و  وا  يارب  دوخ  نیب  رد  ام  دنتفگیم  دوب ) نآ  زا  مجلمنبا 
رارق یماــنمه  وا  يارب  [ ) 623 « ] ایمـس هل  لـعجن  مل   » هک هیآ  نـیا  يهراـبرد  ماـما  دناهتـشکن . ناـگدازانز  زج  ار  ناـگدازربمایپ  ناربماـیپ و 

نامـسآ تشادن . مانمه  دوخ  زا  شیپ  مه  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  تشادـن . یمانمه  دوخ  زا  شیپ  ایرکز  نب  ییحی  دومرف : میاهدادـن )
زین دوب . خرـس  درکیم  هک  بورغ  عولط و  هک  دوب  نآ  دیـشروخ  يهیرگ  تسیرگ . نانآ  رب  مه  دیـشروخ  درک . هیرگ  ود  نآ  رب  زور  لهچ 

یهاگ دـسیونیم : نینچم  نایب »  » ناونع اب  یـسلجم  يهمالع  سپـس  . دنناگتـشرف هک  نامـسآ  لها  يهیرگ  ینعی  نامـسآ  يهیرگ  دـناهتفگ :
تبیـصم تدش  زا  هیانک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دـننکیم و  هیجوت  هدرک  رکذ  يدـنوار  موحرم  هک  هنوگ  نآ  ار  نیمز  نامـسآ و  يهیرگ 

رثا اهنآ  رد  دیسر و  مه  نیمز  نامسآ و  هب  تبیصم  نآ  ررـض  دوشیم  هتفگ  ای  تسیرگ ؛ وا  رب  مه  نیمز  نامـسآ و  ایوگ  هک  اجنآ  ات  تسا 
نامـسآ و يهیرگ  تسا  نیا  دیـشوج . هزات  نوخ  نیمز  زا  دـیراب و  نوخ  نامـسآ  هکنآ  ای  دـش ، رادـیدپ  اـهنآ  رد  ینوگرگد  راـثآ  درک و 

[ . 624 . ] دشاب رتیوق  ریخا ، هجو  دیاش  تسا و  هدش  ریسفت  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  نیمز ،

بابر ياههیثرم 

داهن و دوخ  ناماد  رب  تفرگ و  ار  رهطم  رس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـسمه  سیقلا  ءرما  رتخد  بابر ، : دناهتفگ هک  دنکیم  لقن  يزوجنبا 
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رد ار  وا  داد . رارق  فده  ار  وا  نانمشد  يهزین  هک  درک  مهاوخن  شومارف  ار  نیسح  زگره  نیسح ! ياو  : دناوخ ار  رعـش  نیا  دیـسوب و  ار  نآ 
نانز زا  بابر  : دنکیم لقن  یبلک  نب  ماشه  لوق  زا  یخلبـش  [ . 625 . ] دزاسن باریس  ار  البرک  بناج  ود  زگره  ادخ  دنداهناو . هتـشک  البرک 
ملـس هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  تفگ : دـندرک . يراگتـساوخ  وا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  دوب . رترب  کین و 

: ] تسا نینچ  اهنآ  يهلمج  زا  هک  تفگ  هیثرم  وا  يارب  یتایبا  اب  دش  دیهش  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوچ  تفرگ . مهاوخن  يرگید  يرهوشردپ 
تراسخ زا  دهد و  تکین  يازج  ادخ  ربمایپ ! دنزرف  . تسا هدشن  نفد  هداتفا و  هتشک  البرک  رد  دوب ، شخب  ینشور  رون  هک  نآ  هحفص 288 ]

ناریقف و نامیتی و  نونکا  . يدرکیم دروخرب  نید  هفطاع و  اـب  اـم  اـب  يدوب و  يراوتـسا  هاـگهیکت  هناوتـشپ و  میارب  . دزاـس ترود  نازیم  رد 
[ . 626 . ] مورب كاخ  ریز  هکنآ  ات  دوب  مهاوخن  رهوش  یپ  رد  زگره  ادخ  هب  ؟ دنرب هانپ  وا  هب  هک  دنراد  ار  هک  ناگراچیب ،

يربک بنیز  يهیثرم 

تخاسن نیگهودـنا  ار  وت  ایآ  : دوب نیا  دـندرک ، قشمد  دراو  ار  نانآ  هک  هاگنآ  مالـسلااهیلع ، همطاف  رتخد  بنیز  يهیثرم  زا  : دـیوگ ینارحب 
مردام تسا و  یصو  یلع  مردپ  هورگ ! يا  تفگیم : ؟ دندوب باریـس  ناگیامورف  هک  یلاح  رد  دندش ، دیهـش  هنـشت  نیـسح  نسح و  هکنیا 

زج یبآ  شدنتفگ : . تسا ناور  تارف ، دناهنشت و  ام  ناکدوک  دنامب . هدنز  ات  دیهن  تنم  یبآ  هعرج  اب  یفطصم  دنزرف  رب  . راکزیهرپ يهمطاف 
؛ صربا ياهیامورف  نامک  زا  تسشن ، وا  رب  يریت  هکنآ  ات  . مگنجیم تفگ : هدب . نت  ناگیامورف  تموکح  هب  سپ  تسین ، اههزین  اهریشمش و 

نیگنر نوخ  اب  ار  وا  نساحم  دندیـشک و  كاخ  رب  ار  شاهرهچ  دندرک ، هلهله  وا  نتـشک  اب  ! دابم صالخ  خزود  زا  زگره  هک  ياهدولآ  دیلپ 
هب هآ  کشا و  هلان و  هجـض و  اب  ار  نانآ  . دندرب تراسا  هب  ار  شنارتخد  موثلک و  دـندیرد و  ولگ  ار  وا  لفط  دنتـسکش ، ار  شمیرح  . دـندرک

ار البرک  ناریسا  . میرادغاد ام  يهمه  دناهدرک و  ریـسا  ار  ام  ناگدرب  ادج ! ای  دمحا ! يا  دمحم ! يا  دنتفگیم : هک  یلاح  رد  دندرب ، يریـسا 
نوعلم نآ  دوجوم ، نیرتدب  نآ  ربارب  رد  رهطم  رـس  ینارون  هم  هک  اجنآ  ات  . تبیـصم ره  يهشیر  رگنایغط ، دیزی  شیپ  دنربیم ، الب  ماش و  هب 

لد رد  ار  ردـپ  يهنیک  هک  لددـب  زوتهنیک  نآ  يهجنپ  تسد و  دزیم ؛ وا  ناـهد  رب  هک  دوب  نارزیخ  بوـچ  وا  تسد  رد  . تفرگ رارق  لـتاق 
راشرس یکشا  دیزیرب ، کشا  ربمایپ  رتخد  رسپ  رب  میاهمشچ ! يا  . دندش نانآ  لیلذ  نابوخ  ناکاپ و  هک  ار  تیلهاج  تشز  تایرفکو  تشاد 

[ . 627 . ] دیرگیم هنوگ  نیا  هحفص 289 ] دنمدرخ [  هک  ناوارف ، و 

لیقع نارتخد  يهیثرم 

نب لیقع  رتخد  ءامسا  دیسر ، هنیدم  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ربخ  نوچ  : دنکیم لقن  رماع  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنـس  اب  دیفم  خیش 
ياهلان دش . هدنهانپ  نآ  هب  دیسر و  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  هب  هکنآ  ات  دمآ  نوریب  هداوناخ  نانز  زا  یهورگ  اب  بلاطیبا 

