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باتک تاصخشم 

حرش .مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  يدادرارق :  ناونع  یفطصم  یقداص  هسانشرس : 

.یقداص یفطصم  .ق /) م 568 یمزراوخ (  لتقم  یلصا  شخب  یقیقحت  همجرت  مالسلا  هیلع  نیسح  مغ  حرش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1388. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  252 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 1-238-973-964-978  25000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

61ق موس 4 -  ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

ریسفت دقن و  مالسلا --  هیلع  نیسحلا  لتقم  655ق .   - 593 دومحم ، نبدمحم  یمزراوخ ، عوضوم : 

61ق البرک ، هعقاو  عوضوم : 

حرش مالسلا .  هیلع  نیسحلا  لتقم  655ق .   - 593 دومحم ، نبدمحم  یمزراوخ ، هدوزفا :  هسانش 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP41/5/خ88م704226 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

1854562 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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رشان همدقم 

یلو بهذـم  ینـس  یملاـع  نآ  فلؤم  هک  تسا  یمزراوـخ  لـتقم  زا  یـشخب  یقیقحت  همجرت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مغ  حرـش  باـتک 
.دومن تافو  يرمق  لاس 568  رد  دلوتم و  يرمق  لاس 484  رد  تسا و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بحم  فصنم و 

مرتحم بالط  ناهوژپ و  شناد  هّجوت  دروم  تسا  دیما  هدیدرگ و  همجرت  قیقحت و  یقداص  یفطـصم  رگـشهوژپ  ردارب  طسوت  رثا  نیا 
.دنیامرف دنم  هرهب  ار  ام  دوخ  ياه  ییامنهار  زا  دریگ و  رارق 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم 
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میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

زا صخـش  نآ  رگا  لاح  .دزاس  کـیدزن  ناـنآ  هب  ار  دوخ  يا  هناـهب  ره  هب  سک  ره  دوش  یم  ببـس  گرزب  ياـه  تیـصخش  تمظع 
ياـهلد مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچمه  رگا  دـشاب و  هتـشاد  تمـصع  یهلا و  ماـقم  رگا  دـشاب ، رادروخرب  يونعم  یتـیعقوم 

نیمه هک  دـنک  بسک  ار  یهلا  برق  وا ، هب  ندـش  کـیدزن  اـب  دـهاوخن  هک  تسیک  دـشاب ، وا  هتفیـش  شناد  یب  روشناد و  زا  ناـگمه 
.تسا هدیشخب  یگنادواج  وا  هب  یهلا  گنر  صالخا و 

: تسا مغ  نزح و  نیرق  هراومه  مان  نیا  .تشذگ  نآ  رانک  زا  یناسآ  هب  ناوتب  هک  تسین  یمان  مالسلا  هیلع  نیسح  مان 

دنتشرسب اّوح  مدآ و  لِگ  هک  يزور 

دنتشون هیرگ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  مان  رب 

يایرد دوش و  نایب  ناسنا  يارب  وا  يدوجو  تیصخش  تمظع و  زا  يردق  رگا  هژیو  هب  .مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا : یمان  شوخ  هچ  و 
.دیآ راکشآ  شلیاضف  دوج و  نسُح و 

تیانع هک  نآ  دیما  هب  دیآ و  باسح  هب  يا  هرذ  هک  هرطق ، زا  رتمک  ینیسح ، مطالت  رپ  سونایقا  رد  هک  نآ  فده  اب  مه  هدنراگن  نیا 
يراج تنـس  لها  ناخّروم  ناثدـحم و  زا  یکی  هماخ  رب  هک  ار  البرک  روشرپ  هسامح  زا  يا  هشوگ  درک  شالت  دـبایرد  ار  گرزب  نآ 
لتقم تیمها  . 1 تشاگن : نینچ  ناوت  یم  ار  همجرت  نیا  يدـعب  ياه  هزیگنا  فادـها و  هتبلا  .دـنک  هضرع  رگید  یملق  اب  تسا ، هدـش 
خروم مثعا  نبا  زا  یمزراوخ  ناوارف  ساـبتقا  . 2 نونک ، ات  نآ  زا  يا  همجرت  ِدوبن  یخیرات و  بتک  ناـیم  رد  نآ  هاـگیاج  یمزراوخ و 

یم نایب  نآ  هرابرد  یتاکن  نادرگرب و  یـسراف  هب  زین  مثعا  نبا  لتقم  زا  یلـصا  شخب  تقیقح  رد  همجرت ، نیا  اب  هک  روهـشم  نهک و 
.هعقاو زا  یشرازگ  نمض  رد  یسررب  دقن و  البرک و  هعقاو  زا  یتاکن  نایب  . 3 دوش ،
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مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  یمزراوخ و 

هراشا

، هدنسیون هک  نیا  اب  .تسا  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملاوبا  هتشون  یمزراوخ  لتقم  هب  روهـشم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقم  باتک 
.دنا هدروآ  دوخ  بتک  رد  ار  وا  تایاور  میدق  زا  بهذم  یماما  نافلؤم  هتفای و  یهاگیاج  نایعیـش  نایم  رد  وا  باتک  تسا  هعیـش  ریغ 

، شخب نامه  طقف  هدش  همجرت  اجنیا  رد  هچنآ  دهد و  یم  لیکشت  ار  باتک  نیا  زا  یـشخب  اهنت  لتقم ، هک  داد  میهاوخ  حیـضوت  هتبلا 
.تسالبرک هعقاو  قارع و  هب  ماما  تکرح  شرازگ  ینعی 

زین نآ  زا  سپ  .مینک  یم  ناـیب  ار  وا  باـتک  ياـه  یگژیو  سپـس  هتفگ و  نخـس  لـتقم  نیا  فلؤم  یمزراوخ  زا  لاـمجا  هب  اـجنیا  رد 
.تشاد میهاوخ  تسا -  هتفرگ  وا  زا  ار  دوخ  بلاطم  زا  يرایسب  یمزراوخ  هک  مثعا -  نبا  باتک  هب  يا  هراشا 

یمزراوخ فلا )

ینامز دوب و  رفس  رد  ثیدح  يریگدای  يارب  یتدم  وا   (1) .تسا هتفر  ایند  زا  لاس 568 ق  رد  هدش و  دلوتم  لاس 484 ق  دودح  يو 
هبطخ داریا  هب   (2) مزراوخ گرزب  دجسم  رد  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  یمزراوخ » بیطخ   » هب شترهش  اما  .تشاد  تنوکس  هکم  رد  مه 

.دوب تَمِس  نیا  رهش و  نیا  رد  رمع  نایاپ  ات  تخادرپ و  یم  هظعوم  و 

بیدا و هیقف ، شا ؛ هباطخ  یثیدـح و  یخیرات ، ترهـش  رب  هوالع  تسا ، تنـس  لها  روهـشم  ملاـع  يرـشخمز  درگاـش  هک  یمزراوخ 
يراثآ مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  يو  هقالع  لیلد  هب  هعیـش  ناملاع  .دراد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد  يراعـشا  دوب و  زین  رعاش 

.دنا هدرک  دای  یکین  هب  وا  زا  دراد ، ناشیا  هرابرد  هک 

« هفینح یبا  مامالا  بقانم   » مان اـب  يرگید  رثا  نینچمه  .تسا  سرتسد  رد  هدـش و  رـشتنم  اـهراب  بقاـنم »  » و لـتقم »  » وا روهـشم  رثا  ود 
هللا یلـصربمایپ  نادناخ  هب  يو  تدارا  یبوخ  هب  یلو  تسین  دوجوم  هک  دراد  يرگید  راثآ  يو  .تسا  هدـش  رـشتنم  دـنه  رد  هک  دراد 

هیـصو نیمـالا و  یبـنلا  بقاـنم  یف  نیعبرـالا  باـتک  دـننام  .دـهد  یم  ناـشن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  صخـش  هلآو و  هـیلع 
.نینمؤملا ریما  ایاضق  نینموملا ، ریمال  سمشلا  ّدر  نینموملاریما ،

ص:8

.تسا هدرک  یم  یگدنز  هتشون ، ار  فوهل  لتقم  هک  { 664  - 589  } سوواط نبا  دیس  زا  شیپ  نرق  کی  یمزراوخ  نیاربانب  . 1 - 1
.دنیوگ یم  مه  لارآ » ، » هچایرد نیا  هب  .دراد  رارق  مزراوخ  هچایرد  رانک  رد  هک  تسا  ناتسکبزا  ياهرهش  زا  هزورما  مزراوخ  . 2 - 2
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رد ار  وا  یخرب  .دراد  هفینح  وبا  بقانم  رد  یباتک  دش  هتفگ  هکنانچ  تسا و  یفنح  بهذم  ياراد  عورف  رد  وا  .تسین  هعیش  یمزراوخ 
لقع رب  يا  هناشن  وا  راثآ  رد  هک  نآ  نمض  .تسین  راگزاس  يو  یثیدح  شیارگ  اب  بلطم  نیا  نکیل   (1) دنناد یم  هلزتعم  وریپ  لوصا 

هب هدـیقع  اما  تسین  دـیدرت  ياج  وا  ماع  عیـشت  یترابع  هب  ربماـیپ و  تیب  لـها  هب  وا  شیارگ  تروص  ره  رد  .دوش  یمن  هدـید  ییارگ 
هنوگ نیا  تایاور  باختنا  رد  هکنانچ  .دنک  ظفح  مه  رانک  رد  ار  شیارگ  ود  نیا  تسا  هتـساوخ  هتـسویپ  هدرکن و  ناهنپ  مه  ار  افلخ 

نیرتهب رمع  سپـس  رکبوبا و  هک  دنک  یم  لقن  ربمایپ  زا  هشیاع  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  بقانم  لیذ  ًالثم  .تسا  هدرک  لمع 
هـشیاع دربن ؟ مان  ار  یلع  ربمایپ  ارچ  دیـسرپ  هشیاع  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـسیون : یم  هاگ  نآ  .دنتـسه  ترـضح  نآ  زا  سپ  اهناسنا 

نب رمع  زا  رگید  ياـج  رد   (2) .دـیوگب نخـس  شناج )  ) شدوخ زا  هک  يا  هدـید  ار  یـسک  هچ  تسا و  ربمایپ  ناج  یلع  اریز  تفگ :
سپ مدیـسرپ  ادخ  زا  دندش  تشهب  دراو  باسح  نودب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  مدـید  باوخ  رد  تفگ  هک  دـنک  یم  لقن  زیزعلادـبع 
نیا  (3) .تسا هدید  منهج  شتآ  رد  ار  دیزی  دیوگ  یم  سپـس  .تسا  نییلع  یلعا  رد  نیقیدص  ناربمایپ و  اب  وا  تفگ  تساجک ؟ یلع 

یهاگیاج ياراد  ار  ربمایپ  نادـناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  افلخ ، هب  داقتعا  نیع  رد  یمزراوخ  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  رابخا  هنوگ 
، یلعج رابخا  رب  ییاه  هدوزفا  لقن  ای  نتخیمآ  اب  ور  نیا  زا  .تسادـخ  لوسر  ناوارف  ثیداحا  زا  هتفرگرب  مه  نآ  هک  دـناد  یم  صاخ 

میظنت سوواط  نبا  دیس  دننامه  هعیـش  زا  یملاع  هک  یلتقم  اب  دسیون  یم  وا  هک  یلتقم  لاح  نیا  اب  .دهد  یم  لکـش  ار  دوخ  ياهرواب 
! تسا رتکیدزن  طارفا  هب  یمزراوخ  لتقم  هکلب  کیدزن  رایسب  دنک ، یم 

مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  ب )

بقانم هرابرد  باتک  لوا  ثلث  دزادرپ : یم  رگید  ثحابم  هب  نآ  موس  ود  دودـح  نکیل  دراد ، لتقم  ناونع  دـنچ  ره  یمزراوخ  باتک 
لصف هدزناپ  رد  یمزراوخ » لتقم   » .تسا راتخم  مایق  هرابرد  موس  ثلث  البرک و  يارجام  حرش  رد  مود  ثلث  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها 

: تسا نینچ  باتک  ياه  لصف  ناونع  .تسا  هدش  رشتنم  يوامس  موحرم  حیحصت  اب  دلجم  کی  رد  هدش و  میظنت  دلج  ود  و 
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ترضح لئاضف  . 5 مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لـئاضف  . 4 دـسا ، تنب  همطاف  لئاضف  . 3 هجیدـخ ، لئاضف  . 2 ربمایپ ، لـئاضف  . 1
نابز زا  ماما  تداهـش  راـبخا  . 8 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  صاخ  لـئاضف  . 7 مالـسلا ، امهیلع  نینـسح  لئاضف  . 6 مالـسلا ، اهیلعارهز 
هکم زا  ماما  جورخ  هکم 11 . رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  . 10 ماما ، يوس  زا  تعیب  ّدر  هیواعم و  گرم  . 9 هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.راتخم مایق  . 15 البرک ، ترایز  . 14 یثارم ، راعشا و  . 13 نالتاق ، تبوقع  . 12 وا ، تداهش  ات 

شخب ینعی  یمزراوخ  باتک  مهدزای  لصف  همجرت  طقف  تسا  هدـنناوخ  يور  شیپ  مالـسلا » هیلع  نیـسح  مغ  حرـش   » ناونع اـب  هچنآ 
تسخن دلج  نایاپ  ات  هحفـص 315  زا  يوامـس ) حیحـصت   ) جیار پاچ  رد  تساه و  لصف  رگید  زا  رت  ینالوط  هک  تسا  لتقم  یلـصا 
عومجم هک  یلاح  رد  دسر ، یمن  هحفص  هب 150  لـصف  نیا  عومجم  .دراد  رب  رد  ار  هحفص 91  ات  ادتبا  زا  مود  دلج  و  هحفص 358 ) )
همجرت هب  ور  نیا  زا  درادن و  صاصتخا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتقم  هب  باتک  سپ 34  .تسا  هحفص  دودح 600  یمزراوخ  باتک 

.میا هتخادرپن  نآ 

یخرب هاتوک و  وا  تایاور  یخرب  .دنک  یم  نایب  ار  تیاور  ره  دانـسا  هلـسلس  هتفرگ و  یپ  ار  یثیدح  هویـش  دوخ  باتک  رد  یمزراوخ 
.تسا لّصفم  البرک  هعقاو  هراب  رد  مثعا  نبا  زا  وا  شرازگ  هکنانچ  تسا  ینالوط  لصفم و  رایسب 

وبا زا  لقن  هب  ار  اروشاع  زور  ثداوح  یلو  هدـش  لقن  مثعا  نبا  زا  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تکرح  شرازگ  هدـمع  شخب 
.تسا هدروآ  رگید  ناخّروم  نایوار و  سپس  فنخم و 

هتبلا .تسا  هداد  رییغت  ار  وا  تاملک  زا  يرایـسب  هکلب  هدرواین ، ار  وا  تارابع  نیع  ینعی  تسین ؛ قیقد  مثعا  نبا  زا  یمزراوخ  ياه  لقن 
نبا درک : هجوت  ریز  تراـبع  ود  هسیاـقم  هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  .دـنک  ضوع  ار  موهفم  اـنعم و  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  تارییغت ، نیا 

ترابع اب  ار  بلطم  نیمه  یمزراوخ  البرک .» لزن  یتح  كاذ  هعـضوم  نم  لحر  هتریـشع و  یف  نیـسحلا  حاص  مث  : » دـسیون یم  مثعا 
رد اه  توافت  هنوگنیا  البرکب .» لزن  یتح  کلذ  هعـضوم  نم  لحر  لیحّرلا و  هباحـصأ  یف  هتوص  یلعأـب  يداـن  مث  : » تسا هدروآ  ریز 

.تسا ناوارف  لومعم و  مثعا ، نبا  زا  یمزراوخ  ياه  لقن 

عـضوم نینچمه  حوتفلا و  باتک  نوچ  نهک  یعبنم  زا  نآ  لقن  فوهل و  رب  نرق ) کی  دودـح   ) نآ مدـقت  یمزراوخ و  لـتقم  تیمها 
تشاد نآ  رب  ار  هدنراگن  هک  دوب  یتازایتما  يو ، یعیش  ریغ 

ص:10

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید اب  اه  نآ  قیبطت  هسیاقم و  نآ و  ياه  شرازگ  قیقحت  هب  هک  یماگنه  همجرت ، ماـمتا  زا  سپ  اـما  .دـنک  همجرت  ار  لـتقم  نیا  هک 
هک تسا  يا  هزادـنا  هب  رثا  نیا  یگتفـشآ  هک  متفاـی  تسد  تقیقح  نیا  هب  متخادرپ ، يربط  خـیرات  رد  فنخموبا  تیاور  دـننام  عباـنم 

.تشاد دهاوخن  ینایاپ  رکذت ، حیضوت و  ایوگ 

قیقحت حیضوت و  هک  دنا  هدش  بکترم  يّدج  راکشآ و  یتاهابتشا  دنراد ، هک  یتمدق  مغر  هب  یمزراوخ  وا  وریپ  مثعا و  نبا  هنافـسأتم 
رد هدـش و  قیقحت  یمزراوخ ، ای  حوتفلا  باتک  لتقم  شخب  نامز ، نیا  فرـص  ياج  هب  تسا  بوخ  دـبلط و  یم  بسانم  یتصرف  نآ 

نینچمه .ددرگ  بترم  مه  رس  تشپ  هدش و  یسررب  عوقو  ظاحل  زا  اه  شرازگ  یگتسویپ  هک  لکـش  نیدب  .دوش  هضرع  دیدج  یبلاق 
.دوش يزاسزاب  عماج  یلتقم  قیبطت و  رگید  لتاقم  ددعتم و  عبانم  اب 

یمزراوخ باتک  أشنم  مثعا  نبا  ج )

شباتک يو و  هرابرد  یلامجا  یحرش  هب  تسا  مزال  ور  نیا  زا  .تسا  هدرک  لقن  مثعا  نبا  زا  ار  دوخ  بلاطم  یلـصا  شخب  یمزراوخ 
.میزادرپب حوتفلا 

ردص ياه  یشکرکشل  تاحوتف و  حرـش  هب  وا  حوتفلا  لصفم  باتک  هک  تسا  مالـسا  خیرات  نهک  ناخّروم  زا  یفوک  مثعا  نبا  دمحا 
زا دوخ ، بلاطم  همادا  رد  يو  .دراد  رب  رد  ار  یمومع  خیرات  هب  طوبرم  ياه  شرازگ  زا  يا  هعومجم  لاح  نیع  رد  هتخادرپ و  مالـسا 
زا لاس 314 ق  هب  مثعا  نبا  هک  اج  نآ  زا  .تسا  هتفگ  نخس  لیصفت  هب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  نایرج  البرک و  هعقاو 

يرتـشیب راـبتعا  زا  رخأـتم  عباـنم  هب  تبـسن  وا  ياـه  شرازگ  تسا ، یبوقعی  يربـط و  نوـچ  يروهـشم  ناـخّروم  رـصاعم  هتفر و  اـیند 
هاگ هک  صوصخب  دراد  دوجو  يّدـج  لمأت  اه  نآ  هرابرد  وا ، رابخا  یخرب  ندوب  يراـصحنا  لـیلد  هب  مه  ییوس  زا  .تسا  رادروخرب 

رگید عبانم  رد  هک  هیفنح  دمحم  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  دننام  یتایاور  تروص  ره  رد  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  یناتـساد  گنر 
باتک رد  نآ  دوجو  هک  تسا  یمهم  ياه  شرازگ  زا  ...ًارطب ) ًارـشا و ال  جرخا  مل   ) هدرک هراشا  دوخ  فده  هب  ماما  نآ  رد  هدـماین و 

.دوب دهاوخ  منتغم  حوتفلا 

لها هب  یـشیارگ  شندوب  یفوک  هب  هجوت  اب  تسین و  ریثک  نبا  يربط و  دعـس و  نبا  دننامه  وا  ندوب  ینـس  اما  تسین ، هعیـش  مثعا  نبا 
.تسا هتشاد  دوجو  وا  رد  ماع  عیشت  یعون  هتشاد و  مالسلا  مهیلع  تیب 
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یقیقحت همجرت 

یم مشچ  هب  لتقم  نیا  رد  صوصخب  هک  یتالاکشا  یـسررب  یفرط  زا  دنک و  هدنـسب  اهنت  همجرت  هب  دوبن  لیام  هدنراگن  هک  اج  نآ  زا 
رگید لتاقم  عبانم و  هب  همجرت ، زا  سپ  ات  دش  ببس  تشاد ، دوجو  هدنراگن  نهذ  رد  البرک  هعقاو  هرابرد  هک  یتاکن  نینچمه  دروخ ،
عبانم رگید  زا  هدافتـسا  اب  همجرت  نیا  قیقحت  رد  نیا  ربانب  .منک  نایب  ار  يا  هسیاقم  ای  یحیـضوت  یبلاطم  یقرواپ ، رد  هدومن و  هعجارم 

: تسا هدش  هجوت  ریز  دراوم  هب  فنخم  وبا  ياه  شرازگ  صوصخب 

هدـش تاـیاور  رد  یتاـضقانت  بجوم  هاـگ  هدرکن و  تیاـعر  ار  ثداوح  یخیراـت  لسلـست  مثعا  نبا  عبت  هب  یمزراوخ  هک  يدراوم  . 1
یمن تفای  رگید  عبانم  رد  هک  لتقم  نیا  زا  ییاه  شرازگ  رکذت  . 2 ناخّروم ، رگید  اب  ود  نآ  تایاور  فالتخا  دراوم  نینچمه  .تسا 

رظن هب  یگتخاس  هک  ییاه  شرازگ  ًالامتحا  اه و  هدوزفا  اـه ، فیرحت  . 3 دشاب ، هتشادن  ای  هتـشاد  یخیرات  رابتعا  هک  نآ  زا  معا  دوش 
، تسا هدوبن  ریذپ  ناکما  نتم  رد  هک  همجرت  لیمکت  ای  اه  هژاو  حیضوت  . 4 تسا ، هتشاد  یتالمأت  اه  نآ  هرابرد  هدنراگن  هدیسر و  یم 

.نانآ هقباس  رکذت  و  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  ای  نارای   ) نتم مالعَا  یلامجا  یفرعم  . 5

هک تسا  نامه  تلع ، .تسا  هدرکن  یـسررب  ار  اه  نآ  مقـس  تحـص و  هدرکن و  لیلحت  ار  اهـشرازگ  کی  کی  هدـنراگن  همه  نیا  اب 
عبانم اب  لـتقم  نیا  قیبطت  هسیاـقم و  قیقحت ، یـسررب ، هب  دـشاب  اـنب  رگا  تسین و  نیا  زا  شیب  باـتک  نیا  تیفرظ  دـش : هتفگ  رت  شیپ 

هچ هک  دش  دـهاوخ  یلقتـسم  باتک  دوخ ، دوش  هتخادرپ  حوتفلا  باتک  هب  تبـسن  نآ  ياه  هدوزفا  اه و  یتساک  نایب  نینچمه  رگید و 
.دشاب رت  هداس  يراک  اهنیا ، زا  هدافتسا  اب  دیدج  یلتقم  نیودت  اسب 

هدوبن و لفاغ  یقیقحت  یملع و  هبنج  زا  دنک ، تیاعر  دوخ  ماع  نابطاخم  يارب  ار  یسیون  هداس  هدرک  یعـس  هک  نآ  نیع  رد  هدنراگن 
.دوش عقاو  ناققحم  هجوت  دروم  رثا  نیا  تسا  راودیما 

: تسا رکذ  هب  مزال  هجوت و  لباق  یتاکن  همجرت  نیا  هرابرد 

، باـتک ثحاـبم  ياوـتحم  زا  ینیواـنع  تاـعوضوم ، هب  هدـنناوخ  یباـیتسد  نینچمه  بلاـطم ، یگتـسویپ  مدـع  عوـنت و  روـظنم  هب  . 1
مجرتم یباختنا  تسرهف  عقاو  رد  زین  باـتک  بلاـطم  تسرهف  سپ  .دوش  یم  هدوزفا  مجرتم  يوس  زا  رتیت  ناونع  هب  هدـش و  جارختـسا 

.تسین بلاطم  همه  هدنریگربرد  نیوانع ، نیا  هتبلا  .تسا 
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زا یـشان  تامارتحا  هدرک و  ریبعت  هینک  ای  مان  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  تنـس ، لـها  ناـخّروم  رگید  فلؤم و  هک  اـج  نآ  زا  . 2
نآ مان  يادتبا  رد  ماما ، نوچ  یتاملک  دنک ، هدنـسب  نیا  هب  هتـسناوتن  مجرتم  یفرط  زا  دـنا و  هدرواین  ار  ترـضح  نآ  تماما  هب  داقتعا 

هناـمرتحم هژاو  هب  ترـضح ، نآ  صوـصخ  رد  لاـق »  » هملک نینچمه  .تـسا  هدوزفا  نآ  ياـهتنا  رد  مالـسلا  هـیلع  هـشیلک  ترـضح و 
.تسا هدش  همجرت  دومرف » »

یم رامـش  هب  مالک  هیکت  هاگ  هدش و  رارکت  دارفا  نانخـس  رد  هتـسویپ  ادخ  هب  دنگوس  نتم ، نیا  رد  صوصخب  یبرع و  تارابع  رد  . 3
يارب یلو  تسین  نآ  یـسراف  لداعم  هک  هدـش  نآ  نیزگیاج  زگره »  » دـننام یتاملک  هاـگ  تسا و  هدـشن  همجرت  اـه  نآ  همه  هک  دور 

.میا هدرک  نینچ  همجرت  یناور 

« تداهش  » ریبعت دنچ  ره  تسا ، هدش  همجرت  تداهش »  » هب هفوک  ای  البرک  يارحص  رد  ترضح  نآ  نارای  ماما و  هرابرد  لتق »  » هژاو . 4
.تسین لومعم  مدقتم ، عبانم  رد  ندش » دیهش   » ای

یتارابع دوخ  مالک  ندرک  نوزوم  رطاخ  هب  هدمآ و  گنفج  هب  رعاش  هاگ  نآ  ندوب  یـسامح  لیلد  هب  هک  اهزجر  راعـشا و  همجرت  . 5
یعس دنچ  ره  .درذگب  تاملک  یخرب  قیقد  همجرت  زا  هدش  راچان  يدراوم  رد  مجرتم  هدوب و  لکشم  يردق  تسا ، هتفگ  انعم  یب  هاگ 

راعـشا و هک  تشاد  هجوت  دیاب  مه  هتکن  نیا  هب  .دـشاب  کیدزن  نآ  یبرع  لصا  هب  اهزجر  نیا  يانعم  ناکما  دـح  رد  هک  هدـش  يرفاو 
نآ ندرک  اـنعم  هک  هتفر  راـک  هب  يا  هملک  اـجنیا  رد  یهاـگ  تسین و  قباـطم  عباـنم  رگید  اـب  يدراوم  رد  یمزراوخ  لـتقم  ياـهزجر 

.تسا هدوب  رت  تخس 

هک  ) دراوم یخرب  رد  هک  تسا  یعیبط  نکیل  دریذـپ ، تروص  ًاقیقد  یـسراف  هب  نادرگرب  ات  هدوب  نآ  رب  مجرتم  شالت  یلک  روط  هب  . 6
همجرت رگید  اب  هسیاقم  رد  هدنناوخ  رگا  اما  .تسا  هدـش  همجرت  دازآ  ای  اجباج  یتاملک  نتم ، ییابیز  یناور و  رطاخب  تسا ) مک  هتبلا 

.دوش نوگرگد  زین  همجرت  هدش  ببس  هک  تسا  نارگید  اب  یمزراوخ  لقن  فالتخا  نآ  لیلد  تفای ، تسد  راکشآ  یتوافت  هب  اه 

.تسا هدش  کیکفت  نتم  زا  بالق  تمالع  اب  هتشاد ، نتم  رد  یحیضوت  هب  زاین  ترابع  کی  همجرت  هک  يدراوم  رد  . 7

یبرع نتم 

، تالاکشا یخرب  رکذت  نینچمه  یمزراوخ و  نیسحلا  لتقم  یبسن  تیمها  مدقت و  لیلد  هب 
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رتهب یبرع ، نتم  هب  هدنناوخ  هعجارم  اب  يدراوم  رد  همجرت ، هک  صوصخب  .دشاب  سرتسد  رد  زین  نآ  یلصا  تمـسق  نتم  دوب  هتـسیاش 
نونکا هدش و  رشتنم  اهراب  هتفای و  ار  نآ  يوامس  موحرم  هچنآ  هب  تسا  رصحنم  یمزراوخ  لتقم  هخسن  ییوس  زا  .دش  دهاوخ  موهفم 

لتقم نیا  تسا ، هدش  روآدای  هیبرعلا » هبتکملا  یف  تیبلا  لها   » باتک رد  ییابطابط  موحرم  هکنانچ  هتبلا  .تسین  دوجوم  هخسن  نآ  زج 
رصحنم یلصا و  هخسن  هک  يدیمع  هخسن  يور  زا  مود  هخسن  .تسا  هتشون  يوامس  موحرم  دوخ  ار  موس  هخسن  هک  هتـشاد  هخـسن  هس 

هتشاد و دوجو  زیربت  رد  لاس 986  رد  هک  تسا  يدیمع  هخـسن  نامه  لتقم ، نیا  هخـسن  اهنت  تقیقح  رد  هدش و  هتـشون  تسا  درف  هب 
هدرب و هرهب  هدید و  يوامـس  موحرم  هچنآ  زج  یمزراوخ  لتقم  زا  یطخ  يا  هخـسن  نیا ، ربانب  .تسا  هدید  ار  ود  ره  يوامـس  موحرم 

(1) .تسا دوجوم  هدش  رشتنم  هخسن  قباطم  اجنیا ، یبرع  نتم  ور  نیا  زا  .میرادن  هدش ، پاچ  ناریا  فجن و  رد 

نآ ندوب  هابتشا  هک  يدراوم  اّما  .تسا  یپاچ  یعطق و  تاهابتشا  حالـصا  تسا ، هداد  ماجنا  یبرع  نتم  رد  روطـس  نیا  هدنراگن  هچنآ 
ات هدوب  نآ  رب  هدنراگن  .تسا  هدش  يروآدای  یقرواپ  رد  تساهرظن ، فالتخا  ببـس  هب  خـسن  نیا  رد  نآ  توافت  هکلب  تسین ، یعطق 

(2) .دنک هسیاقم  مثعا  نبا  حوتف  اب  جیار ) پاچ  هحفص 358   ) تسخن دلج  رخآ  ات  ار  یمزراوخ  بلاطم 

نیا هاگ  يدنب ، هحفص  ياه  تیودحم  لیلد  هب  نکیل  دشاب ، قباطم  هحفص  ره  رد  یبرع  نتم  اب  همجرت  هک  میا  هدرک  شالت  هک  نآ  اب 
.تسا هدش  وربور  لکشم  اب  عوضوم 

تیب لها  نارکاذ  اب 

تیلوئـسم و دـنراد ، ییـالاب  تلزنم  ماـقم و  هک  هنوگناـمه  ینیـسح  نارکاذ  صوصخب  ربماـیپ و  تیب  لـها  ناحادـم  نایارـس و  هیثرم 
هفیظو نیمه  تسین و  دـنم  هرهب  نآ  زا  سک  ره  هک  تسا  یتیانع  هدـش  نانآ  بیـصن  هک  یقیفوت  .دـنراد  هدـهع  رب  ینیگنـس  فیاظو 

یعامتجا تیعقوم  بجوم 

ص:14

.تسا هدش  پاچ  مق  رد  يدهلا  راونا  تاراشتنا  طسوت  راب  نیدنچ  هخسن  نیا  . 6 - 1
تـسود هلاقم  ك.ر : لتقم ، نیا  هراب  رد  رگید  بلاطم  حوتفلا و  باتک  اـب  یمزراوخ  لـتقم  هسیاـقم  زا  یلیـصفت  عـالطا  يارب  . 7 - 2

لاس 1383. ش 4 ، شهوژپ ،» هنیآ  رد  خیرات   » هلجم رد  ربجنر  نسحم  ياقآ  ملضاف 

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 21 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_14_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_14_2
http://www.ghaemiyeh.com


یـسررب هعلاطم و  هلمج  زا  هک  دراذگ  یم  نانآ  شود  رب  ار  یفیاظو  ًاعبط  تیعقوم  تیلؤسم و  نیا  اما  .دوش  یم  زین  نانآ  تیبوبحم  و 
عباـنم يدادـعت  زا  مک  تسد  تسا  يرورـض  ناـشیا ، راـک  ياـضتقا  هب  هجوت  اـب  .تسا  ادهـشلادیس  صوصخب  نیموـصعم و  یگدـنز 

رارق دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  نآ  هعلاطم  اه ، نآ  نیرتهب  شنیزگ  اب  هتـشاد و  یهاگآ  اه  نآ  نیرتربتعم  تیب و  لها  هریـس  یخیراـت و 
لاس و لوط  رد  هک  نایارـس  هیثرم  بلاغ  دروخ و  یم  مشچ  هب  نازیزع  نیا  نایم  رد  تردـن  هب  هنافـسأتم  هک  تسا  یبلطم  نیا  .دـنهد 

.دنرادروخرب یمک  تاعالطا  زا  تسا  زاین  نانآ  هب  تیب  لها  يازع  مایا  صوصخب 

نیدنچ دنک  مزلم  ار  دوخ  دیاب  مک  تسد  تسین ، علطم  هریـس  خـیرات و  ياه  یـسررب  تاقیقحت و  نیرتدـیدج  زا  رگا  تیب  لها  رکاذ 
هک تسین  نارگید  ياه  هدینش  تاروهشم و  زج  دوش  یم  لقن  هچنآ  زا  يرایـسب  هنافـسأتم  یلو  دناوخب  ار  هراب  نیا  رد  هجوت  لباق  رثا 
یم راهظا  دـنهد و  یم  عاجرا  ییاه  باتک  هب  ناشیا  هاگ  هتبلا  .تسا  تسردان  هاگ  لمأت و  لباق  اه  هدینـش  نیا  زا  یـشخب  ای  يرایـسب 

ربتعم و زییمت  ییاسانـش و  مدع  اه و  باتک  زا  ناش  یعالطا  یب  هدنهد  ناشن  نانآ  عاجرا  نکیل  دننک  یم  لقن  باتک  نآ  زا  هک  دننک 
.تسا ربتعم  ریغ 

غارـس دـیاب  هشیمه  نوچ  تساه  نآ  نیرت  یمیدـق  اه ، باتک  نیرتهب  تیب  لها  هریـس  خـیرات و  یناـسنا و  مولع  رد  هک  تسا  هتـسناد 
لتقم نیرت  یمیدـق  نیرتـهب و  ًـالثم  .تسین  تسرد  ًاـمازلا  دراد  دوـجو  اـه  باـتک  نیرت  یمیدـق  رد  هچنآ  دـنچ  ره  .تفر  همـشچرس 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدمآ  نینچ  رثا  نیمه  رد  اما  تسا  هدـمآ  يربط  خـیرات  باتک  رد  هک  تسا  فنخموبا  هتـشون  ینیـسح ،
عبانم هعلاطم  رانک  رد  نیا  ربانب  .تسین  هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  ربخ  نیا  یتسردان  منک و  تعیب  دـیزی  اب  مدرگرب و  مرـضاح  نم  دومرف 

تـسرد همان  یگدـنز  رب  يرورم  طقف  نازیزع  نیا  رگا  .تسا  مزال  هزوح  نیا  ياه  شهوژپ  تاقیقحت و  زا  یهاگآ  ربتعم ، یمیدـق و 
هچ حیحص و  دننک  یم  لقن  هک  ییاه  لتقم  دنیوگ و  یم  هک  ینانخس  زا  هزادنا  هچ  هک  دش  دنهاوخ  هجوتم  دنـشاب  هتـشاد  ناموصعم 

.تسا تسردان  هزادنا 

هرود رد  تایاور  نیا  هتشاد و  دوجو  البرک  هعقاو  هراب  رد  یناتـساد  حیحـص و  ریغ  بلاطم  میدق  زا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت 
.تسا هدیسر  دوخ  جوا  هب  راجاق  هیوفص و  نوچ  ییاه 
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رد ای  هدینـش  هچ  ره  هک  تسین  يولهپ  راـجاق و  رـصع  دـننام  زورما  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  تیب  لـها  نارکاذ  هک  تسا  یمهم  هتکن  نیا 
زورما دندوب  یملع  نییاپ  حطـس  رد  ًابلاغ  زور  نآ  نابطاخم  رگا  .دنریگب  کشا  ناعمتـسم  زا  دـننک و  لقن  دـنا ، هدـید  فیعـض  بتک 
.دـنراد روضح  رظن  بحاص  یتح  عالطا و  اـب  يا  هدـع  سلاـجم ، بلاـغ  رد  دـنا و  هیلاـع  تالیـصحت  زا  رادروخرب  ناعمتـسم  بلاـغ 

دقن هتوب  رد  بلاطم  نیا  دنراد  راظتنا  دنریذپ و  یمن  ار  لوقعم  ریغ  هنوگ و  هناسفا  بلاطم  هزورما  زین  مدرم  مومع  هک  نیا  زا  هتـشذگ 
.دوش هداد  حیضوت  تسا  بیجع  هداعلا و  قراخ  اما  حیحص  رگا  دریگ و  رارق 

بحاص لضف و  لها  دراد  دـیما  دـهد و  یم  رارق  ور  شیپ  ار  ییاه  لح  هار  اهداهنـشیپ و  هدـنراگن  تالکـشم ، نیا  دوجو  اـب  نونکا 
دـنروآ و يور  یناوخ  لتقم  هب  ادـتبا  هیثرم  رکذ و  لـها  هک  تسا  نآ  داهنـشیپ  .دـنهد  رارق  هجوت  دروم  هدرک و  لـمأت  نآ  رد  نارظن 
زا شیب  راعشا ، ندناوخ  هب  هک  تسا  نآ  رگید  داهنـشیپ  .ددرگ  دنـسپ  هماع  جیار و  رگید  راب  نتم  يور  زا  لتقم  ندناوخ  ِنهک  تنس 

تیعقاو اب  رگا  یتح  نآ ، رد  يدایز  مک و  تسا و  هارمه  يزادرپ  لایخ  اب  رعش  هک  نیا  هچ  دننک ؛ مامتها  بئاصم  نایب  تایاور و  لقن 
لقن ياجب  درادـن  لتاقم  زا  یفاک  عالطا  یملع و  ناوت  هک  یـسک  تسا  هتـسیاش  .دـنک  یمن  داجیا  یلکـشم  دـَناوخن ، یخیراـت  ياـه 

راعشا اتـسار  نیا  رد  هاگآ  نارعاش  هک  هَّللادمحب  دنک و  هدنـسب  راعـشا  هب  اهنت  تسوربور ، يدج  لاکـشا  اب  ًابلاغ  هک  يدیلقت  بلاطم 
ناوت یم  تسین و  قباطم  یجراخ  قیاقح  تایعقاو و  اب  ًامازلا  تسا  نآ  ياضتقا  هک  روطناـمه  رعـش  .دـنا  هدورـس  ییاوتحمرپ  بوخ و 

هب ناـعذا  نودـب  ـالبرک  ثداوـح  هنادـنمرنه  ناـیب  رگید ، هار  .درک  هدافتـسا  تفرگ و  نآ  زا  ار  يرگریوـصت  لـیثمت و  لاـح و  ناـبز 
هب لاح  نیع  رد  دـنک و  نایب  لاـح  ناـبز  هیبش  يا  هنوگ  هب  ار  بئاـصم  رکاذ ، هدـنیوگ و  هک  اـنعم  نیدـب  .تساـه  نآ  ندوب  یخیراـت 

.ناسیون لتقم  تیاور  خیرات و  لقن  هن  تسوا  نایب  اهنیا  هک  دنامهفب  هدنونش 

نیا زا  دنناوتب  دنتـسین  انـشآ  یبرع  نابز  اب  هک  ینایارـس  هیثرم  نارکاذ و  هک  هدوب  نیا  لتقم ، نیا  همجرت  رد  هدنراگن  فادها  زا  یکی 
نیا هب  لمع  يارب  يزاغآ  دـناوت  یم  نکیل  تسین ، یفاک  روظنم  نیا  يارب  یمزراوخ  لـتقم  دـنچ  ره  دـنربب ؛ يرتشیب  هرهب  اـه  باـتک 

.دشاب داهنشیپ 
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ادهشلادیس لئاضف  رب  يرورم 

زا .دوش و  نایب  هدیسر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لیاضف  نایب  رد  هک  تیاور  دنچ  راصتخا ، هب  كربت ، باب  زا  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
لتقم تاحفـص  هرامـش  .مینک  لقن  وا  زا  ار  تایاور  نیا  تسا  رتهب  هدروآ  ار  تایاور  نیا  لتقم ، باتک  رد  مه  یمزراوخ  هک  اـج  نآ 

.تسا هدمآ  ربخ  ره  ربارب  يوامس ،) پاچ  زا  تسخن  دلج  )

بابش ادیس  نیسحلا  نسحلا و  : » هک تسادخ  لوسر  نخـس  نیا  دنا ، هدرک  لقن  ناخّروم  ناثدحم و  همه  هک  يرتاوتم  ثیداحا  زا  . 1
هکنانچ نانآ ؛ دبسرس  لگ  نایتشهب و  هدیزگرب  یتشهب و  ياه  ناسنا  نیرتهب  ینعی  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  ص 142 ) «، ) هنجلا لها 

ص 140)  ) .دنتسه نم  ییایند  ياه  هناحیر  ود ، نآ  دومرف :

نابز زا  ار  نآ  اهراب  زین  یمزراوخ  هدـش و  رداص  ادـخ  لوسر  نابز  زا  ررکم  فلتخم و  نیماضم  هب  هک  يرگید  روهـشم  ثیداـحا  زا 
: تساه نآ  یتسود  هب  نامرف  مالسلا و  امهیلع  نینسح  نتشاد  تسود  هدرک ، لقن  ترضح  نآ 

نیا و یهاگ  دوب و  شرگید  شود  رب  نیـسح  شـشود و  کی  يور  نسح  هک  یلاح  رد  دمآ  هباحـص  شیپ  ربمایپ  دیوگ  هریرهوبا  . 2
هتشاد و تسود  ارم  درادب  تسود  ار  اه  نآ  هک  ره  دومرف  يراد ؟ تسود  ار  اه  نآ  ربمایپ  يا  تفگ  يدرم  .دیسوب  یم  ار  نآ  یهاگ 

(141 ص 140 -   ) .تسا نم  نمشد  دشاب  ناشنمشد  هک  ره 

ار اه  نآ  ولج  دنتساوخ  یخرب  دندش  یم  راوس  وا  تشپ  رب  مالسلا  امهیلع  نینسح  تفر  یم  هدجس  ربمایپ  یتقو  دیوگ  دوعـسم  نبا  . 3
ص  ) .درادب تسود  مه  ار  اهنیا  دیاب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  دومرف  دینابـسچ و  دوخ  هب  ار  اه  نآ  ادخ  لوسر  زامن ، زا  دعب  .دـنریگب 

(141

شا هنیس  يور  ار  اه  نآ  ترـضح  نآ  دنتـشاذگ و  یم  ربمایپ  ياهاپ  يور  ار  ناشیاپ  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  دیوگ  یم  هریره  وبا  . 4
(. مراد تسود  ار  وا  نم  ایادخ   ) ُهبُّحا ّینِا  َمهّللا  دومرف  یم  دیسوب و  یم  ار  اه  نآ  سپس  نک  زاب  ار  تناهد  دومرف  یم  تشاذگ و  یم 

(ص 153)

ود رد  دنتـسه ، رـس  تنیز  هک  يا  هراوشوگ  ود  دـننامه  تمایق  زور  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هک  هدـش  تیاور  ربمایپ  زا  . 5
ص 161)  ) .دنراد رارق  شرع  يوس 
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.دنک یم  مارح  وا  رب  ار  تشهب  يوب  ادخ  دنک  ینمشد  وا  اب  هک  ره  تسا  تشهب  ياهرد  زا  يرد  مالسلا  هیلع  نیـسح  دومرف  ربمایپ  . 6
(ص 212)

فرط و نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  اما  دریگب  ار  وا  تساوخ  دید ، ندرک  يزاب  لاح  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هچوک  رد  ادخ  لوسر  . 7
تشاذـگ و شا  هناچ  ریز  ار  شرگید  تسد  ندرگ و  تشپ  ار  شتـسد  کی  هاگ  نآ  .تفرگ  ار  وا  ربمایپ  هرخـالاب  دـیود ، فرط  نآ 
هک ره  درادـب  تسود  ادـخ  منیـسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دومرف : دیـسوب و  ار  وا  داد و  رارق  وا  ناـهد  هب  ناـهد 

ص 213)  ) .دراد تسود  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

لتقم زا  يداـیز  مجح  یمزراوخ  هک  اـج  نآ  زا  .دـش و  لـقن  كربـت  ناونع  هب  هک  تسا  ربـخ  اـههد  زا  يا  هنومن  ثیدـح ، دـنچ  نیا 
تسین يا  هزادنا  هب  نادیهش  دیس  بقانم  هنرگو  میدروآ  باتک  نآ  زا  تسا ، هداد  صاصتخا  ثیداحا  نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسحلا 

.دنا هتخادرپ  بقانم  نیا  هب  ناوارف  دوخ ، راثآ  رد  ینس  هعیش و  ناخّروم  ناثدحم و  دجنگب و  رصتخم  نیا  رد  هک 

مالسالا هجح  بانج  ردقنارگ  داتسا  زا  صوصخب  .منک  یم  رکـشت  دندرک ، يرای  ار  هدنب  رثا ، نیا  راشتنا  رد  هک  ینازیزع  زا  نایاپ  رد 
رد دراد و  هطاحا  یسراف  یبرع و  نابز  رب  هک  وا  مدرک و  هئارا  ناشیا  هب  ماجنا ، زا  سپ  ار  همجرت  نیا  هک  يورغ  یفسوی  نیملـسملا  و 

.دـندومن دزـشوگ  ار  يدراوم  هدرک ، هعلاطم  ار  اه  یقرواپ  همجرت و  تقد ، اـب  تسا ، رظن  بحاـص  اروشاـع  مالـسا و  خـیرات  عوضوم 
ياقآ بانج  ما  یمارگ  تسود  يدـمحا و  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  نارکمج  سدـقم  دجـسم  تاراشتنا  ریدـم  زا  نینچمه 

.میامن یم  يرازگساپس  دندرک ، مهارف  ار  رثا  نیا  راشتنا  تابجوم  هک  رگزرب  قداص 

هک دشاب  يا  هشوت  زیچان  شالت  نیا  مراد  دـیما  هتـساوخ و  شزوپ  شزغل  اطخ و  هنوگ  ره  تهج  هب  ققحم ، ناگدـنناوخ  زا  شیپاشیپ 
.دشاب هتشاد  یپ  رد  ار  وا  تعافش  دنک و  تبث  نادیهش ، دیس  هب  نادنمتدارا  فیدر  رد  ار  هدنراگن  مان 

نمهب 1387 نیعبرا 1330  مق ، یقداص  یفطصم 

ص:18
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رشع يداحلا  لصفلا 

هراشا

هلتقم ءالبرک و  نم  فطلاب  هلوزن  هقیرط و  یف  هیلع  يرج  ام  قارعلا و  یلا  هکم  نم  هجورخ  یف 

هعم جورخلا  یلع  اومزع  نیذلا  هباحصأ  نیسحلا  عمج  ّمث  هخیرات : یف  یفوکلا  مثعأ  نب  دمحأ  لجبملا  خیشلا  لجألا و  مامإلا  لاق  - 1
هورملا و افـصلاب و  فاط  تیبلاب و  فاط  هنإ  ّمث  هداز  هلحر و  هیلع  لمحی  ًالمج  ریناند و  هرـشع  مهنم  دـحاو  لک  یطعأـف  قارعلا  یلإ 

.جورخلل أیهت 

ندمآ دورف  داتفا و  قافتا  هار  رد  هک  ییاهدادیور  قارع و  يوس  هب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفر  نوریب  حرش  مهدزای : لصف 
.ترضح نآ  تداهش  البرک و  رد 

قارع تمس  هب  تکرح 

درک و عمج  دنتشاد ، قارع  تمـس  هب  وا  اب  جورخ  دصق  هک  ار  شنارای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیوگ : یم  دوخ  خیرات  رد  مثعا  نبا 
ار هورم  افـص و  ادخ و  هناخ  سپـس  .داد  دـنک ، لمح  نآ  رب  ار  شلیاسو  دوش و  راوس  نآ  رب  هک  يرتش  رانید و  هد  نانآ  زا  کیره  هب 

.دش هکم  زا  نتفر  نوریب  هدامآ  درک و  فاوط 

ص:19
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(1)

نونامث نانثا و  هعم  هّجحلا و  يذ  نم  نیـضم  نامثل  هیورتلا  موی  ءاـثالثلا  موی  هکم  نم  لـصف  لـمحملا و  یلع  هتاوخأ  هتاـنب و  لـمحف 
.هتیب لهأ  هیلاوم و  هتعیش و  نم  ًالجر 

: هرثأ یلع  اوحاص  هوکرتف و  کلذ  یلع  دزی  مل  طایـسلاب و  مهدـلاجف  صاعلا  نب  دیعـس  نب  ورمع  ریمألا  باحـصأ  هضرتعا  جرخ  اّملف 
.مکلمع مکل  یلمع و  یل  نیسحلا : لاقف  هّمالا ؟ هذه  نیب  قرفت  هعامجلا و  نم  جرخت  هَّللا  قتت  الأ 

هکم زا  تسا ،  (2) هیورت زور  نامه  هک  هجحیذ  متشه  هبنش  هس  زور  رد  درک و  راوس  لمحم  رب  ار  شنارهاوخ  نارتخد و  روظنم  نیدب 
.دندوب هارمه  شنادناخ  (3) و  یلاوم ناوریپ و  زا  درم  وا 82  اب  .دمآ  نوریب 

هنایزات اب  ماما  .دندرک  تعنامم  شنتفر  زا  هدـمآ  ترـضح  نآ  هار  رـس   (4) دیعـس نب  ورمع  ياهورین  دـمآ ، نوریب  هکم  زا  ماـما  یتقو 
، تما نایم  رد  هدش و  جراخ  تعامج  زا  هک  یـسرت  یمن  ادخ  زا  دندز : یم  دایرف  دنتفر و  هدرک  شیاهر  مه  اه  نآ  .درک  در  ار  نانآ 

.ناتدوخ راتفر  يوگ  خساپ  امش  متسه و  دوخ  راک  لوؤسم  نم  داد : خساپ  ماما   (5) ؟! ینک یم  داجیا  هقرفت 

ص:20

ناخّروم و نایم  تشاد ، هدرفم  هرمع  دـصق  ادـتبا  زا  هک  نآ  ای  درک  لیدـبت  هرمع  هب  ار  دوخ  عتمت  جـح  ماـما ، هک  نیا  هراـبرد  . 8 - 1
نیا هیجوت  رد  دیفم  خیش  .دنا  هدرک  باختنا  ار  تسخن  لوق  یسْربَط  دیفم و  خیـش  نوچ  یناگرزب  .دراد  دوجو  رظن  فالتخا  ناققحم 

هس ماما  دندقتعم  مه  یخرب  1/445 ؛} يرولا ، مالعا  2/67 و  داشرالا ،  } دـنک نینچ  دوب  راچان  رورت  سرت  زا  ماما  دـیوگ : یم  نخس 
هدش و هدافتسا  ماما  یهاگآ  زا  مه  هاگ  .تسین  یفاک  عتمت  يارب  داد ، ماجنا  هک  يا  هرمع  دوب و  هدمآ  هکم  هب  جح  مسوم  زا  شیپ  هام 

دروم ماما  تکرح  نیا  هک  هدش  ببس  عوضوم  تیمها  .تفر  دهاوخ  هکم  زا  هدنیآ  زور  ود  یکی  هک  تسناد  یم  ماما  دوش  یم  هتفگ 
زا 4/535 و  یفاکلا ، هب  رتشیب  یـسررب  يارب   ) .تسا هدش  لقن  نآ  هرابرد  یثیدح  عبانم  رد  یتایاور  دریگ و  رارق  اهقف  ثحب  دانتـسا و 

(. دوش عوجر  دعب ، هب  ص 78  البرک ، هصق   ، 2/81 هنیدم ، ات  هنیدم  زا  ینیسح  ناوراک  اب  دیدج : بتک 
، دوبن مهارف  نایجاح  يارب  یهافر  تاناکما  هک  میدق  رد  .تسا  نتـشادرب  بآ  هیورت ،»  » ندش و باریـس  يانعم  هب  يور »  » هژاو . 9 - 2

.دش یم  ماجنا  هجحیذ  متشه  زور  رد  راک  نیا  دنتشاد و  یم  رب  بآ  دوخ  يارب  تافرع  ینم و  هب  نتفر  زا  شیپ 
هک نآ  رگم  درادن  یسراف  رد  یقیقد  لداعم  دوش ، یم  هتفگ  مالغ »  » نانابز یـسراف  نایم  رد  طلغ  هب  یهاگ  هک  یلوم »  » هژاو . 10 - 3
هب ندیرخ  اه  نآ  زا  یکی  هک  هتشاد  یفلتخم  لماوع  هدوب ، لومعم  مالـسا  ردص  رد  هک  یگتـسباو  نیا  .مینک  همجرت  هتـسباو »  » ار نآ 

.دنناوخ یم  یلوم  ار  وا  يا  هلیبق  ای  هداوناخ  اب  یصخش  دنویپ  ببس  هب  مه  هاگ  .تسوا  ندرک  دازآ  سپس  هدرب و  ناونع 
هب يرگید  صخـش  .دوب  هکم  رادنامرف  دیزی ، سپـس  هیواعم و  يوس  زا  قدـشا ، هب  فورعم  يوما  صاع  نب  دیعـس  نب  ورمع  . 11 - 4

.دور یم  رامش  هب  ربمایپ  هباحص  زا  هک  دراد  دوجو  هیما  ینب  نادناخ  رد  ردپ  مان  مان و  نیمه 
مهف ای  داقتعا  زا  یـشان  هلأسم  نیا  .دنتـشاد  وا  هب  ماما  نافلاخم  هک  تسا  یتاداـقتنا  زا  یکی  تعاـمج ، اـب  تفلاـخم  عوضوم  . 12 - 5

، دـنک تفلاـخم  نآ  اـب  یـسک  دـنورب و  هار  نآ  هب  هفیلخ  مدرم و  هک  یهار  ره  دـندرک  یم  روصت  دوب و  تعاـمج  زا  ناـنآ  تسرداـن 
.تسه مه  ربمایپ  ادخ و  اب  تفلاخم 
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يریمحلا ناسیر  نب  ریحب  نمیلاب  هلماع  نم  هیواعم  نب  دـیزی  یلإ  للحلا  سرولا و  لـمحت  ًاریع  كاـنه  یقلف  میعنتلاـب  ّرم  یّتح  راـس  و 
نم هتبحص و  انـسحأ  هارک و  هانیفوأ  قارعلل  انعم  یـضمی  نأ  ّبحأ  نم  مکهرکأ  ال  لبإلا : باحـصأل  لاق  هّلک و  کلذ  نیـسحلا  ذخأف 
هعم یـضم  نم  هّقح و  هافوأ  بسوح و  مهنم  هقراف  نمف  .ضرـألا  نم  عطق  اـم  يرکلا  نم  هاـنیطعأ  اذـه  اـنناکم  نم  اـنقرافی  نأ  ّبحأ 

(1) .هاسک هارک و  هاطعأ 

دـسأ ینب  نم  لاق : لجرلا ؟ نّمم  نیـسحلا : هل  لاقف  بلاغ  نب  رـشب  هل  لاقی  دسأ  ینب  نم  لجر  هیقل  قرع  تاذب  راص  اذإ  یتح  راس  ّمث 
عم فویـسلا  کعم و  بولقلا  تفلخ  هَّللا ! لوسر  نبای  لاقف : قارعلا ؟ لهأ  تفلخ  فیکف  لاق : قارعلا  نم  لاق : تلبقأ ؟ نیأ  نمف  لاق :

.هیما ینب 

دیزی يارب  نمی  یلاو  يریمح ، ناسیر  نب  ریحب  فرط  زا  هک  دـید  یناوراک  اج  نآ  رد  .دیـسر  میعنت  هب  اـت  داد  همادا  دوخ  هار  هب  ماـما 
امش دومرف : نانابرتش  هب  (2) و  درک هرداصم  ار  اه  نآ  ماما  .دـندرب  یم  هایگ -  هناد  تابوبح و  یعون  كرپسا -  هچراپ و  هیواـعم ، نب 
یم يراتفر  شوخ  وا  اـب  میهد و  یم  لـماک )  ) ار شا  هیارک  دـیایب ، قارع  هب  اـم  هارمه  هک  دراد  تسود  سک  ره  .منک  یمن  راـبجا  ار 

، دش ادـج  ماما  زا  هکره  هاگ  نآ  .میزادرپ  یم  تسا ، هدـمآ  هک  اجنیا  ات  ار  شا  هیارک  دوش ، ادـج  ام  زا  دراد  تسود  مه  هکره  .مینک 
.دیشخب نانآ  هب  ییاه  سابل  داد و  ار  شا  هیارک  دش ، شهارمه  هکره  درک و  تخادرپ  هبساحم و  ار  شا  هیارک 

شا هلیبق  زا  ماما  .بلاغ  نب  رـشب  مان  هب  دـید  ار  دـسا  ینب  هلیبق  زا  يدرم  اج  نآ  رد  .دیـسر  قرع  تاذ  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  ماما 
يا تفگ : دندوب ؟ یعضو  هچ  رد  قارع  مدرم  دومرف : .قارع  زا  تفگ : ییآ ؟ یم  اجک  زا  دومرف : .متـسه  دسا  ینب  زا  تفگ : .دیـسرپ 

.تسا هیما  ینب  اب  اهریشمش  وت و  اب  نانآ  ياه  لد  ربمایپ ! دنزرف 

ص:21

.تسین حوتفلا  باتک  رد  فارگاراپ  نیا  . 13 - 1
هعوسوم { ؛ دیامن نایب  ار  وا  تموکح  تیعورشم  مدع  مالعا و  ًامـسر  ار  دیزی  هب  دوخ  ضارتعا  تساوخ  یم  راک  نیا  اب  ماما  . 14 - 2

اب ترضح  نآ  دروخرب  تروص ، ره  رد  .دراد  يرایتخا  قح و  نینچ  ماما  یمالک ، رظن  زا  هک  نیا  نمـض  { 6/111 یمالسالا ، خیراتلا 
.تسا هجوت  لباق  هلفاق ، نیا  لها 
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لوسر نب  ای  يدسألا : هل  لاقف  .دـیری  ام  مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنإ  دـسأ ! ینب  اخأ  ای  تقدـص  نیـسحلا : هل  لاقف 
اعد يده  مامإ  نامامإ : امه  دسأ ! ینب  اخأ  ای  معن  نیـسحلا : هل  لاقف  .ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوی  یلاعت : هَّللا  لوق  نع  ینربخأ  هَّللا !

و لاق : .رانلا  یف  هلالـضلا  یلإ  هباجأ  نم  اذه و  هّنجلا و  یف  يدهلا  یلإ  هباجأ  نم  اذهف و  هلالـض ، یلإ  اعد  هلالـض  مامإ  يدـه و  یلإ 
نیسحلا نإف  دعب ؛ اما  دایز : نب  هَّللادیبع  یلإ  بتکف  قارعلا  یلإ  هجوت  یلع  نب  نیـسحلا  ّنأب  هنیدملا  ریمأ  هبتع  نب  دیلولاب  ربخلا  لصتا 

! هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تنب  همطاف  لوتبلا و  همطاف  نبا  وه  قارعلا و  یلإ  هجوت  دق  یلع  نب 

یش ء هّدسی  ام ال  ایندلا  هذه  یف  کسفن  یلع  جیهتف  ءوسب  هیلإ  یتأت  نأ  دایز ! نبای  رذحاف 

: تفگ يدسا  درم  .دنک  یم  مکح  دهاوخب  هچره  دهد و  یم  ماجنا  دـهاوخب  هچره  یلاعت  كرابت و  يادـخ  يدـسا ! يا  دومرف : ماما 
تیاده یخرب  دنعون : ود  نایاوشیپ  دومرف : .هدب  حیضوت  میارب   (1)« مِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوی   » هیآ هرابرد  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا 
تباجا ار  وا  هکره  اب  هدننک  هارمگ  ياوشیپ  دـنا و  یتشهب  دورب  شلابند  هکره  رگ و  تیادـه  ياوشیپ  .هدـننک  هارمگ  یخرب  دـنرگ و 

نیسح تشون : دایز  نب  هَّللادیبع  هب  دیـسر ، هنیدم  مکاح  هبتع  نب  دیلو  هب  قارع  يوس  هب  ماما  تکرح  ربخ  نوچ   (2) .دنشتآ رد  دنک ،
.تسادخ لوسر  رتخد  لوتب ، همطاف  دنزرف  وا  .تسا  هداتفا  هار  قارع  تمس  هب  یلع  نب 

دشاب ریذپان  ناربج  ایند  نیا  رد  هک  ینکن  يراک  یناسرن و  یبیسآ  وا  هب  شاب  بقارم 

ص:22

هیآ 71. ارِسا ، هروس  میناوخ : یم  رشحم  هب  دوخ  ياوشیپ  اب  ار  هورگ  ره  هک  تسا  يزور  تمایق ، . 15 - 1
ار ربخ  نیا  یمزراوخ  وا  عبت  هب  مثعا و  نبا  یلو  دنرادن ؛ یـشرازگ  ماما  اب  يدسا  بلاغ  نب  رـشب  تاقالم  زا  نارگید  يربط و  . 16 - 2

ربق رب  ار  دوخ  بلاغ  نب  رـشب  هک  دننک  یم  تیاور  هنییُع  نب  نایفـس  زا  تاقالم  نیا  لقن  نودب  مه  دعـس  نبا  يوَسَف و  .دنا  هدرک  لقن 
مامالا همجرت  2/754 ؛ خیراتلا ، هفرعملا و   } تشاد ینامیـشپ  راهظا  درکن ، يرای  ار  وا  هک  نیا  زا  دوب و  هتخادـنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ياهریشمش وت و  اب  نایفوک  ياه  لد   » روهشم هلمج  یمزراوخ ، مثعا و  نبا  دوخ  هلمج  زا  ناخّروم و  ص 88 .} مالسلا ، هیلع  نیسحلا 
دنناد یم  قرع  تاذ  نیمه  رد  ار  ماما  اب  وا  تاـقالم  ناـنآ  زا  یخرب  و  قدزرف )  ) بلاـغ نب  ماـمه  ِنآ  زا  ار  تسا » هیما  ینب  اـب  اـه  نآ 
يرای لصا  دـسر  یم  رظن  هب  نیاربانب  3/376 و 377 .) فارشالا ، باسنا  ص 143 ؛ هفیلخ ، خـیرات  5/386 ؛ يربطلا ، خیرات  دیرگنب  )

.دنا هدش  هابتشا  راچد  بلاغ  نب  مامه  بلاغ و  نب  رشب  نیب  ناخّروم ، تاقالم ، نیا  هراب  رد  اما  دشاب ، تسرد  رشب ، ندرکن 
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.هبتع نب  دیلولا  باتک  یلإ  هَّللاودع  تفتلی  ملف  لاق : .ایندلا  تماد  ام  ًادبأ  هماعلا  هصاخلا و  هاسنت  و ال 

انربخأ یقهیبلا  دمحأ  نب  لیعامسإ  هاضقلا  خیش  انربخأ  یمـصاعلا  دمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  ظفاحلا  دهازلا  مامإلا  خیـشلا  انربخأ  - 2
راوس نب  هبابـش  انثدح  بلاط  یبأ  نب  ییحی  انثدح  بوقعی  نب  دمحم  انثدـح  ظفاحلا  هَّللادـبع  وبأ  انربخأ  نیـسحلا  نب  دـمحأ  يدـلاو 
یلإ هجوت  یلع  نب  نیسحلا  نأ  هغلبف  هل  ءامب  ناک  هنأ  رمع  نبا  نع  ثدحی  یبعـشلا  تعمـس  لاق : يدسألا  لیعامـسإ  نب  ییحی  انثدح 

ال لاقف : .مهتعیب  مهبتک و  هذه  لاقف : .بتک  ریماوط و  هعم  اذإ  قارعلا و  لاق : دیرت ؟ نیأ  هل : لاقف  لایل  ثالث  هریسم  یلع  هقحلف  قارعلا 
مل هرخآلا و  راتخاف  هرخآلا  ایندـلا و  نیب  هریخف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یتأ  لیئربج  ّنأ  اثیدـح : کثّدـحم  ینإ  لاقف : .یبأف  مهتأت ،

هقنتعاف عجری  نأ  یبأف  لاق : مکل  ریخ  وه  يذلل  ّالإ  مکنع  هَّللا  اهفرـص  ام  مکنم و  دحأ  اهیلی  هَّللا ال  لوسر  نم  هعـضب  متنأ  ایندلا و  دری 
.لیتق نم  هَّللا  کعدوتسأ  لاق : یکب و  رمع و  نبا 

.درکن یهجوت  هبتع  نب  دیلو  همان  هب  ادخ  ِنمشد  اما   (1) «. دننکن شومارف  ار  نآ  ماع  صاخ و  تسا  یقاب  ایند  ات  و 

هـس .تسا  هداتفا  هار  قارع  تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دینـش  هک  دوب  شا  هعرزم  رانک  رد  رمع  نب  هَّللادبع  یبعـش ، تیاور  هب 
نبا .تسا  نآ  لها  ياه  تعیب  اه و  همان  مه  اهنیا  قارع ، دومرف : ماما  يراد ؟ اجک  دـصق  دیـسرپ : دیـسر و  ماـما  هب  اـت  دومیپ  هار  بش 

ار وا  دـمآ و  ربمایپ  دزن  لییربج  میوگ : یم  تیارب  ار  یثیدـح  نم  تفگ : رمع  نبا  .درکن  یهجوت  ماـما  .ورم  ناـنآ  يوس  تفگ : رمع 
یـسک دیتسه و  ادخ  لوسر  نت  هراپ  مه  امـش  .دیزگرب  ار  ترخآ  تساوخن و  ار  ایند  ترـضح  نآ  اّما  درک ، ریخم  ترخآ  ایند و  نیب 

زا ماما  نکیل  تسا ! هداد  رارق  دنیامش  زا  رتهب  هک  یناسک  يارب  هتشادرب و  امش  زا  ار  نآ  ادخ  دش و  دهاوخن  تموکح  یلوتم  امـش  زا 
هتشک هک  یسک  ناونع  هب  امـش  اب  تفگ : تسیرگ و  تخادنا و  ترـضح  نآ  ندرگ  هب  تسد  رمع  نبا  سپ  .درک  تعنامم  تشگزاب 

.میوگ یم  عادو  دوش ، یم 

ص:23

ترـضح نآ  اب  هاگ  چیه  دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  رد  هنیدم  رادـنامرف  تسا و  نایفـسوبا  هون  دـیلو ، نیا  هکنآ  اب  . 17 - 1
ماماو دریگب  تعیب  ماما  زا  تساوخ  تشون و  همان  وا  هب  دـیزی  هک  یناـمز  .درک  یم  ظـفح  ار  وا  ماـقم  تشادـن و  يدـنیاشوخان  راـتفر 

.تفریذپن دریگب ، تخس  مامارب  تساوخ  وا  زا  ناورم  یتقوو  درکن  رارصا  وا  تفر ، هرفط 
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(1)

نایفـس نب  بوقعی  انربخأ  رفعج  نب  هَّللادبع  انربخأ  لضفلا  نب  نیـسحلا  وبأ  انربخأ  اذـه  نیـسحلا  نب  دـمحأ  نع  دانـسإلا  اذـهب  و  - 3
انثدح دمحم  نب  لیعامـسإ  انثدح  ییحی  نب  هَّللادـبع  انربخأ  نیـسحلا : نب  دـمحأ  لاق  ح )  ) نایفـس انثدـح  يدـیمحلا  رکب  وبأ  انثدـح 
اجاجح انجرخ  لاق : بلاغ  نب  قدزرفلا  هیبأ  نع  قدزرفلا  نب  هطبل  انثدـح  هنییع  نب  نایفـس  انربخأ  قازرلا  دـبع  نب  روصنم  نب  دـمحأ 

و هَّللا ! دـبع  وبأ  تلقف : یلع  نب  نیـسحلاب  انأ  اذإ  مهنم  توند  اّملف  قردـلا  مهعم  قمالیلا و  مهیلع  بکرب  نحن  اذإ  حافـصلاب  انک  اّـملف 
.هیلع تملس 

مث .هیما  ینب  عم  فویـسلا  ءامـسلا و  یف  ءاضقلا  سانلا و  یلإ  ساـنلا  ّبحأ  تنأ  ریخ ؛ تلقف : كارو ؟ اـم  قدزرف ! اـی  کـحیو  لاـقف :
نحن اذإف  هلزنم  انیتأف  هجرخم  نع  نیـسحلا و  نع  هانلأسف  ورمع  نب  هَّللادـبع  انیتأ  ول  انلق : ینمب  انک  انجح و  انیـضق  املف  انرـس  هانقراف و 

؟ مکوبأ نیأ  انلقف : نیدلوم  دوس  هل  هیبصب 

ماما اب  قدزرف  رادید 

هب حافص  نیمزرس  رد  هک  میدوب  جح  رفس  رد  تفگ : هک  درک  لقن  بلاغ  نب  قدزرف  شردپ  زا  قدزرف  دنزرف  هُّطب  زا  هنییُع  نب  نایفس 
اب  ) .تسا یلع  نب  نیـسح  مدـید  مدـش  کیدزن  اه  نآ  هب  .دنتـشاد  دوخ  اـب  یمرچ  ياـهرپس  نت و  رب  اـبق  ناـنآ  .میدروخرب  یناوراـک 

دزن صخـش  نیرت  ینتـشاد  تسود  وت.تسا  ریخ  متفگ : ربـخ ؟ هچ   (2): دومرف ماـما  .مدرک  مالـس  وا  رب  و  هَّللادـبعوبا ! متفگ : بجعت )
جح نوچ  .میداد  همادا  دوخ  هار  هب  میدش و  ادج  وا  زا  هاگ  نآ  .تسا  هیما  ینب  اب  اهریشمش  نامـسآ و  رد  ردق ) و   ) اضق .یتسه  مدرم 

وا زا  شتکرح  مالسلا و  هیلع  نیسح  هرابرد  میتفر و  یم   (4)(3) ورمع نب  هَّللادبع  شیپ  شاک  میتفگ : میدوب ، انم  رد  هدرک و  مامت  ار 
؟ تساجک ناتردپ  میدیسرپ :  (5) دندوب اج  نآ  هک  ییاه  هچب  زا  میدمآ و  وا  هاگلزنم  هب  سپ  .میدیسرپ  یم 

ص:24

مهیلع تیب  لها  ندـش  رود  اریز  دراد : لمأت  ياج  تسا ، هدـمآ  زین  { 3/374  } فارـشالا باسنا  رد  راصتخا  هب  هک  ربخ  نیا  . 18 - 1
نبا نوچ  یناسک  یشیدنا  رود  نینچمه  .دناد  یم  وا  هتساوخ  ادخ و  لوسر  هویش  ار  تموکح  هب  نانآ  ندیسرن  تسایـس و  زا  مالـسلا 
هدرک عنم  هفوک  هب  نتفر  زا  ار  ترـضح  نآ  دـیوگ  یم  هتـسناد و  ماما  زا  شیب  ار  تسا -  نشور  وا  يرکف  یـسایس و  ّطخ  هک  رمع - 

.دندوب
نیاربانب .درادن  یـسراف  لداعم  تسا و  باطخ  يارب  صاخ  یحالطـصا  هدمآ ، قدزرف  هب  ماما  باطخ  رد  هک  کحیو »  » هژاو . 19 - 2

رظن فرـص  نآ  همجرت  زا  نیاربانب  .دـناسر  یمن  ار  نآ  یعقاو  موهفم  هاـگ  چـیه  تسا و  يراـچان  يور  زا  وت » رب  ياو   » هب نآ  همجرت 
.دش

.20 - 3
.تسا صاع  نب  ورمع  دنزرف  هللادبع  روظنم  . 21 - 4

نانآ ياهرهـش  رد  ناناملـسم و  نایم  رد  یلو  دـندوب  مجع  نانآ  لصا  هک  یتسوپ  هایـس  ياه  هچب  ینعی  نیدـلوم » دوس  هیبِص  . 22 - 5
.دنتسه هگر  ود  حالطصا ، هب  هدش و  دلوتم 
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: هل تلقف  حالـسلا  هیف  کیحی  ّهنإ ال  امأ  لاقف : هجرخم  نیـسحلا و  نع  هاـنلأسف  اـنیلإ  جرخ  نأ  ثبلی  ملف  أـضوتی  طاطـسفلا  یف  اولاـقف :
ّالإ دحأ  انب  رمی  لعجف ال  راشعت  هل  لاقی  انل  ءام  انیتأف  هدنع  نم  انجرخ  هتببـسف و  ینبـسف  هابأ ؟ هلتاقت و  سمألاب  تنأ  هیف و  اذـه  لوقتأ 

.لعف ورمع و  نب  هَّللادبعب  هَّللا  لعف  تلقف : لتق  اولاق : نیسحلا ؟ لعف  ام  مهانلأسف : بکر  انب  ّرم  یّتح  نیسحلا  نع  هانلأس 

.یب رخس  دق  ناک  نإ  ورمع  نب  هَّللادبعب  لعفا  مهّللا ! تلق : يدی و  تعفرف  لاق : قازرلا  دبع  هیاور  یف  و 

عم حالسلا  هرضی  هنأ ال  حالسلا » هیف  کیحی  ال   » هلوقب ورمع  نب  هَّللادبع  دارأ  امنإ  لیوأتلا  قدزرفلا  أطخأ  نایفـس : لاق  يدیمحلا : لاق 
.هیف لیق  ام  نالف  یف  كاح  کلوقک : لتقی  هنأ ال  سیل  .هل  قبس  دق  ام 

: تفگ .میدیسرپ  وا  زا  شجورخ  مالسلا و  هیلع  نیـسح  هرابرد  ام  دمآ و  نوریب  هک  دیـشکن  یلوط  .دریگ  یم  وضو  همیخ  رد  دنتفگ :
هب هَّللادبع  ینز ؟ یم  یفرح  نینچ  الاح  يدیگنج و  یم  شردپ  وا و  اب  زورید  وت  متفگ : .دـنک  یمن  رثا  وا  رد  حالـس  هک  شاب  نئمطم 
زا هکره  زا  میدمآ و  تشاد  مان  راشعت »  » هک دوخ  هعرزم  هب  .میدش  نوریب  وا  شیپ  زا  متفگ و  ازـسان  وا  هب  مه  نم  تفگ و  ازـسان  نم 
هچ مالـسلا  هیلع  نیـسح  میدیـسرپ  یناوراک  زا  هک  نیا  ات  .میدرک  یم  وج  سرپ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  تشذـگ  یم  اـج  نآ 

.دنک نانچ  نینچ و  ار  ورمع  نب  هَّللادبع  ادخ  متفگ : .دش  هتشک  دنتفگ : درک ؟

هرخُـس هب  ارم  ورمع  نب  هَّللادبع  رگا  ایادـخ ! متفگ : مدرب و  الاب  ار  مناتـسد  تفگ : قدزرف  هک  هدـمآ  نینچ   (1) قازرلادبع تیاور  رد 
.نک شنانچ  نینچ و  تسا ، هتفرگ 

یمن رثا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رد  حالس  تفگ : هک  ورمع -  نب  هَّللادبع  نخس  ریسفت  رد  قدزرف   (3)(2)، هنییع نب  نایفس  رظن  هب  اّما 
هن دربب  نیب  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیعقوم  هقباس و  دناوت  یمن  حالـس  هک  تسا  هدوب  نیا  يو  دوصقم  هتفر و  اطخ  هب  دنک - 

.درک رثا  وا  رد  دنتفگ ، یم  ینالف  يارب  هک  ییاه  فرح  ییوگ : یم  هک  نآ  لثم  .دشُک  یمن  ار  وا  حالس  هک  نیا 

ص:25

.تسا فنصملا  باتک  فلؤم  تنس و  لها  ناثدحم  زا  یکی  م 211 }  } یناعنص مامه  نب  قازرلادبع  روظنم ، هدعاقلا  یلع  . 23 - 1
.24 - 2

.تنس لها  ناثدحم  زا  . 25 - 3
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وبأ انربخأ  ام  یلع  نب  نیسحلا  یف  ورمع  نب  هَّللادبع  داقتعا  نم  نایفس  لوق  دکؤی  يذلا  و  نیسحلا : نب  دمحأ  لاق  دانـسإلا  اذهب  و  - 4
مـشاه نب  یلع  ینثدح  ورمع  نب  دواد  ینثدح  ینارحلا  بیعـش  وبأ  ینثدح  هکمب  یمدآلا  لضفلا  نب  ملـسم  ینربخأ  ظفاحلا  هَّللادـبع 
دیعـس وبأ  اهیف : هقلح  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دجـسم  یف  تنک  لاق : هیبأ  نع  ءاجر  نب  لیعامـسإ  نع  هیبأ  نع  دـیربلا  نب 

عفر اوغرف  اذإ  یتح  ورمع  نب  هَّللادبع  تکسف  موقلا  هیلع  ّدرف  مّلسف  یلع  نب  نیـسحلا  انب  ّرمف  صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللادبع  يردخلا و 
لهأ ّبحأب  مکربخا  الأ  لاقف : موقلا  یلع  لبقأ  ّمث  هتاکرب  هَّللا و  همحر  مالّسلا و  کیلع  و  لاقف : هتوص  ورمع  نب  هَّللادبع 

نم یلإ  ّبحأ  ینع  یضر  نأل  نیفص و  یلایل  نم  هملکب  ینملک  ام  هَّللاو  .یفتقملا  وه  اذه  لاق : یلب  اولاق : ءامـسلا ؟ لهأ  یلإ  ضرألا 
.معنلا رمح  یل  نوکت  نأ 

هل لاقف  هدـی  لّبقف  هنم  اـند  ّمث  قدزرفلا  هیلع  مّلـسف   (1) قوقـشلاب هیقل  اـمنإ  قدزرفلا  ّنأ  یفوکلا : مثعأ  نب  دـمحأ  ماـمإلا  رکذ  و   - 5
؟ سارف ابأ  ای  تلبقأ  نیأ  نم  نیسحلا :

ص:26

پاچ ساسا  رب  .تسا  بلاطم  ییاجباج  رد  مثعا  نبا  حوتفلا  اب  يو  یباختنا  نتم  تواـفت  هدرک ، دـیکأت  یمزراوخ  هک  ناـنچ  . 26 - 1
.تسا هدمآ  هیمیزخ  لزنم  زا  لبق  قوقش ، لزنم  قدزرف و  نایرج  حوتف ، یلعف 
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رد دـیوگ : یم  هدرک ، لـقن  یفوک  هعیبر  نب  ءاـجر  هک  تسا  يربخ  هَّللادـبع -  مـالک  زا  هنییع  نب  نایفـس  ریـسفت  بلطم -  نیا  دـیؤم 
شیپ زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دندوب  ام  اب  مه  صاع  نب  ورمع  نب  هَّللادبع  يردُخ و  دیعسوبا  .میدوب  هتسشن  مه  رود  ربمایپ  دجسم 

و تفگ : هاگ  نآ  دندش ، غراف  مالـس  باوج  زا  همه  ات  درک  ربص  ورمع  نب  هَّللادبع  اما  میداد ؛ ار  شباوج  درک و  مالـس  تشذگ و  ام 
هب ار  ناینامسآ  دزن  نیمز  يور  ناسنا  نیرت  بوبحم  دیهاوخ  یم  تفگ : رضاح  عمج  هب  سپس  .هتاکرب  هَّللا و  همحر  مالـسلا و  کیلع 

تبحـص نم  اب  نیفـص  نایرج  زا  تقو  چیه  دنگوس  ادخ  هب  .دش  در  هک  تسا  درم  نیمه  تفگ : تسیک ؟ دـنتفگ : منک ؟ یفرعم  امش 
(1) .مشاب هتشاد  یتفگنه  تورث  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دوش  یضار  نم  زا  رگا  تسا و  هدرکن 

.دیسوب ار  شتـسد  دش و  کیدزن  هاگ  نآ  .درک  مالـس  وا  هب  دید و  قوقـش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قدزرف ، دیوگ : مثعا  نبا 
؟ سارفوبا يا  ییآ  یم  اجک  زا  دومرف : وا  هب  ماما 

هیما و ینب  عم  مهفویـس  کـعم و  ساـّنلا  بولق  تفلخ  لاـق : هفوکلا ؟ لـهأ  تفلخ  فیکف  لاـق : هَّللا ! لوسر  نب  اـی  هفوکلا  نم  لاـقف :
وه موی  ّلک  یلاعت  كرابت و  هَّلل  رمألا  نإ  تررب  تقدـص و  نیـسحلا : هل  لاقف  ءاشی  ام  هقلخ  یف  لعفی  هَّللاو  ءامـسلا  نم  لزنی  ءاـضقلا 

دعبی نلف  ءاجرلا  نود  ءاضقلا  لاح  نإ  .رکشلا و  ءادأ  یلع  ناعتسملا  وه  هئامعن و  یلع  هَّللا  دمحنف  ّبحن  امب  ءاضقلا  لزن  نإف  نأش  یف 
.هتیغب ّقحلا  نَم 

؟ هتعیش لیقع و  نب  ملسم  کّمع  نبا  اولتق  نیذلا  مه  هفوکلا و  لهأ  یلإ  نکرت  فیک  هَّللا ؟ لوسر  نبای  كادف  تلعج  قدزرفلا : لاقف 
هیلع و ام  یضق  هنإ  امأ  هناوضر  هنارفغ و  هتیحت و  هناحیر و  هَّللا و  حور  یلإ  راص  دقلف  ًاملسم  هَّللا  محر  لاق : مث  ًایکاب  نیسحلا  ربعتساف 

: لوقی کلذ  یف  أشنأ  مث  .انیلع  ام  یقب 

ینب اب  ناشیاهریـشمش  امـش و  اب  مدرم  ياه  لد  تفگ : دـندوب ؟ یعـضو  هچ  رد  هفوک  لها  دومرف : هَّللا ! لوسر  نباـی  هفوک ، زا  تفگ :
یکین یتفگ و  تسار  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دنک  یم  دـهاوخب  هچره  ادـخ  دوش و  یم  لزان  نامـسآ  زا  اضق  تسا و  هیما 

رب ار  ادخ  دش  لزان  میراد  تسود  هچنآ  رب  اضق  رگا  .دراد  ینأش  يزور  ره  وا  تسا و  یلاعت  كرابت و  يادـخ  تسد  هب  راک  يدرک ؛
، دوب ام  تساوخ  زا  ریغ  يزیچ  یهلا  ياـضق  رگا  تسا و  يرازگ  رکـش  يارب  هدـنهد  يراـی  دوخ  وا  مینک و  یم  رکـش  شیاـه  تمعن 

.تسا هتفرن  يرود  هار  دشاب ، قح  شفده  هک  نآ  و  میا ) هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  )

نب ملـسم  تیومع  رـسپ  هک  یلاح  رد  ینک  یم  هیکت  داـمتعا و  هفوک  لـها  هب  روط  هچ  هَّللا ! لوسر  نباـی  موش  تیادـف  تفگ : قدزرف 
حور و يوس  هب  وا  .دنک  تمحر  ار  ملسم  دنوادخ  دومرف  سپس  تسیرگ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ؟(2)  دنتشک ار  شناوریپ  لیقع و 
ار راعشا  نیا  ماما  هاگ  نآ  .تسا  هدنام  ام  هفیظو  داد و  ماجنا  ار  شتیلوؤسم  وا  .تفر  وا  ناوضر  شزرمآ و  تمالس و  یهلا و  ناحیر 

: دناوخ

ص:27

.تفر یم  رامش  هب  یمهم  تورث  نامز ، نآ  رد  رتش  خرس و  نارتش  ینعی  تسا  معنلا » رمُح   » نتم رد  . 27 - 1
دیسر و ماما  هب  هیبلعث  لزنم  رد  یناه  ملسم و  تداهش  ربخ  تسا ، هدروآ  همادا  رد  مه  یمزراوخ  هچنآ  ناخّروم و  لقن  هب  انب  . 28 - 2

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 34 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_27_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_27_2
http://www.ghaemiyeh.com


هدروآ هابتـشا  هب  ار  نیا  یمزراوخ  هتفگن و  يزیچ  هراب  نیا  رد  قدزرف  نیاربانب  .درک  مـالعا  هلاـبز  لزنم  رد  ار  ربخ  نیا  ترـضح  نآ 
.دنا هدرکن  تیاور  نینچ  مه ، نارگید  تسا و 
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هسیفن ّدعت  اینّدلا  نکت  نإف  [ 1]

لبنأ یلعأ و  هَّللا  باوث  ّنإف 

تئشنأ توملل  نادبألا  نکت  نإ  و  [ 2]

لضفأ فیسلاب  هَّللا  یف  ئرما  لتقف 

ًاردقم ًامسق  قازرألا  نکت  نإ  و  [ 3]

لمجأ قزرلا  یف  ءرملا  صرح  هلقف 

اهعمج كرتلل  لاومألا  نکت  نإ  و  [ 4]

؟ لخبی ءرملا  هب  كورتم  لاب  امف 

.هکم دیری  یضم  هباحصأ و  نم  رفن  یف  قدزرفلا  هعدو  مث 

ءارهزلا همطاف  نب  نیسحلا  اذه  قدزرفلا : هل  لاقف  یلع ؟ نب  نیـسحلا  اذهأ  سارف  ابأ  ای  هل : لاقف  عشاجم  ینب  نم  هل  مع  نبا  هیلع  لبقأف 
تلق تنک  دق  هَّللا و  قلخ  نم  ضرألا  هجو  یلع  یـشم  نم  لضفأ  هَّللا و  هریخ  هَّللاو  اذه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصملا  دّـمحم  تنب 

: هدشنأف سارف ! ابأ  ای  اهیندشنأ  هّمع : نبا  هل  لاقف  اهعمست  نأ  کیلع  الف  مویلا  لبق  ًاتایبأ  هیف 

ندش هتـشک  هدش ، هدیرفآ  گرم  يارب  اه  ندب  رگا  .تسا 2 - رت  هنادنمتفارش  رتالاو و  یهلا  باوث  رجا و  دراد ، یـشزرا  ایند  رگا  - 1
.تسا رتابیز  يزور  رد  ناسنا  ندوب  صرح  مک  تسا ، هدش  ردقم  تمـسق و  يزور  رگا  .تسا 3 - رتهب  ادخ  هار  رد  ریشمش  اب  ناسنا 

؟ دزروب لخب  ناسنا  ارچ  دوش ، عمج  ندرک  اهر  يارب  لاوما  تسا  رارق  رگا  - 4

.دندش راپسهر  هکم  يوس  هب  هدرک  یظفاحادخ  ماما  زا  شناهارمه  قدزرف و 

: تفگ قدزرف  دوب ؟ مالـسلا  امهیلع  یلع  دنزرف  نیـسح ، نیا  ایآ  سارفوبا ! يا  تفگ :  (1) دوب عشاجم  ینب  هلیبق  زا  هک  وا  يومع  رـسپ 
نیمز يور  ناسنا  نیرتهب  ادخ و  هدیزگرب  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  .تسا  مالسلا  مهیلع  یفطـصم  دمحم  رتخد  همطاف  دنزرف  نیـسح  نیا 

ار شراعشا  تساوخ  وا  زا  قدزرف  يومعرسپ  اما  مناوخ ؛ یمن  وت  يارب  نونکا  هک  ما  هتفگ  يراعـشا  وا  هرابرد  نیا  زا  شیپ  نم  .تسا 
: تفگ نینچ  وا  دناوخب و 

ص:28

هب يا  هلیبق  دادـجا  زا  یکی  رد  هک  عشاجم  ینب  زا  وا  ياه  هلیبق  مه  زا  یکی  ینعی  تسین ، یعقاو  يومع  رـسپ  دوصقم ، ًارهاـظ  . 29 - 1
.تسا میمت  ینب  گرزب  هلیبق  زا  يا  هریت  هک  دوب  عشاجم  ینب  زا  قدزرف  نوچ  .دندیسر  یم  مه 
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هتأطو ءاحطبلا  فرعت  يذلا  اذه  [ 1]

مرحلا ّلحلا و  هفرعی و  تیبلا  و 

مهّلک هَّللا  دابع  ریخ  نبا  اذه  [ 2]

ملعلا رهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذه 

هلهاج تنک  نإ  همطاف  نبا  اذه  [ 3]

اومتخ دق  هَّللا  ءایبنأ  هّدجب 

هتعبن هَّللا  لوسر  نم  هقتشم  [ 4]

میشلا میخلا و  هرصانع و  تباط 

اهلئاق لاق  شیرق  هتأر  اذإ  [ 5]

مرکلا یهتنی  اذه  مراکم  یلإ 

ترصق یتلا  ّزعلا  هورذ  یلا  یمنی  [ 6]

مجعلا مالسإلا و  برع  اهلین  نع 

هتحار نافرع  هکسمی  داکی  [ 7]

ملتسی اج  ام  اذإ  میطحلا  نکر 

هتباهم نم  یضغی  ءایح و  یضغی  [ 8]

مستبی نیح  الإ  مّلکی  الف 

هترغ رون  نع  یجدلا  بوث  قشنی  [ 9]

ملظلا اهقارشإ  نع  باجنی  سمشلاک 

.دنسانش یم  ار  وا  مرح ، جراخ  لخاد و  ادخ و  هناخ  .دسانش  یم  ار  شیاه  مدق  احطب ، هک  تسا  یسک  نیا  - 1

.تسا رادمان  نمادکاپ و  راکزیهرپ ، تسادخ ، ناگدنب  نیرتهب  دنزرف  نیا  - 2
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.تسا هدش  مامت  وا  ّدج  هب  يربمایپ  تسا و  همطاف  دنزرف  نیا  شا ، یسانش  یمن  رگا  - 3

.تسا هزیکاپ  وا  يوخ  قلخ و  اضعا و  تسادخ و  لوسر  وا  أشنم  همشچرس و  - 4

.دوش یم  مامت  تمارک  صخش ، نیا  ياه  تمارک  هب  هک  دیوگ  یم  شیوگنخس  دنیب ، یم  ار  وا  شیرق  هک  یماگنه  - 5

.دنتسه رصاق  نآ  هب  ندیسر  زا  مجع  برع و  هک  تسا  بوسنم  فرش  هلق  هب  وا  - 6

دهاوخ یم  وا ، تسد  فک  نتخانـش  لـیلد  هب  رجح  دـیآ ، یم  دوسـالا  رجح  هب  ندـیلام  تسد  يارب  میطح  نکر  يوس  هک  یتـقو  - 7
.دنکن اهر  درادهگن و  ار  تسد 

مسبت یتقو  رگم  درادن  نتفگ  نخس  تأرج  یسک  دتفا و  یم  ورف  اه  مشچ  وا  تبیه  زا  .دزادنا  یم  ورف  ار  شنامـشچ  ایح  طرف  زا  - 8
.دنک یم 

.دنز یم  سپ  ار  اه  یکیرات  وا ، ششخرد  زا  هک  دیشروخ  دننامه  دوش ، یم  هتفاکش  وا  نیبج  رون  زا  تملظ  یکیرات و  - 9

ص:29
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همّظع ًامدق و  هفّرش  هَّللا  [ 10]

ملقلا هحول  یف  هل  كاذب  يرج 

هرئاضب اذه » نم   » کلوق سیلف  [ 11]

مجعلا ترکنأ و  نم  فرعت  برعلا 

امهعفن ّمع  ثایغ  هیدی  اتلک  [ 12]

مدعلا امهورعی  نافکوتست و ال 

هل ءایبنألا  لضف  ناد  هّدج  نم  [ 13]

ممالا هل  تناد  هتما  لضف  و 

هرداوب یشخت  هقیلخلا ال  لهس  [ 14]

میشلا قلخلا و  نسح  نانثا  هنیزی 

اوحدف اذإ  ماوقأ  لاقثأ  لامح  [ 15]

معن هدنع  ولحت  لئامشلا  ولح 

هتبیقن نومیم  دعولا  فلخی  ال  [ 16]

مزتعی نیح  بیرأ  ءانفلا  بحر 

تعشقناف ناسحإلاب  هیربلا  ّمع  [ 17]

مدعلا قالمإلا و  هبایغلا و  اهنع 

ص:30
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.تسا هدیسر  تبث  هب  ظوفحم  حول  رد  یگرزب  فرش و  نیا  تسا و  هدیشخب  تمظع  تفارش و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يرید  - 10

.دنسانش یم  مجع  برع و  یسانش  یمن  وت  هک  ار  نآ  نوچ  درادن ؛ وا  لاح  هب  يررض  تسیک »؟ نیا   » هک وت  هتفگ  - 11

یمن ضراـع  نآ  رب  یتسین  دـنک و  یم  شوارت  اـه  نآ  زا  شـشخب  تسا و  مومع  هب  هدـنهد  دوس  ناراـب ، دـننام  وا  تسد  ود  ره  - 12
.دوش

.تسا رتمک  مالسا )  ) وا تما  شیپ  رد  اه  تما  رگید  تلیضف  هک  هنوگ  نامه  دیآ ، یم  نییاپ  وا  ّدج  شیپ  رد  ناربمایپ  تمظع  - 13

.تسا هدرک  ابیز  ار  وا  بوخ ، تشرس  یقلخ و  شوخ  یگژیو  ود  .دسرت  یمن  وا  زا  یسک  تسا و  مرن  وا  قالخا  - 14

شیارب نتفگ  هلب  تسا و  قالخا  شوخ  .دشک  یم  شود  هب  ار  ناشراب  هدمآ  ناشیرای  هب  وا  دـیآ  شیپ  مدرم  يارب  یلکـشم  رگا  - 15
.نیریش

.تسا دنمدرخ  يریگ ، میمصت  ماگنه  زاب و  هناخ  ِرد  .دراد  بوخ  یتشرس  دنک و  یمن  یلوق  دب  - 16

.تسا هدرک  رود  يرادن ، رقف و  یتخبدب و  زا  ار  اه  نآ  هدیسر و  مدرم  همه  هب  شا  یکین  - 17

مهضغب نید و  مهبح  رشعم  نم  [ 18]

مصتعم یجنم و  مهبرق  رفک و 

مهبحب يولبلا  ءوسلا و  عفدتسی  [ 19]

معنلا ناسحإلا و  هب  دازتسی  و 

مهتمئأ اوناک  یقتلا  لهأ  ّدع  نإ  [ 20]

مه لیق  ضرألا  لهأ  ریخ  نم  لیق  وأ 

مهتیاغ دعب  داوج  عیطتسی  ال  [ 21]

اومرک نإ  موق و  مهینادی  و ال 

تمزأ همزأ  ام  اذإ  ثویغلا  مه  [ 22]

مدتحم سأبلا  يرشلا و  دسا  دسالا  و 

مهتحاس ّمّذلا  لحی  نأ  هل  یبأی  [ 23]

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


مضه يدنلاب  دیأ  میرک و  میخ 

مهفکأ نم  ًاطسب  رسعلا  ضبقی  ال  [ 24]

اومدع نإ  اورثأ و  نإ  کلذ  نایس 

مهرکذ هَّللا  رکذ  دعب  مّدقم  [ 25]

ملکلا هب  موتخم  ءدب و  ّلک  یف 

مهباقر یف  تسیل  قئالخلا  يأ  [ 26]

؟ معن هل  وأ  اذه  هیلوأل 

مکحم يا  هریگتـسد  تاجن و  هیام  نانآ  هب  یکیدزن  رفک و  ناشینمـشد  تسا و  نید  وزج  نانآ  یتسود  هک  تسا  يا  هداوناخ  زا  - 18
.تسا

.دوش یم  ناوارف  اه ، تمعن  اه و  یبوخ  عفر و  الب ، يدب و  نانآ  تبحم  اب  - 19

، دوش شـسرپ  نیمز  يور  ياـه  ناـسنا  نیرتهب  زا  رگا  دنتـسه و  ناـشنایاوشیپ  ناـنیا  دـیآ ، ناـیم  هب  نخـس  ناراـکزیهرپ  زا  رگا  - 20
.دنتسه نانآ  تفگ  دنهاوخ 

.دسر یمن  اه  نآ  ماقم  هب  يراوگرزب  هورگ  چیه  دسر و  یمن  نانآ  ششخب  تمظع  هب  يا  هدنشخب  چیه  - 21

.دنا هشیب  ناریش  دریگرد ، گنج  رگا  دنتسه و  ناراب  شزیر  دننامه  دوش ، یطحق  رگا  - 22

.تسا هدنهد  اه  نآ  ششخب  تسد  تمارک و  نانآ  يوخ  .درادن  هار  نانآ  تحاس  هب  تمذم  - 23

.تسا یکی  اه  نآ  يارب  يرادن  ییاراد و  .دوش  یمن  نانآ  تواخس  تسد  ندش  هتسب  ببس  یتسد  گنت  - 24

.دوش یم  زاغآ  ناشیا  مان  هب  ادخ  مان  زا  دعب  نخس ، ره  ماجنا  زاغآ و  - 25

؟ دشاب هتشادن  شندرگ  رب  شناینیشیپ  ای  وا  زا  یتمعن  تنم و  هک  تسیک  - 26

ص:31
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اذ هیلوأ  فرعی  هَّللا  فرعی  نم  [ 27]

ممالا هلان  اذه  تیب  نم  نیّدلاف 

هرخآلا و رادلا  یلاعت و  كرابت و  هَّللا  تدرأ  نکل  هفورعمل و  ضرعتم  ریغ  تایبألا  هذه  هیف  تلق  دـق  همع : نبال  قدزرفلا  لاق  مث  لاق :
.میعنلا زوفلا و 

: لیقف اذـه ؟ نم  قدزرفلا : لاقف  هتیـشم  یف  رطخی  وه  هکمب و  ناک  ام  تقو  مارحلا  دجـسملا  لخد  یلع  نب  نیـسحلا  ّنإ  هریغ : رکذ  و 
.تایبألا هدشنأف  هیلع  فقو  ّمث  .هل  ّقح  لاقف : .یلع  نب  نیسحلا 

(1) .تسا هتفای  شرتسگ  اه  تما  هب  هداوناخ  نیا  زا  نید  دسانش و  یم  مه  ار  وا  ناکاین  دسانش ، یم  ار  ادخ  هک  ره  - 27

دنلب يادخ  متین  مدوب و  هدورس  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  یتشاد  مشچ  هنوگ  چیه  نودب  ار  راعشا  نیا  تفگ : شیومع  رسپ  هب  قدزرف 
.تسا هدوب  نآ  یشوخ  تداعس و  ترخآ و  ناهج  هبترم و 

.تشاد یمرب  مدق  راقو  اب  دش و  دراو  مارحلادجـسم  هب  دوب ، هکم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز  هک  تسا  نآ  رگید  تیاور 
هاـگ نآ  .تسوا  راوازـس  نتفر  هار  نیا  تفگ : قدزرف  .تسا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نـب  نیـسح  دـنتفگ  تـسیک ؟ نـیا  تـفگ : قدزرف 

دورس ار  راعشا  نیا  داتسیا و  شربارب 

ص:32

.تسا تیب   16 حوتفلا ، باتک  رد  راعشا  نیا  دادعت  . 30 - 1
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(1).