رگا تفگ  دـیهاوخ  هچ  دـنریذپیم ، ار  تسار  نخـس  هک  تمایق  زور  : تفگ نینچ  درک و  راصنا  نارجاـهم و  هب  ور  هاـگنآ  دروآرب ، لد  زا 
، دیدرک نارگمتـس  تسد  میلـست  ار  وا  دوب ، هدش  مهارف  رما  یلو  دزن  قح  ون  دیدوب  بیاغ  ای  دیدرکن  يرای  ار  مترتع  دـیوگب  امـش  هب  ربمایپ 
[628 . ] دنـشاب ناـیرگ  نز  درم و  هـک  میاهدـیدن  زور  نآ  نوـچ  ار  يزور  چـیه  ... دـیرادن یتعافـش  چـیه  وا  يوـس  زا  ادـخ  دزن  زورما  سپ 

شیوخ ياههتشک  رب  دمآ ؛ مدرم  شیپ  عیقب  رد  بلاطیبا ، نب  لیقع  رتخد  يرغص  بنیز  : دنکیم لقن  نینچ  هللادبع  نب  بعـصم  زا  یناربط  .
نارای و تیبلـها و  اـب  دـیوگب  دـییاهتما  نیرخآ  هک  امـش  هب  ادـخ  ربماـیپ  رگا  داد  دـیهاوخ  باوج  هچ  : تفگیم تسیرگیم و  ـالبرک  رد 
هب هک  دوبن  نآ  نم  شاداپ  میدوب ، امش  هاوخریخ  هکنآ  اب  دندیتلغ . نوخ  هب  یخرب  دندش و  ریـسا  نانآ  زا  یـضعب  دیدرک ؟ هچ  نم  نادنزرف 

هیرگ و رگا  مشچ ! يا  : تفگ هیثرم  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  هنوگ  نیا  لیقع ، رتخد  همطاف  : دیوگ يزودنق  [ . 629 . ] دینک يدب  منادنواشیوخ 
[ . 630 . ] لیقع نادنزرف  زا  رفن  جنپ  دندش و  دیهش  یلع  نادنزرف  زا  همه  رفن  هن  . ربمایپ نادناخ  رب  نک  هلان  زیرب و  کشا  ینکیم ، هبدن 
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املع نیعبات و  نارعاش ، يهیثرم 

نوگانوگ نارعاش  زا  تیبلها ، تیمولظم  البرک و  يهثداح  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  يهرابرد  ییاههدورـس  اههیثرم و  تمـسق ، نیا  رد 
، یـسوس هرز ، ینوع ، يرهوج ، نمؤم ، نب  عیفر  دـمحم  هتق ، نب  نامیلـس  جـمرلاوبا ، لـبعد ، هبقع ، نوچمه  یناـسک  زا  تسا ، هدـش  هدروآ 

یخیرات نتم  نوچ  هک  يریمح ، ، یشان ناطق ، دامحنبا ، دمحم ، خیش  یعفاش ، یضترم ، دیس  یضر و  دیس  هحفص 290 ] یهاز [ ، يربونص ،
. دش يراددوخ  اهنآ  يهمجرت  زا  تسین ، اشگراک  نانابز  یسراف  يارب  دیآیمن و  رامش  هب  لتقم  ناونع  هب  اهنآ  يهمجرت  تسین و 

ناینج ناگتشرف و  ياههیثرم 

ام نامالغ  زا  یکی  دـش ، دیهـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  يزور  يادرف  حبـص  : دـنکیم لقن  همرکع  نب  ورمع  زا  شیوخ  دنـس  اب  يربط 
رب داب  ناتتراشب  دـیتشک ! ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ینادان  يور  زا  هک  نانآ  يا  : دـناوخیم نینچ  هک  مدینـش  ار  يدانم  کی  بشید  تفگیم :

یـسوم و ترـضح  دواد و  رـسپ  نابز  زا  امـش  دننکیم . نیرفن  ار  امـش  ناگتـشرف  ناربمایپ و  زا  ناینامـسآ ، يهمه  ! یهلا تبوقع  باذـع و 
ناینج مدینش  : دنکیم تیاور  نینچ  هملسما  زا  شیوخ  دنـس  اب  رکاسعنبا  [ . 631 . ] دیاهدش تنعل  تسا ، لیجنا  لماح  هک  یسیع  ترـضح 

ملظ و يور  زا  نیـسح ! ناگدنـشک  يا  : دنتفگیم نینچ  دندرکیم و  یناوخ  هحون  وا  رب  دـش ، دیهـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  يزور  هک  ار 
نیسح نوچ  هک  درک  لقن  میارب  نم  يهدج  : دنکیم لقن  یقر  دوواد  زا  شیوخ  دنس  اب  هیولوقنبا  [ . 632 ( ] دش لقن  هچنآ  رخآ  ات   ) تلاهج

. تسا تسار  ربخ  هک  نک  هیرگ  زیرب و  کشا  مشچ ! يا  : دندرکیم یناوخ  هحون  هیرگ و  وا  رب  راعشا  نیا  اب  ناینج  دش ، هتشک  مالـسلاهیلع 
شنادناخ نیـسح و  دمآ . وا  ربخ  یتقو  دندرک  هلان  هیرگ و  وا  رب  ناینج  دماین . نوریب  یلو  دش ، تارف  دراو  هک  نک  هیرگ  همطاف  نیـسح  رب 

راب هب  یتخرد  ات  تسا و  يراج  یگر  ات  هتـسویپ  تسیرگ . مهاوخ  وت  رب  رحـس  ات  بش  لد  زوس  يور  زا  يرابگرم ! ربخ  هچ  دندش ، دـیهش 
یلع نب  نیـسح  رب  ناینج  : تفگ هک  دـنکیم  لقن  ینانک  ناـسح  نب  هللادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  [ . 633 . ] تسیرگ مهاوخ  وت  رب  دنیـشنیم 

ناردارب و نادـناخ و  اب  دـیوگب : دـییاهتما  نیرخآ  هک  امـش  هب  ادـخ  ربماـیپ  رگا  تفگ  دـیهاوخ  هچ  : دـنتفگ نینچ  دنتـسیرگ و  مالـسلاهیلع 
نب یلع  زا  شیوخ  دنـس  هب  زین  هحفـص 291 ] [ . ] 634 ! ] دنتـشگ هتـشغآ  نوخ  هب  یعمج  دندش و  ریـسا  یهورگ  دیدرک ؟ هچ  نم  نازیزع 

! مشچ يا  : دنتفگیم نینچ  دندناوخیم و  هحون  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  ناینج  : تفگیم هک  مدینـش  ار  یلیل  هک  دنکیم  لقن  روزح 
نانآ زا  رفن  هس  . شابم لفاغ  نانآ  جنر  درد و  دمحم و  لآ  دای  زا  مشچ ! يا  . دنکیم هیرگ  زادـگ  زوس و  اب  نیگهودـنا  هک  ارچ  رابب ! کشا 

دنکیم لـقن  لـبعد  زا  بوـشآ  رهـشنبا  [ . 635 . ] دـندوب هاگتداهـش  رد  هـمه  دوـب و  ناگدـنرد  ناـیم  رد  ناـشرکیپ  هـک  دـنداتفا  نـیمز  رب 
هک هدینـش  مالـسلاهیلع  نیـسحرب  ار  ناـینج  يهحوـن  يو  هک  هدرک  لـقن  یعازخ  کـلام  رتـخد  يدعـس  شرداـم  زا  شدـج  زا  شردـپ  : هک
وت تروص  رب  هک  يریشمش  زا  اتفگش  . هتـشگ دیهـش  تسا ، دیهـش  نیرتهب  هک  رایط  رفعج  شیومع  هک  نآ  يا  دیهـش و  رـسپ  يا  : دنتفگیم
رب شابم ؛ کشخ  نک و  هیرگ  هدید ! يا  : تسا هدینـش  ار  نیا  ناینج  يهحون  زا  مه  هطب  نب  ۀنابا  . دـمآ الاب  وت  يور  رب  هک  يرابغ  تسـشن و 