هطاطسف هیلإ  لمح  کلذل و  هباجأف  هترصن  یلإ  نیسحلا  هاعدف  نیقلا  نب  ریهز  هیقلف  نیسحلا  یضم  ّمث  مثعأ : نب  دمحأ  مامإلا  لاق  - 6
حتفلاب انرورس  ّدتشا  انیلع  حتف  املف  یـسرافلا  ناملـس  عم  رجنلب  توزغ  تنک  ینإ  هباحـصأل : لاق  اهلهأ و  یلإ  اهفرـص  هتأرما و  ّقلط  و 

ًاحرف ّدشأ  اونوکف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  بابـش  متکردأ  اذإف  لاق : .معن  انلق : مکیلع  هَّللا  ءافأ  امب  متحرف  دقل  ناملـس : انل  لاقف 
(2) .لتق یّتح  نیسحلا  عم  لاز  ام  ّمث  یلاعت  هَّللا  مکعدوتسأ  انأف  مویلا ، متبصأ  امب  مکنم  هعم  مکلاتقب 

الأ یخأ ! ای  هل : تلاـقف  یلع  تنب  بنیز  هتخا  هیلإ  تءاـج  حبـصأ  اـملف  هلیل  ًاـموی و  اـهب  ماـق  هیمیزخلاـب  نیـسحلا  لزن  اـمل  و  لاـق : - 7
تعمـسف هجاح  ءاضقل  لیّللا  ضعب  یف  هحرابلا  تجرخ  ینإ  تلاقف : هاتخا ؟ ای  كاذ  ام  و  اهل : لاقف  هحرابلا ؟ هتعمـس  یـشب ء  كربخا 

: لوقی ًافتاه 

نیَق نب  ریهُز  نتسویپ 

ار وا  ماما  .درک  تاقالم  ار  وا  نیَق  نب  ریهُز  هک  نآ  ات  داد  همادا  دوخ  تکرح  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیا  زا  سپ  دیوگ : مثعا  نبا 
شا هداوناخ  دزن  داد و  قالط  ار  شرـسمه  درک و  لقتنم  ماما  ناوراک  هب  ار  شا  همیخ  .دومن  تباـجا  وا  درک و  توعد  دوخ  يراـی  هب 

لاحشوخ رایـسب  دش ، نامبیـصن  يزوریپ  نوچ  مدوب  هارمه   (3) یـسراف ناملـس  اب  رجنلب  حتف  رد  نم  تفگ : شنارای  هب  ریهز  .داتـسرف 
كرد ار  ربمایپ  نادـناخ  ناناوج  هک  یناـمز  تفگ : .يرآ  میتفگ : دیلاحـشوخ ؟ هدرک  ناتبیـصن  ادـخ  هچنآ  هب  تفگ : ناملـس  .میدوب 

یظفاحادخ شنارای  اب  ریهز  هاگ  نآ  .دوب  دیهاوخ  دیتفای ، تسد  نآ  هب  زورما  هچنآ  زا  رت  لاحشوخ  نانآ  هارمه  ندیگنج  زا  دیدرک ،
.دش هتشک  ات  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  هتسویپ  درک و 

یبلطم ایآ  مردارب ! تفگ : هدمآ  وا  دزن  بنیز  شرهاوخ  حبص  ماگنه  .دیزگ  لزنم  اج  نآ  رد  زور  هنابش  کی  دیـسر  هیمیزخ  هب  نوچ 
مدینـش هک  متفر  نوریب  تجاح  ياضق  يارب  بشید  تفگ : مالـسلا  اهیلع  بنیز  تسیچ ؟ دومرف  میوگزاب ؟ تیارب  مدینـش  بشید  هک 

: دیوگ یم  یفتاه 

ص:33

، نآ حودمم  رعاش و  هرابرد  هدرک و  یسررب  لیصفت  هب  ار  قدزرف  رعش  دوخ  یبدا  صصخت  بسانت  هب  يدیهش  رتکد  موحرم  . 31 - 1
نب ماشه  لهاجت  تبـسانم  هب  هبعک و  راـنک  رد  ار  نآ  قدزرف  هک  تسا  ناـمه  روهـشم  هیرظن  .دـنک  یم  حرطم  ار  یلاوقا  اـه و  هیرظن 
نآ قدزرف  هک  تسا  نیا  مه  یکی  هجوت  لباق  ياه  هیرظن  نایم  زا  اما  .تسا  هدورس  مالسلا  هیلعداجـس  ماما  صوصخ  رد  کلملادبع 

لامتحا اه و  نآ  زا  يدادعت  ندوب  یلصا  راعشا و  دادعت  هرابرد  يدیهش  موحرم  .تسا  هتفگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ار  راعـشا 
ریغ ار  اه  تیب  زا  یخرب  ًانمض  هدرک و  ثحب  قدزرف  يوس  زا  رگید  نامز  رد  نآ  ندورـس  ای  مالـسا  خیرات  لوط  رد  هیقب  ندش  هفاضا 

ار اه  تیب  نیا  قدزرف  رگا  : » دسیون یم  نایاپ  رد  يو  .دناد  یم  دوش ، هداد  تبـسن  قدزرف  هب  هک  نآ  زا  رت  تسـس  نایرج و  اب  طبترم 
هب هک  ینیگنس  ياه  مرج  زا  يدح  ات  هدرک و  ادا  ار  دوخ  نیِد  زا  یکدنا  دشاب ، هدورـس  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هرابرد 

کلملادبع نب  دیزی  اب  وا  رسپ  دیلو  ناورم ، نب  کلملادبع  هیواعم و  حدم  رعاش ، نیا  ناوید  رسارس  هچ  .تسا  هتـساک  هتـشاد ، ندرگ 
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ص 113-133. نیسحلا ، نب  یلع  یناگدنز  تسا .» فسوی  نب  جاجح  نوچ  نانآ  نالماع  و 
.دشن تفای  حوتفلا  باتک  رد  فارگاراپ  نیا  . 32 - 2

هعیبر نب  ناملـس  اریز  تسا ؛ تسرد  نیمه  هدمآ و  یلهاب  ناملـس  تسا ، شرازگ  نیا  ِلصا  هک  { 5/396  } يربط خیرات  رد  . 33 - 3
.دوبن هدنز  یسراف  ناملس  نامز ، نیا  رد  و  ( 6/182 يربکلا ، تاقبطلا   ) درک حتف  ار  رجنََلب  نامثع ، نامز  رد  یلهاب 
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دهجب یلفتحاف  نیع  ای  الأ 

يدعب ءادهشلا  یلع  یکبی  نمف 

ایانملا مهقوست  موق  یلع 

دعو زاجنا  یلإ  رادقمب 

عضوف هباحصأ  لزن  هریهظلا و  تقو  یف  کلذ  هیبلعثلا و  لزن  یتح  نیسحلا  راس  نئاک و  وهف  یضق  ام  ّلک  هاتخا ! ای  نیسحلا : اهل  لاقف 
هذـه ینب ! ای  هل : لاقف  کینیع  هَّللا  یکبأ  ال  هبأ ؟ ای  کـیکبی  اـم  نیـسحلا : نب  یلع  هنبا  هل  لاـقف  همون  نم  ًاـیکاب  هبتنا  ّمث  یفغأـف  هسأر 

نوعرست مکنإ  نیسح ! ای  لاق : یلع و  فقو  سرف  یلع  ًاسراف  تیأرف  هقفخ  یـسأرب  تقفخ  ینأ  کملعاف  ایؤرلا ، هیف  بذکت  هعاس ال 
هیلإ يذلا  و  ینب ! ای  یلب  لاق : قحلا ؟ یلع  انسلفأ  هبأ ! ای  یلع : هنبا  هل  لاقفانیلإ  تیعن  انسفنأ  ّنأ  تملعف  هّنجلا  یلإ  مکب  عرـست  ایانملا  و 

.هدلاو نع  ًادلو  هب  يزج  ام  ریخ  ینب ! ای  هَّللا  كازج  نیسحلا : هل  لاقف  توملاب  یلابن  نذإ ال  یلع : هنبا  لاقف  دابعلا  عجرم 

اضق و)  ) هب تساه  نآ  لابند  هب  گرم  هک  یهورگ  رب  دیرگ ؟ یم  ادهـش  رب  یـسک  هچ  نم  زا  دعب  ینک ، هیرگ  نک  یعـس  مشچ ! يا  »
«. تسا یمتح  نآ  هدعو  هک  يردق 

درک لزنم  هیبلعث  هب  ات  داد  همادا  تکرح  هب  ماما  .دمآ  دهاوخ  شیپ  دشاب ، اضق  هچ  ره  مرهاوخ  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رادـیب باوخ  زا  هیرگ  اب  هاگ  نآ  تفرگ ؛ ار  وا  ترچ  تشاذـگ و  نیمز  رب  رـس  ماما  دـندمآ و  نییاپ  شنارای  .دوب  رهظ  ماـگنه  نیا  و 
نایرگ ار  تنامـشچ  ادخ  تسا ؟ هتخادـنا  هیرگ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  ردـپ  تفگ : وا  هب  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شدـنزرف  .دـش 

ار يراوس  مدز ، یترچ  متشاذگ و  نیمز  رب  ار  مرس  .دیآ  یمن  رد  غورد  نآ  رد  ایؤر  هک  تسا  یتعاس  نیا  مدنزرف  دومرف : ماما  .دنکن 
يوس تعرس  هب  ار  امش  ناتیاه  گرم  دیور و  یم  تعرس  هب  امش  مالسلا  هیلع  نیـسح  يا  : » تفگ داتـسیا و  مربارب  هک  مدید  بسا  رب 

مرـسپ يا  ارچ  دومرف  میتـسین ؟ قحرب  اـم  اـیآ  ردـپ ! يا  تفگ : یلع  شدـنزرف  .تسا  هدیـسر  اـم  گرم  هک  مدـیمهف  .درب » یم  تشهب 
.داد میهاوخن  یتـیمها  گرم  هب  تسا  نینچ  رگا  تفگ : یلع  شدـنزرف  .تسا  نینچ  دـندرگ  یمرب  وا  يوس  هب  ناگدـنب  هک  ییادـخب 

.دهد یم  شردپ  زا  يدنزرف  هب  هک  ار  یشاداپ  نیرتهب  دهد ، ریخ  شاداپ  ار  وت  ادخ  مدنزرف  دومرف : ماما 
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نع کجرخأ  يذلا  ام  هَّللا ! لوسر  نبای  هل : لاق  ّمث  هیلع  مّلـسف  هاتأ  دق  يدزألا  هره  ابأ  ینکی  هفوکلا  لهأ  نم  لجرب  اذإ  حبـصأ  امل  و 
اومتـش تربصف و  یلام  اوذـخأ  دـق  هیما  ینب  ّنإ  هّره ! اـبأ  اـی  نیـسحلا : هل  لاـقف  هلآو ؟ هیلع  هللا  یلـصدّمحم  كّدـج  مرح  هَّللا و  مرح 

هَّللا نطلسیل  ًاعطاق و  ًافیس  ًالماش و  ًالذ  یلاعت  هَّللا   (1) مهسبلیل هیغابلا و  هئفلا  ینلتقتل  هره ! ابأ  ای  تبرهف  یمد  اوبلط  تربصف و  یضرع 
.مهئامد مهلاومأ و  یف  تمکحف  مهنم  هأرما  مهتکلم  ذإ  أبس  موق  نم  لذأ  اونوکی  یّتح  مّهلذی  نم  مهیلع 

لاقف دوذم  یلع  فقاو  سرف  ّقلعم و  فیس  زوکرم و  حمر  بورضم و  طاطسفب  وه  اذإف  لتاقم  ینب  رـصق  لزن  یتح  نیـسحلا  راس  ّمث 
یفعجلا رحلا  نب  هَّللا  دیبع  هل  لاقی  لجرل  لیقف : طاطسفلا ؟ اذه  نمل  نیسحلا :

نبای تفگ : سپـس  درک ، مالـس  دمآ و  ماما  شیپ  .دوب  يدزا  هّرهوبا  وا  هینک  هک  دش  راکـشآ  هفوک  فرط  زا  يدرم  دـش  حبـص  نوچ 
هیما ینب  هّرهوبا ! يا  دوـمرف : ماـما  ییاـیب ؟ نوریب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تّدـج  مرح  یهلا و  مرح  زا  دـش  ثعاـب  هچ  هَّللا  لوـسر 

ارم رگمتـس  هورگ  هّرهوبا ! يا  .متخیرگ  دـنزیرب  ار  منوـخ  دنتـساوخ  مدرک ، ربـص   (2) دنداد ممانـشد  مدرک ، ربـص  دـنتفرگ  ار  ملاوما 
ار یسک  داد و  دهاوخ  رارق  اه  نآ  نایم  رد  هدنرب  ریـشمش  دناشوپ و  دهاوخ  اه  نآ  رب  ار  لماک  تلذ  سابل  دنوادخ  تشک و  دنهاوخ 

ناج لاوما و  هرابرد  درک و  یم  یهاشداپ  اه  نآ  رب  ینز  هک  أبـس  موق  زا  يروط  هب  دـنک  ناـشلیلذ  هک  درک  دـهاوخ  طلـسم  اـه  نآ  رب 
.دش دنهاوخ  رتراوخ  درک ، یم  داد  مکح و  ناشیاه 

رح نب  هَّللادیبع  یتقایل  یب 

هتخیوآ و يریـشمش  نیمز و  رد  يا  هزین  اپ و  رب  يا  همیخ  اج  نآ  رد  .درک  لزنم  لـتاقم  ینب  رـصق  رد  اـت  درک  ریـس  ماـما  نآ ، زا  سپ 
.تسا یفعج  رح  نب  هَّللادیبع  مان  هب  يدرم  زا  دنتفگ : تسیک ؟ زا  همیخ  نیا  دومرف : .دوب  هداتسیا  روخآ  رب  یبسا 
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هیلع ّدرف  هیلع  مّلسف  هطاطسف  یف  هیلع  لخد  یتح  لبقأف  یفعجلا  قورسم  نب  جاجحلا  هل  لاقی  هباحصأ  نم  لجرب  نیـسحلا  هیلإ  لسرأف 
اهتلبق نإ  همیظع  همارک  کیلإ  يدـهأ  دـق  یلاعت  هَّللا  ّنإ  ریخلا  رحلا ! نبای  هَّللاو  یئارو  لاق : كءارو ؟ ام  هل : لاـق  ّمث  مالـسلا  هَّللادـیبع 

تدهشتسا تلتق  نإ  ترجا و  هیدی  نیب  تلتاق  نإف  هترصن  یلإ  كوعدی  یلع  نب  نیـسحلا  اذه  جاجحلا : لاق  كاذام ؟ هَّللادیبع : لاقف 
هعیـش و ال اهیف  هل  سیل  هنإف  هرـصنأ  اهیف ال  انأ  نیـسحلا و  اهلخدی  نأ  هفاخم  ّالإ  هفوکلا  نم  تجرخ  ام  جاجح ! ای  هَّللاو  هَّللادیبع : لاقف 

هربخأ نیـسحلا و  یلا  جاجحلا  ءاجف  لاق : .کلذـب  هربخأ  هیلإ و  عجراف  مهنم ، هَّللا  مصع  نم  ّالإ  اهفرخز  ایندـلا و  یلإ  اولام  ّالإ  راـصنأ 
سلجملا و ردـص  نع  رحلا  نب  هَّللادـیبع  بثو  هیلع  لخد  املف  هناوخإ  هتیب و  لهأ  نم  هعامج  یف  هیلإ  راص  ّمث  لـعتناف  نیـسحلا  ماـقف 

مهنأ ینوربخأ  یلإ و  اوبتک  اذه  مکرـصم  لهأ  نإف  رحلا ! نبای  دعب  امأ  لاق : ّمث  هیلع  ینثأ  نیـسحلا و  هَّللا  دـمحف  هیف  نیـسحلا  سلجأ 
ینود نم  اوموقی  نأ  ینورصنی و  نأ  یلع  نوعمتجم 

داد باوج  هَّللادیبع  .درک  مالس  تفر و  هَّللادیبع  همیخ  هب  وا  .داتسرف  وا  دزن  یفعج  قورـسم  نب  جاجح  مان  هب  ار  شنارای  زا  یکی  ماما 
هچ تفگ : هَّللادیبع  .تسا  هدرک  هیده  وت  هب  یگرزب  تمارک  دـنوادخ  يریذـپب  رگا  یبوخ ، ریخ و  تفگ : جاجح  ربخ ؟ هچ  تفگ : و 

يوش هتشک  رگا  يرب و  یم  شاداپ  یگنجب  وا  ربارب  رد  رگا  .دبلط  یم  يرای  هب  ار  وت  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تفگ : ار ؟ زیچ 
نم دیایب و  نیـسح  مدیـسرت  یم  هک  نیا  يارب  طقف  مدمآ  نوریب  هفوک  زا  دنگوس  ادخ  هب  جاجح ! يا  تفگ : هَّللادـیبع  .یتسه  دـیهش 
رگم دـنا  هدرک  شوـخ  لد  نآ  قرب  قرز و  اـیند و  هب  همه  .درادـن  يرواـی  وریپ و  هفوـک  رد  .منک  شا  يراـی  مناوـتن  مشاـب و  اـج  نآ 

ار ربـخ  هدـمآ ، مالـسلا  هیلع  ماـما  دزن  جاـجح  .هدـب  ربـخ  وا  هب  ار  بلطم  نیا  درگرب و  .تسا  هدرک  ناـشظفح  دـنوادخ  هـک  یناـسک 
همیخ دراو  نوچ  .تفر  هَّللادـیبع  يوس  شناردارب  هداوناخ و  زا  یهورگ  هارمه  دیـشوپ و  ار  شیاه  شفک  تساخرب و  ماما  .تفگزاب 

! ّرح دنزرف  يا  دومرف : تفگ و  ار  ادخ  شیاتس  ساپـس و  سپ  تسـشن ؛ اج  نآ  رد  ماما  تساخرب و  سلجم  يالاب  زا  هَّللادیبع  دش ، وا 
دننک عافد  نم  زا  دنرضاح  دنا و  هدرک  قافتا  ما  يرای  رب  دنتفگ  دنتشون و  همان  نم  هب  امش  رهش  مدرم 
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نب ملسم  یمع  نبا  لتق  یلع  اوناعأ  دق  مهنأل  اومعز  ام  یلع  رمألا  يرأ  تسل  تمدقف و  مهیلع  مودقلا  ینولأس  يودع و  اولتاقی  نأ  و 
تبسک امب  كذخاؤم  یلاعت  هَّللا  ّنإ  رحلا ! نبای  .هیواعم  نب  دیزیل  نیعیابم  دایز  نب  هَّللادیبع  هناجرم  نبا  یلع  اوعمجأ  هتعیش و  لیقع و 

نإف تیبلا  لهأ  انترصن  یلإ  كوعدأ  بونذلا  نم  کیلع  ام  لسغت  هبوت  یلإ  كوعدأ  ینإ  هیلاخلا و  مایألا  یف  بونذلا  نم  تفلـسأ  و 
.ّقحلا بلط  یلع  یناوعأ  نم  تنک  ملظلاب  انبکر  انقح و  انعنم  نإ  هانلبق و  کلذ و  یلع  یلاعت  كرابت و  هَّللا  اندمح  انقح  انیطعا 

نکل كّودـع و  یلع  مهّدـشأ  نم  انأ  تنکل  کعم  نولتاقی  راصنأ  هعیـش و  کل  هفوکلاب  ناک  ول  هَّللا ! لوسر  نبای  هَّللادـیبع : هل  لاقف 
ینم بلطت  نأ  هَّللا ! لوسر  نبای  هَّللا  كدشنأف  هیما  ینب  فویـس  نم  ًافوخ  مهلزانم  اومزل  دق  هفوکلاب  کتعیـش  تیأر  هَّللا ! لوسر  نبای 

هتقحل و ال دق  ّالإ و  طق  ائیش  اهیلع  تبلط  ام  ینإ  هَّللاوف  هقحلملا  هذه  یسرف  کیلإ  ذخ  هیلع  ردقأ  امب  کیـساوا  انأ  هلزنملا و  هذه  ریغ 
.توملا ضایح  هتقذأ  ّالإ  ائیش  هب  تبرض  ام  هَّللاوف  اذه  یفیس  ذخ  تکرداف و  اهیلع  انأ  طق و  تبلط 

نوچ .منیب  یمن  دـنتفگ  یم  هک  نانچ  نآ  ار  عاضوا  یلو  مدـمآ ؛ مه  نم  مورب ، اه  نآ  شیپ  دنتـساوخ  نم  زا  .دنـشکب  ار  منانمـشد  و 
، هدرک قافتا  دایز  نب  هَّللادیبع  هناجرم ، رسپ  يرادفرط  هب  دندرک و  تکرش  شناوریپ  لیقع و  نب  ملـسم  میومع  رـسپ  نتـشک  رد  نانآ 

تا هتـشذگ  لامعا  ناهانگ و  هب  ار  وت  یلاعت  يادـخ  رح ! دـنزرف  يا  .دـنا  هدرک  تعیب  هیواـعم  نب  دـیزی  اـب  دـنا و  هدـش  عمج  وا  رود 
ام قح  رگا  .منک  یم  توعد  تیب  لها  يرای  هب  ار  وت  .دیوشب  ار  تناهانگ  هک  مناوخ  یم  يا  هبوت  هب  ار  وت  نم  .درک  دهاوخ  هذـخاؤم 
زا وت  دندرک  متس  ام  هب  میدش و  عونمم  نامقح  زا  رگا  میریذپ و  یم  ار  نآ  مییوگ و  یم  ساپـس  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ  دنداد  ار 

.يا هدرک  مکمک  قح ، بلط  رب  هک  دوب  یهاوخ  یناسک 

ربارب رد  اه  نآ  نیرت  تخـسرس  نم  دـنگنجب ، وت  هارمه  هک  یتشاد  ینارای  ناوریپ و  هفوک  رد  رگا  هَّللا ! لوسر  نباـی  تفگ : هَّللادـیبع 
ار وت  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  دـنا  هدـش  اه  هناخ  مزالم  نایوما  ریـشمش  سرت  زا  هک  مدـید  هفوک  رد  ار  تناوریپ  نکیل  مدوب ؛ تنمـشد 
هک ریگب  نم  زا  ار  هقحلم »  » مبـسا .درک  مهاوخ  یهارمه  وت  اب  مناوت  ّدح  رد  نم  یهاوخب و  نم  زا  يرگید  زیچ  هک  مهد  یم  دـنگوس 

شدوبان مدز  نآ  اب  ار  هچره  هک  ریگب  مه  ار  مریـشمش  .متفای  تسد  نآ  هب  متفر  يزیچ  لابند  متـسشن و  نآ  رب  تقو  ره  مسق  ادـخ  هب 
.مدرک
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الف کسفن  یف  انیلع  تلخب  تنک  نإف  هرـصنلا  کلأسن  كانیتأ  امنإ  کفیـس  کسرفل و  کتأن  مل  انإ  رحلا ! نب  اـی  نیـسحلا : هل  لاـقف 
: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  يدج  تعمس  دق  ینأل  ًادضع  نیّلضملا  ذختأ  يذلاب  نکأ  مل  کلام و  نم  یـش ء  یف  انل  هجاح 

.هلحر یلإ  راص  هدنع و  نم  نیسحلا  ماق  مث  .منهج  ران  یف  ههجو  یلع  هَّللا  هّبک  مهقح  یلع  مهرصنی  مل  مث  یتیب  لهأ  هیعاوب  عمس  نم 

: لوقی أشنأف  هترصن  نیسحلا و  هبحص  نم  هتاف  ام  یلع  رحلا  نب  هَّللادیبع  مدن  و 

ایح تمد  ام  هرسح  کل  ایأ 

یقارتلا يردص و  نیب  ددرت 

ًالوق رصقلاب  یل  لوقی  هادغ 

قارفلاب مزعت  انکرتتأ و 

يرصن لذب  بلطی  نیح  نیسح 

قاقشلا هوادعلا و  لهأ  یلع 

یح بلق  فهلتلا  قلف  ولف 

قالفناب ینم  بلقلا  ّمهل 

یسفنب ًاموی  هتیسآ  ول  و 

قالتلا موی  همارک  تلنل 

تبسن رگا  .میهاوخب  يرای  وت  زا  میا  هدمآ  ام  .میا  هدماین  وت  ریشمش  بسا و  يارب  ام  رُح ! دنزرف  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هَّللا لوسر  مدج  زا  نوچ  مریگب ؛ يرای  هب  ار  ناهارمگ  هک  متسین  یسک  نم  میرادن و  تلاوما  هب  يزاین  يزرو ، یم  لخب  دوخ  ناج  هب 
منهج شتآ  رد  تروص  هب  ار  وا  ادخ  دنکن ، يرای  ار  نانآ  دونشب و  ارم  تیب  لها  یهاوخ  کمک  يادن  هک  یـسک  دومرف : هک  مدینش 

.تفر شا  همیخ  هب  تساخرب و  وا  شیپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس  .دزادنا  یم 

هدنز یتقو  ات  : » دورس نینچ  دش و  نامیـشپ  داد ، تسد  زا  ار  ترـضح  نآ  يرای  یهارمه و  تصرف  هک  نیا  رطاخ  هب  رح  نب  هَّللادیبع 
ینک و یم  كرت  ار  ام  تفگ : لتاقم  ینب  رـصق  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زور  نآ  هک  دوب  دهاوخ  ما  هنیـس  بلق و  رد  ترـسح  متـسه 
، دشاب هتفاکـش  ار  یـسک  بلق  ترـسح ، سوسفا و  رگا  .تشاد  قاقـش  ینمـشد و  لها  رب  يرای  بلط  نم  زا  وا  يراد ؟ ییادج  دـصق 

.مدرک یم  تاساوم  یهارمه و  وا  اب  زور  نآ  رگا  .تسا  نتفاکش  یپ  رد  نم  بلق 
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یسفن هیدفت  دمحم  نبا  عم 

قالطناب عرسأ  مث  عدوف 

ًانیسح اورصن  یلوألا  زاف  دقل 

قافنلا ووذ  نورخآلا  باخ  و 

ریمن نب  نیصحلل  دایز  نبا  ذفنأ  روغثلا  حلاسملا و  دصارملاب و  نیسحلا  یلع  ذخأی  نأ  دایز  نبا  یلإ  دیزی  باتک  لصو  امل  :(1) و  لاق
نأ یحایرلا  دیزی  نب  رحلا  یلإ  مدقت  نافح و  یلإ  هیناطقطقلا  نیب  ام  حلاسملا  مظنی  هیـسداقلا و  لزنی  نأ  هتطرـش  یلع  ناک  یمیمتلا و 

نیسحلا ناک  سراف و  فلأ  یف  نیصحلا  يدی  نیب  مدقتی 

هک نانآ  دـش ، ادـج  تعرـس  هب  درک و  عادو  وا  .مدیـسر  یم  گرزب  یماقم  هب  داب ، شیادـف  مناج  هک  ربمایپ  دـنزرف  هارمه  تمایق  رد 
(2) «. دندش تخبدب  دندیزرو ، قافن  دندرکن و  يرای  هک  نارگید  دندش و  راگتسر  دندرک ، يرای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

هفوک هب  مود  هداتسرف  مازعا 

، دایز نبا  دریگب ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هار  رـس  اهزرم  اه و  هاگـساپ  ناناب و  هدید  هلیـسو  هب  هک  دیـسر  دایز  نبا  هب  دیزی  همان  نوچ 
نب ّرح  .دریگب  رظن  ریز  ار  ناّفَخ  ات  هیناطقُطق  نایم  ياه  هار  ات  درک  مازعا  هیسداق  هب  ار  دوخ  سیلپ  هدنامرف   (3) یمیمت ریمن  نب  نیصح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامز ، نیمه  رد  .داتسرف  نیصح  لوارق  شیپ  ناونع  هب  مه  ار  یحایر  دیزی 

ص:39

نآ زا  رطـس  کی  زج  تسین  حوتفلا  باتک  رد  شبـسا ، ناعط و  نب  یلع  ندروخ  بآ  یگنوگچ  شرازگ  زا  سپ  ات  اـجنیا  زا  . 36 - 1
.دنک یم  نایب  ار  ّرح  يرفن  رازه  رکشل  اب  ماما  هاپس  یقالت  لصا  هک 

یم ندرگ  یـسک  تعاطا  هب  رتمک  دوب و  یـشک  وقاچ  تراغ و  لـها  وا  .تشاد  بذـبذم  یتیـصخش  یفعج  رح  نب  هَّللادـیبع  . 37 - 2
هیلع نیـسح  ماما  ياثر  رد  يرعـش  دمآ و  نوریب  ینابـصع  وا  شیپ  زا  یلو  تفر  دایز  نبا  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  سپ  .داهن 

هارمه وا  اب  راتخم  نامز  رد  ینامیـشپ  نیا  دوجو  اب  .درک  نایب  ترـضح  نآ  یهارمه  مدـع  زا  ار  دوخ  ینامیـشپ  دورـس و  مه  مالـسلا 
دـش و هریت  نانآ  طباور  يدوز  هب  یلو  دـیگنج  راتخم  هیلع  ریبز  نب  بعـصم  هارمه  یتح  .دوب  لوغـشم  يرگتراـغ  هب  هتـسویپ  دـشن و 
رد یلو  تفاتش  بعصم  گنج  هب  وا  یگنهامه  اب  تفر و  ناورم  نب  کلملادبع  دزن  يدازآ  زا  سپ  .تخادنا  نادنز  هب  ار  وا  بعصم 

{. ات 40  7/29 فارشالا ، باسنا  رد  دیرگنب  ار  وا  لاح  حرش   } .دش هتشک  دربن  نیا 
هابتشا ثعاب  مان  نیا  فیحصت  ایوگ  .تسا  ریُمن » نب  نیصح   » زا ریغ  وا  هدمآ و  میمت » نب  نیـصح   » عبانم رد  صخـش  نیا  مان  . 38 - 3

.دنا هدش  طلخ  رگیدکی  اب  رفن  ود  نیا  يرگید  دراوم  رد  هک  نانچ  هدش  یمزراوخ 
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ربنملا دعصا  دایز : نبا  هل  لاقف  دایز ، نبا  یلا  هذفنأ  نیصحلا و  هذخأف  .هفوکلا  لهأ  یلإ  رطقی  نب  هَّللادبع  هعاضرلا  نم  هیخأب  ثعب  دق 
.هابأ نیسحلا و  نعلاف 

قمر هب  برطضی و  لعجف  رصقلا  قوف  نم  هب  یمرف  امهیوبأ  دایز و  نب  هَّللادیبع  هیواعم و  نب  دیزی  نعل  نیسحلل و  اعد  ربنملا و  دعـصف 
.باذعلا نم  هیف  امم  هحیری  نأ  دارأ  هنأ  رذتعاف  کلملا  دبع  میل  هحبذف و  یمخللا  ریمع  نب  کلملا  دبع  هیلإ  ماقف 

نبا .داتسرف  دایز  نبا  يارب  درک و  ریگتسد  ار  وا  نیـصح  .درک  مازعا  هفوک  مدرم  يوس  هب  ار   (1) رطُقب نب  هَّللادبع  شا  یعاضر  ردارب 
.دنک نعل  ار  شردپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  دور و  ربنم  يالاب  هک  تفگ  وا  هب  دایز 

ار وا  داد  روتـسد  دایز  نبا  .دومن  نعل  ار  ناشردپ  هَّللادیبع و  دیزی و  درک و  اعد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفر و  ربنم  هب  رطقب  نبا 
تفر و وا  فرط  هب  یمَخل  ریمُع  نب  کلملادـبع  هک  تشاد  یقمر  زونه  دوب و  نداد  ناج  لاح  رد  وا  .دـندرک  باترپ  رـصق  يـالاب  زا 

دیشک یم  باذع  نوچ  منک  شتحار  متساوخ  یم  تفگ : دندرک ، شنزرس  ار  وا  یتقو  .دیرب  ار  شرس 

ص:40

رـصحنم يربخ  اهنت  .میرادن  يرگید  تاعالطا  وا  هرابرد  هدماین و  عبانم  رد  هعقاو  نیا  زا  شیپ  رطقی }  } رطُقب نب  هَّللادـبع  مان  . 39 - 1
دنس عبنم و  هک  دنک  یم  نایب  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  يراعـشا  وا  نابز  زا  هک  هدمآ  ( 2/550  ) حئارجلا جـئارخلا و  باتک  رد  درف  هب 

، هدروآ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  لیذ  و  ص 103 )  ) لاجر باتک  رد  ار  وا  مان  یسوط  خیـش  هک  نیا  اما  .تسا  لمأت  لباق  نآ 
دقتعم ( 6/113  ) یمالسالا خیراتلا  هعوسوم  فلؤم  .تسا  هداد  رارق  دوخ  دنتـسم  ار  ناخّروم  ِشرازگ  نیمه  تسین و  يا  هزات  بلطم 

زا زج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تایاور ، هب  انب  اریز  تسا ؛ هدرک  تناضح  ماما  زا  وا  ردام  طقف  هکلب  تسین  ماما  ریش  مه  يو  هک  تسا 
دننامه ار  يو  ّنس  تروص ، ره  رد  .دوب  دـهاوخ  یحماست  وا  هرابرد  یعاضر »  » ریبعت سپ  .دروخن  ریـش  مالـسلا  اهیلع  همطاف  شردام 

.دز میهاوخ  نیمخت  لاس  هب 60  کیدزن  ماما ،
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(1).

قیرطلا نع  لدع  کلذ  لجرلا  يأر  املف  هرظتنی  فقو  نیسحلا  ناک  هل و  هلحار  یلع  ًالجر  یقلف  دورز  غلب  یتح  نیـسحلا  راس  و  لاق :
.یضم نیسحلا و  هکرتف 

نع لدع  لجرلا  لجرلل و  فقو  نیـسحلا  انیأر  املف  نیـسحلا  رئاسن  انک  نایدـسألا : لعمـشملا  نب  رذـنملا  نامیلـس و  نب  هَّللادـبع  لاق 
نأ ربخلا  لاق : ربخلا ؟ امف  نایدـسأ  نحن  و  انلق : يدـسأ  لاق : لجرلا ؟ نّمم  انلقف : مالـسلا  انیلع  درف  هیلع  انمّلـسف  لجرلاب  اـنقحل  هقیرط 

هانئجف ًایسمم  هیبلعثلا  لزن  یتح  نیسحلا  رئاسن  انلبقأف  امهلجرأب  قوسلا  یف  نارجی  امهتیأر  التق و  دق  هورع  نبا  یناه  لیقع و  نب  ملـسم 
هباحصأ یلإ  انیلإ و  رظنف  ًارس  تئش  نإ  هینالع و  كانثدح  تئش  نإ  ًاربخل  اندنع  ّنإ  هَّللا  کمحر  انلقف : مالسلا  انیلع  ّدرف  هیلع  انملـسف 

هتلأسم تدرأ  معن و  لاق : کنع  لدع  سمأ و  هتلبقتسا  يذلا  بکارلا  تیأرأ  هل  انلقف  ّرس ! ءالؤه  نودام  لاق : و 

یناه ملسم و  تداهش  ربخ 

تاقالم وا  اب  ات  داتسیا  دید و  ار  راوسرتش  يدرم  اج  نآ  رد  .دیسر  دوُرَز  هب  ات  داد  همادا  شهار  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ ): يوار  )
.داد همادا  شهار  هب  دش و  فرصنم  وا  زا  مه  ماما  .دنادرگ  ار  دوخ  هار  دش ، ماما  راظتنا  هجوتم  هک  درم  نآ  اّما  .دنک 

: دنتفگ يدسا  لعمَشُم  نب  رذنم  يدسا و  نامیلس  نب  هَّللادبع 

میتفر و شغارس  .دادن  خساپ  ار  ماما  راظتنا  دنادرگ و  ار  دوخ  هار  درم  نآ  میدید  میدرک ، یم  یهارمه  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  ام 
لیقع نب  ملسم  : » تفگ ربخ ؟ هچ  .میتسه  يدسا  مه  ام  میتفگ : .ما  يدسا  تفگ : يا ؟ هلیبق  مادک  زا  میتفگ : میدرک و  لاوحا  مالس و 

هیلع نیـسح  اب  ام  دـنیوگ : يدـسا  درم  ود  دـندناشک .» یم  رازاب  رد  هتفرگ  ار  نانآ  ياپ  هک  میدـید  دـندش و  هتـشک  هورع  نب  یناه  و 
میدرک و لاوحا  مالـس و  میتفر  ترـضح  نآ  غارـس  .درک  قارتا  اـج  نآ  رد  ار  بش  دیـسر و  هیبـلعَث  هب  اـت  میدرک  یط  ار  هار  مالـسلا 

نایم رد  دومرف  درک و  شنارای  ام و  هب  یهاگن  ماما  .مینک  نایب  افخ  رد  ای  میئوگب و  اراکشآ  دیهاوخب  رگا  هک  میراد  يربخ  ام  میتفگ 
متـساوخ یم  يرآ ، دومرف : دـیدید ؟ دـنادرگ  ار  دوـخ  هار  دوـب و  امـش  یکیدزن  رد  زورید  هک  يراوـس  میتـفگ  .تسین  يّرـس  ناـشیا 

.مریگب وا  زا  يرابخا 

ص:41

زا نتفرگ  ربـخ  يارب  ار  وا  ماـما  دـنیوگ  یم  تسا و  دوجوم  عباـنم  رد  ماـما  يوس  زا  رطقب  نبا  مازعا  شرازگ  هک  نآ  مغر  هب  . 40 - 1
باسنا 5/398 ؛ يربطلا ، خـیرات  ًـالثم   } تشادـن ربخ  ملـسم  ندـش  هتـشک  ناـیفوک و  ینکـش  تعیب  زا  زونه  داتـسرف و  هفوک  عاـضوا 

دنا هتفگ  دـنا و  هدرک  لقن  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  تداهـش  مازعا و  زا  یهباشم  ًالماک  شرازگ  لاح  نیع  رد  {، 3/379 فارشالا ،
خیرات  ) دنتخادنا ریز  هب  رـصق  زا  ار  وا  تفگ ، نخـس  دایز  نبا  هتـساوخ  ِفالخ  ربنم ، رب  نوچ  درک و  ریگتـسد  ار  وا  میمت  نب  نیـصح 

هیلع نیـسح  ماما  يارب  نایفوک  ياه  هماـن  لـماح  هک  تسا  یناـسک  زا  سیق  (. 11/364 ، 3/378 فارـشالا ، باسنا  5/395 ؛ يربطلا ،
زا سپ  مه  ار  ماما  یلـصا  ریفـس  ملـسم ، رکیپ  و 394 .)  5/352 يربطلا ، خـیرات   ) درب ناـنآ  يارب  ماـما  زا  مه  يا  هماـن  دوب و  مالـسلا 

.دنتخادنا نیمز  رب  رصق  يالاب  زا  تداهش ،
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هفوکلا نم  جرخی  مل  ّهنأ  انثدـح  دـق  لقع و  قدـص و  يأر و  وذ  اّنم  ؤرما  وه  هتلأسم و  كانیفک  هربخ و  کل  انأربتـسا  هَّللاو  دـقف  انلق :
.امهیلع هَّللا  همحر  نوعجار ، هیلإ  ّانإ  هَّلل و  انإ  لاقف : .امهلجرأب  قوسلا  یف  نارجی  امهآر  هورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  لتق  یّتح 

کل سیل  ّهنإف  .اذـه  کناکم  نم  تفرـصنا  اـّلإ  هیبصلا  ءـالؤه  کـتیب و  لـهأ  کـسفن و  یف  هَّللا  كدـشنن  اـنلقف : .ارارم  کـلذ  ددری 
ردابف ملسم ؟ لتق  دقف  نورت  ام  مهل : لاقف  لیقع  ینب  یلإ  نیسحلا  رظنف  .کیلع  اونوکی  نأ  مهنم  فوختن  لب  هعیش  رـصان و ال  هفوکلاب 

انیلع لبقأف  .انبحاص  قاذ  ام  قوذن  وأ  انرأث  بیصن  یتح  عجرن  هَّللاو ال  ال  فرـصنن ؟ انبحاص و  لتقیأ  عجرن ، هَّللاو ال  اولاق : لیقع و  ونب 
هل لاقف  یلاعت  هَّللا  امکمحر  لاقف : کل  هَّللا  راخ  هل : انلقف  .ریـسملا  یلع  هیأر  مزع  دق  ّهنأ  انملعف  .ءالؤه  دـعب  شیعلا  یف  ریخ  ال  لاق : و 

اولدع کنع و ال  اولدع  ام  عرـسأ و  کیلإ  اوناکل  کیلإ  ساّنلا  رظن  هفوکلا و  تمدـق  ول  ملـسم و  لثمب  تنأ  ام  هَّللاو  ّکنإ  هباحـصأ :
.تکسف ًادحأ  کب 

زا هک  نآ  زا  شیپ  تفگ  وا  .دوب  میهف  وگتسار و  رظن ، بحاص  يدرف  ام و  هلیبق  زا  وا  .میدیـسرپ  وا  زا  میدرک و  ار  راک  نیا  ام  میتفگ 
«، نوعجار هیلإ  ّانإ  هَّلل و  ّانإ  : » دومرف ماما  .دنا  هدناشک  رازاب  رد  ار  ناشندـب  هتـشک و  ار  یناه  ملـسم و  تسا  هدـید  دـیایب ، نوریب  هفوک 

نارتخد نیا  هداوناخ و  دوخ و  هک  میهد  یم  مسق  ار  امـش  میتفگ : ام  .درک  رارکت  راب  دـنچ  ار  تالمج  نیا  .داب  نانآ  رب  ادـخ  تمحر 
نادنزرف هب  ماما  .دننک  مادقا  امش  هیلع  میسرت  یم  هکلب  دنتسین  امش  هعیـش  روای و  هفوک ، مدرم  نوچ  .دیورب  اجنیا  زا  دیهد و  تاجن  ار 

یمنرب مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ : هلـصافالب  لیقع  نادـناخ  دـینک ؟ یم  هچ  تسا ، هدـش  هتـشک  ملـسم  دومرف : ناـنآ  هب  تسیرگن و  لـیقع 
ود ام -  هب  ماما  .میریمب  وا  دـننامه  ای  میریگب  ار  وا  ماقتنا  ات  میدرگ  یمنرب  زگره  میدرگرب ؟ ام  دوش و  هتـشک  اـم  لـیماف  اـیآ  .میدرگ 

همادا هب  ممصم  ترضح ، نآ  هک  میتسناد  ام  .درادن  يریخ  یگدنز  یناه -  ملسم و  اه -  نیا  زا  سپ  دومرف : درک و  ور  يدسا -  درم 
هب رگا  یتسین و  ملـسم  لثم  وت  دنتفگ : یم  وا  هب  شنارای  .درک  اعد  ام  يارب  مه  وا  دنادرگ و  ررقم  ریخ  تیارب  ادخ  میتفگ : .تسا  هار 

ماما .دـنور  یمن  ترانک  زا  دـننک و  یمن  نیزگیاج  یـسک  اب  ار  وت  دـندنویپ و  یم  وت  هب  تعرـس  هب  دـننیبب  ار  وت  مدرم  يورب و  هفوک 
.دزن یفرح 
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قلخ نیـسحلا  عبت  دق  ناک  رطقی و  نب  هَّللادبع  هعاضرلا  نم  هیخأ  لتقم  كانه  هیلع  دروف  هلابز  یلإ  یهتنا  یتح  نیـسحلا  راس  ّمث  لاق :
اوبثو هفوکلا  لهأ  ّنإ  الأ  لاقف : ًابیطخ  مهیف  ماق  هلابزب  راص  املف  هل  رومألا  هماقتـسا  نونظی  اوناـک  مهنـأل  اـهب  ّرمی  یتلا  هاـیملا  نم  ریثک 

جرح و ریغ  نم  فرـصنیلف  فرـصنی  نأ  مکنم  ّبحأ  نمف  هعاضرلا  نم  یخأ  اولتق  امهولتقف و  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  یلع 
هبحصی نأ ال  دارأ  امنإ  هکم و  نم  هعم  اوءاج  نیذلا  هباحـصأ  یف  یقب  یّتح  الامـش  انیمی و  اوذخأ  سانلا و  قّرفتف  مامذ  اّنم  هیلع  سیل 

.هریصب یلع  ّالإ  ناسنإ 

اذـه ّنإ  نایدـسألا : لاقف  هفوکلا  لیخن  تیأر  لاق : تربک ؟ ّمم  نیـسحلا : لاقف  ربکأ  هَّللا  هعم  ناک  نمم  لجر  لاقف  اهنم  راس  مث  لاـق :
.کلذ يرأ  هَّللاو  انأ  و  لاقف : لیخلا  ناذآ  حامرلا و  هّنسأ  يرن  هَّللاو  الاق : هنایرت ؟ امف  نیسحلا : لاق  .هفوکلا  لخن  هیف  يری  ام  ناکم 

وا هب  رطُقب  نب  هَّللادبع  شا  يریـش  ردارب  ندـش  هتـشک  ربخ  اج  نآ  رد  .دیـسر  هلابز  هب  ات  دومیپ  یم  هار  نانچمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
یم روصت  نوچ  دـندوب ؛ هتـسویپ  وا  هب  درک  یم  روبع  اج  نآ  زا  ماما  هک  ییاه  يدابآ  زا  يداـیز  مدرم  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  .دیـسر 
لها هک  دینادب  دومرف : دناوخ و  هبطخ  نانآ  يارب  ماما  دندیسر ، هلابز  هب  هک  یماگنه  .دوب  دهاوخ  ترضح  نآ  عفن  هب  عاضوا  دندرک 
دراد تسود  سکره  .دنا  هتـشک  مه  ار  ما  یعاضر  ردارب  .دنا  هتـشک  ار  اه  نآ  هدیروش و  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  رب  هفوک 
دندش هدنکارپ  تسار  پچ و  هب  مدرم  ماگنه ، نیا  رد  .تسین  وا  هدهع  رب  يزیچ  ددرگرب و  دناوت  یم  یلکـشم  چیه  یب  ددرگرب ، هک 

شهارمه تخانش  تریصب و  نودب  یسک  تساوخ  یم  ماما  .دندوب  هدمآ  شهارمه  هکم  زا  هک  دندنام  وا  اب  یهورگ  طقف  هک  نیا  ات 
.دشابن

ّرح رکشل 

: درک ضرع  یتفگ ؟ ریبکت  هچ  يارب  دومرف : ماما  .دادرـس  ربکا  هَّللا  يادـن  شناراـی  زا  یکی  هک  نیا  اـت  داد  همادا  دوخ  هار  هب  هاـگ  نآ 
سپ دومرف : ماما  .دید  ناوت  یمن  ار  هفوک  ياه  لخن  اجنیا  زا  دنتفگ : ناوراک  هارمه  يدسا  درم  ود  نآ  .مدید  ار  هفوک  ياه  ناتسلخن 

.منیب یم  نینچ  مه  نم  دومرف : ماما  .مینیب  یم  ار  نابسا  شوگ  اه و  هزین  ناکیپ  هک  ادخ  هب  دنتفگ : تسیچ ؟
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نع هیلإ  لیمت  کبنج  یلإ  مسح  وذ  اذه  یلب  الاقف : دـحاو ؟ هجوب  موقلا  لبقتـسن  انروهظ و  یف  هلعجنف  هیلإ  أجلن  أجلم  انل  لهف  لاق : مث 
.هعم انأ  راسیلا و  تاذ  هیلإ  ذخأف  دیرت  امک  وهف  هیلإ  موقلا  تقبس  نإف  كراسی 

بیساعیلا و مهتنـسأ  ّنأک  انیلإ  اولدع  قیرطلا  نع  انلدع  انوأر  املف  انلدع  اهانیبتف و  لیخلا  يداوه  انیلع  تعلط  نأ  نم  عرـسأب  ناک  امف 
فلأ ءاهز  موقلا  ءاج  اهیف و  لزنف  تبرـضف  هینبأب  نیـسحلا  رمأ  .هیلإ و  مهانقبـسف  مسح  يذ  یلإ  انقبتـساف  ریطلا  هحنجأ  مهتاـیار  ّنأـک 

نومتعم هباحصأ  نیـسحلا و  هریهظلا و  ّرح  یف  نیـسحلا  لباقم  هلیخ  وه و  فقو  یتح  یتأف  یمیمتلا  یحایرلا  دیزی  نب  رحلا  عم  سراف 
اوناک اووترا و  یتح  مهوقـسف  .ًافیـشرت  لیخلا  وفـشر  ءاملا و  نم  مهوورأ  موقلا و  اوقـسا  هباحـصأل : نیـسحلا  لاقف  مهفایـسأ  ودـلقتم 
ًاثالث اهیف  ّبع  اذإف  سرفلا  نم  اهنوندی  مث  ءاملا  نم  ساسطلا  عاصقلا و  نوؤلمی  اولبقأ  قدحلا و  ّالإ  مهنم  يری  حالـسلا ال  یف  نیکاش 

.اهرخآ نع  اهوقس  یتح  رخآ  یقس  هنع و  تلزع  ًاسمخ  وأ  ًاعبرأ  وأ 

نآ میشاب ؟ هجاوم  هورگ  نیا  اب  وربور  زا  دشاب و  ظوفحم  نامرس  تشپ  ات  میرب  هانپ  نآ  هب  هک  تسه  یهاگ  هانپ  ایآ  دیـسرپ : هاگ  نآ 
.یبای یم  تسد  تدوصقم  هب  یـسرب ، هفوک ) رکـشل   ) نانآ زا  رتدوز  رگا  .تسام  تسار  فرط  هک  تسه  مُسُح » وذ  ، » هلب دنتفگ : ود 

.میدوب وا  اب  ام  دش و  فرحنم  تسار  بناج  هب  ماما 

نب رح  اب  راوس  رازه  دودـح  اب  مه  هورگ  نآ  .میدرک  لزنم  دـندز و  ار  اه  همیخ  داد  روتـسد  ماما  میتفر و  مسح  وذ  هب  رتدوز  اـم  سپ 
تـسد هب  ریـشمش  رـس و  رب  همامع  شنارای  ماما و  .دـندز  ودرا  زور  مین  يامرگ  رد  ماـما  ربارب  رد  دـندمآ و   (1) یمیمت یحایر  دیزی 

بآ ار  ّرح  رکشل  ماما ، ناهارمه  سپ  .دینک  باریس  مه  ار  نابسا  دیهد و  بآ  ار  نانآ  دومرف : شنارای  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  .دندوب 
رپ بآ  زا  ار  اه  تشت  یبوچ و  ياه  فرظ  دش ، یم  هدید  ناشنامشچ  طقف  دندوب و  حّلسم  اپ  ات  رس  هک  نانآ  .دندش  باریـس  ات  دنداد 
هب دـنتفرگ و  یم  رب  نآ  زا  دـندرک ، یم  بآ  فرظ  رد  رـس  راب  جـنپ  ای  راهچ  هس ، نابـسا  یتقو  .دـندروآ  یم  نابـسا  کیدزن  هدرک و 

.دندش باریس  همه  ات  دنداد  یم  رگید  بسا 
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لاق شطعلا  نم  یـسرفب  یب و  ام  نیـسحلا  يأر  املف  هباحـصأ  نم  ءاج  نم  رخآ  یف  تئجف  ذئموی  رحلا  عم  تنکف  ناعط : نب  یلع  لاق 
ءاقسلا نم  ءاملا  لاس  تبرش  املک  تلعجف  برشا  لاقف : هتخنأف  لمجلا  خنأ  لاقف : ءاقسلا  يدنع  هیوارلا  ّنأل  مهفأ  ملف  هیوارلا  خنأ  یل :

یجم ء ناک  .یسرف و  تیقـس  تبرـشف و  هفطعف  ماقف  لعفأ ؟ فیک  ردأ  مل  هفطعأ و  دارأ  هنأ  مهفأ  ملف  ءاقـسلا  ثنخأ  نیـسحلا : لاقف 
فلأ یف  هیدی  نیب  ّرحلا  مدقی  هیسداقلا و  لزنی  نأ  هرمأ  ریمن و  نب  نیصحلا  ثعب  دایز  نب  هَّللادیبع  ناک  هیـسداقلا و  نم  دیزی  نب  رحلا 

.نیسحلا مهب  لبقتسی  سراف 

نب ّرحلا  اولاق : مکدئاق ؟ نم  و  نیـسحلا : لاقف  دایز  نب  هَّللادیبع  ریمألا  باحـصأ  نحن  اولاق : متنأ ؟ نم  موقلا ! اهیأ  نیـسحلا : لاقف  لاق :
! هَّللادبعابأای کیلع  لب  رحلا : لاق  انیلع ؟ مأ  انلأ  رح ! ای  : نیسحلا هادانف  یمیمتلا  یحایرلا  دیزی 

ار مبسا  نم و  یگنشت  مالسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  .میدیـسر  هک  مدوب  وا  دارفا  نیرخآ  وزج  رح و  رکـشل  رد  نم  دیوگ : ناعط  نب  یلع 
: دومرف هرابود  .تسا  کشَم »  » يانعم هب  هیوار  ام  ناـبز  رد  نوچ  مدـیمهفن  ار  نآ  ياـنعم  نم  یلو  .ناـباوخب  ار  هیوار » : » تفگ دـید ،
: تفگ مالسلا  هیلع  نیـسح  .تخیر  یم  کشم  زا  بآ  مدیـشون  یم  بآ  یتقو  شونب ، دومرف   (1) .مدرک نینچ  نم  ناـباوخب و  ار  رتش 
ار مبـسا  مدیـشون و  بآ  نم  تفرگ و  جک  ار  نآ  دش و  دنلب  شدوخ  ماما  .منک  هچ  متـسناد  یمن  مدیمهفن و  نم  نک ، جک  ار  کشم 

(2) .مدرک باریس 

شیپ راوس  رازه  اب  ار  ّرح  مه  نیصح  داتسرف و  اج  نآ  هب  ار  ریمن  نب  نیصح  دایز ، نبا  نوچ  دوب  هدمآ  هیسداق  تمـس  زا  دیزی  نب  رح 
.دش وربور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  هک  داتسرف 

: دومرف .میتسه  دایز  نب  هَّللادیبع  ریما  ياهورین  ام  دنتفگ : دـیتسیک ؟ امـش  دیـسرپ  رح  باحـصا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیوگ : يوار 
هیلع تفگ : ام »؟ هیلع  ای  یتسه  ام  فرط  ّرح ! يا  : » درک ادص  ار  وا  ماما  .یمیمت  یحایر  دیزی  نب  رح  دـنتفگ : تسیک ؟ امـش  هدـنامرف 

! هَّللادبعابا يا  وت 

ص:45

؛ تسا هدوب  رتش  ینعی  روآ  بآ  ناویح  هیوار ،»  » زا ماـما  دوصقم  .تسا  هفوک  زاـجح و  هجهل  فـالتخا  لـیلد  هب  عوضوم  نیا  . 42 - 1
.تسا هتفگ  یم  کشم  ینعی  تسا  نآ  رد  بآ  هچنآ  هب  ار  هیوار  یفوک  درم  نآ  یلو 

! دندرک وا  اب  هک  نانچ  ناتریسد  قالخا ب  تسا و  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  قالخا  هریس و  . 43 - 2
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جاجحلل نیسحلا  لاقف  رهظلا  هالـص  تند  یتح  نیـسحلل  ًاقفاوم  رحلا  لزی  ملف  .میظعلا  یلعلا  هَّللاب  ّالإ  هوق  لوح و ال  ال  نیـسحلا : لاقف 
.یلصن یّتح  هالصلا  مقأ  هَّللا و  کمحری  نّذأ  قورسم : نب 

لب ال ، ّرحلا : لاقف  یباحصأب ؟ یلصا  انأ  کباحصأب و  یّلصت  نأ  دیرتأ  دیزی ! نبای  رحلاب : نیسحلا  حاص  غرف  اّملف  رهظلل  جاجحلا  نّذأف 
املف ًاعیمج  نیرکسعلاب  یّلصف  هالّصلل  نیسحلا  مّدقت  ماقأف و  مقأ  جاجحلل : لاقف  هَّللادبع ! ابأ  ای  کتالـصب  یلـصن  نحن  یلـصت و  تنأ 

مکیلإ هرذـعم  سانلا ! اهیأ  لاق : مث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دـمحف  نیلعن  ءادر و  رازإ و  یف : ناـک  هفیـس و  مئاـق  یلع  ًاـئکتم  ًاـمئاق  بثو  غرف 
یلع تمدـق  مکبتک و  ینتتأ  یّتح  مکدـلب  یلإ  مدـقأ  مل  هیاور : یف  مکتآ و  مل  ینإ  نیملـسملا  نم  رـضح  نم  یلا  هَّللا و  یلإ  اهمدـقا 
نإف مکتئج  دـقف  کلذ  یلع  متنک  نإف  قحلا  يدـهلا و  یلع  کب  انعمجی  نأ  هَّللا  لعلف  ماـمإ  اـنیلع  سیل  هنإـف  اـنیلإ  مدـقأ  نأ  مکلـسر 

ینوطعت

قورـسم نب  جاّجَح  هب  ماما  .دـش  کیدزن  رهظ  زامن  ماگنه  ات  دوب  ماما  هارمه  ّرح  .میظعلا  یلعلا  هَّللاب  ّالا  هوق  لوح و ال  ال  تفگ : ماـما 
.میناوخب زامن  ات  وگب  هماقا  ناذا و  دنک  تتمحر  ادخ  دومرف :

؟ منارای اب  نم  یناوخ و  یم  زامن  تباحـصا  اب  ایآ  دیزی ! نبا  يا  هک  درک  ادن  ار  ّرح  ماما ، دش  مامت  نوچ  تفگ و  ار  رهظ  ناذا  جاّجح 
رکشل ود  داتسیا و  شیپ  ماما  تفگ و  هماقا  وا  .وگب  هماقا  دومرف : جاجح  هب  ماما  .مینک  یم  ادتقا  وت  هب  ام  هَّللادبعابا ! يا  هن ، تفگ : ّرح 

هدیشوپ نیلعن  ابع و  نهاریپ و  هک  یلاحرد  درک  هیکت  شریشمش  هتـسد  رب  دیـسر ، نایاپ  هب  زامن  نوچ  .دندناوخ  زامن  ترـضح  نآ  اب 
هک یتقو  رگم  مدماین  امش  فرط  هب  نم   (1) .مهد حیضوت  ار  یبلاطم  تسا  مزال  مدرم ! يا  دومرف : درک و  ادخ  يانث  دمح و  سپ  .دوب 
رب وت  هلیـسو  هب  ار  ام  دـنوادخ  تسا  دـیما  .میرادـن  ییاوشیپ  نوچ  ایب  ام  يوس  هب   » هک دـندمآ  ناتیاه  کیپ  دیـسر و  امـش  ياه  هماـن 

، ما هدمآ  دیتسه  یقاب  فرح  نیا  رب  رگا  نونکا  دوش .» نومنهر  تیاده  یتسرد و 

یمودـقل نیهراک و  یمدـقمل  متنک  اولعفت و  مل  نإ  مکرـصم و  یلإ  مکعم  لخدأ  مکقیثاوم  مکدوهع و  نم  هب  قثأ  هیلإ و  نئمطأ  اـم 
(2) .مکیلإ تئج  هنم  يذلا  ناکملا  یلإ  مکنع  تفرصنا  نیضغاب  مکیلع 

ص:46

تجح ماـمتا  یعوـن  نداد و  حیـضوت  ياـنعم  هب  تسا  هتخیر  مه  هب  يردـق  اـجنیا  رد  هک  مکیلا » هَّللا و  یلا  هرذـعم   » تراـبع . 44 - 1
.تسا ندومن 

.دراد ییاه  توافت  اه و  ییاجباج  حوتفلا  باتک  اب  يدعب  تارابع  . 45 - 2
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یتأ امهجرخأف و  نیجرخلا  یلإ  جرخا  ناعمـس ! نب  هبقع  ای  نیـسحلا : لاقف  لوقت ؟ یتلا  بتکلا  هذـهب  يردـن  ام  اـنإ  هَّللاو  ّرحلا : لاـقف 
درو باتک  اذإ  لاحلا و  کلت  یلع  مهانیبف  ءالؤه  نم  انـسل  انإ  رحلا : لاقف  هیدـی  نیب  بتکلا  رثنف  هفوکلا  لهأ  بتک  نم  نیءولمم  امهب 

یلع و ال نب  نیـسحلاب  عجعجف  اذه  یباتک  كاتأ  اذإف  ّرح ! ای  دـعب  امأ  یحایرلا : دـیزی  نب  رحلا  یلإ  دایز  نب  هَّللادـیبع  نم  هفوکلا  نم 
.مالسلاو کیلإ  يرمأ  ذافناب  یتأت  یتح  کقرافی  کمزلی و ال  نأ  یلوسر : ترمأ  دق  ینإف  هب  ینیتأت  یتح  هقرافت 

باتک یلع  درو  دق  هنإ  مکحی  و  لاق : ّمث  مهاعدف  هباحصأ  تاقث  یلإ  ثعب  باتکلا  ّرحلا  أرق  املف 

یمن نینچ  رگا  میآ و  یم  امـش  رهـش  هب  ناتهارمه  منک ، هیکت  نآ  رب  مشاب و  هتـشاد  نانیمطا  هک  دیدنب  یم  نم  اب  ینامیپ  دهع و  رگا 
.مدرگ یم  زاب  ما  هدوب  هک  ییاج  هب  مدرگ و  یمرب  اجنیا  زا  دیوش ، یم  تحاران  هکلب  دیراد  هارکا  مندمآ  زا  دینک و 

هاگ نآ  .روایب  ار  نیجرخ  ناعمـس ! نب  هبقع  يا  دومرف : ماما  .میرادن  ربخ  ییوگ  یم  هک  ییاه  همان  زا  ام  دنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : ّرح 
نبا نآ  رد  هک  دیـسر  هفوک  زا  يا  همان  لاح  نیمه  رد  .میتسین  اهنیا  وزج  ام  تفگ : ّرح  .تخیر  شیوربور  دروآ و  نوریب  ار  اـه  هماـن 

.يروایب نم  شیپ  ار  وا  ات  وشن  ادـج  وا  زا  ریگب و  گنت  یلع  نب  نیـسح  هب  دیـسر  ما  همان  هک  یماگنه  : » دوب هتـشون  نینچ  ّرح  هب  دایز 
(1) «. مالسلاو ینک ، ارجا  ار  مروتسد  ات  دوشن  ادج  وت  زا  دشاب و  وت  هارمه  ات  ما  هداد  نامرف  ار  ما  هداتسرف  نم 

ص:47

عجعج  » همان هک  یتروص  رد  .دنناد  یم  لحم  نیا  رد  ار  همان  نیا  هک  تسا  یمزراوخ  مثعا و  نبا  تالاکـشا  زا  یکی  مه  نیا  . 46 - 1
.دوب دایز  نبا  زا  ّرح  راسفتسا  باوج  نیا  عقاو  رد  .دش  غالبا  رح  هب  دعب  لزنم  دنچ  تسالبرک و  رد  ماما  فقوت  هب  طوبرم  نیـسحلاب »

: ك.ر  } دریگ شیپ  رد  هنیدـم  هفوک و  زا  ریغ  یهار  ترـضح ، نآ  دـندرک  قفاوت  دور و  هفوـک  هب  وا  هارمه  دـشن  رـضاح  ماـما  نوـچ 
، دیآ یم  رضاح ) باتک...ص   ) دعب هحفـص  دنچ  هک  يا  همان  اب  ار  همان  نیا  یمزراوخ  وا  عبت  هب  مثعا و  نبا   {. 5/408 يربطلا ، خیرات 

.دنا هدرک  رارکت  اجنیا  رد  ار  ماما  فقوت  روتسد  عقاو  رد  دنا و  هدرک  طلخ 
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ینرمأی دایز  نب  هَّللادـیبع  زا  يا  همان  امـش ! رب  ياو  تفگ : نانآ  هب  تساوخ و  ار  دوخ  نانیمطا  دروم  نارای  دـناوخ ، ار  هماـن  ّرح  نوچ 
ًادبأ کلذ  یلإ  ینبیجت  یسفن و ال  ینعواطت  ام  هَّللاو  هءوسی و ال  امب  نیسحلا  یلع  مدقأ  نأ 

هل لاـقف  کـما ؟ کـتلکث  تئج  میف  هل : لاـق  داـیز و  نبا  لوسر  یلإ  يدـنکلا  ءاثعـشلا  اـبأ  ینکی : رحلا  باحـصأ  نم  لـجر  تفتلاـف 
تکلهأ کمامإ و  ّکبر و  تیـصع  دـقل  يرمعل  ءاثعـشلا : وبأ  هل  لاقف  يریمأ  هلاسرب  تئج  یتعیبب و  تیفو  یماـمإ و  تعطأ  لوسرلا :

ِهَمایِْقلا ال َمْوی  ِراَّنلا َو  َیلِإ  َنوُعْدـی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  هَّللا : هیف  لاق  يذـلا  کمامإ  ماـمإلا  سئبف  ًاراـن ، ًاراـع و  هَّللاو  تبـستکا  کـسفن و 
.َنوُرَْصنی

بثو هتالص  نم  فرصنا  املف  نیرکسعلاب  یّلصف  نیسحلا  مّدقت  ماقأ و  نّذأف و  ناذألاب  ًاضیأ  هنذؤم  نیسحلا  رمأف  رصعلا  هالص  تند  و 
هَّللا ءاضر  نکی  هلهأل  قحلا  اوفرعت  یلاعت و  هَّللا  اوقتت  نإ  مکنإف  سانلا ! اهیأ  دعب  امأ  لاق : ّمث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دمحف  هیمدـق  یلع  ًامئاق 

مکنع

هاگ چیه  دریذپ و  یمن  ار  يراک  نینچ  ملد  زگره  .درادن  شوخ  هک  منک  يدروخرب  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هک  هدیسر  نم  هب  هَّللادیبع 
.منک نینچ  متسین  لیام 

تسا يروتسد  هچ  نیا  دنیشن ، تیازع  هب  تردام  تفگ : درک و  ور  دایز  نبا  هداتسرف  هب   (1) يدنک ءاثعشلاوبا  مان  هب  شنارای  زا  یکی 
مـسق مناج  هب  تفگ : ءاثعـشلاوبا  .ما  هدروآ  ار  مریما  همان  ما و  هدرک  افو  ار  متعیب  تعاطا و  ار  میاوشیپ  تفگ : کـیپ  يا !؟ هدروآ  هک 
يارب ار  منهج -  شتآ  ران -  راع و  مسق  ادـخ  هب  یتخادـنا و  تکاله  هب  ار  شیوخ  يدرک و  نایـصع  ار  دوخ  ماـما  راـگدرورپ و  هک 

ای میداد -  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  دـیامرف : یم  شا  هراـبرد  دـنوادخ  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، یماـما  دـب  وت  ياوشیپ  .يا  هتفرگ  دوخ 
(2) (. دنوش یمن  يرای   ) دور یمن  نانآ  يرای  هب  یسک  تمایق ، زور  رد  دنناوخ و  یم  شتآ  تمس  هب  هک  دنا -  ینایاوشیپ  نانآ 

سپ .دندناوخ  زامن  ترضح ، نآ  تماما  هب  رکشل  ود  دیوگ و  هماقا  ناذا و  هک  تفگ  ار  دوخ  نذؤم  ماما ، دیسر و  رـصع  زامن  ماگنه 
ياضر دیسانشب ، شلها  يارب  ار  قح  دیشاب و  هتشاد  اوقت  رگا  مدرم ! يا  دومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  داتسیا و  رگید  راب  زامن  زا 

.دیا هدروآ  تسد  هب  ار  ادخ 

ص:48

تسویپ و ترضح  نآ  هب  ماما ، اب  هزرابم  ندش  يّدج  زا  سپ  یلو  دوب  هفوک  رکشل  رد  ادتبا  يدنک  دایز  نب  دیزی  ءاثعـشلاوبا  . 47 - 1
دـهد و یم  ربخ  شکاپ  نطاب  زا  مه  دایز  نبا  هداتـسرف  اب  وا  يوگتفگ  {. 3/405 فارشالا ، باسنا   } دیسر تداهـش  هب  وا  باکر  رد 

.دور یمن  راظتنا  وا  يارب  ماجنارس ، نآ  زج 
هیآ 41. صصق ، هروس  . 48 - 2
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مکیف نیرئاسلا  مهل و  سیل  ام  نیعّدـملا  ءالؤه  نم  مکیلع  رومالا  هذـه  هیالوب  یلوأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  مکیبن  تیب  لهأ  انإ  و 
.مکنع تفرصنا  مکبتک  هب  تءاج  ام  فالخ  یلع  مکیأر  ناک  انقح و  متلهج  انومتهرک و  نإ  ناودعلا و  روجلا و  ملظلاب و 

هَّللادـیبع ریمألا  یلع  کب  مدـقن  یّتح  کقرافن  نأ ال  كانیقل  نإ  انرمأ  هَّللا ! لوسر  نبای  لاق : مث  الّوأ  هب  باجأ  ام  لـثمب  ّرحلا  هباـجأف 
يذـلا ام  رظنن  یّتح  نبکریل  ءاسنلا  اولمحا  لاقف : هباحـصأ  یلإ  تفتلا  ّمث  .کلذ  نم  یندأ  توملا  دـیزی ! نب  ای  لاق : نیـسحلا و  مّسبتف 

لیخ تمدقتف  .مهیدیأ  نیب  ءاسنلا  اوقاس  اوفرصنیل و  نیـسحلا  باحـصأ  بکر  ءاسنلا و  نبکرف  لاق : .هباحـصأ  اذه و  عنـصی  نأ  ردقی 
نأ دیرت  يذلا  ام  دیزی ! نبای  کّما  کتلکث  ّرحلاب : حاص  هفیس و  یلإ  هدیب  نیـسحلا  برـضف  ریـسملا  نیب  مهنیب و  تلاحف  هفوکلا  لهأ 

کّما رکذ  یلإ  یل  ام  هَّللاو  نکل  ناک و  نم  انئاک  هیلع  اهتددرل  برعلا  نم  كریغ  اهلاق  ول  هَّللادبع ! ابأ  ای  هَّللاو  امأ  رحلا : لاقف  عنـصت ؟
.ریمألا یلإ  کب  قلطنأ  نأ  نم  یل  ّدب  ّهنأ ال  ریغ  لیبس  نم 

ياعدا دنرادن -  ار  یقح  نینچ  هک  نایعدم  نیا  زا  مییامـش  رب  تیالو  هب  رتراوازـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ناتربمایپ  تیب  لها  ام 
یمن ار  ام  قح  دیآ و  یمن  ناتـشوخ  ام  زا  رگا  .دننک  یم  راتفر  امـش  اب  روج  ملظ و  هب  هک  نانآ  و  تسین -  ناشقح  هک  دـنراد  يزیچ 

.مدرگ یم  زاب  امش  دزن  زا  تسا ، ناتیاه  همان  فالخرب  ناترظن  دیسانش و 

میوشن ادج  وت  زا  میدرک  دروخرب  وت  اب  رگا  میراد  روتـسد  ام  هَّللا ! لوسر  نبای  تفگ : هاگ  نآ  داد ؛ ماما  هب  ار  یلبق  خساپ  دننامه  ّرح 
تسا رت  تحار  راک  نیا  زا  ندرم  دیزی ! دنزرف  يا  دومرف : درک و  یمسبت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .میربب  هَّللادیبع  ریما  دزن  ار  امـش  ات 

ات دینک  راوس  اه  بکرم  رب  ار  نانز  دومرف : درک و  شنارای  هب  ور  ماما  سپس  میوش -  یمن  دایز  نبا  میلـست  میوش  هتـشک  رگا  ینعی  - 
دـندرگرب و ات  دـندش  راوس  مه  ماما  ناراـی  دـندش و  راوس  اـه  بکرم  رب  ناـنز  .درک  دـنهاوخ  هچ  هورگ  نیا  تسیچ و  ریدـقت  مینیبب 
هب تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـگنه ، نیا  رد  .درک  عنم  ناـنآ  نتفر  زا  هفوـک  رکـشل  یلو  دنداتـسرف  رت  شیپ  ار  اـه  نز  بکرم 

نیا رگا  دنگوس  ادخ  هب  هَّللادبعابا ! يا  تفگ : ّرح  ینک ؟ هچ  یهاوخ  یم  دنیشنب ، تیازع  هب  تردام  ّرح ! يا  دز : دایرف  درب و  ریـشمش 
وت هک  مرادـن  مه  يا  هراچ  یلو  مربب ، مان  ار  وت  ردام  مناوت  یمن  نکیل  مداد ، یم  باوج  ار  نآ  لـثم  تفگ  یم  رگید  یـسک  ار  نخس 

.مربب ریما  دزن  ار 

ص:49
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لاقف یباحصأ  سفنأ  یسفن و  بهذت  وأ  کقرافا  (1) ال  هَّللاو نذا  رحلا : هل  لاقف  یسفن  بهذت  وأ  کعبتأ  هَّللاو ال  نذا  نیسحلا : لاقف 
لاقف کنم  قلخلا  تحرأ  کتلتق  نإ  دایز و  نبا  یلإ  یسأر  تلمح  ینتلتق  نإف  یلإ  زربا  یباحصأ و  کباحـصأ و  نذإ  رذف  نیـسحلا :

كرمأ نم  یـشب ء  هَّللا  ینیلتبی  نأ  هراک  هَّللاو  انأ  ریمألا و  یلع  کب  مدـقأ  وأ  کقرافا  نأ ال  ترما  امنإ  کـلاتقب و  رمؤا  مل  ینإ  رحلا :
ینإ كّدج و  هعافـش  وجری  وه  ّالإ و  هّمالا  هذه  نم  دحأ  همایقلا  یفاوی  ام  ّهنأ  ملعأ  انأ  کیلإ و  تجرخ  موقلا و  هعیب  تذخأ  ینأ  ریغ 
اذه یتقو  یف  هفوکلا  یلإ  عوجرلا  یلع  ردقأ  تسلف  هَّللادبع ! ابأ  ای  انأ  نکل  .هرخآلا و  اینّدلا و  رـسخأ  نأ  کتلتاق  انأ  نإ  فئاخل  هَّللاو 
یف هَّللا  كدشنا  انأ  هیلع و  ردقأ  ملف  قیرطلا  ینفلاخ  نیسحلا  ّنأ  ریمألا : یلإ  بتکأ  یّتح  تئش  ثیح  ضما  قیرطلا و  ریغ  ذخ  نکل  و 

!؟ لوتقم ینأب  ینربخت  ّکنأک  نیسحلا : لاقف  کسفن 

يردأ ال  نیسحلا : لاقف  .تئج  ثیح  نم  عجرت  نأ  ّالإ  کلذ  یف  کشأ  ال  هَّللادبع ! ابأ  ای  معن  هل  لاقف 

مهاوخن ادج  وت  زا  منارای  دوخ و  ندش  هتشک  تمیق  هب  مه  نم  تفگ : ّرح  .دمآ  مهاوخن  وت  لابند  موش ، هتشک  رگا  یتح  دومرف : ماما 
نم رگا  ربب و  دایز  نبا  يارب  ار  مرس  یتشک  ارم  رگا  .میگنجب  مینک و  اهر  ار  رگیدکی  نارای  تسا  روط  نیا  هک  لاح  دومرف : ماما  .دش 
ریما دزن  ار  وت  ای  مشاب  تهارمه  مرومأم  طقف  .مرادن  گنج  روتسد  نم  تفگ : ّرح  .دش  دنهاوخ  هدوسآ  تتسد  زا  مدرم  متـشک  ار  وت 
تما همه  هک  مناد  یم  ما و  هدمآ  وت  يوس  هب  (2) و  هدش مزلم  متعیب  مکح  هب  نم  .دنک  التبم  وت  راک  هب  ارم  ادخ  مرادن  تسود  مربب و 

هب مناوت  یمن  نم   (3) .مشاب هرخآلا  اینّدلا و  رسخ  مگنجب  وت  اب  رگا  مسرت  یم  .دنراد  وت  ّدج  تعافش  هب  دیما  تمایق ، زور  رد  ناملسم 
هیلع نیـسح  هک  مسیونب  هَّللادـیبع  هب  اـت  يورب  یهاوـخ  یم  اـج  ره  يریگ و  شیپ  رد  يرگید  هار  یناوـت  یم  وـت  یلو  مدرگرب  هفوـک 
رطخ هب  ار  تناـج  هک  مهد  یم  مسق  ار  وـت  نم  تفگ : ماـما  هب  هاـگ  نآ  .مرادـن  یـسرتسد  نآ  هب  نم  تفر و  يرگید  هار  هـب  مالـسلا 

؟ یهد یم  ارم  ندش  هتشک  ربخ  دومرف : ماما  .يزادناین 

مناد یمن  دومرف : ماما  .يدرگرب  هک  نیا  رگم  دوش ، یم  نینچ  منئمطم  هلب  تفگ : ّرح 

ص:50

.دش حالصا  هک  دوب  هدمآ  هَّللاو » ُندا   » دروم ود  ره  لصا  رد  . 49 - 1
.تسا تسرد  موقلا » هعیبب  تذخا  . 50 - 2

يارب ماما  داهنـشیپ  ًـالثم  .تسا  تواـفتم  يردـق  رگید  عباـنم  رد  هدرک  لـقن  مثعا  نبا  زا  یمزراوخ  هک  ّرح  ماـما و  يوگتفگ  . 51 - 3
.تسین رگید  بتک  رد  ّرح  نانخس  زا  یشخب  يرفن و  ود  هزرابم 
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هیقل و نیح  هّمع  نبا  هفّوخف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هرـصن  دـیری  وه  سوألا و  وخأ  لاق  امک  کل  لوقأ  ینکل  کل و  لوقأ  ام 
: هل لاقف  لوتقم  کنإف  بهذت ؟ نیأ  لاق :

یتفلا یلع  راع  توملاب  امف  یضمأس  [ 1]

ًاملسم دهاج  ًاقح و  يون  ام  اذإ 

هسفنب نیحلاصلا  لاجرلا  یساو  و  [ 2]

ًامرجم فلاخ  ًامومذم و  قراف  و 

اهءاقب دیرا  یسفن ال  مّدقا  [ 3]

امرمرع لازنلا  یف  ًاسیمخ  یقلتل 

ملا مل  ّتم  نإ  ممذا و  مل  تشع  نإف  [ 4]

امغرت شیعت و  نأ  ًالذ  کب  یفک 

نبای انأ  یئاطلا : يدـع  نب  حامرطلا  لاقف  هداجلا ؟ ریغ  یلع  قیرطلا  ربخی  دـحأ  مکیف  له  لاقف : هباحـصأ  یلع  نیـسحلا  لبقأ  مث  لاـق :
زجتری و حامرطلا  لعج  هباحـصأ و  نیـسحلا و  هعبتا  حامرطلا و  راـسف  انیدـیأ  نیب  نذإ  رـسف  نیـسحلا : لاـقف  قیرطلا  ربخأ  هَّللا ! لوسر 

: لوقی

گرم زا  ار  وا  شیومع  رسپ  هک  هاگ  نآ  ادخ و  لوسر  يرای  ماگنه  یسوا  درم  هک  میوگ  یم  ار  ینخس  یلو  مهد ، وت  هب  یخساپ  هچ 
: تفگ دناسرت ، یم 

اب ار  حلاص  نامدرم  .دـنک 2 - داهج  یناملـسم  لاح  اب  دـشاب و  قح  وا  دـصق  یتقو  تسین ، گنن  درمناوج  يارب  گرم  مور و  یم  - 1
یمن ار  شیاقب  منک و  یم  اـهر  ار  مناـج  .دـنک 3 - تفلاخم  ناراک  هانگ  اب  هدرک  كرت  ار  تسپ  دارفا  دـهد و  يرای  دوخ  يراکادـف 

یـشنزرس مدش  هتـشک  رگا  دش و  مهاوخن  یتمذم  مدـنام  هدـنز  رگا  .دـنک 4 - تاقالم  ار  نیگنـس  يرکـشل  دربن ، زور  رد  اـت  مهاوخ 
.دشاب كاخ  رب  تا  ینیب  یلو  ینک  یگدنز  هک  تسا  نآ  تلذ  نوچ  دوب ؛ دهاوخن 

.مدلب نم  تفگ : یئاط  يدع  نب  حاّمِرِط  تسه ؟ دلب  ار  یفارحنا )  ) یلصا ریغ  هار  امش  زا  یسک  ایآ  دومرف : درک و  ور  شنارای  هب  ماما 
دناوخ یم  مه  ار  زجر  نیا  درک و  نینچ  حاّمرط  .ورب  ولج  سپ  دومرف : ماما 

ص:51
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(1):

يرجز نم  يرعذت  ال  یتقان ! ای  [ 1]

رجفلا عولط  لبق  انب  ضما  و 

رفس ریخ  نایتف و  ریخب  [ 2]

رخفلا لهأ  هَّللا  لوسر  لآ 

ّرغلا هوجولا  ضیبلا  هداّسلا  [ 3]

رمسلا حامرلاب  نینعاطلا 

رتبلا حافصلاب  نیبراضلا  و  [ 4]

رجنلا میرکب  یلحت  یتح 

ردصلا بیحرلا  ّرحلا  دجاملا  [ 5]

رمأ ریخل  هَّللا  هب  یتأ 

رهّدلا ءاقب  هَّللا  هرمع  [ 6]

رکذلا تابیط  نم  هداز  و 

ّرضلا ًاعم و  عفنلا  کلام  ای  [ 7]

رصنلاب يدیس  ًانیسح  دیأ 

رفکلا ایاقب  نم  هاغطلا  یلع  [ 8]

رخص لیلس  نینیعللا  ینعأ 

رهعلا نبا  رهاعلا  دایز  نبا  و  [ 9]

ربلا وذ  هب  ّبر  ای  تنأف 

.ناسرب باتفآ  زا  شیپ  ار  ام  سرتن و  منار  یم  ار  وت  هک  نیا  زا  نم ! رتش  يا  - 1
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.دنتسه رخف  تمظع و  لها  ربمایپ و  نادناخ  هک  نارفس  مه  نیرتهب  نادرمناوج و  نیرتهب  هارمه  - 2

.دنگنج یم  هدنوشاهر )  ) زیت ياه  هزین  اب  هک  رظنم  شوخ  يور  دیفس  ناگرزب  - 3

.يوش هتسارآ  فیرش ، یبسن  بسح و  هب  ات ) نک  نینچ   ) .دننز یم  هبرض  هدنّرب ، ياهریمشمش  اب  و  - 4

.تسا هدروآ  راک  نیرتهب  يارب  ار  وا  ادخ  هک  هنیس  هداشگ  هدازآ  راوگرزب  - 5

.دیازفیب شا  یمان  شوخ  رب  درادب و  هدنز  ار  وا  ادخ  تسه  راگزور  ات  - 6

.امن يرای  يزوریپ  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نم  ياقآ  ررض ! عفن و  بحاص  يادخ  يا  - 7

.نایفسوبا لسن  زا  ناگدش  تنعل  ینعی  دنتسه  رفک  يایاقب  زا  هک  ینایغاط  رب  - 8

يا هدننک  ناسحا  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  وت  ادخ ! يا  .هدازانز  راک  دب  دایز  نبا  و  - 9

ص:52

لقن تسردان  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  یمزراوخ  مثعا و  نبا  تسین و  رگید  عبانم  رد  ماـما  يارب  هار  ییاـمنهار  حاـّمرط و  ناتـساد  . 52 - 1
ترـضح نآ  دزن  هفوک  زا  ار  نانآ  ات  دوب  ماما  ناراـی  زا  رفن  دـنچ  هار  دـلب  وا  هک  تسا  نیا  تسا  هدـمآ  يو  هراـبرد  هچنآ  .دـنا  هدرک 

{. 5/405 يربطلا ، خیرات  هب  دیرگنب   } .ماما يارب  هن  دناوخ ، ریسم  نیمه  رد  مه  ار  ریز  راعشا  .دروآ 
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(1).