دنوشیم و دنمتداعس  یمشاه  نانز  رب  هحون  اب  دنیرگیم و  مغ  هودنا و  زا  ینج  نانز  . دیسر تداهـش  هب  البرک  رد  هک  زیرب  کشا  يرورس 
ناـنآ ياـههحون  زا  زین  . دنـشوپیم هایـس  دـننزیم و  شیوـخ  يهرهچ  رب  دـننکیم ، هـیرگ  گرزب  ياهتبیـصم  نآ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  رب 

نیا زین  . تخوس دهاوخ  هتخادـگ  شتآ  رد  هک  وا  لتاق  رب  ياو  وا ! لتاق  رب  ياو  ، دـش مافخرـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا  نیمز  : تسا
ناینج يهحون  زین  . تفرگ هام  دیدش و  هلزلز  راچد  وا  تداهـش  زا  دـش ، دیفـس  يوم  وا  تداهـش  زا  هک  نآ  میرگیم ، همطاف  رـسپ  رب  : هحون

شیولگ كاخ و  رب  شا  هرهچ  البرک  رد  مدید  هکنآ  ات  میدماین  امـش  شیپ  ادخ  هب  دنتفگیم : دنتـشاد و  ار  وا  يرای  دصق  هک  دـش  هدـینش 
نایفوک زا  رفن  جـنپ  : دـنکیم لقن  نینچ  یمثیم  زا  دوخ  دنـس  هب  هیولوقنبا  .( تسا يدـعب  لقن  رد  رتشیب  حیـضوت  [ ) 636 . ] دوب هتـشگ  هدیرب 

هدمآ نانآ  شیپ  ناوج  يرگید  ریپ و  یکی  رفن  ود  دنتشذگ ، یهاش  مان  هب  يدابآ  کی  رب  دنورب . مالسلاهیلع  نیـسح  يرای  هب  دنتـساوخیم 
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. مینک يرای  ار  مولظم  درم  نیا  میهاوخیم  تسا . نم  رسپ  مه  نیا  متـسه ، هحفـص 292 ] ناینج [  زا  يدرم  نم  تفگ : درمریپ  دنداد . مالس 
امش يارب  موق  نآ  زا  يربخ  منک و  زاورپ  هک  دسریم  مرکف  هب  تفگ : يرکف ؟ هچ  دنتفگ : ناسنا  رفن  جنپ  نآ  تسا . هدیسر  مرظن  هب  يرکف 

ار ییادـص  نانآ  دـش ، هک  ادرف  دـش . بیاغ  زور  بش و  کـی  تسا . يرکف  بوخ  دـنتفگ : دـشاب . تریـصب  يور  زا  امـش  نتفر  اـت  مرواـیب 
البرک رد  هک  مدید  دوخ  مشچ  هب  هکنآ  رگم  مدماین  امـش  شیپ  مسق  ادخ  هب  : تفگیم نینچ  هک  دننیبب  ار  ادـص  بحاص  هکنآیب  دـندینش ،

نیب زا  ار  یکیراـت  غارچ ، لـثم  دوـب و  يراـج  نوـخ  ناـشیاهولگ  زا  هـک  دـندوب  یناـناوج  وا  فارطا  . دوـب هدــیرب  رــس  هداـتفا و  كاـخ  رب 
ادخ دوب و  ینشور  غارچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  . مسرب نانآ  هب  دننک ، رادید  یتشهب  نایروح  اب  هکنآ  زا  شیپ  ات  مدرک  شالت  رایـسب  . دندربیم

ناـمداش و  راـیط ، رفعجو  همطاـف  نیـشنمه  تسا و  یتـشهب  ياـههفرغ  رد  ادـخ  لوسر  نیـشنمه  . میوگیمن نخـس  هدوهیب  نم  هک  دـنادیم 
دهاوـخ نآ  رب  تـمحر  ربا  تماـیق  اـت  ياهدـیمرآ  نآ  رد  وـت  هـک  يربـق  ورب ، : دـنداد شخــساپ  نـینچ  ناـیمدآ  زا  ناـناوج  زا  یخرب  . تـسا

زا دنداد و  ادخ  هار  هب  صلاخ  ار  شیوخ  ناج  هک  ینادرمناوج  .و  يدیـشون راشرـس  ماج  يدوب و  نآ  يهدنیوپ  هک  يدومیپ  ار  یهار  . دیراب
نینچ بش  رد  هک  دندینـش  ار  ییادص  هفوک  مدرم  : دنکیم لقن  یبعـش  زا  يزوجنبا  [ . 637 . ] دندنک لد  ناتـسود  هناخ و  یگدنز و  لام و 

تـسد هب  افو ، زجب  یهانگ  نودب  هک  میرگیم  ياهتـشک  رب  . دـش هتـشغآ  نوخ  هب  شمـسج  البرک  رد  هک  میرگیم  ياهتـشک  رب  : دـناوخیم
ار هچنآ  دـندرک و  تمرح  کته  ار  وا  تیبلها  . دنتـسیرگ وا  رب  نامـسآ  نیمز و  نانکاس  هک  میرگیم  ياهتـشک  رب  . دـش هتـشک  نارگنایغط 

یتیلست اهتبیصم  يهمه  . ایح نید و  زا  هن  یلو  دوب ، نایرع  شرکیپ  هک  نآ  يادف  مردپ  . دندرمش لالح  دوب ، هدرک  مارح  نانز  يهرابرد  ادخ 
نینچ دـندناوخ و  هحون  ترـضح  نآ  رب  ناینج  دـیوگ : يرهز  هحفـص 293 ] تسین [ . ییالـست  ار  نآ  هـک  تبیـصم  غاد و  نآ  رگم  دراد ،

[ . 638 . ] دنشوپیم هایس  وا  كوس  رد  دننزیم و  هرهچ  رب  دننکیم و  هیرگ  وا  رب  هنانیگمغ  نج ، نانز  نیرتهب  : دنتفگ

یقرواپ

ص 338. دیفم ، یلاما  [ 1]
. لتقم يهملک  ادخهد ، يهمانتغل  [ 2]

ص 233. يهرامش 3 ، رنه ، يهمانلصف  [ 3]
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غبص يهدام  راحبلا  ۀنیفـس  ص 464 و  ج 3 ، هعیـشلا ، نایعا  هب  دروم  نیا  رد  مالـسلاهیلع ، ریمأ  ترـضح  ناگرمـشیپ  هژیو و  ياـهورین  [ 7]
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.«. مالسلاهیلع هتضهن  عیاقو  : » یبرع نتم  مود  دلج  رد  تسا . مالسلاهیلع  نیسح  تضهن  عیاقو  ، » همجرت نیا  رد  مجنپ  لصف  ناونع  [ 12]

. هیثارم هیلع و  ءاکبلا  یف  همجرت : نیا  یبرع  نتم  رد  مهن  لصف  ناونع  [ 13]
ص 92. فئاوطلا ، بهاذم  ۀفرعم  یف  فیارطلا  [ 14]

ص 6. ج 4 ، ۀیوبنلا ، ةرتعلا  بئاصم  بقانم و  یف  ۀینسلا  سلاجملا  [ 15]
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ص 4. ج 2 ، همغلا ، فشک  [ 16]
ثیدح 7. ص 113 ، قودص ، یلاما  [ 17]

ص 473. ج 6 ، یفاک ، [ 18]
ص 253. داشرا ، [ 19]

ص 143. یلیصالا ، [ 20]
ص 77. ج 4 ، بقانم ، [ 21]

ص 826. دهتجملا ، حابصم  [ 22]
ص 420. ج 1 ، يرولا ، مالعا  [ 23]

ثیدح 2852. ص 117 ، ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  [ 24]
ص 16. نازحالا ، ریثم  [ 25]

ص 17. نیسح ، ماما  لاح  حرش  تاقبط ، [ 26]
ص 76. ج 4 ، بقانم ، [ 27]
ص 8. ج 2 ، سورد ، [ 28]

ص 463. ج 1 ، یفاک ، [ 29]
ص 253. داشرا ، [ 30]

ص 78. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 31]
ص 77. ج 4 ، بقانم ، [ 32]

ص 117. ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  [ 33]
ص 463. ج 1 ، یفاک ، [ 34]

ص 252. داشرا ، [ 35]
ص 77. ج 4 ، بقانم ، [ 36]

ص 40. ج 2 ، همغلا ، فشک  [ 37]
ص 177. ۀمامالا ، لئالد  [ 38]

ص 249. سیق ، نب  میلس  باتک  [ 39]
يهیآ 26. ءارسا ، يهروس  [ 40]

ثیدح 414. ص 148 ، ج 4 ، بیذهت ، [ 41]
ص 292. ج 1 ، جاجتحا ، [ 42]
ص 296. ج 1 ، جاجتحا ، [ 43]

ثیدح 15. ص 156 ، ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 44]
ص 603. ج 2 ، لماک ، [ 45]

ص 38. ج 2 ، همغلا ، فشک  [ 46]
ص 242. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 47]
يهیآ 107. تافاص ، يهروس  [ 48]
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ص 187. ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 49]
ص 49. بختنملا ، [ 50]

يهیآ 37. هرقب ، يهروس  [ 51]
ص 245. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 52]

ص 48. بختنملا ، [ 53]
. نامه [ 54]

ص 121. تارایزلا ، لماک  [ 55]
يهیآ 15. فاقحا ، يهروس  [ 56]

ص 464. ج 1 ، یفاک ، [ 57]
ص 125. تارایزلا ، لماک  [ 58]

. فاقحا يهروس  زا  يهیآ 15  هب  هراشا  [ 59]
ص 464. ج 1 ، یفاک ، [ 60]

ثیدح 6. ص 415 ، نیدلالامکا ، [ 61]
ثیدح 147. ص 130 ، تارایزلا ، لماک  [ 62]

ثیدح 148. ص 131 ، نامه ، [ 63]

ثیدح 146. ص 129 ، نامه ، [ 64]

ثیدح 639. ص 314 ، یلاما ، [ 65]
ص 285. ج 8 ، ریبکلا ، مجعملا  [ 66]

ثیدح 3. ص 120 ، یلاما ، [ 67]
ص 146. بختنملا ، [ 68]

(. هیآ 41 مور ، يهروس   ) رحبلا ربلا و  یف  داسفلا  رهظ  [ 69]
(. رگید ددعتم  عبانم  و   ) ص 324 ج 3 ، حوتفلا ، [ 70]

ص 250. داشرا ، [ 71]
... ص 329 و یسوط ، خیش  یلاما  ص 106 ، ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  ج 3 ص 265 و 242 ، دمحا ، دنسم  لثم  [ 72]

ص 107. ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  [ 73]
ص 181. نیسح ،) ماما  لاح  حرش   ) رکاسعنبا خیرات  [ 74]

ص 128. تارایزلا ، لماک  [ 75]
ص 129. نامه ، [ 76]

ص 245. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 77]
ص 162. هیصولا ، تابثا  [ 78]

يهیآ 285. هرقب ، يهروس  [ 79]
ص 75. تارف ، ریسفت  [ 80]

. دمآ دهاوخ  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  نداد  ربخ  رد  تیاور  يهمه  ص 531 . نیدلالامکا ، [ 81]
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(. يهیآ 54 میرم ، يهروس   ) ایبن الوسر  ناک  دعولا و  قداص  ناک  هنا  لیعامسا  باتکلا  یف  رکذا  و  [ 82]
ص 137. تارایزلا ، لماک  [ 83]

ص 250. داشرا ، [ 84]
...(. يرتشا هللا  نا   ) يهیآ 111 هبوت ، يهروس  [ 85]

ص 171. یفوک ، تارف  ریسفت  [ 86]
ص 143. تارایزلا ، لماک  [ 87]

رثألا ص 16. ۀیافک  [ 88]
ص 281. بلاطلا ، ۀیافک  [ 89]

ص 72. ج 4 ، بقانم ، [ 90]
ص 60. ج 65 ، راونالاراحب ، [ 91]

(. يهیآ 85 هرقب ، يهروس  .. ) مکقاثیم انذخا  ذا  و  [ 92]
ص 367. يرکسعلا ، مامالا  ریسفت  [ 93]

.«. نیرظنم اوناک  ام  ضرالا و  ءامسلا و  مهیلع  تکب  امف  : » يهیآ 29 ناخد ، يهروس  [ 94]
ص 180. تارایزلا ، لماک  [ 95]
ص 277. بولقلا ، داشرا  [ 96]

ص 155. تارایزلا ، لماک  [ 97]
ص 259. نیدلالامکا ، [ 98]

. ] ص 286 تارایزلا ، لماک  [ 99]
ص 154. ج 17 ، ملاوعلا ، [ 100]

ص 397. بقانم ، [ 101]
ص 48. نیسح ، ماما  لاح  حرش  تاقبط ، [ 102]

ص 266. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 103]
ص 140. نیفص ، ۀعقو  [ 104]

ص 149. تارایزلا ، لماک  [ 105]
ص 230. یلاما ، [ 106]
ص 110. یلاما ، [ 107]

ص 156. تارایزلا ، لماک  [ 108]
ص 49. بختنملا ، [ 109]

. نامه [ 110]
ص 49. بختنملا ، [ 111]

ص 304. ج 1 ، یفاک ، [ 112]
ص 167. هیصولا ، تابثا  [ 113]

ص 163. تاجردلا ، رئاصب  [ 114]
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ص 54. تاوعدلا ، [ 115]
ص 501. نیدلالامکا ، [ 116]

ص 200. داشرا ، [ 117]
ص 129. یلاما ، [ 118]

ص 356. ج 4 ، حوتفلا ، [ 119]
ص 200. داشرا ، [ 120]

ص 14. ج 5 ، حوتفلا ، [ 121]
ص 201. داشرا ، [ 122]
ص 201. داشرا ، [ 123]

يهیآ 33. بازحا ، يهروس  [ 124]
ص 17. ج 5 ، حوتفلا ، [ 125]
ص 18. ج 5 ، حوتفلا ، [ 126]

ص 19. نامه ، [ 127]
ص 271. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 128]

ص 20. ج 5 ، حوتفلا ، [ 129]
ص 99. فوهل ، [ 130]

ص 201. داشرا ، [ 131]
ص 22. ج 5 ، حوتفلا ، [ 132]
ص 21. ج 5 ، حوتفلا ، [ 133]