نیسحلا رمأ  یف  همولی  رحلا  یلإ  دایز  نب  هَّللادیبع  نم  باتک  دروف  .تاناجهلا  بیذع  یلإ  لصو  یتح  نیـسحلا  رـسایتف  مثعأ : نبا  لاق 
هل لاقف  .ریسملا  نم  هعنم  هشیج و  یف  ًاضیأ  هضراع  دق  ّرحلا  اذإ  تاناجهلا و  بیذع  ءارو  نم  نیسحلا  حبـصأف  هیلع  قییـضتلاب  هرمأی  و 

لوسر نب  ای  تقدص  ّرحلا : لاقف  کتروشم ؟ انلبق  انذخأف و  قیرطلا  ریغ  یلع  ذخأن  نأ  انترمأ  دـق  تسلأ  كاهد ؟ ام  کلیو  نیـسحلا :
هیرقب لزنن  نذإ  انرذف  نیسحلا : لاق  .کیلع  قییضتلاب  ینرمأی  كرمأ و  یف  ینفعضی  ینبنؤی و  یلع  درو  ریمألا  باتک  اذه  نکل  و  هَّللا !

.هیرضاغلا وأ  يونین 

لاق هیاور : یف  .کلذـب و  ینذـخاؤی  ینبلاطی و  ًانیع  یلع  دایز  نبا  لعج  دـقف  کلذ  عیطتـسأ  هَّللادـبع ال  ابأ  ای  هَّللاو  ـال  رحلا : هل  لاـقف 
نب ریهز  هل  لاقی  هباحصأ  نم  لجر  نیـسحلل  لاقف  .یلع  ًانیع  هثعب  امنإ  یعم و  دایز  نبا  لوسر  اذه  کلذ و  عیطتـسأ  ام  هَّللاو  ال  رحلا :

: یلجبلا نیقلا 

ماما ندرک  فقوتم  روتسد 

رد ار  وا  هک  دیسر  ّرح  هب  دایز  نبا  زا  يا  همان  ماگنه  نیا  رد  .دیسر  تاناجِه  بیذُع  هب  ات  دنار  پچ  تمس  هب  ماما  مثعا ، نبا  هتفگ  هب 
دیسر و تاناجه  بیذع  تشپ  زا  ماما  .داد  یم  روتسد  يریگ  تخس  هب  ار  وا  هدرک و  شنزرس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  شدروخرب 
؟ هدمآ شیپ  هچ  وت ! رب  ياو  دومرف : وا  هب  ماما  .تشادزاب  یعرف  هار  رب  نتفر  زا  ار  وا  دش و  رهاظ  ترضح  نآ  ربارب  رد  شرکشل  اب  ّرح 

همان اما  هَّللا ؛ لوسر  نبای  ییوگ  یم  تسرد  تفگ  ّرح  میتسب ؟ راک  هب  ار  وت  نخـس  مه  ام  میورب و  ار  یلـصا  ریغ  هار  يدوب  هتفگن  ایآ 
اونین ياتسور  هب  راذگب  سپ  دومرف : ماما  .تسا  هداد  ار  وت  هب  تبسن  يریگ  تخس  روتـسد  هدرک و  شنزرـس  ارم  هک  هدمآ  ریما  زا  يا 

.میورب هیرضاغ  ای 

شرازگ ارم  راک  هک  هدرامگ  سوساج  نم  يارب  دایز  نبا  نوچ  مهدـب ، يا  هزاـجا  نینچ  مناوت  یمن  نم  هَّللادـبعابا ! يا  هن  تفگ : ّرح 
نم هارمه  داـیز  نبا  هداتـسرف  نوچ  مناوت  یمن  تفگ : ّرح  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  .دـیامن  ما  هذـخاؤم  فلخت  تروـص  رد  دـنک و 

: تفگ وا  هب  یلجب  نیق  نب  ریهُز  ماما ، نارای  زا  یکی  .تسه  مه  سوساج  ًانمض  تسا و 

ص:53

دوخ نیب  دنا و  هدروآ  عبانم  رگید  رب  هدایز  رگید ، راعـشا  زا  يرایـسب  دـننامه  ار  راعـشا  نیا  یمزراوخ ، وا  عبت  هب  مثعا و  نبا  . 53 - 1
.دراد دوجو  راعشا  لقن  رد  ییاه  توافت  مه  عبنم  ود  نیا 

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 65 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
http://www.ghaemiyeh.com


: نیـسحلا هل  لاقف  اذـه  دـعب  مهعم  انیتأی  نم  لاتق  نم  انیلع  نوهأ  هعاسلا  مهایإ  انلاتق  ّنإـف  موقلا  ءـالؤه  لـتاقن  اـنرذ  هَّللا ! لوسر  نباـی 
.ینوأدبی یتح  لاتقلاب  مهأدبأل  تنک  ام  نکل  و  ریهز ! ای  تقدص 

تعمدف .مهیلع  هَّللاب  انعتسا  مهانلتاق و  انولتاق  نإف  کلانه  نوکنف  تارفلا  ئطاش  یلع  اهنإف  ءالبرکب  لزنن  یتح  انب  رـسف  ریهز : هل  لاقف 
.ءالبلا برکلا و  نم  کب  ذوعأ  ینإ  مهّللا ! لاق : ءالبرک و  رکذ  نیح  نیسحلا  انیع 

.سراف فلأ  مه  نیذلا  هدنج  یف  هءاذح  ّرحلا  لزن  کلذ و  هعضوم  یف  نیسحلا  لزن  و 

: هیأر ě̠� هنأ نظی  نّمم  هفوکلا  فارشأ  یلإ  بتک  ضایب و  هاودب و  نیسحلا  اعد  و 

لاو و نب  هَّللادـبع  داّدـش و  نبا  هعاـفر  هبجن و  نب  بیـسملا  درـص و  نب  نامیلـس  یلإ  یلع  نب  نیـسحلا  نم  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مـسب 
: هتایح یف  لاق  دق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنأ  متملع  دقف  دعب  امأ  نینمؤملا  هعامج 

: دومرف ماما  .دش  دنهاوخ  دایز  ًادـعب  یلو  تسا ، رت  تحار  نآلا  اه  نآ  اب  دربن  نوچ  میگنجب  هورگ  نیا  اب  هدـب  هزاجا  هَّللا ! لوسر  نبای 
.دننک زاغآ  اه  نآ  هک  نآ  رگم  منک  عورش  ار  گنج  مهاوخ  یمن  نم  اما  ییوگ  یم  تسرد  ریهز !

یم کمک  دـنوادخ  زا  میگنج و  یم  دـندیگنج  ام  اـب  رگا  تسا و  تارف  راـنک  رب  هک  مینک  قارتا  ـالبرک  رد  میورب  سپ  تفگ : ریهز 
نآ .مرب  یم  هانپ  وت  هب  ـالب  و  هودـنا )  ) برک زا  نم  ایادـخ ! دومرف : دـش و  يراـج  ماـما  کـشا  دـش ، هدرب  ـالبرک  ماـن  یتقو  .میهاوخ 

(1) .دمآ دورف  يرفن  رازه  يرکشل  اب  شربارب  رد  مه  ّرح  دمآ و  دورف  لحم  نامه  رد  ترضح 

: تشون نینچ  دنتسه  وا  اب  درک  یم  رکف  هک  هفوک  لها  فارشا  زا  هتسد  نآ  يارب  تساوخ و  یتاود  ذغاک و  ماما 

هورگ لاو و  نب  هَّللادـبع  داّدَـش ، نب  هعاـفِر  هبََجن ، نب  بیـسم  درـص ، نب  نامیلـس  هب  یلع  نـب  نیـسح  زا  .مـیحّرلا  نـمحّرلا  هَّللا  مـسب  »
: دومرف ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  .نانمؤم 

ص:54

بیذع رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  .تسا  هدش  هدوزفا  ریخا  رطس  ایوگ  دنا و  هدرک  هابتشا  یمزراوخ  مثعا و  نبا  مه  زاب  . 54 - 1
.دش فقوتم  دیسر و  البرک  هب  ترضح  نآ  دش ، دهاوخ  حیرصت  هدنیآ  تاحفص  رد  هک  هنوگنامه  هکلب  دماین  دورف  تاناجه 
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ریغی مل  ّمث  ناودـعلا  مثإلاب و  هَّللا  دابع  یف  لمعی  هَّللا  لوسر  هنـسل  ًافلاخم  هَّللا  دـهعل  ًاثکان  هَّللا  مرحل  ًالحتـسم  ًارئاـج  اناطلـس  يأر  نم 
هعاط نع  اولوت  ناطیـشلا و  هعاـط  اومزل  دـق  موقلا  ءـالؤه  ّنأ  متملع  دـق  هلخدـم و  هلخدـی  نأ  هَّللا  یلع  ًاـقیقح  ناـک  لـعف  ـال  لوقب و 
ّقحأ ینإ  هلالح و  اومّرح  هَّللا و  مارح  اّولحأ  یفلاب ء و  اورثأتـسا  ماکحألا و  دودـحلا و  اولطع  داسفلا و  ضرألا  یف  اورهظأ  نمحرلا و 

ینوملـست و ال مکنأ ال  مکتعیبب  مکلـسر  یلع  تمدـق  مکبتک و  ینتتأ  دـق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نم  یتبارقل  رمـألا  اذـهب 
مکلف مکدالوأ  مکیلهأ و  عم  يدلو  یلهأ و  مکسفنأ و  عم  یـسفن  مکدشر و  مکّظح و  متبـصأ  دقف  مکتعیبب  یل  متیفو  نإف  ینولذخت 

یمع و نبا  یخأ و  یبأـب و  اـهومتلعف  دـقل  رکنب  مکنم  یه  اـم  يرمعلف  مکتعیب  متثکن  مکدوهع و  متـضقن  اولعفت و  مل  نإ  هوسا و  یب 
.مالّسلا مکنع و  هَّللا  ینغیس  ِهِسْفَن و  یلَع  ُثُْکنی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  متعیض  مکبیصن  متأطخأ و  مکّظحف  مکب  ّرتغا  نم  رورغملا 

ناگدنب نایم  رد  دنک ، تفلاخم  ربمایپ  تنـس  اب  دنکـشب ، ار  یهلا  دهع  دنک و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دـنیبب  يرئاج  ناطلـس  سک  ره 
هب مه  ار  صخـش  نیا  هک  دناد  یم  دوخ  قح  دنوادخ  درادن ، زاب  ار  وا  رادرک ، راتفگ و  هب  یـسک  دـنک و  مکح  يدـب  ملظ و  هب  ادـخ 

يور نامحر  يادخ  تعاط  زا  دنرب و  یم  نامرف  ناطیش  زا  هیما ) ینب   ) هورگ نیا  هک  دیناد  یم  .دنک و  دراو  رئاج  ناطلس  نآ  هاگیاج 
صاصتخا دوخ  هب  ار  یف ء )  ) یمومع لاوما  دـننک و  یم  لیطعت  ار  یهلا  ماکحا  دودـح و  دـننک و  یم  داسف  نیمز  يور  رب  .دـننادرگ 

.مرت قحم  راوازـس و  تفالخ  هب  ادخ  لوسر  اب  ما  یکیدزن  لیلد  هب  نم  دننک و  یم  مارح  ار  شلالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  .دنهد  یم 
دوخ تعیب  هب  رگا  .دندمآ  دینک » یمن  راوخ  میلست و  ارم   » هک نومضم  نیا  رب  تعیب  يارب  امـش  ناگداتـسرف  دیـسر و  امـش  ياه  همان 

.ما هوسا  ناتیارب  دوخ  ناتنادنزرف و  هداوناخ و  اب  منادنزرف  هداوناخ و  میامـش و  اب  نم  دیا ، هدیـسر  ار  دوخ  دشر  هرهب و  هک  دـیرادافو 
مه میومع  رـسپ  ردارب و  ردپ و  اب  نوچ  تسین  دیعب  امـش  زا  دنگوس  مناج  هب  دیا ، هتـسکش  تعیب  هدرک و  ضقن  ار  دوخ  دهع  رگا  اما 

«. تسا هدروخ  بیرف  دنک ، دامتعا  امش  هب  هک  نآ  .دیدرک  نینچ 
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.هفوکلا و دیری  رهسم  نب  سیق  یضمف  هفوکلا  یلإ  ریسی  نأ  هرمأ  يوادیـصلا و  رهـسم  نب  سیق  یلإ  هعفد  همتخ و  باتکلا و  يوط  ّمث 
هیقل هفوکلا  سیق  براق  املف  زوجی  نأ  ردـقی  دـحأ  سیلف  عراوشلا  قرطلا و  یلع  حـلاسملا  دـصارملا و  عضو  دـق  داـیز  نبا  هَّللادـیبع 

اوذخأف هباحصأ  نیصحلا  رمأ  هقزم و  ًاعیرس و  باتکلا  جرخأف  هضبقی  ّهنأب  ّسحأ  هنأک  سیق  هیلإ  رظن  املف  ینوکسلا  ریمن  نب  نیـصحلا 
نینمؤملا ریمأ  هعیش  نم  لجر  لاق : تنأ ؟ نم  دایز : نبا  هل  لاقف  هتصقب  ربخا  دایز و  نبا  یلا  هب  یتا  یتح  ًاقّزمم  باتکلا  اوذخأ  ًاسیق و 

؟ ناک نم  یلإ  باتکلا و  اذه  ناک  نّمم  لاقف : .هیف  ام  ملعت  نأ  ًافوخ  لاق : کعم ؟ يذـلا  باتکلا  تقّرخ  مل  لاقف : بلاط  یبأ  نب  یلع 
ءالؤه یلع  ینلدت  یتح  ینقرافت  هَّللاو ال  لاق : دایز و  نبا  بضغف  مهءامـسأ  فرعأ  هفوکلا ال  لهأ  نم  هعامج  یلإ  نیـسحلا  نم  لاق :

.ًابرإ ًابرإ  کّنعطقأل  وأ  يدی  نم  وجنتف  هاخأ  هابأ و  ًانیسح و  نعلتف  ربنملا  دعصت  وأ  مهیلإ  بوتکملا  موقلا 

زا .تفرگ  شیپ  ار  هفوک  هار  سیق   (1) .دورب هفوک  هب  دومرف  داد و  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  هب  درک و  رهم  دیچیپ و  ار  همان  هاگ  نآ 
هفوک کیدزن  سیق  نوچ  .دنک  روبع  تسناوت  یمن  یسک  دوب و  هداد  رارق  اه  هداج  اه و  هار  رد  هاگـساپ  ناب و  هدید  دایز ، نبا  یفرط 
هراپ دروآ و  نوریب  ار  ماما  همان  ًاروف  اذل  درک  دهاوخ  ریگتسد  ار  وا  هک  درک  ساسحا  سیق  دید ، ار  وا  ینوکس  ریمن  نب  نیـصح  دش ،
نبا .دنتفگ  ار  وا  نایرج  دندرب و  هَّللادیبع  شیپ  ار  وا  .دـنتفای  هراپ  ار  همان  دـنتفرگ و  ار  سیق  داد  روتـسد  شیاهورین  هب  نیـصح  .درک 

نآ سرت  زا  تفگ : يدرک ؟ هراپ  ار  همان  ارچ  تفگ : .مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نایعیـش  زا  يدرم  تفگ : یتسیک ؟ تفگ : داـیز 
هفوک مدرم  زا  یهورگ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  تفگ : دوب ؟ یسک  هچ  يوس  هب  یسک و  هچ  زا  تفگ : ینک ؟ ادیپ  عالطا  همان  رب  هک 
رگا هک  نآ  ای  ینک  شاف  ار  اه  نآ  مان  ات  ینام  یم  اجنیا  هک  دـنگوس  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  دایز  نبا  .مناد  یمن  ار  اه  نآ  ماـن  هک 
تا هعطق  هعطق  هنرگ  ینک و  نعل  ار  شردارب  ردپ و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  يور و  ربنم  رب  دـیاب  يوش  اهر  نم  گنچ  زا  یهاوخ  یم 

.منک یم 
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بیذُـع هن  تسا  هدوب  رجاح  لزنم  زا  رهـسم  نب  سیق  مازعا  هفوک و  ناگرزب  هب  ماـما  هماـن  ناـخّروم ، روهـشم  شرازگ  هب  اـنب  . 55 - 1
.دنا هدروآ  اجنیا  رد  ار  شرازگ  نیا  هابتـشا ، هب  هدربن و  مان  تسا  بیذُـع  زا  شیپ  هک  رجاح  لزنم  زا  یمزراوخ  مثعا و  نبا  .تاناجه 

.دشاب هدرک  یمادقا  نینچ  ّرح ، نامشچ  لباقم  رد  ماما  هک  تفریذپ  ناوت  یمن  هک  نیا  رب  هوالع 
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دعـصی مظعألا و  دجـسملا  لخدـی  نأ  هَّللادـیبع  رمأف  .لعفأ  یناف  نعللا  امأ  مهفرعأ و  ینإف ال  مهیلإ  بوتکملا  ءالؤه  اـمأ  سیق : لاـقف 
هَّللا و دـمحف  هیلع  ًامئاق  بثو  ربنملا و  دعـصاف  عامتـسالل  ساّنلا  عمج  دجـسملا و  لخداف  ساّنلا  عمـست  نعلیل و  سانلا  عمجت  ربنملا و 
هالـصلا و مهیلع   ) نیـسحلا نسحلا و  هیدـلو  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  یلع  محرتلا  رثـکأ  هتیب و  لـهأ  دّـمحم و  یلع  یّلـص  هیلع و  ینثأ 

ّثح نیـسحلا و  هرـصن  یلإ  اعد  ّمث  دایز  نب  هَّللادـیبع  یلع  نعللا  رثکأ  مهتاغط و  هیما و  ینب  هاتع  هیواـعم و  نب  دـیزی  نعل  و  مالـسلا )
تقدناف هسأر ، ما  یلع  هب  یمر  رصقلا و  یلعأ  دعصاف  هالعأ  نم  یمری  رصقلا و  هب  دعصی  نأ  رمأف  کلذب  دایز  نبا  ربخاف  اهیلع  سانلا 

اننیب و عمجا  ًامیرک و  ًالزنم  كدنع  انتعیشل  انل و  لعجا  مهّللا  لاق : ًایکاب و  ربعتـساف  نیـسحلا  کلذ  غلبف  .هینذا  نم  هغامد  جرخ  هقنع و 
.ریدق یش ء  ّلک  یلع  ّکنإ  کتمحر  رقتسم  یف  مهنیب 

مظعا دجسم  هب  داد  روتسد  هَّللادیبع  .مهد  یم  ماجنا  ار  نعل  یلو  مسانش ، یمن  هدش  هتـشون  ناشیارب  همان  هک  یناسک  اما  تفگ : سیق 
.دندش عمج  ندینـش  يارب  مدرم  دندرک و  دجـسم  دراو  ار  سیق  .دنونـشب  همه  ات  دـنک  نعل  مدرم  عمج  رد  دـیآ و  ربنم  زارف  رب  دور و 

یلع و يارب  داتـسرف و  دورد  وا  تیب  لـها  ربماـیپ و  رب  تفگ و  ار  ادـخ  ياـنث  دـمح و  داتـسیا ، ربـنم  رب  وا  دـندرک و  ربـنم  رب  ار  سیق 
ناوارف نعل  دایز  نب  هَّللادیبع  رب  درک و  نعل  ار  هیما  ینب  ناملاظ  هیواعم و  نب  دـیزی  .درک  تمحر  بلط  رایـسب  مالـسلا  مهیلع  نینـسح 
روتسد دیـسر ، ربخ  دایز  نبا  هب  نوچ  .درک  قیوشت  نآ  هب  ار  مدرم  درک و  توعد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  هب  هاگ  نآ  .داتـسرف 

تسکـش و شندرگ  داتفا و  نیمز  رب  رـس  زا  ًاقافتا  دـندرک و  نینچ  .دـنزادنیب  نییاپ  هب  اج  نآ  زا  دـنربب و  رـصق  يـالاب  رب  ار  سیق  داد 
دوخ دزن  رد  ار  نامنایعیش  ام و  ایادخ ! دومرف : تسیرگ و  دیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ربخ  .دمآ  نوریب  ششوگ  ود  زا  شزغم 

.ییاناوت راک  ره  رب  وت  هک  نک  عمج  تتمحر  هاگیاج  رد  نانآ  ام و  نیب  هد و  رارق  یمارگ  یهاگیاج 
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هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  كّدج  نأ  ملعت  تنأ  هَّللا ! لوسر  نبای  یلمجلا : عفان  نب  لاله  هل  لاقی  هتعیش  نم  لجر  نیـسحلل  لاق  و  لاق :
ردغلا هل  نورمـضی  رـصنلاب و  هنودعی  نوقفانم  مهنم  ناکف  ّبحأ  ناک  ام  یلا  اوعجری  نأ  هتّبحم و ال  ساّنلا  برـشی  نأ  ردـقی  مل  هلآو 

دق هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) ًایلع كابأ  ّنأ  هیلإ و  یلاعت  كرابت و  هَّللا  هضبق  یّتح  لـظنحلا  نم  ّرمأـب  هنوفلخی  لـسعلا و  نم  یلحأـب  هنوقلی 
یتح هولذـخ  هنع و  اودـعق  موق  نیقراملا و  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  هعم  اولتاق  هترـصن و  یلع  اوعمجأ  دـق  موقف  کلذ ، لـثم  یف  ناـک 
هتعیب علخ  هدهع و  ثکن  نمف  هلاحلا  کلت  لثم  یلع  هَّللا  لوسر  نبای  مویلا  تنأ  هناحیر و  هحور و  هناوضر و  هَّللا و  همحر  یلإ  یضم 

هسفن ّالإ  رضی  نلف 

نارای يرادافو 

لوسر تّدج  هک  یناد  یم  دوخ  وت  هَّللا ! لوسر  نبای  تفگ :  (1) یلمج عفان  نب  لاله  مان  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نایعیش  زا  یکی 
هدعو وا  هب  هک  دندوب  قفانم  يا  هدع  .دنادرگب  تساوخ  یم  هچنآ  هب  ار  اه  نآ  دنک و  بارـِشا  مدرم  لد  رد  ار  شتبحم  تسناوتن  ادخ 

ات راوگان ، خلت و  ینانخس  رـس ، تشپ  دنتفگ و  یم  لسع  نوچ  ینانخـس  شربارب  .دنتـشاد  ناهنپ  ار  هنیک  تنایخ و  دنداد و  یم  يرای 
اب شرانک  رد  دندرک و  قافتا  شا  يرای  رب  یهورگ  .دوب  روط  نیمه  مالسلا  هیلع  یلع  تردپ  .درک  حور  ضبق  ار  وا  دنوادخ  هک  نآ 

تشهب و ناوضر و  هب  هک  نآ  ات  دندرک  راوخ  ار  وا  هدرک و  یهاتوک  شا  يرای  زا  یهورگ  دـندیگنج و  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و 
ار دوخ  تعیب  دنک و  ضقن  ار  شدهع  سکره  .يراد  ار  عضو  نیمه  ربمایپ ) دنزرف  يا   ) وت مه  زورما  .تسویپ  یهلا  تمحر  هاگیاج 

دناسر یمن  ررض  دوخ ، هب  زج  دنکشب 

ص:58

اب وا  زا  یمزراوخ  مثعا و  نبا  شرازگ  رد  اهنت  .دراد  دوجو  ییاه  لاکـشا  اهدیدرت و  عبانم ، رد  وا  مان  صخـش و  نیا  هرابرد  . 56 - 1
شرازگ نیمه  هرابرد  .دنا  هدرب  مان  یلمج  لاله  نب  عفان  زا  هکلب  درادن  دوجو  یـصخش  نینچ  رگید  عبانم  رد  هدـش و  دای  ناونع  نیا 

نبا مجرتم  اـما  تسا ؛ هدرکن  داـی  وا  زا  مه  يرگید  ياـج  رد  و  { 5/83  } هدروآ ردپ  مان  نودـب  ار  لاله »  » مان مثعا  نبا  تفگ : دـیاب 
یلمج ار  لاله  نب  عفان  نهک ، عبانم  هک  یلاح  رد  دـنا  هدروآ  یلمج  عفان  نب  لاله  ار  یباحـص  نیا  مان  یمزراوخ ، وا  رـصاعم  مثعا و 

فارـشالا باسنا   ) تفر هعیرـش  هب  بآ  ندروآ  يارب  یلع  نب  سابع  هارمه  عفاـن  دـنیوگ : یم  ناـنآ  .ار  عفاـن  نب  لـاله  هن  دـنناد  یم 
، يربطلا خیرات   ) دیسر تداهـش  هب  دمآ و  رد  دعـس  رمع  ياهورین  تراسا  هب  هزرابم  رد  ماجنارـس  و  ( 5/412 يربطلا ، خیرات  3/389 ؛

.تسا هداد  خر  یتاهابتشا  مه  وا  رابخا  نایب  رد  هدش و  اجباج  ردپ  رسپ و  مان  صخش ، نیا  بسن  رد  دور  یم  لامتحا  (. 5/442
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انقفشأ ام  وه  ّالإ  هلإ  يذلا ال  هَّللاوف  ابّرغم  وأ  تئـش  نإ  ًاقّرـشم  یفاعم ، ًادشار  هَّللا ! لوسر  نبای  انب  رـسف  هنع  نغم  یلاعت  كرابت و  هَّللاو 
.كاداع نم  يداعن  كالاو و  نم  یلاون  انرئاصب ، انتاین و  یلع  انإ  انبر و  ءاقل  انهرک  هَّللا و ال  ردق  نم 

لتاقن نأ  کب  انیلع  یلاعت  هَّللا  ّنم  دقل  هَّللا ! لوسر  نبای  ینادمهلا : ریضخ  نب  ریرب  هل  لاقی  هباحصأ  نم  رخآ  نیـسحلل  لاق  :(1) و  لاق
مهل ٍفا  مهیبن ، تنب  نبا  اوعیض  موق  حلفأ  الف  انل ؛ همایقلا  موی  ًاعیفـش  هَّللا  لوسر  كّدج  نوکی  ّمث  انؤاضعأ  کیف  عطقت  کیدی و  نیب 

.ًاریخ نیسحلا  مهازجف  نودلخم  مهیف  مه  منهج و  ران  یف  روبثلا  لیولاب و  نودانیس  نوقالی  ام  ًادغ 

کیبن هرتع  انإ  مهّللا  لاق : ّمث  یکب  هدنع و  مهعمج  مهیلإ و  رظنف  مالکلا  اوعمـس  نیح  هتیب  لهأ  هتوخإ و  نیـسحلا و  دلو  جرخ  و  لاق :
اندج مرح  نع  اندرط  انجعزا و  انجرخا و  دق  هلآ  هیلع و  کتاولص  دمحم 

هک ییادخ  هب  دنگوس  .برغ  قرـش و  هب  ربب ، یهاوخ  یم  وس  ره  هب  ار  ام  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  نونکا  .درادـن  يزاین  وا  هب  ادـخ  و 
هک میتسه  یقاب  دوخ ، تریـصب  تین و  رب  میرادن و  یتهارک  گرم  زا  میرادن و  یهلا  ردق  اضق و  زا  یـسرت  ام  تسین ، وا  زج  يدوبعم 

.میشاب تنمشد  ِنمشد  تسود و  وت  تسود  اب 

داهن تنم  ام  رب  دـنوادخ  هَّللا ! لوسر  نبای  تفگ :  (2) ینادْمَه ریَضُخ  نب  ریَُرب  مان  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  زا  رگید  یکی 
راگتـسر .دشاب  تمایق  زور  رد  ام  عیفـش  ادخ  لوسر  تدج  سپـس  .دوش  عطق  نامندـب  ياضعا  وت ، هار  رد  میگنجب و  وت  رانک  رد  هک 

ترـسح و اب  ار  اه  نآ  .دیـشک  دـنهاوخ  هچ  ادرف  هک  اه  نآ  رب  ُفا  .دـندرک  عیاض  ار  ناـشربمایپ  رتخد  دـنزرف  قح  هک  یهورگ  داـبم 
.دوب دنهاوخ  نادواج  نآ  رد  دناوخ و  دنهاوخ  منهج  شتآ  رد  يدوبان )  ) یتخبدب

نوریب دندینش ، یم  ار  نانخس  نیا  هک  وا  هداوناخ  ناردارب و  نادنزرف و  درک و  رکشت  شنارای  نانخس  نیا  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، داب شلآ  وا و  رب  وت  دورد  هک  دـمحم  وت  ربمایپ  ترتع  ام  ایادـخ ! تشاد : هضرع  سپـس  تسیرگ  درک و  عمج  ار  نانآ  ماـما  .دـندمآ 

میدش هراوآ  هدنار و  نوریب  نامّدج  مرح  زا  .میتسه 

ص:59

.تسین حوتفلا  باتک  رد  ریرب  نانخس  هب  طوبرم  فارگاراپ  . 57 - 1
نایراق دیـس  وا  هک  تسا  هدـمآ  عبانم  رد  اهنت  .تسین  تسد  رد  يدایز  یهاگآ  البرک ، يادهـش  بلاـغ  دـننامه  ریرب  هراـبرد  . 58 - 2

.دوب هفوک 
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.لیحّرلا : هباحصأ یف  هتوص  یلعأب  يدان  مث.نیملاظلا  موقلا  یلع  انرصنا  انقحب و  انل  ذخف  مهّللا  انیلع  هیما  ونب  تّدعت  و 

يدحإ و هنس  نم  مرحم  نم  یناثلا  مویلا  کلذ  سیمخلا و  موی  یف  وأ  ءاعبرألا  موی  یف  ءالبرکب  لزن  یتح  کلذ  هعـضوم  نم  لحر  و 
.نیتس

اوصّحم اذإف  مهـشئاعم  تّرد  ام  هنوطوحی  مهتنـسلأ  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  ساّنلا  نإف  دعب ، امأ  لاق : كانه و  هباحـصأ  بطخف 
انلاحر طحم  انباکر و  خانم  انه  اه  ءالب ، برک و  عضوم  هذه  لاقف : معن  هل : اولاق  ءالبرک ؟ هذهأ  مهل : لاق  مث   (1) .نونایدلا ّلق  ءالبلاب 

.انئامد کفسم  و 

هلهأل نیسحلا  همیخ  تبرض  تارفلا و  نم  هیحان  لاقثألا  اوطح  موقلا و  لزنف  لاق :

يادن شباحصا  نایم  رد  دنلب  ياوآ  هب  نآ  زا  سپ  .هد  نام  يرای  نارگمتس ، رب  ناتـسب و  ار  ام  قح  ایادخ ! .درک  ملظ  ام  رب  هیما  ینب  و 
.دیسر البرک  هب  لاس 61  مرحم  مود  هبنشجنپ ، ای  هبنشراهچ  زور  رد  ات   (2) دیچوک اج  نآ  زا  داد و  رس  لیحرلا 

اج نآ  ات  .تسا  ناشنابز  هقلقل  نید  دنیایند و  ناگدـنب  مدرم ، دومرف : نینچ  شباحـصا  هب  دـناوخ و  هبطخ  البرک  هب  دورو  ماگنه  ماما 
ایآ دومرف : سپس  .دش  دنهاوخ  مک  ناراد  نید  دنوش ، راچد  یتخس  هب  هک  هاگ  نآ  یلو  دندرگ  یم  نید  رود  دخرچب  ناشیگدنز  هک 

لحم ام و  هاگلزنم  نارتش و  هاگباوخ  اجنیا  .تسا  یتخـس ) هودـنا و   ) الب برک و  لحم ، نیا  دومرف : .يرآ  دـنتفگ : تسالبرک ؟ اجنیا 
.تسام نوخ  نتخیر 

البرک هب  لوزن 

هداوناخ ماما و  همیخ   (3) .دنداد رارق  تارف  رانک  رد  ار  دوخ  ثاثا  هدمآ و  دورف  ماما  ناهارمه 

ص:60

.تسا هدماین  حوتفلا  باتک  رد  ماما  يابیز  نخس  نیا  . 59 - 1
اج نآ  زا  ماـما  دـیوگ  یم  یمزراوخ  نونکا  هک  نیا  تسا و  هابتـشا  بیذُـع  رد  ماـما  فقوت  شرازگ  هک  دـش  هتفگ  رت  شیپ  . 60 - 2

.تساطخ نآ  لیلد  درک ، چوک 
رد نآ  عورف  تسا و  رایسب  البرک  اب  تارف  هلصاف  نوچ  یعقاو ، لحاس  هن  تسا  نآ  ياه  یکیدزن  تارف ، رانک  زا  روظنم  ًاعبط  . 61 - 3
هک اـج  نآ  زا  .تسا  هتفر  نیب  زا  اهدـعب  هک  هدوب  تارف  زا  بعـشنم  يدور  مه  ـالبرک  رد  دوـجوم  هار  بآ  .تسا  هدوـب  ناوارف  میدـق 

دیرگنب  } .تسا هدش  روهـشم  همقلع  رهن  هب  درک ، رفح  ار  رهن  نیا  سابع  ینب  یعیـش  ریزو  یمقلع ، نب  دمحم  نب  دـمحا  ّدـج  یمقلع 
{. ص 321 هیناطلسلا ، بادآ  یف  يرخفلا  هب :
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رذ یبأ  یلوم  نوـج  هعم  هفیـس و  حلـصی  هتمیخ  یف  نیـسحلا  سلج  هتمیخ و  لوـح  هّمع  ینب  هتوـخإ و  میخ  تبرـض  هتاـنب و  هینب و  و 
: لوقی هحلصی و  لعجف  يرافغلا 

لیلخ نم  کل  ٍفا  رهد  ای 

لیصألا قارشالاب و  کل  مک 

لیتق بلاط  بحاص و  نم 

لیدبلاب عنقی  رهدلا ال  و 

یلیبس کلاس  یح  لک  و 

لیحّرلا نم  دعولا  برقأ  ام 

لیلجلا یلا  رمألا  امنإ  و 

لیثملا نع  ّلج  هناحبس 

یتقاط بسح  توکـسلا  تمزل  هربعلا و  ینتقنخ  هنم و  اهتظفحف  تایبألا  هذه  ددری  یبأ  لعج  و  مالّـسلا : امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق 
یلإ اهلایذأ  رجت  تلبقأف  عزجلا  نزحلا و  اهیلع  نابف  بلقلا  هفیعـض  تناک  تکب و  تربعتـسا و  کلذـب  تعمـس  اّملف  بنیز  یتمع  امأف 

: لاق نیـسحلا و  اهیلإ  رظنف  نیقابلا ! لامث  و  نیـضاملا ! هفیلخ  ای  هایحلا  ینمدـعأ  توملا  تیل  ینیع  هّرق  ای  و  یخأ ! ای  تلاق : نیـسحلا و 
هاتخا

ار دوخ  ریـشمش  هتـسشن و  همیخ  رد  ماما  .دـش  هدز  وا  رداـچ  رود  شیاهومعرـسپ  ناردارب و  همیخ  دـش و  هدز  شنارـسپ  نارتخد و  و 
: دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  ماگنه  نیا  رد  .دوب  ترضح  نآ  اب  يرافغ  رذوبا  هدرب  نوج »  » درک و یم  حالصا 

عناق راگزور  اما  دنوش ؛ یم  هتشک  تنابلاط  نارای و  زا  ردق  هچ  ماش  حبص و  ره  رد  یتسه ! یتسود  دب  هچ  هک  راگزور  يا  وت  رب  ُفا  »
هب تشونرـس  .تسا  کیدزن  هچ  گرم  هدعو  اما  دور  یم  یهار  هب  يا  هدـنز  ناسنا  ره  .دریذـپب  يرگید  ياج  هب  ار  یـسک  دوش  یمن 

(1) «. درادن دننامه  هک  تسا  یهّزنم  گرزب و  يادخ  تسد 

مدرک و ظفح  ار  راعـشا  نآ  نم  هک  يروط  هب  درک  رارکت  ار  راعـشا  نیا  راب  دنچ  مردپ  دـیوگ : یم  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
نزح .دوب  كزان  لد  نوچ  تسیرگ  دینش ، ار  راعشا  یتقو  بنیز  ما  همع  اّما  مدرک ، توکس  متقاط  بسح  هب  .تفرگ  ار  میولگ  ضغب 

! ممـشچ رون  ردارب و  تفگ : دیود و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  دش  یم  هدیـشک  شـسابل  هک  یلاح  رد  دش و  هریچ  وا  رب  هودـنا  و 
! مرهاوخ تفگ : دنکفا و  رظن  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  .ناگدنامزاب  هانپ  يا  ناگتشذگ و  نیشناج  يا  مدوب  هدرم  شاک 

ص:61
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.تسا هفاضا  عبانم  رگید  هب  تبسن  عرصم  ود  اجنیا  رد  . 62 - 1
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نوعجرت هیلإ  مکحلا و  هل  ههجو  ّالإ  کلاه  یش ء  ّلک  نوقبی  ضرألا ال  لهأ  نوتومی و  ءامسلا  لهأ  نإف  ناطیشلا  کملحب  ّنبهذی  ال 
تلتق انأ  اذإ  هاتخا ! ای  کیلع  یقحب  اهل : لاق  مث  اهاّزع  هنسح و  هوسا  نمؤم  ّلکل  امهب و  یلف  ینم ؟ ریخ  امه  ناذللا  يدج  یبأ و  نیأف 

(1) .اهردخ یلإ  اهدر  ّمث  اهجو  یلع  یشمخت  ًابیج و ال  یلع  یّقشت  الف 

ای معن  لاق : توملاب  نقیأ  نم  مالک  اذه  یخأ ! ای  تلاق : نیسحلا و  یلإ  تءاج  موثلک  ما  وأ  بنیز  هتخا  کلذ  تعمس  امل  ّهنأ  يور : و 
! هالکثاو تلاقف : .مانل  اطقلا  كرت  ول  هاتخا ! ای  لاقف : انّدج  مرح  یلإ  اندرف  نذإ  تلاق : هاتخا 

.تسا یناف  یهلا ، تاذ  زج  زیچ  همه  .دـننام  یمن  هدـنز  مه  نیمز  لـها  دـنریم و  یم  نامـسآ  لـها  .دـیابرن  ار  تا  ییابیکـش  ناـطیش 
، نانمؤم همه  نم و  يارب  اه  نآ  دندش ؟ هچ  دندوب  رتهب  نم  زا  هک  مدج  ردپ و  .دندرگ  یم  رب  وا  يوس  هب  همه  تسوا و  مکح  مکح ،

مدش هتشک  یتقو  مهد  یم  تدنگوس  مراد ، وت  رب  هک  یقح  هب  ناج ! رهاوخ  دومرف : سپس  داد و  تیلـست  ار  وا  ماما  .دنیوکین  ییوگلا 
.داتسرف شرداچ  هب  ار  وا  هاگ  نآ  .شارخن  ار  دوخ  هرهچ  نزم و  كاچ  نابیرگ  نم  گوس  رد 

مالسلا اهیلع  بنیز  یبات  یب 

یسک نخس  نیا  ردارب ! يا  تفگ : دمآ و  ردارب  يوس  هب   (2) موثلک ما  ای  بنیز  راعشا ، نآ  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
غرم رگا  دومرف : .نادرگرب  نامدـج  مرح  هب  ار  ام  سپ  تفگ : .رهاوخ  يا  يرآ ، دومرف : .دراد  نیقی  دوخ  گرم  ندیـسر  هب  هک  تسا 

! تبیصم نیا  رب  ياو  تفگ : رهاوخ   (3) .دیباوخ یم  دنتشاذگ ، یم  دوخ  لاح  هب  شا  هنایشآ  رد  هنابش  ار  اطق 

ص:62

.تسا هدمآ  یمزراوخ  زا  یتافاضا  اب  مه  يدعب  فارگراپ  تسین و  حوتفلا  باتک  رد  ماما ، رعش  زا  سپ  ِفارگاراپ  . 63 - 1
کی رد  رمع  نب  دیز  شدنزرف  اب  درک و  جاودزا  باطخ  نب  رمع  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  موثلک  ما  دوش  یم  هتفگ  . 64 - 2

.تسا هتفگ  نخس  ود  نآ  نیفدت  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  روضح  زا  { 1/722  } فالخلا باتک  رد  یسوط  خیش  .دنتفر  ایند  زا  زور 
.دوب دهاوخن  حیحص  البرک  رد  موثلک  ما  روضح  میریذپب ، ار  رابخا  نیا  رگا 

يارب  } .دوش روبجم  يراک  رب  رایتخا  نودـب  هک  درب  یم  راک  هب  ینامز  ار  لثملا  برـض  نیا  برع  َماَنل .» ًـالَیل  اـطَقلا  َكُِرت  َول  . 65 - 3
نآ هرابرد  دـنک ، یمن  زاورپ  بش ، نوچ  تسا و  رتوبک  هیبش  يا  هدـنرپ  ماـن  اـطق  لاثمالا 2/194 .} هرهمج  هبدـیرگنب : رتشیب  یهاگآ 

.دنا هتفگ  نینچ 
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لهأ لامث  یقب  نسحلا و  یخأ  تاـم  همطاـف و  یما  تتاـم  یلع و  یبأ  تاـم  هَّللا و  لوسر  يدـج  تاـم  هاـیحلا  ینمدـعأ  توملا  تیل 
ابأ او  هادـمحم ! او  يداـنت : هتخا  تلعج  بویجلا و  نققـش  دودـخلا و  نمطل  هوـسنلا و  تکبف  تکب  هسفن و  یلإ  یعنی  موـیلا  تیبـلا و 

او هاخأ ! او  همطاف  یما  تتاـم  مویلا  هاـمطاف  او  هاـما ! او  یلع  یبأ  تاـم  مویلا  هاـیلع ! او  هاـتبأ ! او  دّـمحم  يدـج  تاـم  مویلا  هامـساقلا !
يزعت هاتخا ! ای  لاق : اهربص و  نیسحلا و  اهازعف  هَّللادبع ! ابأ  ای  كدعب  انتعیض  او  هانیـسح ! او  هاخأ  او  نسحلا  یخأ  تام  مویلا  هانـسح !
ههجو ّالإ  کلاه  یش ء  ّلک  نوقبی  هیربلا ال  عیمج  نوتومی و  ضرألا  لهأ  نوتوفی و  ءامـسلا  لهأ  نإف  هَّللا  ءاضقب  یـضرا  هَّللا و  ءازعب 
يدج ناک  هاتخا ! ای  هتدارإب  مهثعبی  هتئیـشمب و  مهینفی  هتردقب و  قلخلا  قلخ  يذلا  وهف  نوعجری  قلخلا  عیمج  هیلإ  يذـلا  هَّللا  كرابتف 
.هنـسح هوسا  هَّللا  لوسرب  نمؤم  ّلکل  کل و  یل و  ّنإ  بارتلا و  مهمـض  توملا و  اوقاذ  دق  لضفأ و  ینم و  ًاریخ  یخأ  یما و  یبأ و  و 

نلقت ًاهجو و ال  یلع  نشمخت  ًابیج و ال  یلع  نققـشت  الف  تلتق  انأ  اذإ  نرظنا  بابر ! ای  و  همطاف ! ای  و  موثلک ! ما  ای  و  بنیز ! ای  لاق : ّمث 
.ًارجه یف 

ایند زا  مالـسلا  مهیلع  نسح  مردارب  همطاف و  مرداـم  یلع و  مردـپ  ادـخ و  لوسر  مدـج  .مدوبن  هدـنز  دوب و  هدیـسر  نم  گرم  شاـک 
دندز و تروص  هب  یلیـس  دنتـسیرگ و  وا  اب  نانز  تسیرگ و  وا  .دهد  یم  ار  شگرم  ربخ  نونکا  دوب و  یقاب  ناگدنامزاب  هانپ  دنتفر و 

نـسح مردارب  همطاف و  مردام  یلع ، مردپ  دمحم ، مدـج  زورما  ییوگ  تفگ : درک و  دای  ار  دوخ  ناینیـشیپ  هاگ  نآ  .دـندیرد  نابیرگ 
: دومرف دومن و  ربص  هب  هیصوت  داد و  الـست  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  وت ! زا  سپ  ییاهنت  رب  ياو  .مهد  یم  تسد  زا  ار  مالـسلا  مهیلع 

تاذ زج  زیچ  همه  دـنریم و  یم  نیمز  نامـسآ و  لها  هک  یتسار  هب  .شاب  یـضار  وا  ياضق  هب  هد و  تیلـست  یهلا  يالـست  هب  ار  دوخ 
نایم زا  ار  اه  نآ  دوخ ، تساوخ  هب  هدیرفآ و  ار  همه  هک  تسوا  دندرگ و  یمرب  وا  يوس  هب  تاقولخم  همه  .ددرگ  یم  كاله  یهلا ،

ار گرم  معط  یگمه  دندوب و  نم  زا  رتهب  مردارب  مردام و  مردپ ، مگرزبردپ ، رهاوخ ! يا  .دنک  یم  ثوعبم  دوخ ، هدارا  هب  درب و  یم 
ما يا  بنیز ، يا  دومرف : هاـگ  نآ  .مینک  یـسأت  ادـخ  لوسر  هب  دـیاب  یناملـسم  ره  نم و  تفرگرب و  رد  ار  ناـنآ  كاـخ ، دندیـشچ و 

.دییوگن دنیاشوخان  ینخس  دیشارخن و  ار  دوخ  هرهچ  دیردن و  نابیرگ  میارب  مدش  هتشک  نم  نوچ  بابر ! يا  همطاف و  يا  موثلک ،

ص:63
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: هتعیش نم  ناک  یئاطلا و  يدع  نب  حامرطلا  هل  لاقف  هباحصأ  یلإ  جرخ  ّمث 

فالآ هسمخ  کیدـی  نیب  میقأ  كروما و  کل  يوسا  یط و  ءایحأ  حابـصلا  لبق  هلیللا  کب  غلبأ  ینأـف  هزاـمج  یعم  بکرت  نأ  يأرلا 
ّنإ هباحصأ : هل  لاقف  هباحصأ ؟ هتوخإ و  هلهأ و  کلهی  هسفن و  یجنی  نأ  ناسنإلا  هءورم  نمأ  نیسحلا : هل  لاقف  .کنع  نولتاقی  لتاقم 

(1) .ًاریخ حامرطلا  يزج  مهلوق و  یلإ  تفتلی  ملف  ائیش  اولعفی  مل  كودجی  مل  اذإ  موقلا  ءالؤه 

دایز نبا  بتکف  .ءالبرکب  نیـسحلا  لوزنب  هربخی  دایز  نبا  یلإ  بتک  نیـسحلا و  ءاذح  هباحـصأ  یف  لزنف  دـیزی  نب  رحلا  لبقأ  ّمث  لاق :
نم عبـشأ  ریثولا و ال  دـسوتأ  نأ ال  دـیزی : نینمؤملا  ریمأ  یلإ  بتک  دـق  ءالبرک و  کلوزن  ینغلب : دـقف  نیـسح ! ای  دـعب  اـمأ  نیـسحلل :

.دیزی مکح  یمکح و  یلإ  عجرت  وأ  ریبخلا  فیطللاب  کقحلأ  یتح  ریمخلا 

: تفگ ترضح  نآ  هب  دوب  شنایعیش  زا  هک  یئاط  يدع  نب  حامرط  .تفر  دوخ  نارای  نایم  هب  ماما  نآ ، زا  سپ 

هب ار  عاضوا  مربب و  یط  هلیبق  نایم  هب  ار  امـش  دـسرب  حبـص  هک  نآ  زا  شیپ  ات  يوش  راوس  وردـنت  یبسا  نم ، هارمه  منک  یم  داهنـشیپ 
دهد و تاجن  ار  دوخ  ناسنا ، هک  تسا  يدرمناوج  ایآ  دومرف : ماما  .دنگنجب  تربارب  رد  نز  ریشمش  رازه  جنپ  ات  منک  هاربور  امش  عفن 

فرح هب  ماما  اما  دنرادن ؛ راک  یـسک  هب  هورگ  نیا  دیـشابن  امـش  رگا  دنتفگ : باحـصا  دنورب ؟ نیب  زا  شنارای  نارهاوخ و  هداوناخ و 
(2) .درک رکشت  حاّمرِط  داهنشیپ  زا  درکن و  یهجوت  نانآ 

هَّللادیبُع سپ  .تسا  هدمآ  دورف  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تشون  دایز  نبا  هب  دز و  همیخ  ماما  ربارب  دـیزی  نب  ّرح  نآ  زا  سپ 
هک تسا  هتشون  نم  هب  دیزی  نینمؤملاریما  .دیسر  نم  هب  البرک  رد  تندمآ  دورف  ربخ  مالسلا ! هیلع  نیسح  يا  : » تشون ماما  هب  يا  همان 

« .یهن ندرگ  دیزی  مکح  نم و  مکح  هب  ای  منک  قحلم  ریبخ  فیطل و  يادخ  هب  ار  وت  هک  نیا  ات  مروخن  ریس  مباوخن و  شوخ 

ص:64

.تسین حوتفلا  باتک  رد  حامرط  نایرج  . 66 - 1
نیا زا  سپ  دـناسر و  ماما  هب  ار  رفن  راـهچ  هک  دـنا  هدروآ  بیُذـع  لزنم  ناـمه  رد  ار  حاـّمرط  داهنـشیپ  نیا  ناـخّروم ، رگید  . 67 - 2
ماما دـیایب و  ماما  يرای  هب  شیاهراک ، ماجنا  زا  سپ  ددرگزاب و  شا  هداوناخ  شیپ  ات  تساوخ  تصخر  ماما  زا  اج  ناـمه  رد  وگتفگ 

، فارشالا باسنا   ) دوب هدیسر  تداهش  هب  ماما  تشگرب ، نوچ  هک  دنک  یم  لقن  يرذالب  {. 5/406 يربطلا ، خیرات   } داد هزاجا  وا  هب 
(3/383
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باوج لوسرلا : هل  لاقف  قلاخلا  طخـسب  قولخملا  هاضرم  اورتشا  موق  حلفأ  ال  لاق : هدـی و  نم  هب  یمر  نیـسحلا  هأرق  هباتک و  درو  املف 
دـشأ بضغف  کلذـب  هربخأ  دایز و  نبا  یلإ  لوسرلا  عجرف  باذـعلا  هملک  هیلع  تقح  دـق  هنأل  يدـنع  هل  باوج  ال  هل : لاقف  باـتکلا 

نب رمع  یلإ  تفتلاف  .دحأ  هبجی  ملف  ءاش ؟ دـلب  يأ  هیالوب  نیـسحلا  لاتق  یلوتی  مکنم  نم  سانلا  اهیأ  لاقف : هباحـصأ  عمج  ّمث  بضغلا 
نم هرّخأ  هدهع و  هاطعأ  ملیّدلا و  برحب  هرمأ  رتست و  يرلا و  هالو  هل و  دقع  دق  مایأب  کلذ  لبق  دایز  نبا  ناک  صاّقو و  یبأ  نب  دعس 

.نیسحلا رمأب  هلغش  لجأ 

يدونـشخ هک  یهورگ  دابم  راگتـسر  : » دومرف دنکفا و  نیمز  رب  دناوخ ، ار  نآ  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسد  هب  همان  نوچ 
یباوج نم  دزن  ار  وا  همان  دومرف : ترـضح  نآ  اّما  تساوخ ، ار  همان  باوج  ماما ، زا  کـیپ  .دـنا » هدـیزگرب  قلاـخ  مشخ  رب  ار  قولخم 

دش ینابصع  تدش  هب  هَّللادیبع  .درک  شرازگ  ار  نایرج  تشگزاب و  دایز  نبا  دزن  هداتـسرف ، .تسا  باذع  قحتـسم  يو  نوچ  تسین ،
ره تیالو  ات  دریگ  هدـهع  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  گنج  تسا  رـضاح  امـش  زا  کی  مادـک  تفگ : هدرک  عمج  ار  شناـیفارطا  و 

ییاورنامرف هب  ار  وا  شیپ ، زور  دنچ  هک  دش  دعس  نب  رمع  هجوتم  دشن ، مدق  شیپ  یسک  نوچ  مهد ! يو  هب  دهاوخب  هک  ار  يا  هقطنم 
شندش لوغشم  لیلد  هب  اما  دوب ، هدش  رداص  مه  وا  مکح  .دگنجب   (2) ناملید اب  دوب  هداد  روتسد  هدرک و  بوصنم   (1) رتشوش ير و 

.دوب هداتسرفن  شتیرومأم  لحم  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نایرج  هب 

ص:65

ير و تیرومأـم  دعـس  نبا  تسا ، هدـمآ  عباـنم  رگید  و  { 5/85  } حوـتفلا باـتک  رد  هک  ناـنچ  هکلب  تسین  تسرد  رتـشوش  . 68 - 1
ودرا هفوک ) یخسرف  هس  رد  یلحم   ) نیعا ماّمح  رد  يرفن  رازه  راهچ  يرکـشل  اب  یتح  .تشاد  ار  نیوزق -  کیدزن  یلحم  ِیبتـسَد - 
خیرات  ) تفرگ رارق  وا  شیپاشیپ  يا  هزات  داهنشیپ  تشگزاب و  هفوک  هب  قارع ، هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دورو  رطاخ  هب  هک  دوب  هدز 

(. 3/385 فارشالا ، باسنا  5/409 ؛ يربطلا ،
، نآ نادرم  تعاجش  ًالامتحا  هقطنم و  ندوب  یناتسهوک  لیلد  هب  هک  دوب  يزورما -  سولاچ  دودح  ناریا -  ياهرهش  زا  ملید  . 69 - 2

هدش ثعاب  رگیدکی  اب  هورگ  ود  ره  يراتفردب  هملاید و  اه و  برع  زیرگ  گنج و  .دش  هیما  ینب  ناحتاف  میلست  یتخـس  هب  ریخأت و  اب 
دیدرگ و ناتسربط  نایولع  زکرم  هقطنم ، نیا  اهدعب  .دوش  اه  برع  نایم  رد  تخسرس  نمشد  يارب  یلثملا  برـض  ندوب ، یملید  دوب 

.دندرک تموکح  لاس  داتفه  دودح  اج  نآ  رد 
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نع ینیفعت  نأ  ریمألا ! اهیأ  تیأر  نإ  رمع : لاقف  هَّللا  ءاش  نإ  کلمع  یلإ  ترـس  تغرف  اذإف  رمألا ، اذـهل  تنأ  دعـس ! نب  ای  هل : لاـق  و 
ثعبن یتح  کلزنم  یف  سلجا  کل و  هانبتک  يذـلا  اندـهع  انیلإ  ددراف  كانیفعأ  دـق  انإف  هَّللادـیبع : لاقف  ًاـمعنم  تلعف  نیـسحلا  لاـتق 

.کتلهمأ دقف  لاق : يرمأ  یف  رظنأ  یتح  مویلا  ریمألا  اهیأ  ینلهماف  دعس : نب  رمع  لاقف  كریغ 

لبقأ لعفت و  هَّللا و ال  ّقتا  هل : لوقی  هنأ  ریغ  کلذب  دحأ  هیلع  ریشی  الف  هب  قثی  نم  هناوخإ و  ریـشتسی  لعج  دعـس و  نب  رمع  فرـصناف 
عطقت کلذـب و  مثأت  کنإف  نیـسحلا  لاتق  یلإ  ریـست  نأ  لاخ ! ای  هَّللا  كدـشنا  لاـقف : هتخا  نبا  وه  هبعـش و  نب  هریغملا  نب  هزمح  هیلإ 

.کمحر

دعس نب  رمع  تیرومأم 

، یتشگ غراف  يو  راک  زا  هاگره  نک و  تکرح  مالسلا  هیلع  نیسح  يوس  هب  تفگ : دعس  رسپ  هب  هَّللا  دیبُع  (1) دعس نب  رمع  تیرومأم 
هَّللادـیبع .تسا  هتـشاذگ  تنم  نم  رب  درادـب  فاعم  راک  نیا  زا  ارم  ریما  رگا  تفگ : دعـس  نب  رمع  .وش  راپـسهر  دوخ  تیرومأم  يارب 

رومأم ار  يرگید  صخـش  ات  نیـشنب  تا  هناخ  رد  نادرگزاب و  ام  هب  ار  ير  تیـالو  ناـمرف  مه  وت  منک ، یم  فاـعم  ار  وت  داد : باوج 
.مشیدنایب ات  هدب  تلهم  نم  هب  ار  زورما  سپ  تفگ : رمع  .مینک 

تروشم سک  ره  اب  یلو  تخادرپ ، شیوخ  ناهاوخ  کین  ناردارب و  اب  تروشم  هب  دـمآ و  نوریب  رمع  داد و  تصرف  ار  وا  داـیز  نبا 
ییاد تفگ : دـمآ و  يو  دزن  هبعـش ، نب  هریغم  نب  هزمح  شا  هداز  رهاوخ  .سرتـب  ادـخ  زا  تفگ : دومن و  عنم  لـمع  نیا  زا  ار  وا  درک 

مِحَر عطق  ادخ و  ینامرفان  نآ ، رد  هک  ورم  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هلباقم  هب  مسق  ادخ  هب  ار  وت ! ناج 

ص:66

زا تفر و  یم  رامش  هب  مالسا  رد  ناماگشیپ  زا  دعس  .دوب  روهشم  یباحص  يرهُز ، صاقو  یبا  نب  دعـس  دنزرف  دعـس  نب  رمع  . 70 - 1
دمآ رد  هفیلخ  باختنا  يارب  هرفن  شش  ياروش  تیوضع  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  رانک  رد  مود  هفیلخ  داهنـشیپ  هب  هک  دوب  یناسک 

هب تشاد  طابترا  تفالخ  هاگتسد  اب  رمع  شدنزرف  نکیل  تفرگ  هرانک  تسایـس  زا  ردپ  دنچ  ره  .تفای  نوزفا  یتیعقوم  سپ  نآ  زا  و 
رد دعس  نب  رمع  مان  {. 5/144 فارـشالا ، باسنا   } تشاد هدهع  رب  ار  نادَمه  جارخ  تیلوؤسم  یتدم  هیواعم  دـهع  رد  هک  يا  هنوگ 

خیرات  ) تسا هدـمآ  دـیدرگ -  نأـشلا  میظع  یباحـص  نیا  تداهـش  هب  رجنم  هک  يدـع -  نب  رجح  دـض  رب  ناگدـنهد  یهاوگ  ناـیم 
(. 5/269 يربطلا ،
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.تسا  (1)

رمع و تکـسف  .همطاف  نبا  نیـسحلا  مدـب  هَّللا  یقلت  نأ  نم  کل  ریخ  اهلک  ضرألا  ناطلـس  كایند و  کلام و  نم  تجرخ  نأل  هَّللاوف 
.هیف ام  يرلا  نم  هبلق  یف 

دهعلا و تبتک  لمعلا و  اذه  ینتیلو  دق  ّکنإ  ریمألا  اهیأ  لاقف : رمع ؟ ای  كدنع  ام  هل : لاقف  دایز  نب  هَّللادـیبع  یلإ  بهذ  حبـصأ  امل  و 
هجراخ نب  ءامسأ  لثم  اهب  نإف  هفوکلا  لهأ  فارشأ  نم  يریغ  نیـسحلا  لاتق  یلإ  ثعبت  یل و  هذفنت  نأ  تیأر  نإف  هب  ساّنلا  عمـس  دق 
ینملعت ال  رمع ! ای  هل : لاقف   (2) .رجبأ نب  راجح  یعبر و  نب  ثبش  سیق و  نبا  نمحرلا  دبع  ثعشألا و  نب  دّمحم  باهش و  نب  ریثک  و 
بیرقلا بیبحلا  تنأف  همغلا  هذه  اّنع  تجرف  نیسحلا و  یلإ  ترس  نإف  ثعبأ  نأ  دیرا  نمیف  كرمأتسأ  ینإف ال  هفوکلا  لهأ  فارـشأب 

نئل دعـس  نبای  هَّللاو  لاقف : دایز  نب  هَّللادیبع  بضغ  دعـس و  نب  رمع  تکـسف  .کهرکن  انإف ال  کلزنم  مزلا  اندهع و  انیلإ  ددراف  ّالإ  و 
کلام ّنبهنأل  كراد و  ّنمدهأل  کقنع و  ّنبرضأل  هءوسی  امب  هیلع  مدقت  هبرح و  لوتت  نیسحلا و  یلإ  رست  مل 

يادخ هک  تسا  نآ  زا  رتهب  يورب ، ایند  زا  يراذگاو و  ار  اه  نآ  یشاب و  هتـشاد  ار  ایند  مامت  یهاشداپ  تنطلـس و  لام و  رگا  ادخ  هب 
رد لد  درک و  توکس  وا  باوج  رد  رمع  .دشاب  وت  ندرگرب  مالـسلا  امهیلع  همطاف  دنزرف  نیـسح  نوخ  هک  ینک  تاقالم  یلاح  رد  ار 

.تشاد ير  تیالو  ورگ 

نآ دنا ، هدش  هاگآ  نآ  زا  مدرم  يا و  هتـشون  نم  يارب  ار  ير  تیالو  هک  نونکا  تفگ : تفر و  دایز  نبا  دزن  دـعب  زور  دعـس  نب  رمع 
قیال نم  زا  هک  دنتسه  هفوک  زا  یناگرزب  مه  مالسلا  هیلع  نیـسح  اب  گنج  يارب  .تسرفب  متیرومأم  يارب  ارم  ناشوپب و  لمع  هماج  ار 
دایز نبا  .رجبا  نب  راجح  یعبر و  نب  ثَبَش  سیق ، نب  نمحّرلادبع  ثعشا ، نب  دمحم  باهـش ، نب  ریثک  هجراخ ، نب  امـسا  دننام  .دنرت 
هیلع نیـسح  گـنج  هب  رگا  .متـساوخن  رظن  وت  زا  هاپـس ، هدـنامرف  هراـبرد  ینک و  یفرعم  نم  هب  ار  هفوک  ناـگرزب  تسین  مزـال  تفگ :

ام نیشنب ، تا  هناخ  رد  نادرگرب و  ار  ام  مکح  هنرگو  یتسه  نابرقم  ناتـسود و  زا  ینک ، یم  لح  ار  لکـشم  نیا  يور و  یم  مالـسلا 
تابجوم يورن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  گنج  هب  رگا  تفگ : دش و  ینابـصع  دایز  نبا  درک و  توکـس  رمع  .مینک  یمن  رابجا  ار  وت 

منک یم  هرداصم  ار  تلاوما  بارخ و  ار  تا  هناخ  منز و  یم  ار  تندرگ  ینکن ، مهارف  ار  وا  یتحاران 

ص:67

.دندوب شیرق  هلیبق  زا  ود  ره  دعس  رمع  ماما و  اریز  تسا ؛ يا  هلیبق  باستنا  دنویپ و  هباشم ، دراوم  اجنیا و  رد  محر  زا  روظنم  . 71 - 1
.درب ار  يدارفا  مان  دعس  نب  رمع  هک  تسا  هتفگ  طقف  هدماین و  دارفا  نیا  مان  حوتفلا  باتک  رد  . 72 - 2
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هاطعأ و هلصو و  هبضغ و  هنع  يرـس  ًاریخ و  هَّللادیبع  هازجف  هَّللا  ءاش  نإ  ًادغ  هیلإ  رئاس  ینإف  رمع : لاقف  ناک  ام  انئاک  کیلع  یقبا  و ال 
.تارفلا نیب  هنیب و  لح  نیسحلا و  مظکب  ذخ  هل : لاق  سراف و  فالآ  هعبرأ  هیلإ  ّمض 

اعد ءالبرک  رمع  ءاج  امل  فالآ و  هسمخ  لماکتف  فلا  هدنع  رحلا  ناک  ءالبرک و  یلإ  فالآ  هعبرأ  یف  هدـغ  نم  دعـس  نب  رمع  راسف 
ام و  عضوملا ؟ اذـه  یلإ  هب  ءاج  يذـلا  ام  هلـس : نیـسحلا و  یلإ  ضما  هل : لاقف  سمحألا  سیق  نب  هورع  هل  لاـقی  هباحـصأ  نم  ًـالجر 

؟ اهب انطوتسم  ناک  ام  دعب  هکم  نم  هجرخأ  يذلا 

درک و ینادردق  وا  زا  تشادرب و  وا  زا  ار  دوخ  مشخ  دایز  نبا   (1) .موش یم  راپسهر  ادرف  تفگ : دعس  نبا  .مراذگ  یمن  یقاب  ار  وت  و 
وا نایم  ریگب و  تخس  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  تفگ : تشاذگ و  وا  رایتخا  رد  هراوس  رازه  راهچ  هاگ  نآ  .داد  وا  هب  ییایاده  ایاطع و 

.وش لیاح  تارف  و 

.دش لیمکت  رفن  رازه  جنپ  دندوب ، رح  هارمه  هک  يرفن  رازه  اب  دمآ و  البرک  هب  يرفن  رازه  راهچ  يرکشل  اب  دعب  زور  دعس  نب  رمع 

هرکاذم نیتسخن 

مالسلا هیلع  نیسح  دزن  تفگ : تساوخ و  ار   (2) سمحا سیق  نب  هورع  مان  هب  دوخ  نارای  زا  یکی  البرک ، هب  دورو  زا  سپ  دعـس  نبا 
!؟ تسا هدنار  نوریب  هکم  زا  ار  وا  زیچ  هچ  هدمآ و  اجنیا  هب  هچ  يارب  سرپب  ورب و 

ص:68

یلو هتـشادن  ماما  اب  ندیگنج  زا  یفرح  ير ، تموکح  هب  ندیـسر  يارب  دعـس  نب  رمع  هک  دـهد  یم  ناشن  ناخّروم  شرازگ  . 73 - 1
هطقن زا  یهاگآ  اـب  داـیز  نبا  .دوشن  هدولآ  ماـما  نوخ  هب  شتـسد  دروآ و  تسدـب  یتحار  هب  ار  ير  تساـیر  هک  هدوب  نیا  وا  تیولوا 

.دزادنیب وا  ندرگ  هب  ار  هعجاف  نیا  دناوتب  مه  اهدـعب  هک  دوش  یـضار  دوخ  دعـس  نبا  هک  دـیوگ  یم  نخـس  يا  هنوگ  هب  يو ، فعض 
ص 465}  } يربکلا تاقبطلا  باتک  رد  طقف  دـیدهت  شرازگ  هک  صوصخ  هب  تشاد  دـهاوخن  ییاـنعم  يو  ندرک  دـیدهت  نیارباـنب 

هیجوت دعس و  نب  رمع  ریهطت  يارب  اهدعب  ربخ  نیا  يوق  لامتحا  هب  .تسا  هیما  ینب  تفالخ و  هاگتـسد  هب  لیامتم  نآ ، فلؤم  هدمآ و 
مه يرگید  سک  ره  .تشادن  ماما  نتـشک  زا  يا  هراچ  درک و  دیدهت  ار  وا  دایز  نبا  دش و  روبجم  يو  دنیوگب  ات  هدش  هتخاس  وا  راک 

.درک یم  نینچ  دوب 
يدـع نب  رجح  دـض  رب  هک  تسا  یناـسک  زا  يو  .تسا  یـسَمحَا  سیق  نب  هَرْزَع  هدـمآ ، عباـنم  رتـشیب  رد  هک  وا  تسرد  ماـن  . 74 - 2

سپ {. 5/263 فارشالا ، باسنا  5/269 ؛ يربطلا ، خیرات   } دش راوگرزب  یباحص  نیا  تداهـش  ببـس  نانآ  یهاوگ  دنداد و  تداهش 
(. 5/353 يربطلا ، خیرات  ! ) میبای یم  دنتشون ، توعد  همان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هک  یناسک  هرمز  رد  ار  يو  مان  نآ ، زا 
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يریغ ثعبت  نأ  تیأر  نإف  هیلإ  ریـصأ  نأ  یحتـسأل  ینإ  ینبتاکی و  نیـسحلا و  بتاکا  مویلا  لبق  تنک  ینإ  ریمـألا ! اـهیأ  هورع : لاـقف 
املف تیبلا  لهأل  هوادعلا  دیدش  ناک  یـش ء و  ههجو  دری  اعاجـش ال  الطب  ًاسراف  ناک  یبعـشلا و  هَّللادبع  نب  ریثک  هل  لاقی  ًالجر  ثعبف 

مد و یلع  مهأرجأ  ضرألا و  لهأ  نم  سانلا  ّرـش  كءاج  دـق  هَّللادـبع  ابأ  ای  كادـف  تلعج  نیـسحلل : لاـق  يدـئاصلا  هماـمث  وبأ  هآر 
عمس نإف  لوسر  انأ  امنإ  همارک  ال و ال  لاقف : هملکت  هَّللادبع و  یبأ  یلع  لخدت  یتح  کفیس  عض  هل : لاقف  هیلإ  ماق  ّمث  لجرب  مهکتفأ 

کنإف اذه  نودب  نیـسحلا  نم  ندت  دیرت و ال  امب  مّلکتو  کفیـس  مئاقب  ذخآ  ینإف  همامثوبأ : هل  لاقف  تفرـصنا  یبأ  نإ  هتملک و  ینم 
هیلإ ثعباف  کـتلاسر  غلبأـف  نیـسحلا  نم  وندأ  نأ  ینوکرتی  مل  مهنإ  لاـق : هربخأ و  رمع و  یلإ  عجر  یبعـشلا و  بضغف  .قساـف  لـجر 

شیپ نم  ریما ! يا  تفگ : هورع  اذه ؟ نوفرعت  له  لاق : نیسحلا  هآر  فرشأ و  املف  یلظنحلا  سیق  نب  هّرق  هل  لاقی  ًالجر  ثعبف  .يریغ 
صخش ینادب  حالص  رگا  .مور  يو  دزن  مراد  مرش  نونکا  .تسا  هتشاد  هبتاکم  نم  اب  وا  ما و  هتشون  همان  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  نیا  زا 

دوبن و نادرگ  يور  يراک  چـیه  زا  دوب و  ریلد  راکراوس و  يدرم  هک  ار -   (1) یبعش هَّللادبع  نب  ریثک  دعس ، نبا  .یتسرفب  ار  يرگید 
! هَّللادبعابا يا  موش  تیادـف  درک : ضرع  ماما  هب  دـید  ار  وا  يدـئاص  هماُمثوبا  نوچ  .داتـسرف  تشاد -  يدـیدش  ینمـشد  تیب  لها  اب 
وا فرط  هب  هماـمثوبا  سپ  .دـیآ  یم  وت  يوس  هب  يرگ  هلیح  يزیرنوخ و  رد  اـه  نآ  نیرتروـسج  نیمز و  يور  مدرم  نیرتدـب  کـنیا 

راگزاس نم  تفارش  اب  راک  نیا  زگره ! تفگ : ریثک  .ینک  وگتفگ  وا  اب  يورب و  ماما  دزن  ات  راذگب  نیمز  ار  تریـشمش  تفگ : تفر و 
: تفگ همامثوبا  .مدرگ  یم  زاب  دهاوخ ، یمن  رگا  میوگ و  یم  نخس  وا  اب  درک ، شوگ  ار  مایپ  رگا  متـسه ، هداتـسرف  کی  نم  .تسین 

درم وت  اریز  يوش ؛ کیدزن  بانج  نآ  هب  وت  مراذـگ  یمن  نیا  زج  وگب ، نخـس  وا  اب  وت  مراد و  یم  هگن  ار  وت  ریـشمش  هضبق  نم  سپ 
کیدزن مالسلا  هیلع  نیسح  هب  دنتشاذگن  اه  نآ  تفگ : تشگزاب و  دعـس  نب  رمع  يوس  هب  دش و  نیگمـشخ  یبعـش  یتسه ! یقـساف 

یم ماما  يوس  هب  هُّرق  .داتـسرف  ار   (2) یلَْظنَح سیق  نب  هَُّرق  دعـس ، نبا  سپ  .تسرفب  ار  يرگید  صخـش  .منک  غالبا  ار  تماـیپ  موش و 
؟ دیسانش یم  ار  وا  ایآ  دیسرپ : شنارای  زا  ترضح  نآ  هک  دمآ 

ص:69

.دنا هدادن  البرک  هعقاو  زا  شیپ  يو  هرابرد  یشرازگ  ناخّروم  . 75 - 1
یم رُح  هک  تسا  یماـگنه  اروشاـع و  زور  هدـش  داـی  وا  زا  هک  يرگید  ياـج  .تـسا  هدـماین  اروشاـع  هـعقاو  ریغ  رد  هُرق  ماـن  . 76 - 2

{. 5/427 يربطلا ، خیرات   } دشن هارمه  رُح  اب  وا  هتبلا  ...يا  هداد  بآ  ار  تبسا  ایآ  تفگ : هرق  هب  ددنویپب و  ماما  هب  تساوخ 
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ام يأرلا و  نسح  هفرعأ  تنک  هلظنح و  ینب  نم  ّمث  میمت  ینب  نم  لجر  اذـه  هَّللا ! لوسر  نباـی  معن  يدـسألا : رهاـظم  نب  بیبح  لاـقف 
هل لاقف  دعـس  نب  رمع  هلاـسر  هغلبأ  هیلع و  ملـسف  نیـسحلا  يدـی  نیب  فقو  یتح  یلظنحلا  مّدـقت  ّمث  .دهـشملا  اذـه  دهـشی  نأ  تننظ 

ینوعنمی و ینوعیاـبیف و  مهیتآ  نأ  اذـه  مکرـصم  لـهأ  یلإ  بتک  نکل  دـلبلا و  اذـه  درأ  مل  ینع  کـبحاص  غـلبأ  اذـه  اـی  نیـسحلا :
.تئج ثیح  نم  مهنع  تفرصنا  ینوهرک  نإف  ینولذخی  ینورصنی و ال 

هذـهب تئج  یتح  كریغ  يذـلا  امف  تیبلا  اذـه  لهأ  یف  يأرلا  نسح  تنأ  کب و  يدـهع  هرق ! ای  کحیو  رهاظم : نب  بیبح  هل  لاـقف 
.هب هَّللا  اناتأ  دق  يذلا  لجرلا  اذه  رصنا  اندنع و  مقأف  هلاسرلا 

باوجب هربخأف  فرصنا  ّمث  کلذ  یف  رظنأ  هلاسرلاب و  یبحاص  یلإ  عجرأ  نکل  هریغ و  هرصن  نم  ّقحأ  هترصنل  يرمعل  یلظنحلا : لاقف 
یلإ میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  داـیز : نبا  یلإ  بتک  ّمث  .هبرح  نـم  هَّللا  ینیفاـعی  نأ  وجرـأل  ینإ  هَّللاو  هَّلل  دـمحلا  رمع : لاـقف  نیـسحلا 

نیسحلاب تلزن  ینإف  دعب  امأ  دعس : نب  رمع  نم  دایز  نبا  هَّللادیبع  ریمألا 

متـشادن نامگ  متخانـش و  یم  تدـیقع  نسح  هب  ار  وا  نم  .تسا  هلظنح  هریت  زا  میمت ، ینب  هلیبق  زا  وا  يرآ ، تفگ : رهاظُم  نب  بیبح 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دناسر  ار  رمع  مایپ  درک و  مالس  ترـضح  نآ  هب  دمآ و  ماما  شیپ  هّرق  .دوش  رـضاح  ییاج  نینچ  رد 
دننک و تعیب  نم  اب  ات  میایب  نانآ  شیپ  هک  دنتشون  همان  نم  يارب  نآ  مدرم  .متشادن  ار  رهـش  نیا  دصق  نم  هک  وگب  وا  هب  نم  يوس  زا 

.مدرگ یمرب  ما ، هدمآ  هک  ییاج  زا  دنرادن  شوخ  ار  مندمآ  رگا  لاح  .دنیامن  ما  يرای  دننک و  عافد  نم  زا 

ار وت  هچ  .یتشاد  یبوخ  هدیقع  ربمایپ  نادناخ  هرابرد  متخانـش  یم  ار  وت  نم  هک  اج  نآ  ات  وت ! رب  ياو  تفگ : هرق  هب  رهاظم  نب  بیبح 
.نک يرای  تسا  هدروآ  ام  يارب  دنوادخ  هک  ار  درم  نیا  نامب و  ام  دزن  يا ؟ هدش  یمایپ  نینچ  لماح  هک  هدرک  لوحتم 

شماغیپ خساپ  ات  مدرگ  یم  زاب  شیوخ  ریما  دزن  هب  کنیا  .تسا  نارگید  يرای  زا  رتراوازس  وا  يرای  هک  مسق  مناج  هب  داد : خساپ  هّرق 
! هَّللدمحلا تفگ : رمع  .دناسر  دعس  نب  رمع  هب  ار  ماما  باوج  تشگزاب و  وا  .درک  مهاوخ  رکف  هراب  نیا  رد  هاگ  نآ  مناسرب ، وا  هب  ار 

ریما هب  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  تشون : دایز  نبا  هب  هاگ  نآ  .درادـب  مفاعم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  گـنج  زا  دـنوادخ  مراودـیما  نم 
.مدمآ دورف  مالسلا  هیلع  نیسح  کیدزن  نم  دعب ، اما  .دعس  نب  رمع  زا  دایز  نب  هَّللادیبع 
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نإف هورصنی  هوعیابیل و  مهیلع  مودقلا  هنولأسی  هیلإ  اولسرأ  هفوکلا  لها  ّنأ  رکذف : دلبلا  اذه  یلإ  همدقأ  امع  هلأسأ  ًالوسر  هیلإ  تثعب  ّمث 
ملعأ نأ  تببحأف  نیملسملا  نم  دحاوک  نوکیف  هترمأ  دلب  يأب  نوکی  وأ  هکمب  نوکیف  ءاج  ثیح  نم  فرصنی  هنإف  هترصن  یف  مهل  ادب 

.مالسلا هیأر و  يریل  کلذب  ریمألا 

: دشنأ ّمث  هعاس  هسفن  یف  رکف  هباتک  هَّللادیبع  أرق  اّملف 

هب انبلاخم  تقلع  ذإ  نآلا 

صانم نیح  تال  هاجنلا و  وجری 

.ینم نیسحلا  اجن  نإ  هباذع  نم  هَّللا  یناجنأ  تاهیه ال  تاهیه ، هاجنلا ؟ بارت  یبأ  نبا  وجریأ  لاق : ّمث 

ریمـأل هعیبـلا  هیلع  ضرعأـف  یباـتک  كاـتأ  اذإـف  نیـسحلا  رمأ  نم  هیف  ترکذ  اـم  کـباتک و  ینغلب  دـقف  دـعب ، اـمأ  رمع : یلإ  بتک  ّمث 
(1) .مالّسلا هب و  ینتأف  ّالإ  عیاب و  لعف و  نإف  دیزی  نینمؤملا 

نانآ يوس  هب  دنا  هتـساوخ  وا  زا  هفوک  ِمدرم  تفگ : تسا ؟ هدمآ  راید  نیا  هب  هچ  يارب  مدیـسرپ  مداتـسرف و  وا  دزن  ار  یـسک  هاگ  نآ 
ای هکم  رد  ددرگ و  یم  زاب  هدمآ  هک  ییاج  زا  دنا ، هدش  فرصنم  شتیامح  زا  رگا  لاح  .دنیامن  شا  يرای  دننک و  تعیب  وا  اب  ات  دیایب 

عالطا هب  ار  وا  نخس  متشاد  تسود  نم  .دوب  دهاوخ  ناناملسم  رگید  دننامه  دوش و  یم  نکاس  یهد  روتسد  وت  هک  يرگید  رهـش  ره 
.مالسلاو دریگب  میمصت  نآ  هرابرد  ات  مناسرب  ریما 

ص:71
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.تسین يرارف  هار  رگید  اما  دراد ؛ ییاهر  دیما  تسا ، هدش  دنب  وا  هب  ام  ياه  هجنپ  هک  نونکا  تفگ : دناوخ ، ار  وا  همان  هَّللادـیبُع  نوچ 
.دبای تاجن  نم  تسد  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  رگا  دنک  باذع  ارم  ادخ  تاهیه ! دراد ؟ تاجن  دیما  بارت  وبا  دنزرف  ایآ 

نوچ .مدش  علطم  يدوب ، هتفگ  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد  هچنآ  زا  دیسر و  متسد  هب  وت  همان  تشون : نینچ  دعـس  نب  رمع  يارب  سپس 
نم شیپ  ار  وا  هن ، رگا  چیه ، هک  درک  نینچ  تفریذپ و  رگا  .نک  هضرع  وا  رب  ار  دیزی  نینمؤملاریما  اب  تعیب  دیسر ، تتـسد  هب  ما  همان 

.مالّسلاو روایب ،

نبا ضرعی  مل  و  لاق : .ناعتـسملا  هَّللاو  هیفاعلا  لبقی  هَّللادـیبع ال  ّنإ  نوعجار  هیلإ  انإ  هَّلل و  انإ  لاق : هأرق  رمع و  یلع  باتکلا  درو  اّـملف 
.ًادبأ کلذ  یلإ  هبیجی  نیسحلا ال  نأ  ملع  هنأل  دیزی  هعیب  نیسحلا  یلع  دعس 

دق مکنإ  سانلا ! اهیأ  لاق : ّمث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دمح  ربنملا و  دعصف  جرخ  هفوکلا و  دجـسم  یف  سانلا  دایز  نب  هَّللادیبع  عمج  ّمث  لاق :
نومیم هقیرطلا ، دومحم  هریـسلا  نسح  هومتفرع : دـق  دـیزی  نینمؤملا  ریمأ  اذـه  نوبحت و  ام  یلع  مهومتدـجوف  نایفـس  یبأ  لآ  متولب 

ناک امک  هدهجب و  نتفلا  تئفطا  هدهع و  یلع  لبـسلا  تنمأ  دق  یتح  هقح  یف  ءاطعلا  یطعی  روغثلل  ًادهاعتم  هیعرلا  یلإ  ًانـسحم  هبیقنلا 
هئام و هئام  مکقازرأ  یف  داز  دق  همارکلاب و  مهدـیزی  لاومألاب و  مهینغی  ودابعلا  مرکی  هرثأ : یف  دـیزی  هنبا  کلذـک  هرـصع  یف  هیواعم 

.اوعیطأ هل و  اوعمساف  یلع  نب  نیسحلا  هودع  برح  یلإ  اوجرخت  نأ  مکرمآ  مکیلع و  رفوا  نأ  ینرمأ 

نبا .دنک  کمک  ادـخ  دریذـپ و  یمن  ار  تیفاع  هَّللادـیبع  نوعجار ، هیلا  انا  هَّلل و  انا  تفگ : دیـسر ، دعـس  نب  رمع  تسد  هب  همان  یتقو 
.تفریذپ دهاوخن  ار  نآ  ماما  هاگ  چیه  تسناد  یم  اریز  درکن ، داهنشیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  دیزی  اب  تعیب  دعس 

البرک هب  نایفوک  لیسگ 

وبا نادـناخ  امـش  مدرم ! يا  تفگ : یهلا  يانث  دـمح و  زا  دـعب  تفر و  ربنم  هب  درک و  عمج  دجـسم  رد  ار  مدرم  داـیز  نبا  نآ  زا  سپ 
یـشور .دیـسانش  یم  ار  وا  هک  تسا  دـیزی  نینمؤملاریما  نیا  .دـیتفای  دـیراد ، تسود  هک  روط  ناـمه  ار  ناـنآ  دـیدومزآ و  ار  ناـیفس 

، تسا راد  هدهع  ار  تاّدـح  رـس  تینما  دـنک و  یم  یکین  دوخ  نادنورهـش  هب  تسا ، قالخا  شوخ  رادرک و  تسرد  دراد ، هدیدنـسپ 
نآ .تسا  هدـش  شوماخ  وا  تمه  هب  اه  هنتف  هدـش و  نما  وا  دـهع  رد  اههار  هک  نآ  ات  دـهد ؛ یم  تسوا ، قح  هک  یـسک  هب  ار  اـیاطع 
یم زاین  یب  نداد  لوپ  اب  دزاون و  یم  ار  ادـخ  ناگدـنب  .تسوا  ورهر  دـیزی  شرـسپ  درک ، یم  نینچ  دوخ  نامز  رد  هیواـعم  هک  هنوگ 
امـش هب  هک  هداد  نامرف  نم  هب  هدرک و  ربارب  دـص  ار  امـش  زا  کی  ره  ياطع  وا  نونکا  .دـشخب  یم  هدایز  ناـنآ  هب  تمارک  اـب  دـنک و 

.دیشاب ریذپ  نامرف  دیهد و  ارف  شوگ  .دیورب  یلع  نب  نیسح  شنمشد  گنج  هب  تسا  هداد  روتسد  منک و  ناوارف  ششخب 
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یف هل  انوع  اونوکیل  دعـس  نب  رمع  یلإ  جورخلل  اوأیهتی  نأ  مهیف  يدان  مهاـطعأ و  ءاـطعلا و  هساـئرلا  لـهأل  عضو  ربنملا و  نم  لزن  مث 
هعبتا مث  فالآ  هعست  یف  رمع  راصف  فالآ  هعبرأ  یف  یبابضلا  نشوجلا  يذ  نب  رمش  دعـس  نب  رمع  یلإ  جرخ  نم  لّوأف  نیـسحلا  لتق 

یف نالف  نب  رصن  فالآ و  هثالث  یف  ینزاملا  ًانالف  فالآ و  هعبرأ  یف  ینوکسلا  ریمن  نب  نیصحلا  نیفلأ و  یف  یبلکلا  باکر  نب  دیزی 
.نیفلأ

ینربخأ یلوسر  ّنإ  هیلإ : لسرأف  ینیفعت  نأ  تیأر  نإـف  لـیلع  اـنأ  ریمـألا ! اـهیأ  هیلإ : لـسرأ  ضراـمتف و  یعبر  نب  ثبـش  یلإ  ثعب  و 
، اَّنَمآ اُولاق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  َو  نیذلا : نم  نوکت  نأ  فاخأ  هیلع و  کضرامتب 

، دعـس نب  رمع  هب  نتـسویپ  يارب  تکرح  هدامآ  داد  روتـسد  دومن و  شـشخب  لذب و  ناگرزب ، اسؤر و  هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  هاگ  نآ 
(1) یبابُض نشوجلا  يذ  نب  رِمَش  دش ، قحلم  دعس  نب  رمع  هب  هک  یسک  نیلوا  .دنوش  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  گنج  رد  وا  يرای  تهج 

نب نیصح  رازه ، ود  اب  یبلک  باکر  نب  دیزی  وا ، زا  سپ  .دیسر  رفن  رازه  ُهن  هب  دعس  رمع  رکشل  نآ ، اب  هک   (2) دوب ورین  رازه  راهچ  اب 
(3) .دنتفر البرک  هب  رفن  رازه  ود  اب  نالف  نب  رصن  رازه و  هس  اب  ینزام  نالف  رازه ، راهچ  اب  ینوکس  ریمن 

نبا .رادـب  فاعم  ارم  مرامیب ، نم  هک  داتـسرف  ماغیپ  دز و  يرامیب  هب  ار  دوخ  وا  اما  داتـسرف ، مه   (4) یْعبِر نب  ثَبَـش  لابند  هب  دایز  نبا 
ود هک  یـشاب  یناسک  زا  مسرت  یم  يا ، هدز  يرامیب  هب  ار  دوخ  وا  روضح  رد  وت  هک  هداد  ربخ  نم  هب  ما  هداتـسرف  داد : خساپ  مه  دایز 

.دننک یم  ییور 
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شمان نآ ، زا  سپ  ص 268 .} نیفص ، هعقو   } تشادرب تحارج  نیفص  دربن  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  ادتبا  رمـش  . 78 - 1
هتـشک تسناد  یم  نوچ  راتخم  نامز  رد  (. 5/263 فارـشالا ، باسنا   ) مینیب یم  يدـع  نب  رجح  هیلع  ناگدـنهد  یهاوگ  نایم  رد  ار 

.دش هتشک  ماجنارس  دیروش و  وا  رب  دش ، دهاوخ 
شرازگ ود  نیا  دسر  یم  رظن  هب  {. 5/414  } تسا هتشون  رخآ  ياهزور  رد  دایز  نبا  دنت  همان  هارمه  ار  رمـش  جورخ  يربط ، . 79 - 2

رد مود  هعفد  لوا و  ياهزور  نامه  رد  دعـس و  نب  رمع  زا  سپ  لوا  هعفد  .تسا  هدمآ  البرک  هب  رابود  رمـش  دنرادن و  یـضقانت  مه  اب 
.دمآ البرک  هب  دایز  نبا  دیدج  نامرف  اب  هک  مرحم  مهن  زور 

حوتفلا اـب  هدروآ  یمزراوخ  هک  يدارفا  ماـن  یتح  .تسین  رگید  عباـنم  رد  هدرک  لـقن  مثعا  نبا  زا  یمزراوخ  هک  تمـسق  نیا  . 80 - 3
رد ناشمان  دنتـسین و  هدش  هتخانـش  رگید  بتک  رد  دنا  هدش  دای  عبنم  ود  نیا  رد  هک  یناهدنامرف  یلک  روط  هب  .تسین  قفاوم  { 5/89}

.داد يدج  لمأت  ناتساد  لصا  دسر  یم  رظن  هب  .تسین  خیرات 
توبن و یعدم  حاجس  تمدخ  رد  مه  یتدم  {. 6/42 يربطلا ، خیرات   } درک كرد  ار  مالـسا  تیلهاج و  يو  دوش  یم  هتفگ  . 81 - 4
هب اهدـعب  دـش و  جراوخ  وزج  نآ  زا  سپ  اـما  دـیگنج  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  نیفـص  دربن  رد  ناـمه 3/273 .)  ) دوب وا  نذؤم  یتح 

(. نامه 5/63 و 85  ) دمآ رد  نانآ  يربهر 
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املف هلعلا  رثأ  يری  ههجو و ال  یف  رظنی  الئل  هرخآلا  ءاشعلا  دعب  یعبر  نب  ثبش  هیلإ  لبقأف  .ًاعرسم  انیلإ  لبقأف  انتعاط  یف  تنک  نإ  رظناف 
لعفأ لاقف : کباحصأ  نم  سراف  فلأ  یف  دعـس  نب  رمع  یلا  ًادغ  صخـشت  نأ  بحا  هل : لاق  ّمث  .هسلجم  بّرق  هب و  بحر  هیلع  لخد 