ص 330. بقانملا ، یف  بقاثلا  [ 134]
ص 194. تارایزلا ، لماک  [ 135]

(. يهیآ 21 صصق ، يهروس  ... ) بقرتی افئاخ  اهنم  جرخف  [ 136]
ص 201. داشرا ، [ 137]

ص 481. تاجردلا ، رئاصب  [ 138]
يهیآ 78. ءاسن ، يهروس  [ 139]

يهیآ 154. نارمعلآ ، يهروس  [ 140]
يهیآ 42. لافنا ، يهروس  [ 141]

ص 771. ج 2 ، سلاجملا ، ۀیلست  [ 142]
يهیآ 42. لافنا ، يهروس  [ 143]

ص 202. داشرا ، [ 144]
(. يهیآ 54 هبوت ، يهروس  ... ) هللااب ورفک  مهنا  [ 145]
(. يهیآ 143 ءاسن ، يهروس  ... ) سانلا نوؤاری  [ 146]

تاجن نآ  رش  زا  یـسک  هن  تسا و  رادیاپ  هن  ایند  ياهتمعن  هک  نکم  ور  ایند  هب  تسا : هدش  هدوزفا  تالمج  نیا  یحیرط  بختنم  رد  [ 147]

مالسلاهیلع نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comلتقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


زا شیب  ایند  رد  نانمؤم  سپـس  ایـصوا ، ناماما و  سپـس  ایبنا ، يالتبا  نومزآ و  تسا و  نوزفا  شیاـههنتف  یپاـیپ و  نآ  ياهیتخـس  دـباییم .
(. ص 380  ) تسا نارگید 

ص 26. ج 5 ، حوتفلا ، [ 148]

ص 72. ج 5 ، حوتفلا ، [ 149]
ص 182. ۀمامالا ، لئالد  [ 150]

ص 126. فوهل ، [ 151]
ص 127. نامه ، [ 152]

ص 181. ۀمامالا ، لئالد  [ 153]
ص 29. ج 5 ، حوتفلا ، [ 154]

ص 204. داشرا ، [ 155]
ص 41. ج 5 ، حوتفلا ، [ 156]

ص 206. داشرا ، [ 157]

ص 207. داشرا ، [ 158]
ص 537. ج 2 ، لماک ، [ 159]
ص 46. ج 5 ، حوتفلا ، [ 160]

ص 208. داشرا ، [ 161]
ص 121. فوهل ، [ 162]

يهیآ 227. ارعش ، يهروس  [ 163]
ص 64. ج 5 ، حوتفلا ، [ 164]

ص 122. فوهل ، [ 165]
ص 67. ج 5 ، حوتفلا ، [ 166]

ص 123. فوهل ، [ 167]
ص 69. ج 5 ، حوتفلا ، [ 168]

. نامه [ 169]
ص 242. لاوطلا ، رابخالا  [ 170]

ص 77. ج 5 ، حوتفلا ، [ 171]
ص 218. داشرا ، [ 172]

ص 295. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 173]
(. يهیآ 41 سنوی ، يهروس   ) نولمعت امم  ءيرب  انا  لمعا و  امم  نوئیرب  متنا  مکلمع ، مکلو  [ 174]

ص 296. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 175]

ص 297. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 176]
ص 193. تارایزلا ، لماک  [ 177]

ص 296. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 178]
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ص 296. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 179]
(. يهیآ 71 ءارسا ، يهروس  . ) مهماماب سانا  لک  اوعدن  موی  [ 180]

ص 77. ج 5 ، حوتفلا ، [ 181]

ص 91. ج 5 ، حوتفلا ، [ 182]
ص 220. داشرا ، [ 183]

ص 78. ج 5 ، حوتفلا ، [ 184]
ص 246. لاوطلا ، رابخالا  [ 185]

ص 302. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 186]
ص 222. داشرا ، [ 187]

ص 247. لاوطلا ، رابخالا  [ 188]
.79 ج 5 ص ، حوتفلا ، [ 189]
ص 80. ج 5 ، حوتفلا ، [ 190]

ص 247. لاوطلا ، رابخالا  [ 191]
ص 303. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 192]

ص 156. تارایزلا ، لماک  [ 193]
ص 223. داشرا ، [ 194]

ص 64. نیسح ، ماما  لاح  حرش  تاقبط ، [ 195]
ص 305. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 196]

ص 307. نامه ، [ 197]
يهیآ 10. حتف ، يهروس  [ 198]

ص 306. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 199]
ص 131. یلاما ، [ 200]

يهیآ 23. بازحا ، يهروس  [ 201]
ص 307. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 202]
ص 309. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 203]

يهیآ 46. تلصف ، يهروس  [ 204]
ص 182. ۀمامالا ، لئالد  [ 205]

ص 85. ج 4 ، بقانم ، [ 206]
(. يهیآ 41 صصق ، يهروس  ... ) رانلا یلا  نوعدی  ۀمئأ  مهانلعج  و  [ 207]

ص 226. داشرا ، [ 208]
ص 252. لاوطلا ، رابخالا  [ 209]

ص 254. ج 4 ، ۀبکاسلا ، ۀعمدلا  [ 210]
ص 225. صاوخلا ، ةرکذت  [ 211]
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ص 274. ج 47 ، تاقبط ، [ 212]
ص 237. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  [ 213]

ص 239. ج 1 ، نیسحلا ، لتقم  [ 214]
ج 1. نیسحلا ، لتقم  [ 215]

يهیآ 14. هرقب ، يهروس  [ 216]
ص 241. ج 1 ، نیسحلا ، لتقم  [ 217]

ص 242. نامه ، [ 218]
. نامه [ 219]

ص 311. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 220]
ص 144. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  [ 221]

ص 245. نامه ، [ 222]

ص 246. نامه ، [ 223]

ص 249. نامه ، [ 224]
يهیآ 178 و 179. نارمعلآ ، يهروس  [ 225]

ص 249. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  [ 226]
ص 316. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 227]

ص 237. ج 1 ، نیسحلا ، لتقم  [ 228]
. نامه [ 229]

ص 315. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 230]
ص 98. ج 4 ، بقانم ، [ 231]

ص 214. ج 4 ، زجاعملا ، ۀنیدم  [ 232]
ص 152. فوهل ، [ 233]

ص 248. ج 1 ، نیسحلا ، لتقم  [ 234]
ص 186. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 235]

. تسا هدمآ  عفان  نب  لاله  عبانم ، یخرب  رد  [ 236]
ص 273. ج 4 ، ۀبکاسلا ، ۀعمدلا  [ 237]

ص 111. ج 5 ، حوتفلا ، [ 238]
ص 153. تارایزلا ، لماک  [ 239]

ص 213. نیسح ،) ماما  لاح  حرش   ) رکاسعنبا خیرات  [ 240]
ص 561. ج 2 ، لماک ، [ 241]

ص 252. ج 1 ، نیسحلا ، لتقم  [ 242]
ص 256. لاوطلا ، رابخالا  [ 243]

. نامه [ 244]
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ص 187. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 245]
. تسا رتتسرد  نآ  تسا و  ریمن  نب  نیصح  عبانم  یخرب  رد  [ 246]

يهیآ 33. نارمعلآ ، يهروس  [ 247]
ص 134. یلاما ، [ 248]
ص 233. داشرا ، [ 249]

. فارعا يهروس  سنوی و 196  يهروس  هیآ ي 71  نومضم  [ 250]
ص 234. داشرا ، [ 251]

. دوه يهروس  يهیآ 55 و 56  و  سنوی ، يهروس  يهیآ 71  نومضم  [ 252]
. دشاب یفقث  يهدیبعیبا  نب  راتخم  ترضح ، نآ  روظنم  دیاش  [ 253]

ص 5. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 254]
ص 135. یلاما ، [ 255]

ص 147. فوهل ، [ 256]
ص 158. نامه ، [ 257]

ص 450. بختنملا ، [ 258]
ص 429. ج 19 ، قحلا ، قاقحا  [ 259]

. نامه [ 260]
يهیآ 69. ءایبنا ، يهروس  [ 261]

ص 848. ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  [ 262]
ص 288. رابخالا ، یناعم  [ 263]

ص 229. ج 1 ، عیارشلا ، للع  [ 264]
ص 321. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 265]

ص 326. نامه ، [ 266]
ص 287. ج 2 ، سلاجملا ، ۀیلست  [ 267]

ص 114. ناجشألا ، جعاول  ص 604 و  ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  [ 268]
ص 320. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 269]
ص 10. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 270]

ص 59. نازحألا ، ریثم  [ 271]
يهیآ 23. بازحا ، يهروس  [ 272]

ص 565. ج 2 ، يربط ، خیرات  [ 273]
ص 162. فوهل ، [ 274]

ص 323. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 275]
ص 326. نامه ، [ 276]

. نامه [ 277]
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ص 70. نیعلا ، راصبا  [ 278]
ص 165. فوهل ، [ 279]

ص 326. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 280]
ص 20. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 281]
ص 328. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 282]

ص 20. ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  [ 283]
ص 328. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 284]

ص 330. نامه ، [ 285]
ص 292. ج 2 ، سلاجملا ، ۀیلست  [ 286]

ص 23. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 287]
ص 23. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 288]

ص 24. نامه ، [ 289]
يهیآ 30. رفاغ ، يهروس  [ 290]

يهیآ 61. هط ، يهروس  [ 291]
ص 329. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 292]

. نامه [ 293]
ص 24. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 294]

ص 180. همهملا ، لوصفلا  [ 295]
ص 71. نیعلا ، راصبا  [ 296]

ص 322. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 297]
ص 72. نیعلا ، راصبا  [ 298]

ص 24. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 299]
ص 21. نامه ، [ 300]

. نامه [ 301]
يهیآ 23. بازحا ، يهروس  [ 302]

. تسا هدمآ  مه  ریضح  نب  ریرب  وا  مان  [ 303]
. میدیشوپ مشچ  راصتخا  تاعارم  لیلد  هب  دراد ، دوجو  یماسا  هب  تبسن  هک  ییاهفیحصت  تارییغت و  یخرب  لقن  زا  ص 575 ؛ لابقا ، [ 304]

ص 73. مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  لاح  حرش  تاقبط ، [ 305]
ص 166. فوهل ، [ 306]

يهیآ 33 و 34. نارمع ، لآ  يهروس  [ 307]
ص 30. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 308]

. نامه [ 309]
ص 166. فوهل ، [ 310]
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ص 31. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 311]
ص 432. بختنملا ، [ 312]

ص 221. رارحالایبا ، لتقم  [ 313]
ص 167. فوهل ، [ 314]

ص 331. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 315]
ص 129. هتیبلها ، عرصم  نیسحلا و  لتقم  [ 316]

ص 81. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 317]
ثیدح 23 و ص 415. ص 393 ، تارایزلا ، لماک  [ 318]

ص 26. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 319]
ص 137. یلاما ، [ 320]
ص 239. داشرا ، [ 321]

ص 113. هتیبلها ، عرصم  نیسحلا و  لتقم  [ 322]
ص 126. ج 5 ، حوتفلا ، [ 323]

. نامه [ 324]
ص 127. نامه ، [ 325]

. نامه [ 326]
ص 27. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 327]
ص 331. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 328]

ص 138. یلاما ، [ 329]
ص 125. هتیبلها ، عرصم  نیسحلا و  لتقم  [ 330]

ص 257. لاوطلا ، رابخالا  [ 331]
ص 128. ج 5 ، حوتفلا ، [ 332]
ص 128. ج 5 ، حوتفلا ، [ 333]
ص 128. ج 5 ، حوتفلا ، [ 334]
ص 83. نیبلاطلا ، لتاقم  [ 335]
ص 129. ج 5 ، حوتفلا ، [ 336]

ص 83. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 337]
ص 129. ج 5 ، حوتفلا ، [ 338]
ص 129. ج 5 ، حوتفلا ، [ 339]

. تسا هدمآ  ینهج  ءاقرو  نب  دیز  وا  مان  بوشآ ، رهشنبا  بقانم  رد  [ 340]
ص 84. نیبلاطلا ، لتاقم  [ 341]

. تسا هدمآ  ینهج » «، » بقانم  » رد و  یبنج »  » وا مان  لتاقم »  » رد [ 342]
ص 240. داشرا ، [ 343]
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. دناهدروآ یبنج  داقر  نب  دیز  ص 84 ، لتاقم ،»  » رد ار  وا  مان  هک  تشذگ  رتشیپ  [ 344]
ص 108. ج 4 ، بقانم ، [ 345]

ص 29. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 346]
ص 41. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 347]

ص 80. هیسدقلا ، راونالا  [ 348]
ثیدح 10. ص 373 ، یلاما ، [ 349]
ص 88. هیولعلا ، ۀلسلسلا  رس  [ 350]

ص 324. ج 4 ، ۀبکاسلا ، ۀعمدلا  [ 351]
ص 270. نیسحلا ، لتقم  [ 352]

ص 307. بختنملا ، [ 353]
ص 71. نازحالا ، ریثم  [ 354]

ص 84. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 355]
ص 400. مرقم ، سابعلا ، [ 356]

ص 399. سابعلا ، [ 357]
ص 168. فوهل ، [ 358]

ص 349. مومهملا ، سفن  [ 359]
ص 32. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 360]

ص 240. داشرا ، [ 361]
ص 90. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 362]

ص 332. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 363]
ص 227. صاوخلا ، ةرکذت  [ 364]

ص 415. ةدوملا ، عیبانی  [ 365]
ص 245. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 366]

دیاش 262 تسا . مالـسلاهیلع  نامز  ماما  دلوت  زا  شیپ  لاس  راهچ  هک  ارچ  تسا ، یلاکـشا  تیاور  خیرات  رد  دیوگ : یـسلجم  همالع  [ 367]
ص ج 101 ، راونالاراحب ، . ) دـشاب هدـش  رداص  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نیـسح  ماما  يهیحان  زا  همان  نیا  هک  دوریم  لاـمتحا  زین  تسا . هدوب 

(. 274
نب دیز   » بوشآ رهـشنبا  بقانم  رد  تسا و  هدش  تبث  داقر » نب  دیز   » وا مان  نییبلاطلا ، لتاقم  رد  یلو  هدمآ ، نینچ  ثیدح  عبنم  رد  [ 368]

. تسا هدمآ  ءاقرو »
ص 573. لابقا ، [ 369]

ص 248. داشرا ، [ 370]
ص 32. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 371]

ص 110. ج 4 ، بقانم ، [ 372]
ص 33. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 373]
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ص 58. ج 4 ، بقانم ، [ 374]
ص 275. مرقم ، نیسحلا ، لتقم  [ 375]

ص 135. ج 5 ، حوتفلا ، [ 376]
ص 334. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 377]