.افلأ نیرشع  نینثا و  یف  دعس  نب  رمع  راصف  سراف  فلأ  یف  رجبأ  نب  راجحب  هعبتا  سراف و  فلأ  یف  جرخف  ریمألا ! اهیأ 

ربخ ّالإ و  یسما  حبصا و ال  رظناف ال  لاجرلا  لیخلا و  هرثک  یف  هّلع  کل  لعجأ  مل  ینإف  دعب  امأ  دعـس : نب  رمع  یلإ  هَّللادیبع  بتک  ّمث 
دعس نبا  نیسحلا و  لتق  یف  هلجعتـسی  دعـس و  نب  رمع  ثحتـسی  هَّللادیبع  ناک  .حئار و  داغ و  لک  عم  هیـشع  هودغ و  يدنع  کلبق  ام 

.هدی یلع  نیسحلا  لتق  نوکی  نأ  هرکی 

: هل لاقف  نیـسحلا  یلإ  ءاج  يدسألا  رهاظم  نب  بیبح  کلذ  يأر  املف  .مرحم  نم  نیـضم  مایأ  هتـسل  رمع  دنع  رکاسعلا  تمأتلا  و  لاق :
هلیللا مهیلإ  ریصملاب  یل  نذأتفأ  انم  ابیرق  دسأ  نم  ایح  انهاه  ّنإ  هَّللا ! لوسر  نبای 

مولعم وا  رد  يرامیب  راثآ  ات  دمآ  هَّللادیبع  شیپ  هاگنابش  یعبر  نب  ثبش  .ایب  ام  يوس  تعرس  هب  یتسه  ام  تعاطا  رد  رگا  نک ، هجوت 
مه وا  .يدـنویپب  دعـس  رمع  هب  ورین  رازه  اب  ادرف  مراد  تسود  تفگ : دـناشن و  دوخ  کیدزن  تشاد و  یمارگ  ار  وا  داـیز  نبا  .دـشابن 

.دیسر رفن  رازه  هب 22  دعس  نب  رمع  رکشل  عومجم  تفر و  وا  لابند  هب  رگید  يورین  رازه  اب  مه  رجبا  نب  راجح  .درک  نینچ 

بش حبص و  رابخا  .درادن  دوجو  هناهب  يارب  یهار  هدایپ ، هراوس و  يورین  ترثک  اب  تشون : دعـس  نبا  هب  دایز  نب  هَّللادیبع  نآ  زا  سپ 
مه دعس  نبا  درک و  یم  کیرحت  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  هب  ار  دعس  نب  رمع  هَّللادیبع ، .نک  شرازگ  نم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

.دشاب وا  تسد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  دوبن  لیام 

یکمک يورین  رهاظُم و  نب  بیبح 

: درک ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  دش ، لیمکت  مرحم  مشش  زور  رد  دعس  نب  رمع  رکشل  نوچ 
مورب نانآ  دزن  بشما  دییامرف  یم  هزاجا  .دننک  یم  یگدنز  دسا  ینب  هلیبق  زا  یهورگ  اه  یکیدزن  نیا  رد  ربمایپ ! دنزرف  يا 
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نم بیبح  مهیلا  جرخف  کل  تنذأ  دـق  نیـسحلا : هل  لاـقف  هرکت ؟ اـم  ضعب  کـنع  مهب  عفدـی  نأ  هَّللا  یـسعف  کترـصن  یلإ  مهوعدأ 
یتجاح لاق : مع ؟ نبای  کتجاح  ام  هل : اولاـقف  هوفرع  هویح و  مهاـیحف و  مهیلإ  راـص  یتح  ارکنتم  لـیللا  فوج  یف  نیـسحلا  رکـسعم 

، نینمؤملا نم  هباصع  یف  هنإف  مکیبن  تنب  نبا  هرـصن  یلإ  مکوعدأ  مکتیتأ  .طق  موق  یلإ  دـفاو  هب  یتأ  اـم  ریخب  مکتیتأ  دـق  ینإ  مکیلإ 
نیرشع نینثا و  یف  هب  طاحأ  دق  دعـس  نب  رمع  اذه  فرطت و  نیع  مهیف  هومّلـسی و  نل  هولذخی و  نل  لجر  فلأ  نم  ریخ  مهنم  لجرلا 

هَّللاب ال مسقا  ینإف  هرخآلا  باوث  نسح  ایندلا و  فرش  اولانت  مویلا  ینوعیطأف  هحیصنلا  هذهب  مکتیتأ  دق  یتریـشع و  یموق و  متنأ  ًافلأ و 
.نییلع یلعأ  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  قیفر  ناک  ّالإ  ابستحم  ارباص  هَّللا  لوسر  تنب  نبا  عم  لجر  مکنم  لتقی 

: لوقی زجتری و  لعج  مث  هوعّدلا  هذه  یلإ  بیجی  نم  لّوأ  انأ  لاقف : رشب  نب  هَّللادبع  هل  لاقی  دسأ  ینب  نم  لجر  ماقف 

تصخر ماما  .دزاس  فرطرب  امش  زا  ار  اه  یتخس  زا  یخرب  نانآ ، هلیـسو  هب  دنوادخ  تسا  دیما  مناوخ ؟ ارف  امـش  يرای  هب  ار  ناشیا  و 
بیبح نتخانش  زا  سپ  نانآ  .دیسر  نانآ  دزن  هب  تفر و  نوریب  ماما  هاگ  رکشل  زا  سانشان  تروص  هب  بش  ياه  همین  رد  بیبح  داد و 

امش ما  هدمآ  .تسا  هدرواین  ما  هدروآ  ناتیارب  نم  هچنآ  زا  رتهب  يدراو  چیه  تفگ : بیبح  ومع ؟ رـسپ  يا  یهاوخ  یم  هچ  دندیـسرپ :
ار وا  زگره  .تسا  رتهب  درم  رازه  زا  نانآ  زا  کـی  ره  .دنتـسه  وا  هارمه  نینمؤم  زا  یهورگ  هک  مناوخب  ناـتربمایپ  دـنزرف  يراـی  هب  ار 

رامش هک  رکـشل  زا  یهوبنا  اب  دعـس  نب  رمع  .داد  دنهاوخن  نمـشد  لیوحت  ار  يو  دنز ، یم  کلپ  ناشیاه  مشچ  ات  دننک و  یمن  راوخ 
.ما هدروآ  ار  ناغمرا  نیا  امش  يارب  نم  دیتسه و  نم  هریشع  موق و  امش  .دنا  هتفرگ  ار  وا  درگ  دسر ، یم  نت  رازه  ود  تسیب و  هب  نانآ 

باکر رد  سک  چیه  ادخ ! هب  دنگوس  .دیوش  دنم  هرهب  ترخآ  ياه  یکین  نیرتهب  ایند و  تفارش  زا  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  زورما  سپ 
(1) .دوب دهاوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هارمه  تشهب  تاجرد  نیرتالاب  رد  هک  نیا  زج  دوش  یمن  دیهش  وا 

: دناوخ ار  زجر  نیا  منک و  یم  تباجا  ار  توعد  نیا  هک  مرفن  نیلوا  نم  تفگ :  (2) رشب نب  هَّللادبع  مان  هب  دسا  ینب  هلیبق  زا  يدرم 

ص:75

.تسا هدمآ  { 3/388  } فارشالا باسنا  رد  يرترصتخم  لکش  هب  شرازگ  نیا  . 82 - 1
تفای يرگید  نهک  ربتعم و  عباـنم  رد  وا  ماـن  {. 5/90 حوتفلا ،  } تسا هدروآ  هَّللادـبع  نب  رـشب  ار  صخـش  نیا  ماـن  مثعا  نبا  . 83 - 2

.دشن
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اولکانت اذإ  موقلا  ملع  دق 

اولضانت ذإ  ناسرفلا  مجحأ  و 

لتاقملا لطبلا  عاجشلا  ینإ 

لساب نیرع  ثیل  یننأک 

.نیسحلا نودیری  بیبح  عم  اوءاج  ًالجر و  نوعست  مهنم  مأتلاف  هوباجأ  بیبح و  یلإ  یحلا  لاجر  رداب  ّمث 

نم لجرب  رمع  اعدـف  کلذـب  هربخأـف  لـیللا  فوج  یف  دعـس  نب  رمع  یلإ  راـص  یتح  ورمع  نب  نـالف  لاـقی : یحلا  نم  لـجر  جرخف 
انیبف ربخلاب  ءاج  يذلا  کلذ  عم  دسا  ینب  یح  یلإ  هب  هجو  سراف و  هئامعبرأ  هیلإ  ّمضف  یئادصلا  ثرحلا  نب  قرزألا  هل  لاقی  هباحصأ 

ئطاش یلع  دعـس  نبا  لیخ  مهتلبقتـسا  ذإ  نیـسحلا  رکـسع  نودیری  بیبح  عم  لیللا  فوج  یف  اولبقأ  دـق  دـسأ  ینب  نم  موقلا  کئلوا 
فرصنا انل  کلام و  ثرحلا : نبا  قرزألاب  بیبح  حاصف  اولتتقا  ناقیرفلا و  شوانتف  ریسیلا  نیسحلا  رکسعم  نیب  مهنیب و  ناک  تارفلا و 

! کلیو ای  انع 

لی و يروالد  نم  دـننک ، یم  راذـگاو  رگیدـکی  هب  ار  راـک  هک  زیرگ  گـنج و  لـحارم  نیرت  تخـس  رد  دـنناد ، یم  نم  هلیبق  موق و  »
هتفرگ و ار  وا  درگ  نت ، دون  هک  نادـنچ  دنتـسویپ ، بیبح  هب  زین  هلیبق  نآ  نادرم  رگید  ما .» هشیب  ریـش  دـننامه  يروشحلـس  وجگنج و 

.دنداتفا هار  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای  يارب  يو  هارمه 

هب دعس  نبا  .تخاس  هاگآ  نایرج  نیا  زا  ار  وا  دناسر و  دعس  نبا  هب  ار  دوخ  باتـش  اب   (1) ورمع نب  نالف  مان  هب  هلیبق  نیمه  زا  يدرم 
لد رد  شناراـی  بیبح و  .دـندنبب  ناـنآ  رب  ار  هار  دورب و  درم  نآ  هارمه   (2)، راوس دص  راهچ  اب  داد  روتـسد  ییادص  ثرح  نب  قرزا 

نایم دندیسر و  نانآ  هب  تارف  طش  رانک  رد  دعس  نبا  ناراوس  هک  دندوب  تکرح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگرکشل  يوس  هب  بش 
؟ راک هچ  ام  اب  ار  وت  وت ! رب  ياو  قرزا  يا  دروآرب : دایرف  بیبح  دمآ ، دیدپ  يدیدش  دروخ  دز و  يریگرد و  هورگ  ود 

ص:76

.تسا هدمآ  ورمع  نب  هلبج  { 3/388  } فارشالا باسنا  رد  وا  مان  . 84 - 1
دراد يا  هیضرف  نینچ  هداد  ماجنا  مالـسا  خیرات  ياهدادیور  ماقرا  دادعا و  یخرب  صوصخ  رد  هک  ییاه  یـسررب  اب  هدنراگن  . 85 - 2
میناد یم  هک  تسا  نآ  مغر  هب  نخس  نیا  .تسا  یسررب  لباق  یعوضوم  يددع ، تاهابتشا  رد  رفـص  مقر  ندش  دایز  مک و  ایوگ  هک 

یمزراوخ 400 و لتقم  رد  هک  تسا  ددع  نیمه  هیـضرف  نیا  دهاوش  هلمج  زا  .تسا  هدش  یم  هتـشون  فورح  هب  اه  هرامـش  عبانم ، رد 
.دنک یم  تابثا  ار  یخیرات  ياه  شرازگ  یخرب  یتابث  یب  بلطم  نیا  ًانمض  .تسا  هدمآ  رفن   4000 { 5/90  } حوتفلا رد 
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فوج یف  اولمحت  مث  مهیح  یلإ  نیعجار  اومزهناف  دعـس  نبا  لیخب  مهل  هقاط  ّنأ ال  دـسأ  ونب  تملع  قرزألا و  یبأف  انریغب  قشا  انعد و 
.میظعلا یلعلا  هَّللاب  ّالإ  هوق  لوح و ال  ال  لاقف : هربخأف ، نیسحلا  یلإ  بیبح  عجر  .مهسبکی و  نأ  دعس  نبا  نم  ًافوخ  لیللا 

، هعم نمب  نیـسحلاب و  شطعلا  رـضأف  ءاملا  نیب  هباحـصأ و  نیـسحلا و  نیب  اولاـح  تارفلا و  یلع  تلزن  یتح  لـیخلا  کـلت  تعجر  و 
كانه هل  تعبنف  کلانه  رفتحا  ّمث  هلبقلا  وحن  هوطخ  هرـشع  عست  ضرألا  یلع  اطخف  ءاسنلا  همیخ  ءارو  یلا  ءاج  ًاسأف و  نیـسحلا  ذخأف 

یلإ کلذ  غلب  (1) و  .رثأ اهل  ری  ملف  نیعلا  تراغ  مث  مهتیقسأ  اوألم  مهعمجأب و  سانلا  برش  نیسحلا و  برـشف  بذعلا  ءاملا  نم  نیع 
یباتک کیلع  درو  اذإ  رظناف  هباحصأ  وه و  برشیف  ءاملا  بیصی  رابآلا و  رفحی  نیسحلا  نأ  ینغلب  دعـس : نب  رمع  یلإ  بتکف  هَّللادیبع 

هرطق ءاملا  نم  اوقوذی  نأ  مهعدت  مهیلع و ال  قیض  تعطتسا و  ام  رابآلا  رفح  نم  مهعنماف  اذه 

اب هلباقم  يارای  دوخ  رد  هک  دسا  ینب  درک و  یگداتسیا  قرزا  .ربب  راک  هب  ام  زا  ریغ  يرگید  دارفا  رب  ار  دوخ  تواقش  نک و  اهر  ار  ام 
بیبح .دندرک  چوک  يرگید  ياج  هب  هنابش  دعس ، نبا  هلمح  سرت  زا  دنتشگزاب و  دوخ  هلیبق  هب  هتشاذگ ، تمیزه  هب  ور  دندیدن  نانآ 

«. میظعلا یلعلا  هَّللاب  ّالا  هوقال  لْوَح َو  ال  : » تفگ ماما  .تخاس  هاگآ  هیضق  زا  ار  ناشیا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  بآ و  نایم  دـمآ و  دورف  تارف  رانک  تشگزاب ، ماـگنه  دوب  هتفر  دـسا  ینب  هلباـقم  هب  هک  یهاـپس 
يا همـشچ  .دومن  رفح  ار  اج  نآ  تشادرب و  هلبق  تمـس  هب  ماگ  هدزون  .دمآ  نانز  همیخ  تشپ  هب  تشادرب و  یگنلک  ماما  .دـش  لیاح 

دیدپان همشچ  نآ  سپس  .دندرک  رپ  ار  دوخ  ياه  کشم  دندیـشون و  نآ  زا  شناهارمه  همه  ماما و  هک  تشگ  رادیدپ  اراوگ  بآ  زا 
.دیدن يرثا  نآ  زا  یسک  تشگ و 

هتفای تسد  بآ  هب  هدرک و  رفح  هاچ  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  تشون : دعـس  نبا  هب  وا  دیـسر و  دایز  نبا  هب  ربخ  نیا 
کی یتح  راذـگن  .ریگب  گنت  نانآ  رب  ار  راک  نک و  عنم  هاچ  رفح  زا  ار  نانآ  یناوت  یم  ات  دیـسر  تتـسد  هب  هماـن  نیا  هاـگره  .تسا 

دنشونب تارف  بآ  زا  هرطق 

ص:77

.تسین حوتفلا  باتک  رد  فارگاراپ  نیا  . 86 - 1
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جاجحلا نبا  ورمع  هل  لاقی  لـجرب  اـعد  قییـضتلا و  هیاـغ  دعـس  نبا  مهیلع  قیـضف  .مالـسلا  ناـمثع و  یکزلاـب  اولعف  اـمک  مهب  لـعفا  و 
.ءاملا هعیرش  یلع  لیخلا  تلزنف  نیسحلا  رکسعم  ءاذح  یه  یتلا  هعیرشلا  یلع  لزنی  نأ  هرمأ  هریثک و  الیخ  هیلإ  ّمضف  يدیبزلا 

یف هبرق  نیرـشع  مهعم  ثعب  ًالجار و  نیرـشع  ًاسراف و  نیثالث  هیلإ  مض  سابعلا و  هاخأ  اعد  هباحـصأ  نیـسحلاب و  شطعلا  دتـشا  اّملف 
؟ اذه نم  جاجحلا : نب  ورمع  لاقف  تارفلا  نم  اوند  یتح  لیللا  فوج 

راـشف و دعـس ، نبا  سپ  نآ  زا   (1) .مالـسلاو .نک  راتفر  نانآ  اب  دـندرک  راتفر  نامثع  راکزیهرپ ، كاـپ و  صخـش  اـب  هک  هنوگ  نآ  و 
هاگ همیخ  ربارب  هک  يا  هعیرـش  رب  ات  داتـسرف  يدایز  ناراوس  اب  ار  يدـَیبُز  جاّجح  نب  ورمع  درک و  رتشیب  بآ  هرابرد  ار  يریگ  تخس 

(2) .درک نینچ  وا  دیآ و  دورف  تشاد ، رارق  مالسلا  هیلع  نیسح 

سابع ییاقس 

کشم تسیب  اب  هارمه  هدایپ ، تسیب  راوس و  یس  اب  ار  مالسلا  هیلع  سابع  شردارب   (3)، تفرگ تّدش  شنارای  مامارب و  یگنشت  نوچ 
هعیرش رومأم  يدیبز -  جاجح  نب  ورمع  .دنتفر  شیپ  تارف  یکیدزن  ات  هنابش  نانآ  .درک  هناور   (4) هعیرش يوس  هب  بآ  ندروآ  يارب 

؟ یتسیک دز  ادص  - 

ص:78

هیما ینب  یتاغیلبت  ياه  غورد  زا  دسرب ، وا  هب  بآ  دنتشاذگن  وا  نتشک  نامثع و  هناخ  هرصاحم  عقوم  هک  هناهب  نیا  هب  بآ  عنم  . 87 - 1
وا يارب  بآ  کشم  هس  مالـسلا  هیلع  یلع  نویبـالقنا ، تفلاـخم  مغر  هب  ناـمثع و  هناـخ  هرـصاحم  ناـیرج  رد  سکع ، رب  هکلب  .تسا 

{. 2/344 بهذلا ، جورم  ك.ر :  } درب راک  هب  نایضاران  مشخ  زا  هفیلخ  ییاهر  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  داتسرف و 
دیرگنب هنومن  يارب   } دنتسب ترضح  نآ  يودرا  رب  ار  بآ  ماما ، تداهش  زا  لبق  زور  هس  هک  تسا  نآ  ناخّروم  نیب  روهـشم  . 88 - 2

زا سپ  دیاب  درادن -  يدُعب  هتبلا  و  دشاب -  حیحـص  رگا  هدرک ، لقن  هاچ  ندـنک  هرابرد  یمزراوخ  هچنآ  {. 5/412 يربطلا ، خیرات  هب 
.دشاب هداتفا  قافتا  بآ ، یمسر  عنم 

شرازگ دایز ، نبا  يوس  زا  بآ  عنم  روتسد  زا  سپ  ار  نآ  { 5/412  } يربط .تسین  نشور  ندروآ  بآ  نیا  نامز  عبانم ، رد  . 89 - 3
.دشاب نآ  زا  سپ  ای  متفه  زور  هب  طوبرم  دیاب  نیاربانب  .دنک  یم 

.دوش یم  ادیپ  یسرتسد  هناخدور  هب  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  یهاگرذگ  ای  هار  بآ  هعیرش ، . 90 - 4
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هل لاقف  هنع  انومتعنم  يذلا  ءاملا  اذه  نم  برـشأ  یتح  تئج  نیـسحلا  باحـصأ  نم  کل  مع  نبا  انأ  یلمجلا : عفان  نب  لاله  هل  لاقف 
تقدص لاقف : ًاشطع ؟ نوتومی  هعم  نم  نیسحلا و  ءاملا و  نم  برـشأ  نأ  ینرمأت  فیک  کحی  و  عفان : لاقف  ائیرم  ائینه  برـشا  ورمع :

هباحـصأب ورمع  حاص  تارفلا و  اولخدف  هباحـصأب  لاله  حاصف  .هب  انرما  ام  یلإ  یهتنن  نأ  انل  ّدب  رمأب و ال  انرما  نکل  اذه و  تفرع  دق 
نب ورمع  باحـصأ  نم  لتق  اهوألم و  یتح  برقلا  نوألمی  موق  نولتاـقی و  موق  ناـکف  ًادـیدش  ًـالاتق  ءاـملا  یلع  موقلا  لـتتقاف  اوعنمیل 

بقل هعم و  ناک  نم  نیسحلا و  برـشف  ءاملاب  مهرکـسع  یلإ  موقلا  عجر  ّمث  دحأ  نیـسحلا  باحـصأ  نم  لتقی  مل  هعامج و  جاجحلا 
.ءاقسلا ذئموی  سابعلا 

عنم نآ  زا  ار  ام  هک  یبآ  نیا  زا  ات  میا  هدمآ  .متسه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  زا  هک  تیومع  رـسپ  منم  تفگ :  (1) عفان نب  لاله 
مالسلا و هیلع  نیسح  هک  یلاح  رد  مشونب  بآ  ییوگ  یم  هنوگچ  وت ! رب  ياو  تفگ : .داب  تیاراوگ  شونب  تفگ : .میـشونب  دیا  هدرک 

ادـن ار  نارای  لاله ، .منک  ارجا  ار  روتـسد  مراچان  مرومأم و  نم  یلو  تسا  تسرد  تفگ  جاّجح  .دـنریم  یم  یگنـشت  زا  شناـهارمه 
.داد خر  هورگ  ود  نایم  یتخـس  گنج  .دـنوش  نانآ  عنام  داد  روتـسد  شدارفا  هب  جاّجح  نب  ورمع  .دـندش  دراو  تارف  هب  ناـنآ  داد و 

یـسک ماما  نارای  زا  یلو   (2) دندش هتـشک  رفن  دنچ  ورمع  هورگ  زا  .دـندرک  یم  رپ  ار  اه  کشم  يا  هدـع  دـندیگنج و  یم  يا  هدـع 
هیلع سابع  زور  نآ  رد  .دندیـشون  بآ  شناهارمه  ماما و  دنتـشگزاب و  دوخ  هاگرارق  هب  ُرپ  ياه  کشم  اـب  ماـما  ناراـی  .دـشن  هتـشک 

.دنداد بقل  اّقس »  » ار مالسلا 

ص:79

وبا زا  اـج } ناـمه   } يربط .تسا  هدروآ  شیپ  ار  یلـالخا  هدروآ و  يربط  مثعا و  نبا  تیاور  زا  یقیفلت  اـجنیا  رد  یمزراوخ  . 91 - 1
تـسد رد  ار  مچرپ  عفان -  نب  لاله  هن  یلمج -  لاله  نب  عفان  ماما ، نارای  شیپاـشیپ  هک  دـنک  یم  لـقن  ملـسم  نب  دـیمح  زا  فنخم 

مان عفان  زا  هتـسناد و  ماما  نارای  عمج  ار  جاجح  هدنهد  خساپ  مثعا  نبا  اّما  داد ؛ باوج  عفان  یتسیک ؟ دز  ادـص  جاجح  یتقو  تشاد و 
(. 5/92 حوتفلا ،  ) درب یمن 

هب اج  همه  بیطخ ! یمزراوخ  وا  وریپ  مثعا و  نبا  .دُرم  ًادـعب  دـش و  یمخز  هعیرـش  نارومأم  زا  رفن  کی  اج :} نامه   } يربط . 92 - 2
.دنا هدییارگ  طارفا 
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یف دعـس  نب  رمع  هیلإ  جرخف  كرکـسع  يرکـسع و  نیب  هلیللا  ینقلأف  کملکا  نأ  دـیرا  ینإ  دعـس : نبا  یلإ  نیـسحلا  لسرأ  و  لاـق :
ربکألا و یلع  هنبا  ساّبعلا و  هوخأ  هعم  یقب  هنع و  اوحنتف  هباحـصأ  نیـسحلا  رمأ  ایقتلا  امل  کلد و  لثم  یف  نیـسحلا  ًاسراف و  نیرـشع 

هَّللا یقتت  امأ  کحی  و  دعس : نبال  نیـسحلا  لاقف  قح  هل ال  لاقی  هل  مالغ  صفح و  هنبا  هعم  یقب  هنع و  اوحنتف  هباحـصأ  دعـس  نبا  رمأ 
فاخأ رمع : هل  لاقف  هَّللا  نم  کل  برقأ  ّهنإف  یعم  نک  موقلا و  ءالؤه  رذ  اذـه  ای  تملع ؟ نم  نبا  انأ  ینلتاقتأ و  كداعم ؟ هیلإ  يذـلا 

یلام نم  اهنم  ًاریخ  کیلع  فلخأ  انأ  لاقف : یتعیـض  ذـخؤت  نأ  فاخأ  رمع : لاـقف  کـل  اـهینبأ  اـنأ  نیـسحلا : لاـقف  .يراد  مدـهت  نأ 
.مهتمالس نمضأ  انأ  لاقف : مهیلع  فاخأ  لایع  یل  لاقف : زاجحلاب 

مود هرکاذم 

رکشل ود  نیب  بشما  منک ، وگتفگ  وت  اب  مهاوخ  یم  نم  هک  داتسرف  ماغیپ  دعس  نب  رمع  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  (1) مود هرکاذم 
ار شباحـصا  ماما  دندیـسر  مه  هب  یتقو  .دـنداتفا  هار  دادـعت  نیمه  اـب  زین  ماـما  راوس و  تسیب  هارمه  دعـس  رمع   (2) .نک تاقالم  ارم 

شرـسپ طقف  داد و  روتـسد  نینچ  زین  رمع  .دـندنام  وا  اـب  ربکا  یلع  شدـنزرف  ساـبع و  شردارب  طـقف  دـنور و  يراـنک  هب  هک  دومرف 
یمن تسوا  يوس  هب  وت  تشگزاـب  هک  ییادـخ  زا  اـیآ  وت ! رب  ياو  دومرف : دعـس  نبا  هب  ماـما  .دـندنام  وا  اـب  قحـال  شمـالغ  صفح و 

مـسرت یم  تفگ : رمع  .وش  هارمه  نم  اب  نک و  اهر  ار  هورگ  نیا  متـسیک ؟ نم  یناد  یم  هک  یلاح  رد  یگنج  یم  نم  اب  اـیآ  یـسرت ؟
زاجح رد  هک  یلاوما  اب  نم  دومرف  .دـنریگ  یم  ار  ملاوما  تفگ : .منک  یم  هیهت  يا  هناـخ  تیارب  نم  دومرف : .دـننک  بارخ  ار  ما  هناـخ 

یم نیمـضت  ار  ناشتمالـس  نم  دومرف : .مراد  ساره  اه  نآ  زا  مدـنزرف  نز و  هرابرد  تفگ : .منک  یم  هیهت  تیارب  ار  نآ  زا  رتهب  مراد 
.منک

ص:80

شیپ اهرادید  نیا  مّلسم  .تسا  نوگانوگ  یخیرات ، عبانم  رد  نآ  شرازگ  بیترت  صخشم و  دعس  نبا  ماما و  يوگتفگ  نامز  . 93 - 1
نب نیـسح  اب  رکـشل  ود  نیب  اه  بش  دعـس  نب  رمع  هک  درک  اشفا  دایز  نبا  سلجم  رد  يو  اریز  تسا ؛ هدوب  البرک  هب  رمـش  ندـمآ  زا 

زا رارف  يارب  یهار  یپ  رد  دعـس  نبا  هک  تسا  نآ  دـیؤم  بلطم  نیا  {. 5/414 يربطلا ، خیرات   } دنک یم  رادید  مالـسلا  امهیلع  یلع 
قافتا مه  راب  راهچ  ات  ررکم و  اهرادـید  نیا  هک  دوش  یم  نشور  اج ) نامه   ) يربط حیرـصت  نینچمه  رمـش و  نخـس  زا  .دوب  گـنج 

، صاوخلا هرکذت   ) تسا هدوب  دعس  رسپ  فرط  زا  تاقالم  داهنشیپ  هک  میریذپب  ار  يزوج  نبا  طبس  شرازگ  رگا  هژیو  هب  تسا ؛ هداتفا 
(. ص 223

.تسا هتسناد  رمع  يوس  زا  ار  تاقالم  نیا  داهنشیپ  اجنامه }  } يزوج نبا  طبس  . 94 - 2
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کل رفغ  ًالجاع و ال  ًاعیرس  کشارف  یلع  هَّللا  کحبذ  کلام  لوقی : وه  نیسحلا و  هنع  فرصناف  کلذ  نع  هبجی  ملف  تکس  ّمث  لاق :
.ربلا نع  ضوع  ریعشلا  یف  هَّللادبع ! ابأ  ای  رمع : هل  لاقف  .ًاریسی  ّالإ  قارعلا  ّرب  نم  لکأت  نأ ال  وجرأل  ینإ  هَّللاوف  كرشن  كرشح و  موی 

.هرکسعم یلإ  رمع  عجر  ّمث 

زور رد  دشکب و  ترتسب  رب  يدوز  هب  ار  وت  ادخ  دومرف : درک ، یم  كرت  ار  اج  نآ  هک  یلاح  رد  ماما  .دادن  یباوج  دش و  تکاس  رمع 
وج دشابن ، مدـنگ  رگا  تفگ : دعـس  رمع   (1) .دروخ یهاوخ  قارع  مدـنگ  زا  مک  یلیخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دازرماـین ؛ ار  وت  تماـیق 

تشگزاب شرکشل  يوس  سپس  دوب ! دهاوخ 

ص:81

تـسرد يروخن ،» ير  مدنگ  زا   » هک دوش  یم  هتفگ  ماما  لوق  زا  یهاگ  هچنآ  تسا و  قارع » مدنگ   » نیمه ناخّروم ، ترابع  . 95 - 1
هدنز نادنچ  زین  قارع  دوخ  رد  هکلب  تفر ، دهاوخن  ير  توکح  هب  اهنت  هن  دعس  نب  رمع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ماما  نیرفن  زا  .تسین 

.دش هتشک  راتخم  طسوت  دیسرن و  شیوزرآ  هب  اروشاع  هثداح  زا  سپ  دش و  هنوگ  نیمه  هک  نانچ  دنام ؛ دهاوخن 
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(3)(2)(1).

یمکح دنع  اولزن  هباحصأ و  نیسحلا و  عیاب  نإ  رظنا  هلواطملا ؟ هذه  ام  لوقی : هفعـضی و  هّبنؤی و  دایز  نبا  نم  باتک  هیلع  درو  هنإ  ّمث 
ئطوأف نیـسحلا  تلتق  اذإف  نوقحتـسم  کلذـل  مهنإف  مهب  لثمت  مهلتقت و  یتح  مهیلإ  فحزاف  کلذ  اوبأ  نإ  ًاملـس و  یلإ  مهب  ثعباف 

انلیخ و لزتعاف  کلذ  تیبأ  نإ  عیطملا و  عماسلا  ءازج  كانیزج  کـلذ  تلعف  اذإـف  مولظ  عطاـق  قاـش  قاـع  هنإـف  هنطب  هرهظ و  لـیخلا 
.مالسلاو ًامزع ، کنم  یضمأ  امزح و  کنم  دشأ  ّهنإف  نشوجلا  يذ  نب  رمش  یلإ  رکسعلا  دنجلا و  مّلس  اندنج و 

هتعاس نم  ماق  نإـف  دعـس  نب  رمع  یلا  یباـتکب  تلـصو  اذإ  لاـق : یمیمتلا و  دـیزی  نب  هزیوح  اـعد  داـیز  نب  هَّللادـیبع  نإ  هریغ : لاـق  و 
ساّنلا یلع  اریمأ  نوکیل  بشوح  نب  رهش  بدنا  هدیق و  هذخف و  مقی  مل  نإ  كاذف و  نیسحلا  هبراحمل 

دایز نبا  ددجم  همان 

نیـسح رگا  نیبب  ینک ؟ یم  ادرف  زورما و  ارچ  دوب : هدـمآ  نآ  رد  هک  دیـسر  رمع  يارب  دایز  نبا  زا  زیمآ  خـیبوت  يا  هماـن  نآ ، زا  سپ 
رگا تسرفب و  نم  يوـس  هب  تملاـسم  اـب  ار  ناـنآ  دـنداهن ، ندرگ  نـم  مـکح  ربارب  رد  دـندرک و  تـعیب  شناـهارمه  مالـسلا و  هـیلع 

مالسلا هیلع  نیـسح  نوچ  دنتـسه و  نآ  راوازـس  نوچ  نک ، هلثم  ار  ناشیاضعا  روآ و  لتق  هب  ار  ناشیا  نک و  هلمح  نانآ  رب  دنتفریذپن 
لمع روتسد  نیا  هب  وت  رگا  سپ   (4)! دشاب یم  رگمتس  نکفا و  هقرفت  ساپسان ، وا  هک  اریز  نازاتب ؛ وا  تشپ  هنیس و  رب  بسا  یتشک ، ار 
رانک ام  رکـشل  یهدنامرف  ام و  يرازگراک  زا  يریذـپ ، یمن  ار  نآ  رگا  تسوت و  يارب  تسا  عیطم  اونـش و  هک  یـسک  شاداپ  يدرک ،

(5) .مالّسلاو تسا ، رت  مصصم  رتراوتسا و  وت  زا  وا  هک  راذگاو ، رمش  هب  ار  رکشل  یهدنامرف  ور و 

نبا هب  ارم  هماـن  یتـقو  تفگ : وا  هب  دـناوخ و  ار  یمیمت  دـیزی  نب  هزیوح  داـیز ، نب  هَّللادـیبع  هک  تسا  هدـمآ  مثعا  نبا  ریغ  تیاور  رد 
نب رهـش  نک و  دنب  رد  ریگب و  ار  وا  هنرگو  چـیه  هک  درک  مادـقا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  گنج  يارب  هلـصافالب  رگا  يدـناسر ، دـعس 

هدب رارق  ریما  ار  بشوح 

ص:82

هدش و ادج  وا  رکشل  زا  رفن  یس  تفریذپن ، ار  ماما  ياهداهنشیپ  دعـس  نبا  نوچ  هک  تسا  هدوزفا  شرازگ  نیا  رب  هبردبع  نبا  . 96 - 1
ماما اب  نانیا  دیریذپ !؟ یمن  ار  کی  چیه  امش  دنک و  یم  امش  هب  ییاهداهنشیپ  ربمایپ  رتخد  دنزرف  دنتفگ : دنتـسویپ و  ترـضح  نآ  هب 
دوخ باـتک  ود  رد  یبهذ  و  ( 14/220  ) قشمد خـیرات  رد  رکاسع  نبا  ار  بلطم  نیمه  5/128 ؛} دیرفلا ، دقعلا   } دندیگنج دـندنام و 

(. ص 212 مومهملا ، سفن  دیرگنب : نینچمه   ) .تسا هدروآ  ( 3/311  ) ءالبنلا مالعا  ریس  و  ( 5/13  ) مالسالا خیرات 
.97 - 2

رمع هب  ماما  هک  دـندرک  عیاش  مدرم  دـیوگ : یم  فنخموبا  هک  تسا  نیا  یمزراوخ  مثعا و  نبا  اب  فنخموبا  شرازگ  تواـفت  . 98 - 3
 . ...و دننک  یم  بارخ  ار  ما  هناخ  تفگ : دعـس  رمع  هاگ  نآ  .میورب  دـیزی  شیپ  مه  اب  مینک و  اهر  ار  رکـشل  ود  ایب  تسا  هتفگ  دـعس 

یتیاور هلصافالب  اریز  تسا ؛ هتشادن  نانیمطا  مه  نآ  هب  ایوگ  هک  هدرک  لقن  فنخموبا  زا  يرگید  ربخ  بلطم ، نیمه  همادا  رد  يربط 
یم ناثدحم  دسیون : یم  فنخم  وبا  .دروآ  یم  ربخ  نآ  ّدر  رب  ار  مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  رسمه  بابر ، مالغ  ناعمس -  نب  هبقع  زا 
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ما هدمآ  نآ  زا  هک  اج  نامه  هب  ای  دیریذپب : نم  زا  ار  داهنـشیپ  هس  زا  یکی  دومرف : دعـس  نب  رمع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنیوگ 
ناناملـسم ياهزرم  زا  یکی  هب  ارم  ای  دـنک  لمع  دـناد  یم  دوخ  هنوگ  ره  اـت  مراذـگ  هیواـعم  نب  دـیزی  تسد  رد  تسد  اـی  مدرگزاـب 

نب نمحرلادبع  ناثدحم  هتفگ  فالخ  رب  اما -  مشاب ؛ هتشاد  نانآ  دننامه  یفیلاکت  قوقح و  مشاب و  اج  نآ  مدرم  زا  یکی  ات  دیتسرفب 
اج همه  دمآ ، قارع  هب  هکم  زا  هکم و  يوس  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  ماگنه  نآ  زا  درک : لقن  ناعمـس  نب  هبقع  زا  بدنج 
ات هاگودرا  رد  هار و  نیب  رد  هّکم و  هنیدم ، رد  مدرم  اب  ار  وا  نانخس  مامت  .دش  هتـشک  هک  یتقو  ات  مدشن  ادج  وا  زا  مدوب و  يو  هارمه 

دوبن و دنا ، هتـشادنپ  دنیوگ و  یم  مدرم  هچنآ  دنگوس  ادـخ  هب  .مشاب  هدینـشن  هک  دوبن  مه  هملک  کی  مدینـش و  شندـش  هتـشک  زور 
یلو دـینک ؛ هناور  اـهزرم  زا  یکی  يوـس  هب  ارم  دوـمرفن  نینچمه  مراذـگ و  یم  هیواـعم  نب  دـیزی  تسد  رد  تسد  هک  تـفگن  زگره 

{. 5/413 يربط ،  } دیسر دهاوخ  اجک  هب  مدرم  راک  منیبب  ات  مورب  خارف  نیمزرس  نیا  رد  دیراذگب  دومرف :
ار وا  هاـگره  ما  هدرک  دـهع  دوـخ  اـب  یلو  دـناسر  یمن  یناـیز  يو  هب  گرم ، زا  سپ  راـک  نیا  مناد  یم  هـچ  رگ  يربـط : رد  . 99 - 4

.منک نینچ  يو  اب  متشک ،
.2/88 داشرالا ، 5/414 ؛ يربطلا ، خیرات  . 100 - 5
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یتأی نأ  نیب  نیـسحلا  ریخف  یباتک  كاتأ  اذإف  نیـسحلا  همدانمل  دعـس  نبای  کثعبأ  مل  ینإ  باتکلا : یف  ناک  باـتکلا و  لـصوف   (1).
ثیدحلا اذه  یتأیس  دغ و  یلإ  ینرّخأ  نیـسحلا : هل  لاقف  کلذب  نیـسحلا  ربخأ  هتعاس و  نم  دعـس  نب  رمع  ماقف  هلتاقت  نأ  نیب  یلإ و 

.هرمأ تلثتما  ینأ  ریمألا  دنع  یل  دهشا  لوسرلل : دعس  نب  رمع  لاق  ّمث  هَّللا  ءاش  نإ  دعب  امیف 

حلـصأ هل : لاقف  يرماعلا  مازح  نب  لحملا  نب  هَّللادـبع  هل  لاقی   (2) لجر بثو  همتخ  باتکلا و  يوط  املف  لوألا : ثیدـحلا  یلا  اندـع 
: هل تدلوف  مازح  تنب  نینبلا  ما  اهل  لاقی  انل  مع  تنب  هانجوزف  انیلإ  بطخف  هفوکلاب  اندـنع  ناک  دـق  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّنإ  ریمألا ! هَّللا 

انتخا ونب  مهف  سابعلا  ًارفعج و  نامثع و  هَّللادبع و 

مالسلا هیلع  نیسح  دیسر  هک  ما  همان  .ما  هداتسرفن  مالسلا  هیلع  نیـسح  اب  ینیـشن  مه  يارب  ار  وت  نم  دعـس ! نب  رمع  يا  : » دوب نیا  همان 
«. دگنجب ای  دیآ  نم  شیپ  هک  نک  ریخم  ار 

نیا هک  هدب -  تصرف  نم  هب  ادرف  ات  دومرف  ماما  داد و  ربخ  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ار  نایرج  هلصافالب  دعس  نب  رمع  دیـسر ، همان  نوچ 
هب نونکا   ) .مداد ماجنا  ار  وا  روتـسد  هک  هد  یهاوگ  دایز  نبا  دزن  تفگ : هداتـسرف  هب  دعـس  نبا  سپـس  دـمآ .-  دـهاوخ  ًادـعب  تیاور 

(. میدرگ یم  زاب  مثعا  نبا  تیاور 

همان ناما 

تساخرب و  (3) يرماع مازح  نب  لْحَم  نب  هَّللادـبع  دربب -  البرک  هب  رمـش  ات  تشون -  ار  دعـس  نب  رمع  هماـن  داـیز ، نبا  هک  یماـگنه 
هک میدروآ  رد  شجاودزا  هب  ار  نینبلا  ما  ناـمیومع  رتـخد  درک و  يراگتـساوخ  اـم  زا  دوـب  هفوـک  رد  هک  بلاـطیبا  نـب  یلع  تـفگ :

دنتسه ام  رهاوخ  نادنزرف  اه  نآ  نیاربانب  .دروآ  ار  سابع  رفعج و  نامثع ، هَّللادبع ، شیارب 

ص:83

هابتشا نیا  هک  یسک  نیلوا  .تسا  نشوج  لا } يذ   } نب رمش  هدش  فیحصت  هدمآ و  هابتشا  اج  نیا  رد  بشوح  نب  رهش  مان  . 101 - 1
تداهش ماگنه  ًاقافتا  هک  تسا  روهشم  ناثدحم  زا  یکی  بشوح  نب  رهـش  اریز  دشاب ؛ یم  ( 2/11  ) هسایسلا همامالا و  فلؤم  هدرک  ار 

(. 6/230 و 231 و 8/201 ، 9/304 هیاهنلا ، هیادبلا و   ) دنک یم  لقن  هملس  ما  زا  ار  یبلاطم  هدوب و  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
...ریمالا حلصا  لاقف : يرماعلا ، مازح  نب  هَّللادبع  هل  لاقی  لجر  یلا  هملسی  نا  دارا  باتکلا و  يوط  حوتفلا : . 102 - 2

.تسا مازح  نیمه  رتخد  مه  نینبلا  ما  دـناد و  یم  مازح  هینک  ار  میج } هب  « } لْجملاوبا ، » نینمؤملاریما نارـسمه  لیذ  يربط  . 103 - 3
نیاربانب (. 5/153 يربطلا ، خیرات   ) تسا لضفلاوبا  ترـضح  یقیقح  ییاد  نینبلا و  ما  ردارب  هدمآ ، اج  نیا  رد  شمان  هک  هَّللادبع  سپ 

نینبلا ما  نآ  یپ  رد  هدروآ و  مازح » نب  لحملا  یبا  نب  هَّللادـبع   » ار وا  بسن  هک  ص 415 ) دلج ، نامه   ) نیـسح ماما  لتقم  شخب  رد 
نآ هک  هتفگ  یمزراوخ  هچنآ  تروص  ره  رد  .تسا  لومعم  باسنا ، نایب  رد  نیا  تسا و  هفاـضا  نب »  » هملک هتـسناد ، هَّللادـبع  همع  ار 

.تسین تسرد  دنیومع  رسپ  ود ،
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.ًالضفتم تلعف  کنم  نامأب  اباتک  مهیلإ  بتکن  نأ  انل  تنذأ  نإف  یلع  نب  نیسحلا  مهیخأ  عم  مه  و 

.نافرع لاقی  هل  مالغ  یلإ  باتکلا  عفد  لحملا و  نب  هَّللادبع  بتکف  کلذ  یلإ  دایز  نب  هَّللادیبع  هباجأف 

هَّللا نامأ  نإف  کنامأ  یف  انل  هجاح  ال  هل : لق  مالـسلا و  انلاخ  یلع  أرقا  مالغلل : اولاق  هیف  اورظن  نیـسحلا و  هوخإ  یلإ  باتکلا  درو  املف 
يذ نب  رمش  لبقأ  .نولوتقم و  موقلا  ّنأ  لحملا  نب  هَّللادبع  ملعف  کلذب  هربخأف  هفوکلا  یلإ  مالغلا  عجرف  هناجرم  نبا  نامأ  نم  انل  ریخ 

اوتکـسف بلاط ؟ یبأ  نب  یلع  ونب  رفعج  نامثع و  هَّللادبع و  نیأ  یتخا ؟ ونب  نیأ  هتوص : یلعأب  يدان  نیـسحلا و  رکـسع  یلع  نشوجلا 
اولتقت الف  نونمآ  متنأ  یتخا ! ینب  ای  لاقف : دیرت ؟ ام  و  کنأش ؟ ام  هودانف : مکلاوخأ  ضعب  هنإف  اقساف  ناک  ول  هوبیجأ و  نیـسحلا : لاقف 

هیواعم نب  دیزی  نینمؤملا  ریمأ  هعاط  اومزلأ  نیسحلا و  مکیخأ  عم  مکسفنأ 

.يا هدرک  لضفت  میسیونب ، ناشیارب  يا  همان  ناما  یهد  هزاجا  رگا  .دنهارمه  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ناشردارب  اب  هک 

.داد  (1)« نافرع  » شمالغ هب  تشون و  يا  همان  لحم ، نب  هَّللادبع  داد و  هزاجا  هَّللادیبع 

امش ناما  هب  ار  ام  وگب  ناسرب و  مالس  ار  ام  ییاد  دنتفگ : مالغ  هب  دندناوخ  ار  نآ  دیسر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناردارب  هب  همان  نوچ 
اه نآ  هک  تسناد  مه  وا  داد ، ربخ  شیالوم  هب  تشگزاب و  هفوک  هب  مـالغ  .تسا  رتهب  هیمـس  رـسپ  ناـما  زا  ادـخ  ناـما  .تسین  يزاـین 

نادنزرف رفعج ، نامثع و  هَّللادبع و  دنیاجک ؟ نم  ياه  هدازرهاوخ  دز : دایرف  درک و  ماما  رکـشل  هب  ور  زین  رمـش  .دش  دـنهاوخ  هتـشک 
ار شباوج  دومرف : نانآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دندنام  تکاس  نانچمه  هدادن و  ار  وا  خـساپ  نانآ  دـنیاجک !؟ بلاطیبا  نب  یلع 

یم هچ  يا و  هدـمآ  راـک  هچ  هب  دـنتفگ : رمـش  هب  ناـنآ   (2) .تسامـش ياه  ییاد  زا  یکی  لاـح  ره  هب  تسا ؛ قساـف  دـنچ  ره  دـیهدب 
دیزی نینمؤملاریما  زا  دیهدن و  نتـشک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رطاخ  هب  ار  دوخ  دیناما ، رد  امـش  نم ! ناگدازرهاوخ  تفگ : یهاوخ ؟

.دیشاب رادربنامرف 

ص:84

مان هوالع  هب  .تسا  هدـش  فیحـصت  اـج  نیا  رد  هک  يربطلا 5/415 } خـیرات  هب  دـیرگنب   } تسا نامزک »  » ماـن نیا  حیحـص  . 104 - 1
.تسین روهشم  برع  نایم  رد  نافرع 

نآ قیقد  ياـنعم  هب  يا  هلیبق  مسر  رد  هدازرهاوخ  ریبـعت  دـندوب و  بـالک  هلیبـق  زا  ود  ره  هکلب  دوبن ، رمـش  رهاوخ  نینبلا  ّما  . 105 - 2
ییاد ار  وا  مه  ماما  هکنیا  اـما  .دـنک  هدافتـسا  یفطاـع  هبنج  زا  تسا  هتـساوخ  مه  دـیاش  .تسا  ندوب  هلیبق  مه  ياـنعم  هب  هکلب  تسین ؛

.تسا هدماین  رگید  بتک  رد  ماما  نخس  ًالصا  هکلب  تسین ، رگید  عبانم  رد  هتسناد ، شناردارب 
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اناخأ كرتن  نأ  انرمأتأ  هَّللاودـع ! ای  اذـه و  کنامأ  نم  هب  تئج  ام  نعل  هَّللا و  کنعل  رمـش ! اـی  كادـی  ّتبت  یلع : نب  ساـبعلا  هاداـنف 
.اظیغم هرکسع  یلإ  رمش  عجرف  ءانعللا ؟ دالوأ  ءانعللا و  هعاط  یف  لخدن  همطاف و  نب  نیسحلا 

یف انتهّقف  نآرقلا و  نم  انتمّلع  ام  یلع  دـمحلا  کل  مهّللا  لاق : هیلع و  ینثأ  هَّللا و  دـمح  ّمث  هیدـی  نیب  هباحـصأ  نیـسحلا  عمج  و  لاق :
.نیرکاشلا نم  انلعجاف  هدئفأ  اراصبأ و  اعامسأ و  انل  تلعج  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  کلوسر  هبارق  نم  هب  انتمرکأ  نیّدلا و 

ینع ًاعیمج  هَّللا  مکازجف  یتیب  لهأ  نم  لضفأ  لصوأ و ال  ربأ و ال  تیب  لهأ  ملعأ  مکنم و ال  حلـصأ  اباحـصأ  ملعأ  ینإف ال  دـعب ، امأ 
اوموقف و مکیشغ  دق  لیللا  اذه  ًادبأ و  مکوبلط  امل  یلتق  یلع  اوردق  ینوباصأ و  دق  ول  يریغ و  ادحأ  نوبلطی  ام  موقلا  ءالؤه  ّنإ  .ًاریخ 

ًالمج هوذختا 

نمشد يا  .يا  هدروآ  ام  يارب  هک  یناما  نآ  وت و  رب  تنعل  داب ! هدیرب  تناتـسد  رمـش ! يا  دروآرب : دایرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع 
ناگدش و تنعل  نامرف  هب  میرادرب و  تسد  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیسح  دوخ  ردارب  زا  ینک  یم  داهنشیپ  ام  هب  ادخ !

.تشگزاب شیوخ  رکشل  يوس  هب  كانمشخ  دینش ، نانآ  زا  ار  خساپ  نیا  رمش  یتقو  مییآ !؟ رد  نانوعلم  نادنزرف 

البرک نارادافو 

نیا رب  میوگ  یم  ساپس  ار  وت  ایادخ ! تفگ : یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  درک و  عمج  دوخ  دزن  ار  شباحصا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هلآو هیلع  هللا  یلـصدمحم  يدـنواشیوخ  اب  يدرک و  هاگآ  نید  هب  ار  ام  .یتخومآ  ام  هب  ار  نآرق  یتشاد و  یمارگ  توبن  هب  ار  اـم  هک 

.هد رارق  ناگدننکرکش  زا  ار  ام  سپ  یتشاد ، ینازرا  بلق  شوگ و  مشچ و  ام  هب  .یتشاد  یمارگ 

زا ناتیادخ  .ما  هدیدن  دوخ  نادناخ  زا  رت  نابرهم  رتوکین و  ینادناخ  مرادن و  غارـس  دوخ  نارای  زا  رتهب  رتافواب و  ینارای  نم  دـعب ، اما 
کی چیه  اب  دنشاب ، هتشاد  ار  منتشک  ناوت  دنبای و  تسد  نم  هب  رگا  دنرادن و  راک  نم  اب  زج  مدرم  نیا  .دهدب  وکین  شاداپ  نم  بناج 

دینک هدافتسا  بش  یکیرات  زا  .تسا  هدرک  نهپ  ار  دوخ  کیرات  هیاس  بش ، نونکا  .تشاد  دنهاوخن  يراک  امش  زا 
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.موقلا ءالؤه  ینورذ و  لیللا و  اذه  داوس  یف  اوقرفت  یتوخإ و  نم  لجر  دیب  مکنم  لجر  ّلک  ذخأیل  و 

تنب نبا  اندیـس و  انخیـش و  انکرت  انإ  مهل ؟ لوقن  اذام  و  سانلا ؟ لوقت  اذامف  هَّللا ! لوسر  نبای  اولاق : هتیب و  لـهأ  عیمج  هتوخإ و  ملکتف 
ًادبأ و کقرافن  هَّللا ال  لوسر  نبای  هَّللاو  فیـسب ال  برـضن  مل  حـمرب و  نعطن  مل  مهـسب و  هعم  مرن  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  انیبن 

.كدعب نم  شیعلا  هَّللا  حّبقف  كدروم  درن  کیدی و  نیب  لتقن  انسفنأب و  کیدفن  انکل 

؟ ءادعألا ءالؤه  کب  طاحأ  دق  کنع و  فرصنن  اذکه و  کیلخن  نحنأ  هَّللا ! لوسر  نبای  لاقف  يدسألا  هجـسوع  نب  ملـسم  ملکت  مث 
مل ول  يدـیب و  همئاق  تبث  ام  یفیـسب  مهیف  برـضأ  یحمر و  مهرودـص  یف  رـسکأ  یتح  ًادـبأ  کلذ  لعفأ  انأ  هَّللا و  یناری  هَّللاو ال  ـال 

.کیدی نیب  تومأ  یّتح  کقرافا  مل  هراجحلاب و  مهتفذقل  هب  مهلتاقا  حالس  یل  نکی 

(1) .دیرازگاو هورگ  نیا  اب  ارم  دیورب و  دیهاوخ  یم  هک  وس  ره  هب  دریگب و  ارم  تیب  لها  زا  يدرم  تسد  امش  زا  مادک  ره  و 

ناشباوج هچ  ام  تفگ و  دـنهاوخ  هچ  مدرم  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  دـنتفگ : هدـمآ ، نخـس  هب  ترـضح  نآ  تیب  لها  رگید  ناردارب و 
میتخادـناین و مه  ریت  کی  وا  يرای  رد  میدرک و  اهر  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  رتخد  رـسپ  دوخ و  ياقآ  گرزب و  مییوگب  میهد ؟

یم تربارب  مینک و  یم  تیادـف  ار  دوخ  ناج  .مینک  یمن  اهر  ار  وت  هاگ  چـیه  ادـخ  هب  هن ، میدزن ؟ ریـشمش  تبرـض  کی  هزین و  کـی 
.دنادرگ تشز  ار  وت  زا  سپ  یگدنز  ادخ  .میتسه  ترانک  رد  دیآ  وت  رس  رب  هچ  ره  میگنج و 

نمـشد هک  یلاح  رد  میورب  وت  دزن  زا  مینک و  اهر  ار  وت  ام  هَّللا ! لوسر  نبای  تفگ : تساخرب و   (2) يدسا هجسوع  نب  ملسم  هاگ  نآ 
ات دنکـشب و  ناشیاه  هنیـس  رد  ما  هزین  هک  مگنج  یم  نانچ  نانآ  اـب  .دـنیبن  نم  زا  يزور  نینچ  ادـخ  زگره  تسا ؟ هدرک  هطاـحا  وت  هب 

زگره یلو  منز ؛ یم  ناشگنس  وت  زا  عافد  هب  مشاب ، هتشادن  ندیگنج  يارب  حالس  رگا  منز و  یم  ار  نانآ  دشاب ، متسدب  مریشمش  هضبق 
.مریمب وت  اب  ات  منک  یمن  اهر  ار  وت 

ص:86

دراوم رد  ور  نیا  زا  .دشاب  مدق  تابث  اب  هنادازآ و  ًالماک  دراذگ ، یم  مدق  نادـیم  نیا  رد  سک  ره  هک  دوب  نیا  ماما  فدـه  . 106 - 1
.درک یم  صخرم  ار  دارفا  دش -  دهاوخ  هراشا  مه  نیا  زا  سپ  هک  نوگانوگ -  ياه  هناهب  هب  فلتخم و 

.دوب هتشون  همان  ماما  هب  هک  تسا  هفوک  ناگرزب  زا  هجسوع  نب  ملسم  . 107 - 2
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کیف انظفح  انأ  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ملعی  یتح  ًادـبأ  کیلخن  ال  هَّللا ! لوسر  نب  ای  هَّللاو  ال  لاـقف : یفنحلا  هَّللادـبع  نب  دعـس  مّلکت  مث 
نم یمامح  یقلأ  یتح  ًادـبأ  کتقراف  امل  هّرم  نیعبـس  کلذ  یب  لعفی  ایح  قرحا  ّمث  اـیحا  مث  لـتقا  ینأ  تملع  ول  هَّللاو  هلوسر و  هبیغ 

.ًادبأ اهل  ءاضقنا  یتلا ال  همارکلا  لانأ  مث  هدحاو  هلتق  یه  امنإ  کلذ و  لعفأ  فیک ال  کنود و 

هَّللا نأ  هّرم و  فلأ  کیف  لتقا  یتح  ترـشن  ّمث  کیف  تلتق  ینأ  تددول  هَّللا  لوسر  نبای  هَّللاو  لاـقف : یلجبلا  نیقلا  نب  ریهز  ملکت  مث 
(1) .کتیب لهأ  كدلو و  کتوخإ و  نم  هیتفلا  ءالؤه  نع  کنع و  لتقلا  عفد  دق 

کیدی نیب  انلتق  نحن  اذإف  انرودص  انهوجو و  انیدـیأب و  کیقن  ءادـفلا و  کل  انـسفنأ  اولاق : مالکلا و  اذـه  وحنب  هعامج  ملکت  و  لاق :
.انیلع ام  انیضق  انیفو و  دق  نوکن 

دنوادخ ات  مینک  یمن  اهر  ار  وت  زگره  ام  ربمغیپ ! رـسپ  يا  ادخ  هب  هن ، درک : ضرع  تساخرب و   (2) یفنح هَّللا  دبع  نب  دعس  وا  زا  سپ 
سپـس موش و  یم  هتـشک  وت  هار  رد  هک  منادب  رگا  میدرک و  تظفاحم  یتسه -  شدنزرف  هک  وت -  زا  شربمایپ  بایغ  رد  ام  هک  دنادب 
هتـشک تتیامح  رد  هک  نآ  ات  موش  یمن  ادج  وت  زا  دوش ، یم  نینچ  نم  اب  راب  داتفه  دننازوس و  یم  ارم  هدنز  هاگ  نآ  موش ، یم  هدـنز 

.دیسر مهاوخ  هنادواج  یتّزع  هب  نآ  زا  سپ  تسین و  شیب  ندش  هتشک  کی  هک  نیا  اب  منکن  نینچ  ارچ  .موش 

تهار هب  هبترم  رازه  هک  نآ  ات  موش  هدنز  سپـس  موش ، هتـشک  وت  هار  رد  متـشاد  تسود  مسق ! ادخ  هب  تفگ : نینچ  مه  نیق  نب  ریهز 
.دنک فرطرب  وت  تیب  لها  نادنزرف و  ناردارب و  ناناوج و  وت و  زا  ار  ندش  هتشک  هلیسو  نیا  هب  ادخ  موش و  هتشک 

رارق وت  يالب  رپس  ار  دوخ  ندرگ  تروص و  تسد و  داب و  وت  يادف  نامیاه  ناج  هک  دنتفگ  نخس  نیماضم  نیا  هب  مه  رگید  يا  هدع 
میا هداد  ماجنا  میراد ، هدهع  هب  هک  يا  هفیظو  میا و  هدرک  افو  دوخ  دهع  هب  میوش ، هتشک  وت  باکر  رد  رگا  هک  میهد  یم 

ص:87

.تسین حوتفلا  باتک  رد  ریهز  دعس و  نانخس  . 108 - 1
وا مان  نآ  زا  شیپ  .دروآ  ماما  يارب  ار  نایفوک  ياه  همان  هک  تسا  یناسک  زا  وا  .تسا  هدمآ  دیعـس »  » رگید عبانم  رد  وا  مان  . 109 - 2
نم دیامرف  یم  ماما  دهد و  یم  ار  حلص  ّدر  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  نایرج  رد 

{. فارشالا 3/363 باسنا   } متسه مردارب  عبات 
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(1).

یتآ نأ  یل  نذئا  هَّللا ! لوسر  نبای  لاقف : لیللا  نوموقی  راهنلا و  نوموصی  نیذلا  داهزلا  نم  ناک  ینادمهلا و  ریضخ  نب  ریرب  مّلکت  مث 
یلع لخد  یتح  هیلإ  بهذف  .ریرب  ای  کیلإ  كاذ  نیـسحلا : لاقف  هیلع  وه  امع  عدـتری  ظعتی و  هّلعل  هظعأف  دعـس  نب  رمع  قسافلا  اذـه 

دهـشأ هلوسر و  هَّللا و  فرعأ  ًاملـسم  تسلأ  یلع ؟ مالـسلا  نم  عنم  ام  نادـمه  اخأ  ای  لاـق : رمع و  بضغف  ملـسی  مل  سلجف و  هتمیخ 
؟ ّقحلا هداهشب 

حولی تارفلا  اذـهف  دـعب  و  مهلتق ؟ دـیرت  هَّللا  لوسر  هرتـع  یلإ  تجرخ  اـمل  لوقت ، اـمک  هلوـسر  هَّللا و  تفرع  تنک  وـل  ریرب : هل  لاـقف 
هتیب لهأ  هؤاـسن و  هتوخإ و  یلع و  نب  نیـسحلا  اذـه  اـهریزانخ و  داوسلا و  بـالک  هنم  برـشت  تاـیحلا  نوطب  هنأـک  جـلی  هئافـصب و 
یلإ هعاس  دعـس  نب  رمع  قرطأف  هلوسر ؟ هَّللا و  فرعت  کنأ  معزت  هوبرـشی و  نأ  تارفلا  ءام  نیب  مهنیب و  تلح  دـق  ًاـشطع و  نوتومی 

مهّقح مهبصغ  مهلتاق و  نم  ّلک  ّنأ  انیقی  ملعأل  ینإ  ریرب  ای  هَّللاو  لاق : هسأر و  عفر  ّمث  ضرألا 

ریرب هرکاذم 

نبا دزن  هدب  هزاجا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : ماما  هب  دوب -  راد  هزور  راد و  هدنز  بش  ِنایاسراپ  زا  هک  ینادْمَه -  ریضخ  نب  ریُرب 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  .دوش  فرـصنم  دهد  ماجنا  دهاوخ  یم  هک  يراک  زا  دریذپ و  دنپ  دـیاش  مهد  دـنپ  ار  وا  مور و  قساف  دـعس 
ینابصع رمع  .تسـشن  دنک ، مالـس  هک  نآ  نودب  دش و  وا  همیخ  لخاد  تفر و  دعـس  نب  رمع  دزن  ریرب  سپ  .تسوت  اب  رایتخا  دومرف :

؟ میوگ یمن  نیتداهش  متسین و  شربمایپ  ادخ و  هب  فراع  ناملسم و  نم  ایآ  يدرکن ؟ مالس  ارچ  ینادْمَه ! درم  تفگ : دش و 

؛ يداتفا یمن  هار  ربماـیپ  ترتع  نتـشک  يارب  هاـگ  چـیه  یتخانـش ، یم  ییوگ  یم  هک  ناـنچ  نآ  ار  ربماـیپ  ادـخ و  وت  رگا  تفگ : ریرب 
یم نآ  زا  ناـکوخ  ناگـس و  دـنز و  یم  جوم  اـهرام  مکـش  دـننامه  تسا و  راکـشآ  شا  ییاراوگ  هک  ار  تارف  بآ  نیا ، رب  هوـالع 
لاح نیا  اب  یتسب ، دنتسه  گرم  لاح  رد  یگنشت  تّدش  زا  هک  شنادناخ  ناردارب و  مالسلا و  امهیلع  یلع  دنزرف  نیـسح  رب  دنماشآ ،
ادخ هب  تفگ : درک و  دنلب  رـس  هاگ  نآ  تخادنا ، ریز  هب  رـس  یتخل  دعـس  نب  رمع  یـسانش !؟ یم  ار  ربمایپ  ادـخ و  وت  ینک  یم  نامگ 

، دنک بصغ  ار  ناشّقح  دگنجب و  نانیا  اب  سک  ره  هک  مراد  نیقی  ریرب ! يا  دنگوس 
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.420  - 5/418 يربطلا ، خیرات  . 110 - 1
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: لاق مث  .کلذل  ینبیجت  یسفن  دجأ  ام  هَّللاوف  يریغل ؟ نوکتف  يرلا  هیالو  كرتأ  نأ  یلع  ریشتفأ  ریرب ! ای  نکل  هلاحم و  رانلا ال  یف  وه 

هموق نود  نم  هَّللادیبع  یناعد 

ینیحل تجرخ  اهیف  هطخ  یلإ 

رئاحل ینإ  يردأ و  ام  هَّللاوف 

نیرطخ یلع  يرمأ  یف  رکفا 

یتینم يرلا  يرلا و  کلم  كرتأ  أ 

؟ نیسح لتقب  اموثأم  عجرأ  مأ 

اهنود سیل  یتلا  رانلا  هلتق  یف  و 

ینیع هّرق  يرلا  کلم  باجح و 

.يرلا هیالوب  کلتقل  یضر  دق  دعس  نب  رمع  ّنإ  هَّللا ! لوسر  نبای  لاق : نیسحلا و  یلإ  ریرب  عجرف 

: هباحصأل لاق  هولتاقم  مهنأ  ملع  موقلا و  نم  نیسحلا  سیأ  اّملف  لاق :

ادـخ هب  دوشب ؟ يرگید  بیـصن  ات  منک  كرت  ار  ير  ینارمکح  نم  هک  یناد  یم  حالـص  وت  ریرب ! يا  اـما  تسا ؛ منهج  رد  کـش  یب 
: دومن همزمز  ار  يراعشا  سپس  دوش  یمن  یضار  رما  نیا  هب  ملد  دنگوس !

یمن مسق  ادـخ  هب  .ما  هدـش  جراخ  نآ  ماـجنا  يارب  نونکا  مه  هک  درک  توعد  نم  زا  يا  هشقن  يارب  دارفا  یماـمت  ناـیم  زا  هَّللادـیبع  »
اهر ار  ير  تموکح  ایآ  .ما  هدـنام  ددرم  مهم ، رما  ود  زا  یکی  باختنا  رد  هدـمآ  شیپ  نم  يارب  هک  يراـک  نیا  رد  مریحتم و  مناد و 

هک تسا  یشتآ  وا  نتشک  رد  مناد  یم  مشک و  شود  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  اب  گنج  هانگ  ای  تسا  نم  يوزرآ  هک  یلاح  رد  منک 
(1) «. تسا نم  مشچ  رون  ير ، ینارمکح  اّما  دوش ؛ یمن  نآ  عنام  زیچ  چیه 

رد ات  دـشکب  ار  وت  هک  هدـش  رـضاح  دعـس  نب  رمع  هَّللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  تشگزاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  ریرب 
.دنهدب وا  هب  ار  ير  تموکح  ضوع 

اروشاع هناتسآ  رد 

: دومرف شباحصا  هب  دیگنج ، دنهاوخ  وا  اب  هک  تفای  نانیمطا  دش و  دیمون  هورگ  نآ  زا  ماما  نوچ 
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هرابرد ًاعقاو  دعـس  نبا  رگا  هک  دشاب  لمأت  لباق  تهج  نیا  زا  دیاش  دنا و  هدرکن  لقن  ار  ربخ  نیا  یمزراوخ  مثعا و  نبا  زج  . 111 - 1
رگا هک  تسا  يا  هنوگ  هب  يو  تاریبعت  .دمآ  یمن  ترـضح  نآ  گنج  هب  هاگ  چـیه  تشاد  يداقتعا  نینچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

.تسوا یهاوخایند  تواقش و  تدش  رگناشن  دشاب  هتفگ  ار  اه  نآ  ًاتقیقح 
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ول مهنإف  دـحاو  هجو  نم  موقلا  ءالؤه  لاـتق  نوکی  یتح  ًاراـن  اـهیف  اوجّجأ  انرکـسعم و  لوح  قدـنخلا  هبـش  هریفح  اـنل  اورفحاـف  اوموق 
یف هوقلأف  بطحلا  كوشلا و  اوعمج  ّمث  هریفحلا  اورفتحا  اونواعتف و  هیحاـن  لـک  نم  اوماـقف  مرحلا  تعاـضل  مهبرحب  انلغـش  اـنولتاق و 

.راّنلا اهیف  اوجّجأ  هریفحلا و 

: هتوص یلعأب  يدانی  لعج  هریفحلا و  یلع  فقو  یتح  هل  سرف  یلع  هریرج  نب  کلام  هل  لاقی  دعـس  نب  رمع  رکـسع  نم  لجر  لبقأ  و 
عاطم عیفش  میحر و  ّبر  یلع  مداق  انأ  هَّللاودع ! ای  تبذک  نیـسحلا : هل  لاقف  هرخآلا  لبق  اینّدلا  یف  رانلا  تلجعت  دقف  نیـسح ! ای  رـشبأ 

هرج مهّللا  نیسحلا : لاقف  هریرج  نب  کلام  اذه  هل : لیقف  اذه ؟ نم  هباحصأل : نیسحلا  لاق  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  يّدج  كاذ 
یف هلجر  تقّلعتف  هرهظ  یلع  هاـقلأف  سرفلا  هب  ّبش  نأ  نم  عرـسأب  نـکی  مـلف  هرخـآلا  راـن  یلإ  هریـصم  لـبق  اـهّرح  هـقذأ  راـنلا و  یلإ 

.قرتحاف رانلا  یف  هاقلأ  یتح  سرفلا  هب  ضکرف  باکرلا 

؛ میـشاب ریگرد  نمـشد  اب  وس  کی  زا  اهنت  هک  دیزورفیب  شتآ  نآ  رد  دینکب و  هاگودرا  فارطا  رد  قدنخ ، هیبش  یلادوگ  دـیزیخرب و 
نآ رد  دندنک و  یلادوگ  دندرک و  کمک  ماما  نارای  .دید  دـهاوخ  بیـسآ  مرح  میدـش ، دربن  لوغـشم  تفرگرد و  گنج  رگا  نوچ 

.دندز شتآ  هتخیر ، مزیه 

شیپ ایند  شتآ  هب  نیـسح ! يا  دز : دایرف  دمآ و  قدنخ  نآ  هبل  رب  هریرج  نب  کلام  مان  هب  دعـس  رمع  نایرکـشل  زا  یکی  لاح  نیا  رد 
تعافـش موش و  یم  دراو  ناـبرهم  يراـگدرورپ  رب  نم  هکلب  تسین ؛ نینچ  ادـخ ! نمـشد  يا  دومرف : ماـما  .يا  هدرک  باتـش  منهج  زا 

سپ  (1) .هریرج نب  کلام  دنتفگ : .دیسرپ  نارای  زا  ار  يو  مان  ماما  نآ  زا  سپ  .مراد  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  مدج  نوچ  يا  هدننک 
نیا رد  .ناـشچب » وا  هب  ار  نآ  یمرگ  ترخآ ، شتآ  هب  شنتفر  زا  شیپ  ناـشکب و  شتآ  هب  ار  وا  ایادـخ  : » درک نیرفن  هنوگ  نیا  ار  وا 

تخادنا شتآ  لخاد  هب  ات  دناشک  ار  وا  بسا  درک و  ریگ  باکر  هب  شیاپ  یلو  تخادنا  ار  وا  دش و  دـنلب  شیاهاپ  رب  وا  بسا  ماگنه 
.تخوس و 

ص:90

نیرفن .تسا  هدـمآ  هزوح » نب  هَّللادـبع   » نینچمه و  هریرج » نب  کلام   » ای هزوح » نب  کلام   » فـالتخا هب  وا  ماـن  عباـنم ، رد  . 112 - 1
.تسا هدش  ریبعت  هریرج  زا  قتشم  رانلا » یلا  هرُج   » ای هزوح  زا  قتشم  رانلا » یلا  هزُح  مهللا   » هاگ وا  مان  ساسا  رب  مه  ماما 
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تیب لهأ  انإ  مهّللا  لاق : هتوص و  نیـسحلا  عفر  ّمث  اهتباجإ  عرـسأ  ناک  ام  هوعد ! نم  اهل  ای  لاق : هسأر و  عفر  ّمث  ًادـجاس  نیـسحلا  ّرخف 
هبارق يأ  نیسح و  ای  لاقف : ثعـشألا  نب  دمحم  اهعمـسف  .بیرق  عیمـس  ّکنإ  انقح  انبـصغ  انملظ و  نم  مصقاف  هتبارق  هتیرذ و  کیبن و 

اذـه هیف  ینرأف  مهّللا ! هبارق  کلوسر  نیب  ینیب و  سیل  ّهنإ  لوقی : ثعـشألا  نب  دـمحم  نإ  ّمهللا  نیـسحلا : لاقف  دـمحم ؟ نیب  کـنیب و 
تجرخ ءادوس  برقعب  اذإ  هسرف و  نع  لزنف  رکـسعلا  نم  جرخ  ثعـشألا و  نب  دمحم  یحنت  نأ  نم  عرـسأب  ناک  امف  ًالجاع  ًالذ  مویلا 

.هب اّمم  هبایث  یف  ًاثولتم  هتکرت  هبرض  هتبرضف  هرحجلا  ضعب  نم 

ام ادنوادخ ! تفگ : دنلب  يادص  اب  هاگ  نآ  دـش ! تباجا  تعرـس  هب  هک  ینیرفن  هچ  دومرف : تشادرب  رـس  نوچ  داتفا و  هدجـس  هب  ماما 
هب اونـش و  وت  هک  امرف  دوبان  دنک  یم  بصغ  ار  ام  قح  دـنک و  یم  متـس  ام  رب  هک  ار  نآ  مییوا ؛ ناکیدزن  هیرذ و  وت و  ربمایپ  تیب  لها 

؟ تسه ربمایپ  وت و  نیب  يدنواشیوخ  هچ  نیـسح ! يا  تفگ : دینـش و  ار  ماما  نخـس   (2) ثعشا نب  دمحم   (1) .یتسه کیدزن  ناسنا 
ار وا  تلذ  زورما  نیمه  ایادخ ! .تسین  یتبارق  وت  ربمایپ  نم و  نیب  دیوگ  یم  ثعشا  نب  دمحم  ایادخ ! دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
وا دمآ و  نوریب  خاروس  زا  هایس  یمدژک  دمآ و  دورف  شبسا  زا  تفر و  نوریب  رکـشل  زا  ثعـشا  نب  دمحم  عقوم ، نامه  .نایامنب  ام  هب 

.تخاس هدولآ  ار  دوخ  سابل  هک  يروط  هب  دز  ار 

ص:91

هماگنه اروشاع و  زور  هب  طوبرم  ار  ماما  نیرفن  وگتفگ و  نیا  دـننک ، یم  لـقن  ار  فنخموبا  تاـیاور  هک  یناـسک  يربط و  . 113 - 1
زور رد  نآ  عوقو  اریز  دشاب ؛ رت  تسرد  دسر  یم  رظن  هب  هک  ...و } فارشالا 3/399  باسنا  5/430 ؛ يربطلا ، خیرات   } دنناد یم  دربن 

رد مدـقت  ریخأت و  اب  هدـش و  عقاو  اروشاع  حبـص  نایرج ، نیا  هک  تسا  نیا  رت  يوق  لامتحا  .دراد  شرازگ  اب  يرتشیب  بسانت  اروشاع 
هدنَک قدنخ  بش ، لوط  رد  دیوگ : مه  يرذالب  .تسا  هدش  شرازگ  گنج  روتسد  نآ ، زا  سپ  هلصافالب  اریز  دشاب ؛ هدش  رکذ  عبانم 

(. فارشالا 3/395 باسنا   ) دنتخیر شتآ  نآ  رد  حبص  دش و 
تاقبط 6/99}  } تشگزاب مالـسا  هب  رگید  راب  دـش و  دـترم  ندروآ ، مالـسا  زا  سپ  هک  تسا  سیق  نب  ثعـشا  دـنزرف  يو  . 114 - 2

نآ دش و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رسمه  هدعج  شرتخد  .تسویپ  شنانمـشد  هب  سپـس  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  فص  رد  ادتبا 
! دمحم شرسپ  مه  نیا  و  بهذلا 2/427 ) جورم   ) داد رهز  ار  ترضح 
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(1) .هتیب یف  هب  اّمم  یقب  هّنکل  هلتقف و  راتخملا  مایأ  یلإ  یقب  هنإف  حیحص  ریغ  کلذ  نکل  همویل و  تام  هنأ  یمشجلا : مکاحلا  رکذ  و 

قفخف ًاسلاج  ناک  هتقو  یف  نیـسحلا  رکـسع  وحن  اوفحز  ساّنلا و  بکرف  یبکرا  هَّللا  لیخ  اـی  دعـس : نب  رمع  نم  داـنم  يداـن  ّمث  لاـق :
دق تاوصألا  عمـست  الأ  یخأ ! ای  تلاق : هتکرحف و  اهیخأ  نم  تندف  هجـضلا  هحیـصلا و  یلع  تنب  بنیز  تعمـسف  هیتبکر  یلع  هسأرب 

نـسحلا یخأ  همطاف و  یما  ًایلع و  یبأ  هَّللا و  لوسر  يدـج  یمانم  یف  هعاسلا  تیأر  هاتخا  ای  لاق : هسأر و  نیـسحلا  عفرف  انم ؟ تبرتقا 
لاقف تحاص  اههجو و  بنیز  تمطلف  .هیف  ّکش  رمألا ال  اند  هَّللاو  دق  بیرق و  نع  انیلإ  حئار  ّکنإ  نولوقی : مه  مهیلع و  هَّللا  تاولص 

انب موقلا  تمشیف  یحیصت  یتکسا و ال  ًالهم ، ًالهم  نیسحلا : اهل 

تهج هب  یلو  دوب  هدنز  راتخم  نامز  ات  ثعشا  نب  دمحم  نوچ  تسین ، تسرد  نیا  یلو  درم  زور  نامه  وا  تسا  هتفگ  یمَـشُج  مَکَح 
(2) .دوب نیشن  هناخ  هثداح ، نامه 

راوس اه  بسا  رب  نانآ  .داب  هدژم  تشهب  هب  ار  امـش  هک  دیوش  راوس  ادخ ! نایرکـشل  يا  دروآرب : دایرف  دعـس  رمع  يدانم  نآ ، زا  سپ 
بنیز ترضح  .دوب  هتفر  باوخ  هب  وناز  هب  رس  هتسشن و  ماما  ماگنه  نیا  رد  .دندرب  شروی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رکـشل  يوس  دندش و 
يونش یمن  ار  ادص  رس و  ایآ  ناج ! ردارب  درک : ضرع  داد و  یناکت  ار  وا  هتفاتش  ردارب  دزن  دینش ، ار  اهادص  رس و  نوچ  مالسلا  اهیلع 
مردام یلع و  مردپ  ادخ و  لوسر  مدج  باوخ ، رد  نونکا  مه  دومرف : تشادرب و  رـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا !؟ هدش  کیدزن  هک 

نآ رد  یکـش  هدش و  کیدزن  هعقاو  دـمآ ، یهاوخ  ام  دزن  يدوز  هب  دـنتفگ : نم  هب  هک  مدـید  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح  مردارب  ارهز و 
شوماخ مارآ و  نک و  ربص  مرهاوخ  دومرف : ماما  .دادرس  دایرفو  هلانو  دز  دوخ  تروص  رب  همطل  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  .تسین 

.دنکن تتامش  ار  ام  نمشد ، هک  شاب 

ص:92

.تسین حوتفلا  باتک  رد  اج  نیا  ات  ثعشا  نبا  نخس  . 115 - 1
ره هب  هک  دندوب  ملح  ربص و  ياراد  نیا  زا  شیب  نانآ  هک  نآ  هچ  مراد  دیدرت  ماما ، ِندرک  نیرفن  همه  نیا  هرابرد  هدنراگن : . 116 - 2
اب هچ  ره  ییوگ  .دـندرک  یم  ییاهدروخرب  نینچ  هب  روبجم  ار  ناشیا  نانمـشد ، یفرط  زا  اما  .دـننک  نیرفن  ار  دوخ  نمـشد  يا  هناـهب 

.دندیدن نتفگ  ازسان  زج  يا  هراچ  لطاب ، زا  قح  زییمت  يارب  مه  یهاگ  دندرک  ارادم  نانآ 
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بکرف ربخلاب  یلإ  عجرا  مهلاح و  نع  مهلـس  موقلا و  ءالؤه  یلإ  مّدـقت  بکرا و  یخأ  ای  لاقف : ساـبعلا  هیخأ  یلع  نیـسحلا  لـبقأ  ّمث 
نم رمألا  انءاج  اولاقف : نودـیرت ؟ اـم  و  مکنأـش ؟ اـم  ءـالؤه  اـی  لاـق : مث  موقلا  نم  اـند  یتح  سراوف  هرـشع  هعم  هتوخإ و  یف  ساـبعلا 

نیـسحلا یلإ  عجرأ  یتح  اولجعت  الف  ساـبعلا : لاـق  مکاـنزجان  ـالإ  مکحلا و  یلع  اولزنت  نأ  اـمإ  مکیلع  ضرعن  نأ  داـیز  نب  هَّللادـیبع 
باحصأ نوبطاخی  هباحصأ  هعاس و  نیسحلا  قرطأف  هربخأف  نیـسحلا  یلإ  سابعلا  عجر  مهعـضاوم و  یف  موقلا  فقوف  .کلذب  هربخأف 

هتیرذ و اولتق  دـق  هلوسر و  هَّللا و  یلع  ًادـغ  نومدـقی  موق  موقلا  سئبل  هَّللاو  امأ  يدـسألا : رهاظم  نب  بیبح  مهل  لوقیف  دعـس  نب  رمع 
هل لاقی  دعـس  نبا  باحـصأ  نم  لجر  هل  لاقف  .راربألا  ءایقتألا  هتعیـش  راهنلا و  لیللاب و  هَّللا  نیرکاذلا  راحـسألاب  نیدجهتملا  هتیب  لهأ 

یلع نونیعی  نیذـلا  نم  نکت  ـال  و  سیق ! نباـی  هَّللا  ّقتا  نیقلا : نب  ریهز  هل  لاـقف  تعطتـسا  اـم  کـسفن  یکزتل  کـّنإ  سیق : نب  هورع 
.ءاسکلا باحصأ  هیرذ  ءایبنألا و  ریخ  هرتع  هرهاطلا و  هیکزلا  سوفنلا  لتق  لالضلا و 

ماما یهاوخ  تلهم 

ربخ نم  هب  هدـمآ و  شیپ  هچ  سرپب  ناشیا  زا  ورب و  هورگ  نیا  شیپ  وش و  راوس  ردارب ! دومرف : درک و  ور  سابع  شردارب  هب  هاـگ  نآ 
یم هچ  هدـمآ و  شیپ  هچ  تفگ : ناـنآ  هب  دـش و  کـیدزن  دعـس  نبا  رکـشل  هب  راوـس  تسیب  شناردارب و  اـب  مالـسلا  هیلع  ساـبع  .هد 

سابع ترضح  .مینک  گنج  امش  اب  ّالا  دیهد و  نت  وا  مکح  هب  مینک  داهنشیپ  امش  هب  هک  هدیسر  روتـسد  هَّللادیبع  زا  دنتفگ : دیهاوخ ؟
مالسلا هیلع  سابع  دنداتسیا و  نانآ  .مرادب  هضرع  ناشیا  هب  ار  امش  نخس  مور و  هَّللادبع  ابا  دزن  ات  دینکم  باتـش  دومرف : مالـسلا  هیلع 

.تفر ورف  رکف  هب  یتدم  ماما  .دناسر  وا  عالطا  هب  ار  نایرج  تشگرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن 

نانآ هب  رهاظم  نب  بیبح  .دنتخادرپ  نانآ  اب  وگتفگ  هب  هداتـسیا و  هفوک  رکـشل  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  سابع  ناهارمه  تصرف  نیا  رد 
میاد زیخ و  رحس  نادناخ  هیرذ و  هک  نانآ  دوب  دنهاوخ  ینامدرم  دب  شلوسر  ادخ و  دزن  تمایق  يادرف  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : نینچ 

: تفگ نیق  نب  ریهز  .ینک  یم  فیرعت  دوخ  زا  دایز  وت  داد : خساپ  سیق  نب  هورع  .دنـشاب  هتـشک  ار  شنماد  كاپ  ناوریپ  وا و  رکّذـلا 
لآ هیرذ  ناربمایپ و  نیرتهب  نادناخ  كاپ و  ياه  ناسنا  نتـشک  هب  ناهارمگ و  هب  هک  شابم  یناسک  زا  سرتب و  ادخ  زا  سیق ! نبا  يا 

.دننک یم  کمک  ابع 
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ینإ ریهز : هل  لاقف  ًایبارت  ترـص  فیکف  کفرعن  ًاینامثع  تنک  اّمنإ  تیبلا و  لـهأ  هعیـش  نم  اندـنع  نکت  مل  کـّنإ  سیق : نبا  هل  لاـقف 
هبزح و نم  نوکأ  هرصنأ و  نأ  یسفنل  تیأرف  هنم  هناکم  هّدج و  ترکذ  هقح  یلع  ًابوصغم  نیسحلا  تیأر  امل  ینأ  ریغ  کلذک  تنک 

.هلوسر ّقح  هَّللا و  ّقح  نم  متعیض  امل  ًاظفح  هسفن  نود  نم  یسفن  لعجأ 

ای عجرا  سابعلل : لاقف  هیدـی  نیب  فقاو  سابعلا  هوخأ  هبراحملا و  رمأ  یف  رکفم  سلاج  نیـسحلا  هبطاـخملا و  هذـه  یف  ءـالؤه  ناـکف 
هیفعتـسن و هَّللاوعدن و  هذه و  انتلیل  انبرل  یّلـصن  انّلعل  لعفاف  مویلا  اذه  یقاب  انع  مهعفدت  مهفرـصت و  نأ  تعطتـسا  نإف  موقلا  یلإ  یخأ 

یقاب هنع  فارـصنالا  مکلأسی  هَّللادـبع  ابأ  ّنإ  ءالؤه ! ای  مهل : لاقف  فوقو  مه  موقلا و  یلإ  سابعلا  لبقأف  .موقلا  ءـالؤه  یلع  هرـصنتسن 
.هَّللا ءاش  نإ  ًادغ  هب  مکاقلن  ّمث  رمألا  اذه  یف  رظنی  یتح  اذه  مکموی 

؟ يدش بارتوبا  نارادفرط  زا  هنوگچ  ، (1) يدوب ینامثع  هکلب  یتفر ، یمن  رامش  هب  نادناخ  نیا  نایعیش  زا  وت  ریهز ! يا  تفگ : هورع 

مالسلا هیلع  نیسح  تیعقوم  ربمایپ و  دای  هب  هدش و  بصغ  مالسلا  هیلع  نیسح  قح  مدید  نوچ  یلو  مدوب ؛ هنوگ  نیا  نم  تفگ : ریهز 
عیاض امـش  هک  ار  ربمایپ  ادـخ و  قح  ات  منک  شیادـف  ار  مناج  مشاب و  وا  بزح  وزج  منک و  يرای  ار  وا  متفرگ  میمـصت  مداتفا ، وا  دزن 

.منک ظفح  دیدرک ،

رگا درگرب و  ناـنآ  شیپ  دومرف : ماـما  .دوب  هداتـسیا  شربارب  مه  ساـبع  .درک  یم  رکف  دربـن  هراـبرد  ماـما  دـندوب و  وگتفگ  رد  ناـنیا 
میرازگ و زامن  دوخ  راگدرورپ  يارب  بشما  میهاوخ  یم  .نک  نینچ  ینک ، ناشرود  ام  زا  ار  زورما  هیقب  ینادرگرب و  ار  اه  نآ  یناوتب 
هب تشگزاب و  هفوک  رکـشل  شیپ  ساـبع  .میهاوخب  کـمک  هورگ ، نیا  رب  هبلغ  يارب  وا  زا  مییاـمن و  شزرمآ  بلط  وا  زا  مینک و  اـعد 

دیدرگ زاب  ار  زورما  هدنام  یقاب  هک  دهاوخ  یم  امش  زا  هَّللادبع  ابا  مدرم ! يا  : » تفگ نینچ  دندوب ، رظتنم  هداتسیا و  نانچمه  هک  نانآ 
«. درک میهاوخ  تاقالم  ار  رگیدمه  هراب  نیا  رد  ادرف  دشیدنیب و  هلأسم  نیا  دروم  رد  ات 
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{ هاوخاوه رادتسود و   } هعیـش ناونع  ود  اب  ناناملـسم  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  اب  مدرم  تعیب  نامثع و  لتق  زا  سپ  . 117 - 1
تیب لها  زا  وا  يراداوه  هقباس  مدـع  يانعم  هب  ریهز  هب  ندوب  ینامثع  قالطا  هک  دـنتفای  زیاـمت  هدـش و  هتخانـش  ناـمثع  هعیـش  یلع و 

.تسا تنس  لها  نامه  يزورما ، يانعم  هب  ندوب  ینامثع  عقاو  رد  .تسا  مالسلا  مهیلع 
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: لاقف ءاشت  ام  لعفاف  انیلع  ریمألا  تنأ  کیأر  ّالإ  يرأ  ام  ینإ  لاقف : رمش ؟ ای  يرت  اذام  رمشلل : لاقف  دعس  نب  رمع  مهریمأ  موقلا  ربخأف 
جاـجحلا نب  ورمع  هل  لاـقف  ریمـألا  تنأ  هل : اولاـق  نورت ؟ اـم  هباحـصأل : لاـق  مث  تهرکا  كرتأ و  ملف  اریمأ  نوکأ  ـال  نأ  تببحأ  ینإ 

کلذ یلإ  مهوبیجت  نأ  یغبنی  ناک  دقل  هلیللا  هذه  مکولأس  مث  ملیّدلا  كرتلا و  نم  ءالؤه  ناک  ول  هَّللاو  میظعلا  هَّللا  ناحبـس  يدیبزلا :
.هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  لوسرلا  لآ  مه  فیکف و 

نإ هَّللادیبع و  ریمألا  یلإ  مهب  انهج  مکحلا و  یلع  اولزن  اوملستسا و  نإف  دغ  یلإ  اذه  انموی  یقاب  مهانلجأ  انإ  مهربخا  دعـس : نبا  لاقف 
ًارفغتـسم ًایکاب  ًادـجاس  ًاعکار  هلیللا  کلت  نیـسحلا  تابف  لـیللا  ءاـج  هرکـسعم و  یلإ  ّلـک  داـع  ناـقیرفلا و  فرـصناف  مهاـنزجان  اوبأ 
هباحصأ نم  هعامج  هعم  سسجتی و  لیللا  فصن  یف  نشوجلا  يذ  نب  رمش  ءاج  لحنلا و  يودک  يود  مهل  هباحصأ و  تاب  ًاعّرضتم و 
اوُدادْزِیل ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحی  َو ال  یلاعت : هلوق  ولتی  هعمسف  نیـسحلا  رکـسعم  براق  یتح 

ًاْمثِإ

ام هدـنامرف  وت  .تسوت  رظن  ناـمه  نم  رظن  تفگ : تسیچ ؟ وت  رظن  تفگ : رمـش  هب  وا  .دـنداد  ربـخ  دعـس  نب  رمع  دوـخ  ریما  هب  ناـنآ 
درک دوخ  رکشل  هب  ور  سپـس  .مدش  راک  نیا  هب  روبجم  مدرکن و  اهر  ار  نآ  مدوب ، یمن  ریما  شاک  تفگ : .تسوت  اب  رایتخا  یتسه و 
نینچ دندوب و  ملید  كرت و  زا  نانآ  رگا  یتح  مسق  ادخ  هب  هَّللا ! ناحبس  تفگ : يدیبُز  جاجح  نب  ورمع  تسیچ ؟ امش  رظن  تفگ : و 

(. دنربمایپ نادناخ  زا  هک  دسر  هچ   ) دینک تباجا  ار  نانآ  دوب  راوازس  دنتشاد ، یتساوخرد 

، دندمآ رد  ام  مکح  هب  دندش و  میلست  رگا  میهد ؛ یم  تلهم  نانآ  هب  ادرف  ات  ار  زورما  یقاب  هک  دیهد  ربخ  اه  نآ  هب  تفگ : دعـس  نبا 
.دنتشگرب دوخ  لحم  هب  رکشل  ود  هاگ  نآ  .میگنج  یم  اه  نآ  اب  هن  رگا  میتسرف و  یم  دایز  نبا  دزن  ار  ناشیا 

اروشاع بش 

هلان اه و  همزمز  بش ، نیا  رد  شنارای  دنارذگ و  یهلا  هاگرد  هب  عرضت  رافغتـسا و  هیرگ و  زامن و  هب  ار  بش  ماما ، دیـسر و  ارف  بش 
کیدزن ماما  همیخ  هب  یسوساج  يارب  بش  همین  يا  هدع  هارمه  نشوجلا  يذ  نب  رمش  .دنتـشاد  لسع  روبنز  لاب  ياوآ  نوچمه  ییاه 

هب میهد  یم  ناـنآ  هب  هک  یتـلهم  دـنرادنپن  زگره  دـندش ، رفاـک  هک  یناـسک  : » دـناوخ یم  ار  هیآ  نیا  ترـضح  نآ  هـک  دینـش  دـش و 
.دنیازفیب ناشناهانگ  رب  ات  میهد  یم  تلهم  اه  نآ  هب  ور  نآ  زا  اهنت  تسا ؛ ناشدوس 
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: رمـش باحـصأ  نم  لجر  حاصف  .ِبیَّطلا  َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمی  یَّتَح  ِهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذـِیل  هَّللا  َناـک  اـم  .ٌنیِهُم  ٌباذَـع  ْمَُهل  َو 
ای رجاف ! ای  قساف ! ای  يدان : ّمث  هتالـص  ینادمهلا  ریـضخ  نب  ریرب  عطقف  .مکنم  انزیم  دق  نوثیبخلا و  متنأ  نوبیطلا و  هبعکلا  بر  نحن و 

لقعت همیهب و ال  ّالإ  تنأ  ام  هَّللاو  نیثیبخلا  نم  هَّللا  لوسر  نبا  نیـسحلا  نیبیطلا و  نم  نوکی  کلثمأ  هیبقع  یلع  لاّوبلا  نبای  هَّللاودـع !
بیرق نع  کبحاص  لتاق  کلتاق و  هَّللا  ّنإ  رمـش : حاصف  .میلألا  باذـعلا  همایقلا و  موی  يزخلاب  هَّللاودـع ! ای  رـشباف  رذـت  ام  یتأت و  ام 

هللا یلـصدمحم  هعافـش  تلان  هَّللاو ال  مکعم  هایحلا  نم  یلإ  ّبحأ  هَّللا  لوسر  نبا  عم  توملا  ّنإ  هَّللاو  ینفوخت ؟ توملاب  أ  ریرب : لاقف 
.هتیب لهأ  هتیرذ و  ءامد  اوقارأ  اموق  هلآو  هیلع 

موقلا بطاخت  کعضوم و ال  یلإ  عجرا  کل : لوقی  هَّللادبع  ابأ  نإ  ریرب  ای  لاق : هباحصأ و  نم  لجر  هیلإ  ءاجف 

ادج دیلپ  زا  ار  كاپ  هک  نیا  ات  دنک  یمن  اهر  دیراد ، امـش  هک  یلاح  هب  ار  نانمؤم  ادـخ  .تشاد  دـنهاوخ  يراب  تفخ  باذـع  اه  نآ 
امـش زا  هنوگ  نیا  ناثیبخ و  زا  امـش  میتسه و  ناکاپ  زا  ام  هک  هبعک  راگدرورپ  هب  دنگوس  دز : ادص  رمـش  ناهارمه  زا  یکی   (1)« دنک

.میوش یم  زاتمم 

تسا و ناکاپ  زا  وت  دـننام  ایآ   (2)! یلابُاال درم  رـسپ  يا  ادخ ! نمـشد  يا  و  رجاف ! قساف  يا  دز : ادـص  درک و  عطق  ار  دوخ  زامن  ریُرب 
هچ یناد  یمن  يرادن و  لقع  هک  یتسین  شیب  یناویح  وت  .دنگوس  ادـخ  هب  تسا !؟ نادـیلپ  زا  هَّللا  لوسر  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
یم لتق  هب  اه  يدوز  نیمه  هب  ار  تماما  وت و  دـنوادخ ، تفگ : رمـش  .تسوت  قح  كاندرد  باذـع  تمایق و  رد  ییاوسر  .تسا  ربخ 
امـش اـب  یگدـنز  زا  ربماـیپ  دـنزرف  راـنک  رد  گرم  نم  يارب  دـنگوس ! ادـخ  هب  یناـسرت !؟ یم  گرم  زا  ارم  اـیآ  تفگ : ریرب  .دـناسر 

، دنزیر یم  ار  شتیب  لها  نادنزرف و  نوخ  هک  یناسک  لاح  لماش  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  تعافش  مسق ! ادخ  هب  .تسا  رت  بوبحم 
نانیا اب  درگزاب و  دوخ  ياـج  هب  دـیامرف : یم  هَّللادـبعابا  تفگ : دـمآ و  وا  شیپ  ریرب  ناتـسود  زا  یکی  ماـگنه  نیا  رد  .دـش  دـهاوخن 

.وگم نخس 
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هیآ 178 و 179. نارمع ، لآ  هروس  . 118 - 1
.تسا درک » یم  راردا  شیاهاپ  تشپ  هب  هک  يدرم   » هدمآ نتم  رد  هچنآ  یظفللا  تحت  يانعم  . 119 - 2
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.ءاعدلا حصنلا و  یف  تغلبأ  تحصن و  دقلف  ءاعدلا  یف  غلبأ  هموقل و  حصن  نوعرف  لآ  نمؤم  ناک  نئل  يرمعلف 

نبای تیأر  امف  اولاق : هعاسلا ؟ یمانم  یف  تیأر  ام  نوملعتأ  لاقف : ظقیتسا  ّمث  هقفخ  هسأرب  نیـسحلا  قفخ  رحـسلا  تقو  ناک  املف  لاق :
صربأ ًالجر  یلتق  یلوتی  يذلا  ّنظأ  یلع و  اهّدشأک  هتیأر  عقبأ  بلک  اهیف  ینـشهنتل و  یلع  تّدش  دـق  ابالک  تیأر  لاق : هَّللا ؟ لوسر 

ای یل : لوقی  وه  هباحـصأ و  نم  هعامج  هعم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  يدـج  کلذ  دـعب  تیأر  ینإ  ّمث  موقلا  ءـالؤه  نیب  نم 
و ال ینب ! ای  لجع  هلیللا  يدنع  كراطفإ  نکیلف  یلعألا  حیفصلا  لهأ  تاوامسلا و  لهأ  کب  رشبتسا  دق  دمحم و  لآ  دیهش  تنأ  ینب !

.اینّدلا هذه  نم  لیحّرلا  برتقا  رمألا و  فزأ  دق  تیأر و  ام  اذهف  ءارضخ  هروراق  یف  کمد  ذخأیل  ءامسلا  نم  لزن  کلم  اذهف  رخأت 

وت درب ، راک  هب  نانآ  توعد  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  درک و  تحیـصن  ار  شموق  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  هنوگ  نامه  دنگوس  مناج  هب 
(1) .يدربراک هب  اه  نآ  توعد  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  يدروآ و  ياج  هب  تحیصن  دنپ و  زین 

یباوخ هچ  دیناد  یم  ایآ  دومرف : دش ، رادیب  یتقو  .درک  هبلغ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هدید  رب  باوخ  دش ، رحـس  ماگنه  نوچ 
دندرک و هلمح  نم  هب  ندیرد  دصق  هب  هک  مدید  ییاه  گس  دومرف : يدید ؟ یباوخ  هچ  ادخ ! لوسر  رتخد  دنزرف  يا  دنتفگ : مدـید ؟
، دشکب ارم  هورگ  نیا  نایم  زا  هک  یسک  منک  یم  نامگ  .درک  یم  هلمح  نم  هب  رتشیب  هک  دوب  یسیپ  ياه  هکل  اب  یگـس  نانآ  نایم  رد 

هیلع هللا  یلـصدمحم  لآ  دیهـش  وت  مرـسپ ! دومرف : نم  هب  هک  مدید  شنارای  زا  یهورگ  هارمه  ار  ربمایپ  مّدج  نآ  زا  دـعب  .دـشاب  سیپ 
ریخأت نک و  باتـش   (2)، یـشاب نم  دزن  دـیاب  ار  راطفا  بشما  .دـنهد  یم  تراشب  وت  هب  الاب  ِنامـسآ  اه و  نامـسآ  لها  یتسه و  هلآو 

کیدزن دنوادخ  رما  کنیا  دومرف : هاگ  نآ  .درادـهگن  زبس  يا  هشیـش  رد  ار  وت  نوخ  ات  هدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  هتـشرف  نیا  هک  نکم 
.درک مهاوخ  چوک  ناهج  نیا  زا  يدوز  هب  هدش و 
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ار وا  ماما  هک  تسا  نیا  شدیؤم  تسا و  هتفگ  ریهز  هکلب  ریرب  هن  ار  نانخـس  نیا  هک  دـیآ  یمرب  { 5/427  } يربط خیرات  زا  . 120 - 1
.دهد یم  انعم  دوب  هتسویپ  ماما  هب  هزات  هک  ریهز  يارب  تفص  نیا  دناوخ و  نوعرف  لآ  نمؤم 

هب ار  راطفا  میریذپب ، ار  تیاور  نیا  رگا  دوش و  یمن  دییأت  یخیرات  رظن  زا  اروشاع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندوب  هزور  . 121 - 2
.تفرگ میهاوخ  اذغ » نیلوا   » ینعی نآ  یلصا  يانعم 
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ریضخ نب  ریرب  هیدی  نیب  هباحصأ و  نم  رفن  یف  موقلا  وحن  مدقت  هیلع و  يوتساف  هسرف  هیلإ  برق  ّمث  هباحصأب  یلصف  نیسحلا  حبصأ  و 
هرکب نع  هیلإ  اوفحز  دـق  موقلا  موقلا و  نم  ابیرق  فقو  یتح  ریرب  مدـقتف  .مهحـصنا  ریرب و  ای  موقلا  مّلک  نیـسحلا : هل  لاقف  ینادـمهلا 

ام اوتاهف  همرح  هتانب و  هترتع و  هتیرذ و  ءالؤه  مکرهظأ  نیب  حبـصأ  دـق  دـمحم  لقث  نإـف  هَّللا  اوقّتا  ءـالؤه ! اـی  ریرب : مهل  لاـقف  مهیبأ 
الفأ ریرب : لاقف  مهیف  هیأر  يریف  دایز  نب  هَّللادیبع  ریمألا  مهنم  نّکمن  نأ  دـیرن  اولاقف : مهب ؟ اوعنـصت  نأ  نودـیرت  يذـلا  ام  مکدـنع و 

نم اهومتیطعأ  یتلا  مکدوهع  هیلإ و  مکبتک  متیـسنأ  هفوکلا  لهأ  اـی  مکلیو  هنم ؟ اولبقأ  يذـلا  ناـکملا  یلإ  اوعجری  نأ  مهنم  نوضرت 
یتح مهنود  نم  مکسفنأ  نولتقت  مکنأ  متمعز  مکیبن و  تیب  لهأ  متوعد  مکلیو  ًادیهش  هَّللاب  یفک  وق  اهیلع ؟ هَّللا  متدهشأ  مکـسفنا و 

سوجملا يراصنلا و  دوهیلا و  هنم  برشی  لوذبم  وه  يراجلا و  تارفلا  ءام  نع  مهومتألح  هَّللادیبعل و  مهومتملسأ  مکوتأ  اذإ 

اروشاع حبص  ياه  ینارنخس 

يوس شباحصا  زا  یعمج  هارمه  هب  دش و  راوس  شبسا  رب  سپس  دناوخ ؛ شنارای  اب  ار  زامن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دعب ، زور  حبص 
ریرب نک ! ناشتحیـصن  وگب و  نخـس  نانآ  اب  دومرف : دوب ، ترـضح  نآ  شیپاـشیپ  هک  ریـضخ  نب  ریرب  هب  ترـضح  نآ  .تفر  ناـیفوک 

هک دیـشاب  هتـشاد  یهلا  ياوـقت  مدرم ! يا  تفگ : نینچ  وا  (1) و  دنداتـسیا ریرب  لباقم  نانآ  همه  .داتـسیا  نانآ  کـیدزن  تفر و  شیپ 
راک هب  ار  دوخ  شالت  لاح  .دنیوا  مرح  نارتخد و  ترتع و  هیرذ و  نانیا  .دنیامش  ربارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ناگدنامزاب  نونکا 

؟ دینک هچ  دیهاوخ  یم  دینیبب  دیدنب و 

هب ایآ  تفگ : ریرب  .دهد  ماجنا  نانآ  هرابرد  دناد  یم  حالـص  هچنآ  ات  مینک  دایز  نب  هَّللادیبع  ریما  میلـست  ار  نانآ  میهاوخ  یم  دنتفگ :
تادـهعت و اـه و  هماـن  اـیآ  هفوـک ! مدرم  يا  امـش  رب  ياو  دـندرگزاب !؟ دـنا  هدـمآ  هـک  یهار  ناـمه  زا  دـیهد  یمن  تـصخر  اـه  نآ 

روصت دیدرک و  توعد  ار  ناتربمایپ  تیب  لها  امـش ! رب  ياو  .تسا  یفاک  ندوب  هاوگ  يارب  ادـخ  دـیا ؟ هدرک  شومارف  ار  ناتیاهاضما 
بآ زا  ار  نانآ  .دینک  هَّللادیبع  میلـست  ار  نانآ  دیهاوخ  یم  دنا  هدمآ  امـش  شیپ  هک  نونکا  دینک ، یم  ناشیا  يادف  ار  ناتناج  دـیدرک 

دنشون یم  نآ  زا  یتشترز  یحیسم و  يدوهی و  تسا و  دازآ  ناگمه  يارب  هک  یتروص  رد  دیا  هدش  عنام  تارف 
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(1) .متنأ موقلا  سئبف  همایقلا  موی  هَّللا  مکاقسال  مکلام  هتیرذ  یف  ًادمحم  متفلخ  امسئب  ریزانخلا  بالکلا و  هدرت  و 

ءالؤه لاعف  نم  کیلإ  أربأ  ینإ  مهّللا  هریـصب  مکیف  ینداز  يذلا  هَّلل  دـمحلا  ریرب : لاقف  لوقت ؟ ام  يردـن  ام  اذـه  ای  مهنم : رفن  هل  لاقف 
نیسحلا مدقتف  .هئارو  یلإ  ریرب  عجرف  ماهسلاب  هنومری  موقلا  لعجف  .نابـضغ  مهیلع  تنأ  كوقلی و  یتح  مهنیب  مهـسأب  قلا  مهّللا  موقلا 

: لاقف هفوکلا ، دیدانص  یف  ًافقاو  دعس  نبا  یلإ  رظن  لیسلا و  اهنأک  مهفوفص  یلإ  رظنی  لعج  موقلا و  هلابق  فقو  یتح 

مکنرغت الف  هتنتف  نم  یقشلا  هترغ و  نم  رورغملاف  لاح  دعب  ًالاح  اهلهأب  هفرصتم  لاوز ، ءانف و  راد  اهلعجف  ایندلا  قلخ  يذلا  هَّلل  دمحلا 
مکیلع هیف  هَّللا  متطخـسأ  دق  رمأ  یلع  متعمتجا  دق  مکارأ  اهیف و  عمط  نم  عمط  بیخت  اهیلإ و  نکر  نم  ءاجر  عطقت  اهنإف  ایندـلا  هذـه 

هتمحر مکبنج  هتمقن و  مکب  ّلحأ  مکنع و  میرکلا  ههجوب  ضرعأف 

تمایق رد  ار  امـش  ادخ  ارچ ؟ دیدرک ، راتفر  دب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نادناخ  اب  .دـنوش  یم  دراو  نآ  رب  اه  كوخ  اه و  گس  و 
.دیتسه یمدرم  دب  هک  دنکن  باریس 

راب .دیتسه  يدارفا  هچ  امش  دنامهف  نم  هب  هک  ادخ  رکش  تفگ : ریرب  .ییوگ  یم  هچ  میناد  یمن  ام  درم ! يا  دنتفگ : نایفوک  زا  یخرب 
اه نآ  رب  دـنوش  یم  دراو  وت  رب  هک  يزور  رد  ریگ و  تخـس  اه  نآ  رب  ایادـخ ! .میوج  یم  تئارب  وت  هب  موق  نیا  رادرک  زا  نم  ایادـخ !

.ریگ مشخ 

تسیرگن ناشفوفص  هب  .داتسیا  نانآ  ربارب  دمآ و  شیپ  ماما  هاگ  نآ  .تشگرب  شهاگیاج  هب  وا  داد و  رارق  ریت  فده  ار  ریرب  نمشد ،
: دومرف سپ  .دوب  هداتسیا  هفوک  ناگرزب  نایم  رد  هک  تسیرگن  دعس  نبا  هب  .دوب  بالیس  دننامه  هک 

نآ هدروخ  بیرف  .دـنرییغت  لاح  رد  هتـسویپ  نآ  لها  هک  داد  رارق  لاوز  يدوبان و  هناخ  ار  نآ  دـیرفآ و  ار  ایند  هک  ار  يادـخ  ساـپس 
هب راودیما  ره  دیما  هک  دنکن  هرغ  ار  امـش  ایند  نیاربانب  .دنک  شا  هتفیـش  ایند  هک  تسا  نآ  تخبدـب  دـهد و  بیرف  ار  وا  ایند  هک  تسا 

مشخ هک  دیا  هدرک  عامتجا  هتفرگ و  میمصت  يراک  رب  منیب  یم  .دنک  یم  شیاون  یب  دنک ، عمط  وا  رد  هک  ره  دنک و  یم  عطق  ار  دوخ 
ار دوخ  تمحر  هتشاد و  اور  امش  رب  ار  دوخ  باذع  هدنادرگ و  امـش  زا  ار  دوخ  هنامیرک  يور  اذل  تسا ؛ نآ  هارمه  ادخ  یتیاضران  و 

.تسا هدرک  رود  امش  زا 
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.تسین حوتفلا  باتک  رد  لوا ، دلج  بلاطم  رخآ  ات  اج  نیا  زا  . 123 - 1
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ذوحتـسا دقل  مهلتق  نودیرت  هتیرذ  یلإ  متفحز  مکنإ  مث  دـمحم  لوسرلاب  متنمآ  هعاطلاب و  متررقأ  متنأ  دـیبعلا  سئب  اّنبر و  برلا  معنف 
ًادـعبف مهنامیإ  دـعب  اورفک  موق  ءالؤه  نوعجار  هیلإ  انإ  هَّلل و  انإ  نودـیرت ؟ اـم  مکل و  ًاـّبتف  میظعلا  هَّللا  رکذ  مکاـسنأف  ناطیـشلا  مکیلع 

.نیملاظلا موقلل 

رمش هیلإ  مدقتف  هومّلکف  رصح  امل  عطق و  امل  ًادیدج  ًاموی  اذکه  مکیف  فقو  ول  هَّللاو  هیبأ  نبا  هنإف  هومّلک  مکلیو  دعـس : نب  رمع  لاقف 
.مهفن یتح  انمهفأ  لوقت ؟ يذلا  اذه  ام  نیسح ! ای  لاقف : نشوجلا  يذ  نب 

هجیدـخ یتدـجو  مکیبن  تنب  نبا  ینإف  یتمرح  كاهتنا  یلتق و ال  مکل  ّلحی  ـال  ّهنإـف  نولتقت  ـال  مکبر و  هَّللا  اوقتا  مکل : لوقأ  لاـقف :
نییبنلا و الخ  اـم  هنجلا  لـهأ  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  هلآو : هیلع  هللا  یلـصدّمحم  مکیبن  لوق  مکغلب  دـق  هلعل  مکیبن و  هجوز 

ّنإف ینومتبذک  نإ  هلهأ و  هیلع  تقمی  هَّللا  ّنأ  تملع  ذـنم  ًابذـک  تدـمعت  ام  هَّللاوف  ّقحلا  وه  لوقأ و  امب  ینومتقدـص  نإف  نیلـسرملا 
مکنوربخی مهنإف  اذه  نع  مهولأساف  کلام ، نب  سنأ  مقرأ و  نب  دیز  دعـس و  نب  لهـس  هَّللادـبع و  نب  رباج  لثم : هباحـصلا  نم  مکیف 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  هوعمس  مهنأ 

اما دیا  هدروآ  نامیا  شربمایپ  هب  دیراد و  رارقا  شتعاطا  هب  هک  امـش  دیتسه  یناگدنب  دب  هچ  ام و  يادـخ  تسا  یبوخ  راگدرورپ  هچ 
امش رب  گرم  .تسا  هدرب  امش  زا  ار  گرزب  يادخ  دای  هدش و  طلسم  امش  رب  ناطیش  .دیشکب  ار  نانآ  ات  دیا  هدش  رو  هلمح  وا  هیرذ  هب 

تمحر زا  ناملاظ  دـنا و  هدـش  رفاک  ندروآ ، نامیا  زا  سپ  هک  دـنا  یهورگ  نانیا  .نوعجار  هیلا  انا  هَّلل و  اـنا  .دـیراد  رظن  رد  هچنآ  و 
.دنشاب رود  یهلا 

مامت دیوگب  نخـس  هچ  ره  تسا و  ردپ  نآ  دـنزرف  وا  هک  دـیهدب  ار  وا  باوج  امـش ! رب  ياو  تفگ : دوخ  نایرکـشل  هب  دعـس  نب  رمع 
اوقت میوگ  یم  دومرف : .میمهفب  ات  نامهفب  ام  هب  ییوگ ؟ یم  هچ  مالـسلا ! هیلع  نیـسح  يا  تفگ : دـمآ و  شیپ  رمـش  سپ  .دوش  یمن 
ردام متـسه و  ناتربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  .تسا  مارح  ناـتیارب  نم ، تمرح  نتـشاذگ  اـپ  ریز  نتـشک و  نوچ  دیـشکن  ارم  دـینک و  هشیپ 

مالسلا امهیلع  نیسح  نسح و  هک  دیا  هدینـش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ناتربمایپ  هتفگ  نیا  دیاش  .تسوا  رـسمه  هجیدخ  مگرزب 
زا نوچ  چیه ، هک  دینک  یم  قیدصت  ارم    ّ ِقح ِنخس  رگا  دنرادن  يرترب  اه  نآ  رب  هک  ناربمایپ -  ایبنا و  رگم  دنتشهب ، ناناوج  دیـس  ود 
نب رباج  دننام  يا  هباحـص  دیرادن  لوبق  ار  منخـس  مه  رگا  .ما  هتفگن  غورد  دنک ، یم  باذع  ار  وگ  غورد  ادـخ  ما  هتـسناد  هک  ینامز 

زا ار  نخس  نیا  هک  دنیوگ  یم  امش  هب  دیسرپب  نانآ  زا  دنیامـش ، نایم  رد  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  دعـس و  نب  لهـس  هَّللادبع و 
.دنا هدینش  ادخ  لوسر 
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مکلی يریغ و  یبـن  تنب  نبا  نیبرغملا  نیقرـشملا و  نیب  اـم  هَّللاوـف  مکیبـن ؟ تنب  نبا  ینأ  نوکـشتفأ  يرمأ  نـم  ّکـش  یف  مـتنک  نإـف 
.هنوبیجی هنع ال  اوتکسف  هتکلهتسا ؟ تاحارج  نم  صاصقب  وأ  هتکلمتسا  لامب  وأ  هتلتق  مکنم  دحأ  مدب  ینوبلطتأ 

یبرب و ذوعأ  نومجرت و  نأ  مکبر  یبرب و  تذـع  ینإ  هَّللا ! دابع  .دـیبعلا  رارف  ّرفأ  لیلذـلا و ال  ءاطعإ  يدـی  مهیطعا  ـال  هَّللاو  لاـق : ّمث 
.باسحلا مویب  نمؤی  ربکتم ال  ّلک  نم  مکبر 

.نیسحلا تکسف  لوقت  ام  يردأ  تنک  نإ  فرح  یلع  هَّللادبعأ  انأ  یلع ! نب  نیسح  ای  نشوجلا : يذ  نب  رمش  هل  لاقف 

رتخد دنزرف  برغم ، قرـشم و  نیب  متـسه و  ناتربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  هک  دیرادن  کش  نیا  رد  دیراد ، دیدرت  نم  راک  هرابرد  رگا  و 
يررض یسک  هب  ای  ما  هتشادرب  ار  یـسک  لاوما  ای  دیریگب  ماقتنا  دیهاوخ  یم  هک  ما  هتخیر  ار  یـسک  نوخ  ایآ  .تسین  نم  زج  يربمایپ 
دننامه ار  متـسد  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : سپ  .دندادن  یخـساپ  دندش و  تکاس  نایفوک  دـینک ؟ مصاصق  دـیهاوخ  یم  هک  ما  هدز 

مراـگدرورپ و هب  نم  ادـخ ! ناگدـنب   (1) .درک مهاوخن  رارقا  ناگدـنب  نوچمه  داـهن و  مهاوـخن  ناـنیا  تسد  رد  لـیلذ  ياـه  ناـسنا 
یسر باسح  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  مرب  یم  هانپ  وا  هب  (2)(3) و  دیربب دب  نامگ  ما  هرابرد  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  امش  راگدرورپ 

(4) .دشاب هتشادن  نامیا 

.درک توکس  ماما  ییوگ ، یم  هچ  وت  هک  ممهفب  رگا   (5) درک مهاوخ  کش  ما  یناملسم  رد  نم  تفگ : نشوجلا  يذ  نب  رمش 
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ناگدرب دننامه   » ینعی دیبعلا » رارف  ّرفا  ال   » ترابع فارشالا 3/396 } باسنا  دننام   } رگید عبانم  یخرب  رد  نتم و  رد  هچرگ  . 124 - 1
زا .دشاب  رتانعم  اب  رت و  تسرد  دـیبعلا » رارِقا  ّرقا  ال  (: » 5/425  ) يربط ترابع  دسر  یم  رظن  هب  نکیل  تسا ، هدـمآ  درک » مهاوخن  رارف 

.میدروآ يربط  ترابع  زا  ار  همجرت  هتسناد و  نآ  فیحصت  ار  یمزراوخ  يرذالب و  هلمج  ور  نیا 
.125 - 2

هیآ 20. ناخد ، هروس  . 126 - 3
هیآ 27. رفاغ ، هروس  . 127 - 4

دیدرت کش و  اب  ار  ادخ  یخرب  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  جح  هروس  هیآ 11  زا  هتفرگرب  ٍفرح » یلع  َهَّللاُدبعَا   » هلمج . 128 - 5
.تسه مه  هاگترپ  هبل و  يانعم  هب  هملک  نیا  هک  نانچ  تسا  بناج  فرط و  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  فرح »  » هملک ...دننک » یم  تدابع 
اجرباپ رقتـسم و  رفک  نامیا و  زا  فرط  مادک  دننیبب  دنرظتنم  تسا و  تقوم  نانیا  نامیا  ینعی  دوش  یم  نشور  نآ  همادا  اب  هیآ  يانعم 

{. فرح هدام  لیذ  بغار ، تادرفم  نینچمه  نازیملا ، ریسفت  صوصخب  جح ، هیآ 11  لیذ  ریسافت ، هب  ك.ر :  } .دوش یم 
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ام يردت  کنأ ال  دهـشأ  انأ  ًافرح و  نیعبـس  یلع  هَّللادبعت  کنظأل  ینإ  هَّللا  لوسر  ّودع  و  هَّللاودـع ! ای  رمـشلل : رهاظم  نب  بیبح  لاقف 
.کبلق یلع  عبط  دق  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نإف  لوقی 

یبأ و يدج و  یلإ  قوش  ینإ ال  هَّللاو  هرمأ  غلاب  هَّللاو  ملقلا  ّفج  ءاضقلا و  یـضق  دـقف  دـسأ ! ینب  اخأ  ای  کبـسح  نیـسحلا : هل  لاقف 
.هیقال انأ  عرصم  یل  هیخأ و  فسوی و  یلإ  بوقعی  نم  یفالسأ  یخأ و  یما و 

نم تسا و  هارمه  دیدرت  کش و  اب  راب  داتفه  وت  نامیا  منئمطم  ربمغیپ ! نمشد  يا  ادخ و  نمشد  يا  تفگ : رمش  هب  رهاظُم  نب  بیبح 
.تسا هداهن  رهم  وت  بلق  رب  لاعتم  يادخ  نوچ  دیوگ  یم  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  یناد  یمن  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ 

هب ار  شا  هتـساوخ  دنوادخ  هدز و  رهم  اضق  نیا  رب  ملق  هدش و  ققحم  یهلا  ياضق  يدسا ! ردارب  يا  تسا  یفاک  دومرف : بیبح  هب  ماما 
رادید هب  بوقعی  قایتشا  زا  شیب  مناکاین  ردارب و  ردام و  ردپ و  ّدج و  رادید  هب  نم  قایتشا  هک  مسق  ادـخ  هب   (1) .دناسر یم  ماجنارس 

.درک مهاوخ  كرد  ار  نآ  هک  مراد  یگرم  نم  تسا و  شناردارب  فسوی و 

[ .دیآ یم  یپ  رد  تسا ، باتک  مهدزای  لصف  همادا  هک  نآ  مود  دلج  همجرت  تفای و  نایاپ  یمزراوخ  لتقم  تسخن  دلج  اجنیا  ات  ]
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یناثلا ءزجلا 

یناثلا ءزجلا 

ءاملا نیب  مدآ  ایبن و  ناک  يذلا  دّمحم  نیقولخملا  فرشأ  یلع  مالّسلا  هالّـصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هَّلل  دمحلا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب 
.نیعمجأ هتیرذ  هترتع و  یلع  نیطلا و  و 

نیتس يدحإ و  هنـسل  مّرحم  نم  رـشاعلا  ءاروشاع  موی  ناک  نیـسحلا  لتقم  ّنأ  یلع  خیراوتلا  دیناسملا و  یف  هاورلا  تقفّتا  دقف  دـعب : و 
.هفرش مویلا و  اذه  لضف  یلإ  رشنلف  تبسلا ؟ موی  مأ  هعمجلا  موی  ناکأ  اوفلتخا : نإ  هرجهلا و  نم 

اهداعأ هیزاجحلا  هرفسلا  نم  یعوجر  تقو  اهب  یناتسرهشلا  حون  نب  روصنم  مساقلا  وبأ  هنسلا  رـصان  ظفاحلا  مامإلا  خیـشلا  انربخأ  - 1
یقهیبلا دمحأ  نب  لیعامسإ  یلع  وبأ  هاضقلا  خیش  انربخأ  هیرجه  هئامسمخ  نیعبرأ و  عبرأ و  هنس  هرخآلا  يدامج  رهش  هّرغ  یلاعت  هَّللا 

هءارق يولعلا  دواد  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  نیـسحلا  وبأ  دیـسلا  انربخأ  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دمحأ  رکب  وبأ  هنـسلا  خیـش  يدلاو  انربخأ 
بینم نب  نمحّرلا  دبع  انثدـح  یـسوطلا  دـمحأ  نب  بجاح  دـمحم  وبأ  انربخأ  الاق : ءالمإ  یـضاقلا  نسحلا  نب  دـمحأ  رکب  وبأ  هیلع و 

: لاق ساّبع  نبا  نع  نارهم  نب  نومیم  نع  عناصلا  نب  میهاربإ  نع  یبأ  ینثدح  يزورملا  دمحم  نب  بیبح  انثدح 

اروشاع زور  هرابرد 

لاس 61 مرحم  مهد  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندـش  هتـشک  هک  دـنراد  رظن  قافتا  خـیرات  دنـسم و  بتک  رد  ناـیوار 
: مینک یم  هراشا  اروشاع  زور  تلیضف  هب  نونکا  هبنش ؟ ای  هدوب  هعمج  نآ  زور  هک  دنراد  فالتخا  دنچ  ره  تسا ، هدش  عقاو  ترجه 
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عبـس رجأ  هل  بتک  ءاروشاع  موی  ماـص  نم  اـهمایق و  اهمایـصب و  هنـس  نیتس  هداـبع  هل  تبتک  ءاروشاـع  موی  ماـص  نم  هَّللا : لوسر  لاـق 
موی یف  اعئاج  عبـشأ  نم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  همأ  عیمج  هدنع  رطفأ  امنأکف  ءاروشاع  موی  یف  انمؤم  هدنع  رطفأ  نم  تاوامس و 

: لاقف .ءاروشاع  موی  یف  لج  زع و  هَّللا  انلضف  دقل  هَّللا ! لوسر  ای  رمع : لاقف  .هنجلا  یف  هجرد  هسأر  یف  هرعـش  لکب  هل  تعفر  ءاروشاع 
قلخ هلثمک و  موجنلا  ءاروشاع و  موی  یف  لابجلا  قلخ  ءاروشاع و  موی  یف  یسرکلا  قلخ  ءاروشاع و  موی  یف  تاوامـسلا  هَّللا  قلخ  معن 
ءاوح ءاروشاع و  موی  یف  مدآ  قلخ  هلثمک و  هکئالملا  قلخ  ءاروشاع و  موی  یف  لیئربج  قلخ  هلثمک و  حوللا  ءاروشاع و  موی  یف  ملقلا 
هَّللا هاجن  ءاروشاع و  موی  یف  نمحرلا  لیلخ  میهاربإ  دـلو  ءاروشاـع و  موی  یف  هّنجلا  مدآ  نکـسأ  ءاروشاـع و  موی  هنجلا  قلخ  هلثمک و 
هَّللا فشک  ءاروشاع و  موی  یف  سیردإ  عفر  ءاروشاع و  موی  یف  نوعرف  قرغأ  ءاروشاع و  موی  یف  هادـف  ءاروشاـع و  موی  یف  راـنلا  نم 
موی یف  مدآ  یلع  هَّللا  بات  ءاروشاع و  موی  یف  دـلو  ءاروشاـع و  موی  یف  میرم  نب  یـسیع  عفر  ءاروشاـع و  موی  یف  بویأ  نع  برکلا 
موـی یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  دـلو  ءاروشاـع و  موـی  یف  هکلم  نامیلـس  یطعأ  ءاروشاـع و  موـی  یف  دواد  بنذ  رفغ  ءاروشاـع و 

ءاروشاع

بش هزور و  اب  هارمه  تدابع  لاس  تصش  هزادنا  هب  دریگب ، هزور  اروشاع  زور  هک  ره  دومرف : ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا 
رد رگا  .دنـسیون  یم  باوث  شیارب  نامـسآ  تفه  هزادنا  هب  دریگب ، هزور  اروشاع  زور  هک  ره  .دنـسیون  یم  باوث  شیارب  يراد  هدنز 

نیا رد  ار  يا  هنسرگ  هک  یسک  .دنـشاب  هدرک  راطفا  وا  دزن  ناناملـسم  همه  ایوگ  دهدب ، ار  يراد  هزور  نمؤم  يراطفا  یـسک  اروشاع 
زور رد  ار  ام  ادـخ  سپ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : رمع  .تفر  دـهاوخ  ـالاب  يا  هجرد  تشهب  رد  شیوم  ره  هزادـنا  هب  دـیامن  ریـس  زور 

لییربج و ار ، ملق  حول و  ار ، ناگراتس  ار ، اه  هوک  ار ، یسرک  ار ، اه  نامسآ  ادخ  هلب ، دومرف : ربمایپ  .دهد  یم  تلیضف  رایـسب  اروشاع 
دلوتم اروشاع  رد  لیلخ  میهاربا  .درب  تشهب  هب  اروشاع  زور  رد  ار  مدآ  دـیرفآ و  اروشاع  زور  رد  ار  تشهب  اوح و  مدآ و  ار ، هکیـالم 

رد ار  سیردا  درک ، قرغ  اروشاع  رد  ار  نوعرف  .داد  هیدـف  وا  هب  اروشاع  رد  داد و  تاجن  شتآ  زا  ار  وا  اروشاع  زور  رد  ادـخ  دـش و 
رد ار  مدآ  هبوت  .درک  دـلوتم  درب و  ـالاب  اروشاـع  رد  ار  یـسیع  درک ، فرطرب  اروشاـع  زور  رد  ار  بوـیا  یتحاراـن  درب ، ـالاب  اروشاـع 

دش دلوتم  اروشاع  رد  مالسا  ربمایپ  .داد  یهاشداپ  اروشاع  رد  ار  نامیلس  دیشخب ، اروشاع  رد  ار  دوواد  هانگ  تفریذپ ، اروشاع 
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هسامم و ریغ  نم  يوتسا  رکب : وبأ  یضاقلا  خیشلا  لاق  .ءاروشاع  موی  یف  همایقلا  موقت  ءاروشاع و  موی  یف  شرعلا  یلع  برلا  يوتسا  و 
.هتاذب قیلی  امک  هکرح  ال 

تاوامـسلا و قلخ  نم  هیف  يور  ام  وه  میقتـسی و  ام ال  هنتم  یف  فیعـض و  هدانـسإ  رکنم و  ثیدـح  اذـه  رکب : وبأ  هّنـسلا  خیـش  لاـق  و 
نم ِشْرَْعلا و  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍمایَأ  ِهَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  هَّللا  لوقی : هَّللاو  ءاروشاع  موی  یف  اهّلک  لابجلا  نیضرألا و 

.ملعأ هَّللاو  ربخلا  اذه  فعض  یلع  کلذ  ّلدف  ءاروشاع  موی  اهّلک  هّتسلا  هذه  نوکت  نأ  لاحملا 

دمحم نب  لیعامـسإ  ینربخأ  دادغبب  يرکـسلا  ییحی  نبا  هَّللادبع  دـمحموبأ  انربخأ  اذـه  نیـسحلا  نب  دـمحأ  نع  دانـسإلا  اذـهبو  - 2
تیأر ام  لوقی : سابع  نبا  عمـس  ّهنأ  دیزی  نب  هَّللادبع  نع  جیرج  نبا  ینربخأ  قازرلا  دبع  ینثدح  روصنم  نب  دمحأ  ینثدـح  رافـصلا 

.ناضمر رهش  ءاروشاع و  موی  مویلا : اذه  ّالإ  هریغ  یلع  هلضف  سمتلی  موی  مایص  يرحتی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

زا دوصقم  هک  هداد  حیـضوت  یـضاق  رکبوبا  .دش  دهاوخ  اپ  هب  اروشاع  زور  رد  تمایق  تفرگ و  رارق  شرع  رب  اروشاع  زور  رد  ادـخ  و 
.تسین وا  تاذ  بسانم  نیا  هک  نیا  هچ  تسین  تکرح  سامت و  قیرط  زا  شرع  رب  ادخ  نتفرگ  رارق 

بلاـطم شنتم  رد  تسا و  فیعـض  شدنـس  .تسین  لوـبق  لـباق  ثیدـح  نیا  هک  تسا  هـتفگ  هوـبنلا ) لـئالد  فـلؤم   ) یقهیب رکبوـبا 
نخـس اب  نیا  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  اروشاع  زور  رد  همه  اه  هوک  اـه و  نیمز  واـه  نامـسآ  هتفگ  هک  نیا  لـثم  دراد  دوجو  تسرداـن 

»(1) و دش رقتـسم  شرع  رب  هاگ  نآ  دـیرفآ و  زور  شـش  رد  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  : » دـیامرف یم  هک  دراد  تافانم  نآرق  رد  دـنوادخ 
.دناد یم  رتهب  ادخ  تسا و  تیاور  یتسردان  لیلد  بلطم  نیا  .دشاب  هدوب  اروشاع  زور  شش  نیا  همه  هک  تسا  لاحم 

زور رگم  دهد  حیجرت  يرگید  زور  رب  دـشاب  هتـشاد  تلیـضف  هک  ار  يزور  هزور  ربمایپ  مدـیدن  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  نینچمه 
.داد یم  حیجرت  مایا  رگید  رب  هک  ار  ناضمر  هام  اروشاع و 
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.هنس هراّفک  ءاروشاع  موی  مایص  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هداتق  یبأ  نع  ریهاشملا  یف  و  لاق : - 3

هَّللادبع نب  دمحم  رکب  وبأ  انربخأ  ینارعـشألا  دـمحم  نبا  یلع  نیـسحلا  وبأ  انربخأ  اذـه  نیـسحلا  نب  دـمحأ  نع  دانـسإلا  اذـهب  و  - 4
نع میهاربإ  نع  شمعألا  ینثدح  قارولا  خادشلا  نب  مصیهلا  ینثدح  يرصبلا  رجاهم  نب  یلع  ینثدح  دمحم  نب  رفعج  انثدح  دادغبب 

.هتنـس و رئاس  یف  هیلع  هَّللا  عسو  ءاروشاع  موی  یف  هلایع  یلع  عسو  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق : هَّللادـبع  نع  همقلع 
.هلثم يردخلا  دیعس  یبأ  نع  دانسإلا  اذهب 

خیشلا انربخأ  يرلا  هنیدمب  دابآ  رصن  هلحمب  یناویدلاب  فورعملا  يرقملا  یلع  نب  روصنم  نب  دمحم  نیدلا  دیدس  مامإلا  انربخأ  و  - 5
دمحم نب  کلملا  دـبع  نامعنلا  وبأ  مامإلا  یـضاقلا  ینربخأ  يربطلا  يدالخلاب  فورعملا  نیـسحلا  نب  دـمحأ  نب  نیـسحلا  وبأ  ماـمإلا 

یعماجلا نسحلا  نب  یلع  نیـسحلا  وبأ  ینثدـح  سنوی  نب  دـمحأ  ینربخأ  یقطانلا  دـمحم  نبا  دـمحأ  سابعلا  وبأ  ینربخأ  یناـفالهلا 
تنب ءامسأ  نع  هیبأ  نع  هورع  نب  ماشه  نع  رهـسم  نب  یلع  ینربخأ  ثرحلا  نب  باجنم  ینثدح  ینارـصقلا  درکون  نب  دمحم  ینثدح 

يدوجلا یلع  حون  هنیفـس  توتـسا  مدآ و  یلع  هَّللا  بات  موی  ءاروشاع  موی  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  قیدصلا  رکب  یبأ 
ءاروشاع موی  هعم  نم  نوعرف و  قرغ  ءاروشاع و  موی  یسومل  رحبلا  قلف  ءاروشاع و  موی  نامیلـس  یلع  کلملا  هَّللا  ّدر  ءاروشاع و  موی 

سنوی جرخأ  ءاروشاع و  موی  سنوی  یلع  هَّللا  بات  ءاروشاع و  موی  ًالوسر  ایرکز  ثعب  ءاروشاـع و  موی  هرـصب  بوقعی  یلع  هَّللا  ّدر  و 
ءاروشاع موی  ًایلع  ًاناکم  سیردإ  هَّللا  عفر  ءاروشاع و  موی  توحلا  نطب  نم 

.تسا لاس  کی  ناهانگ  هرافک  اروشاع ، هزور  هک  هدرک  تیاور  ادخ  لوسر  زا  هداتقوبا 

مامت رد  ار  وا  ادـخ  دـنک ) داش   ) دـهد تعـسو  ار  شا  هداوناخ  اروشاع  زور  رد  سک  ره  هک  هدرک  لقن  ربمایپ  زا  دوعـسم  نب  هَّللادـبع 
.تسا هدرک  لقن  ار  ربخ  نیا  مه  يردخ  دیعس  وبا  .داد  دهاوخ  تعسو  لاس ،

یکشخ رب  حون  یتشک  تفریذپ  ار  مدآ  ترضح  هبوت  ادخ  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  ربمایپ  زا  رکبوبا  رتخد  امسا 
ار بوقعی  مشچ  درک ، قرغ  ار  شناهارمه  نوعرف و  دوشگ ، یسوم  يارب  ار  ایرد  داد ، نامیلـس  هب  ار  یهاشداپ  ادخ  تسـشن ، يدوج 

الاب نامـسآ  هب  ار  سیردا  داد ، تاجن  یهام  مکـش  زا  ار  وا  تفریذپ و  ار  سنوی  هبوت  دیزگرب ، يربمایپ  هب  ار  ایرکز  دنادرگزاب ، وا  هب 
، درب
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ییحی مهلأ  ءاروشاع و  موی  ءایحلا  صیمق  نوراه  اسک  ءاروشاع و  موی  بجلا  نم  فسوی  جرخا  ءاروشاع و  موی  بویأ  ّرـض  فشک  و 
.هنسلا یف  اهلثم  یلا  هیلع  هَّللا  عسو  هیف  هلایع  یلع  عسو  نمف  ادیع  نوعبس  ءاروشاع  موی  نإ  ءاروشاع  موی  همکحلا 

.ءاروشاع موی  ًادلو  کلذک  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  نأ  ءاروشاع و  موی  تدلو  مالّسلا  اهیلع  همطاف  نأ  مکاحلا : رکذ  و  - 6

رثکأ مهباوث  نوکیل  مهداهجل  هلیضف  مهل و  همارک  لوسرلا  لآ  هبیـصم  هیف  تناک  مایألا ، نم  هریغ  یلع  هلیـضف  مویلا  اذهل  تناک  امل  و 
.لوطأ دشأ و  همایقلا  موی  مهعابتأ  یلع  مهیلع و  هَّللا  نئاعل  مظعأ و  مهئادعأ  باقع  نوکیل  لبنأ و  یلعأ و  مهتاجرد  و 

زور رد  .داد  ییحی  هب  ار  تمکح  دـناشوپ و  تفع  سابل  ار  نوراه  دروآ ، نوریب  هاـچ  زا  ار  فسوی  درک ، فرطرب  ار  بویا  یتحاراـن 
.تشاد دهاوخ  تعسو  رد  ار  وا  لاس  لوط  رد  ادخ  دنک ، جرخ  بوخ  شا  هداوناخ  يارب  هک  ره  دراد و  دوجو  دیع  داتفه  اروشاع 

اروشاع رد  مه  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دمآ و  ایند  هب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  هدرک  تیاور  يروباشین  مکاح 
(1) .دندش دلوتم 

نانآ و تمظع  ثعاب  زور  نیا  رد  ربمایپ  نادـناخ  تبیـصم  ندـش  عقاو  دراد ، يرترب  تلیـضف و  رگید  مایا  رب  زور  نیا  هک  اـج  نآ  زا 
باذـع دـش ، دـهاوخ  رت  هنادنمتفارـش  رت و  یلاع  ناشتاجرد  رتشیب و  نانآ  باوث  هلیـسو  نیدـب  .دوب  دـهاوخ  ناـشیا  هزراـبم  تلیـضف 

.دوب دهاوخ  رتزارد  رتدیدش و  تمایق  رد  ناشنارادفرط  نانآ و  رب  ادخ  تنعل  رت و  نیگنس  ناشنانمشد 

ص:107

یخرب يارب  دـیاش  دـتفین و  همجرت  رد  يا  هفقو  هک  نآ  تهج  هب  یلو  دـنک  هـمجرت  ار  تاـیاور  نـیا  دوـبن  لـیام  هدـنراگن  . 131 - 1
هتخاس درادن و  رابتعا  يا  هرذ  تایاور  نیا  هک  دـنناد  یم  همه  هنرگو  دـش  همجرت  دـشاب ، دـنمدوس  یبرع  نابز  هب  انـشآ  ریغ  ِناققحم 

هب اه  نآ  نتم  دنـس و  یلو  دوش  هتفگ  نآ  يارب  مه  يدرـس  تاهیجوت  تسا  نکمم  .دوب  نانآ  يداش  زور  اروشاـع  هک  تسا  هیما  ینب 
.دنک یم  ّدر  ار  اه  نآ  همه  لّقعت ، يردق  هفاضا 
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(1)

ًاسراف نوثالث  نانثإ و  هعم  ناک  هباحصأ و  أبع  تبسلا  موی  هیاور : یف  مّرحم و  رشاع  هعمجلا  موی  نیـسحلا  حبـصأ  امل  و  انثیدحل : اندع 
ءاوللا عفد  رهاظم و  نب  بیبح  هترـسیم  یلع  نیقلا و  نب  ریهز  هتنمیم  یلع  لعجف  ًالجار  نونامث  نانثإ و  هیاور : یف  ًـالجار و  نوعبرأ  و 

.بلقلا یف  هتیب  لهأ  عم  تبث  یلع و  نب  سابعلا  هیخأ  یلإ 

ناک بلقلا و  یف  وه  تبث  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  هترسیم  یلع  جاجحلا و  نب  ورمع  هتنمیم  یلع  لعجف  هباحصأ  دعـس  نب  رمع  أبع  و 
.صقنی وأ  دیزی  ًافلأ  نیرشع  نینثإ و  هدنج 

ناملـس انثدح  ظفاحلا  میعن  وبأ  انثدح  دادحلا  یلع  وبأ  انربخأ  هزاجإ  ینادمهلا  دمحأ  نب  نسحلا  ءالعلا  وبأ  ظفاحلا  مامإلا  انربخأ  - 7
مهنأ نقیأ  نیـسحلاب و  موقلا  لزن  امل  لاـق : نسحلا  نب  دـمحم  انثدـح  راـکب  نب  ریبزلا  انثدـح  زیزعلا  دـبع  نب  یلع  انثدـح  دـمحأ  نب 

: لاق ّمث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دمحف  ًابیطخ  هباحصا  یف  ماق  مهولتاق 

.میدرگ یم  زاب  دوخ  نخس  هب 

اه ینارنخس  همادا  یماظن و  شیارآ 

.داد یماظن  شیارآ  ار  شنارای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیسر ، دوب ، مرحم  مهد  هبنش  یتیاور  هب  هعمج و  هک  اروشاع  زور  حبص  نوچ 
نب بیبح  پچ ، بناج  رب  نیق و  نب  ریهز  رکـشل ، تسار  بناـج  رب  .دـندوب  هارمه  هداـیپ  یتیاور 82  هب  هداـیپ و  راوس و 40  وا 32  اب 

.تفای رارقتسا  رکشل  بلق  رد  هداوناخ  اب  شدوخ  داد و  رارق  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  شردارب  هب  ار  مچرپ  داد و  رارق  ار  رهاظم 

.داد رارق  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  پچ  فرط  رب  جاـجح و  نب  ورمع  تسار  حاـنج  رب  درک ، شیارآ  ار  شرکـشل  زین  دعـس  نب  رمع 
(2) .تفای رارق  دندوب ، رفن  رازه  دودح 22  هک  شهاپس  بلق  رد  زین  مه  دوخ 

دناوخ و هبطخ  شباحصا  يارب  دیگنج ، دنهاوخ  وا  اب  هک  درک  نیقی  دنداتسیا و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربارب  نامدرم  نآ  هک  هاگ  نآ  ... 
: دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ 

ص:108

ایوگ تسا و  بهذم  ینس  وا  لاح  ره  هب  .تسا  هدز  تسد  نآ  هب  یمزراوخ  هک  تسا  درـس  تاهیجوت  نآ  زا  یکی  مه  نیا  . 132 - 1
هدرک یهیجوـت  نینچ  هب  راـچان  ار  وا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  شتدارا  رگید  يوـس  زا  یلو  هتـشاذگ  رثا  وا  رد  بیجع  راـبخا  نیا 

.تسا
یلو .میناد  یمن  لومعم  ریغ  هفوک  یماظن  تیعمج  هب  هجوت  اب  مه  ار  رازه  میرادن و 22  ماقرا  دادعا و  رد  قیقحت  رب  انب  ًالعف  . 133 - 2

زا ار  ام  تسد  رت و  یعطق  ار  ماما  تداهـش  ناـیئالبرک ، مقر  ندرک  مک  هفوک و  هاپـس  ماـقرا  ندرک  داـیز  هک  میهد  هجوت  دـیاب  ار  نیا 
هنوگ هب  ناوت  یم  اه  لیلحت  رد  دشاب ، لوقعم  اهددع  رگا  هک  یتروص  رد  .دنک  یم  رت  هاتوک  اروشاع  هعقاو  هب  یخیرات  يداع و  هاگن 
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.دسرب دوخ  فادها  هب  دبای و  هار  هفوک  هب  رکشل ، نآ  رب  يزوریپ  هزرابم و  اب  ماما  هک  دوبن  دیعب  تفگ  ًالثم  تسیرگن و  رگید  يا 
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ءانإلا هبابـصک  ّالإ  اهیف  قبی  مل  ترمـشنا و  اهفورعم و  ربدأ  ترکنت و  تریغت و  دق  اینّدـلا  نإ  الأ و  نورت  ام  رمألا  نم  لزن  ّهنإف  دـعب  امأ 
يرأ ینإ ال  هبر و  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع ؟ یهانتی  لطابلا ال  هب و  لمعی  ّقحلا ال  نورت  الأ  لـیبولا  یعرملاـک  شیع  سیـسخ  نم 

.ًامرب ّالإ  نیملاظلا  عم  شیعلا  هداعس و  ّالإ  توملا 

نب دیز  نیـسحلا  وبأ  مامإلا  خیـشلا  انربخأ  هباتک  یحمجلا  رمع  نب  دمحم  رفعج  وبأ  نیدـلا  فیـس  دـهازلا  مامإلا  خیـشلا  انربخأ  و  - 8
ءابقنلا بیقن  مامإلا  دیـسلا  انثّدح  يدابرتسألا  ینـسحلا  رفعج  نب  دمحم  نب  یلع  بیقنلا  مامإلا  دیـسلا  انربخأ  یقهیبلا  یلع  نب  نسحلا 

نیسحلا نب  نوراه  نبا  نیسحلا  نب  ییحی  بلاط  وبأ  مامإلا  دیسلا  انثدح  ینیـسحلا  یلع  نب  رفعج  نبا  دمحم  رفعج  وبأ  مالـسإلا  نیز 
وبأ انربخأ  مالّسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نبا  نیسحلا  نب  مساقلا  نب  دّمحم  نب  نوراه  نب  دمحم  نب 
نب نسحلا  انثدح  يربکعلا  زیزعلا  دبع  نب  یلع  انثدح  یلجبلا  بویأ  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  انثدح  ینیسحلا  میهاربإ  نب  دمحأ  سابعلا 
هیلع ینثأ  هَّللا و  دمحف  هباحصأ  بطخ  نیـسحلا  ّنأ  هیبأ : نع  یلع  نب  دیز  نع  یحایرلا  هعیبر  نب  میمت  نع  هیبأ  نع  ییحی  نب  دمحم 

بوقعی قایتشا  یفالـسأ  یلإ  قوشلاب  ینعل  وأ  ام  هاتفلا و  دـیج  یلع  هدالقلا  ّطخمک  مدآ  ینب  یلع  توملا  ّطخ  ساـنلا  اـهیأ  لاـق : ّمث 
ًارفع ًاربغ و  تاولفلا  شوحو  اهعطقت  یلاصوأ  یلا  رظنأ  ینأک  هیقال  انأ  ًاعرصم  یل  ّنإ  فسوی و  یلإ 

زا .تسا  هتفر  ناـیم  زا  هدرک و  تشپ  شیاـه  یبوخ  .تسا  هداد  هفاـیق  رییغت  هدـش و  ضوع  اـیند  .تسا  هدـمآ  شیپ  هچ  هک  دـینیب  یم 
دوش یمن  لمع  قح  هب  هک  دینیب  یمن  .تسا  هدش  هدز  تفآ  هاگارچ  دننام  تسپ و  یگدنز  .تسین  یقاب  یفرظ  هدنام  هت  زج  اه  شزرا 
یمن یتخبشوخ  تداعـس و  زج  ار  گرم  نم  دوش و  یم  قاتـشم  شراگدرورپ  رادید  هب  نمؤم  سپ  تسین ؟ ینادرگ  يور  لطاب  زا  و 

.منیب یمن  یگدرزآ  تلالم و  زج  ار  ناراکمتس  اب  یگدنز  مناد و 

دمح و زا  سپ  درک و  ینارنخـس  شباحـصا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  درک  لقن  شردپ  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  دـیز  ... 
: دومرف یهلا  يانث 

مناگتـشذگ رادـید  قاتـشم  ردـق  هچ  نم  .تسا  نارتخد  ندرگ  رب  دـنب  ندرگ  ییابیز  نوچمه  نایمدآ  يارب  گرم  ییابیز  مدرم ! يا 
، ناـبایب شحو  منیب  یم  اـیوگ  .دیـسر  مهاوخ  نآ  هب  هک  مراد  یهاـگلتق  نم  .دوب  فـسوی  ندـید  قاتـشم  بوـقعی  هک  ناـنچ  متـسه ،

هدرک هراپ  هراپ  ار  مندب  ياضعا 

ص:109

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع  ذشت  نل  نیرباصلا  روجا  انیفویل  هئالب  یلع  ربصن  تیبلا  لهأ  اناضر  هَّللا  یـضر  اهـشارکأ  ینم  تألم  دق 
.هتّدع مهیف  هل  زجنت  هنیع و  اهب  رقت  سدقلا  هریظح  یف  هل  هعومجم  یه  هؤاضعأ و  هقرافت  نل  هترتع و  هتمحل و  هلآو 

بیبح نب  هَّللادـبع  نب  رکب  ینثدـح  يولعلا  مساـقلا  نب  هزمح  ینربخأ  یبأ  ینربـخأ  اذـه  بلاـط  یبأ  دیـسلا  نع  دانـسإلا  اذـهب  و  - 9
دبع نب  دمحم  ینثدح  ایرکز  نب  دمحم  ینثدـح  میمت  نب  نیـسحلا  نب  هَّللادـبع  ینربخأ  دـمحم  وبأ  یبضلا  لولهب  نبا  میمت  ینثدـح 
نب هَّللادبع  نع  هّدج  نع  هیبأ  نع  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هَّللادبع  نب  نامیلس  نب  دمحم  نب  هَّللادبع  ینثّدح  یمیتلا  مساقلا  نب  نمحرلا 

هباحصأ نیسحلا  أبع  اهعضاوم و  یف  تایارلا  ماقأ  مهبتارم و  یف  مهبتر  نیسحلا و  هبراحمل  هباحصأ  دعس  نب  رمع  أبع  امل  لاق : نسحلا 
ساّنلا یتأ  یتح  هباحـصأ  نم  نیـسحلا  جرخ  هقلحلا  لثم  یف  هولعج  یتح  بناج  ّلـک  نم  نیـسحلاب  اوطاـحأف  هرـسیملا  هنمیملا و  یف 

نمف داـشرلا  لـیبس  یلإ  مکوعدأ  اـمنإ  یلوق و  اوعمـستف  یلإ  اوتـصنت  نأ  مکیلع  اـم  مکلیو  مهل : لاـقف  اوتـصنی  نأ  اوبأـف  مهتـصنتساف 
یلوقل عمتسم  ریغ  يرمأل  صاع  مکلک  نیکلهملا و  نم  ناک  یناصع  نم  نیدشرملا و  نم  ناک  ینعاطأ 

ات مینک  یم  ربص  وا  يالب  ناحتما و  رب  .تسا  ربمایپ  نادناخ  ام  يدونشخ  رد  ادخ  يدونشخ  .دنا  هدرک  رپ  ار  دوخ  ياه  مکش  نآ  اب  و 
.دـنعمج راگدرورپ  كاپ  رـضحم  رد  نانآ  تسین و  یندـش  ادـج  وا  زا  هَّللا  لوسر  ترتع  اضعا و  .دـنک  اطع  ام  هب  ار  نارباص  شاداـپ 

.دنک یم  افو  شربمایپ ، نادناخ  هرابرد  دوخ  ياه  هدعو  هب  تسا و  نشور  نانآ  هب  وا  مشچ 

رد درک و  هدامآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  يارب  ار  شرگـشل  دعـس ، نب  رمع  نوچ  هک  هدـش  لـقن  نسحلا  نب  هَّللادـبع  زا  ... 
نآ تسارآ ، تسار  پچ و  حاـنج  رد  ار  شباحـصا  مه  ماـما  تشارفا و  دوخ  لـحم  رد  ار  اـه  مچرپ  داد و  رارق  دوـخ  ياـه  هاـگیاج 
هب دـمآ و  نوریب  شنارای  نایم  زا  ماما  ماگنه ، نیا  رد  .تفرگ  رارق  يا  هقلح  نایم  رد  ییوگ  دـندرک  هرـصاحم  وس  ره  زا  ار  ترـضح 

یمن شوگ  منخـس  هب  هک  هدش  هچ  امـش ! رب  ياو  دومرف : سپ  .دندز  زاب  رـس  ندینـش ، زا  نانآ  .دـننک  شوگ  ار  شنخـس  تفگ  مدرم 
امـش .ددرگ  دوبان  دنک  یهجوت  یب  هک  نآ  دبای و  هار  دنک  متعاطا  هک  ره  .منک  یم  توعد  تسار  هار  هب  ار  امـش  هک  یلاح  رد  دیهد 

دیبات یمنرب  ار  منخس  دیرگ و  نایصع 
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؟ نوعمست الأ  نوتصنت ؟ الأ  مکلیو  مکبولق  یلع  هَّللا  عبطف  مارحلا  نم  مکنوطب  تئلم  مارحلا و  نم  مکتایطع  تلزخنا  دق  . 

نیهل انومتخرـصتسا و  نیحفأ  اـحرت  هعاـمجلا و  اـهتیأ  مکل  اـبت  نیـسحلا : لاـقف  .هل  اوتـصنا  اولاـق : دعـس و  نب  رمع  باحـصأ  موـالتف 
متحبصأف انودع  مکودع و  اهانج  یتلا  نتفلا  ران  انیلع  متششح  انباقر و  یف  ًافیس  انیلع  متللس  نیدعتـسم  نیدؤم  مکانخرـصأف  نیریحتم 

سیسخ مکولانأ و  ایندلا  نم  مارحلا  ّالإ  مهیف  مکل  حبـصأ  لمأ  مکیف و ال  هوشفأ  لدع  ریغب  مکئادعأل  مهیلع  ًادی  مکئایلوأ و  یلع  ًابلإ 
مل فیـسلا  اهومتزهجتف و  انومتکرت  انومتهرک  ذإ  تالیولا  مکل  اّلهف  اـنل  لـیفت  يأر  ـال  اـنم و  ناـک  ثدـح  ریغ  نم  هیف  متعمط  شیع 

شارفلا یعادتک  اهیلإ  متیعادت  ابدلا و  هریطک  انیلع  متعرسأ  نکل  فصحتسی و  مل  يأرلا  نماط و  شأجلا  رهشی و 

شوگ دیونش و  یمن  ارچ  امش ! رب  ياو  .تسا  هدروخ  رهم  ناتیاه  لد  اذل  هدش ، رپ  مارح  زا  ناتیاه  مکش  تسا و  مارح  زا  ناتیاه  لوپ 
؟ دینک یمن 

: دومرف ماما  سپ  .دیهد  ارف  شوگ  وا  هب  دنتفگ  هدرک و  شنزرس  ار  رگیدکی  دعس  رمع  باحصا  اج  نیا  رد 

میدرک و تباجا  ار  امـش  هک  الاح  دیهاوخ و  یم  يرای  ام  زا  دیناوخ و  یم  ارف  قایتشا  روش و  اب  ار  ام  .دیـشاب  نیگهودـنا  تخب و  دـب 
؟ دینک یم  رو  هلعش  هدرک ، نشور  ام  كرتشم  نمشد  هک  ار  يا  هنتف  شتآ  دیـشک !؟ یم  ریـشمش  نامیور  هب  میدومن ، یگدامآ  مالعا 
هن دنا و  هدرک  رارقرب  امش  نیب  یتلادع  هن  اه  نآ  دیوش !؟ یم  ناتنانمشد  راک  کمک  دینک و  یم  هرصاحم  وس  ره  زا  ار  دوخ  ناتـسود 
ام هک  نآ  یب  دـیا ، هدرک  عمط  نآ  هب  هک  يزیچان  یگدـنز  دـنا و  هدـناسر  امـش  هب  ار  ایند  مارح  طـقف  .دـیراد  اـه  نآ  زا  يریخ  دـیما 
ار ام  ارچ  دیآ ؛ یمن  ناتشوخ  ام  زا  دیهاوخ و  یمن  ار  ام  هک  الاح  امش ، رب  ياو  .میشاب  هتفگ  یتسردان  نخـس  يأر و  ای  هدرک  یهانگ 

هدیشک رکشل  هتفرن ، نیب  زا  ییاهن  یـشیدنا  هراچ  هار  تسا و  مارآ  نامیاه  لد  میا و  هدیـشکن  ریـشمش  ام  هک  نیا  اب  دینک و  یمن  اهر 
ام يوس  هب  سگم  دننام  ار  رگیدمه  دـیا و  هتفرگ  ار  ام  رود  دـنک -  یم  اجباج  ار  اه  نآ  داب  هک  زیر -  خـلم  دـننام  تعرـس  هب  دـیا ؟

.دیا هدناوخ 
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یئفطم باتکلا و  یفّرحم  ماثآلا و  هبصع  ناطیشلا و  هثفن  باتکلا و  هذبن  بازحألا و  ذاذش  همالا و  تیغاوط  نم  متنأ  امنإف  مکل  احبقف 
نیذـلا نیئزهتـسملا  همئأ  خارـص  نینمؤملا و  يذؤم  بسنلاب و  راهعلا  یقحلم  ءایـصوألا و  هرتع  يریبم  ءاـیبنألا و  دـالوأ  هلتق  ننـسلا و 

.نولذخت انایإ  نودمتعت و  هعایشأ  برح و  نبا  متنأ  نیضع و  نآرقلا  اولعج 

مکرودص هب  تیشغ  مکبولق و  هیلع  تتبن  مکعورف و  مکلوصا و  هتثراوت  مکقورع و  هیلع  تجـش  فورعم و  مکیف  لذخلا  هَّللاو  لجأ 
متلعج دق  اهدیکوت و  دـعب  نامیألا  نوضقنی  نیذـلا  نیثکانلا  یلع  هَّللا  هنعل  الأ  بصاغلل ، ًهلکأ  بصانلل و  ًاخنـس  یـش ء  ثبخأ  متنکف 

.مه هَّللاو  متنأف  ًالیفک  مکیلع  هَّللا 

، راک هانگ  عامتجا  ناطیـش ، هدـیمد  هداـهن ، رـس  تشپ  ار  نآرق  .هدـنکارپ  بازحا  زا  دـیتما و  نیا  ناـیتوغاط  زا  هک  داـب  تشز  ناـتیور 
(1)، بسن هب  هدازانز  هدننک  قحلم  ایـصوا ، نادناخ  هدننک  دوبان  ایبنا ، نادـنزرف  لتاق  اه ، تنـس  هدـننک  لیطعت  نآرق ، هدـننک  فیرحت 

نادـناخ رب   (2) .دیــشاب یم  دـندرک ، ءزج  ءزج  ار  نآرق  هـک  ناـنآ  گرزب ، ناگدــننک  هرخــسم  يوگدــنلب  ناـنمؤم و  هدــنهدرازآ 
.دینک یمن  يرای  هدرک و  اهر  ار  ام  یلو  دینک  یم  دامتعا  هیکت و   (3) نایفسوبا

زا ار  نآ  ناتکچوک  گرزب و  هدش و  نیجع  ییافو  یب  اب  ناتنوخ  گر و  دـینک و  یم  راوخ  ار  دارفا  هشیمه  امـش  مسق  ادـخ  هب  يرآ ،
یبوخ ياه  همقل  ام و  نانمـشد  يارب  هلیـسو  نیرتدب  امـش  .تسا  هدرک  تداع  نآ  رب  ناتیاه  هنیـس  اه و  لد  دیا و  هدرب  ثرا  رگیدکی 

ار ادخ  هک  نآ  اب  دننکـش  یم  نآ  ندرک  مکحم  زا  دعب  ار  دوخ  مسق  دهع و  هک  ینانکـش  نامیپ  رب  ادخ  تنعل  .دیتسه  نابـصاغ  يارب 
(. دیتسه هیآ  نیا  قادصم   ) دیروطنیا امش  ؛(4)  دنا هتفرگ  نماض  نآ  رب 

ص:112

، تسا هدش  دلوتم  دایز  هدرک و  انز  هیمس  اب  شردپ  درک  اعدا  هیواعم  هک  هَّللادیبع  ردپ  دایز ، روهشم  ناتساد  هب  تسا  هراشا  . 134 - 1
.تسا نایفسوبا  دنزرف  نیاربانب 

هراـبرد .تسا  يدـعب  تاـیآ  رد  نییزهتـسم  هدـمآ و  نیمـستقم  فصو  رد  َنیِـضِع » َنآْرُْقلا  اُولَعَج  َنیِذَّلا   » هلمج نآرق ، رد  . 135 - 2
نامیا تایآ  رگید  هب  دنراد و  لوبق  تسا  ناشدوس  هب  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  ریـسفت  کی  دراد : دوجو  روهـشم  ریـسفت  ود  نیمـستقم ،

{ رجِح هروس  هیآ 91 ، ریسفت  هب  دیرگنب   } .دنروآ یمن 
.تسا نایفسوبا  مان  برح » . 136 - 3

.لحن هروس  هیآ 91  زا  هتفرگرب  . 137 - 4
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تباط و دودج  هلوسر و  کلذ و  هَّللا  یبأ  هینّدلا  ذخأ  انم  تاهیه  هلذلا و  هلتقلا و  نیب  نیتنثا : نیب  زکر  دـق  یعدـلا  نب  یعدـلا  نإ  الأ 
فحاز ینإ  الأ  ترذـنأ  ترذـعأ و  دـق  ینإ  الأ  مارکلا  عراصم  یلع  مائللا  هعاـط  رثوت  ـال  هیبأ  سوفن  هیمح و  فونا  ترهط و  روجح 

: دشنأ مث  باحصألا  هلذخ  داتعلا و  هّلق  یلع  هرسالا  هذهب 

ًامدق نوماّزهف  مزهن  نإف 

انیمّزهم ریغف  مزهن  نإ  و 

نکل نبج و  انّبط  نأ  ام  و 

انیرخآ هلود  انایانم و 

ْمُکَْرمَأ َو اوُعِمْجَأَف  يدج  نع  یبأ  یلإ  هدهع  دـهع  یحرلا  رود  مکب  رودـت  یتح  سرفلا  بکری  ام  ثیرک  ّالإ  اهدـعب  نوثبلت  هنإ ال  امأ 
یلَع یِّبَر  َّنِإ  اِهتیِـصاِنب  ٌذِـخآ  َوُه  ّالِإ  ٍهَّباَد  ْنِم  اـم  ْمُکِّبَر * یِّبَر َو  هَّللا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  یِّنِإ  ِنوُرِْظُنت * ـال  َُّمث  ًاـعیِمَج  ِینوُدـیِکَف  ْمُکَءاـکَرُش 

.ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص 

تلذ یتسپ و  هار  باختنا  .تلذ  نتفریذپ  ای  ندش  هتـشک  تسا : هداد  رارق  یهار  ود  نیب  ارم  هدازانز ، دنزرف  هدازانز  هک  دـینادب  نونکا 
، دنمتّزع ياه  ناسنا  رویغ و  ناگدازآ  نمادـکاپ و  ناردام  كاپ و  ناردـپ  .دندنـسپ  یمن  ار  نآ  شلوسر  ادـخ و  تسا و  دـیعب  ام  زا 
مدرک و نایب  ار  دوخ  رذـع  نم  .دـنهد  یمن  حـیجرت  تمارک  اب  ندـش  هتـشک  رب  ار  نآ  دنتـسین و  تسپ  ياه  ناسنا  تعاطا  هب  رـضاح 

مهاوخ یگداتسیا  دنتشاذگ ، میاهنت  هدرک و  ییافو  یب  هدننک  توعد  نایفوک   - منارای هک  نیا  اب  مک و  هداوناخ  نیا  اب  مداد و  رادشه 
(1) .درک

هقباس ام  هداوناخ  نایم  رد  میا -  هدرک  ار  راک  نیا  مه  نیا  زا  شیپ  میهد ، تسکـش  ار  نمـشد  رگا  : » دـناوخ ار  رعـش  نیا  ماـما  سپس 
تبون هدیـسر و  ارف  ناـمگرم  هکلب  تسین  سرت  اـم  يوـخ  اریز  میا ، هدروـخن  تسکـش  تقیقح  رد  میروـخب  تسکـش  رگا  و  دراد - 

«. تسا نارگید 

لوق زا  مردپ  ار  تقیقح )  ) نیا .دیخرچ  دهاوخ  يرگید  روط  بایـسآ  دوب و  دـیهاوخن  شوخ  يدایز  تدـم  نیا ، زا  سپ  هک  دـینادب 
راک هب  ار  ناتیاه  هشقن  ماـمت  و  دـینک -  یکی  ار  ناـتیاسؤر  دوخ و  فرح  دـیریگب -  ار  دوخ  میمـصت  لاـح  .تسا  هتفگ  نم  هب  مدـج 

وا تسوا و  تسد  هب  يا  هدنبنج  ره  تشونرـس  .مراد  لکوت  تسامـش  نم و  راگدرورپ  هک  ییادخ  رب  نم  .دیهدن  تلهم  ارم  دیدنب و 
تسا میقتسم  هار  رب 

ص:113

.دوب هدننک  عافد  هکلب  دوبن  هدننک  هلمح  ماما  نوچ  تسا ؛ یگدامآ  يانعم  هب  هکلب  هلمح  يانعم  هب  هن  هلمج  نیا  رد  فحز  . 138 - 1
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(1).

مهیف عدی  الف  هربصم  اسأک  مهیقسی  فیقث  مالغ  مهیلع  ّطلس  فسوی و  ینـسک  نینـس  مهیلع  ثعبا  ءامـسلا و  رطق  مهنع  سبحا  مهّللا !
کیلع اّنبر  تنأ  انولذخ و  انوبذک و  انورغ و  مهنإف  مهنم  یعایشأ  یتیب و  لهأ  یئایلوأل و  یل و  مقتنی  هبرضب  هبرـض  هلتقب و  هلتق  ادحأ 

.ریصملا کیلإ  انبنأ و  کیلإ  انلکوت و 

کیلوی نأ  معزت  ینلتقت و  تنأ  رمع ! ای  لاقف : هیتأی  نأ  بحی  اهراک ال  ناک  هل و  یعدـف  رمع  یل  اوعدا  دعـس ؟ نب  رمع  نیأ  لاـق : مث 
ایندب و ال يدعب  حرفت  ّکنإف ال  عناص  تنأ  ام  عنـصاف  دوهعم  دهع  ًادبأ  کلذب  أنهتت  هَّللاو ال  ناجرج ؟ يرلا و  دالب  یعدلا  نب  یعدلا 

ّمث همالک  نم  دعـس  نب  رمع  بضغف  .مهنیب  ًاضرغ  هنوذـختی  نایبصلا و  هامارتی  هفوکلاب  بصن  دـق  هبـصق  یلع  کسأرب  ینأک  هرخآ و 
.هدحاو هلکأ  یه  امنإ  مکعمجأب  اولمحا  هب ؟ نورظنت  ام  هباحصأب : يدان  هنع و  ههجو  فرص 

ات نک  طلسم  نانآ  رب  ار  فیقث  مالغ  تسرفب و  ناشیارب  فسوی  نارود  یطحق  نوچ  يا  یطحق  راد و  زاب  نانیا  زا  ار  ناراب  ایادخراب !
لها نم و  ماقتنا  .یتبرض  هب  ار  تبرـض  ره  دهد و  خساپ  لتق  هب  ار  یلتق  ره  .دراذگناو  ار  يدَحَا  دناشچب و  اه  نآ  هب  ار  گرم  یخلت 

ام لُّکوَت  ییام و  راگدرورپ  وت  .دـنتفگ  غورد  ام  هب  دـندرک و  راوخ  هداد و  بیرف  ار  ام  هک  نیا  هچ  دریگب  اه  نآ  زا  ار  مناراـی  تیب و 
.تشگ میهاوخ  زاب  وت  دزن  مینک و  یم  هبانا  تیوس  هب  .تسوت  رب 

لیام هک  یلاح  رد  دمآ  ماما  دزن  ات  دنتفگ  وا  هب  .دیایب  دییوگب  وا  هب  دومرف : تفرگ و  ار  دعـس  رمع  غارـس  ماما  ینارنخـس ، نیا  زا  دعب 
هدازانز ینک  یم  نامگ  یشکب و  ارم  یهاوخ  یم  وت  رمع ! يا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دوش  وربور  ترـضح  نآ  اب  دوبن 

هدش ررقم  نینچ  .دیـسر  یهاوخن  وزرآ  نیا  هب  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  داد ؟ دهاوخ  وت  هب  ار  ناگرگ  ير و  تموکح  هدازانز ، دـنزرف 
یبوچ يور  هک  منیب  یم  ار  ترس  ایوگ  .دید  یهاوخن  یشوخ  ترخآ  ایند و  رد  نم  زا  سپ  هک  نکب  یهاوخ  یم  هچ  ره  لاح  تسا ،

ترضح نآ  زا  ار  شیور  سپ  دش ، نیگمشخ  نانخس  نیا  زا  دعـس  رمع  .دننک  یم  يزاب  نآ  اب  اه  هچب  دنا و  هتخیوآ  هفوک  رد  ین  زا 
.تسین شیب  يا  همعط  هک  دینک  یعمج  هتسد  هلمح  دیتسه ؟ هچ  رظتنم  تفگ : شنایفارطا  هب  دنادرگ و 

ص:114

.دوه هروس  هیآ 55 و 56  نتم  سنوی و  هروس  هیآ 71  زا  سابتقا  . 139 - 1
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: ادیرد همالغ  يدانف  دعس  نب  رمع  فحز  هباحصأ و  أبع  هبکرف و  زجترملا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  سرفب  اعد  نیـسحلا  نإ  مث 
هباحـصأ یمرف  یمر  نم  لوأ  ینأ  ریمألا  دـنع  یل  اودهـشا  لاق : هب و  یمر  ّمث  هسوق  دـبک  یف  همهـس  عضو  ّمث  دـیرد ! ای  کتیار  مدـق 

.مهس مهتیمر  نم  هباصأ  ّالإ  دحأ  نیسحلا  باحصأ  نم  یقب  امف  هدحاو  هقشر  هرثأ  یف  مهعمجأب  مهّلک 

نب بیبـح  ریـضخ و  نب  ریرب  اـمهیلإ  جرخف  اـنزرابی ؟ نم  ـالاقف : داـیز  نب  هَّللادـیبع  یلوم  ملاـس  هیبأ و  نب  داـیز  یلوـم  راـسی  جرخ  و 
دیدـش ًالیوط  مدآ  ًـالجر  هآرف  جرخأ ! یل  نذـئا  نیـسحلل : لاـقف  یبلکلا  ریمع  نب  هَّللادـبع  ماـقف  .اـسلجا  نیـسحلا : اـمهل  لاـقفرهاظم 

: هل الاقف  امهل  بستناف  تنأ ؟ نم  هل : الاقف  امهیلإ  جرخف  تئش  نإ  جرخأ  التاق  نارقألل  هارأ  ینإ  لاقف : نیبکنملا  نیب  ام  دیعب  نیدعاسلا 
ملاس مامأ  راسی  رهاظم و  نب  بیبح  وأ  نیقلا  نبا  ریهز  انیلإ  جرخیل  کفرعن  ال 

هلمح زاغآ 

رمع .درک  گنج  هدامآ  ار  شنارای  تسـشن و  نآ  رب  تساوخ و  تشاد  مان  زجترم  هک  ار  ادـخ  لوسر  بسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ریما دزن  تفگ : هدرک  اهر  تشاذـگ و  نامک  هلچ  رد  يریت  هاـگ  نآ  .ربب  ولج  ار  مچرپ  تفگ : دـیرُد  شمـالغ  هب  درک و  هلمح  دـعس 

زا کی  ره  نآ ، رثا  رد  دندرک و  يزادـناریت  یعمج  هتـسد  شباحـصا  وا  لابند  هب   (1) .متخادنا ار  ریت  نیتسخن  نم  هک  دـیهد  یهاوگ 
.دنتشادرب یتحارج  مالسلا  هیلع  نیسح  نارای 

نانآ يوس  رهاظم  نب  بیبح  ریـضخ و  نب  ریرب  .دـندیبلط  زرابم  دایز  نب  هَّللادـیبع  هتـسباو  ملاس ، هیبا و  نب  دایز  هتـسباو  راـسی ، سپس 
الاب و دنلب  يدرم  وا  .تساوخ  هزاجا  ماما  زا  دش و  دنلب  یبلک  ریمع  نب  هَّللادبع  سپ  .دینیـشنب  دومرف  اه  نآ  هب  ماما  یلو  دندمآ  نوریب 

یهاوخ یم  رگا  تسا ، نادروامه  لتاق  وا  دومرف : ماما  دوب -  هناش  راچ  تشاد -  هلـصاف  اب  ییاه  هناش  يوق و  یناوزاـب  .دوب  ور  خرس 
نب بیبح  اـی  نیق  نب  ریهز  تمیـسانش ، یمن  دـنتفگ : .درک  ناـیب  دندیـسرپ ، شبـسن  زا  .تفر  ود  نآ  گـنج  هب  هَّللادـبع  .يآ  دربـن  هب 

.دوب هداتسیا  ملاس  يولج  راسی ، .دنیایب  رهاظم 

ص:115

هرابرد دوب ، هدـید  وا  زا  دایز  نبا  هک  ییاهدـیدرت  اه و  لّلعت  اب  اریز  دوب ؛ یـسایس  يراک  دعـس  نب  رمع  نتفرگ  یهاوگ  نیا  . 140 - 1
.دنکن دیدهت  ار  وا  يرطخ  تساوخ  یم  دیسرت و  یم  شا  هدنیآ 
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تکس و یتح  هبرـضف  هیلع  لمح  مث  کنم ؟ ریخ  وه  ّالإ و  سانلا  نم  دحأ  سیل  ودحأ  هزرابم  نع  هبغر  کل  وأ  هینازلا ! نبای  هل : لاقف 
هبرـضب هردب  ملاس و  ءاج  یتح  هیلإ  تفتلی  ملف  كاهد  دق  دبعلا  هباحـصأ : هب  حاصف  ملاس  هیلع  ّدش  ذإ  هفیـسب  هبرـضی  هب  لغتـشمل  ّهنأ 

.کلذ دعب  لتق  ّمث  هلتقف  یبلکلا  هیلع  لام  مث  هّفک  عباصأ  راطأف  هدیب  یبلکلا  اهاقتاف 

ام مهنم  لتق  دق  هزرابملا و  یف  نورکذی  نیذلا  موقلا  ءالؤه  یف  یقبف  نیـسحلا  باحـصأ  ّلق  هیمرلا  هذه  مهومر  املف  فنخم : وبأ  لاق 
یلع هَّللا  بضغ  ّدتشا  لاق : ّمث  ماهسلا  ینعی  موقلا  لسر  هذه  لاقف : هتیحل  یلإ  هدیب  نیسحلا  برـض  اهدنعف  ًالجر  نیـسمخ  یلع  فینی 
هَّللا بضغ  ّدتشا  هنود و  نم  راّنلا  رمقلا و  سمشلا و  تدبع  ذإ  سوجملا  یلع  هَّللا  بضغ  ّدتشا  ًادلو و  هل  اولعج  ذإ  يراصنلا  دوهیلا و 

.مهیبن تنب  نبا  لتق  یلع  مهؤارآ  تقفّتا  موق  یلع 

ات دز  ار  وا  دـش و  رو  هلمح  وا  هب  هاـگ  نآ  .دـنرترب  وـت  زا  همه  ینک ؟ هزراـبم  یهاوـخ  یمن  هیناز ! دـنزرف  يا  تفگ : وا  هـب  ریمع  نـبا 
دشن و هجوتم  وا  یلو  شاب  بقارم  هک  دندز  دایرف  شنارای  .درک  هلمح  یبلک  رب  ملاس  هک  دندوب  هزرابم  لوغـشم  ود  نآ  .دـش  تکاس 

.دش هتشک  ماجنارس  تخات و  وا  رب  یبلک  رگید  راب  .دیرپ  شناتشگنا  دروآ و  ولج  ار  شتسد  یبلک  .دز  وا  رب  یتبرض  ملاس 

رد ناشمان  هک  دندنام  یهورگ  طقف  دـنتفای و  شهاک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  یعمج ، هلمح  زا  سپ  هک  تسا  هتفگ   (1) فنخموبا
تفرگ و نساحم  رب  تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماگنه ، نیا  رد  .دندیـسر  تداهـش  هب  رفن  هاجنپ  زا  شیب  نانآ  زا  .دـیآ  یم  تازرابم 

سوجم رب  .دـنداد  رارق  يدـنزرف  وا  يارب  هک  درک  بضغ  اراـصن  دوهی و  رب  ادـخ  دومرف : دـنمدرم و  نیا  هداتـسرف  اـهریت  نیا  دوـمرف :
قافتا شربمایپ  دنزرف  نتـشک  رب  هک  دـنک  یم  بضغ  یهورگ  رب  دـندیتسرپ و  ار  شتآ  هام و  دیـشروخ و  وا  ياج  هب  هک  درک  بضغ 

.دندرک

ص:116

اهنت .تسا  هتفگن  فنخموبا  زا  یمان  مه  مثعا  نبا  هدروآ و  مثعا  نبا  زا  شبلاطم  هیقب  دـننامه  ار  اه  شرازگ  نیا  یمزراوخ  . 141 - 1
نیا مه  دنک  یم  لقن  ار  فنخموبا  تایاور  هک  يربط  خیرات  .دراد  تسا ، هدروآ  ادتبا  رد  هک  شنایوار  عومجم  هب  هراشا  لاق  هملک  اب 

.درادن لکش  نیا  هب  ار  بلاطم 
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امأ یلاعت ؟ هَّللا  هجول  انثیغی  ثیغم  نم  امأ  حاص : مث  یمدب  بضخم  انأ  هَّللا و  یقلأ  یتح  ًادبأ  هنودیری  امم  یش ء  یلإ  مهبیجأ  هَّللاو ال 
؟ هَّللا لوسر  مرح  نع  ّبذی  باذ  نم 

یلا هلاقتنإ  هیفیک  ناک  یکرت و  هل  مالغ  عم  ًاعرـضتم  ًایکاب  جرخف  هانیع  تعمد  هبلق و  برطـضا  مالکلا  اذه  دـیزی  نب  رحلا  عمـس  اّملف 
ًادیدش ًالاتق  هَّللاو ! يإ  لاق : لجرلا ؟ اذه  تنأ  لتاقمأ  هل : لاقف  دعس  نب  رمع  یلإ  یتأ  نیسحلا  نم  مالکلا  اذه  عمـس  امل  ّهنأ  نیـسحلا 

ناک ول  هَّللاو  لاقف : یـضر ؟ مکیلع  ضرع  یتلا  لاصخلا  نم  هدـحاو  یف  مکل  امأ  لاقف : يدـیألا  حـیطت  سوؤرلا و  طقـست  نأ  هرـسیأ 
.کلذ یبأ  دق  كریمأ  نکل  تلعفل و  یلإ  رمألا 

؟ ءام مویلا  کسرف  تیقـس  له  هرق ! ای  هل  لاقف  سیق  نب  هّرق  هل  لاـقی  هموق  نم  لـجر  هعم  اـبناج و  ساـّنلا  نع  فقو  یتح  رحلا  لـبقأف 
تننظف هّرق : لاق  هیقست ؟ نأ  دیرت  امأ  لاق : .ال  لاق :

تاقالم ار  مراگدرورپ  دولآ ، نوخ  تروص  اب  ات  داد  مهاوخن  تبثم  خـساپ  تعیب ) يارب   ) اـه نآ  تساوخ  هب  زگره  دـنگوس ! ادـخ  هب 
لوسر مرح  زا  ات  تسین  يرگ  تیامح  ایآ  دنک !؟ کمک  ار  ام  ادـخ  يارب  هک  تسین  يا  هدـننک  يرای  ایآ  دز : دایرف  نآ  زا  سپ  .منک 

!؟ دنک عافد  ادخ 

ّرُح هبوت 

ماما يوس  شا  یکرت  مالغ  هارمه  يراز  هیرگ و  لاح  رد  .دش  ناور  شکشا  ناشیرپ و  شلد  دینش ، ار  نخـس  نیا  دیزی  نب  ّرح  نوچ 
نداتفا شنیرتمک  هک  تخـس  یگنج  هلب ، تفگ : رمع  یگنج ؟ یم  درم  نیا  اب  ًاعقاو  ایآ  دیـسرپ : دمآ و  دعـس  رمع  دزن  ادـتبا  وا  .تفر 

یم دوـب  نم  تسد  رگا  ادـخ  هب  تفگ : رمع  تسین ؟ امـش  شریذـپ  دروـم  وا  ياهداهنـشیپ  اـیآ  تفگ : ّرح  .دـشاب  اـه  تسد  اـهرس و 
(1) .دوش یمن  یضار  وت  ِریما  یلو  متفریذپ ،

.هن تفگ : يا ؟ هداد  بآ  ار  تبسا  تفگ  هرق  هب  .تفر  يرانک  هب  دش و  رود  تیعمج  زا  سیق  نب  هرق  مان  هب  دوخ  ماوقا  زا  یکی  اب  ّرح 
دش نئمطم  دیوگ : یم  هرق  ینک ؟ شباریس  یهاوخ  یمن  تفگ :

ص:117

ّرح تشگزاـب  نیمه  نآ  هنومن  .تسا  هدـشن  تیاـعر  یناـمز  بیترت  یمزراوخ ، ياـه  شرازگ  رد  هک  دـش  هتفگ  مه  رتشیپ  . 142 - 1
.دوب گنج  زاغآ  زا  شیپ  ّرح  هبوت  هک  یلاح  رد  .دروآ  یم  ملاس  راسی و  هزرابم  یعمج و  هلمح  زا  سپ  ار  نآ  هک  تسا 
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.هیقسأف قلطنم  انأ  هیقسأ و  مل  هل : تلقف  هیلع  عفرأ  نأ  هفاخم  کلذ  عنـصی  هارأ  نأ  هرکی  لاتقلا و  دهـشی  الف  یحنتی  نأ  دیری  ّهنأ  هَّللاو 
لاقف ًالیلق  ًالیلق  وندی  ذخأف  نیـسحلا  یلإ  هعم  تجرخل  دیری  يذـلا  یلع  ینعلطأ  ول  هَّللاو  هیف  ناک  يذـلا  ناکملا  کلذ  تلزتعاف  لاق :

یلع راتخأ  هَّللاو ال  رانلا و  هّنجلا و  نیب  یـسفن  ریخا  ینإ  هَّللاو  لاق : دیرت ؟ يذلا  امف  بیرمل  كرمأ  ّنإ  دیزی ! ابأ  ای  هموق : نم  لجر  هل 
ینإ كادف  هَّللا  ینلعج  هَّللا ! لوسر  نبای  لاقف : یکرتلا  همالغ  عم  نیسحلاب  قحل  هسرف و  برـض  مث  .تقرح  تعطق و  ول  ائیـش و  هّنجلا 

تننظ ام  وه  ّالإ  هلإ  يذـلا ال  هَّللاو  ناکملا  اذـه  یف  کب  تعجعج  قیرطلا و  یف  کتریاس  عوجرلا و  نع  کتـسبح  يذـلا  کـبحاص 
کنم اذه  تبکر  ام  کنولتقی  مهنأ  یـسفن  یل  تلّوس  ول  ینإ  هلزنملا و  هذه  کب  نوغلبی  مهیلع و ال  تضرع  ام  کیلع  نودری  موقلا 

هَّللا بوتی  معن  لاق : هبوت ؟ یل  کلذ  يرتفأ  کیدی  نیب  تومأ  یتح  یسفنب  کیساوم  ینم و  ناک  امم  یبر  یلإ  ًابئات  کتئج  دق  ینإ  و 
.لزنإ هرخآلا ، ایندلا و  یف  ّرحلا  تنأ  کما  کتمس  امک  رحلا  تنأ  لاق : ّرحلا  انأ  لاق : کمسا ؟ ام  کل  رفغی  کیلع و 

یم وت  اب  ما و  هدادن  بآ  ار  مبـسا  متفگ : .مهد  ول  ار  وا  منیبب و  نم  دهاوخ  یمن  لاح  نیع  رد  دریگ ، هرانک  گنج  زا  دـهاوخ  یم  هک 
نتفر هب  عورـش  ّرح  .متفر  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  وا  هارمه  ، دراد يدـصق  هچ  هک  دوب  هتفگ  رگا  متفر و  يراـنک  وا  اـب  .میآ 

یم خزود  تشهب و  نیب  ار  مدوـخ  تفگ : يراد ؟ يدـصق  هچ  یـسر ، یم  رظن  هب  كوکـشم  دـیزیابا ! تفگ : وا  هب  یـصخش  هک  درک 
.مزوسب ای  موش  هعطق  هعطق  رگا  یتح  مهد  یمن  حیجرت  تشهب  رب  ار  يزیچ  منیب و 

زا هک  مناـمه  نم  مدرگ ، تیادـف  هَّللا ! لوـسر  نب  اـی  تفگ : تسوـیپ و  ماـما  هـب  شا  یکرت  مـالغ  اـب  درک و  یِه  ار  شبـسا  هاـگ  نآ 
در ار  وت  ياهداهنشیپ  مدرک  یمن  نامگ  دنگوس ! ادخ  هب  .ییآ  دورف  لحم  نیا  رد  مدرک  تروبجم  مدرک و  يریگولج  امـش  تشگرب 
رد اـت  ما  هدـمآ  راـک  هبوت  نونکا  .مدرک  یمن  وت  اـب  يدروخرب  نینچ  زگره  دنـشکب  ار  وت  دـنهاوخ  یم  هک  متـسناد  یم  رگا  دـننک و 

.دـشخب یم  ار  وت  دریذـپ و  یم  ار  تتـشگزاب  ادـخ  يرآ  دومرف : ماما  دوش ؟ یم  هتفریذـپ  ما  هبوت  اـیآ  .موش  هتـشک  مگنجب و  تربارب 
.يآ دورف  ترخآ ، ایند و  رد  دازآ  تسا ، هداهن  مان  تردام  هک  هنوگ  نامه  يا  هدازآ  وت  دومرف : دازآ .)  ) ّرُح تفگ : تسچ ؟ تمسا 
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.يرمأ ریصی  ام  لوزنلا  یلإ  هعاس و  یسرف  یلع  مهلتاقا  ًالجار  کل  ینم  ریخ  ًاسراف  کل  انأ  لاقف :

كّدـج حـفاصی  نمم  نوکأ  نأ  یلعلف  کیدـی  نیب  لیتق  لّوأ  نوکأ  نأ  یل  نذأف  کیلع  جراخ  لّوأ  تنک  هَّللا ! لوسر  نباـی  لاـق : مث 
موقلا زارب  یلإ  مّدقت  نم  لوأ  ناکف  میحرلا  باوتلا  وه  هیلع و  هَّللا  بات  نمم  تنأف  تئش  نإ  نیسحلا : هل  لاقف  .همایقلا  یف  ًادغ  ًادمحم 

: هزارب یف  دشنأف  یحایرلا  دیزی  نب  ّرحلا 

فیضلا يوأم  ّرحلا و  انأ  ینإ 

فیسلاب مکقانعأ  یف  برضأ 

فیخلا يداوب  ّلح  نم  ریخ  نع 

فیح نم  يرأ  مکبرضأ و ال 

هتعبتأل جرخ  نیح  رحلا  تیقل  ول  هَّللاو  اـمأ  نایفـس : نب  دـیزی  هل  لاـقی  میمت  ینب  نم  لـجر  لاـق  نیـسحلاب  قحل  اـمل  رحلا  ّنأ  يور : و 
ّرحلا اذـه  دـیزی ! ای  ریمن : نب  نیـصحلا  لاق  ذإ  لیـستل  ءامدـلا  نإ  هبجاح و  هینذا و  یلع  بورـضمل  هسرف  ّنإ  لتاقی و  وه  انیبف  نانـسلا 

یتح لتاقی  لزی  مل  ًالجار و  ًاسراف و  نیعبرأ  لـتق  هلتق و  نأ  ّرحلا  ثبل  اـمف  هیلإ  جرخ  معن و  لاـق : هب ؟ کـل  لـهف  هاـنمتت  تنک  يذـلا 
: لوقی وه  لتاقی و  لعجف  ًالجار  یقب  هسرف و  بقرع 

رسپ يا  .دماجنا  یم  اجک  هب  مراک  منیبب  ات  منک  یم  دربن  هراوس  يردق  .موش  هدایپ  ات  تسا  رتهب  امش  يارب  مشاب  هراوس  نم  تفگ : ّرُح 
تّدج اب  تمایق  يادرف  دیاش  .مشاب  تربارب  رد  هتشک  نیلوا  هدب  هزاجا  مداتسیا ، امش  ربارب  رد  هک  مدوب  یـسک  نیلوا  نم  ادخ ! لوسر 

.تسا هدنشخب  ریذپ و  هبوت  ادخ  یناراک و  هبوت  زا  وت  یلیام ، روط  ره  دومرف : ماما  .منک  رادید 

نیرتهب زا  منز و  یم  ریـشمش  اـب  ار  ناـتندرگ  .مناـنامهیم  هدـنهد  هاـنپ  مّرح و  نم  : » دـناوخ زجر  نینچ  دوب و  رگ  هزراـبم  نیتسخن  ّرُح 
«. مرادن یکاب  امش  ندز  زا  .منک  یم  عافد  اه  ناسنا 

رب يا  هزین  منیبب  ار  ّرُح  رگا  تفگ : نایفس  نب  دیزی  مان  هب  میمت  ینب  زا  يدرم  تسویپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ّرُح  نوچ  دنا  هتفگ 
دیزی هب  ریمن  نب  نیصح  دوب ، ریزارس  نوخ  نآ  زا  هدش و  یمخز  شبسا  تروص  رـس و  دیگنج و  یم  ّرُح  هک  یماگنه  .دز  مهاوخ  وا 
تـسد هب  هک  دیـشکن  یلوط  تفر و  وا  يوس  سپ  .يرآ  تفگ : یگنج ؟ یم  وا  اب  .یتفرگ  یم  ار  شغارـس  هک  تسا  ّرُح  نیا  تفگ :

: دناوخ یم  درک و  گنج  هب  عورش  هدایپ  دش و  یپ  شبسا  هک  نآ  ات  تشک  ار  هراوس  هدایپ و  لهچ  نینچمه  وا  .دش  هتشک  ّرُح 
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ّرحلا نبا  انأف  یب  اورقعت  نإ 

ربزه هدبل  يذ  نم  عجشأ 

ّرکلا دنع  راوخلاب  تسل  و 

ّرفلا دنع  تباثلا  ینّنکل 
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نع بارتلا  حسمی  نیسحلا  لعجف  قمر  هب  نیـسحلا و  يدی  نیب  هوعـضو  یتح  نیـسحلا  باحـصأ  هلمتحاف  لتق  یتح  لتاقی  لزی  مل  ّمث 
.نیسحلا باحصأ  ضعب  هاثر  ّمث  .هرخآلا  یف  ّرحلا  تنأ  اینّدلا و  یف  ّرحلا  تنأ  کما  هب  کتّمس  امک  ّرحلا  تنأ  هل : لوقی  وه  ههجو و 

ریرُب تداهش 

منز و یم  ار  امـش  .مریـضخ  درمناوج  دـنزرف  ریرب و  نم  دـناوخ : زجر  نینچ  دـمآ و  هزرابم  هب  ینادـمه  ریـضخ  نب  ریرب  نآ ، زا  سپ 
(. منزب ار  امش  هک   ) تسا نیمه  هب  نم  بوخ  راک  دنسانش و  یم  یبوخ  ریخ و  هب  ارم  ناراکوکین ، .مرادن  یکاب 

يا دـییآ  شیپ  ناـنمؤم ! ناگدنـشک  يا  دـییآ  شیپ  درک : یم  داـیرف  وا  .درک  یتخـس  گـنج  دوـب  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  زا  هـک  ریرب 
زا وت  تفگ : وا  هب  دـمآ و  هزرابم  هب  لقعم  نب  دـیزی  نیلـسرملاریخ ! لـسن  ناگدنـشک  يا  دـییآ  شیپ  نویردـب ! نادـنزرف  ناگدنـشک 
قح رب  هک  نآ  مینک  اعد  دنک و  تنعل  ار  وگ  غورد  دـنوادخ  مینک  اعد  ایب  تفگ : درک و -  توعد  هلهابم  هب  ار  وا  ریرب -  .یناهارمگ 
یلو دوبن  يراک  هک  دز  يا  هبرـض  ریرب  هب  دـیزی  .دـندرک  زاغآ  ار  هزرابم  سپـس  دـندرک و  اعد  ود  نآ  .دـشکب  ار  لطاب  فرط  تسا ،

نب ریجب  دوب ، دـیزی  هجوتم  ریرب  هک  ماگنه  نیا  رد  .تشک  ار  وا  دیـسر و  زغم  هب  تسکـش و  ار  شبیقر  دوخالک  هک  دز  یتبرـض  ریرب 
: دناوخ زجر  داد و  ینالوج  نادیم  رد  هاگ  نآ  .دناسر  تداهش  هب  ار  وا  دش و  رو  هلمح  وا  رب  یّبض  سوا 
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همیمذ تنأ  یّنع و  يربخت  یلس 

عراوش حامرلا  نیسح و  هادغ 

لحی مل  تهرک و  ام  یصقأ  تآ  ملأ 

عناص انأ  ام  عورلا  یغولا و  هادغ 

هبوعک هنخت  مل  ینزی  یعم 

عطاق نیرارغلا  ذوحشم  ضیبأ  و 

مهنید سیل  هبصع  یف  هتدّرجف 

عناقل كاذ  دعب  ینإ  ینیدک و 

ًارسح برضلا  نعطلل و  اوربص  دق  و 

عفان کلذ  ّنأ  ول  اودلاج  دق  و 

هتیقل امإ  هَّللادیبع  غلبأف 

عماس هفیلخلل  عیطم  ینأب 

همعن تللج  مث  ًاریرب  تلتق 

عراقی نم  اعد  امل  یغولا  هادغ 

ای کلی  و  هل : لاقف  رباج  نب  هَّللادـیبع  هل  لاقی  هل  مع  نبا  هءاج  مث  نیحلاـصلا  هَّللا  داـبع  نم  ناـک  ًاریرب  نأ  کـلذ  دـعب  هل  رکذ  هنإ  مث 
: لاق مدنف و  ًادغ ؟ کبر  یقلت  هجو  يأب  ریضخ ؟ نب  ریرب  تلتقأ  ریجب !