. تروش لثم  تسا ، کچوک  هاتوک و  راولش  يانعم  هب  هک  تسا  نابت  يهملک  عبانم ، رد  [ 378]
ص 174. فوهل ، [ 379]

ص 221. مالسلاهیلع ،) نیسح  ماما  یناگدنز   ) رکاسعنبا خیرات  [ 380]
ص 109. ج 4 ، بقانم ، [ 381]

ص 47. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 382]
...(. دومرف دنابسچ و  هنیس  هب  دوب ، نالان  هک  ار  هنیکس  درک ، یظفاحادخ  نانز  اب  سپس  تسا : بقانم »  » رد  ) ص 416 هدوملا ، عیبانی  [ 383]

ص 58. نیسحلا ، دهشم  یف  نیعلارون  [ 384]
.(. تسا هدش  لقن  فلتخم  ياهتروص  هب  ددعتم  بتک  رد  ارجام  نیا  . ) ص 159 ج 1 ، نیظعاولا ، ۀضور  [ 385]

ص 171. فوهل ، [ 386]

ص 171. فوهل ، [ 387]
ص 34. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 388]

ص 241. داشرا ، [ 389]
ص 173. فوهل ، [ 390]
ص 241. داشرا ، [ 391]

ص 326. مالسلاهیلع ،) نیسح  ماما  لاح  حرش   ) رکاسعنبا خیرات  [ 392]
ص 35. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 393]
ج 2 ص 35. نیسحلا ، لتقم  [ 394]

ص 175. فوهل ، [ 395]
ص 827. دجهتملا ، حابصم  [ 396]

ص 177. فوهل ، [ 397]
ص 75. مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  يهمانیگدنز  شخب  تاقبط ، [ 398]

ص 33. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 399]
ص 111. ج 4 ، بقانم ، [ 400]

. تسا هدمآ  یلوخ »  » رگید عبانم  يهمه  رد  [ 401]
ص 258. لاوطلا ، رابخالا  [ 402]

ص 203. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 403]
ص 35. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 404]

ص 75. نازحالا ، ریثم  [ 405]
ص 242. داشرا ، [ 406]
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ص 227. صاوخلا ، ةرکذت  [ 407]
ص 58. ج 4 ، بقانم ، [ 408]

ص 334. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 409]
ص 110. ج 4 ، بقانم ، [ 410]

ص 178. همامالا ، لئالد  [ 411]
ص 243. داشرا ، [ 412]

ص 85. نازحالا ، ریثم  [ 413]
ص 388. مومهملا ، سفن  [ 414]

ص 112. ج 4 ، بقانم ، [ 415]
ص 81. مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  لاح  حرش  تاقبط ، [ 416]

ص 389. مومهملا ، سفن  [ 417]
ص 169. ج 49 ، راونالاراحب ، [ 418]

ص 225. تاجردلا ، رئاصب  [ 419]
ص 320. نیسحلا ، لتقم  [ 420]

ص 66. ج 4 ، بقانم ، [ 421]
(. لبرک يهژاو   ) ص 28 ج 4 ، نیرحبلا ، عمجم  [ 422]

ص 106. نازحالا ، ریثم  [ 423]
ص 238. صاوخلا ، ةرکذت  [ 424]

ص 177. فوهل ، [ 425]
ص 142. یلاما ، [ 426]

ص 217. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 427]
ص 138. یلاما ، [ 428]

ص 327. ج 2 ، سلاجملا ، ۀیلست  [ 429]
ص 322. ج 101 ، راونالاراحب ، [ 430]

ص 241. داشرا ، [ 431]
ص 177. فوهل ، [ 432]
ص 124. یلاما ، [ 433]

ص 35. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 434]
ص 141. فنخمیبا ، لتقم  [ 435]

ص 183. فوهل ، [ 436]
ص 102. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 437]
ص 316. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 438]

ص 77. نازحالا ، ریثم  [ 439]
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ص 78. نیسح ، ماما  لاح  حرش  تاقبط ، [ 440]
ص 139. یلاما ، [ 441]

ص 228. صاوخلا ، ةرکذت  [ 442]
ص 180. فوهل ، [ 443]

ص 583. لابقا ، [ 444]
ص 242. داشرا ، [ 445]

ص 205. ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  [ 446]
.(. تسا هدش  لقن  مه  سنخا  وا  مان  . ) ص 335 ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 447]

ص 182. فوهل ، [ 448]
ص 335. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 449]

ص 189. فوهل ، [ 450]
ص 39. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 451]

. نامه [ 452]
ص 386. مومهملا ، سفن  [ 453]

ص 119. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 454]
ص 77. مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  لاح  حرش  تاقبط ، [ 455]

ص 83. نازحالاریثم ، [ 456]
ص 180. فوهل ، [ 457]

ص 113. ج 4 ، بقانم ، [ 458]
ص 79. نیسح ، ماما  لاح  حرش  تاقبط ، [ 459]

ص 180. فوهل ، [ 460]
ص 967. حابصملا ، [ 461]

ص 374. ج 4 ، ۀبکاسلا ، ۀعمدلا  [ 462]
ص 444. تارایزلا ، لماک  [ 463]

ص 76. یلاما ، [ 464]
ص 77. نیسح ، ماما  لاح  حرش  تاقبط ، [ 465]

ص 80. نازحألاریثم ، [ 466]
ص 114. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 467]

ص 303. جاجتحا ، [ 468]
ص 40. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 469]

ص 305. جاجتحا ، [ 470]
ص 302. ج 2 ، جاجتحا ، [ 471]

ص 198. فوهل ، [ 472]
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ص 305. ج 2 ، جاجتحا ، [ 473]
ص 60. ج 4 ، بقانم ، [ 474]
ص 60. ج 4 ، بقانم ، [ 475]

ص 245. داشرا ، [ 476]
ص 89. نیسح ، ماما  لاح  حرش  تاقبط ، [ 477]

ص 246. نیسح ، ماما  لاح  حرش  رکاسعنبا ، خیرات  [ 478]
ص 140. یلاما ، [ 479]

ص 259. نیسح ، ماما  لاح  حرش  رکاسعنبا ، خیرات  [ 480]
ص 92. نازحالا ، ریثم  [ 481]

ص 336. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 482]
ص 42. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 483]

ص 202. فوهل ، [ 484]

ص 203. فوهل ، [ 485]
ص 94. نازحالا ، ریثم  [ 486]

ص 197. ج 2 ، رابخالا ، نویع  [ 487]
ص 259. لاوطلا ، رابخالا  [ 488]

ص 110. نازحالاریثم ، [ 489]
ص 233. صاوخلا ، ةرکذت  [ 490]

ص 245. داشرا ، [ 491]
ص 207. فوهل ، [ 492]

ص 238. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 493]
يهیآ 71. رفاغ ، يهروس  [ 494]

ص 55. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 495]
ص 583. لابقا ، [ 496]

ص 102. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 497]
يهیآ 42. میهاربا ، يهروس  [ 498]
يهیآ 227. ارعش ، يهروس  [ 499]

ص 577. ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  [ 500]
ص 60. ج 4 ، بقانم ، [ 501]

ص 208. فوهل ، [ 502]
ص 210. نامه ، [ 503]

ص 60. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 504]
ص 557. ج 27 ، حئارجلا ، جئارخلا و  [ 505]
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ص 333. بقانملا ، یف  بقاثلا  [ 506]
يهیآ 23. يروش ، يهروس  [ 507]

(. يهیآ 38 مور ، يهروس   ) هقح یبرقلا  اذ  تاف  [ 508]
(. يهیآ 41 لافنا ، يهروس  ... ) متمنغ امنا  اوملعا  و  [ 509]