مهلاتق تدهش  ام  ّیبر  ءاش  ولف 

رباج نبا  دنع  ءامعنلا  لعج  و ال 

هّبس ًاراع و  مویلا  كاذ  ناک  دقل 

رشاعملا دنع  ءانبألا  هب  ریعت 
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راک هب  ار  دوخ  تمه  مامت  ایآ  تشاد ، نایرج  اه  هزین  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ِزور  نآ  رد  .ریگب  ربخ  نم  زا  هدیهوکن ! مد  هدیپس  يا  »
ریـشمش دـنرادافو و  نـم  هـب  شیاـه  هرگ  هـک  تـسا  يا  هزین  نـم  اـب  مدرکن ؟ رازگورف  يزیچ  سرت ، گـنج و  ماـگنه  رگم  متـسبن و 
رادـقم نیا  هب  نم  دوبن و  نم  نید  دـننام  ناـشنید  هک  مدرک  هنهرب  یهورگ  ناـیم  رد  ار  نآ  .دـنزیت  شا  هبل  ود  هک  یناّرب  ناـشخرد و 

نبا رگا  دروخب ! ناشدردب  رگا  دندرک  دروخ  دز و  يرادیاپ و  هنهرب  ياهرس  اب  ریـشمش  هبرـض  هزین و  نعط  ربارب  رد  نانآ  .ما  یـضار 
تنم وا  رب  تساوخ  دروامه  هک  دربن  هماگنه  رد  متـشک و  ار  ریرب  .ما  هفیلخ  ياونـش  رادرب و  نامرف  نم  هک  وگب  وا  هب  يدـید  ار  داـیز 

«(. متفر وا  گنج  هب  و   ) متشاذگ

هچ اب  هک  درک  ضارتعا  وا  هب  مه  رباج  نب  هَّللادیبع  شیومع  رسپ  .دوب  دنوادخ  هتسیاش  ناگدنب  زا  ریرب  هک  دنتفگ  ریجب  هب  نیا  زا  دعب 
: تفگ ار  راعشا  نیا  دش و  نامیشپ  ریجب  یتشک !؟ ار  ریرب  هک  ینک  تاقالم  ار  ادخ  یهاوخ  یم  ییور 

ببس زور ، نیا  .داد  یمن  میومع  رسپ  هب  ار  اه  یبوخ  همه  تساوخ  یم  رگا  مدیگنج و  یمن  هورگ  نیا  اب  نم  تساوخ  یم  ادخ  رگا  »
.درک دنهاوخ  شنزرس  تاعامتجا  رد  ار  ام  ِنادنزرف  دش و  راع  گنن و 
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هضیح محّرلا  یف  تنک  ینأ  تیلایف 

رباق سمر  یف  تنک  نیسح  موی  و 

؟ یقلاخل لوقأ  اذام  یتأوس  ای  و 

؟ رطامقلا باسحلا  موی  یتّجح  ام  و 

ای لعفأ  لاقف : هَّللا  لوسر  تنب  نبا  رـصناف  ینب ! ای  مق  هل : تلاقف  هما  هعم  تناک  یبلکلا و  باـنج  نب  هَّللادـبع  نب  بهو  جرخ  ّمث  لاـق :
: لوقی وه  زرب و  مث  هَّللا  ءاش  نإ  رصقا  و ال  هاما !

یبلکلا نبا  انأف  ینورکنت  نإ 

یبرض نورت  ینورت و  فوس 

برحلا یف  یتلوص  یتلمح و  و 

یبحص رأث  دعب  يراث  كردأ 

برکلا مویب  برکلا  عفدأ  و 

بعلل یغولا  یف  يدالج  امف 

؟ ینع تیضرأ  هاما ! ای  لاقف : امهیلع  فقوف  هتأرما  هما و  یلإ  عجرف  هعامج  لتق  یتح  لتاقی  لزی  ملف  لمح  مث 

رد میوگب و  هچ  میادخ  هب  نم ! رب  ياو  .مدید  یمن  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  زور  مدوب و  ربق  رد  هدرم و )  ) ای مدوب و  هدشن  دلوتم  شاک 
(1) »!؟ تشاد مهاوخ  یخساپ  هچ  تمایق 

نارای تازرابم 

يرای ار  ربمایپ  رتخد  رسپ  زیخرب و  مدنزرف  تفگ : دوب  وا  اب  هک  شردام  .دمآ  نادیم  هب  یبلک  بانج  نب  هَّللادبع  نب  بهو  نیا  زا  سپ 
نم و اـب  نونکا  هک  متـسه  یبلک  نبا  دیـسانش  یمن  ارم  رگا  : » تفگ یم  دـمآ و  دربـن  هب  وا  رداـم ! يا  درک  مهاوخ  نینچ  تفگ : .نک 
مغ و اب  هک  زورما  زا  ار  هودنا  تفرگ و  مهاوخ  ار  مناتـسود  دوخ و  ماقتنا  .دید  دـیهاوخ  ار  ما  هلمح  دـش و  دـیهاوخ  انـشآ  ما  هزرابم 

«. تسین رادرب  یخوش  دربن ، رد  نم  تابرض  .منک  یم  فرطرب  هدش  هارمه  هودنا 

؟ يدش دونشخ  نم  زا  تفگ : ردام  هب  تشگرب و  شرسمه  ردام و  دزن  هاگ  نآ  .دروآ  رد  ياپ  زا  ار  یهورگ  درک و  هلمح  بهو 
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ًالوا .تسا  هداـتفا  هابتـشا  هب  نآ  ناـیب  رد  هدروآ و  يربط  مثعا و  نبا  تیاور  زا  یقیفلت  ار  ریرب  تداهـش  شرازگ  یمزراوخ  . 143 - 1
هدـش هتخانـش  هدـش ، یفرعم  وا  لتاق  ناونع  هب  اـج  نیا  رد  هک  سوا  نب  ریجب  هدـمآ و  رباـج  نب  بعک  رگید  عباـنم  رد  ریرب  لـتاق  ماـن 
رسپ هن  دروخ  تسکش  وا  زا  دش و  ریگرد  ریرب  اب  ادتبا  هک  تسا  ذقنم  نب  یـضر  تسا ، هتفگ  ار  يدعب  راعـشا  هک  یـسک  ًایناث  .تسین 

باـسنا 5/433 و  يربـطلا ، خـیرات  هب  دـیرگنب   } .تسین هدـش  هتخانـش  ًالـصا  هدروآ و  رباـج  نب  هَّللادـیبع  ار  شماـن  هک  لـتاق  يومع 
{3/399 فارشالا ،
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ال هّما : هل  تلاقف  کسفنب  ینعجفت  نأ ال  هَّللاب  کلأسأ  هتأرما : هل  تلاـقف  هَّللا  لوسر  تنب  نبا  يدـی  نیب  لـتقت  وأ  تیـضر  اـم  تلاـقف :
: لوقی وه  مّدقتف و  .ّکبر  دنع  کعیفش  ًادغ  نوکیل  هَّللا  لوسر  تنب  نبا  يدی  نیب  لتاقف  عجرا  اهلوق و  عمست 

بهو ما  کل  میعز  ینإ 

برضلا هرات و  مهیف  نعطلاب 

برلاب نمؤم  مالغ  لعف 

برحلا ّرم  موقلا  قیذی  یتح 

بصع هّرم و  وذ  ؤرما  ینإ 

بکنلا دنع  راوخلاب  تسل  و 

یبسح میلع  نم  یسفنب  یبسح 

برعلا مارک  یف  تیمتنا  اذإ 

ههجو نع  مّدـلا  حـسمت  هما  هیلإ  تءاـجف  لـتق  ّمث  هلامـش  تعطق  یتح  لـتاقی  لـعج  لاـبی و  ملف  هنیمی  تعطق  یتـح  لـتاقی  لزی  مل  و 
.نیسحلا برح  یف  تلتق  هأرما  لّوأ  یهف  اهلتق  اهخدش و  یتح  دومعلاب  اهبرضف  هل  امالغ  رمأف  نشوجلا  يذ  نب  رمش  اهرصبأف 

نیسحلا و دی  یلع  هما  وه و  ملسأف  ًاینارـصن  ناک  اذه  هَّللادبع  نب  بهو  نأ  داّدحلا : هَّللادبع  یبأ  نع  یکـسخرسلا  همئألا  دجم  رکذ  و 
ًاسراف رشع  ینثا  ًالجر و  نیرشع  هعبرأ و  هزرابملا  یف  لتق  ّهنأ 

تبیـصم هودـنا و  هب  ارم  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : شرـسمه  يوش ! هتـشک  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  ربارب  رد  ات  موش  یمن  یـضار  تفگ : ردام 
.دـشاب وت  عیفـش  تماـیق  يادرف  اـت  نک  دربن  هَّللا  لوسر  هون  روضح  رد  هدـن و  شوگ  شنخـس  هب  تفگ : رداـم  .نکن  راـتفرگ  تدوخ 

خلت معط  ات  منزب  نانیا  رب  هزین  ریشمش و  اب  هک  منک  یم  تنامـض  ینمؤم  هدنب  نوچ  نم  ردام ! يا  : » دناوخ یم  تفر و  نادیم  هب  بهو 
هب هک  نیا  هچ  تسا  یفاک  ارم  اـناد  يادـخ  .متـسین  تسـس  ـالب ، یتخـس و  عقوم  رد  مراوتـسا و  يوق و  يدرم  نم  .دنـشچب  ار  گـنج 

«. مرب یم  بسن  برع  ناگرزب 

زا نوخ  دمآ و  شغارـس  هب  ردام  .دش  عطق  مه  شپچ  تسد  ات  دیگنج  درکن و  یهجوت  یلو  دش  هدیرب  شتـسد  ات  دیگنج  هتـسویپ  وا 
هک تسکش  ار  شرس  تفوک و  وا  رس  رب  يدومع  اب  ات  داتـسرف و  ار  شمالغ  دش و  نز  نیا  هجوتم  رمـش  هک  درک  یم  كاپ  شتروص 

.دوب ینیسح  دربن  رد  دیهش  نز  نیتسخن  وا  .دش  شلتق  هب  رجنم 

وا .دندروآ  مالسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسد  هب  شردام  دوخ و  هک  دوب  یحیسم  هَّللادبع ، نب  بهو  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
.تشک ار  هراوس  هدایپ و 12  رفن  شا 24  هزرابم  رد 

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:124

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


هما تذخأف  نیسحلا  رکـسع  یلإ  هسأرب  یمر  هقنع و  برـضف  رمأ  مث  کتلوص ! ّدشأ  ام  هل : لاقف  دعـس  نب  رمع  هب  یتا  ًاریـسأ و  ذخاف 
.ءاـسنلا نع  عوـفرم  داـهجلا  ّنإـف  بهو ! ما  یعجرا  نیـسحلا : اـهل  لاـقف  نیلجر  هب  تلتقف  طاطـسفلا  دوـمعب  تّدـش  مث  هـتلبقف  سأرلا 

هَّللا و لوسر  عم  كدـلو  تنأ و  بهو ! ما  ای  كاجر  هَّللا  عطقی  ـال  نیـسحلا : اـهل  لاـقف  یئاـجر  عطقت  ـال  یهلإ  لوقت : یه  تعجرف و 
.هّنجلا یف  هتیرذ 

: لوقی وه  يدزألا و  دلاخ  نب  ورمع  هدعب  نم  زرب  مث  لاق :

نمحرلا یلإ  سفن  ای  مویلا 

ناحیرلاب حورلاب و  نیضمت 

ناسحإلا یلع  نیزجت  مویلا 

نامزلا رباغ  کنم  ناک  دق 

نایدلا يدل  حوللاب  طخ  ام 

نارفغلاب كاذ  لاز  مویلاف 

ناف یح  ّلکف  یعزجت  ال 

نامألاب کل  یظحأ  ربصلا  و 

ینیسح هاپـس  فرط  هب  ار  شرـس  دندز و  ار  شندرگ  داد  روتـسد  دعـس  نبا  .دندرب  دعـس  رمع  شیپ  ار  وا  دمآرد و  تراسا  هب  سپس 
: دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تشک  ار  رفن  ود  هتـشادرب  ار  يا  همیخ  دومع  دیـسوب و  تشادرب و  ار  رـس  شردام  .دـنتخادنا 

وت دنک ، یمن  عطق  ار  تدیما  ادخ  دومرف : ماما  .نکن  عطق  ار  مدیما  ایادـخ  تفگ : یم  تشگرب و  نز  .تسین  نانز  رب  داهج  هک  درگرب 
(1) .دیتسه تشهب  رد  شا  هیرذ  ادخ و  لوسر  اب  ترسپ  و 

نامحر يادخ  يوس  هب  یباداش  يداش و  اب  زورما  سفن ! يا  : » دناوخ زجر  نینچ  دـمآ و  نادـیم  هب  يدزا  دـلاخ  نب  ورمع  نآ  زا  سپ 
هدـش تبث  وت  زا  دـنوادخ  دزن  لامعا  باتک  رد  اـهاطخ ) زا   ) هچنآ دـنهد و  یم  شاداـپ  ار  تا  هتـشذگ  ياـه  یبوخ  زورما  .يور  یم 

«. تسا نمشد  ناما  زا  شیب  ربص  تذل  دوش و  یم  یناف  يا  هدنز  ره  هک  شابم  تحاران  .دوش  یم  هدیشخب  تسا ،
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ناـنآ هکلب  درادـن ؛ دوجو  رگید  عباـنم  رد  تسا ، هدروآ  یبـلک  هَّللادـبع  نب  بهو  هراـبرد  مثعا  نبا  عبت  هب  یمزراوخ  هچنآ  . 144 - 1
5/430 و يربطلا ، خـیرات  3/401 ؛ فارـشالا ، باسنا  هب  دـیرگنب   } دـنا هدرک  لـقن  یبلک  ریمع  نب  هَّللادـبع  يارب  ار  ناـیرج  نیا  هیبش 
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زا هک  تسا  ییاهاج  زا  مه  دروم  نیا  دسر  یم  رظن  هب  اه ، شرازگ  دایز  تهابش  اهزجر و  ندوب  یکی  دننام  نئارق  عومجم  زا  {. 438
رد بلطم  نیا  .تسا  هدش  یملع  ریغ  تاهیجوت  سپس  وا و  رسمه  ای  ردام  رفن و  ود  نیب  هابتـشا  ببـس  هتفای و  هار  عبانم  هب  مشـش  نرق 

.تسا هتفای  هار  راحب  هب  نآ  زا  سپ  هدمآ و  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  دننام  یمزراوخ  رصاعم  حطس و  مه  بتک 
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: لوقی وه  يدزألا و  دلاخ  نب  ورمع  نب  دلاخ  هنبإ  مدقت  ّمث  لتق  یتح  لتاقف 

ناطحق ینب  توملا  یلع  ًاربص 

نمحّرلا یضر  یف  نوکن  امیک 

ناهربلا هّزعلا و  دجملا و  يذ 

نانجلا یف  ترص  دق  اتبأ  ای 

: لوقی وه  یمیمتلا و  هلظنح  نب  دعس  هدعب  نم  جرخ  مث  .لتق  یّتح  لتاقف  لمح  مث 

هّنسألا فایسألا و  یلع  ًاربص 

هّنجلا لوخدل  اهیلع  ًاربص 

هّنه تامعان  نیع  روح  و 

هّنظلاب زوفلا ال  دیری  نمل 

هّنح رطاف  هحارلل  سفن  ای 

هّنبغراف ریخلا  بالط  یف  و 

: لوقی وه  یجحذملا و  هَّللادبع  نب  ریمع  هدعب  نم  جرخ  مث  لتقف  ًادیدش  ًالاتق  لتاق  لمح و  مث 

جحذم یح  دعس و  تملع  دق 

جهجها مل  باغلا  ثیل  ینأ 

جّجدملا هماه  یفیسب  ولعأ 

جرعتلا يدل  نرقلا  كرتأ  و 

جرعألا لزألا  عبضلا  هسیرف 

یجهنمب ًافقاو  هارت  نمف 

رب ناطحق ! ینب  يا  : » تفگ یم  دمآ و  شیپ  يدزا  دلاخ  نب  ورمع  نب  دلاخ  شدـنزرف  نآ  زا  سپ  .دیـسر  تداهـش  هب  ات  درک  دربن  وا 
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«. یتسه تشهب  رد  وت  ردپ ! يا  .دیرآ  تسد  هب  تمظع  تزع و  دجم و  اب  ار  یهلا  تیاضر  ات  دینک  ربص  گرم 

دینک ربص  اه  هزین  اهریشمش و  رب  : » دناوخ زجر  نینچ  دمآ و  نادیم  هب  یمیمت  هلظنح  نب  دعس  دیسر و  تداهـش  هب  ات  درک  دربن  مه  وا 
یتحار يارب  سفن ! يا  .دسرب  یعطق  تداعس  هب  دهاوخ  یم  هک  تسا  یسک  يارب  اهنیا  .دیـسرب  هرورپ  زان  ياه  هیروح  تشهب و  هب  ات 

«. نک تبغر  یبوخ  هب  ندیسر  يارب  نکفیب و  یتخس ) هب   ) ار دوخ  ترخآ ) )

: دناوخ زجر  دش و  نوریب  یجحذم  هَّللادبع  نب  ریمع  وا  زا  سپ  .دیسر  تداهش  هب  درک و  یتخس  گنج  درک و  هلمح  وا 

ار رس  مروآ و  یم  دورف  تسا  حالس  اپ  اترس  هک  یسک  رس  رب  ار  ریشمش  .میادص  یب  هشیب  ریش  نم  هک  دنناد  یم  جَحذِم  دعس و  هلیبق  »
.»؟ دتسیاب نم  هار  رس  دناوت  یم  هک  .دشکب  ناگنل  ار  شدوخ  هک  يراتفک  راکش  دننامه  مهن ، یماو  هتسکش 

ص:126

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


وه يدسألا و  هجـسوع  نب  ملـسم  جرخ  مث  هلتق  یف  اکرتشا  یلجبلا  هَّللادبع  یبابـضلا و  ملـسم  هلتق  یتح  ًادـیدش  ًالاتق  لتاقی  لزی  مل  و 
: لوقی

دبل وذ  ینإف  ینع  اولأست  نإ 

دسأ ینب  يرذ  نم  موق  عرف  نم 

دشرلا نع  دئاح  یناغب  نمف 

دمص راّبج  نیدب  رفاک  و 

: لوقی وه  یلمجلا و  لاله  نب  عفان  هعبات  ّمث 

یلمجلا لاله  نبإ  یلع ، نید  یلع  انأ 

لطسقلا جاجع  تحت  یلصنمب ، مکبرضأ 

.هلتقف هیلع  لمح  ناطیشلا و  نید  یلع  تنأ  نذإ  عفان : لاقف  نامثع  نید  یلع  انأ  عفانل : لاقف  هعیطق  ینب  نم  لجر  عفانل  جرخف 

نم نوردـتأ  الهم ! ءاقمح  ای  مکلیو  هنمیملا : یلع  ناک  جاجحلا و  نب  ورمع  لاـقف  دعـس  نبا  هنمیم  یف  نـالوجی  ملـسم  عفاـن و  ذـخأف 
نیتیمتسم اموق  رئاصبلا و  لهأ  رصملا و  ناسرف  نولتاقت  امنإ  نولتاقت ؟

دمآ و نادیم  هب  يدسا  هجسوع  نب  ملسم  سپس  .دندناسر  تداهش  هب  ار  وا  یلجب  هَّللادبع  یبابض و  ملسم  ات  درک  یتخـس  دربن  مه  وا 
هار زا  دـنک  ینمـشد  نم  اـب  هک  ره  .متـسه  دـسا  ینب  هلیبق  يرارذ  زا  يریـش  نم  دیـسانشب  ارم  دـیهاوخ  یم  رگا  : » دـناوخ زجر  نینچ 

«. تسا رفاک  زاین و  یب  رداق ، يادخ  نید  هب  رانکرب و  تیاده 

رابغ ریز  رد  .متسه  مالسلا  هیلع  یلع  نید  رب  هک  ما  یلمج  لاله  دنزرف  نم  : » دناوخ دمآ و  نوریب  وا  رـس  تشپ  یلمج  لاله  نب  عفان 
«. منز یم  ار  امش  مریشمش  اب  گنج  نادیم 

وا رب  هاـگ  نآ  .یتسه  ناطیـش  نید  رب  سپ  تفگ : عفاـن   (1) .متـسه نامثع  نید  رب  نم  تفگ : دـمآ و  عفاـن  ربارب  هعیطق  ینب  زا  يدرم 
.تشک ار  وا  دش و  رو  هلمح 

يا تفگ : دوب  تسار  حانج  هدـنامرف  هک  جاجح  نب  ورمع  .دـنتخادرپ  نالوج  هب  دعـس  نب  رمع  رکـشل  تسار  حانج  رد  ملـسم  عفان و 
.دنگرم هدامآ  تریصب و  لها  رهش و  نیا  ناراوس  کت  اهنیا  دیگنج ؟ یم  یناسک  هچ  اب  دیناد  یم  .دینک  لمأت  يردق  نانادان !
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هـصالخ روط  هب  تسا ، هدـمآ  البرک  يادهـش  زا  یناوارف  ياهزجر  رد  هک  ناـمثع » نید   » و مالـسلا » هیلع  یلع  نید   » یکرت . 145 - 1
.دراد ار  زورما  ینس  هعیش و  بهذم  نوچ  یلداعم 
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تیأر ام  يأرلا  تقدـص ! هل : دعـس  نبا  لاقف  .مهومتلتقل  هراجحلاب  ّالإ  مهومرت  مل  ول  هَّللاو  مهتّلق  یلع  هولتق  اـّلإ  دـحأ  مکنم  نزربی  ـال 
.هزرابم مکیلع  اوتأل  انادحو  متجرخ  ولف  مکنم  لجر  زرابی  نأ ال  مهیلع : مزعی  رکسعلا  یف  لسرأف 

نم لتق  یف  اوباترت  مکتعامج و ال  مکتعاط و  اومزلأ  هفوکلا ! لهأ  ای  هموقب : حاص  مث  نیسحلا  باحصأ  نم  جاجحلا  نب  ورمع  اند  ّمث 
.نیملسملا مامإ  فلاخ  نیدلا و  نم  قرم 

نیدلا نع  قراملا  انیأ  ّنملعتل  هَّللاو  هیلع ؟ متبث  متنأ  نیدـلا و  نع  انقرم  نحنأ  سانلا ؟ ضّرحت  یلعأ  جاجحلا ! نبای  نیـسحلا : هل  لاقف 
.راّنلا یلصب  یلوأ  وه  نم  و 

اذإفهربغلا تعفترا  جاجحلا و  نب  ورمع  فرصنا  هجسوع و  نب  ملسم  عرصف  هعاس  اوبرطضاف  تارفلا  وحن  نم  هتنمیمب  ورمع  لمح  مث 
قمر هب  اذإف  نیسحلا  هیلإ  یشمف  عیرص  ملسم 

.تشک دنهاوخ  ار  امش  دینکن  نارابگنس  ار  نانآ  رگا  .دوش  یم  هتـشک  دور  نانآ  گنج  هب  هک  ره  تسا ، كدنا  ناشدادعت  هک  نیا  اب 
اب یسک  دهد  ادن  رکشل  نایم  رد  ات  داتسرف  ار  یـصخش  تهج  نیا  هب  .تسا  تسرد  ترظن  ییوگ و  یم  تسار  تفگ : دعـس  نب  رمع 

.دنوش یم  زوریپ  امش  رب  دیور  نانآ  دربن  هب  اهنت  رگا  .دنکن  نت  هب  نت  دربن  نانآ 

لها يا  دز : دایرف  دوخ -  نارای  کیرحت  يارب  دـش و -  کیدزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  هب  جاـجح  نب  ورمع  نآ  زا  سپ 
!( دیزی  ) نیملـسم ياوشیپ  اب  هتـشگرب و  نید  زا  هک  یـسک  نتـشک  رد  .دـینکن  كرت  ار  تعامج  دیـشاب و  یقاب  دوخ  تعاط  رب  هفوک !

.دینکن دیدرت  دنک ، یم  تفلاخم 

تباث امـش  میا و  هتفر  نوریب  نید  زا  ام  ایآ  ینک ؟ یم  کیرحت  نم  دض  ار  مدرم  جاجح ! دنزرف  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
؟ میرتراوازس شتآ  هب  مادک  میا و  هتفر  نوریب  نید  زا  کی  مادک  دیمهف  یهاوخ  هدنیآ  رد  دنگوس ! ادخ  هب  دیتسه ؟ مدق 

داتفا نیمز  رب  هجسوع  نب  ملـسم  ییورایور ، نیا  رد  .تخادرپ  دربن  هب  یتدم  تفر و  تارف  يوس  هب  رکـشل  تسار  حانج  هارمه  ورمع 
یقمر زونه  دمآ ، وا  نیلاب  هب  ماما  یتقو  .تسا  هدـش  هتـشک  ملـسم  دـندید  تشگرب ، جاجح  نب  ورمع  نوچ  .تساخ  اوه  هب  يرابغ  و 

تشاد

ص:128

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


لاقف رهاظم  نب  بیبح  هنم  اند  .ًالیِْدبَت و  اُولََّدب  ام  ُرِظَْتنی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ملسم ! ای  هَّللا  کمحر  نیسحلا : هل  لاقف  . 
ّقح ینأ ال  ملعأ  ینأ  ول ال  بیبح : هل  لاقف  ریخب  هَّللا  كرـشب  ًافیعـض : الوق  لاقف  .هنجلاب  رـشبأ  ملـسم ! ای  کعرـصم  یلع  هَّللاو  ّزع  هل :

نیدلا هبارقلا و  یف  هلهأ  تنأ  امل  کلذ  یف  کظفحأ  یتح  کّمهأ  ام  لکب  یلإ  یصوت  نأ  تببحأل  هذه  یتعاس  نم  كرثأ  یف  کب 
.هنود تومت  نأ  نیسحلا  یلإ  أموأ  هَّللا و  کمحر  اذهب  کیصوا  یلب  هل : لاقف 

دعـس نب  رمع  باحـصأ  يدانف  هاتجـسوع ! نب  ای  هادیـس ! ای  هل : هیراج  تحاصف  .تام  نأ  نم  عرـسأ  امف  هبعکلا  ّبر  لعفأ و  هل : لاقف 
مکیدیأب و مکسفنأ  نولتقت  مکنأ  امأ  مکتاهما ! مکتلکث  هلوح : نم  ضعبل  یعبر  نب  ثبـش  لاقف  هجـسوع  نب  ملـسم  انلتق  نیرـشبتسم :

هتیأر دقل  هَّللاو  میرک  نیملسملا  یف  هل  فقوم  ّبرل  هل  تملسأ  يذلا  امأ و  هجسوع ؟ نب  ملـسم  لثم  لتقی  نأ  نوحرفتأ  مکّزع  نولذت 
.نیملسملا لویخ  مئتلت  نأ  لبق  نیکرشملا  نم  هّتس  لتق  ناجیبرذآ  موی 

نب بیبح  .دـنک  تمحر  ار  وت  ادـخ  تفگ : درک و  توـالت  ار   (1)« ًالیِدـْبَت اُولَّدـَب  ام  ُرِظَْتنی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف   » هیآ
: تفگ فیعـض  يادص  اب  ملـسم  .داب  تراشب  وت  رب  تشهب  .تسا  راوشد  رایـسب  نم  يارب  وت  ندش  هتـشک  تفگ : ملـسم  هب  مه  رهاظُم 

تیاه تیصو  متشاد  تسود  مدنویپ ، یم  وت  هب  رگید  یتعاس  ات  مناد  یم  هک  دوبن  رگا  تفگ : بیبح  .دهد  تراشب  ریخ  هب  ار  وت  ادخ 
 - درم نیا  هار  رد  هک  منک  یم  تیصو  ار  وت  تفگ : ملسم  .یتسه  تناید  یتسود و  لها  وت  هک  نیا  هچ  منک  لمع  نآ  هب  مونـشب و  ار 

.يوش هتشک  مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما 

نب اـی  هادیـس و  اـی   » ِداـیرف شزینک  درک و  میلـست  نیرفآ  ناـج  هب  ناـج  ملـسم ، .درک  مهاوـخ  نینچ  هبعک  يادـخ  هـب  تـفگ : بیبـح 
نب ثبش  .میتشک  ار  هجـسوع  نب  ملـسم  ام  هک  دندز  دایرف  یلاحـشوخ  اب  دعـس  نب  رمع  باحـصا  ماگنه  نیا  رد  .داد  رـس  هاتجـسوع »
ایآ .دینک  یم  لیدبت  تلذ  هب  ار  دوخ  تزع  دینک و  یم  كاله  دوخ  تسد  هب  ار  ناتدوخ  امش ، رب  گرم  تفگ : شنایفارطا  هب  یعبر 

گنج رد  دنا و  هتفای  تمظع  وا  هطـساو  هب  ناناملـسم  هک  ییاهاج  هچ  دـینک ؟ یم  یلاحـشوخ  ملـسم  لثم  یـصخش  ندـش  هتـشک  هب 
.تشک ار  ناکرشم  زا  رفن  شش  نیملسم ، رکشل  ندیسر  زا  شیپ  ناجیابرذآ 

ص:129

نآ ماجنا  راظتنا  رد  یهورگ  دـندناسر و  ماـجنا  هب  ار  هفیظو }  } دـهع نیا  یهورگ  دـندنام ) راداـفو  دوخ  دـهع  رب  ناـنمؤم  . 146 - 1
هیآ 23. بازحا ، هروس  .دنتسه 
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نولمحی الف  ًاسراف  نوثالث  نانثإ و  مه  امنإ  ًادـیدش و  ًالاتق  نیـسحلا  باحـصأ  لتاق  هل و  اوتبثف  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  لـمح  ّمث  لاـق :
نیسحلا نم  اوند  یتح  اولبقأف  هامرلا  نم  هئامسمخ  یف  ریمن  نب  نیصحلاب  دعـس  نب  رمع  اعدف  هوفـشک  ّالإ  هفوکلا  لهأ  نم  بناج  یلع 

دعس نبا  باحصأ  ردقی  مل  لاتقلا و  دتشا  راهنلا و  فصتنا  یتح  مهولتاق  مهلویخ و  اورقع  نأ  اوثبلی  ملف  لبنلاب  مهوقـشرف  هباحـصأ  و 
.ضعب نم  اهضعب  براقت  مهتینبأ و  عامتجال  دحاو  بناج  نم  ّالإ  مهوتأی  نأ 

نیسحلا باحصأ  نم  هعبرألا  هثالثلا و  ذخأ  اهب و  اوطیحیل  مهنامیأ  مهلئامـش و  نع  نم  هینبألا  اوضّوقیل  لاجرلا  دعـس  نب  رمع  لسرأف 
اهوقرحی نأ  دعـس  نب  رمع  رمأف  هنولتقی  هنوعرـصیف و  بیرق  نم  هنومریف  بهتنی  ضّوقی و  وه  لـجرلا و  یلع  نودـشیف  اـهنیب  نوللختی 

لاق لیق : .کلذک و  کلذ  ناک  اهوقرحأف و  .اهنم  مکیلإ  اوزوجی  مل  اولعف  ول  مهنإف  اهوقرحیلف  مهوعد  هباحصأل : نیسحلا  لاقف  .راّنلاب 
دحاو هجو  نم  ّالإ  مهنولتاقی  اولعج ال  هنع و  فرصنا  كاذ و  نم  ییحتساف  کّما ! کتلکث  ءاسنلا  تعزفأ  یعبر : نب  ثبش  هل 

راوس نانآ 32  .دـندیگنج  یتخـس  هب  ماـما  ناراـی  دـندرک و  تمواـقم  شربارب  یلو  دـش  رو  هلمح  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  نآ  زا  سپ 
زادناریت اب 500  ار  ریمن  نب  نیصح  دعـس ، رمع  .دنداد  یم  تسکـش  ار  نانآ  دندرب ، یم  شروی  هک  نایفوک  زا  تمـسق  ره  هب  دندوب و 

گنج .دش  یپ  نانآ  ياه  بسا  هک  يروط  هب  دندرک  نارابریت  ار  نانآ  دندش و  کیدزن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکـشل  هب  ات  داتـسرف 
هتـسویپ مه  هب  اه  همیخ  اریز  دنک ؛ هلمح  تسناوت  یم  وس  کی  زا  طقف  دعـس  رمع  رکـشل  اما  تفرگ  تدش  تفای و  همادا  زور  همین  ات 

.دوب

هس ماما ، نارای  .دنشاب  هتشاد  هطاحا  نانآ  رب  ات  دننزب  مه  رب  ماما  نارای  تسار  پچ و  زا  ار  اه  همیخ  هک  داتسرف  ار  يا  هدع  دعـس  رمع 
ار اه  نآ  دـندرب و  یم  هلمح  اه  نآ  رب  دـمآ ، یم  ندرک  بارخ  تراغ و  يارب  نمـشد  یتقو  دـندوب و  اهرداچ  ناـیم  رد  يرفن  راـهچ 

نیا رد  نوچ  دننز  شتآ  دیراذگب  دومرف : شنارای  هب  ماما  .دننزب و  شتآ  ار  اه  نآ  داد  روتسد  دعـس  رمع  .دنتـشک  یم  هدرک  ریگلفاغ 
.دش دوب ، هتفگ  ماما  هک  روط  نامه  دز و  شتآ  ار  اه  نآ  هفوک  رکشل  .دنسرب  امـش  هب  دنرذگب و  اه  نآ  زا  دنناوت  یمن  رگید  تروص 

نآ زا  دیشک و  تلاجخ  سپ.یتخادنا  عزف  عزج و  هب  ار  نانز  دوش ! ترادازع  تردام  تفگ : دعس  رمع  هب  یعبر  نب  تبش  یلقن  هب  انب 
دندرک یم  هلمح  وس  کی  زا  سپ  نآ  زا  تفر و  اج 
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.رمش باحصأ  نم  یبابضلا  هرذع  ابأ  اولتقف  نیقلا  نب  ریهز  باحصأ  ّدش  .(1) و 

نورشعلا هرشعلا و  رمع  باحـصأ  نم  لتقی  مهتّلقل و  مهیف  کلذ  نیبتیف  نانثإلا  دحاولا و  نیـسحلا  باحـصأ  نم  لتقی  لازی  و ال  لاق :
.مهترثکل مهیف  کلذ  نیبتی  الف 

هَّللاو اوبرتقا و ال  دق  ءالؤه  يرأ  ءادـفلا  کل  یـسفن  هَّللادـبع ! ابأ  ای  نیـسحلل : لاقف  سمـشلا  لاوز  يوادیـصلا  همامث  وبأ  يأر  و  لاق :
.اهتقو اند  یتلا  هالصلا  هذه  تیّلص  دق  یبر و  یقلأ  نأ  ّبحا  کنود و  لتقا  یتح  لتقت 

انع اوفکی  نأ  مهولس  لاق : مث  اهتقو  لوأ  اذه  معن  نیّلصملا  نم  هَّللا  کلعج  هالصلا  ترکذ  هل : لاق  ءامسلا و  یلإ  هسأر  نیـسحلا  عفرف 
.یّلصن یتح 

.دنتشک ، دوب رمش  ناهارمه  زا  هک  ار  یبابض  هرذعوباو  دندرک  يا  هلمح  نیق  نب  ریهز  ناتسود  اجنیارد 

زا نکیل  دوب ؛ صخشم  ناشدادعت  یمک  لیلد  هب  هک  دندش  یم  هتشک  رفن  ود  رفن و  کی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  زا  هتـسویپ 
.دش یمن  مولعم  دندوب ، دایز  نوچ  یلو  دش  یم  هتشک  رفن  تسیب  رفن و  هد  دعس ، رمع  باحصا 

تازابم همادا  رهظ و  زامن 

لوا تمسق 

یلو دش ، مهاوخ  هتشک  نم  وت  زا  شیپ  هدش و  کیدزن  نمشد  تیادف ! مناج  تفگ : ماما  هب  دش و  رهظ  هجوتم   (2) يوادیص همامثوبا 
: دومرف درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  شرـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .مشاب  هدـناوخ  ار  زامن  نیا  مراگدرورپ  تاقالم  زا  شیپ  مراد  تسود 

دیهاوخب اهنیا  زا  دومرف : سپـس  .تسا  تقو  لوا  نآلا  ییوگ  یم  تسرد  .دـهد  رارق  نارازگزاـمن  زا  ار  وت  ادـخ  يدرک  داـی  ار  زاـمن 
.میناوخب زامن  ات  دنراد  هگن  تسد 

ص:131

ياه همیخ  ندز  شتآ  هرابرد  یعبر  نب  ثبـش  ضارتعا  تسا و  توافتم  يردـق  مود  تمـسق  رد  فنخموبا  اب  مزراوخ  لقن  . 147 - 1
{. 5/438 يربطلا ، خیرات   } تسا رمش  هب  ماما  هداوناخ 

يدای وا  زا  ینیـسح  مایق  زا  شیپ  {. 395 برعلا ، باسنا  هرهمج   } تسا نادْـمه  هلیبق  زا  بیرُع و  نب  ورمع  نب  دایز  وا  ماـن  . 148 - 2
، يربطلا خیرات   ) تشاد هدـهع  رب  ار  ملـسم  هاپـس  زا  یـشخب  یهدـنامرف  دوب و  هفوک  رد  لیقع  نب  ملـسم  هارمه  همامثوبا  .تسا  هدـشن 

یگنوگچ هزرابم و  تاـیزج  ناـخّروم  اـما  فارـشالا 3/405 ؛) باسنا   ) دیـسر تداهـش  هب  ـالبرک  رد  ماجنارـس  وا  و 369 .)  5/364
هماـمثوبا لـتق  و  : » تسا تراـبع  نیا  اـب  هدـش  داـی  وا  زا  فـنخموبا  تیاور  رد  هک  يدروـم  نـیرخآ  .دـنا  هدرکن  ناـیب  ار  وا  تداـهش 

ار شیومعرـسپ  همامثوبا  : » تفگ دـیاب  هینک ، ندوب  عوفرم  لیلد  هب  هک  ( 5/441 يربطلا ، خیرات  « ) هل ًاودـع  ناک  هل  مع  نبا  يدـئاصلا 
«. دش هتشک  دوب ، وا  نمشد  هک  شیومعرسپ  تسد  هب  همامثوبا   » هک نیا  هن  تشک » دوب ، وا  نمشد  هک 
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ای کنم  لبقت  هَّللا و  لوسر  لآ  نم  تمعز  هالـصلا  لبقت  ال  رهاظم : نب  بیبح  هل  لاقف  کنم  لبقت  اهنإ ال  ریمن : نب  نیـصحلا  هل  لاـقف 
هباحـصأ هشوتحاـف  نیـصحلا  هنع  عقوو  سرفلا  ّبشف  سرفلا  هجو  بیبح  برـضف  بیبح  هیلع  لـمح  نیـصحلا و  هیلع  لـمحف  راـتخ !

.هوذقنتساف

هالـص مهب  یّلـص  یّتح  هباحـصأ  فصن  نم  وحن  یف  همامأ  امدقتف  یمامأ  امّدـقت  هَّللادـبع : نب  دیعـس  نیقلا و  نب  ریهزل  نیـسحلا  لاقف 
ماق ّالإ  الامش  انیمی و  نیـسحلا  ذخأ  امف  لبنلاب  هنومری  هل  فدهتـساف  نیـسحلا  مامأ  مّدقت  یفنحلا  هَّللادبع  نب  دیعـس  ّنأ  يور  .فوخلا 

ام هغلبأ  مالسلا و  ینع  کیبن  غلبأ  مهّللا ! دومث  داع و  نعل  مهنعلا  مهّللا ! لوقی : وه  ضرألا و  یلإ  طقـس  یتح  یمری  لاز  امف  هیدی  نیب 
فویسلا و برـض  نم  هب  ام  يوس  امهـس  رـشع  هثالث  هب  دجوف  تام  مث  کیبن  هیرذ  هرـصن  کلذب  تدرأ  ینإف  حارجلا  ملأ  نم  تیقل 

.حامرلا نعط 

: لوقی وه  ینزیلا و  هَّللادبع  نب  نمحرلا  دبع  جرخ  ّمث  لاق :

نادـناخ زا  زامن  ینک  یم  نامگ  راکبیرف ! يا  تفگ : وا  هب  رهاظم  نب  بیبح  .دوش  یمن  لوبق  وت  زا  زاـمن  نیا  تفگ : ریمن  نب  نیـصح 
دنلب ار  شناتـسد  بسا  .دز  ار  شبـسا  تروص  بیبح  درک و  هلمح  وا  هب  نیـصح  دوش !؟ یم  هتفریذـپ  وت  زا  دوش و  یمن  لوبق  ربماـیپ 

.دنداد شتاجن  هدش ، عمج  وا  رود  شنارای  .داتفا  نیصح  درک و 

فوخ زامن  شنارای  زا  یمین  هارمه  ماما  دندرک و  نینچ  اه  نآ  دیتسیاب و  نم  يولج  دومرف : هَّللادبع  نب  دیعـس  نیق و  نب  ریهز  هب  ماما 
پچ تمس  هب  یتکرح  ماما  هاگره  .دندز  یم  ریت  اب  ار  وا  داتـسیا ، ماما  يولج  یفنح  هَّللادبع  نب  دیعـس  نوچ  هک  هدش  تیاور  .دناوخ 

ار هلمج  نیا  داتفا و  نیمز  رب  اهریت  رثا  رب  هک  نآ  ات  دـش  یم  اجباج  وا  لثم  داتـسیا و  یم  ماـما  يوربور  مه  دیعـس  درک ، یم  تسار  و 
درد و زا  نم  هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  مالـس  تربمایپ  هب  نم  فرط  زا  نک و  تنعل  دومث ، داع و  موق  دننام  ار  نانیا  ایادـخ ! تفگ : یم 
وا ندب  رب  ریت   13 اه ، هزین  اهریشمش و  تبرض  زا  ریغ  تفر و  ایند  زا  سپس  .تسا  ربمایپ  هیرذ  يرای  مفده  یلو  مدیـشک  هچ  تحارج 

.دنتفای

: دناوخ زجر  نینچ  تفر و  نادیم  هب  ینزی  هَّللادبع  نب  نمحّرلادبع  وا  زا  سپ 

ص:132
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نزی لآ  نم  هَّللادبع  نبا  انأ 

نسح نیسح و  نید  یلع  ینید 

نمیلا نم  یتف  برض  مکبرضأ 

نمتؤملا دنع  زوفلا  كاذب  وجرأ 

: لوقی وه  ینزاملا و  میلس  نب  ییحی  هدعب  نم  جرخ  مث  .لتق  یتح  لتاقف  لمح  ّمث 

ًالصیف ًابرض  مویلا  ّنبرضال 

الصأتسم يدعلا  یف  یفحلط  ًابرض 

اللهم مهنع و ال  ازجاع  ال 

البشألا یمحی  ثیللا  ّالإ  انأ  ام 

: لوقی وه  يرافغلا و  هّرق  یبأ  نب  هّرق  هدعب  نم  جرخ  مث  .لتق  یتح  ًادیدش  ًالاتق  لتاقف  لمح  ّمث 

راّفغ ونب  ًاقح  تملع  دق 

رازن ینب  دعب  فدنخ  و 

يراضلا ربزهلا  ثیللا  یننأب 

راّجفلا رشعم  ّنبرضأل 

راّتب رکذ  بضع  دحب 

رابغلا هملظ  یف  یل  عشی 

راربألا هداسلا  هادهلا  نود 

راتخملا دمحأ  یبنلا  طهر 

ییادخ زا  منز و  یم  ار  امش  نمی  لها  زا  یناوج  دننامه  .متسه  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  نید  رب  نزی و  نادناخ  زا  هَّللادبع  نم  »
«. مراد تداعس  دیما  تسا ، نم  هاگ  هیکت  هک 
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: تفگ تفر و  نادیم  هب  ینزام  میلس  نب  ییحی  وا  زا  سپ 

یم رارف  هن  مناوتان و  نانآ  اب  ییورایور  زا  هن  .دنک  دوبان  ار  نمشد  هک  مکحم  یتبرض  .دز  مهاوخ  هدنّرب  يا  هبرـض  هب  ار  امـش  زورما  »
«. منک یم  عافد  اهریش  هچب  زا  هک  متسه  يریش  نانوچ  .منک 

ص:133
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: دناوخ نینچ  دمآ و  نوریب  يرافغ  هّرق  یبا  نب  هّرق  وا  زا  سپ  .دیسر  تداهش  هب  ات  دیگنج  درک و  هلمح  سپس 

ریـشمش اب  ار  ناراکدب  عمج  ما و  يراکـش  هشیب  ریـش  نم  هک  دنناد  یم  تقیقح  هب   (1) دنتسه رازن  هخاش  هک  رـضم  هلیبق  رافغ و  ینب  »
یم عافد  هدیزگرب ، ِربمایپ  نادناخ  ناگرزب  كاپ و  نارگتیادـه  زا  منز و  یم  دراد ، عاعـش  دولآرابغ ، یکیرات  رد  هک  يا  هدـنّرب  زیت و 

«. منک

: لوقی وه  یلهاکلا و  سنأ  نب  کلام  هدعب  نم  جرخ  مث  .لتق  یتح  لتاقف  لمح  ّمث 

نادود مث  لهاک  تملع  دق 

نالیع سیق  نویفدنخلا و  و 

نارقألل هفآ  یموق  ّنأب 

ناسرفلا کلت  دیس  یننا  و 

: لوقی وه  یفعجلا و  عاطم  نب  رمع  هدعب  نم  جرخ  مث  .لتق  یّتح  لتاقف  لمح  مث 

عاطم یبأ  فعج و  نبا  انأ 

عاّطق فهرم  ینیمی  یف  و 

عامل هنانس  رمسأ  و 

عاعش هئوض  نم  هل  يری 

عارقلا یموی  یف  یل  باط  دق 

عافدلا هل  نیسح و  نود 

: لوقی وه  يدسألا و  رهاظم  نب  بیبح  هدعب  نم  جرخ  مث  .لتق  یتح  لتاقف  لمح  ّمث 

رهظم یبأ  بیبح و  انأ 

رعست برح  ءاجیه و  سراف 

رثکأ دیدعلا  دنع  متنأف 

رهظأ هّجح و  یلعأ  نحن  و 
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ردغ جایهلا  دنع  متنأ  و 

ربصأ مکنم و  یفوأ  نحن  و 

: دناوخ ار  زجر  نیا  دمآ و  یلهاک  سنا  نب  کلام  وا  زا  سپ  .دش  هتشک  ات  درک  هلمح  سپس 

نیا سییر  نم  دنتـسه و  ناعاجـش  تفآ  لهاک ) ینب   ) ام هلیبق  هک  دـنناد  یم  نالیع  سیق  رـضم و  نادود و  لهاک و  لـیابق  ناـمدرم  »
.دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  درب و  هلمح  وا  منارواگنج .»

متـسد رد  .دراد  ماـن  عاـطم  مردـپ  متـسه و  یفعج  هلیبـق  زا  نم   » (2): تفگ نینچ  دـمآ و  نادـیم  هـب  یفعج  عاـطم  نـب  رمع  هاـگ  نآ 
هیاـم نم  يارب  .تسا  عطاـس  عاعـش  نآ ، رون  زا  هک  يروط  هب  دـنز  یم  قرب  نیکمن  گـنر  هب  شناـکیپ  .تسا  هدـنّرب  زیت و  يریـشمش 

.دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  درک و  هلمح  مه  وا  منک .» عافد  وا  زا  منزب و  ریشمش  مالسلا  هیلع  نیسح  ربارب  رد  هک  تسا  یتقو  شوخ 

ندش رو  هلعـش  ماگنه  هک  رّهظم  مردپ  بیبح و  منم  : » دـناوخ یم  روط  نیا  دـش و  نوریب  نادـیم  هب  يدـسا  رهاظم  نب  بیبح  هاگ  نآ 
یم هلیح  ندیگنج  رد  امش  .میرتراکشآ  رتالاب و  تیناقح ، رد  ام  یلو  تسا  دایز  ناتدادعت  امـش  .مرواگنج  راوس  کت  گنج ، شتآ 

«. میرباص رادافو و  ام  یلو  دینک 

ص:134

رافِغ هفیاط  .تسا  رضم  ردپ  مه  رازن  .دندناوخ  وا  مان  هب  ار  رضم  ونب  شگرم  زا  دعب  هک  تسا  رـضم  نب  سایلا  ِنز  فدنخ » . 149 - 1
.دنتسه فدنخ  سایلا و  لسن  زا 

رد عاطم  ياج  هب  هدرک و  تبث  عادـک  نب  ...لفغم  نب  ردـب  ار  نآ  هدـنیوگ  مان  هدروآ و  ار  رعـش  نیا  لوا  عرـصم  يرذـالب  . 150 - 2
.درادن ار  زجر  نیا  مان و  ود  نیا  يربط  {. 3/405 فارشالا ، باسنا   } تسا هدروآ  عادک  زجر ،
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: لوقی لمحی و  لعج  لتاق و  ّمث 

ًادادعأ انل  متنک  ول  مسقا 

ًاداتکألا متیلو  مکرطش  وأ 

ًادآ ًابسح و  موق  ّرش  ای 

ًادانع رشعم  ّدشأ  ای  و 

هسأر ّزتحاف  یمیمتلا  لزن  عقوف و  فیـسلاب  هسأر  یلع  ریمن  نبا  نیـصحلا  هبرـضف  موقیل  بهذف  هنعطف  میمت  ینب  نم  لجر  هیلع  لمحف 
هقّلعف هسأر  ذخأ  میرص و  نب  لیدب  هل  لاقی  لجر  هلتق  لب  لیق : یباحصأ و  هامح  یسفن و  بستحأ  هَّللا  دنع  لاقف : نیـسحلا  هلتقم  ّدهف 

نم جرخ  ّمث  لاق : .هسأر  ذـخأ  هلتق و  هیلع و  بثوف  قهارم  ریغ  مالغ  وه  رهاظم و  نب  بیبح  نبا  هآر  هفوکلا  لخد  املف  هسرف  قنع  یف 
: مهیلع لمحی  وه  لوقی و  لعجف  دوسأ  ادبع  ناک  يرافغلا و  رذ  یبأ  یلوم  نوج  هدعب 

دوسألا برض  راجفلا  يری  فیک 

دّنهملا عطاقلا  یفرشملاب 

دمحم ینب  نم  رایخلا  یمحأ 

دیلا ناسللاب و  مهنع  ّبذأ 

دروملا دنع  زوفلا  كاذب  وجرأ 

دّحوملا دحاولا  هلإلا  نم 

ار امـش  تیعمج  زا  یـشخب  ای  دوب  يواـسم  امـش  اـب  اـم  دادـعت  رگا  هک  مروخ  یم  مسق  : » تفگ یم  هلمح  ماـگنه  دـیگنج و  هاـگ  نآ 
ینب زا  يدرم  نانمـشد .» نیرتزوت  هنیک  يا  تردـق و  هداوناـخ و  ثیح  زا  هورگ  نیرتدـب  يا  .دـیدرک  یم  رارف  هورگ  هورگ  میتـشاد ،

یمیمت درم  داتفا و  دز و  وا  رـس  رب  ریـشمش  اب  ریمن  نب  نیـصح  دزیخرب  تساوخ  نوچ  .دز  يا  هبرـض  وا  هب  دش و  رو  هلمح  وا  رب  میمت 
یم دـنوادخ  باسح  هب  ار  مراد  اوه  ناراـی  دوخ و  گرم ) : ) دومرف دوب و  هدـنهد  ناـکت  ماـما  يارب  بیبح  لـتق  .درک  ادـج  ار  شرس 

.مراذگ

بیبح دنزرف  دش  دراو  هفوک  هب  نوچ  .تخیوآ  شبسا  ندرگ  هب  دیرب و  ار  شرس  تشک و  میرُص  نب  لیُدب  ار  بیبح  دنا  هتفگ  یخرب 
.تفرگ ار  ردپ  رس  تشک و  ار  وا  هدرک  هلمح  وا  هب  دید و  ار  وا  دوب ، غلاب  ریغ  یناوجون  هک 

ياه هبرـض  ناراکدب ، : » تفگ یم  درک و  هلمح  وا  .تفر  نادیم  هب  دوب  یهایـس  مالغ  هک  يرافغ  رذوبا  هتـسباو  نوج  بیبح ، زا  سپ 
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نانآ زا  نابز  تسد و  اب  منک و  یم  تیامح  دمحم  لآ  ناگتـسیاش  زا  نم  دننیب ؟ یم  هنوگچ  ار  يدـنه  هدـنرب  ریـشمش  اب  هایـس  ناسنا 
«. دنک مراگتسر  تمایق  زور  رد  هناگی  يادخ  هک  نآ  دیما  هب  .منک  یم  عافد 

ص:135
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: لوقی لعجف  یحبصألا  لقعم  نب  سینأ  هدعب  نم  جرخ  ّمث  .لتق  یتح  لتاق  و 

لقعم نبا  انأ  سینأ و  انأ 

لصیف فیس  لصن  ینیمی  یف  و 

لطسقلا نیب  تاماهلا  هب  ولعأ 

یلجنیف هبطخ  لیزأ  یّتح 

لضفملا لضافلا  نیسحلا  نع 

لسرم ریخ  هَّللا  لوسر  نبا 

: لوقی وه  یفعجلا و  رصاهم  نب  دیزی  هدعب  نم  جرخ  ّمث  .لتق  یّتح  لتاقی  لزی  مل  لمح و  مث 

رصاهم یبأ  دیزی و  انأ 

رداخ نیرعلا  یف  نیرع  ثیل 

رصان نیسحلل  ینإ  ّبر  ای 

رجاه كرات و  دعس  نبال  و 

: لوقی لعجف  نیسحلا  نذؤم  وه  قورسم و  نب  جاجحلا  هدعب  نم  جرخ  ّمث  .لتق  یتح  لتاق  لمح و  مث 

ًایدهم ًایداه  نیسح  مدقأ 

ایبنلا كّدج  یقلن  مویلا 

ًایلع العلا  اذ  كابأ  مث 

ایلولا اضرلا  ریخلا  نسحلا  و 

ایمکلا یتفلا  نیحانجلا  اذ  و 

ایحلا دیهشلا  هَّللا  دسأ  و 

ریشمش هک  متسه  لقعم  نب  سینا  نم  : » دناوخ زجر  دمآ و  نوریب  یحبـصم  لقعم  نب  سینا  وا  زا  سپ  .دش  هتـشک  ات  درک  دربن  مه  وا 
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«. میادزب رابغ  ادخ  لوسر  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیسح  هرهچ  زا  ات  منارپ  یم  نآ  اب  ار  اهرس  رابغ ، درگ و  نایم  رد  .مراد  تسد  رد  هدنرب 

: دناوخ یم  تفر و  نادیم  هب  یفعج  رصاهم  نب  دیزی  سپس  .دیسر  تداهش  هب  ات  دیگنج  هتسویپ  درک و  هلمح  مه  وا 

مه وا  منادرگ .» يور  دعس  نبا  زا  منک و  یم  يرای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نم  ایادخ ! .ما  هشیب  ریش  نوچمه  رـصاهم  دنزرف  دیزی  نم  »
.دش هتشک  ات  درک  دربن 

مود تمسق 

: دناوخ زجر  نینچ  دمآ و  نادیم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نذؤم  قورسم  نب  جاجح  سپس 

تردپ نینچمه  .درک  میهاوخ  تاقالم  ار  وت  ّدج  زورما  ام  هک  ور  شیپ  هب  هدننک ! تیاده  هدـش و  تیادـه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يا  »
تاقالم ار  هزمح )  ) هدنز دیهش  هَّللادسا ، و  رفعج )  ) نیحانجلاوذ دونشخ و  راکوکین و  مالسلا  هیلع  نسح  ماقمالاو و  مالسلا  هیلع  یلع 

«. درک میهاوخ 

ص:136
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: لوقی وه  یلجبلا و  نیقلا  نب  ریهز  هدعب  نم  جرخ  مث  .لتق  یتح  لتاقف  لمح  ّمث 

نیقلا نبا  انأ  ریهز و  انأ 

نیسح نع  فیسلاب  مکدوذأ 

نیطبسلا دحأ  ًانیسح  ّنإ 

نیزلا یقتلا  ّربلا  هرتع  نم 

نیملا ریغ  هَّللا  لوسر  كاذ 

نیش نم  يرأ  مکبرضأ و ال 

تمّدقت یتلا  تایبالا  ایدـهم » ًایداه  نیـسح  مدـقأ  : » لاق هفتک و  یلع  برـض  نیـسحلا و  یلع  فقو  هلمحلا  دارأ  امل  اریهز  ّنأ  يور  و 
یبعـشلا و هَّللادـبع  نب  ریثک  هیلع  ّدـشف  .ًادـیدش  ًالاتق  لتاق  ّمث  قورـسم  نب  جاجحلا  مأ  اـهؤشنم  وهأ  يردأ  ـالف  قورـسم  نب  جاـجحلل 

هدرق مهخسم  نیّذلا  نعل  کلتاق  هَّللا  نعل  و  ریهز ! ای  هَّللا  ّکندعبی  ال  ریهز : عرص  نیح  نیسحلا  لاقف  هالتقف  یمیمتلا  سوأ  نب  رجاهم 
.ریزانخ و 

: لوقی وه  یفنحلا و  هَّللادبع  نب  دیعس  هدعب  نم  جرخ  مث 

ًادمحأ یقلن  مویلا  نیسح  مدقأ 

يدنلا اذ  ًایلع  ریخلا  کخیش  و 

ادعسألا یفاو  ردبلاک  ًانسح  و 

ادیصألا ناجهلا  مرقلا  کمع  و 

ادسألا هلإلا  ثیل  هزمح  و 

ادعص ولعن  سودرفلا  هّنج  یف 

نینچ دش و  نوریب  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نذؤم  هک  یلجب  نیق  نب  ریهز  وا  زا  سپ  .دـش  هتـشک  ات  دـیگنج  درک و  هلمح  مه  وا 
نیطبس زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  .منک  یم  عافد  امـش  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  ریـشمش  اب  هک  منیق  دنزرف  ریهز  نم  : » تفگ

گنن و منز و  یم  ار  امـش  نم  .دـیوگ  یمن  غورد  هک  تسادـخ  لوسر  وا  .دـنبوخ  راـکزیهرپ و  كاـپ و  يدرم  نادـناخ  زا  هک  تسا 
«. منیب یمن  راک  نیا  رد  یتشز 
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، دش لقن  قورـسم  نب  جاجح  زا  هک  يراعـشا  دز و  ترـضح  نآ  هناش  رب  دـمآ و  ماما  دزن  درک  هلمح  دـصق  ریهز  نوچ  هک  دـنا  هتفگ 
؟ ریهز ای  هدوب  جاجح  راعشا ، نیا  هدنیارس  میناد  یمن  نیاربانب  ..ور » شیپ  يدهم ! يداه و  مالسلا  هیلع  نیسح  يا  دناوخ :

رب وا  یتقو  .دنتـشک  ار  وا  دندرب و  هلمح  وا  رب  یمیمت  سوا  نب  رجاهم  یبعـش و  هَّللادبع  نب  ریثک  هک  نآ  ات  درک  یتخـس  گنج  ریهز ،
تنعل ار  ناگدش  خسم  هک  هنوگ  نآ  دـنک  تنعل  ار  تلتاق  و  ریهز ! يا  دـنکن ، رود  شتمحر  زا  ار  وت  ادـخ  دز : دایرف  ماما  داتفا  نیمز 

.دومرف

رفعج و نسح و  یلع و  ربمایپ و  زورما  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يا  ور  شیپ  : » تفگ دش و  جراخ  یفنح  هَّللادـبع  نب  دیعـس  هاگ  نآ 
« تفر میهاوخ  الاب  ار  تشهب  تاجرد  دید و  میهاوخ  ار  مالسلا  مهیلع  هزمح 
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(1).

.لتق یّتح  لتاق  لمحف و 

.ملعأ هَّللاو  عاطملا  یبأ  نب  ورمع  نب  دیوسل  تایبألا  هذه  ّنأ  يوُر  و 

ناک هدـی و  ابـضاخ  ناک  ئطخی و  الف  ماهـسلاب  مهیمری  لعج  عفان و  نب  لاله  لیق : یلمجلا و  لاله  نب  عفان  هدـعب  نم  جرخ  ّمث  لاـق :
: لوقی یمری و 

اهقاوفأ هملعم  اهب  یمرأ 

اهقافشإ اهعفنی  سفنلا ال  و 

اهقافخأ اهب  يرجی  همومسم 

اهقاشر اهضرأ  نألمتل 

: لوقی وه  لمح و  هّلتساف و  هفیس  مئاق  یلإ  برض  ّمث  هماهس  تینف  یتح  مهیمری  لزی  ملف 

یلمجلا ینمیلا  مالغلا  انأ 

یلع نیسح و  نید  یلع  ینید 

یلمأ اذهف  مویلا  لتقا  نإ 

یلمع یقالأ  ییأر و  كاذ  و 

هدانج هدعب  نم  جرخ  ّمث  .هقنع  برضف  نشوجلا  يذ  نب  رمش  ماقف  ًاریـسأ  هوذخأ  هیدضع و  موقلا  رـسک  یتح  ًالجر  رـشع  هثالث  لتقف 
: لوقی وه  يراصنألا و  ثرحلا  نب 

(2) .دش هتشک  ات  دیگنج  درب و  هلمح  سپ 

.دناد یم  رتهب  ادخ  تسا و  عاطم  یبا  نب  ورمع  نب  دیوس  زا  تایبا  نیا  هک  هدش  تیاور 

هک وا  .تفر  یمن  اـطخ  شیاـهریت  درک و  يزادـناریت  هب  عورـش  دـش و  نوریب  عفاـن  نب  لـاله  یلقن  هب  یلمج و  لـاله  نب  عفاـن  سپس 
منک یم  رپ  اه  نآ  زا  ار  نیمز  باترپ و  ار  مومسم  راد  ناشن  ياهریت  نیا  : » تفگ یم  يزادناریت  ماگنه  دوب  هدرک  باضخ  ار  شتـسد 

دیـشک و نوریب  هتفرگ  ار  ریـشمش  هتـسد  سپ  .دش  مامت  شیاهریت  ات  درک  يزادـناریت  هتـسویپ  وا  درادـن .» يدوس  مه  ناج  زا  سرت  و 
هب موش  هتـشک  زورما  رگا  .متـسه  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  یلع و  نید  رب  هک  لـمج  هلیبق  زا  ینمی  مـالغ  منم  : » تفگ دـش و  رو  هلمح 
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«. دید مهاوخ  ار  دوخ  لمع  تسا و  نیا  مداقتعا  .ما  هدیسر  میوزرآ 

ثراح نب  هدانج  وا  زا  سپ  .دز  ار  وا  ندرگ  تساخرب و  رمش  .دندرک  شریسا  دنتسکش و  ار  شناوزاب  هک  نآ  ات  تشک  ار  رفن  وا 13 
: دناوخ زجر  نینچ  دش و  نوریب  يراصنا 

ص:138

.دوش عوجر  راعشا  نتم  هب  .تسا  يرعش  هیفاق  يارب  رتشیب  هک  هدش  نایب  رفن  راهچ  نیا  يارب  یتافص  راعشا ، رد  . 151 - 1
ماما ندناوخ  زامن  ماگنه  یفنح  دیعس  هک  درک  شرازگ  لبق ، هحفـص  هس  ود  وا  .تسا  هتفر  اطخ  هب  مه  اجنیا  رد  یمزراوخ  . 152 - 2

خیرات  } دنا هتسناد  زامن  ماگنه  ار  وا  تداهـش  مه  رگید  ناخّروم  .دیوگ  یم  نخـس  وا  تداهـش  دربن و  زا  هرابود  اجنیا  دش و  هتـشک 
زامن ًالصا  و  ( 5/109 حوتفلا ،  ) هدروآ ار  دیعـس  ياـهزجر  دربن و  نیا  طـقف  مثعا  نبا  و  { 3/403 فارشالا ، باسنا  5/441 ؛ يربطلا ،

.تسا هدرکن  شرازگ  ار  ماما 
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ثکانب راوخب و ال  تسل 

ثراحلا نبا  انأ  هدانج  انأ 

یثراو موقی  یتح  یتعیب  نع 

ثکام دیعصلا  یف  ولش  قوف  نم 

: لوقی دشنی و  وه  هدانج و  نب  ورمع  هدعب  نم  جرخ  ّمث  .لتق  یتح  لتاقی  لزی  مل  لمحف و 

همرأ دنه و  نبا  نم  قانخلا  قضأ 

راصنألا سراوفب  هرقع  یف 

مهحامر نیبضخم  نیرجاهم  و 

راّفکلا مد  نم  هجاجعلا  تحت 

دمحم یبنلا  دهع  یلع  تبضخ 

راّجفلا مد  نم  بضخت  مویلاف 

رشاعم ءامد  نم  بضخت  مویلا  و 

رارشألا هرصنل  نآرقلا  اوضفر 

اونثنا ردبب و  مهراثب  اوبلط 

راّطخلا انقلاب  تافهرملاب و 

ًابراضم لازأ  یبر ال  هَّللاو 

راّتب فهرمب  نیقسافلل 

بجاو ّقح  مویلا  یلع  اذه 

راوح قناعت و  موی  ّلک  یف 

يدـی نیب  لتاقف  جرخا  ینب ! ای  تلاقف : هدـنع  هّما  تناک  هکرعملا و  یف  هوبأ  لتق  ٌباش  هدـعب  نم  جرخ  ّمث  .لتق  یتح  لتاقف  لـمح  ّمث 
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! لعفأ لاقف : .لتقت  یتح  هَّللا  لوسر  نبا 

دیآ و مدسج  رس  رب  مثراو  ات  مگنج  یم  ما و  یقاب  دوخ  تعیب  رب  هکلب  متسین ، نکـش  نامیپ  فیعـض و  هک  ثراح  دنزرف  هدانج  منم  »
«. دهد همادا  ار  مهار 

.دش هتشک  ات  دیگنج  هتسویپ  درک و  هلمح  وا 

راصنا و ناراوس  ناـیم  رد  ار  وا  نک و  گـنت  دـیزی )  ) دـنه رـسپ  رب  ار  هصرع  : » دـمآ نادـیم  هب  راعـشا  نیا  اـب  هداـنج  نب  ورمع  سپس 
زا اه  هزین  زورما  .ناقـساف  نوخ  زا  زورما  دوب و  نیگنر  رافک  نوخ  هب  ناـشیاه  هزین  ربماـیپ ، ناـمز  ياـهدربن  رد  هک  زادـنیب  نارجاـهم 
اب دنریگب و  ار  ردب  ماقتنا  دنهاوخ  یم  نانیا  .دوش  یم  نیگنر  دنتـشاذگ ، رانک  ار  نآرق  ناراکدـب ، دـماشوخ  يارب  هک  یهورگ  نوخ 

ندش زیوالگ  زور  و  گنج -  ره  رد  زورما و  راک ، نیا  منز و  یم  هدنّرب  ریشمش  اب  ار  ناقساف  هتسویپ  .دننزب  زیت  ياه  هزین  اهریشمش و 
.دوب هدـش  هتـشک  هکرعم  نآ  رد  شردـپ  هک  دـمآ  یناوج  وا  زا  سپ  .دـش  هتـشک  اـت  دـیگنج  درک و  هلمح  وا  تسا .» بجاو  نم  رب  - 

.درک مهاوخ  نینچ  تفگ  .يوش  هتشک  ات  نک  دربن  ربمایپ  رسپ  شیپاشیپ  ور و  نادیم  هب  تفگ : دوب  رضاح  هنحص  رد  هک  شردام 
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: لوقی وه  جرخف و  هَّللا ! لوسر  نبای  ینترمأ  یما  باشلا : لاقف  .هجورخ  هرکت  همأ  لعل  هوبأ و  لتق  باش  اذه  نیسحلا : لاقف  .جرخف 

ریمألا معن  نیسح و  يریمأ 

ریذنلا ریشبلا  داؤف  رورس 

هادلاو همطاف  یلع و 

ریظن نم  هل  نوملعت  لهف 

ّمث یبلق ! رورس  ینیع و  هرق  ای  ینب ! ای  تنسحأ  هل : تلاق  هسأر و  هما  تذخأف  نیسحلا  رکسع  یلإ  هب  یمر  هسأر و  ّزح  لتقف و  لتاق  ّمث 
: لوقت یه  موقلا و  یلع  تلمح  همیخ و  دومع  تذخأ  هتلتقف و  ًالجر  اهنبا  سأرب  تمر 

هفیعض اسنلا  یف  زوجع  انأ 

هفیحن هیواخ  هیلاب 

هفینع هبرضب  مکبرضأ 

هفیرشلا همطاف  ینب  نود 

.اهل اعد  اهفرصب و  نیسحلا  رمأف  امهتلتقف  نیلجر  تبرضف 

: تفگ وا  .دشابن  گنج  رد  وا  تکرـش  هب  لیام  شردام  دیاش  هدش و  هتـشک  شردپ  ناوج ، نیا  دومرف : ماما  دش ، دربن  راپـسهر  نوچ 
تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ما  هدنامرف  : » دوب نینچ  دناوخ  یم  وا  هک  يزجر  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  تسا  هداد  روتـسد  نینچ  مردام  هکلب 
دوجو اب  ایآ  .دـنیوا  نیدـلاو  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  .تسا  ریذـن  ریـشب و  ربمایپ  لد  ینامداش  وا  .تسا  یهدـنامرف  بوخ  هچ  و 

؟» دیراد غارس  شیارب  يریظن  ینیدلاو -  تافص و  نینچ 

يا مرسپ ، يا  تنسحا  تفگ : تشادرب و  ار  رس  شردام  .دنتخادنا  ماما  رکشل  يوس  هب  دندیرب و  ار  شرـس  دش و  هتـشک  ات  دیگنج  وا 
دومع هاگ  نآ  .تشک  ار  يدرم  نآ  اب  درک و  باـترپ  نمـشد  يوس  هب  ار  شدـنزرف  رـس  سپـس  مبلق ! هدـننک  داـش  يا  ما و  هدـید  رون 

اب ار  امـش  یلو  .مفیحن  هدوـسرف و  هداـتفا و  راـک  زا  فیعـض و  ینزریپ  نم  تفگ : یم  درب و  هلمح  نمـشد  هب  تشادرب و  ار  يا  همیخ 
ددرگرب و دومرف  ماما  .تشک  دز و  ار  درم  ود  وا  .منک  یم  عافد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  راوگرزب  نادنزرف  زا  منز و  یم  تخـس  یتبرض 

درک اعد  شیارب 
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(1).