(. يهیآ 33 بازحا ، يهروس  ... ) تیب لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  [ 510]
ص 211. فوهل ، [ 511]

ص 260. لاوطلا ، رابخالا  [ 512]
ص 213. فوهل ، [ 513]

(. يهیآ 22 دیدح ، يهروس  ... ) ۀبیصم نم  باصا  ام  [ 514]
(. يهیآ 30 يروش ، يهروس  ... ) ۀتبیصم نم  مکباصا  ام  [ 515]

ص 62. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 516]
ص 246. داشرا ، [ 517]

يهیآ 22. دیدح ، يهروس  [ 518]
يهیآ 30. يروش ، يهروس  [ 519]

ص 104. ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  [ 520]
ص 338. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 521]

يهیآ 30. يروش ، يهروس  [ 522]
يهیآ 22 و 23. دیدح ، يهروس  [ 523]

ص 353. ج 2 ، یمق ، ریسفت  [ 524]
ص 61. تاوعد ، [ 525]

ص 167. هیصولا ، تابثا  [ 526]
ص 213. فوهل ، [ 527]

(. يهیآ 22 دیدح ، يهروس  ... ) ۀتبیصم نم  باصا  ام  [ 528]
ص 116. ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  [ 529]
يهیآ 26. نارمع ، لآ  يهروس  [ 530]

ص 149. ج 5 ، حوتفلا ، [ 531]
 ). يهیآ 10 مور ، يهروس  ... ) اءوسلا اؤاسا  نیذلا  ۀبقاع  ناک  مث  [ 532]

(. يهیآ 178 نارمع ، لآ  يهروس  ... ) مهسفنأل ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبسحی  و ال  [ 533]
(. يهیآ 169 نارمع ، لآ  يهروس  ... ) اولتق نیذلا  نبسحت  و ال  [ 534]

ص 307. جاجتحا ، [ 535]
ص 69. نیسحلا ، لتقم  [ 536]

ص 72. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 537]

ص 73. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 538]
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ص 246. داشرا ، [ 539]
ص 192. نیظعاولا ، ۀضور  [ 540]

ص 104. نازحالا ، ریثم  [ 541]
ص 102. نامه ، [ 542]

ص 455. موهملا ، سفن  [ 543]
ص 222. فوهل ، [ 544]
ص 219. نامه ، [ 545]

ص 125. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 546]
ص 194. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 547]

ص 457. ج 2 ، سلاجملا ، ۀیلست  [ 548]
ص 145. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 549]

ص 192. ج 1 ، نیظعاولا ، ۀضور  [ 550]
ص 244. فوهل ، [ 551]

ص 146. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 552]

ص 130. ج 68 ، راونالاراحب ، [ 553]
ص 226. فوهل ، [ 554]

. دشن همجرت  تشادن ، لتقم  هب  یطبر  نادنچ  هک  یبدا  نتم  نیا  يهمادا  [ 555]
ص 230. فوهل ، [ 556]

. دش هدنسب  همجرت  رادقم  نیمه  هب  تسا ، ینالوط  وا  ياهرعش  [ 557]
ص 197. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 558]

ص 114. نازحالا ، ریثم  [ 559]
ص 195. ج 2 ، نساحم ، [ 560]

ص 144. راثلا ، حرش  یف  يراضنلا  بوذ  [ 561]
ص 201. تارایزلا ، لماک  [ 562]

ص 136. ج 1 ، نساحم ، [ 563]
ص 291. ج 2 ، یمق ، ریسفت  [ 564]

. نامه [ 565]
ص 574. ج 2 ، یشک ، لاجر  [ 566]

ص 208. تارایزلا ، لماک  [ 567]
. نامه [ 568]

ص 421. بولقلا ، داشرا  [ 569]
ص 87. ج 1 ، نیسحلا ، لتقم  [ 570]

يهیآ 103. ءایبنا ، يهروس  [ 571]
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يهیآ 30. نارمع ، لآ  يهروس  [ 572]
ص 23. ج 53 ، راونالاراحب ، [ 573]

ص 169. تارایزلا ، لماک  [ 574]
يهیآ 86. فسوی ، يهروس  [ 575]

ص 272. ج 1 ، لاصخ ، [ 576]
ص 582. ج 1 ، راربالا ، ۀیلح  [ 577]

ص 213. تارایزلا ، لماک  [ 578]
ص 233. فوهل ، [ 579]

ص 166. ج 4 ، بقانم ، [ 580]
ص 70. لابقا ، [ 581]

ص 36. هیسدقلا ، راونالا  [ 582]
ص 248. رثالا ، ۀیافک  [ 583]

ص 243. ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 584]
ص 782. دهتجملا ، حابصم  [ 585]

ص 391. ج 6 ، یفاک ، [ 586]
ص 225. عیارشلا ، للع  [ 587]

ص 111. یلاما ، [ 588]
ص 257. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 589]

ص 314. یلاما ، [ 590]
ص 373. ج 23 ، ریبکلا ، مجعملا  [ 591]

ص 170. نیظعاولا ، ۀضور  [ 592]
ص 466. ج 1 ، یفاک ، [ 593]

ص 92. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 594]
ص 209. تارایزلا ، لماک  [ 595]

ص 275. نیسح ،) ماما  لاح  حرش   ) رکاسعنبا خیرات  [ 596]
ص 160. ج 1 ، عیارشلا ، للع  [ 597]

ص 509. یلاما ، [ 598]
ص 353. تارایزلا ، لماک  [ 599]

يهیآ 38. نارمع ، لآ  يهروس  [ 600]
يهیآ 39. نامه ، [ 601]
ص 112. یلاما ، [ 602]

ص 488. تارایزلا ، لماک  [ 603]
ص 283. ج 1 ، یفاک ، [ 604]
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ص 90. نیسح ، ماما  لاح  حرش  تاقبط ، [ 605]
ص 165. تارایزلا ، لماک  [ 606]

. نامه [ 607]
ص 54. یلاما ، [ 608]

ص 167. تارایزلا ، لماک  [ 609]
ص 113. ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  [ 610]

. نامه [ 611]
ص 113. ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  [ 612]

. نامه [ 613]

. نامه [ 614]

. نامه [ 615]
ص 209. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 616]

. نامه [ 617]
ص 228. نامه ، [ 618]

ص 181. تارایزلا ، لماک  [ 619]
. نامه [ 620]

يهیآ 29. ناخد ، يهروس  [ 621]
ص 182. تارایزلا ، لماک  [ 622]

يهیآ 7. میرم ، يهروس  [ 623]
ص 182. ج 14 ، راونالاراحب ، ص 220 ، ءایبنالا ، صصق  [ 624]

ص 233. صاوخلا ، ةرکذت  [ 625]
ص 174. راصبالا ، رون  [ 626]

ص 584. ج 17 ، ملاوعلا ، [ 627]
ص 318. یلاما ، [ 628]

ص 118. ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  [ 629]
ص 398. ةدوملا ، عیبانی  [ 630]

ص 342. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 631]
ص 26. نیسح ،) ماما  لاح  حرش   ) رکاسعنبا خیرات  [ 632]

ص 197. تارایزلا ، لماک  [ 633]
ص 193. نامه ، [ 634]
ص 192. نامه ، [ 635]

ص 62. ج 4 ، بقانم ، [ 636]
ص 189. تارایزلا ، لماک  [ 637]
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ص 242. صاوخلا ، ةرکذت  [ 638]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
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 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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