: لوقی وه  يراصنألا و  هظرق  نب  ورمع  جرخ  ّمث 

راصنألا هبیتک  تملع  دق 

رامذلا هزوح  یمحأ  ینأ 

راش سکن  ریغ  مالغ  برض 

يراد یتجهم و  نیسح  نود 

: لوقی لعج  هورع و  نب  نمحّرلا  دبع  هدعب  نم  جرخ  مث  .لتق  یتح  ًادیدش  ًالاتق  لتاقف  لمح  ّمث 

رافغ ونب  ًاقح  تملع  دق 

رازن ینب  دعب  فدنخ  و 

رارشألا رشعم  نبرضأل 

راتبلا مراصلا  یفرشملاب 

: لاق عنصت ؟ نأ  کسفن  یف  ام  بذوش ! ای  لاقف : رکاش  یلوم  بذوش  هعم  يرکاشلا و  بیبش  نب  سباع  ءاج  و  لاق : .لتق  یتح  لتاق  ّمث 
نإف كریغ  بستحا  امک  کبستحی  کبستحأ و  هَّللادبع  یبأ  يدی  نیب  مّدقتف  کب  ّنظلا  کلذ  هل : لاقف  لتقا  یتح  لتاقا  عنـصأ ! ام  و 

.باسحلا وه  امنإ  مویلا و  دعب  لمع  هناف ال  هیلع  انردق  ام  لکب  رجألا  هیف  بلطن  نأ  انل  یغبنی  مویلا  اذه 

: تفگ دش و  نوریب  يراصنا  هظرق  نب  ورمع  سپس 

ناج دنلب ، رس  یمالغ  دننام  هب  منک و  یم  عافد  تسا -  مزال  ناشتظافح  هک  ینادناخ   ) مرح لها  زا  نم  هک  دناد  یم  راصنا  ناهورگ  »
.دش هتشک  ات  دیگنج  مه  وا  درک .» مهاوخ  ادف  مالسلا  هیلع  نیسح  هار  رد  ار  ملام  و 

: تفگ دمآ و  نادیم  هب  هورع  نب  نمحّرلادبع  هاگ  نآ 

.دش هتشک  ات  دیگنج  مه  وا  منز .» یم  هدنّرب  زیت و  یفرشم  ریشمش  اب  ار  رارشا  هورگ  نم  هک  دنناد  یم  قح  هب  شیرق  رافغ و  هلیبق  »

موس تمسق 

يراد دصق  تفگ : هدمآ  بذوش  شیپ  سباع  .دندوب  رـضاح  هنحـص  رد  رکاش  هلیبق  هتـسباو  بذوش  هارمه  يرکاش  بیبش  نب  سباع 
سپ .دور  یمن  راظتنا  نیا  زج  وت  زا  تفگ : بذوش  .موش  هتـشک  ات  مگنج  یم  نم  تفگ : سباـع  ینک ؟ یم  هچ  وت  تفگ : ینک ؟ هچ 
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ادـخ ياضر  يارب  ار  نارگید  گرم  وا  هک  نانچ  مینک  لمحت  ادـخ  يارب  ار  تگرم  وا  نم و  اـت  ورب  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبا  دزن  هب 
تسین و لمع  يارب  یهار  نیا ، زا  دـعب  نوچ  مینک  بلط  ار  یهلا  شاداپ  میناوت  یم  هک  يا  هزادـنا  هب  دـیاب  زورما  .تسا  هدرک  لمحت 

.دوب دهاوخ  باسح  زور  اهنت 

ص:141

يرگید ياج  رد  رگا  دننک  اشامت  هیقب  دـشکب و  ار  رفن  ود  حلـسم ، نادـند  ات  درم  همه  نآ  نایم  رد  توترف  ینزریپ  هک  نیا  . 153 - 1
عبانم رد  رـسپ  ردام و  نیا  يارجام  لصا  .تساروشاع  ناتـساد  ياه  هدوزفا  زا  تسین و  هتفریذـپ  ـالبرک  ناـیرج  رد  دـشاب  لوقعم  مه 

.دراد دوجو  رظن  فالتخا  ریمالا » معن  نیسح و  يریما   » يابیز زجر  هدنیوگ  هرابرد  هدماین و  ربتعم 
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یلإ ّبحأ  یلع و ال  ّزعأ  دیعب  بیرق و ال  ضرألا  رهظ  یلع  یـسمأ  ام  هَّللاو  امأ  هَّللادبع ! ابأ  ای  هل : لاق  نیـسحلا و  یلع  ملـسف  مدقت  ّمث 
دهشأ هَّللادبع ! ابأ  ای  کیلع  مالسلا  تلعفل  یمد  یسفن و  نم  یلع  ّزعأ  یشب ء  لتقلا  میـضلا و  کنع  عفدأ  نأ  یلع  تردق  ول  کنم و 

یف هتدـهاش  تنک  دـق  هتفرع و  ـالبقم  هتیأر  اـملف  میمت : نب  عیبر  لاـق  .مهوحن  فیـسلاب  یـشم  ّمث  کـیبأ  يدـه  كادـه و  یلع  ینأ 
الأ يدانی : ذخأف  .مکنم  دحأ  هیلإ  ّنجرخی  بیبش ال  نبا  اذه  دوسالا  دسأ  اذه  سانلا ! اهیأ  موقلل : تلقف  سانلا  عجـشأ  ناکف  يزاغملا 

هرفغم هعرد و  یقلأ  کلذ  يأر   (1) املف .بناج  ّلک  نم  هراجحلاب  یمرف  هراجحلاب  هوخـضرأ  دعـس : نب  رمع  لاقف  لجر ؟ الأ  لجر ؟
يدـیأ یف  هسأر  تیأرف  لتقف  بناج  ّلک  نم  هیلع  اوفطعت  مث  سانلا  نم  نیتئاـم  نم  رثکأ  درطی  هتیأر  دـقل  هَّللاوف  ساـنلا  یلع  ّدـش  ّمث 

قرفف دحاو  ناسنإ  هلتقی  مل  هَّللاو  اذه  اومـصتختال  دعـس : نب  رمع  لاقف  هتلتق ! انأ  لوقی : اذه  و  هتلتق ! انأ  لوقی : اذـه  هّدـع  يوذ  لاجر 
.لوقلا اذهب  مهنیب 

! هَّللادبع ابأ  ای  کیلع  مالسلا  الاقف : نایرافغلا  نمحرلا  دبع  هَّللادبع و  ءاج  ّمث 

رتزیزع و یسک  نم  يارب  کیدزن ، رود و  زا  نیمز  يور  رب  مسق  ادخ  هب  هَّللادبع ! وبا  يا  تفگ : درک و  مالس  دمآ و  ماما  شیپ  سباع 
یبا يا  وت  رب  دورد  .درک  مهاوخ  نینچ  منک ، رود  امش  زا  ار  متس  منوخ ، ناج و  زا  رتزیزع  اب  مناوتب  رگا  تسین و  امـش  زا  رت  بوبحم 

ور وا  مدید  یتقو  دیوگ : میمت  نب  عیبر  .تفر  نمشد  يوس  ریشمش ، اب  نآ  زا  سپ  سباع  .متـسه  تردپ  هار  وت و  هار  رب  نم  هَّللادبع !
ریش نیا  متفگ : هفوک  رکشل  هب  مدوب -  هدید  نیملسم  ياه  گنج  رد  ار  وا  تسا و  راگزور  ناریلد  زا  متسناد  یم  و  دروآ -  نادیم  هب 

دننک و نارابگنس  ار  وا  داد  روتسد  دعس  نب  رمع  یلو  دیبلط  یم  دروامه  سباع  .دورن  وا  گنج  هب  یسک  .تسا  بیبش  دنزرف  ناریش ،
درک هدـنکارپ  ار  رفن  تسیود  زا  شیب  وا  هک  مسق  ادـخ  هب  .درک  هلمح  دروآ و  نوریب  ار  شدوخ  هـالک  رپس و  سباـع  .دـندرک  نینچ 

سباع دندرک  یم  اعدا  مادک  ره  هک  مدید  حلسم  ینادرم  تسد  رد  ار  شرس  .دنتشک  ار  وا  هدرک  هلمح  وا  هب  وس  ره  زا  ماجنارس  یلو 
.درک قرفتم  رگیدمه  زا  ار  نانآ  فرح  نیا  اب  تشکن و  رفن  کی  ار  وا  دینکن ، اوعد  تفگ : دعس  نب  رمع  .دنا  هتشک  ار 

: دنتفگ دندرک و  مالس  هدمآ و  ماما  دزن  رافغ ، هلیبق  زا  نمحّرلادبع  هَّللادبع و  سپس 

ص:142

.الف یلصا : نتم  رد  . 154 - 1
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امکیکبی ام  یخأ ! ینبا  ای  امهل : لاقف  نایکبی  امه  هنم و  اوندف  ینم  اوندأ  امکب  ًابحرم  لاقف : کنع  عفدن  کیدـی و  نیب  لتقن  نأ  انببحأ 
کیلع یکبن  نکل  انـسفنأ و  یلع  یکبن  ام  هَّللاو  ـال  كادـف  هَّللا  اـنلعج  ـالاقف : نیعلا ؟ يریرق  هعاـس  نع  اـنوکت  نأ  وجرـأل  ینإ  هَّللاوف 

امکـسفنأب يایإ  امکتاساوم  کلذ و  نم  امکدجوب  یخأ ! ینبا  ای  هَّللا  امکازج  لاقف : کنع  عنمن  نأ  ردـقن  کب و ال  طیحأ  دـق  كارن 
اجرخف و هتاکرب  هَّللا و  همحر  مالـسلا و  امکیلع  و  لاـقف : هَّللا ! لوسر  نباـی  کـیلع  مالـسلا  ـالاق : امدقتـسا و  ّمث  نیقتملا  ءازج  نسحأ 

.التق یتح  ًادیدش  ًالاتق  التاق 

مامأ امدـقتف  رباـج  ونب  مهل : لاـقی  نادـمه  نم  نطب  ناـیرباجلا  عیرـس  نب  هَّللادـبع  نب  کـلام  عیرـس و  نب  ثرحلا  نب  فیـس  ءاـج  ّمث 
ًالاتق التاقف  اجرخ  ّمث  .هتاکرب  هَّللا و  همحر  مالـسلا و  امکیلع  و  لاقف : هَّللادـبع ! اـبأ  اـی  کـیلع  مالـسلا  ـالاق : هیلإ و  اـتفتلا  ّمث  نیـسحلا 

: لوقی لتاقی و  لعجف  نیسحلا  یلاوم  نم  وه  هیبرعلاب و  فراع  نآرقلل  ئراق  زرابم  یکرت  مالغ  جرخ  ّمث  .التق  یتح  ًادیدش 

ار ناـش  هیرگ  ببـس  دنتـسیرگ  یم  نوچ  درک و  لابقتـسا  ناـنآ  زا  ماـما  .میوش  هتـشک  تربارب  رد  مینک و  عاـفد  وت  زا  میراد  تسود 
رب مییرگ  یمن  نامدوخ  يارب  ام  میوش ، تیادف  دنتفگ : .دوش  نشور  ناتنامـشچ  يدوز  هب  مراودیما  ردارب ! نادنزرف  دومرف : دیـسرپ و 

نیا يارب  ار  امـش  ادـخ  مناـگداز ! ردارب  دومرف : .میراد  زاـب  وت  زا  ار  ناـنآ  میناوت  یمن  هدرک و  هطاـحا  وـت  هب  نمـشد  .مییرگ  یم  وـت 
.دندیسر تداهش  هب  ات  دندیگنج  دندرک و  یظفاحادخ  ماما  اب  نانآ  .دهد  ریخ  يازج  نات  يدردمه  یتحاران و 

هب دنداتسیا و  ماما  ولج  دندمآ و  شیپ  نادْمه  رباجونب  هفیاط  زا  عیرس  نب  هَّللادبع  نب  کلام  عیرُس و  نب  ثراح  نب  فیـس  وا  زا  سپ 
.دندش هتشک  ات  دندرک  یتخس  دربن  سپس  داد و  خساپ  ماما  .دندرک  مالس  وا 

هیلع نیـسح  ماما  یلاوم )  ) ناگتـسباو زا  وا  .دوب  طلـسم  یبرع  نابز  هب  دوب و   (1) نآرق يراق  هک  دـمآ  يزرابم  كرت  مـالغ  وا  زا  سپ 
: دناوخ زجر  نینچ  دوب و  مالسلا 

ص:143

یـسک هب  هکلب  دش ، یمن  قالطا  دشاب ، نآرق  يراق  ظفاح و  طقف  هک  یـسک  هب  نامز  نآ  رد  نآرق  يراق  هک  دوب  نیا  هدعاق  . 155 - 1
.دوب يزورما  يانعم  رد  هیقف  یترابع  هب  تشاد و  ماکحا  نید و  زا  یتاعالطا  هک  دنتفگ  یم 
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یلطصی یبرض  ینعط و  نم  رحبلا 

یلتمی یلبن  یمهس و  نم  وجلا  و 

یلجنی ینیمی  یف  یماسح  اذإ 

لجبملا دساحلا  بلق  ّقشنی 

.هبر یلإ  راص  ّمث  مّسبتف  هآر  هینیع و  حتفف  هدخ  یلع  هّدخ  عضو  یکب و  نیسحلا و  هءاجف  هوعرصف  هوشواحتف  هعامج  لتقف 

فّلختأ نأ  تهرک  یباحـصأب و  قحلأ  نأ  تممه  دـق  هَّللادـبع ! ابأ  ای  کـیلع  مالـسلا  لاـقف : يوادیـصلا  دـلاخ  نب  رمع  هیلإ  ءاـج  مث 
.لتق یتح  ًادیدش  ًالاتق  لتاق  مدقتف و  هعاس  نع  کب  نوقحال  انإف  مّدقت  نیسحلا : هل  لاقف  الیتق  کلهأ  نم  ادیحو  كارأف 

ذخأ هرحن و  ههجوب و  فویـسلا  حاـمرلا و  ماهـسلا و  هیقی  نیـسحلا  يدـی  نیب  فقوف  یمابـشلا  یلجعلا  دعـسأ  نب  هلظنح  هیلإ  ءاـج  مث 
ًاْملُظ ُدـیِری  هَّللا  اَم  ْمِهِدـَْعب َو  ْنِم  َنیِذَّلا  َدوُمَث َو  ٍداع َو  ٍحُون َو  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم  .ِبازْحَأـْلا  ِمْوی  َلـْثِم  ْمُکیَلَع  ُفاـخَأ  یِّنِإ  موق ! اـی  يداـنی :

.ِدابِْعِلل

لد دوش ، راکشآ  متسد  رد  مریشمش  یتقو  .دوش  یم  رپ  مریت  هزین و  زا  نامسآ  دوش و  یم  مرگ  مریشمش  برض  هزین و  هبرض  زا  ایرد  »
هیرگ اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دـندروآرد  اپ  زا  ار  وا  دـنتفرگ و  ار  شرود  ات  تشک  ار  یهورگ  وا  .دوش  یم  هراپ  عاجـش ، دوسح 

.داد ناناج  هب  ناج  درک و  مسبت  دید ، ار  ماما  نوچ  دوشگ و  ار  شمشچ  مالغ  .داهن  وا  تروص  رب  تروص  دمآ و 

رید مرادن  تسود  موش و  قحلم  مناتسود  هب  مهاوخ  یم  تفگ : هداد  مالس  ماما  هب  دش و  نوریب  يوادیـص  دلاخ  نب  ورمع  وا ، ِسپ  زا 
یتخـس دربن  تفر و  گنج  هب  وا  .میدـنویپ  یم  وت  هب  يدوز  هب  مه  اـم  هک  ور  شیپ  هب  دومرف : ماـما  .منیبب  هتـشک  اـهنت و  ار  وت  دوش و 

.دش هتشک  ات  درک 

وا .دـش  اهریـشمش  اه و  هزین  اهریت و  رپس  دوخ  يولگ  تروص و  اب  داتـسیا و  ماـما  ربارب  رد   (1) یمابش یلجع  دعـسا  نب  هلظنح  سپس 
ماوقا ریگ  نماد  هک  یباذع  زا  نم  مدرم ! يا  تفگ - : ناینوعرف  هب  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  دناوخ - : یم  ار  نآرق  تایآ  نیا  مدرم  يارب 

اریز دندوب ؛ رـصقم  دوخ  هتبلا  دمآ و -  ناش  يدعب  ماوقا  دومثو و  داع  حون و  موق  رـس  رب  هچنآ  دننام  .مسرت  یم  امـش  رب  دـش  نیـشیپ 
.درادن ار  شناگدنب  هب  ملظ  دصق  ادخ 

ص:144

مجعم هب  دـیرگنب   } تسا نمی  رد  یلحم  ماـن  مابـش ، .تسین  تـسد  رد  یعـالطا  ـالبرک  هـعقاو  زا  شیپ  تیـصخش ، نـیا  زا  . 156 - 1
روهـشم لجع  ونب  دشاب  تسرد  رگا  هدماین و  رگید  عبانم  رد  يو  يارب  یلجع  تبـسن  یمابـش .} لیذ  باسنالا ، مابـش و  لیذ  نادـلبلا 

(2/757 برعلا ، لئابق  مجعم  هب  دیرگنب   ) .دشاب دارم  هیواعم ، نب  لجع  ونب  هک  نآ  رگم  دنتسه  یناندع  لیابق  زا  نانآ  اریز  دنتسین ؛
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ْدَق ٍباذَِعب َو  ْمُکَتِحْـسیَف  ًانیـسح  اولتقت  موق ال  ای  ٍمِصاع  ْنِم  هَّللا  َنِم  ْمَُکل  ام  َنیِِربْدـُم  َنوُّلَُوت  َمْوی  .ِدانَّتلا  َمْوی  ْمُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ایَو 
.يرَْتفا ِنَم  َباخ 

کیلإ اوضهن  قحلا و  نم  هیلإ  مهتوعد  ام  کیلع  اودر  نیح  باذعلا  اوبجوتـسا  دق  مهنإ  هَّللا  کمحر  دعـسأ ! نب  ای  نیـسحلا : هل  لاقف 
قحلنف انبر  یلإ  حورن  الفأ  كادف  تلعج  تقدـص  لاقف : نیحلاصلا ؟ کناوخإ  اولتق  دـق  نآلا و  مهب  فیکف  کباحـصأ  کنومتـشی و 

و هَّللا ! لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  لاقف : یلبی  کلم ال  یلإ  اهیف و  ام  اینّدلا و  نم  کل  ریخ  وه  ام  یلإ  حر  نیـسحلا : هل  لاقف  انناوخإب ؟
.هولتقف هیلع  اولمحف  ًادیدش  ًالاتق  لتاقف  مدقتسا  ّمث  نیمآ ! نیمآ ! نیسحلا : لاقف  .هّنجلا  یف  کنیب  اننیب و  هَّللا  عمج  کتیب و  لهأ  یلع 

يا  (1) .تشاد دـهاوخن  دوـجو  ناـتیارب  یهاـنپ  نکیل  دـیزیرگ  یم  هک  يزور  .مراد  ساره  امـش  رب  تماـیق  باذـع  زا  نم  هورگ ! يا 
(2) .تسا هدرک  نایز  ددنبب ، غورد  هک  نآ  دنک و  یم  كاله  باذع ، هب  ار  امش  ادخ  هک  دیشکن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مدرم !

هب دندش و  باذع  بجوتـسم  دندرک ، در  ار  قح  يوس  هب  وت  توعد  نانخـس و  نوچ  نانآ  .دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف : وا  هب  ماما 
.تسا نینچ  تفگ : هلظنح  هدیاف ؟ هچ  رگید  دنتشک  ار  وت  ِحلاص  ناردارب  هک  نونکا  .دنداتسیا  تنارای  وت و  لباقم  نآ ، شریذپ  ياج 

زا رتهب  هچنآ  يوس  هب  ورب  دومرف : ماما  میوش ؟ قحلم  نامناتـسود  هب  میور و  ناـمراگدرورپ  يوس  هب  یهد  یمن  هزاـجا  موش ، تیادـف 
ادخ .وت  نادناخ  وت و  رب  مالـس  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : درک و  یظفاحادخ  هلظنح  .يدبا  یگدـنز  يوس  هب  تساهیفام و  ایند و 

وا رب  ات  درک  تخـس  یگنج  تفر و  شیپ  هلظنح  .تفگ  نیمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .دـهد  رارق  مه  اب  ار  وت  اـم و  هاـگیاج  تشهب ، رد 
.دنتشک ار  وا  هدش  رو  هلمح 

ص:145

.30  - تایآ 33 رفاغ }  } نمؤم هروس  . 157 - 1
ارتفا دیوش و  یم  باذع  راتفرگ  هک  دیدنبن  غورد  ادـخ  هب  دـیوگ  یم  شموق  هب  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  نینچ  هیآ  مامت  . 158 - 2

هیآ 61. هط ، هروس  تسا ، نایز  هیام  نتسب 
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هتیمر و ّددـس  مهّللا ! نیـسحلا : لاق  یمر  املک  ناک  مهـسأ و  هسمخب  اهنم  أطخأ  ام  مهـس  هئامب  ءاثعـشلا  وبأ  دایز  نب  دـیزی  مهاـمر  ّمث 
.هولتقف هیلع  اولمحف  هّنجلا  هباوث  لعجا 

کفلخ و نحن  مالسلا و  کیلع  و  نیـسحلا : هبیجیف  هَّللا ! لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  لوقیف : لجّرلا  دعب  لجرلا  نیـسحلا  یتأی  ناک  و 
ّالإ نیسحلا  عم  قبی  مل  و  مهیلع ) هَّللا  ناوضر   ) مهرخآ نع  اولتق  یتح  لتقیف  لمحی  ّمث  ُرِظَْتنی  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  أرقی :

.هتیب لهأ 

َو ال یلاـعت : هَّللا  لاـق  لـتق  نإ  ّقحلا و  رـصنی  هَّللا  لـیبس  یف  هتاـیح  یلع  هتوم  هاـیند و  یلع  هنید  رثؤی  نمؤملا ، نوکی  اذـکه  و  لوـقأ :
.َنُوقَزْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  هَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت 

اعد ار  وا  هتسویپ  ماما  (1) و  دروخ فده  هب  ریت ، جنپ  زج  اه  نآ  همه  هک  تفرگ  هناشن  ریت ، دص  اب  ار  نمشد  دایز ، نب  دیزی  ءاثعـشوبا 
وا دندرک و  هلمح  مه  وا  هب  .هد  رارق  تشهب  ار  ششاداپ  و  نز ) فده  هب   ) نادرگ راوتـسا  ار  شا  يزادناریت  اهلاراب ! دومرف : یم  هدرک 

.دنتشک ار 

رد ام  ظفاحادخ ! داد : یم  خساپ  ترضح  نآ  دندرک و  یم  یظفاحادخ  هدمآ  ماما  دزن  يرگید  زا  سپ  یکی  ماما  نارای  بیترت  نیدب 
ماجنا هب  ار  هفیظو )  ) دـهع نیا  یهورگ  دـندنام ) رادافو  دوخ  دـهع  رب  ناـنمؤم  : ») درک یم  توـالت  ار  هیآ  نیا  هاـگ  نآ  .مییامـش  یپ 

هب همه  .دندش  یم  هتشک  ات  دنتشک  یم  دندرک و  یم  هلمح  نمـشد  هب  نانآ   (3)(2) «. دنتسه نآ  ماجنا  راظتنا  رد  یهورگ  دندناسر و 
.دنامن وا  اب  یسک  ماما ، هداوناخ  زج  و  داب ! نانآ  رب  ادخ  ناوضر  دندیسر  تداهش 

یم يراـی  ار  قح  دـشورف و  یم  ادـخ  هار  رد  گرم  هب  ار  شا  یگدـنز  ترخآ و  هب  ار  شیاـیند  تسا و  نینچ  نیا  نمؤم  میوگ : یم 
دزن رد  دنناگدنز و  هکلب  دنا  هدرم  دنا  هدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  دیربن  نامگ  : » دیامرف یم  دنوادخ  .دوش  هتـشک  هچ  رگا  دنک 

«. دنراد يزور  وا 

ص:146

يا هنحص  رد  نآ  روصت  تسا و  زیمآ  هغلابم  يردق  اما  { 5/445 يربطلا ، خیرات   } هدرک لقن  مه  فنخم  وبا  ار  شرازگ  نیا  . 159 - 1
جنپ هک  تخادنا  ریت  تشه  ءاثعـشلاوبا ، دیوگ : یم  يرذالب  یفرط  زا  .تسین  ینتفریذپ  هداتـسیا ، وا  ربارب  حلـسم  نادند  ات  ِنمـشد  هک 

خر یفیحصت  تیاور ، لقن  رد  دسر  یم  رظن  هب  نیاربانب  (. 3/405 فارـشالا ، باسنا   ) دروآرد اپ  زا  ار  رفن  جنپ  دروخ و  فده  هب  ریت 
تسا و يدـج  فیحـصت  لامتحا  هدـمآ ، يربط  يرذالب و  لقن  رد  هک  هئامب » یمر   » و هینامث » یمر   » تراـبع ود  رد  اریز  دـشاب ؛ هداد 

.تسا رت  تسرد  برع ، تایبدا  رظن  زا  یلّوا 
.160 - 2

هیآ 23. بازحا ، هروس  . 161 - 3
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(1)

دبع نب  هزمح  مهیف  دـحا و  ءادهـش  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  فـقو  اـمل  دیهـش و  هَّللا  بنج  یف  لـیتق  ّلـک  یبـنلا : لاـق  و 
ًامد بخـشت  مهجادوأ  ءاور و  مهمولک  همایقلا و  موی  نورـشحی  مهنإـف  مهئامدـب  مهولمز  موقلا  ءـالؤه  یلع  دیهـش  اـنأ  لاـق : بلطملا 

: لیق امک  مهف  کسملا  حیر  حیرلا  مدلا و  نول  نوللاف 

مد نم  هلح  انقلا  هتَسَک 

ناوجرأ نم  هیئارل  تحضأف 

نیعرادلا هقناعم  هتزج 

ناسحلا تارصاقلا  هقناعم 

اوتأ ول  همایقلا و  موی  عیفش  مهل  انأ  هعبرأ  لاق : هنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  مهیلع ) هَّللا  ناوضر   ) هئابآ نع  قحلل  رـصاّنلا  يور  و 
هبلقب و مهل  ّبحملا  مهجئاوح و  یف  مهل  یعاـسلا  مهجئاوح و  مهل  یـضاقلا  یتیرذ و  ماـمأ  هفیـسب  براـضلا  ضرـألا : لـهأ  بونذـب 

.هناسل

.هتمحر هعس  هنمب و  مهدج  هعافش  انقزر  مهیبحم و  نم  هَّللا  انلعج 

: دومرف داتسیا ، هزمح  هلمج  زا  دحا  يادهش  ربارب  یتقو  ترضح  نآ  .تسا  دیهش  ادخ ، هار  رد  يا  هتـشک  ره  تسا : هدومرف  مه  ربمایپ 
نوخ ناشیاه  گر  تسا و  يراج  ناشیاهمخز  تمایق  زور  نوچ  دـیهدن ) ناشلـسغ   ) دـینک ناشنفد  ناشنوخ  اب  مهاوگ ، ناـنیا  رب  نم 

زا یسابل  ار  وا  اه  هزین   » هک دنرعاش  نیا  هتفگ  قادصم  نادیهش ، سپ  .کشُم  يوب  وب ، یلو  تسا  نوخ  گنر  گنر ، .دنک  یم  ناروف 
اب ندـش  زیوالگ  ناشوپ -  هرز  اب  شندـش  زیوالگ  وا  دربن  شاداـپ  .تسا  ناوغرا  هدـننیب ، مشچ  رد  هک  يروط  هب  دـنا  هدـناشوپ  نوخ 

«. تسامیس شوخ  نیعلاروح 

راهچ تمایق ، رد  نم   » هک تسا  هدرک  لقن  ربمایپ  زا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  شناردپ  زا  يولع -  نسح  نب  یلع  نب  نسح  قحلل -  رـصانلا 
مود ما  هیرذ  زا  تیاـمح  رد  هدـننز  ریـشمش  یکی  دنـشاب : هدـش  بکترم  ار  مدرم  همه  ناـهانگ  هچ  رگا  درک  مهاوخ  تعافـش  ار  رفن 
نابز بلق و  هب  ار  ناشیا  هک  نآ  مراهچ  دـنک ، شالت  ناشزاین  عفر  هار  رد  هک  یـسک  موس  دـنک ، فرطرب  ار  نانآ  ياهزاین  هک  یـسک 

«. درادب تسود 

دنادرگ نامبیصن  ار  ناشّدج  تعافش  شا ، هدرتسگ  تمارک  ّنم و  هب  دهد و  رارق  نانآ  نارادتسود  زا  ار  ام  ادخ 

ص:147

هیآ 169. نارمع ، لآ  هروس  . 162 - 1
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(1).

اوعمتجا و هدلو  نسحلا و  دلو  لیقع و  دلو  رفعج و  دلو  یلع و  دـلو  مه : هتیب و  لهأ  ّالإ  قبی  مل  نیـسحلا و  باحـصأ  لتق  امل  و  لاق :
: لوقی وه  جرخف و  لیقع  نب  ملسم  نبا  هَّللادبع  هتیب  لهأ  نم  جرخ  نم  لّوأف  برحلا  یلع  اومزع  اضعب و  مهضعب  عّدو 

یبأ وه  ًاملسم و  یقلأ  مویلا 

یبنلا نید  یلع  اوداب  هیتف  و 

بذکلاب اوفرع  موقک  اوسیل 

بسنلا مارک  رایخ و  نکل 

.لتق ّمث  هعامج  لتق  لتاقف و  لمح  ّمث 

: لوقی وه  لمحف و  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  رفعج  هدعب  نم  جرخف 

یبلاطلا یحطبألا  مالغلا  انأ 

بلاغ مشاه و  یف  رشعم  نم 

بئاوذلا هداس  ًاقح  نحنف 

بئاطألا بیطأ  نیسح  انیف 

.لتق یتح  لتاق  و 

: لوقی وه  لمحف و  لیقع  نب  نمحرلا  دبع  هوخأ  هدعب  نم  جرخ  مث 

تیبلا لها  ندمآ  نادیم  هب 

لوا تمسق 

، رفعج نادنزرف  نینمؤملاریما ، نادنزرف  ینعی  شنادناخ  زج  یسک  دندش و  هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  نوچ  دیوگ : يوار 
گنج رب  مزع  دـندرک و  عادو  رگید  مه  اب  دـندش و  عمج  دـنامن ، شدوخ  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  نسح  نادـنزرف  لیقع ، نادـنزرف 

.دندرک

ملـسم و مردـپ  زورما  : » دـناوخ زجر  نینچ  وا  .دوب  لیقع  نب  ملـسم  رـسپ  هَّللادـبع  تفر ، گـنج  هب  ماـما  نادـناخ  زا  هک  یـسک  نیلوا 
هدیزگرب و يدارفا  هکلب  دندوبن  هدش  هتخانـش  ییوگ  غورد  هب  نانآ  .درک  مهاوخ  رادید  دندش ، ادـف  ربمایپ  نید  يارب  هک  ار  یناناوج 
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: تفگ یم  درک و  هلمح  لیقع  رسپ  رفعج  وا  زا  سپ  .دش  هتـشک  ات  تشک  ار  يا  هدع  دیگنج و  هَّللادبع  دندوب .» راوگرزب  ینادناخ  زا 
نایم رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مییاسؤر و  ناگرزب و  قح ، هب  ام  سپ   (2) .بلاغ مشاه و  نادناخ  زا  مبلاط ، یبا  لآ  زا  یحطبا  مالغ  نم  »

: تفگ یم  درک و  هلمح  دمآ و  لیقع  دنزرف  نمحّرلادبع  وا  ردارب  هاگ  نآ  .دش  هتشک  دیگنج و  مه  وا  تسا .» ناکاپ  نیرت  كاپ  ام 
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! نیمآ . 163 - 1
.تسا مالسلا  امهیلع  یلع  ربمایپ و  ياین  نیمهد  رهف ، نب  بلاغ  روظنم  . 164 - 2
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یناکم اوفرعاف  لیقع  یبأ 

یناوخإ مشاه  مشاه و  نم 

نارقألا دیس  نیسح  انیف 

نانجلا یف  بابشلا  دیس  و 

.دلاخ نب  نامثع  هلتق  یتح  لتاقف 

: لوقی وه  لمحف و  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  هدعب  نم  جرخ  ّمث 

ناودعلا نم  هَّللا  یلإ  اوکشن 

نایمع يدرلا  یف  موق  لاعف 

نآرقلا ملاعم  اوکرت  دق 

نایغطلا عم  رفکلا  اورهظأ  و 

.لتق یتح  ًادیدش  ًالاتق  لتاقف 

: لوقی وه  لمحف و  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللادبع  نب  نوع  هدعب  نم  جرخ  مث 

رفعج نبا  انأف  ینورکنت  نإ 

رهزأ نانجلا  یف  قدص  دیهش 

رضخأ حانجب  اهیف  ریطی 

رشعم یف  افرش  اذهب  یفک 

.هبطق نب  هَّللادبع  هلتق  لیق : لتق  یتح  لتاقف 

.نسحلا نب  مساقلا  تایاورلا  ضعب  یف  تایاورلا و  ضعب  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هَّللادبع  هدعب  نم  جرخ  ّمث 

نارقا ِگرزب  ام ، نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  دنتـسه و  مناردارب  مشاه  ینب  .دینادب  مشاه  هب  تبـسن  ار  مهاگیاج  تسا ، لیقع  مردپ  »
دمحم وا  زا  دعب  .تشک  ار  وا  دلاخ  نب  نامثع  ات  دـیگنج  مه  وا  تسا .» تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  دوخ و  ياهریظن -  اه ، هرود  مه  - 
یهورگ راتفر  زا  .میرب  یم  هوکِـش  ادخ  هب  نانمـشد  زا  : » تفگ یم  دوخ  زجر  رد  درک و  هلمح  دش و  نوریب  رفعج  نب  هَّللادبع  دـنزرف 
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سپ نوع  وا  زا  سپ  .دش  هتـشک  ات  دیگنج  مه  وا  دندرک .» راکـشآ  ار  نایغط  رفک و  اهر و  ار  نآرق  هار  .دنا  هدش  روک  یتسپ ، رد  هک 
رد یقیقح  دیهـش  هک  وا  مرفعج ، دـنزرف  هک  دـینادب  دیـسانش  یمن  ارم  رگا  : » تفگ یم  درک و  هلمح  دـش و  نوریب  رفعج  نب  هَّللادـبع 

دیگنج مه  وا  تسا .» یفاک  مدرم  نایم  راختفا  يارب  نیمه  تسا و  زاورپ  رد  زبس  ياه  لاب  اب  اج  نآ  رد  .دـشخرد  یم  تسا و  تشهب 
.دوب هبطق  نب  هَّللادبع  شلتاق  دنا  هتفگ  .دش  هتشک  ات 

.دمآ شیپ  مالسلا  امهیلع  نسحلا  نب  مساق  یتیاور  هب  مالسلا و  امهیلع  نسح  نب  هَّللادبع  نامز ، نیا  رد 
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هّمع یبأف  برحلل  مالغلا  نذأتسا  ّمث  امهیلع  یشغ  یتح  نایکبی  العج  هقنتعإ و  نیسحلا  هیلإ  رظن  املف  .ملحلا  غلبی  مل  ریغص  مالغ  وه  و 
: لوقی وه  هیدخ و  یلع  هعومد  جرخف و  هل  نذأ  یتح  نذإلا  هلأسی  هیلجر و  هیدی و  لّبقی  مالغلا  لزی  ملف  هل  نذأی  نأ  نیسحلا 

نسحلا عرف  انأف  ینورکنت  نإ 

نمتؤملا یفطصملا و  یبنلا  طبس 

نهترملا ریسألاک  نیسح  اذه 

نزملا بوص  اوقس  سانا ال  نیب 

.ًالجر نیثالث  هسمخ و  هنس  رغص  یلع  لتقف  لتاق  رمق و  هقلف  ههجو  ّنأک  لمح و  و 

ام امهادحإ  عسـش  عطقنا  دق  نالعن  رازإ و  صیمق و  هیلع  مالغلا و  یلإ  رظنأ  تنکف  دعـس  نبا  رکـسع  یف  تنک  ملـسم : نب  دیمح  لاق 
.هیلع نّدشأل  هَّللاو  يدزألا : دعس  نب  ورمع  لاقف  يرسیلا  عسش  ناک  ّهنأ  یسنأ 

دنتخادنا و رگیدکی  ندرگ  هب  تسد  دید  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  .دوب  هدیـسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  دوب  کچوک  يرـسپ  وا 
.تفر هرفط  وا  هب  نداد  هزاجا  زا  شیومع  اما  تساوخ ، دربن  هزاجا  ناوجون  نآ  سپـس  .داد  تسد  نانآ  هب  شغ  تلاـح  اـت  دنتـسیرگ 
ریزارس شکشا  هک  یلاح  رد  تفر  یم  نادیم  هب  وا  .تفرگ  هزاجا  ات  درک  رارصا  دیـسوب و  ار  ماما  ياپ  تسد و  ردق  نآ  ناوجون  نآ 

نیا .دوب  داـمتعا  دروم  هدـیزگرب و  ربماـیپ  هون  هک  وا  .منـسح  تخرد  هخاـش  زا  نم  دـینادب  دیـسانش  یمن  ارم  رگا  : » تفگ یم  دوـب و 
«. دنوشن باریس  اهربا  شراب  زا  مدرم  نیا  شاک  .تسا  هدش  راتفرگ  مدرم  تسد  رد  يریسا  دننام  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح 

دیمُح  (1) .دروآ رد  ياپ  زا  ار  رفن   35 شکدنا ، نس  دوجو  اب  دنا  هتفگ  .دـیزاغآ  ار  هلمح  دوب  هام  زا  يا  هراپ  شتروص  ییوگ  هک  وا 
یکی دنب  هک  ییاه  شفک  تشاد و  نت  رب  يراولش  نهاریپ و  .مدید  یم  ار  ناوجون  نیا  مدوب و  دعس  نبا  رکـشل  رد  دیوگ : ملـسم  نب 

.منک یم  هلمح  وا  هب  نم  تفگ : يدزا  دعس  نب  ورمع  .دوب  تسار  هگنل  دنب  تسه  مدای  .دوب  هدش  هراپ  اه  نآ  زا 
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نارگید فنخم و  وبا  شرازگ  رد  هچنآ  .تسین  ربتعم  عبانم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  تسد  هب  رفن  ندش 35  هتشک  . 165 - 1
باسنا ، 5/447 يربطلا ، خیرات  هب  دیرگنب   } .تسا هدروآ  ملسم  نب  دیمح  زا  لقن  هب  همادا  رد  یمزراوخ  هک  تسا  يربخ  دراد  دوجو 

{. 3/406 فارشالا ،
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! ّنلعفأل هَّللاو  لاق : هوشوتحا  دق  مهارت  نیذلا  ءالؤه  کیفکی  يدی  هل  تطسب  ام  ینبرض  ول  هَّللاوف  کلذب ؟ دیرت  ام  هَّللا ! ناحبس  تلقف :
لّلخت رقـصلاک و  نیـسحلا  هیلع  ضقناـف  هاـمع ! اـی  حاـص : ههجول و  مـالغلا  عقوف  فیـسلاب  هسأر  برـض  یتـح  یلو  اـمف  هیلع  ّدـش  و 

لهأ لیخ  تلمحف  هنع  یحنت  ّمث  حاصف  قفرملا  نم  اهنطأف  هدـیب  هاـقتاف  فیـسلاب  ًارمع  برـضف  برحلا  ثیللا  هّدـش  ّدـش  فوفـصلا و 
صحفی وه  مالغلا و  سأر  یلع  مئاق  نیسحلاب  اذإف  هربغلا ، تلجنا  تامف و  اهرفاوحب  هتأطو  اهرودصب و  هتلبقتـساف  هوذقنتـسیل  هفوکلا 

موقل ًادـعب  کنع  ینغی  الف  کنیعی  وأ  کنیعی  الف  کبیجی  وأ  کبیجی  الف  هوعدـت  نأ  کّمع  یلع  هَّللاو  زع  لوقی : نیـسحلا  هیلجرب و 
.کلتاقل لیولا  كولتق 

هب ءاجف  هب ؟ عنـصی  اذ  ام  یـسفن : یف  تلقف  .هردص  یلإ  هردـص  عضو  دـق  ضرألا و  ناطخت  مالغلا  یلجر  یلا  رظنأ  ینأکف  هلمتحا  مث 
: لاق ءامسلا و  یلإ  هفرط  عفر  مث  هتیب  لهأ  نم  یلتقلا  عم  هاقلأ  یتح 

ار شفارطا  هک  هدـع  نیمه  .مهد  یمن  ار  شباوـج  دـنزب  ارم  ناوـجون ) نیا   ) رگا یتـح  ینک ؟ هچ  یهاوـخ  یم  هَّللا ! ناحبـس  : » مـتفگ
ار ناوجون  نآ  رس  هک  دیـشکن  یلوط  .درک  نینچ  منک و  هلمح  وا  هب  دیاب  نم  تفگ : وا  تسا .» سب  وا  يارب  دنا  هتفرگ  دایـص ) دننام  )
ار نمـشد  فص  دـیود ، شیوس  هب  يراکـش  زاـب  نوچمه  نیـسح  ومع ! يا  دز : داـیرف  دروخ و  نیمز  تروص  هب  وا  دز و  ریـشمش  اـب 

سپـس .درک  عطق  جـنرآ  زا  ار  نآ  دروآ و  شیپ  ار  شتـسد  هک  درک  ورمع  هلاوح  ار  يریـشمش  .درک  هلمح  ریـش  نوچمه  تفاـکش و 
.دش هتشک  وا  دندرک و  لامیاپ  مس ، ریز  ار  وا  نابسا  اما  دنهد  شتاجن  ات  دندرب  هلمح  هفوک  نایرکشل  .درک  اهر  ار  وا  ماما 

دناوتن یناوخب و  ار  وا  هک  تسا  تخـس  تیومع  رب  دومرف : .دیـشک  یم  نیمز  رب  ار  شیاهاپ  وا  دیـسر  مالغ  رـس  رب  ماما  هک  یماـگنه 
.تلتاق رب  ياو  دنتـشک و  ار  وت  هک  یهورگ  داب  رود  ادخ ) تمحر  زا   ) .دشاب هتـشادن  هدیاف  یلو  دهدب  ار  تباوج  ای  دهدب  ار  تباوج 

دهاوخ یم  متفگ  دوخ  اب  .دش  یم  هدیشک  نیمز  هب  مالغ  ياهاپ  هک  مدید  یم  نم  .دیشک  یم  شا  هنیس  هب  درک و  لمح  ار  وا  هاگ  نآ 
: تفگ درک و  نامسآ  هب  ار  شیور  هاگ  نآ  .تشاذگ  شنادناخ  ناگتشک  شیپ  ات  درب  ار  وا  مدید  دنک ؟ هچ 
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اذـه دـعب  اناوه  متیأر  ال  یتیب ! لهأ  ای  ًاربص  یتمومع ! ینب  ای  ًاربص  .ًادـبأ  مهل  رفغت  ادـحأ و ال  مهنم  رداغت  اددـع و ال  مهـصحا  مهّللا !
.ًادبأ مویلا 

: لوقی وه  هیناثلا و  هیاورلا  یف  مساقلا  دعب  زرب  هنأ  حصألا  هیاور و  یف  ًالوأ  هانرکذ  يذلا  نسحلا  نب  هَّللادبع  جرخ  مث 

هردیح نبا  انأف  ینورکنت  نإ 

هروسق ثیل  ماجآ و  ماغرض 

هرصرص حیر  لثم  يداعألا  یلع 

هردنسلا لیک  فیسلاب  مکیلکأ 

.امهنم قباّسلاب  کشلا  امهیف  عقو  ناتیاورلا  ناتاه  لتق و  یتح  لتاق  و 

.هنود نم  اولتقی  نأ  یلع  نیمزاع  نیسحلا  هوخإ  مّدقت  مث 

يا .دـینک  ربص  اهومع ! رـسپ  يا  .شخبن  ار  نانآ  هاگ  چـیه  رادـم و  هدـنز  ار  نانآ  زا  يدـحا  نک و  هدـنکارپ  ار  اه  نآ  عمج  ایادـخ !
.دینیبن يراوخ  نیا ، زا  سپ  هاگ  چیه  .دینک  ربص  ما ! هداوناخ 

زا دعب  هَّللادبع  هک  تسا  نیا  رت  تسرد  یلو  دـمآ  نادـیم  هب  وا  ادـتبا  یتیاور ، هب  میتفگ  .دـش  نوریب  نسحلا  نب  هَّللادـبع  نآ ، زا  سپ 
مدیسانش یمن  رگا  : » دناوخ زجر  نینچ  وا  تسا -  هَّللادبع  زا  نخس  نونکا  دوب و  مساق  تشذگ  هک  نآ  سپ ،  - ) دمآ نادیم  هب  مساق 

وا مزیر .» یم  مه  رب  يا  هنامیپ  دننامه  ریشمش  اب  ار  امـش  .دابدنت  نوچ  شنانمـشد  يارب  دوب و  اه  هشیب  ریـش  هک  وا  .مردیح  دنزرف  نم 
.دش هتشک  ات  دیگنج  مه 

(1) .تسا كوکشم  لمأت و  لحم  ناش  یلبق  تیاور  هب  هجوت  اب  تیاور  ود  نیا 

.دنوش هتشک  وا  زا  عافد  رد  ات  دندش  مزاع  مالسلا  هیلع  نیسح  ناردارب  نیا ، زا  سپ 
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دیهش ماما  ییاهنت  ماگنه  هَّللادبع  تسا و  مساق  تفگ  نخس  وا  زا  لوا  ربخ  رد  ادتبا و  هک  نآ  .تسا  هدرک  هابتشا  یمزراوخ  . 166 - 1
وبا زا  لقن  هب  { 5/451  } يربط .دنا  هدرکن  نایب  ار  نآ  تاییزج  اما  دـنا  هدرک  دای  هَّللادـبع  تداهـش  زا  ناخّروم  .اجنیا  هن  تسا  هدـش 

شرازگ ار  ترـضح  نآ  نماد  رد  تاـظحل و  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ردارب  نادـنزرف  زا  یکی  ندـش  حورجم  فـنخم ،
زا هک  رگید  ياـج  رد  یلو  دـنک  یم  یفرعم  یمیمت  بعک  نب  رحب  ار  ناوجون  نیا  براـض  يربط ، .تسا  هتفگن  ار  وا  ماـن  یلو  هدرک 

طسوت ندش  حورجم  زا  سپ  هَّللادبع  ایوگ  (. 5/468  ) دش هتشک  هلمرح  ریت  تبرض  هب  نسح  نب  هَّللادبع  دیوگ  یم  درب ، یم  مان  ادهش 
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.تسا هدوزفا  لکشم  نیا  رب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نادنزرف  نایم  رد  هَّللادبع  ود  دوجو  .تسا  هدیسر  تداهش  هب  هلمرح  ریت  اب  رحب ،
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نب لشهن  نب  لدنج  نب  ملـسم  نب  یعبر  نب  دلاخ  نب  دوعـسم  تنب  یلیل  هما  هَّللادبع و  همـسا  یلع و  نب  رکب  وبأ  مهنم : مّدقت  نم  لوأف 
: لوقی وه  رکب و  وبأ  زربف  هیمیمتلا  مراد 

لوطألا راخفلا  وذ  یلع  یخیش 

لضفملا میرکلا  قدصلا  مشاه  نم 

لسرملا یبنلا  نبا  نیسحلا  اذه 

لصیفلا ماسحلاب  هنع  دوذن 

لجبم خأ  نم  یسفن  هیدفت 

لزجملا باوث  ینحنماف  ّبر  ای 

.هلتقف يونغلا  هبقع  نب  هَّللادبع  هامر  لب  لیق : هلتقف و  یعخنلا  سیق  نب  رحز  هیلع  لمحف 

: لوقی وه  لمحف و  یلع  نب  رمع  هوخأ  یلع  نب  رکب  یبأ  دعب  نم  جرخ  مث 

رحز مکیف  يرأ  مکبرضأ و ال 

رفک دق  یبنلاب  یقشلا  كاذ 

رمع نم  نادت  رحز  ای  رحز  ای 

رقسب ءوبت  مویلا  کلعل 

رعس قیرح و  یف  ناکم  ّرش 

رشبلا رش  ای  دحاجلا  ّکنإف 

: هتالمح یف  لوقی  ًارکنم و  ًابرض  هفیسب  برضی  لعج  هلتقف و  هیخأ  لتاق  دصق  مث 

هب یتقو  رکبوبا  .یمیمت  دلاخ  نب  دوعسم  رتخد  یلیل  شردام  تسا و  هَّللادبع  وا  مان  .دوب  یلع  نب  رکبوبا  تفر  شیپ  هک  یـسک  نیلوا 
راوـگرزب و رادرک و  تسار  مشاـه  لـسن  زا  .تسا  ینـالوط  تاراـختفا  بحاـص  یلع  نم  ِگرزب  : » دـناوخ زجر  نینچ  تفر ، هزراـبم 
ار مناج  .مینک  یم  تیامح  وا  زا  هدنّرب  ریـشمش  اب  هک  تسادخ  هداتـسرف  ربمایپ ، دنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیا  .تسا  لضف  بحاص 
درک و هلمح  وا  رب  یعخن  سیق  نب  رحز  امرف .» اطع  نم  هب  لیزج  شاداپ  اراگدرورپ ! .تسا  ردق  نارگ  يردارب  هک  منک  یم  وا  يادـف 

یلع نب  رمع  شردارب  رکبوبا ، زا  سپ  .دیـسر  تداهـش  هب  دز و  يریت  وا  هب  يونَغ  هبقُع  نب  هَّللادبع  دـنا  هتفگ  مه  یخرب  .تشک  ار  وا 
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رمع هب  رحز ! يا  .دش  رفاک  ربمایپ  هب  هک  تخبدب  نآ  .منیب  یمن  ار   (1) رحز ناتنایم  رد  یلو  منز  یم  ار  امش  : » تفگ یم  درک و  هلمح 
«. یتسه رفاک  وت  اه ! ناسنا  نیرتدـب  يا  .تسا  شتآ  رد  هاگیاج  نیرتدـب  هک  يدـیرخ  دوخ  يارب  ار  منهج  زورما  دـیاش  .وش  کیدزن 

: دناوخ یم  دز و  یم  هبرض  شریشمش  اب  نانچمه  تشک و  ار  وا  تفر و  ردارب  لتاق  تمس  هب  هاگ  نآ 

ص:153

.تسوا ردارب  لتاق  سیق ، نب  رحز  روظنم  . 167 - 1
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رمع نع  اولخ  هَّللا  هادع  اولخ 

رهفکملا سوبعلا  ثیللا  نع  اولخ 

رفی هفیسب و ال  مکبرضی 

رجحنملا نابجلاک  ودغی  سیل  و 

: لوقی وه  بالک و  ینب  نم  دلاخ  نب  مازح  تنب  نینبلا  ما  هما  یلع و  نب  نامثع  هدعب  نم  جرخ  مث  .لتق  یتح  لتاقی  لزی  مل  و 

رخافملا وذ  نامثع  انأ  ینإ 

رهاطلا لاعفلا  وذ  یلع  یخیش 

رئاسلا داشرلا  يذ  یبنلا  ونص 

رضاح بئاغ و  لک  نیب  ام 

: لوقی وه  لمحف و  ًاضیأ  نینبلا  ما  هما  یلع و  نب  رفعج  هوخأ  هدعب  نم  جرخ  مث  .لتق  یتح  لتاق  ّمث 

یلاعملا وذ  رفعج  انأ  ینإ 

لاونلا وذ  ریخلا  یلع  لجن 

لاسعلا انقلاب  ًانیسح  یمحأ 

لاقصلا حضاولا  ماسحلاب  و 

: لوقی وهو  لمحف  ًاضیأ  نینبلا  ما  هماو  یلع  نب  هَّللادبع  هوخأ  هدعب  نم  جرخ  مث  .لتق  یتح  لتاق  مث 

اهوسرت دـننام  دـنز و  یم  ار  امـش  شریـشمش  اب  هک  نآ  .ار  تحاران  نیگمـشخ و  ریـش  هار  ادـخ ! نانمـشد  يا  دـینک  زاب  ار  رمع  هار  »
(1) .دش هتشک  ات  دیگنج  وا  دنک .» یمن  يریگ  هشوگ 

مود تمسق 

نامثع نم  : » تفگ یم  وا  .دوب  بالک  ینب  هلیبق  زا  دـلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلا ، ما  شرداـم  هک  دـمآ  یلع  دـنزرف  ناـمثع  وا ، زا  سپ 
ِربمایپ هدازومع  ردارب و  وا  مدرم  همه  نایم  زا  .درک  یم  هتـسیاش  ياـهراک  هک  تسا  یلع  مردـپ )  ) مگرزب خیـش و  مراـختفا ، بحاـص 

درک هلمح  وا  .دوب  نینبلا  ما  مه  وا  ردام  هک  دمآ  نادیم  هب  رفعج  شردارب  هاگ  نآ  .دش  هتـشک  ات  دـیگنج  مه  وا  دوب .» لامک  بحاص 
راکـشآ و ياهریـشمش  برطـضم و  ياه  هزین  اب  .دنمتواخـس  بوخ و  ناسنا  یلع ، دـنزرف  متفارـش ؛ بحاص  رفعج  نم  : » تفگ یم  و 

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 188 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_154_1
http://www.ghaemiyeh.com


نینبلا ما  مه  وا  ردام  هک  دمآ  هَّللادبع  شردارب  وا  زا  سپ  .دش  دیهش  ات  دیگنج  مه  وا  منک .» یم  عافد  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  یلقیص ،
: تفگ یم  درک و  هلمح  .تسا 

ص:154

رفن ود  نیا  زییمت  .دنا  هتفگ  ربکا  ار  يرگید  رغصا و  ار  یکی  هک  هتشاد  رمع  مان  اب  دنزرف  ود  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  . 168 - 1
« نیسحلا نب  یلع  نب  رمع   » اب بلاط » یبا  نب  یلع  نب  رمع   » هاگ هک  صوصخ  هب  .تسین  نکمم  یناسآ  هب  نانآ  ماجنارس  یگدنز و  و 

.دـنا هتفگن  نخـس  البرک  رد  یلع  نب  رمع  مان  هب  یـصخش  روضح  زا  ربتعم  عبانم  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  .تسا  هدـش  طـلخ 
هیلع یلع  نادـنزرف  رگید  روـضح  هراـبرد  دـیدرت  لـمأت و  نیا  .تسا  { 5/112  } مثعا نبا  حوـتفلا  باـتک  هابتـشا ، شرازگ  نیا  أـشنم 

.دراد دوجو  مه  البرک  رد  مالسلا 
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لاضفالا هدجنلا و  يذ  نبا  انأ 

لاعفلا یف  ریخلا  یلع  كاذ 

لاکنلا وذ  هَّللا  لوسر  فیس 

لاوهألا بوطخلا و  فشاک  و 

.لتق یتح  لتاق  لمحف و 

: لوقی وه  لمحف و  ءاقسلا  وه  ًاضیأ و  نینبلا  ما  هما  یلع و  نب  سابعلا  هدعب  نم  جرخ  مث 

مظعألا ّزعألا  هَّللاب  تمسقأ 

مزمز اقداص و  نوجحلاب  و 

مّرحملا انفلا  میطحلاب و  و 

یمدب یمسج  مویلا  ّنبضخیل 

مدقألا راخفلا  يذ  نیسحلا  نود 

مرکتلا لضفلا و  لهأ  مامإ 

.یتلیح ّتلق  يرهظ و  رسکنا  نآلا  نیسحلا : لاقف  لتق  ّمث  موقلا  نم  هعامج  لتق  یتح  لتاقی  لزی  ملف 

یفقثلا دوعسم  نب  هورع  نب  هّرم  یبأ  تنب  یلیل  هما  نیسحلا و  نب  یلع  مدقتف 

وا دوب .» اه  یتحاران  تالکـشم و  هدننک  فرطرب  ربمایپ و  هدنّرب  ریـشمش  وا  .مراکوکین  تلیـضف و  بحاص  روالد و  یلع  دـنزرف  نم  »
.دش هتشک  ات  دیگنج  مه 

يادخ هب  دـنگوس  : » تفگ یم  درک و  هلمح  وا  .دوب  اقـس  هک  تسومه  .تسا  نینبلا  ما  مه  وا  ردام  .دـش  نوریب  یلع  نب  سابع  سپس 
هار رد  درک  مهاوـخ  نیگنر  منوـخ  هب  ار  مندـب  زورما  تسا ! مرح  هک  هبعک  هراـنک  مـیطح و  هـب  مزمز ، نوـجح و  هـب  گرزب ، زیزع و 

ار مدرم  نآ  زا  یهورگ  ات  دـیگنج  هتـسویپ  مه  سابع  مرک .» لـضف و  لـها  ياوشیپ  نهک و  تاراـختفا  بحاـص  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
(1) .دش كدنا  ما  هراچ  هار  تسکش و  مرمک  نآلا  دومرف : ماما  سپ  .دش  هتشک  سپس  تشک ؛

دوب یفقث  هورع  نب  هّرموبا  رتخد  یلیل  شردام  هک  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماگنه  نیا  رد 
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ص:155

هب دـیرگنب   ) .دـنا هدروآ  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تداهـش  ناـسیون  لـتقم  ناـخّروم و  رگید  . 169 - 1
ص 89. نییبلاطلا ، لتاقم  2/109 و  داشرالا ،
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مهیلإ زرب  دقف  موقلا  ءالؤه  یلع  دهشا  مهّللا  لاق : ءامسلا و  وحن  هتبیـش  عفر  نیـسحلا  هآر  املف  .هنـس  هرـشع  نامث  نبا  ذئموی  وه  (1) و 
! مهّللا ههجو  یلإ  انرظن  کلوسر  هجو  یلإ  انقتشا  اذإ  انک  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  کلوسرب  اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  سانلا  هبشأ  مالغ 

انوعد مهنإف  ًادبأ  مهنع  هالولا  ضرت  اددق و ال  قئارط  مهلعجا  اقیزمت و  مهقزم  اقیرفت و  مهقرفف  مهتعنم  نإ  ضرألا و  تاکرب  مهعنماف 
.انولتقی انولتاقی و  انیلع  اودع  ّمث  انورصنیل 

کـشارف یلع  کحبذـی  نم  کیلع  ّطلـس  كرمأ و  یف  هَّللا  كراب  کمحر و ال  هَّللا  عطق  کلام ! دعـس : نب  رمعب  نیـسحلا  حاـص  مث 
: أرق هتوص و  عفر  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  یتبارق  ظفحت  مل  یمحر و  تعطق  امک 

شاب هاوگ  مدرم  نیا  رب  ایادخ ! تفگ : درب و  نامسآ  هب  رس  داتفا  وا  هب  ماما  هاگن  یتقو  .دمآ  شیپ   (2)، تشاد لاس  نامز 18  نآ  رد  و 
قوش هاـگره  .تسوت  هداتـسرف  هب  مدرم  نیرت  هیبـش  نتفگ ، نخـس  رد  قـالخا و  رد  تقلِخ و  رد  هک  دور  یم  ناـنآ  يوس  یناوج  هک 

زاس و هدـنکارپ  ار  ناشعمج  .راد  رود  نانیا  زا  ار  نیمز  تاکرب  ایادـخ ! .میدرک  یم  هاگن  وا  تروص  هب  میتشاد  ار  ربمایپ  يور  رادـید 
ات دندرک  توعد  ار  ام  هک  نیا  هچ  .رادم  دونـشخ  نانآ  زا  ار  نایلاو  هد و  رارق  بعـشنم  ياه  هار  دننامه  ار  نانآ  نک و  ناش  هکت  هکت 

.دنشک یم  ار  ام  دندیگنج و  هتشاد  اور  متس  ام  رب  یلو  دننک  يرای 

رب ار  یسک  دهدن و  تکرب  ار  تَراک  دنک و  عطق  ار  وت  مِحر  ادخ  یهاوخ ؟ یم  هچ  دز : دایرف  دعس  رمع  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  سپس 
.يدرکن هجوت  ادخ  لوسر  اب  نم  یشیوخ  هب  يدرک و  عطق  ارم  محر  هک  هنوگ  نامه  دشکب ، ار  وت  تباوختخر  رد  هک  دنک  طلسم  وت 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  درک و  دنلب  ار  شیادص  ماما  هاگ  نآ 

ص:156

هرموبا رتخد  ار  وا  ناخّروم ، روهشم  .تسا  مالسا  ردص  يادهش  زا  یکی  یفقث  دوعسم  نب  هورع  رتخد  هنمآ  یلوق  هب  یلیل و  . 170 - 1
رسمه هن  تسا  هورع  رـسمه  هنومیم  دنا و  هتفگ  نایفـسوبا  رتخد  هنومیم  ار  یلیل  ردام  ِردام  یفرط  زا  هک  یلاح  رد  دنناد  یم  هورع  نب 
نایفـس یبا  نب  هیواعم  هب  هلمج  نیا  تهج  نیمه  هب  .تسا  نایفـسوبا  هون  هورع و  هون  ای  رتخد  ربکا ، یلع  ردام  تروص  ره  رد  .هرموبا 

ار اـه  یفقث  تسایـس  هیما و  ینب  ملح  مشاـه و  ینب  تعاجـش  اریز  تـسا ، ربـکا }  } یلع هتـسیاش  تماـما  تـفگ  هـک  تـسا  بوـسنم 
نایهاپـس زا  یکی  ص 73 ) مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  مامالا  همجرت   ) دعـس نب  دـمحم  شرازگ  هب  (. 5/144 فارـشالا ، باسنا   ) تساراد

اب یلیماف  تفگ : یلع  .میهد  یم  ناما  ار  وت  ایب  یتسه ، دنواشیوخ  دیزی  اب  نوچ  تفگ : وا  هب  ربکا  یلع  نتفر  نادیم  ناگنه  دعس  رمع 
.تسا نایفسوبا  یلیماف  زا  رتهب  ربمایپ 

راهظا هک  تسا  يردق  هب  فالتخا  مالسلا  هیلعداجس  ماما  ای  تسا  رت  گرزب  وا  هک  نیا  مالسلا و  هیلعربکا  یلع  نس  هرابرد  . 171 - 2
یلع دـیاب  هدـعاقلا  یلع  دـننک ، یم  دای  رغـصا  یلع  ناونع  هب  مراهچ  ماما  زا  ناخّروم  بلاغ  هک  اج  نآ  زا  .دزاـس  یم  لکـشم  ار  رظن 
.دراد مان  هَّللادـبع  هکلب  تسین  رغـصا  یلع  البرک  راوخریـش  دیهـش  ماما و  ههام  شـش  هک  تفگ  میهاوخ  .دـشاب  رت  گرزب  وا  زا  ربکا 

خیراـت  } هتـشاد مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  لـثم  يا  هلاـس  دـنچ  دـنزرف  ناـمز ، نآ  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما  روط  هچ  هک  تسا  نآ  نخس 
هب ناخّروم  زا  یهورگ  تسا  دـقتعم  هدـنراگن  تسین !؟ یمان  ربکا  یلع  دـنزرف  نز و  زا  يربتعم  عبنم  چـیه  رد  اما  { 2/320 یبوقعیلا ،

هدرک حیرـصت  دعـس  نبا  لیذملا و  لیذ  رد  يربط  هک  نآ  بلطم  دیؤم  .تسا  دیهـش  یلع  زا  رت  گرزب  مراهچ ، ماما  دـنا و  هتفر  اطخ 
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یلع ّنس  دیفم  خیـش  و  ( 5/163 يربکلا ، تاقبطلا  11/630 ؛ يربطلا ، خـیرات   ) تشاد لاس  البرک 23  رد  مالسلا  هیلعداجـس  ماما  دنا :
یضاق و 135 .)  114 داشرالا 2/106 ،  ) دـنک یم  رغـصا  یلع  هب  ریبعت  وا  زا  هتـسناد و  هنـس ) هرـشع  عضب   ) يدـنا لاس و  هد  ار  دـیهش 

نیاربانب و 250 .) رابخالا 3/152  حرـش   ) دـناد یم  البرک  دیهـش  ماـن  ار  رغـصا » یلع   » مراـهچ و ماـما  ماـن  ار  ربکا » یلع   » مه ناـمعن 
.دیامن یمن  تسرد  تسا ، هتفای  هار  یخیرات  بتک  زا  يرایسب  هب  هک  ترضح  نآ  زا  ناوجون  ای  كدوک  نوچ  یتاریبعت 
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.ٌمِیلَع ٌعیِمَس  هَّللاو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًهیِّرُذ  َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیِهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْصا  هَّللا  َّنِإ 

: لوقی وه  نیسحلا و  نب  یلع  لمح  مث 

یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  انأ 

یبنلاب یلوأ  هَّللا  تیب  نحن و 

یعّدلا نبا  انیف  مکحی  هَّللاو ال 

ینثنی یتح  حمرلاب  مکنعطأ 

يوتلی یتح  فیسلاب  مکبرضأ 

يولع یمشاه  مالغ  برض 

یلإ عجر  مث  ًالجر  نیرـشع  هئام و  لتق  هشطع  یلع  هنأ  يور : هنأ  یتح  مهنم  لـتق  نم  هرثکل  هفوکلا  لـهأ  جـض  یتح  لـتاقی  لزی  ملف 
اهب يوقتأ  لیبس  ءام  نم  هبرـش  یلإ  لهف  یندهجأ  دق  دیدحلا  لقث  ینلتق و  دق  شطعلا  هبأ ! ای  لاقف : هریثک  تاحارج  هتباصأ  دق  هیبأ و 

! ینب ای  لاق : نیسحلا و  یکبف  ءادعألا ؟ یلع 

ام و   ) دنرگیدمه دننام  ماقم  رد  اه  نآ  همه  هک  دیزگرب  نامدرم  همه  نایم  زا  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  ادخ 
(. میتسه لسن  نیا  زا  ربمایپ  نادناخ 

رت و کیدزن  ربمایپ  هب  ام  هک  مسق  هبعک  يادخ  هب  .متسه  یلع  نب  نیسح  دنزرف  یلع  نم  : » دش رو  هلمح  زجر  نیا  اب  نیسحلا  نب  یلع 
منز یم  ار  امش  ریشمش ، هزین و  اب  ردق  نآ  .دنک  تموکح  ام  رب  دناوت  یمن  هدازانز  دنزرف  هاگ  چیه  .میرتراوازس  وا ) ینیـشناج  يارب  )

«. تسا يولع  یمشاه و  ناوج  کی  هتسیاش  هک  یتبرض  دنوش ؛ جک  اه  نآ  ات 

ار رفن   120 یگنـشت ، دوجو  اب  دنا  هتفگ  .دش  دنلب  وا  تسد  هب  ناگدش  هتـشک  ترثک  زا  هفوک  لها  هجـض  ات  دـیگنج  یم  نانچمه  وا 
ار متقاط  تازیهجت ، ینیگنس  دشک و  یم  ارم  یگنشت  ناج ! اباب  تفگ : تشگزاب و  ردپ  شیپ  دایز ، ياه  تحارج  زا  سپ   (1) .تشک

! مرسپ تفگ : تسیرگ و  نیسح  مریگب ؟ تّوق  نمشد  رب  نآ  اب  هک  تسه  یبآ  .تسا  هدرب 
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اما مهنم ؛ لُتق  نم  هرثک  نم  هدـی و  نم  هفوکلا }  } ماـشلا لـها  ّجـض   » تسا هتفگ  هکلب  درادـن ، ار  رفن  مقر 120  مه  یمزراوخ  یلـصا 

يرابتعا هک  هدروآ  ار  مقر 200  مه  همادا  رد  .تسا  هدوزفا  نآ  هب  ار  هتشک  هدروآ و 120  ار  ترابع  نیمه  یمزراوخ  هک  نآ  بلاج 
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یتمدق البرک ، ياه  شرازگ  رد  ییوگ  هدایز  فیرحت و  تسادیپ  تسا و  یمزراوخ  یناتساد  هویش  هدننک  نایب  اه  ترابع  نیا  .درادن 
.دراد هنیرید 
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هناسل ذخأف  کناسل  تاه  ینب ! ای  کنوثیغی  الف  مهب  ثیغتـست  کنوبیجی و  الف  مهوعدت  نأ  کیبأ  یلع  یلع و  یلع  دمحم و  یلع  ّزع 
کیقـسی یتح  یـسمت  نأ ال  وجرأ  ینإف  كودـع  لاتق  یلإ  عجرا  کیف و  یف  متاـخلا  اذـه  ذـخ  هل : لاـق  همتاـخ و  هیلإ  عفد  هصمف و 

: لوقی وه  لمح و  لاتقلا و  یلإ  نیسحلا  نب  یلع  عجرف  ًادبأ  اهدعب  أمظت  هبرش ال  یفوألا  هسأکب  كّدج 

قئاقح اهل  تناب  دق  برحلا 

قداصم اهدعب  نم  ترهظ  و 

قرافن شرعلا ال  ّبر  هَّللاو 

قراوبلا دمغت  وأ  مکعومج 

مهفایسأب سانلا  هبرـض  اهیف و  هعرـص  هبرـض  هسأر  قرفم  یلع  يدبعلا  هّرم  نب  ذقنم  هبرـض  ّمث  .نیتئاملا  مامت  لتق  یتح  لتاقی  لعج  و 
اذه هاتبأ ! ای  هتوص : یلعأب  يدان  یقارتلا  هحور  تغلباملف  ًابرإ  ًابرإ  مهفایـسأب  هوعطقف  هّودـع  رکـسع  یلإ  سرفلا  هلمحف  سرفلا  قنتعاف 

اـسأک کل  ّنإف  لجعلا  کل : لوقی  وه  ًادبأ و  اهدعب  أمظأ  هبرـش ال  یفوألا  هسأکب  یناقـس  دـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  يدـج 
هروخذم

دنناوتن ییامن و  هثاغتـسا  دـنهد و  تباوج  دـنناوتن  یناوخب و  ار  ناـنآ  هک  تسا  تخـس  تردـپ  رب  مالـسلا و  اـمهیلع  یلع  ربماـیپ و  رب 
هب راذـگب و  تناهد  رد  ار  نآ  دومرف : داد و  وا  هب  ار  شرتشگنا  دـیکم و  ار  وا  نابز  روایب و  ار  تنابز  دومرف : هاگ  نآ  .دـننک  تکمک 

یلع .تسین  یگنشت  نآ  زا  دعب  هاگ  چیه  هک  یندیشون  .يوش  باریس  تّدج  بآ  رپ  ماج  اب  يدوز  هب  مراودیما  .درگزاب  نمـشد  دربن 
: تفگ یم  درک و  هلمح  تشگرب و  نادیم  هب  نیسحلا  نب 

ار ناتیاهریـشمش  ات  درک  میهاوخن  اهر  ار  امـش  هک  دنگوس  ادخ  هب  .تسا  هدرک  روهظ  نآ  ياه  هنومن  هدش و  راکـشآ  گنج  قیاقح  »
«. دینک فالغ 

ار دوخ  ياهریشمش  مه  نارگید  داتفا و  هک  دز  وا  رس  قرف  هب  یتبرـض  يدبع ، هرم  نب  ذقنم  سپ  .تشک  ار  رفن  تسیود  ات  دیگنج  وا 
رد .دندرک  شا  هعطق  هعطق  ریـشمش ، اب  نانآ  سپ  .درب  نمـشد  رکـشل  هب  ار  وا  ناویح ، درک و  بسا  ندرگ  رب  تسد  .دندرک  وا  هلاوح 

رگید هک  یتبرـش  .درک  مباریـس  شبآ  رپ  ماج  اب  هک  تسادـخ  لوسر  نم  ّدـج  نیا  ردـپ ! يا  تفگ : دـنلب  يادـص  هب  شرخآ  تاظحل 
.تسا هتشاذگ  وت  يارب  مه  یماج  هک  نک  باتش  دیوگ : یم  مدج  .دوشن  ما  هنشت 
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.افعلا كدعب  ایندلا  یلع  هَّللا !؟ لوسر  همرح  كاهتنا  یلع  هَّللا و  یلع  مهأرجأ  ام  ینب ! ای  كولتق  اموق  هَّللا  لتق  نیسحلا : حاصف 

هرمث او  هابیبح ! او  حیـصت : روبثلا  لیولاب و  يدانت  هعلاط  سمـشلا  اهنأک  هعرـسم  تجرخ  هأرما  یلا  رظنأ  ینأکل  ملـسم : نب  دـیمح  لاق 
اهدـیب و ذـخأ  یتح  نیـسحلا  اهیلإ  ءاجف  هیلع  تبکنا  یتح  تءاج  مث  یلع  تنب  بنیز  یه  لـیقف : اـهنع  تلأـسف  هاـنیع ! رون  او  هاداؤف !

نولتاقی يذلا  طاطسفلا  دنع  هوعضو  یتح  هعرـصم  نم  هولمحف  مکاخأ  اولمحإ  لاقف : هنبا  یلإ  هنایتف  عم  لبقأ  مث  طاطـسفلا  یلإ  اهّدر 
.همامأ

نب یناه  لمحف  نابذـبذتی  هاطرق  ًالامـش و  ًانیمی و  تفتلی  لعجف  روعذـم  وه  ناطرق و  هینذا  یف  هینبـألا  کـلت  نم  مـالغ  جرخ  و  لاـق :
رغـصأ وه  نیدباعلا و  نیز  وه  نیـسحلا و  نب  یلع  جرخف  لاجرلا  نم  ادحأ  ری  ملف  هلامـش  هنیمی و  نع  نیـسحلا  تفتلا  مث  هلتقف  ثیعب 

مالّسلا مهیلع  دمحم  لآ  لسن  يذلا  وه  اضیرم و  ناکو  لیتقلا  یلع  هیخأ  نم 

شلوسر تمرح  هک  دندرک  تأرج  ادخ  رب  ردق  هچ  .دنتشک  ار  وت  هک  یهورگ  دشکب  ادخ  مرسپ ! دز : دایرف  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.داب ایند  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  .دندرک  کته  ار 

: دز یم  دایرف  .داد  یم  روبث  لیو و  يادن  دمآ و  نوریب  باتـش  اب  دیـشروخ ، نوچ  ینز  مدید  هظحل  نیا  رد  دـیوگ : ملـسم  نب  دـیمح 
دوخ دمآ و  وا  .تسا  مالسلا  امهیلع  یلع  رتخد  بنیز  دنتفگ : تسیک ؟ نز  نآ  مدیـسرپ  منامـشچ ! رون  ياو  ملد ! هویم  ياو  هابیبحاو !

تشگرب دنزرف  يوس  دوخ  ناناوج  اب  سپـس  دنادرگزاب  همیخ  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ و  نیـسح  .تخادنا  یلع  يور  رب  ار 
.دنتشاذگ دندیگنج ، یم  نآ  لباقم  هک  يا  همیخ  ولج  ات  دنتشادرب  شتداهش  لحم  زا  ار  یلع  نانآ  .دیربب  ار  ناتردارب  دومرف ! و 

تـسار پچ و  هب  .دوب  هدیـسرت  دوب و  هراوشوگ  ود  شیاه  شوگ  رد  هک  دمآ  نوریب  اه  همیخ  زا  يا  هچب  رـسپ  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ 
هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  لاح  نیا  رد   (1) .تشک ار  وا  درب و  هلمح  ثیعب  نب  یناـه  .دروـخ  یم  ناـکت  شیاـه  هراوـشوگ  تفر و  یم 

رامیب دیهـش و  یلع  شردارب  زا  رت  کچوک  هک  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  .دـیدن  ار  نادرم  زا  یـسک  درک و  هاگن  دوخ  فارطا 
، دنام یقاب  وا  زا  ربمایپ  نادناخ  لسن  دوب و 

ص:159
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لوسر نبا  يدی  نیب  لتاقا  ینیرذ  هاتمع ! ای  لاقف : عجرا ! ینب  ای  هفلخ : يدانت  موثلک  ما  هفیـس و  لمح  یلع  ردقی  ناکف ال  .دمآ  نوریب 
هریغ و قبی  مل  هدلو و  هتیب و  لهأب  عجف  امل  دمحم و  لآ  لسن  نم  هیلاخ  ضرألا  قبت  هیدرو ال  هیذـخ  موثلک ! ما  ای  نیـسحلا : لاقف  هَّللا 

نم له  انیف ؟ هَّللا  فاخی  دّـحوم  نم  له  هَّللا ؟ لوسر  مرح  نع  بذـی  ّباذ  نم  له  يدان : ضیرملا  هدـلو  ریغ  لافطألا و  ءاسنلا و  ریغ 
؟ انتناعإ یف  هَّللا  دنع  ام  وجری  نیعم  نم  له  انتثاغإ ؟ یف  هَّللا  اوجری  ثیغم 

: لوقی هلبقی و  لعجف  یبصلا  هولوانف  هعدوا  یتح  لفطلا  ًایلع  ینولوان  لاق : همیخلا و  باب  یلإ  مدقتف  لیوعلاب  ءاسنلا  تاوصأ  تعفتراف 
.كّدج مهمصخ  ناک  اذإ  موقلا  ءالؤهل  لیو 

روضح رد  راذگب  ناج  همع  تفگ : وا  .درگرب  رـسپ ! يا  هک  درک  یم  ادـن   (1) موثلک ما  شرس  تشپ  تشادن و  حالـس  لمح  ناوت  وا 
هللا یلصدمحم  لآ  لسن  زا  نیمز  ات  نادرگرب  ریگب و  ار  وا  موثلک ! ما  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .مگنجب  ادخ  لوسر  دنزرف 

، دنامن یسک  شرامیب  دنزرف  ناکدوک و  نانز و  زج  دش و  رادغاد  شنادنزرف  تیب و  لها  هب  ماما  هک  هاگ  نآ  .دوشن  یلاخ  هلآو  هیلع 
؟ دسرتب ادخ  زا  ام  صوصخ  رد  هک  تسه  یتسرپادخ  ایآ  دـنک ؟ عافد  ادـخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  يا  هدـننک  عافد  ایآ  درک : ادـن 

؟ دشاب هتشاد  ادخ  زا  يرای  دیما  ام  هب  کمک  اب  هک  تسه  يا  هدننک  يرای  ایآ 

وا هب  ار  هچب  .منک  یظفاحادخ  وا  اب  ات  دـیهد  نم  هب  ار   (2) یلع ملفط  دومرف : دمآ و  همیخ  رد  هب  ماما  دش و  دنلب  هلان  هب  نانز  يادـص 
.تسوت ّدج  ناشمصخ  فرط و  هک  مدرم  نیا  رب  ياو  دومرف : دیسوب و  ار  وا  ماما  دنداد و 

ص:160

.دشاب بنیز  دیاب  مه  نیا  زا  دوصقم  هدوبن و  البرک  رد  بنیز  ترضح  زج  هک  دش  هتفگ  . 174 - 1
هداوناخ زا  لفط  نیدـنچ  دـسر  یم  رظن  هب  هک  يروط  هب  دـنا  هدرک  تیاور  نوگانوگ  عبانم  البرک ، دیهـش  ناکدوک  هرابرد  . 175 - 2

دنزرف هرابرد  هچنآ  .تسا  هدش  طلخ  ای  هابتشا  رگید  یخرب  اب  یخرب  مان  تفگ  دیاب  ای  دنا  هدیـسر  تداهـش  هب  ناشیا  رانک  رد  ای  ماما 
یلع ای  یلع  مان  تسا ، روهشم  نارّخأتم } صوصخ  هب   } ناخّروم زا  یمک  هدع  مدرم و  هماع  نایم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راوخریش 

یم یفرعم  نیـسح  نب  هَّللادبع  ای  مان ) نودب   ) دش هتـشک  ماما  نماد  رد  هک  یلفط  ناونع  اب  ار  وا  نهک  عبانم  هک  یلاح  رد  تسا  رغـصا 
5/448 و يربطلا ، خیرات   ) دنا هتـسناد  تیبث  نب  یناه  ار  هَّللادبع  لتاق  و  هلمرح ) ًالامتحا   ) يدسا يدرم  ار  مان  نودب  لفط  لتاق  .دننک 

(. 5/468
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وحن هب  یمر  مث  هفک  تألتما  یتح  همد  نیـسحلا  یقلتف  هرجح  یف  هحبذـف  يدـسألا  لهاکلا  نب  هلمرح  هامر  ذإ  هرجح  یف  یبصلا  انیبف 
.انل ریخ  وه  امل  کلذ  لعجاف  رصنلا  انع  تسبح  نإ  مهّللا ! لاق : ءامسلا و 

هفیس اتّلصم  موقلا  هلابق  فقو  هسرف و  بکر  ماق و  مث  هیلع  یّلص  همدب و  هلمز  هفیس و  نفجب  یبصلل  رفح  هسرف و  نع  نیسحلا  لزن  مث 
: لوقی وه  توملا و  یلع  امزاع  هسفن  نم  اسیآ  هدیب 

مشاه لآ  نم  ریخلا  یلع  نبا  انأ 

رخفأ نیح  ارخفم  اذهب  ینافک 

یضم نم  مرکأ  هَّللا  لوسر  يدج  و 

رهزن ضرألا  یف  هَّللا  جارس  نحن  و 

دمحأ رهطلا  هنبا  یما  همطاف  و 

رفعج نیحانجلا  اذ  یعدی  یمع  و 

اعداص لزنا  هَّللا  باتک  انیف  و 

رکذی ریخلاب  یحولا  يدهلا و  انیف  و 

مهلک قلخلا  یف  هَّللا  نامأ  نحن  و 

رهجن مانألا و  یف  اذهب  ّرسن 

ار دوخ  تشم  نیسح ، .تشک  ردپ  لغب  رد  ار  وا  تخادنا و  يریت  يدسا ، لهاک  نب  هلمرح  دوب ، ماما  لغب  رد  هچب  هک  لاح  نیمه  رد 
زا سپـس  .هد  رارق  ار  اـم  ریخ  نآ  ياـج  هب  تسین  اـم  اـب  يزوریپ  رگا  ایادـخ ! دومرف : درک و  باـترپ  نامـسآ  هب  درک و  رپ  وا  نوخ  زا 

.دناوخ زامن  وا  رب  درپس و  كاخ  هب  نوخ ، هب  هتشغآ  ار  لفط  دنک و  یلادوگ  ریشمش ، فالغ  اب  دش و  هدایپ  شبسا 

نادیم رد  ماما 

ار ریز  راعشا  دوب و  گرم  هب  مزاع  دیمون و  دوخ  زا  .داتـسیا  مدرم  لباقم  هنهرب  ریـشمش  اب  دش و  راوس  شبـسا  رب  تساخرب و  هاگ  نآ 
: دومرف

هتشذگ ياه  ناسنا  نیرت  میرک  ادخ ، لوسر  مدج  .تسا  یفاک  میارب  راختفا  نیا  متسه و  مشاه  لآ  زا  تشرس  کین  یلع  دنزرف  نم  »
ود بحاص  رفعج ، میومع  دـمحا و  كاپ  رتخد  مردام  همطاف  .میـشخرد  یم  هک  میتسه  نیمز  يور  ادـخ  تیادـه )  ) غارچ ام  تسا و 

.تسا لاب 
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نآ هب  میتسه و  قلخ  همه  ناـیم  رد  یهلا  ناـما  اـم  .تسا  هدوب  اـم  ناـیم  رد  یحو  تیادـه و  هدـش و  لزاـن  اـم  ناـیم  رد  ادـخ  باـتک 
.مینک یمن  یفخم  ار  نآ  میلاحشوخ و 
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انبحم یقسن  ضوحلا  هالو  نحن  و 

رثوک یقسلل  ضوحلا  كاذ  سأکب و 

انبحم مایقلا  یف  انیف  دعسیف 

رسخی همایقلا  موی  انضغبم  و 

: لیق امک  دشنأ  مث 

اوبغر ًامدق  موقلا و  رفک 

نیلقثلا بر  هَّللا  باوث  نع 

هنبا ًایلع و  ًامدق  اولتق 

نیسحلل اوءاج  ریخلا و  نسح 

یبأ قلخلا  نم  هَّللا  هریخ 

نیتریخلا نبا  انأف  يدج  دعب 

: هلوق یه  اهلثم و  دحأل  سیل  تایبألا و  هذه  أشنأ  نیسحلا  نأ  هخیرات : یف  یمالسلا  رکذ  و 

هسیفن ّدعت  ایندلا  نکت  نإف 

لبنأ یلعأ و  هَّللا  باوث  رادف 

تئشنا توملل  نادبألا  نکت  نإ  و 

لضفأ فیسلاب  هَّللا  یف  ئرما  لتقف 

ارّدقم ًامسق  قازرألا  نکت  نإ  و 

لمجأ بسکلا  یف  ءرملا  صرح  هّلقف 

نایز ام  نمـشد  تخبـشوخ و  تمایق ، رد  ام  ّبحم  .مینک  یم  باریـس  رثوک  ضوح  زا  ار  دوخ  رادتـسود  میتسه و  ضوح  نایلاو  اـم 
«. دوب دهاوخ  راک 
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يور تسا -  ّنج  سنا و  قلاخ  هک  دنوادخ -  شاداپ  هب  ندیـسر  زا  دـندش و  رفاک  مدرم  : » دـناوخ نینچ  نیا  يرگید  راعـشا  هاگ  نآ 
.دنا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  نونکا  دنتـشک و  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  شدـنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هتـشذگ  رد  .دـندنادرگ 

«. ما هدیزگرب  ود  نیا  دنزرف  نم  دوب و  مردپ  ربمایپ ، زا  دعب  ادخ  قلخ  هدیزگرب 

، تسا دنمـشزرا  ایند  رگا  : » تسا ریظن  یب  هک  دورـس  ار  ریز  راعـشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  هدروآ  دوخ   (1) خیرات رد  یمالس 
رتهب ادخ  هار  رد  ریشمش  هب  ندش  هتشک  تسا ، هدش  هدیرفآ  گرم  يارب  اه  ندب  نیا  رگا  .تسا  رتالاب  ترخآ )  ) دنوادخ شاداپ  هناخ 

.تسا
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.تسا هدمآ  دادغب  خیرات  رد  وا  لاح  حرش  .فلؤم  ثدحم و  لاس 374  هب  هتشذگ  رد  یمالس  یسوم  نب  هَّللا  دبع  . 176 - 1

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 202 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_162_1
http://www.ghaemiyeh.com


اهعمج كرتلل  لاومألا  نکت  نإ  و 

؟ لخبی ءرملا  هب  كورتم  لاب  امف 

یتفلا یلع  راع  لتقلاب  ام  یضمأس و 

لتقی یضمی و  هَّللا  لیبس  یف  اذإ 

هلحر نیب  هنیب و  اولاحف  همیظع  هلتقم  مهنم  لتق  یتح  لاجرلا  نویع  نم  هیلإ  اند  نم  لـک  لـتقی  لزی  ملف  زاربلا  یلإ  ساـّنلا  اـعد  ّهنإ  مث 
هذـه و مکایند  یف  ارارحأ  اونوکف  داعملا  نوفاـخت  ـال  متنک  نید و  مکل  نکی  مل  نإ  نایفـس ! یبأ  لآ  هعیـش  اـی  مکحی  و  مهب : حاـصف 

.نومعزت امک  ًابرع  متنک  نإ  مکباسحأ  یلإ  اوعجرا 

مکتاغط و مکتاتع و  اوعنماف  حانج  مهیلع  سیل  ءاسنلا  ینولتاقت و  مکلتاقا و  يذـلا  انأ  لوقأ  لاقف : نیـسح ؟ ای  لوقت  اـم  رمـش : هاداـنف 
لجرلا و مرح  نع  مکیلإ  هباحصأب : رمش  حاص  مث  همطاف ! نبای  کلذ  کل  رمـش : هل  لاقف  .ًایح  تمدام  یمرحل  ضرعتلا  نع  مکلاهج 

کلذ یف  وه  هیلع و  نولمحی  مهیلع و  لمحی  لعجف  بناج  لک  نم  برحلاب  موقلا  هدـصقف  میرک ! وفک  وهل  يرمعلف  هسفنب  هودـصقا 
هنع هولجأ  یتح  هیلع  اولمح  تارفلا  یلع  هسرفب  لمح  املکف  هبرش  هنم  برشیل  ءاملا  بلطی 

يارب ندـش  هتـشک  مور و  یم  نم  .تسا  رتابیز  يزور  بسک  يارب  ناـسنا  ندزن  صرح  تسا ، ردـقم  هدـش و  میـسقت  اـه  يزور  رگا 
«. دوش هتشک  وا  هار  رد  درادرب و  مدق  ادخ  يارب  رگا  تسین  گنن  درم ، ناوج 

: دز دایرف  وا  دـندش و  لیاح  شا  همیخ  وا و  نایم  نانآ  .تشک  دـیگنج ، وا  اب  ار  هک  ره  دـناوخ و  هزرابم  هب  ار  نمـشد  ماـما ، هاـگ  نآ 
تسار رگا  دیشاب و  هدازآ  دوخ  يایند  رد  دیساره ، یمن  تمایق  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفسوبا ! نادناخ  ناوریپ  يا  امش  رب  ياو 
میگنج یم  امش  نم و  میوگ  یم  دومرف : ییوگ ؟ یم  هچ  درک  ادن  رمـش   (1) .دینک هاگن  دوخ  ناکاین  هب  دیتسه ، برع  هک  دییوگ  یم 

! همطاف رسپ  دشاب ، تفگ : رمش  .دینک  رود  نم  مرح  هب  ضرعت  زا  ار  دوخ  نامهفن  ناشکرس و  ما  هدنز  ات  سپ  .دنرادن  یهانگ  نانز  و 
.تسا يراوگرزب  یگنج  بیقر  وا  هک  دیزادرپب  شدوخ  هب  دیوش و  رود  شمرح  زا  تفگ : شیاهورین  هب  و 

لابند لاح  نیا  رد  .داد  یم  خساپ  ار  اه  نآ  هلمح  وا  دندرک و  یم  هلمح  وا  هب  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  گنج  هب  وس  ره  زا  نمـشد 
.دندرک یم  شرود  دندرک و  یم  هلمح  وا  هب  تخات  یم  تارف  تمس  هب  هاگ  ره  دوب و  بآ 
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البرک رد  اما  دوب ؛ اه  يدرم  ناوج  هنوگ  نیا  هلمج  نآ  زا  هک  درک  یم  تاعارم  ار  یلیاسم  اه ، يدـب  همه  اـب  یلهاـج  برع  . 177 - 1
.دش هدرپس  یشومارف  هب  موسر  نیا  همه 
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ههجو و یلع  مدـلا  لاسف  هب  یمر  مهـسلا و  نیـسحلا  عزنف  هتهبج  یف  مهـسلا  عقوف  مهـسب  یفعجلا  فوتحلا  وبأ  هل  لاقی  لجر  هامر  مث 
هجو یلع  رذـت  اددـب و ال  مهلتقا  اددـع و  مهـصحاف  مهّللا ! هاتعلا  هاصعلا  ءـالؤه  كداـبع  نم  هیف  اـنأ  اـم  يرت  دـق  مهّللا ! لاـقف : هتیحل 

.ًادبأ مهل  رفغت  ادحأ و ال  مهنم  ضرألا 

وه هیحان و  لک  نم  هذـخأت  ماهـسلا  ضیـضحلاب و  هقحلأ  هفیـسب و  هجعب  ّالإ  ادـحأ  قحلی  لعجف ال  بضغملا  ثیللاک  مهیلع  لمح  مث 
نم ًادبع  يدعب  اولتقت  نل  مکنإ  امأ  هترتع  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادمحم  متفلخ  امـسئب  ءوسلا ! هّما  ای  لوقی : هردـص و  هرحنب و  اهاقلتی 

مکنم مقتنی  ّمث  مکناوهب  یبر  ینمرکی  نأ  وجرأل  ینإ  هَّللا  میا  يایإ و  مکلتق  دـنع  مکیلع  نوهی  لـب  هلتق  اوباـهتف  نیحلاـصلا  هَّللا  داـبع 
؟ اّنم کل  مقتنی  اذامب  همطاف ! نبای  ینوکسلا : کلام  نب  نیصحلا  هب  حاصف  .نورعشت  ثیح ال  نم 

تخادنا و رود  دروآ و  نوریب  ار  ریت  ترـضح  نآ  .تسـشن  ماما  یناشیپ  رب  هک  تخادنا  يریت   (1) یفعج فوتحلاوبا  مان  هب  یصخش 
یم هچ  تراک  هانگ  شکرـس و  ناگدـنب  نیا  زا  نم  هک  ینیب  یم  وت  ایادـخ ! راب  تفگ : دـش و  يراـج  شنـساحم  تروص و  رب  نوخ 

(2) .شخبن ار  نانآ  هاگ  چیه  رادم و  هدنز  ار  نانآ  زا  يدحَا  نک و  دوبان  ار  اه  نآ  کیاکی  هدنکارپ و  ار  اه  نآ  عمج  ایادخ ! .مشک 

.دز یم  نیمز  رب  ار  وا  هک  نآ  رگم  دوش  کیدزن  شریشمش  هب  تسناوت  یمن  یسک  درک و  هلمح  نانآرب  نیگمشخ  ریش  نوچمه  ماما 
ترتـع اـب  دـب ! تما  يا  دومرف : یم  و  دروخ ) یم  شتروص  رـس و  هب   ) تسـشن یم  شا  هنیـس  وـلگ و  رب  دـمآ و  یم  وـس  ره  زا  اـهریت 

كانـسارهو تخـس  ناتیارب  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  نتـشک  نم ، زا  سپ  هک  دـینادب  .دـیدرک  راـتفر  دـب  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
هب مراگدرورپ  مراد  دیما  مسق  ادخ  هب  تخیر .) دهاوخ  نآ  حبق  و   ) دش دهاوخ  ناسآ  ناتیارب  راک  نیا  نم  لتق  اب  نوچ  دوب ، دـهاوخن 

دنزرف يا  دز : داـیرف   (3) ینوکـس کلام  نب  نیـصح  .دریگب  دـیمهفن  هک  ییاج  زا  ار  مماقتنا  درادـب و  گرزب  ارم  امـش  يراـتفر  دـب 
؟ تفرگ دهاوخ  ام  زا  ار  وت  ماقتنا  زیچ  هچ  هب  همطاف !

ص:164

توافت .تسا  هدش  فیحـصت  دـیدرت  یب  هک  هدـمآ  بونجلا  وبا  ( 3/407  ) فارـشالا باسنا  و  { 5/450  } يربط خـیرات  رد  . 178 - 1
.دراد دوجو  فنخم  وبا  لقن  یمزراوخ و  نایم  شرازگ  نیا  هرابرد  مه  يرصتخم 

یخیرات نیارق  رگید  ماما و  ملح  هب  هجوت  اب  هدـنراگن  نکیل  تسا ، روهـشم  دراد و  دوجو  عبانم  رد  اـه  نیرفن  نیا  دـنچ  ره  . 179 - 2
.دراد ییاهدیدرت  اه  نآ  هرابرد  همئا ، هریس  دننام 

میهس راتخم  اب  هلباقم  رد  تشاد ، یمهم  شقن  البرک  رد  دوب ، کیرش  هفوک  رد  ملسم  لتق  رد  کلام } هن   } ریمن نب  نیصح  . 180 - 3
.دش هتشک  رتشا  نب  میهاربا  طسوت  دایز  نبا  هارمه  ماجنارس  دوب و  دیزی  ناهدنامرف  وزج  هّرَح  دربن  رد  دوب ،

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 204 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_164_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_164_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_164_3
http://www.ghaemiyeh.com


هحارج نوعبـس  ناتنثا و  هتباصأ  یتح  لتاقی  لعج  مث  .میلألا  باذعلا  مکیلع  ّبصی  مث  مکءامد  کفـسی  مکنیب و  مکـسأب  یقلی  لاقف :
حـسمیل بوثلا  ذخأف  هتهبج  نم  ءامدلا  تلاسف  هتهبج  یلع  عقوف  رجح  هاتأ  ذإ  فقاو  وه  انیبف  لاتقلا  نع  فعـض  دق  حـیرتسی و  فقوف 

.هَّللا لوسر  هلم  یلع  هَّللاب و  هَّللا و  مسب  مالّسلا : هیلع  نیسحلا  لاقف  هبلق  یف  عقوف  بعش  ثالث  هل  مومسم  دّدحم  مهـس  هاتأف  هتهبج  نع 
.هریغ یبن  نبا  ضرألا  هجو  یلع  سیل  ًالجر  نولتقی  مهنأ  ملعت  کنإ  یهلإ ! لاق : ءامسلا و  یلا  هسأر  عفر  و 

امف ءامـسلا  یلإ  اهب  یمر  ًامد  تألتما  املف  حرجلا  یلع  هدی  عضوف  بازیملاک  مدـلا  ثعبناف  هرهظ  ءارو  نم  هجرخأ  مهـسلا و  ذـخأ  مث 
تألتما املف  ًایناث  حرجلا  یلع  هدی  عضو  ّمث  ءامسلا  یلإ  همدب  نیسحلا  یمر  یتح  ءامسلا  یف  هرمحلا  تفرع  ام  هرطق و  کلذ  نم  عجر 

ای لوقأ : یمدـب و  بوضخم  اـنأ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصًادمحم  يدـج  یقلأ  یتح  نوکأ  هَّللاو  اذـکه  لاـق : هتیحل و  هسأر و  اـهب  خـطل 
.نالف نالف و  ینلتق  هَّللا ! لوسر 

ماما .دروآ  یم  دورف  امـش  رب  ار  شکاندرد  باذع  سپـس  دزیر  یم  ار  ناتیاه  نوخ  هلیـسو ) نیا  هب   ) دزادنا و یم  رـش  ناتنایم  دومرف :
رب دمآ و  یگنـس  لاح  نیا  رد  .دیاسایب  یمد  ات  داتـسیا  دش و  فیعـض  هتـسخ و  گنج ، زا  .تشادرب  مخز  هک 72  نآ  ات  دـیگنج  یم 

دمآ یمومسم  هبعـش و  هس  زیت  ریت  هک  دنک  كاپ  نوخ  زا  ار  شا  یناشیپ  ات  تفرگ  ار  شـسابل  .دش  يراج  نوخ  دروخ و  شا  یناشیپ 
درک و دنلب  نامـسآ  هب  رـس  سپ   (1) .هَّللا لوـسر  هلم  یلع  هَّللاـب و  هَّللا و  مسب  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  .تسـشن  وا  بلق  رب  و 

.تسین وا  زج  يربمایپ  دنزرف  نیمز  يور  هک  دنشک  یم  ار  یسک  نانیا  هک  یناد  یم  وت  نم ! يادخ  تشاد : هضرع 

هب دش  نوخ  زا  رپ  نوچ  تفرگ و  مخز  لحم  ریز  ار  شتـسد  .دـش  يراج  نادوان  دـننام  نوخ  دروآ و  نوریب  رـس  تشپ  زا  ار  ریت  ماما 
ار شتسد  مه  زاب  .دوب  هدشن  هدید  نامسآ  رد  یخرـس  نآ  زا  شیپ  تشگنزاب و  نیمز  هب  يا  هرطق  نوخ  نیا  زا  .درک  باترپ  نامـسآ 

مّدـج اـت  دوب  مهاوخ  باـضخ  ْنوخ  هب  هنوگ  نیا  دومرف : دـیلام و  شنـساحم  تروص و  هب  دـش  رپ  نوخ  زا  نوچ  تفرگ و  مخز  ریز 
.دنتشک ارم  ینالف  ینالف و  ادخ ! لوسر  يا  میوگب  منک و  رادید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

ص:165

تسا نآ  ماما  روظنم  .دناسرن  ار  دوخ  صاخ  موهفم  شا  یسراف  لداعم  ای  درک ، همجرت  یتسرد  هب  ار  هلمج  نیا  ناوتن  دیاش  . 181 - 1
نیا زا  ادخ  لوسر  مّدـج  نید  هب  داقتعا  اب  ادـخ و  ياکتا  هب  منک و  یم  عورـش  ادـخ  مان  هب  ار  یقاب  يایند  هب  نتفر  تداهـش و  نم  هک 

.مور یم  ایند 
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لجر هءاج  یتح  همدب  هَّللا  یقلی  نأ  هرک  هنع و  فرـصنا  هیلإ  یهتنا  سانلا و  نم  لجر  هاتأ  املکف  هناکم  فقوف  لاتقلا  نع  فعـض  مث 
تلکأ ال  نیسحلا : هل  لاقف  ًامد  ألتما  سنربلا و  عطقف  سنرب  هیلع  ناک  هسأر و  یلع  فیسلاب  هبرضف  رسن  نب  کلام  هل : لاقی  هدنک  نم 

.نیملاظلا عم  هَّللا  كرشح  اهب و  تبرش  کنیمیب و ال 

کلذ دعب  هب  مدق  املف  زخ  نم  ناک  سنربلا و  ذخأف  يدنکلا  ءاج  دـّلبت و  ییعأ و  دـق  اهیلع و  ّمتعا  هوسنلق و  سبل  سنربلا و  یقلأ  مث 
هَّللا اـشح  ینع  جرخا  یتـیب !؟ لخدـت  هسنرب و  هَّللا  لوسر  تنب  نبا  بلـستأ  هتأرما : هل  تلاـق  مدـلا  نم  هلـسغیل  هَّللادـبع  ما  هتأرما  یلع 

.تام نأ  یلإ  لاح  ءوسأب  اریقف  لزی  مل  هادی و  تسبی  ّهنأ  هباحصأ : رکذ  .ًاران و  كربق 

کیرـش نب  هعرز  هل  لاقی  لجر  هبرـضف  فویـسلا  حاـمرلا و  هب  تذـحاف  ماهـسلا  هتنخثأ  دـقف  لـجرلاب ؟ نورظتنت  اـم  رمـش : يداـن  مث 
هرحن یف  مهسب  سنأ  نب  نانس  هامر  هرکنم و  هبرض  یمیمتلا 

ات دولآ  یمن  شنوخ  هب  تسد  تشگ و  یم  زاب  دـمآ  یم  شیوس  هب  هک  ره  داتـسیا و  دوخ  ياج  رد  دوب  هدـش  هتـسخ  دربن  زا  هک  ماما 
دوب شرس  رب  هک  یهالک  بش  .دز  ترضح  نآ  رس  رب  يریـشمش  دمآ و  شیپ   (1) رـسن نب  کلام  مان  هب  هدنک  هلیبق  زا  يدرم  هک  نآ 

.دنک روشحم  ناراکمتس  اب  ار  وت  ادخ  یماشاین و  يروخن و  اذغ  تتسد  نیا  اب  دومرف : ماما  .دش  يراج  نوخ  دش و  هراپ 

ار سنرب  يدنِک  درم  .دوب  هدش  هدناماو  هتسخ و  یلو  دیچیپ  همامع  نآ  رب  تشاذگ و  رـس  رب   (2) هوسنلق تخادنا و  ار  سنرب  هاگ  نآ 
ار ادخ  لوسر  دنزرف  هالک  تفگ : نز  .دیوشب  ار  نآ  ات  درب  هَّللادبع  ما  شرـسمه  يارب  هعقاو  زا  دـعب  تشادرب و  دوب  زخ  سنج  زا  هک 
دش کشخ  وا  ناتسد  دنا  هتفگ  وا  ناتسود  .دنک  رپ  شتآ  زا  ار  تربق  ادخ  هک  ور  نوریب  ما  هناخ  زا  ییآ ؟ یم  نم  هناخ  هب  هتشادرب و 

.درم ات  درب  یم  رس  هب  یلاح  دب  رقف و  رد  هتسویپ  و 

.تفرگ ندـیراب  ماما  رب  اهریـشمش  اه و  هزین  ماگنه  نیا  رد  .تسا  هدرک  ناوتاـن  ار  نیـسح  اـهریت  دـیتسه ؟ هچ  رظتنم  دز : ادـص  رمش 
.دز ترضح  نآ  يولگ  رب  يریت  سنا ، نب  نانس  دروآ و  دراو  وا  رب  يراک  یتبرض  یمیمت ، کیرش  نب  هعرز  مان  هب  يدرم 

ص:166

دروآ و ّرح  يارب  دایز  نبا  يوس  زا  ار  مالسلا » هیلع  نیسحلاب  عجعج   » فورعم همان  هک  تسا  یسک  يدنک  ریَُـسن  نب  کلام  . 182 - 1
! ما هدرک  تعاطا  ار  دیزی }  } مماما نامرف  تفگ : درک ، ضارتعا  وا  هب  ءاثعشلاوبا  یتقو 

.دنا هتسناد  زارد  دنلب و  یهالک  ار  هوسنلق  . 183 - 2
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ًاسلاج يوتسا  مث  نمیألا  هدخ  یلع  ضرألا  یلإ  هسرف  نع  نیسحلا  طقسف  هرکنم  هنعط  هترـصاخ  یلع  يرملا  بهو  نب  حلاص  هنعط  و 
یف نالوجی  اهاطرق  یلع و  تنب  بنیز  تجرخ  و  ملسم : نب  دیمح  لاق  .هاریل  نیسحلا  نم  دعس  نب  رمع  اند  مث  هرحن  نم  مهسلا  عزن  و 
یلع لیـست  هعومد  تلعجف  هیلإ ؟ رظنت  تنأ  هَّللادـبع و  وبأ  لـتقیأ  دعـس  نباـی  ضرـألا  یلع  تقبطأ  ءامـسلا  تیل  لوقت : یه  اـهینذا و 

هولتقا نورظتنت ؟ ام  مکحیو  رمش : حاصف   (1) سانلا هاماحت  دق  زخ و  هبج  هیلع  سلاج و  نیسحلا  اهنع و  ههجو  فرصف  هتیحل  هیدخ و 
نانس هیلع  لمحف  يرخا  موقی  هّرم و  وبکی  لعجف  هقتاع  یلع  هبرض  مث  يرسیلا  هفک  نابأف  کیرش  نبا  هعرز  هبرضف  مکتاهما  مکتلکث 

هَّللا ّتف  نانـس : هل  لاقف  هادی  تدعترا  فعـضف و  هسار  زتحا  دیزی : نب  یلوخل  لاق  هعرـصف و  حـمرلاب  هنعطف  لاحلا  کلت  یف  سنأ  نب 
یلع هاقلأ  هلجرب و  هبرضف  صربأ  ناک  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  لب  لیق : یبابـضلا و  هشرخ  نب  رـصن  هیلإ  لزنف  كدی  نابأ  كدضع و 

.هتیحلب ذخأ  مث  هافق 

تساخرب و  (2) .داتفا نیمز  رب  بسا  زا  تروص  ِتسار  فرط  اب  ماما  دز و  شا  هرـصاخ  نگل  رب  تخـس  يا  هزین  يُّرم  بهو  نب  حلاص 
بنیز دیوگ : ملسم  نب  دیمح  .دنیبب  ار  وا  عضو  ات  دش  کیدزن  ماما  هب  دعس  رمع  لاح  نیا  رد  .دیـشک  نوریب  ولگ  زا  ار  ریت  تسـشن و 

نب رمع  يا  دـمآ ، یم  نیمز  رب  نامـسآ  شاک  تفگ : دـمآ و  نوریب  دروخ  یم  ناکت  شیاـه  هراوشوگ  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  اـهیلع 
.دنادرگ بنیز  زا  تروص  دش و  يراج  رمع  شیر  هنوگ و  رب  کشا  ینک ؟ یم  هاگن  ار  وا  وت  دوش و  یم  هتـشک  هَّللادبعابا  ایآ  دـعس !

رب ياو  دز : ادص  رمش  .دندرک  یم  زیهرپ  وا  هب  ندش  کیدزن  زا  مدرم  تشاد و  رب  رد  زخ  زا  يا  هّبُج  دوب و  هتسشن  مالسلا  هیلع  نیسح 
.درک ادـج  ار  ماما  تسار  ّفک  دز و  يا  هبرـض  کیرـش ، نب  هعرُز  .دنیـشنب  ناتیازع  هب  ردام  دیـشکب ، ار  وا  دـیتسه ؟ هچ  رظتنم  امش !

وا دز و  ماما  رب  يا  هزین  درک و  هلمح  وا  رب  سنا  نب  نانـس  لاح  نیا  رد  .دش  یم  دنلب  داتفا و  یم  نیمز  هب  ماما  .دز  شا  هناش  هب  سپس 
هدیرب تناتسد  تفگ : نانـس  .دیزرل  شناتـسد  دش و  تسـس  وا  .نک  ادج  ار  شرـس  تفگ : دیزی  نب  یلوخ  هب  تخادنا و  نیمز  رب  ار 

تخادـنا و شنیمز  رب  تشپ  زا  ار  وا  دز و  وا  رب  اـپ  دوـب  صربا  هک  نشوـجلا  يذ  نب  رمـش  یلقن  هـب  یبابـض و  هـشرخ  نـب  رـصن  .داـب 
تفرگ ار  شنساحم 

ص:167

.دنک یم  توافتم  رایسب  ار  انعم  هک  دوب  اسنلا » هاماحت   » لصا رد  . 184 - 1
! نیسح ای  . 185 - 2
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هفیسب برضی  لعج  مث  همطاف ؟ نبای  بالکلاب  ینهبشتأ  رمش : لاقف  یمانم ؟ یف  هتیأر  يذلا  عقبألا  بلکلا  تنأ  نیسحلا : هل  لاقف   (1).
: لوقی نیسحلا و  حبذم 

ملعت یسفن  مویلا و  کلتقأ 

معزم هیف  سیل  ًانیقی  ًاملع 

متکت لاجم ال و ال  و ال 

مّلکی نم  ریخ  كابأ  نأ 

لیعامسإ انثدح  دمحم  نب  نیسحلا  انثدح  هیبأ  نع  یقهیبلا  دمحأ  نب  لیعامسإ  نع  یمصاعلا  یلع  نب  دمحأ  نسحلا  وبأ  انربخأ  - 10
نب دمحم  نع  نومیم  نب  هَّللادبع  نع  ریبزلا  نب  لیـضف  یمع  ینثدح  يریبزلا  دـمحأ  وبأ  انثدـح  سنوی  نب  دـمحم  انثدـح  دـمحم  نب 

هَّللا و قدص  ربکأ ! هَّللا  ربکا ! هَّللا  لاقف : نشوجلا  يذ  نب  رمـش  یلإ  رظنف  ءالبرک  رهنب  نیـسحلا  عم  انک  لاق : هیبأ  نع  نسحلا  نب  ورمع 
ناک لجرل  لاقف  دعس  نب  رمع  بضغف  .یتیب  لهأ  ءامد  یف  غلی  عقبأ  بلک  یلإ  رظنأ  ینأک  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  هلوسر 

.رمش وه  لب  لیق : هسأر و  ّزتحاف  یحبصألا  دیزی  نب  یلوخ  وه  لیق  هیلإ  لزنف  هحرأف ! نیسحلا  یلإ  کحی  لزنا و  هنیمی : نع 

هلجرب و رمـش  هسفرف  شطعلا  نم  هناسلب  كولی  قمر  رخآب  نیـسحلا  سنأ و  نب  نانـس  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  هیلإ  ءاـج  هنأ  يور : و 
: لاق

نآ ینک ؟ یم  هیبشت  ناگـس  هب  ارم  همطاف ! رـسپ  يا  تفگ : رمـش  .مدوب  هدـید  باوخ  رد  هک  یتسه  عقبا  گس  نامه  وت  دومرف : ماـما 
هک مرادن  يدیدرت  مناد و  یم  نیقی  نانیمطا و  اب  مشک و  یم  ار  وت  زورما  : » تفگ دز و  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگولگ  رب  ریشمش  اب  هاگ 

«. دوب اه  ناسنا  نیرتهب  تردپ 

تسیرگن و رمش  هب  تداهش ) زا  لبق   ) هک میدوب  البرک  رهن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  تفگ  هک  تسا  هدش  لقن  نسح  نب  ورمع  زا  ... 
هطوغ نم  تیب  لها  نوخ  رد  هک  منیب  یم  یعقبا  گس  ایوگ  دومرف : ربمایپ  نوچ  دنا ، هتفگ  تسار  شلوسر  ادخ و  ربکا ، هَّللا  : » دومرف

وا .نک  مامت  ار  نیسح  راک  ایب و  نییاپ  تفگ : دوب  شتسار  فرط  هک  يدرم  هب  دش و  نیگمـشخ  نخـس  نیا  زا  دعـس  رمع  تسا .» رو 
.دوب رمش  وا  دنا  هتفگ  مه  یخرب   (2) .دیرب ار  نیسح  رس  دوب و  دیزی  نب  یلوخ 

زا دوب و  شیاـه  قمر  نیرخآ  رد  وا  دـندمآ و  نیـسح  فرط  هب  سنا  نب  نانـس  نشوـجلا و  يذ  نب  رمـش  هک  تسا  نیا  رگید  تیاور 
: تفگ دز و  ماما  هنیس  رب  دوخ  ياپ  اب  رمش  .دناخرچ  یم  ناهد  رد  ار  شنابز  یگنشت 
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: سنأ نب  نانسل  لاق  مث  .هدی  نم  ءاملا  ذخأت  یتح  ربصاف  هّبحأ ؟ نم  یقسی  یبنلا  ضوح  یلع  كابأ  نأ  معزت  تسلأ  بارت ! یبأ  نبای 
ضبق نیـسحلا و  ردص  یلع  سلج  هنم و  رمـش  بضغف  یمـصخ  دمحم  هّدـج  نوکیف  کلذ ! لعفأ  هَّللاو ال  لاقف : هافق  نم  هسأر  زتحا 

ءارهزلا و همطاف  کّما  هفرعملا  ّقح  کفرعأ  لاق : اـنأ ؟ نم  ملعت  ـال  وأ  ینلتقتأ ؟ هل : لاـق  نیـسحلا و  کحـضف  هلتقب  ّمه  هتیحل و  یلع 
هرـشع یتنثا  هفیـسب  هبرـض  یلابا و  کلتقأ و ال  یلعألا و  یلعلا  هَّللا  کمـصخ  یفطـصملا و  دمحم  كدـج  یـضترملا و  یلع  كوبأ 

.هرعش طقس  صربأ و  راصف  هسبلف  هصیمق  یمرضحلا  هثوعج  ذخأ  هفیس و  ذخاف  هلظنح  نب  دوسألا  مدقت  مث  هسأر  ّزح  مث  هبرض 

مهیلع نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  لاـق  هبرـض و  هنعط و  هیمر و  نیب  اـم  هرـشع  عـضب  هئاـم و  هصیمق  یف  دـجو  ّهنأ  يور  و 
هبرض نوثالث  عبرأ و  هنعط و  نوثالث  ثالث و  هیف  دجو  مالّسلا :

بآ وا  تسد  زا  ات  نک  ربص  دنک ؟ یم  باریـس  ار  شناتـسود  ربمایپ ، ضوح  رـس  رب  تردپ  ییوگ  یمن  وت  رگم  بارتوبا ! دـنزرف  يا 
هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  شّدج  نوچ  منک  یمن  ار  راک  نیا  نم  تفگ : نانس  .ربب  تشپ  زا  ار  شرس  تفگ : نانس  هب  سپـس  .یـشونب 

ار وا  تساوخ  تفرگ و  ار  ماما  نساحم  تسشن و  نیسح  هنیس  رب  دوخ  دش و  ینابصع  وا  تسد  زا  رمش  .دش  دهاوخ  نم  ماقتنا  فرط 
یم یبوـخ  هب  تفگ : متـسیک ؟ نم  یناد  یمن  یـشکب ؟ ارم  یهاوـخ  یم  وـت  اـیآ  دوـمرف : دـیدنخ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هـک  دـشکب 
مشک یم  ار  وت  .تسا  هبترم  گرزب  يادخ  وت  مقتنم  یفطصم و  دمحم  تگرزب  ردپ  یضترم ، یلع  تردپ  همطاف ، تردام  .تمسانش 
هلظنح نب  دوـسا  نآ  زا  سپ   (1) .درک ادج  ار  ماما  رس  سپـس  دز و  ترـضح  نآ  رب  ریمـشمش  هبرـض  هدزاود  هاگ  نآ  .مرادن  یکاب  و 

.تخیر شیاهوم  دش و  سیپ  دیشوپ و  تشادرب و  ار  شنهاریپ  یمرضح  هنوعج  تشادرب و  ار  ترضح  نآ  ریشمش  دمآ و  شیپ 

تراغ بلس و 

رد تسا : هدومرف  مالسلا -  هیلع  قداص  ماما  دمحم -  نب  رفعج  .دوب  ریشمش  ریت و  ياج  زا 110  شیب  ماما  سابل  رد  هک  هدش  تیاور 
.دوب ریشمش  تبرض  هزین و 34  تبرض  ياج 33  سابل ، نآ 
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اموذجم و راصف  اهب  متعاف  يدزألا  دیزی  نب  رباج  هتمامع  ذخأ  هیلجر و  نم  ًادعقم  ًانمز  راصف  یمرجلا  ورمع  نب  ریحب  هلیوارس  ذخأ  و 
ءارمح ال حـیر  اهیف  هملظم  هدـیدش  هربغ  تقولا  کلذ  یف  ءامـسلا  یف  تعفترا  .اهوتعم و  راصف  هعرد  يدـنکلا  رـسن  نب  کلام  ذـخأ 

.مهنع تلجنا  ّمث  هعاس  کلذب  اوثبلف  مهءاج  دق  باذعلا  نأ  موقلا  ّنظ  یتح  رثأ  نیع و ال  اهیف  يری 

.فصن رهشأ و  هتس  هنس و  نیسمخ  عبرأ و  نبا  وه  نیتس و  يدحإ و  هنس  مرحم  رشاع  ءاروشاع  موی  هاورلا  قافتاب  نیسحلا  لتق  و  لاق :

ءاسنلا و همیخ  یلإ  ضکری  بهذ  نیسحلا و  مد  یف  هتیصان  عضوف  ذخؤی  نأ ال  مهیدیأ  نیب  نم  ادع  دق  نیـسحلا و  سرف  لبقأ  و  لاق :
نعفر دـحأ  هیلع  سیل  سرفلا  یلإ  هلهأ  هتاـنب و  نیـسحلا و  تاوـخأ  ترظن  اـملف  همیخلا  دـنع  ضرـألا  هسأرب  برـضی  لهـصی و  وـه 

! هایلع او  هامساقلا ! ابأ  او  هایبن ! او  هادج ! او  هادّمحم ! او  تدان : اهسار و  ما  یلع  اهدی  موثلک  ّما  تعضو  لیوعلا و  خارصلاب و  ّنهتاوصأ 
اهیلع یشغ  ّمث  ءادرلا  همامعلا و  بولسم  افقلا  نم  سأرلا  زوزحم  ءالبرکب  عیرص  ءارعلاب  نیسح  اذه  هانسح ! او  هاتزمح ! او  هارفعج ! او 

رـس رب  تـشادرب و  يدزا  دـیزی  نـب  رباـج  ار  شا  هماـمع  .دـش  ریگ  نـیمز  تـشادرب و  یمَرَج  ورمع  نـب  ریحب  ار  ترـضح  نآ  راوـلش 
هک تساخرب  یهایـس  ظیلغ و  رابغ  لاح ، نیا  رد  .دش  هناوید  تشادرب و  ار  وا  هرز  يدنک  رـسن  نب  کلام  .تفرگ  ماذـج  تشاذـگ و 

فاص اوه  دندرک و  گنرد  یتدم  .تسا  هدش  عقاو  باذع  دندرک  نامگ  مدرم  دش و  یمن  هدید  زیچ  چیه  هک  دوب  خرس  داب  اب  هارمه 
ترـضح 54 نآ  داتفا و  قافتا  لاس 61  مرحم  مهد  اروشاع ، زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  نایوار ، همه  ِرظن  هب   (1) .دش

.دـمآ نانز  همیخ  تمـس  هب  هدرک  رارف  نمـشد  نایم  زا  دز و  ماما  نوخ  هب  ار  دوخ  لکاک  ماما  بسا  .تشاد  مین  هاـم و  شـش  لاـس و 
نآ يور  ار  یسک  دنتسیرگن و  بسا  هب  ماما  هداوناخ  نانز و  نارهاوخ و  نوچ  .دز  یم  همیخ  لباقم  نیمز  هب  ار  شرس  دیشک و  ههیش 

هزمح و رفعج و  یلع و  ربمایپ ، شدج  يادص  هلان ، هب  تشاذگ و  رـس  رب  تسد  موثلک  ما  .دندرک  دنلب  يراز  هلان و  هب  ادـص  دـندیدن 
ار شیابع  همامع و  هدـش و  ادـج  تشپ  زا  شرـس  هداتفا ، البرک  ناـبایب  رد  هک  تسا  نیـسح  نیا  تفگ : دز و  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح 

.درک شغ  تفگ و  ار  نانخس  نیا  .دنا  هدرب 
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ناک ام  ّلک  اوذخأف  موقلا  لخدف  .نهتّزب  اوبلـساف  اولخدا  لاقف : نشوجلا  يذ  نب  رمـش  مهعم  همیخلاب و  اوقدحأ  یتح  ءادـعألا  لبقأ  و 
یلع اهبوث  عزانتل  هأرملا  تناک  یتح  .اـهنذا  اومرخ  هوذـخأف و  نیـسحلا  تخا  موثلک  ّما  نذا  یف  ناـک  طرق  یلإ  اوضفأ  یتح  همیخلاـب 

.هیلع بلغت  یتح  اهرهظ 

دوسألا هل  لاقی  دزألا  نم  لجر  هیلعن  ذخأ  هفیطق و  سیق  کلذل : یمسف  اهیلع  سلجی  ناک  نیـسحلل  هفیطق  ثعـشألا  نب  سیق  ذخأ  و 
شارف یلع  عجطضم  وه  نیسحلا و  نب  یلع  یلإ  تیهتنا  ملـسم : نب  دیمح  لاق  .اهوبهتناف  لبإلا  لیخلا و  سرولا و  یلع  سانلا  لام  ّمث 

؟ نایبصلا نم  یضرملا  لتق  ینعم  ام  هَّللا ! ناحبس  هل : تلقف  ضیرملا ؟ اذه  لتقن  الأ  هل : نولوقی  لاجر  عم  رمش  اذإ  ضیرم و  وه  هل و 

ار اـه  ساـبل  عاـتم و  دـیوش و  دراو  داد  روتـسد  دوب  ناـنآ  اـب  هک  نشوـجلا  يذ  نب  رمـش  دـندرک و  هرـصاحم  ار  اـه  همیخ  نانمـشد ،
ار وا  شوگ  دندیشک و  ار  نیسح  رهاوخ  موثلک  ما  هراوشوگ  یتح  دندرب ، دوب  نآ  رد  هچ  ره  دندش و  همیخ  لخاد  نانآ   (1) .دیریگرب

.دش یم  هبلغ  اه  نآ  رب  یلو  دندیشک  یم  دوخ  رب  ششوپ  نانز ، .دندرک  هراپ 

يدرم ار  ترـضح  نآ  ياه  شفک  .دش  روهـشم  هفیطق  سیق  هب  تشادرب و  تسـشن ، یم  نآ  رب  هک  ار  ماما  هفیطق   (2) ثعشا نب  سیق 
يوس هب  دیوگ : ملـسم  نب  دیمح   (3) .دـنتخادرپ اـهرتش  بسا و  سرو و  تراـغ  هب  مدرم  هاـگ  نآ  .تشادرب  دوسا  ماـن  هب  دْزا  هلیبق  زا 

رمش هب  اه  نآ  .دندوب  رضاح  يا  هدع  اب  رمـش  مدید  متفر و  دوب ، هداتفا  رتسب  رب  يرامیب  لاح  رد  هک  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
؟ دراد انعم  هچ   (4) رامیب ناکدوک  نتشک  هَّللا ! ناحبس  متفگ  نم  میشکب ؟ ار  وا  ایآ  دنتفگ : یم 
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.يدزد ملظ و  یعون  یفنم و  يانعم  ِنتشادربرد  اب  تسا  ندرب  نتشادرب و  بلس ،»  » هژاو . 190 - 1
هرابرد نیا  زا  شیپ   } دوب دعس  نبا  رکشل  رد  ماما و  نانمـشد  زا  مه  ثعـشا  نب  دمحم  شردارب  هک  سیق  نب  ثعـشا  دنزرف  . 191 - 2

{. تفر نخس  وا  هداوناخ 
ینمی ناوراک  زا  قارع  هار  رد  ماما  هک  دوب  ییاه  نامه  شام ، ای  سدـع  دـننام  یتاـبوبح  ینعی  سرو  ياـه  هناد  نیا  اـیوگ  . 192 - 3

.تفرگ ماش  مزاع 
« نایبصلا نم  یـضرملا   » ریبعت دسر  یم  رظن  هب  دـش ، هراشا  مراهچ  ماما  ربکا و  یلع  نس  هرابرد  رت  شیپ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  . 193 - 4

.دراد صاخ  ییانعم  ای  هداد  خر  یهابتشا  نآ  رد  تسین و  تسرد 
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دحأ و ضیرملا  مالغلا  اذهل  ضرعتی  هوسنلا و ال  هذه  تویب  دحأ  ّنلخدی  الأ ال  لاقف : دعس  نب  رمع  ءاج  یتح  هنع  عفادا  هب  تلز  ام  و 
لجر نم  تیزج  نیـسحلا : نب  یلع  یل  لاقف  .اوفک  مهنأ  ریغ  ائیـش  مهنم  دـحاو  ّدر  ام  هَّللاوف  لاق : .هدریلف  ائیـش  مهعاـتم  نم  ذـخأ  نم 

.ءالؤه ّرش  کتلاقمب  ینع  هَّللا  عفر  دقف  ًاریخ 

نب دمحم  رکذ  .ادّرجم و  هکرت  هبلسف و  بعک  نبا  رجبأ  ءاجف  لتق  هعاس  عملت  لیوارـس  نیـسحلا  یلع  تیأر  رامع : نب  هَّللادیبع  لاق  و 
.دوع امهنأک  فیصلا  یف  یف  ناسبیی  ءاتشلا و  یف  مدلا  ناحضنی  اتناک  بعک  نب  رجبأ  يدی  ّنإ  نمحرلا : دبع 

ًانانج و ال یـضمأ  ًاشأج و ال  طبرأ  هتیب  لـهأ  هّمع و  ونب  هتوخإ و  هدـلو و  لـتق  طـق  ًاروثکم  تیأر  اـم  هعقولا : دهـش  نم  ضعب  لاـق  و 
اهیف ثاع  اذإ  يزعملا  فاشکنا  مهیف  ّدـش  اذإ  هنع  فشکنت  لاـجرلا  تیأر  دـقل  هلثم  هدـعب  ـال  هلبق و  تیأر  ـال  نیـسحلا و  نم  يرجأ 

.بئذلا

ضرعت رامیب ، مالغ  نیا  هب  یـسک  دوشن و  نانز  همیخ  دراو  سک  چـیه  داد  روتـسد  دیـسر و  دعـس  رمع  ات  مدرک  تیامح  وا  زا  سپس 
همادا تراـغ  هب  یلو  دـنادرگنرب  يزیچ  سک  چـیه  هک  مروـخ  یم  مسق  اـما   (1) .دـهد سپ  هتـشادرب ، يزیچ  نانآ  زا  هک  ره  دـنکن و 

.درک مک  نم  رس  زا  ار  نانیا  رش  وت  نخس  اب  ادخ  دومرف : درک و  اعد  نم  هب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  .دندادن 

تشادرب و ار  نآ  بعک  نب  رجبا  هک  تشاد  نت  رب  نشور  گنر  هب  يراولـش  تداهـش ، زا  شیپ  نیـسح  تسا  هتفگ  رامع  نب  هَّللادیبع 
بوچ دننامه  ناتـسبات  رد  درک و  یم  حـشرت  نوخ  ناتـسمز ، رد  رجبا  ناتـسد  تفگ : نمحّرلا  دـبع  نب  دـمحم  درک ! اهر  هنهرب  ار  وا 

.دش یم  کشخ 

، ناردارب نارـسپ ، هک  مدوب  هدـیدن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زج  یمولظم  بولغم و  ناسنا  نم  تسا : هتفگ  البرک  هعقاو  نادـهاش  زا  یکی 
مدیدن شدننامه  وا  زا  دعب  لبق و  .دشاب  هتشاد  كاب  یب  یلد  راوتسا و  یبلق  هنوگ  نیا  دنـشاب و  هدش  هتـشک  شنادناخ  اهومع و  رـسپ 

.دندرک یم  رارف  دشاب ، هداتفا  اه  نآ  نایم  رد  گرگ  هک  ییاهزب  دننام  نادرم  درک ، یم  هلمح  یتقو  هک 

ص:172

یهن نآ  زا  هدمآ ، دعـس  رمع  یتقو  دنا و  هدز  تسد  اه  همیخ  تراغ  هب  رمـش  نوچ  يدارفا  هک  دهد  یم  ناشن  شرازگ  نیا  . 194 - 1
.تسا هدرک 
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نب سنخألا  مهنم  یمرضحلا و  قاحسإ  مهنم  رفن  هرشع  هل  بدتناف  هسرف  هئطویف  نیسحلا  بدتنی  نم  يدان : دعـس  نب  رمع  نإ  ّمث  لاق :
: کلذ یف  لئاقلا  یمرضحلا  دثرم 

ردصلا دعب  رهظلا  انضضر  نحن 

رسألا دیدش  بوبعی  ّلکب 

رمألا ّبر  هَّللا  انیصع  یتح 

رهطلا نیسحلا  عم  انعنصب 

.هَّللادیبع رمألا  رمأ  اذه  لاقف : کلذ  نع  لئسف  هرهظ  هردص و  اوضر  یتح  مهلویخب  ًانیسح  اوسادف 

عمجف دـغلا  یلإ  کلذ  هموی  دعـس  نب  رمع  ماقأ  دایز و  نب  هَّللادـیبع  یلإ  هلمحیل  یحبـصألا  دـیزی  نب  یلوخ  یلإ  سأرلا  عفد  ّمث  لاق :
لهأ دمع  هلاحلا  کلت  یلع  مهوکرت  هفوکلا و  یلا  اولحترا  اّملف  هباحصأ  هتیب و  لهأ  نیسحلا و  كرت  مهنفد و  مهیلع و  یلـصف  هالتق 

دسأ ینب  نم  هیرضاغلا 

زا هک  دندش  مدق  شیپ  رفن  هد  دزاتب ؟ بسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ندب  رب  تسا  رـضاح  یـسک  هچ  درک : ادن  دعـس  نب  رمع  نآ ، زا  سپ 
: دنا هتفگ  ار  رعش  نیا  هک  دندوب  یمرضح  دثرم  نب  سنخا  یمرضح و  قاحسا  هلمج  نآ 

«. میدرک ینامرفان  ار  ادخ  راک ، نیا  اب  میدرک و  ِهل  تردق  رپ  نابسا  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  كاپ ، ناسنا  يور  تشپ و  ام  »

رمع ، ) دندیسرپ راک  نیا  تلع  زا  یتقو  .دندرک  درُخ  هدیبوک و  ار  شیور  تشپ و  دندرک و  لامدگل  ار  ماما  ندب  ناشنابـسا  اب  اه  نآ 
.تسا دایز  نبا  روتسد  تفگ : دعس )

ياه هتـشک  دنام و  البرک  رد  ادرف  ات  ار  زور  نآ  دعـس  رمع  اما  .دربب  دایز  نبا  شیپ  ات  دـنداد  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  هب  ار  ماما  رس 
لاح هب  ار  شباحصا  هداوناخ و  مالسلا و  هیلع  نیـسح  داسجا  (1) و  درک ناشنفد  دـناوخ و  زامن  اه  نآ  رب  هدرک ، يروآ  عمج  ار  دوخ 

، دندوب دسا  ینب  هلیبق  زا  هک  هیرضاغ  لها  دنتفر  هفوک  تمس  هب  دعس  نبا  هاپس  نوچ  .درک  اهر  دوخ 

ص:173

{. 3/411 فارشالا ، باسنا  : } تسا هتشون  رفن  ار 88  دعس  رمع  رکشل  ياه  هتشک  دادعت  يرذالب  . 195 - 1
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.ًالجر نیعبس  نینثا و  اوناک  مهونفد و  مهیلع و  اّولص  نیسحلا و  باحصأ  اونفکف 

اورم املف  مهیرارذ  نیسحلا و  نب  یلع  هتاوخأ و  نیـسحلا و  تانب  لمح  هفوکلا و  یلإ  لیحرلا  یف  سانلاب  دعـس  نب  رمع  نذأ  مث  لاق :
اذـه ءامـسلا  کیلم  کیلع  یلـص  هادـمحم ! ای  بنیز : تحاص  نههوجو و  نمطل  ءاسنلا و  تحاـص  هباحـصأ  ثثج  نیـسحلا و  هثجب 

ابصلا مهیلع  یفست  یلتق  کتیرذ  ایابـس و  رکـسعلا  یف  کتانب  هادمحم ! ای  ءاضعألا  عطقم  بارتلاب  رفعم  ءامدلاب  لمزم  ءارعلاب  نیـسح 
.يوادیف حیرج  یجریف و ال  بئاغ  وه  افقلا ال  نم  سأرلا  زوزحم  کنبا  اذه 

(2) .دندرپس كاخ  هب  (1) و  دندرک نفک  ار  اه  نآ  هدرازگ و  زامن  دندوب -  رفن  هک 72  نیسح -  باحصا  رب 

نارهاوخ نارتخد ، دننک و  تکرح  هفوک  يوس  هب  داد  هزاجا  مدرم  هب  دعس  نب  رمع  هفوک ، رکشل  ناگتشک  نفد  اهرس و  ندرب  زا  سپ 
، داتفا شنارای  نیسح و  دسج  رب  نانآ  رذگ  نوچ  .تخادنا  هار  هفوک  تمـس  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  یلع  شدنزرف  نیـسح و  هداوناخ  و 

هیلع نیـسح  نیا  داب ! وت  رب  ادـخ  دورد  هادـمحم ! او  دز : دایرف  مالـسلا  اهیلع  بنیز  دـندز و  دوخ  تروص  هب  دندیـشک و  داـیرف  ناـنز 
هب هاگرکشل  رد  تنارتخد  هادمحم ! ای  .تسا  هدیرب  شیاضعا  هداتفا و  كاخ  هب  هتشغآ ، نوخ  هب  هدیمرآ ، نابایب  رد  هک  تسا  مالـسلا 

بیاغ هن  تسا ، هدیرب  تشپ  زا  شرـس  هک  تسوت  رـسپ  نیا  .دزو  یم  نانآ  رب  ابـص  داب  دنا و  هدش  هتـشک  وت  هیرذ  هدمآ و  رد  تراسا 
.دورب شیاوادم  دیما  هک  تسا  حورجم  هن  دشاب و  وا  تشگزاب  دیما  هک  هدش 

ص:174

زا مه  عبانم  .تسا  نینچ  مه  هکرعم  رد  ندـش  هتـشک  ياضتقا  دـندش و  نفد  نفک  نودـب  شنارای  ماما و  هک  تسا  روهـشم  . 196 - 1
وا نیفدـت  يارب  نیق  نب  ریهز  مـالغ  رـسمه و  یتـقو  هک  هدرک  شرازگ  دعـس  نب  دـمحم  طـقف  .دـنرادن  ینخـس  ترـضح  نآ  نیفکت 

، مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  همجرت   } ار ریهز  سپس  هدرک  نفک  ار  وا  ادتبا  دندید و  نفک  نودب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندمآ ،
دنچ هدمآ و  البرک  هب  تیعقوم  نآ  رد  ریهز  رـسمه  تسا  دیعب  هدـشن و  دـییأت  ناخّروم  رگید  هلیـسو  هب  تیاور  نیا  نکیل  ص 81 .}

هتخاس ار  تیاور  نیا  نایوار  یخرب  دشاب  هدش  ببـس  تقو ، هفیلخ  اب  ماما  تفلاخم  تسا  نکمم  ایآ  .دـشاب  هدروآ  دوخ  هارمه  نفک 
!؟ دننکن بوسحم  دیهش  ار  ترضح  نآ  ات  دنشاب 

رد يربط  اما  تسا ، هداتفا  ملق  زا  هتـشادن و  یتیـصوصخ  دـسر  یم  رظن  هب  هک  هدـشن  دای  ماما  دوخ  زا  یمزراوخ  ترابع  رد  . 197 - 2
دندرک نفد  ار  شباحصا  ترضح و  نآ  ماما ، تداهش  زا  سپ  زور  کی  هیرضاغ  لها  هک  دنک  یم  حیرـصت  فنخموبا  تایاور  همادا 

رهظ ات  دعـس  نب  رمع  دسیون : یم  دیفم  خیـش  {. 3/63 بهذلا ، جورم  3/410 ؛ فارـشالا ، باسنا  نینچمه  5/455 ؛ يربطلا ، خیرات  }
نآ نتفر  رظتنم  ًالامتحا  هک  دسا -  ینب  نایفوک ، نتفر  زا  سپ  هلـصافالب  تفگ  دیاب  سپ  (، 2/114 داشرالا :  ) دنام البرک  رد  دعب  زور 

رابتعا دناد ، یم  زور  هس  زا  سپ  ار  داسجا  نفد  هک  يروهشم  نخس  نیاربانب ، .دنا  هدرک  نفد  ار  ادهـش  هدمآ و  اج  نآ  هب  دندوب -  اه 
.درادن یخیرات 
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سوؤر تعطق  مث  اهرفاوح  یلع  ردـحنت  لیخلا  عومد  انیأر  یتح  ودـع  قیدـص و  لک  هَّللاو  تکبأ  یتح  لوقلا  اذـه  لوقت  تلاز  اـم  و 
.جاجحلا نبا  ورمع  ثعشألا و  نب  سیق  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  عم  اسأر  نیعبس  نینثاب و  حرسف  نیقابلا 

: لوقی أشنأ  هیلإ و  همّدقف  کلام  نب  ریشب  هلمح  یلوتی  يذلا  ناک  دایز و  نبا  یلع  سأرلا  یحبصألا  یلوخ  لخدأ  امل  و  لاق :

ًابهذ هضف و  یباکر  ألمإ 

ابجحملا کلملا  تلتق  ینإ 

ًابأ ًاّما و  سانلا  ریخ  تلتق 

ابسنلا نورکذی  ذإ  مهریخ  و 

.هقنع برض  همّدقف و  هب  کنقحلأل  ًاریخ و  ینم  تلن  هَّللاو ال  هتلتق ؟ مل  کلذک  هنأ  تملع  اذإف  لاق : هلوق و  نم  دایز  نبا  بضغف 

رب دـش و  يراج  نابـسا  کـشا  میدـید  یتح  .تخادـنا  هیرگ  هب  ار  ینمـشد  تسود و  ره  هک  نآ  اـت  تفگ  یم  ار  نانخـس  نیا  بنیز 
نشوجلا و يذ  نب  رمش  طسوت  ار  رـس  ًاعمج 72  دندیرب و  مه  ار  ادهـش  رگید  رـس  داد  روتـسد  دعـس  نبا  نآ  زا  سپ  .تخیر  ناشیاپ 

.داتسرف جاجح  نب  ورمع  ثعشا و  نب  سیق 

: دورس نینچ  تشاذگ و  شیپ  ار  نآ  دوب  ماما  رس  لمح  رومأم  هک  کلام  نب  ریشب  دش ، دراو  دایز  نبا  رب  یلوخ  یتقو 

بسن تشاد و  ار  ردام  ردپ و  نیرتهب  هک  متـشک  ار  یـسک  .متـشک  ار  يراوگرزب  هاش  نم  هک  نک  رپ  هرقن  الط و  زا  ار  مبـسا  باکر  »
يزیچ چیه  یتشک ؟ ار  وا  ارچ  تسا  یناسنا  نینچ  هک  یتسناد  یم  رگا  تفگ : دش و  نیگمـشخ  دایز  نبا  تساه .» بسن  نیرتهب  نانآ 

دندز ندرگ  ار  وا  داد  روتسد  هاگ  نآ  .تشک  مهاوخ  مه  ار  وت  داد و  مهاوخن  وت  هب 
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(1).

مهیلإ و نورظنی  سانلا  جرخ  هفوکلا  مهب  اوغلب  اذإ  یتح  يراسألا  قاست  امک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مرح  موقلا  قاس  و  لاـق :
نوعجوتی نوکبی و  ءالؤه  نإ  الأ  لاقف : هّلعلا  هتکهن  دـق  دـیدحلاب  لبکم  لولغم  ضیرم  نیـسحلا  نب  یلع  نوعجوتی و  نوکبی و  اولعج 

؟ نذإ انلتق  نمف  انلجأ  نم 

ماع تیمس  نیتس  يدحإ و  هنـس  یه  نیـسحلا و  اهیف  لتق  یتلا  هنـسلا  ّنأ  خیراتلا  بحاص  یقهیبلا  نع  یمالـسلا  یلع  وبأ  رکذ  و  - 11
.نزحلا

ریمأ ناسل  نع  قطنت  امنأک  اهنم  قطنأ  طـق  هرفخ  رأ  مل  ذـئموی و  یلع  تنب  بنیز  یلإ  ترظن  يدـسألا : میذـح  نب  ریـشب  لاـق  و  لاـق :
.سارجألا تنکس  سافنألا و  تدتراف  اوتکسا ! نأ  سانلا  یلإ  تأموأ  هنع  غرفت  بلاط و  یبأ  نبا  یلع  نینمؤملا 

لتخلا و لهأ  ای  و  هفوکلا ! لهأ  ای  دعب : هَّللا و  لآ  رایخألا  نیبیطلا  هلآ  یلع  هَّللا و  لوسر  دمحم  یبأ  یلع  هالصلا  هَّلل و  دمحلا  تلاقف :
هنرلا تأده  هعمدلا و ال  تأقر  الف  نوکبتأ ؟ ردغلا ! لذخلا و 

مالسلا اهیلع  بنیز  نانخس  هفوک و 

لوا تمسق 

دندرک یم  اشامت  ار  اه  نآ  هدمآ و  نوریب  اه  هناخ  زا  هفوک  مدرم  .دندش  هفوک  دراو  ات  دندرب  ناریـسا  دننامه  ار  ادخ  لوسر  نادـناخ 
يرامیب دوب و  هتسب  ریجنز  لغ و  رد  رامیب و  لاح ، نیا  رد  هک  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  .دنتـسیرگ  یم  هدرک  یتحاران  راهظا  و 

؟ تسا هدیرفآ  ار  هعجاف  نیا  یسک  هچ  سپ  دنتحاران ، دننک و  یم  هیرگ  ام  يارب  اهنیا  دومرف : دوب ، هدروآ  رد  اپ  زا  ار  وا  شا 

.تفرگ مان  هودنا  لاس  دش ، هتشک  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  لاس 61  دیوگ : خّروم  یقهیب 

نخـس هنوگ  نیا  هک  مدیدن  وا  نوچ  یتمـشح  اب  نز  .مدرک  یم  هاگن  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هب  زور  نآ  دیوگ : يدسا  میذـح  نب  ریـشب 
سفن دیوش ! تکاس  هک  درک  هراشا  مدرم  هب  .تفگ  یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نابز  زا  ییوگ  .دیوگب 

.دمآ رد  نوکس  هب  اه  هلوگنز  دش و  سبح  هنیس  رد  اه 

هک شا  هدیزگرب  كاپ و  نادناخ  رب  ادخ و  لوسر  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  مردپ  رب  دورد  ار و  يادخ  ساپس  تفگ : نینچ  هاگ  نآ 
.دریگن مارآ  نات  هلان  دکشخن و  ناتنامشچ  دییرگ ؟ یم  ایآ  بیرف ! تنایخ و  ییورود و  لها  يا  هفوک ! لها  يا  .دنتسه  هَّللا  لآ 

ص:176

هراشا رعـش  هدـنیوگ  نتـشک  دایز و  نبا  مشخ  عوضوم  هب  مثعا  نبا  زج  اما  تسا  روهـشم  هدـمآ و  عباـنم  همه  رد  رعـش  نیا  . 198 - 1
نانـس و ای  یلوخ  ار  نآ  دـنیوگ  ناـخّروم  يرگید ، تیاور  رد  .دادـن  يزیچ  وا  هب  داـیز  نبا  دـیوگ  یم  دعـس  نبا  اـهنت  .تسا  هدرکن 

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 216 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_176_1
http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ ار  وت  یناوـخب  داـیز  نبا  شیپ  ار  رعـش  نیا  رگا  تفگ : وا  هب  مه  رمع  .دـنناد  یم  دعـس  نب  رمع  همیخ  ِرد  ار  نآ  لـحم  یخرب 
!؟ دشاب ریُسن  نب  کلام  دوصقم ، رگم  تسین ، هدش  هتخانش  البرک  نایرج  رد  کلام  نب  ریشب  مان  ًانمض  .تشک 
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فنطلا و فلـصلا و  الإ  مکیف  له  الأ و  ْمُکَنَیب ؟ ًالَخَد  ْمُکَنامیَأ  نوذـختتأ  ًاثاْکنَأ  ٍهَُّوق  ِدـَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  یتلا  لثمک  مکلثم  اـمنإ 
نإ مکـسفنأ  مکل  تمّدـق  ام  ءاس  ـالأ  هدوحلم ! یلع  هصقک  وأ  هنمد  یلع  یعرمک  وأ  ءادـعألا  زمغ  ءاـمإلا و  قلم  فطنلا و  فنـشلا و 

اهراعب و متبهذ  دـقلف  ًـالیلق  اوکحـضا  ًاریثک و  اوکباـف  هَّللاو  يإ  نوبحتنت ؟ نوکبتأ و  نودـلاخ  متنأ  باذـعلا  یف  مکیلع و  هَّللا  طـخس 
عزفم مکتریخ و  ذالم  هّنجلا و  لهأ  بابش  دیس  ءایبنألا و  متاخ  لیلس  لتق  نوضحرت  ّینأ  .ًادبأ و  اهدعب  لسغب  اهوضحرت  نل  اهرانش و 

ترـسخ يدـیألا و  تبت  یعـسلا و  باخ  دـقلف  ًاقحـس ! مکل و  ًادـعب  نورزت و  ام  ءاس  الأ  .مکتنـسلأ  هردـم  مکتجح و  رانم  مکتلزان و 
هللا یلـص  هَّللا  لوسرل  دبک  يأ  نوردـتأ  هفوکلا ! لهأ  ای  مکلیو  .هنکـسملا  هلذـلا و  مکیلع  تبرـض  هَّللا و  نم  بضغب  متؤب  هقفـصلا و 

ُداکَت ًاّدِإ  ًائیَش  ُْمْتئِج  ْدََقل  متکهتنا ؟ هل  همرح  يأ  متبصأ و  هل  میرح  يأ  متزربأ و  هل  همیرک  يأ  متکفـس و  هل  مد  يأ  متیرف و  هلآو  هیلع 
.ًاّدَه ُلابِْجلا  ُّرِخَت  ُضْرَْألا َو  ُّقَْشنَت  ُْهنِم َو  َنْرَّطَفَتی  ُتاوامَّسلا 

یم رارق  بیرف  تنایخ و  هیام  ار  ناتنامیپ  دـنگوس و  ایآ  .دـنک  زاب  ار  اه  نآ  اه  مشپ  ندـیبات  زا  دـعب  هک  تسا  ینز  نانوچ  امـش  لَـثَم 
هلابز و يور  هزبس  دننامه  امش  .تسین  سرت  نمشد  لیلذ و  نز  دساف و  قنعدب و  تخبدب و  نز و  فال  زج  امـش  نایم  رد  ؟(1)  دیهد

يراز هیرگ و  ایآ  .دیـشاب  نادواج  وا  باذع  رد  داب و  امـش  رب  ادخ  مشخ  .دیدش  بکترم  يراک  دب  .دـیتسه  ربق  يور  رب  يراک  چـگ 
دهاوخن هتـسش  یبآ  چیه  اب  هک  دیدروآ  راب  هب  ییاوسر  گنن و  نوچ   (2) دیدنخب مک  دییرگب و  ناوارف  هک  ادخ  هب  يرآ ! دـینک ؟ یم 

ار ناتنابز  یناور  هار و  هناشن  تالکشم و  لاّلح  نابوخ و  هانپ  تشهب و  لها  ناناوج  دیس  ایبنا و  متاخ  هداز  ِنتـشک  گنن  هنوگچ  .دش 
دوس و یب  يا  هلماعم  .هدیرب  ناتناتسد  دوب و  هدوهیب  ناتتمحز  .دیوش  ِهل  دیشاب و  رود  دیدرک ، یهانگ  دب  هک  دینادب  تسـش ؟ دیهاوخ 

ربماـیپ زا  يرگج  هچ  دـیناد  یم  هفوک ! ناـمدرم  يا  امـش  رب  ياو  .دـش  هتـشون  امـش  رب  یگراـچیب  تلذ و  دوـب و  یهلا  مشخ  ندـیرخ 
هعجاف .دیدرک  شتمرح  کته  دـیدیزای و  تسد  ربمایپ  مرح  هب  دـیدش و  ریگرد  یمیرک  هچ  اب  دـیتخیر ؟ وا  زا  ینوخ  هچ  دـیدیرد و 

دوش رجفنم  اه  هوک  دنک و  زاب  ناهد  نیمز ، دفاکشب و  نآ  زا  اه  نامسآ  تسا  کیدزن  هک  دیدروآ  راب  هب  يا 

ص:177

.لحن هروس  هیآ 92 ، هب  هراشا  . 199 - 1
.هبوت هروس  هیآ 82 ، هب  هراشا  . 200 - 2
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و ًامد ؟ ءامـسلا  ترطق  نأ  متبجعفأ  .ءامـسلا  ءالم  ضرألا و  عالطک  ءاهوش  ءاقرخ  ءامقف  ءاءوس  ءاـقنع  ءاعلـصل  اـهب  متئج  اـم  ّنإ   (1).
ّنإ ّالک  راثلا  توف  فاخی  رادبلا و ال  هزفحی  ّلج ال  زع و  هنإف  لهملا  مکّنفختسی  الف  نورـصنت  متنأ ال  يزخأ و  دشا و  هرخآلا  باذعل 

.داص رخآ  لحنلا و  لّوا  اوبقرتف  داصرملابل  مکبر 

اوعـضو دـق  نوفـسأتی و  نوعجفتی و  نونزحی و  نوکبی و  .يراکـس  اوناک  مهنأک  يرایح  ذـئموی  ساـنلا  تیأر  دـقل  هَّللاوف  ریـشب : لاـق 
وه هعومدـب و  هتیحل  تلـضخأ  یتح  یکب  دـق  یبنج  یلإ  افقاو  ناـک  هفوکلا  لـهأ  نم  خیـش  یلا  ترظن  و  لاـق : مههاوفأ  یف  مهیدـیأ 

يزخی و ال لسن ال  ریخ  مکلـسن  ناوسنلا و  ریخ  مکؤاسن  نابـشلا و  ریخ  مکنابـش  لوهکلا و  ریخ  مکلوهک  یمأ  یبأب و  تقدص  لوقی :
.يزبی

هیحان تسلج  یلع و  تنب  بنیز  هیلإ  ترظنف  دایز  نب  هَّللادیبع  یلع  اولخد  یتح  مهب  اوءاج  ّمث  لاق :

دیرگب نوخ  نامسآ  هک  نیا  زا  ایآ  .دوب  هدننک  هدوبان  كانرطخ و  تشز و  نیمز ، نامسآ و  هزادنا  هب  دیدش  بکترم  امش  هک  يراک 
هب تلهم  هک  دـینکن  نامگ  .دوب  دـهاوخن  ناتیارب  يروای  اـج  نآ  تسا و  رت  هدـننک  لـیلذ  رت و  تخـس  ترخآ  باذـع  دیتفگـش ؟ رد 

ناتراگدرورپ هکلب  تسین  نینچ  زگره  .درادـن  ماقتنا  نتفر  تسد  زا  میب  دزیگنا و  یمنرب  هلجع  ار  لج  ّزع و  يادـخ  هک  تسا  ناتعفن 
(2) .دیشاب داص  هروس  رخآ  لحن و  هروس  يادتبا  ققحت  راظتنا  رد  .تسا  هاگ  نیمک  رد 

دندز و یم  هّجض  .دندوب  كانهودنا  دنتسیرگ و  یم  .دنتسه  تسَم  ییوگ  هک  دندوب  نادرگرس  نانچ  زور  نآ  رد  مدرم  دیوگ : ریشب 
ردـق نآ  دوب ، هداتـسیا  نم  راـنک  هک  یفوک  درمریپ  .دـندوب  هدرک  ناـهد  رد  ار  ناشناتـسد  یتحاراـن  تدـش  زا  .دـندروخ  یم  فسأـت 

هداوناخ ناریپ  داب ! تیادـف  مرداـم  ردـپ و  ییوگ ، یم  تسار  تفگ : یم  بنیز  هب  باـطخ  وا  .دوب  سیخ  شتروص  هک  دوب  هتـسیرگ 
ناتیارب یتخبدب  یگدنمرش و  هک  تسا  لسن  نیرتهب  امش  لسن  نانز و  نیرتهب  ناتنانز  ناناوج و  نیرتهب  ناتناناوج  ناریپ ، نیرتهب  امش 

.تسین

.تسشن يا  هشوگ  درک و  دایز  نبا  هب  یهاگن  بنیز  .دندرک  دراو  دایز  نب  هَّللادیبع  رب  ار  تیب  لها  ناریسا  نآ ، زا  سپ 

ص:178

.میرم هروس  هیآ 89  . 201 - 1
.دینکن باتـش  دـسر ، یم  ارف  يدوز  هب  یهلا  نامرف  ینعی  ُهُولِْجعَتْـسَت ؛  اَلَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یَتَأ  تسا : نینچ  لحن  هروس  تسخن  هیآ  . 202 - 2

! دیمهف دیهاوخ  يدوز  هب  ینعی  ٍنیِح ؛ َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتلَو  تسا : نینچ  زین  داص  هروس  هیآ  نیرخآ 
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نبا لاقف  بلاط  یبأ  نبا  یلع  تنب  بنیز  هذه  هباحصأ : نم  لجر  لاقف  همّلکت  ملف  ایناث  لاقف  هملکت  ملف  هسلاجلا ؟ نم  دایز : نبا  لاقف 
انرهط هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هیبنب  انمرکأ  يذلا  هَّلل  دمحلا  بنیز : تلاقف  مکتثودحا  بذک  مکحـضف و  يذلا  هَّلل  دـمحلا  دایز :

.رجافلا بذکی  قسافلا و  حضتفی  امنإ  ًاریهطت و  هباتکب 

لتقلا مهیلع  هَّللا  بتک  موق  ءالؤه  ًالیمج ؛ ّالإ  تیأر  ام  بنیز : تلاقف  کتیب ؟ لهأ  کیخأب و  هَّللا  عنـص  تیأر  فیک  داـیز : نبا  لاـقف 
نبای کما  کتلبه  ذـئموی  جـلفلا  نمل  رظناف  نومـصاخت  نوجاحتف و  دایز ! نبای  مهنیب  کنیب و  هَّللا  عمجیـس  مهعجاضم و  یلإ  اوزربف 

.اهقطنم نم  یشب ء  ذخاؤت  هأرملا ال  هأرما و  اهنإ  یموزخملا : ثیرح  نب  ورمع  هل  لاقف  اهب  ّمه  هنأک  دایز و  نبا  بضغف  هناجرم !

کتیب لهأ  نم  هدرملا  هاصعلاو  نیسحلا  کتیغاط  نم  یبلق  هَّللا  یفش  دقل  بنیزای ! دایز : نبا  لاقف 

بنیز نیا  تفگ : نارـضاح  زا  یکی  .دوب  تکاس  بنیز  دیـسرپ و  هراـبود  .دادـن  یباوج  یتسیک ؟)  ) تسیک نز  نیا  تفگ : داـیز  نبا 
اهیلع بنیز  تخاس ! راکـشآ  ار  ناتغورد  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  يادـخ  رکـش  تفگ : دایز  نبا  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد 

ییاوسر .داد  یهاوگ  ام  یکاپ  هب  شنآرق  رد  داد و  وربآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  شربمایپ  هب  ار  ام  هک  ادـخ  رکـش  دومرف : مالـسلا 
.راکدب ناسنا  يارب  ییوگ  غورد  تسا و  قساف  يارب 

یهورگ نانیا  .مدـیدن  ییابیز  زج  دومرف : مالـسلا  اهیلع  بنیز  يدـید ؟ هنوگچ  تا  هداوناخ  ردارب و  اب  ار  ادـخ  راک  تفگ : داـیز  نبا 
درک و دهاوخ  وربور  وت  اب  ار  اه  نآ  ادخ  .دنتـشاذگ  مدق  رّرقم  لحم  هب  دوب و  هدرک  رّدقم  ناشیارب  ار  ندـش  هتـشک  ادـخ  هک  دـندوب 

تساوخ دش و  نیگمشخ  دایز  نبا  هناجرم ! دنزرف  يا  وت  رب  گرم  تسیک ؟ اب  قح  زور ، نآ  نیبب  .دومن  دیهاوخ  همـصاخم  هّجاحم و 
.دننک یمن  هذخاؤم  ناشنانخس  هب  ار  نانز  تسا و  نز  نیا  تفگ :  (1) ثیرح نب  ورمع  یلو  دشکب  ار  بنیز 

.درک کنخ  تا  هداوناخ  ناشکرس  یغای و  نیسح  نتشک  اب  ار  ملد  ادخ  بنیز ! يا  تفگ : دایز  نبا 

ص:179

رد اـما  دراد  دوجو  وا  ماـن  یمهم  ثداوح  رد  .دوـب  ادـخ  لوـسر  کـچوک  هباحـص  زا  موزخم و  ینب  روهـشم  هلیبـق  زا  يو  . 203 - 1
ینمـشد و هفوک ، رب  داـیز  نبا  زا  شا  ینیـشناج  ناـیوما و  هب  وا  تدارا  دوجو  اـب  دـسر و  یم  رظن  هب  راـک  هظفاـحم  یناـسنا  عومجم ،

.تشادن روضح  زین  البرک  رد  هک  نانچ  تسین  دوهشم  روهشم و  تیب  لها  اب  وا  يراتفردب 
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هذه دایز : نبا  لاقف  .تیفتـشا  دقف  كؤافـش  اذه  ناک  نإف  یلـصأ  تثثتجا  یعرف و  تعطق  یلهک و  تلتق  دـقل  يرمعل  بنیز : تلاقف 
هعاجـسلا نع  یل  نإ  و  هعاجـسلا ؟ هأرملل و  ام  و  دایز ! نبای  بنیز : تلاقف  اعاّجـس  ارعاـش  كوبأ  ناـک  دـقل  يرمعل  مرج  ـال  هعاّـجس 

؟ نیـسحلا نب  یلع  هَّللا  لتقی  ملأ  لاقف : نیـسحلا  نب  یلع  انأ  لاق : تنأ ؟ نم  هل : لاق  نیـسحلا و  نب  یلع  یلا  دایز  نبا  تفتلاف  .ًالغـشل 
موی ابلطم  مکنم  هل  نإ  و  هومتلتق ) دـق  لاق : وأ   ) سانلا هلتق  دـق  یلع  هل  لاقی  خأ  یل  ناک  لاقف : ملکتت ؟ ـال  کـلام  لاـقف : هنع  تکـسف 

.همایقلا

ًالَّجَُؤم ًاباتِک  هَّللا  ِنْذِِإب  ّالِإ  َتوُمَت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناک  ام  اِهتْوَم َو  َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتی  هَّللا  یلع : لاقف  هَّللا ! لب  دایز : نبا  لاقف 

هدش کنخ  تلد  راک ، نیا  هب  رگا  .يدیرب  ار  ام  هخاش  هشیر و  یتشک و  ارم  گرزب  هک  دنگوس  مناج  هب  دومرف : مالـسلا  اهیلع  بنیز 
.دوب زادرپ  هیفاق  رعاش و  شردـپ  هک  روط  نامه  دـیوگ ، یم  نخـس  هیفاق  اب  ردـق  هچ  نز  نیا  تفگ : داـیز  نبا  .شاـب  لاحـشوخ  سپ 

نیـسحلا نب  یلع  هب  ور  دایز  نبا  هاـگ  نآ  .متـسین  هیفاـق  رعـش و  لاـبند  هب  نم  هچ ؟ اـهراک  نیا  هب  ار  نز  داـیز ! نبا  يا  دومرف : بنیز 
نیـسح دنزرف  یلع  ادخ  رگم  تفگ : دایز  نبا  .مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـنزرف  یلع  دومرف : یتسه ؟ هک  وت  تفگ  درک و  مالـسلا  امهیلع 

یلع مه  وا  هب  هک  متـشاد  يردارب  دومرف : ییوگ ؟ یمن  نخـس  دش ، هچ  تفگ : دایز  نبا  دـش و  تکاس  ماما  تشکن ؟ ار  مالـسلا  هیلع 
هرابود دایز  نبا  .دش  دهاوخ  تساوخزاب  امـش  زا  وا  هرابرد  تمایق  زور  دیتشک -  ار  وا  اهامـش  ای  دنتـشک -  ار  وا  مدرم  دـنتفگ و  یم 

نیا هک  دریم  یمن  وا  نامرف  هب  زج  سک  چیه  دریگ و  یم  ار  ناج  لجا ، ندیسر  ماگنه  ادخ  تفگ : ماما   (1) .تشک ار  وا  ادخ  تفگ :
تسا نیعم  یتشونرس 

ص:180

ای دوش  یم  یملظ  رگا  ای  دهد  یم  خر  هچنآ  هک  دننک  دومناو  نینچ  ات  دوب  هیما  ینب  یگنهرف  ياهراک  زا  یکی  ربج  جـیورت  . 204 - 1
ماما بنیز و  ترـضح  اب  داـیز  نبا  نانخـس  رد  .تسین  رـصقم  یـسک  تسادـخ و  تسد  هب  همه  ...اـی  دوش  یم  عیاـض  تیب  لـها  قح 

.دوش یم  هدید  روفو  حوضو و  هب  ییارگربج  مالسلا  امهیلعداجس 
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(1).

: نیـسحلا نب  یلع  لاقف  .هلتقا  لاق : معن  لاق : يرمحـألا  ذاـعم  نب  ناورم  هنع  فشکف  كردأ ؟ لـه  هیلإ  اورظنا  مهنم  هَّللاو  تنأ  لاـقف :
ًایلع و تقنتعا  و  انئامد ؟ نم  تیور  اـمأ  اـنم  کبـسح  داـیز ! نباـی  تلاـق : یلع و  تنب  بنیز  هب  تقلعت  هوسنلا و  ءـالؤهب  لـکوتی  نمف 
؟ ینددهت لتقلاب  أ  دایز ! نبای  لاقف : .هملکا  یتح  یتکـسا  همع ! ای  یلع : لاقف  .هعم  ینلتقت  نأ  هتلتق  نإ  دایز ! نبای  هَّللاب  کلأسأ  تلاق :

راد یلا  مهوجرخأف  ینع  مهوجرخا  لاق : مث  هئاسن  عم  قلطنی  هوعد  دایز : نبا  لاقف  هداهـشلا ؟ انتمارک  هداع و  انل  لـتقلا  نأ  تملع  اـمأ 
.مظعألا دجسملا  بنج  یف 

؟ تسا هدش  غلاب  ماما  ایآ  دننک  یسررب  داد  روتـسد  سپ  مشک -  یم  مه  ار  وت  ینعی  دوب -  یهاوخ  نانآ  ءزج  مه  وت  تفگ : دایز  نبا 
سپ دومرف : مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  .شکب  ار  وا  تفگ : دایز  نبا  هلب ! تفگ : (2) و  درک فشک  ار  وا  يرمحا  ذاعم  نب  ناورم 

زا ایآ  تسا ، سب  دایز ! نبا  يا  تفگ : دینابـسچ و  ماـما  هب  ار  دوخ  مه  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  دـنک ؟ یهارمه  یـسک  هچ  ار  ناـنز  نیا 
.یشکب مه  اب  ار  ام  يود  ره  دیاب  یهاوخ  یم  رگا  يا ؟ هدشن  باریس  ام  نوخ  نتخیر 

؟ ینک یم  دیدهت  گرم  هب  ارم  دایز ! نبا  يا  دومرف : هاگ  نآ  .میوگب  نخس  وا  اب  هدب  هزاجا  ناج  همع  دومرف : مالـسلا  هیلعداجـس  ماما 
زا دعب  .دشاب  نانز  هارمه  دینک  اهر  ار  وا  تفگ : دایز  نبا  مینک ؟ یم  راختفا  تداهش  هب  تسا و  يداع  ام  يارب  ندش  هتشک  یناد  یمن 

.دندرب دوب  هفوک  گرزب  دجسم  رانک  رد  هک  يا  هناخ  هب  ار  نانآ  سپ  .دننک  جارخا  سلجم  زا  ار  ناریسا  داد  روتسد  دایز  نبا  نیا ،

ص:181

نآ هن  یلو  تسادـخ  تسد  هب  گرم  هلب ، هک  تسا  نآ  دوـصقم  تسا و  نارمع  لآ  رمز و 145  هیآ 42  ود  هب  ماما  دانتـسا  . 205 - 1
زا دوش  هتـشک  ربمایپ  رگا  دـیامرف : یم  هک  تسا  دـحا  گنج  رد  ادـخ  لوسر  لتق  هعیاش  هرابرد  مود  هیآ  دـشکب ! ار  یـسک  هک  هنوگ 

؟ دیدرگ یم  رب  نید 
ماما دوجو  هلمج  زا  ددعتم  لیالد  هب  هک  میریذپب -  البرک  رد  داجس  ماما  ّنس  یمک  هرابرد  ار  ناخّروم  روهـشم  نخـس  رگا  . 206 - 2
تسا تنس  لها  ریهاشم  زا  دوخ  هک  ظحاج  .میناد  یم  ترـضح  نآ  هب  گرزب  یتناها  ار  دادیور  نیا  میریذپ -  یمن  البرک  رد  مجنپ 

هک روط  نامه  دنمهفب  ار  وا  ندوب  غلاب  ات  دندرک  فشک  ار  نیـسحلا  نب  یلع  دسیون : یم  مشاه  ینب  هب  هیما  ینب  ياه  ملظ  فیدر  رد 
{. دیدحلا 15/236 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هب  دیرگنب   } .دننک یم  راتفر  نینچ  ناشنادنزرف  اب  دنوش ، یم  زوریپ  ناکرـشم  رب  یتقو 

و ( 5/457  ) يربط نوچ  یناـخّروم  دـنچ  ره  دریذـپ ؛ یمن  ار  شرازگ  نیا  لـصا  مالـسلا ، هیلعداجـس  ماـما  نس  هب  هجوت  اـب  هدـنراگن 
.باتک نیا  ...ص  هب  دیرگنب  نینچمه  .دنا  هدروآ  ار  نآ  مه  باسنا 3/412 )  ) يرذالب
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بلاـط یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  یلع  وبأ  هیقفلا  اـنربخأ  يرـشخمزلا  رمع  نب  دومحم  مساـقلا  وـبأ  مزراوـخ  رخف  همـالعلا  اـنربخأ  - 12
نیـسحلا نب  یلع  نب  لیعامـسإ  دعـس  وبأ  ظفاحلا  خیـشلا  یمع  انربخأ  يزارلا  نسحلا  نب  رهاط  رکب  وبأ  هیقفلا  انربخأ  يرلاب  یلازرفلا 

نب نمحرلا  دبع  انثدح  دـمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم  انثدـح  هفوکلاب  یفعجلا  هَّللادـبع  نب  دـمحم  هَّللادـبع  وبأ  انربخأ  يزارلا  نامـسلا 
نیـسحلا سأرب  یج ء  امل  لاق : سنأ  نع  نیریـس  نب  دـمحم  نع  ناسح  نب  ماشه  ینثدـح  یبأ  ینثدـح  ریرج  نب  بهو  انثدـح  سنأ 

هنإ امأ  تلقف : .طق  هجولا  اذه  نسح  لثم  تیأر  ام  لاق : ههجو و  یف  بیـضقب  تکنی  لعج  تسط  یف  دایز  نبا  ینعی  هیدـی  نیب  عضوف 
محرلا ناک  ام  لجر  کلتق  دقل  لاق : هسأرب  دیزی  یلإ  یتا  املف  .دـیزی  یلإ  هسأرب  ثعب  ّمث  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هبـشی  ناک 

.اعطق هنیب  کنیب و 

نبا انثدح  رذنم  نب  یلع  انثدح  اذه  رفعج  نب  دمحم  انربخأ  اذه  هَّللادبع  وبأ  انربخأ  اذه  نامّـسلا  دعـس  یبأ  نع  دانـسإلا  اذهب  و  - 13
نمم نیسحلا  لتق  دهـش  نمم  لجر  هیلع  لخدف  میثخ  نب  عیبرلا  دنع  تنک  لاق : يروثلا  رذنم  نع  هصفح  یبأ  نب  ملاس  انثدح  لیـضف 

: لاق هناسل و  تحت  هیف  یف  هعبصإ  عیبرلا  لخدأ  اهیقلعم و  مهسوؤرب  متئج  دق  عیبرلا : لاقف  هلتاق  ناک 

دوب یتـشت  رد  هک  ار  نآ  دـندروآ ، داـیز  نبا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رـس  یتـقو  هک  دـنا  هدرک  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا 
( سنا  ) نم .ما  هدیدن  هرهچ  نیا  ییابیز  هب  یتروص  تفگ : یم  دایز  نبا  .درک  یتسد  بوچ  اب  نآ  ندز  هب  عورش  دنتشاذگ و  شربارب 

.دش لاسرا  دیزی  يارب  رس  سپس  .تسا  ربمایپ  هیبش  تروص  نیا  متفگ :

(1) .دوبن وت  لیماف  هک  تشک  ار  وت  یسک  تفگ : دندرب  دیزی  شیپ  ار  رس  نوچ 

: تفگ عیبر  .دمآ  وا  شیپ  البرک  هلتق  زا  یکی  هک  مدوب   (2) میثُخ نب  عیبر  روضح  رد  هتفگ  هک  هدش  تیاور  يروث  رذنم  زا 

ص:182

وت اب  يا  هلیبق  یلیماف و  تبـسن  رگا  ینعی  .درادـن  یتبـسن  شیرق  اب  تسا و  فیقث  هلیبق  زا  هک  تسا  دایز  نبا  دـیزی ، دوصقم  . 207 - 1
.درک یمن  ار  راک  نیا  تشاد ،

راـبخا  } دوب راد  هدـهع  ار  یماـظن  ياـه  تیلؤسم  نینمؤـملاریما ، تفـالخ  ناـمز  رد  هک  تسا  ینادـباع  ناثدـحم و  زا  يو  . 208 - 2
.تفر ایند  زا  البرک  هعقاو  زا  دعب  و  ص 165 } لاوطلا ،
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هللا یلص  هَّللا  لوسر  مهکردأ  ول  هیبص  متلتق  تفگ : درک و  دوخ  نابز  ریز  ار  شتسد  سپس  دیدرب ! هتخیوآ و  اه  هزین  رب  ار  اهرس  امش 
مکحت تنأ  هداهـشلا  بیغلا و  ملاع  ضرألا  تاوامـسلا و  رطاف  ّمهللا  عیبرلا : لاـق  مث  .هرجح  یف  مهـسلجأ  مههاوفأ و  لـّبقل  هلآو  هیلع 

.نوفلتخی هیف  اوناک  امیف  كدابع  نیب 

ییحی نب  دمحم  انثدح  دادغبب  اظفل  يدسألا  دمحم  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  وبأ  انثدح  اذه  نامسلا  دعـس  یبأ  نع  دانـسإلا  اذهب  و  - 14
امل لاق : ءاربلا  هیلاعلا  ابأ  تعمس  ءانسحلا  یبأ  نبا  نسحلا  نع  یطـساولا  نامیلـس  ینثدح  یبأ  ینثدح  دیزی  نب  دمحم  انثدح  یلوصلا 
هَّللا لاق : همطاف ؟ نب  نیـسح  نأش  ینأش و  فیک  هَّللادـیبع : هل  لاقف  هزرب  یبأ  یلا  لـسرأف  هسأرب  داـیز  نب  هَّللادـیبع  یتا  نیـسحلا  لـتق 
هّدـج هل  عفـشی  نیـسحلا  ّنأ  یملع  ّنإف  ییأر  نع  ینتلأس  اذإ  اـمأ  لاـق : کـملع ! نع  کـلأسأ  اـمنإ  لاـق : کلذـب ؟ یملع  اـمف  ملعأ !

نئل لاق : رادلا  باب  غلب  املف  .کقنع  هَّللاو  تبرضل  کل  تلعج  ام  الول  جرخا ! هل : لاقف  دایز  کل  عفـشی  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
.کقنع ّنبرضأل  حرت  یلع و  دغت  مل 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ   (1) .دیناشن یم  دوخ  نماد  رد  ار  نانآ  دیـسوب و  یم  ار  ناشناهد  دوب ، ربمایپ  رگا  هک  دـیتشک  ار  یناگرزب 
دوخ وت  دـنراد  فالتخا  مه  اـب  تناگدـنب  هچنآ  رد  یتسه ، هاـگآ  راکـشآ  ناـهن و  هب  هدـیرفآ و  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  ییادـخ  يا 

زا تساوخ و  ار   (4)(3) هزربوبا دندرب ، دایز  نبا  يارب  ار  شرس  دش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو   (2) .درک یهاوخ  يرواد 
نبا .دناد  یم  رتهب  ادخ  مناد ، یمن  تفگ : تفر و  هرفط  باوج  زا  هزربوبا  .درک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  شراتفر  هرابرد  وا 

شّدـج ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوخ ، یم  ارم  رظن  رگا  تفگ : هزربوبا  .منک  یم  لاؤـس  تدوـخ  تاـعالطا  هزادـنا  هب  تفگ : داـیز 
دوبن نامتقافر  رگا  هک  ور  نوریب  تفگ : دش و  تحاران  هَّللادیبع  .دایز  تردپ  ار  وت  درک و  دهاوخ  تعافش  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

.مدز یم  ار  تندرگ 

ص:183

هب { 43/283  } راحب باتک  رد  اما  ...دوب  ربمایپ  رگا  هک  دیتشک  ار  ییاه  هچب  ای  ناکدوک  ینعی  هدروآ  هیبص  ریبعت  یمزراوخ  . 209 - 1
.تسا هدمآ  ناگدیزگرب  ینعی  هوفص »  » هژاو هیبَص »  » ياج

هیآ 46. رمز ، هروس  . 210 - 2
.211 - 3

.تسادخ لوسر  هباحص  زا  يو  . 212 - 4
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مود تمسق 

نب دیعـس  انربخأ  بوقعی  نب  دابع  انثّدح  اذه  رفعج  نب  دمحم  انربخأ  اذه  هَّللادبع  وبأ  انربخأ  اذه  دعـس  یبأ  نع  دانـسإلا  اذهب  و  - 15
تییحتسال هّنجلا  تلخداف  یبر  نم  هرفغملاب  تیتا  مث  نیسحلا  لتاق  نمم  تنک  ول  لاق : میهاربإ  نع  یبضلا  دلاخ  نب  دمحم  نع  میثخ 

.یناریف هیلع  ّرمأ  نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نم 

انربخأ یفریـصلا  لیعامـسإ  نب  دومحم  انربخأ  نادـمهب  هزاجإ  نسحلا  نب  دـمحأ  نب  نسحلا  ءـالعلا  وبأ  ظاـفحلا  ردـص  اـنربخأ  - 16
هملـس نب  دامح  انثدح  برح  نب  نامیلـس  انثدح  یـشکلا  ملـسم  وبأ  انثدح  یناربطلا  مساقلا  وبأ  انربخأ  نیـسحلا  نب  دمحم  نب  دمحأ 

هنإ لوقی : هدـی و  یف  بیـضقب  هتکنی  لعج  دایز  نب  هَّللادـیبع  یلإ  نیـسحلا  سأرب  یتا  امل  لاق : کلام  نب  سنأ  نع  دـیز  نب  یلع  نع 
یبأ عماج  یف  ثیدـحلا  اذـه  تعمـس  .همف و  نم  کبیـضق  عضوم  لبقی  هَّللا  لوسر  تیأر  دـقل  کـنأوسأل ! هَّللاو  تلقف : رغثلا  نسحل 
هَّللا لوسرب  مههبـشأ  نم  ناک  ّهنإ  اـمأ  تلقف : سنأ : لاـقف  هفنأ  یف  بیـضقب  لوقی  لـعجف  هیف : رغثلا و  نسحل  ّهنأ  رکذـی : مل  یـسیع و 

.هلآو هیلع  هللا  یلص 

سابعلا نب  دمحأ  انربخأ  يرهوجلا  دمحم  نب  نسحلا  انربخأ  دمحم  نب  رداقلا  دـبع  انربخأ  اذـه  ءالعلا  یبأ  نع  دانـسإلا  اذـهب  و  - 17
: لاق هریغم  نع  کیرـش  انثدح  هَّللادبع  نب  دمحأ  انربخأ  دعـس  نب  دمحم  انربخأ  دمحم  نب  نیـسحلا  انربخأ  فورعم  نب  دمحأ  انربخأ 

.ًادبأ هّنجلا  يرت  هلآو ال  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تنب  نبا  تلتق  دایز : نب  هَّللادیبعل  هناجرم  تلاق 

نیا زا  درب ، یم  تشهب  هب  ارم  دیشخب و  یم  ارم  مه  ادخ  مدوب و  مالسلا  هیلع  نیـسح  نالتاق  زا  نم  رگا  تسا  هتفگ   (1) یعخن میهاربا 
.مدیشک یم  تلاجخ  دنیبب  ارم  دنک و  روبع  نم  رانک  زا  ربمایپ  هک 

یم تفوک و  یم  نآ  رب  شا  یتسد  بوچ  اب  دندروآ  دایز  نبا  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رـس  یتقو  هک  هدش  لقن  کلام  نب  سنا  زا 
هدش لقن  مه  يرگید  هنوگ  هب  تیاور  نیا  .دیـسوب  یم  ار  وت  بوچ  ياج  ربمایپ  مدـید  ادـخ  هب  متفگ : .دراد  یبوخ  ناهد  هچ  تفگ :

لوـسر هـب  دارفا  نـیرت  هیبـش  وا  مـتفگ  نـم  دروـخ و  یم  وا  ینیب  رب  بوـچ  تـسا  هـتفگ  مـه  سنا  درادـن و  ار  داـیز  نـبا  نخـس  هـک 
(2) .تسادخ

تفر یهاوخن  تشهب  هب  هاگ  چیه  یتشک ، ار  ربمایپ  هون  تفگ : وا  هب  هَّللادیبع  ردام  هناجرم  هک  هدش  تیاور 

ص:184

لها تماما  هب  داقتعا  مدـع  ینعی  نامز  نآ  بلاـغ  هدـیقع  رب  وا  .تسا  يرجه  لوا  نرق  روهـشم  ناـملاع  ناثدـحم و  زا  يو  . 213 - 1
.تسا تیب 

، فارشالا باسنا  ص 80 ؛ مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  مامالا  همجرت   } دـنا هدروآ  ار  ربخ  نیا  مه  يرذـالب  دعـس و  نب  دـمحم  . 214 - 2
.تسا یسررب  لباق  دایز  نبا  سلجم  رد  کلام  نب  سنا  روضح  اما  { 3/421
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(1).

يدلاو انربخأ  یقهیبلا  دمحأ  نب  لیعامسإ  هاضقلا  خیش  انربخأ  یمصاعلا  دمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  دهازلا  مامإلا  خیشلا  انربخأ  - 18
نب لیعامسإ  انثدح  دمحأ  نب  هَّللادبع  انثدح  بوقعی  نب  دمحم  انثدح  ظفاحلا  هَّللادبع  وبأ  انثدح  یقهیبلا  نیسحلا  نبا  دمحأ  رکب  وبأ 

سأرب یتا  ذإ  دایز  نبا  هَّللادـیبع  دـنع  ًاـسلاج  تنک  لاـق : مقرأ  نب  دـیز  نع  قاحـسإ  یبأ  نع  تاـیزلا  هزمح  وخأ  بیبح  انثدـح  هیما 
هللا یلص  هَّللا  لوسر  همثل  املاط  عضوم  یف  کبیضق  عضتل  کنإ  هل : تلقف  هیتفش  نیب  هعـضوف  هبیـضق  ذخأف  هیدی  نیب  عضوف  نیـسحلا 

.کلقع بهذ  دق  خیش  کنإ  مق ! لاقف : هلآو  هیلع 

هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یتفـش  تیأر  املاطف  اذه  کبیـضق  ّحن  مقرأ : نب  دیز  لاق  هدایز : هیف  لیـسارملا و  یف  ثیدحلا  اذـه  ءاج  و 
بهذ تفرخ و  دـق  خیـش  کنإ  ول ال  هَّللاو  کـینیع  هَّللا  یکبأ  داـیز : نبا  لاـقف  یکبی  هتوص  دـیز  عفر  مث  نیتفـشلا  نیتاـه  یلع  هلآو 

نبا مترّمأ  همطاف و  نبا  متلتق  مویلا  دـعب  دـیبعلا  برعلا ! رـشعم  اـی  متنأ  ارح  دـبع  کـلم  لوقی : وه  جرخف و  کـقنع  تبرـضل  کـلقع 
.یضر نمل  ًادعبف  لذلاب  متیضر  مکرارش  دیعتسی  مکرایخ و  لتقی  یتح  هناجرم 

وا بل  ندز  هب  عورـش  وا  دـندروآ و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  مدوب  هتـسشن  دایز  نبا  روضح  رد  تسا  هتفگ  مقرا  نب  دـیز 
زا ار  تلقع  يا و  هدش  ریپ  وت  وش ! دـنلب  تفگ : دایز  نبا  .دیـسوب  یم  هتـسویپ  ربمایپ  هک  يا  هتـشاذگ  ییاج  رب  ار  تبوچ  متفگ : .درک 

.يا هداد  تسد 

هدید اه  بل  نیا  رب  ار  ربمایپ  ياه  بل  اهراب  هک  رادرب  ار  تبوچ  تفگ : دیز  هک  هدـمآ  نینچ  تسا   (2) هلسرم هک  يرگید  تیاور  رد 
وت هداتفا ، راک  زا  تلقع  یتسه و  درمریپ  هک  دوبن  رگا  دوشن ! مامت  تا  هیرگ  تفگ : دایز  نبا  .درک  دنلب  هیرگ  هب  ادص  دیز  سپـس  .ما 

هدرب سپ  نیا  زا  برع ! ناـمدرم  يا  .هدـش  هریچ  يا  هدازآ  رب  يا  هدرب  تفگ : یم  تفر  یم  نوریب  هک  یلاـح  رد  دـیز  .متـشک  یم  ار 
ار رارـشا  دشکب و  ار  ناتنابوخ  ات  دیدرک  مکاح  ار  هناجرم  دنزرف  دیتشک و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دنزرف  نوچ  دوب  دـیهاوخ  نارگید 

.دش دیهاوخ  تخبدب  دیداد و  تیاضر  يراوخ  هب  .دنادرگرب  تیمکاح ) هب  )

ص:185

ص 88. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  همجرت  . 215 - 1
.تسین لماک  نآ  دنس  هلسلس  هک  تسا  یتیاور  روظنم  . 216 - 2
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رافصلا دیبع  نب  دمحأ  انربخأ  نادبع  نب  دمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  انربخأ  اذه  نیسحلا  نب  دمحأ  نع  رم  يذلا  دانـسإلا  اذهب  و  - 19
تنعل هملس  ما  تعمـس  لاق : بشوح  نب  رهـش  انثدح  مارهب  نب  دیمحلا  دبع  انثدح  لاهنم  نب  جاجح  انثدح  هَّللادبع  نب  میهاربإ  انثدح 

.هَّللا مهنعل  هولذأ  هورغ و  هَّللا  مهلتق  هولتق  تلاق : نیسحلا و  یعن  امل  قارعلا  لهأ 

فسوی نب  لضفلا  انثدح  یلع  نب  دمحم  انربخأ  قاحـسإ  یبأ  نب  ایرکز  وبأ  انربخأ  اذه  نیـسحلا  نب  دمحأ  نع  دانـسإلا  اذهب  و  - 20
و همایقلا : موی  نوجوجحم  هثالث  لاق : سیق  نب  ورمع  نع  يدنکلا  حـلجألا  نع  شایع  نب  رکب  وبأ  انثدـح  مارهب  نب  لیعامـسإ  انثدـح 

هدج ناکمل  کل  ًاملاظ  ناک  ول  هلتق و  نم  یحتست  نأ  یغبنی  ناک  دقلف  هتلتق ؟ میف  هل  لاقی  نیسحلا  لتاق  و  لاق : نأ  یلإ  ثیدحلا  رکذ 
؟ ملاظ تنأ  فیکف و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

انثدح صوحألا  انثدح  یناغصلا  قاحـسإ  نب  دمحم  انثدح  بوقعی  نب  دمحم  انثدح  ظفاحلا  هَّللادبع  وبأ  انربخأ  دانـسإلا  اذهب  و  - 21
.دایز ءاعدا  یلع و  نب  نیسحلا  لتق  برعلا : لخد  لذ  لوأ  ّنإ  لاق : هجعن  نب  ورمع  نع  قاحسإ  یبأ  نب  فسوی 

ص:186
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: تفگ یم  درک و  یم  تنعل  ار  قارع  مدرم  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  مدـید  ار  هملـس  ما  دـیوگ : بشوح  نب  رهش 
.دندرک راوخ  دنداد و  بیرف  ار  وا  هک  اه  نآ  رب  تنعل  .دنتشک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  اه  نآ  رب  گرم 

هب .دننیـسح  نالتاق  اه  نآ  زا  هتـسد  کی  هک  دوب  دـنهاوخ  ضارتعا  جاجتحا و  دروم  هتـسد  هس  تمایق  رد  تسا  هتفگ  سیق  نب  ورمع 
هک دسر  هچ  دـیدرک ، یم  مرـش  شنتـشک  زا  ربمایپ  مارتحا  هب  دـیاب  دوب  هدرک  یملظ  رگا  یتح  دـیتشک ؟ ار  وا  ارچ  دـنیوگ  یم  اه  نآ 

.دیا هدناسر  تداهش  هب  ار  وا  هناملاظ 

(1) .دایز ياعدا  شرگید  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  دش  دراو  برع  رب  هک  يراوخ  نیلوا  تسا  هتفگ  هجعن  نب  ورمع 

ام هتیب  لهأ  نم  رشع  هتس  یلع  نب  نیـسحلا  عم  لتق  لاق : يرـصبلا  نسحلا  نع  فرظلا : ناتـسب  فرطلا و  ههزن  باتک  یف  رکذ  و  - 22
.هیبش ضرألا  هجو  یلع  مهل  ناک 

بوقعی انثدح  رفعج  نب  هَّللادبع  انثدح  ناطقلا  لضفلا  نبا  نیسحلا  وبأ  ینربخأ  نیسحلا  نب  دمحأ  نع  ّرم  يذلا  دانـسإلا  اذهب  و  - 23
نم نولخ  لایل  رـشعل  هباحـصأ  یلع و  نب  نیـسحلا  لتق  نیتس  يدحإ و  هنـس  یف  لاق : دعـس  نب  ثیللا  نع  ریکب  نبا  انثدح  نایفـس  نب 

یلع و نب  نامثع  یلع و  نب  هَّللادـبع  یلع و  نب  رفعج  یلع و  نب  سابعلا  هعم  لتق  مویلا و  رخآ  یف  تبـسلا  موی  ءاروشاـع  موی  مرحملا 
نب هَّللادـبع  نب  نوع  نسحلا و  نب  مساقلا  نسحلا و  نب  رکب  وبأ  نسحلا و  نب  هَّللادـبع  ربکـألا و  نیـسحلا  نب  یلع  یلع و  نب  رکب  وبأ 
لتق لیقع  نب  ملـسم  لیقع و  نب  نمحرلا  دبع  بلاط و  یبأ  نب  لیقع  نب  رفعج  رفعج و  نب  هَّللادبع  نب  دـمحم  بلاط و  یبأ  نب  رفعج 

.هفوکلاب التق  نیسحلا  عیضر  نیسحلا و  یلوم  نامیلس  لیقع و  نب  ملسم  نب  نمحرلا  دبع  کلذ و  لبق 

يرصبلا نسحلا  تعمس  یسوم  یبأ  نع  نایفـس  تعمـس  لاق : ًایلع  تعمـس  لاق : نمحرلا  دبع  نب  دمحم  ینثدح  و  بوقعی : لاق  - 24
.هتیب لهأ  نم  ًالجر  رشع  هعبس  نیسحلا  عم  لتق  لوقی :

دیهـش شا  هداوناخ  زا  رفن  مالـسلا 16  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هارمه  تفگ : هک  هدـش  لقن  يرـصب  نسح  زا  فرطلا  ههزن  باـتک  رد 
.دنتشادن ریظن  نیمز  يور  رب  هک  دندش 

هب مه  دارفا  نیا  وا  هارمه  .دندش  هتشک  شنارای  یلع و  نب  نیسح  زور ، رخاوا  لاس 61  مرحم  مهد  هبنش  زور  رد  دیوگ : دعس  نب  ثیل 
، نسح نب  هَّللادبع  ربکا ، یلع  یلع ، نب  رکبوبا  یلع ، نب  نامثع  یلع ، نب  هَّللادـبع  یلع ، نب  رفعج  یلع ، نب  سابع  دندیـسر : تداهش 
، بلاـط یبا  نب  لـیقع  نب  رفعج  بلاـط ، یبا  نب  رفعج  نـب  هَّللادـبع  نادـنزرف  دـمحم  نوـع و  نـسح ، نـب  مساـق  نـسح ، نـب  رکبوـبا 

هفوک رد  مه  رفن  ود  لیقع ، نب  ملسم  دنزرف  نمحّرلادبع  دش -  هتـشک  اروشاع  زا  شیپ  هک  لیقع -  نب  ملـسم  لیقع ، نب  نمحّرلادبع 
(2) .مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يریش  ردارب  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  یلوم  نامیلس  دندیسر : تداهش  هب 

دندش هتشک  شا  هداوناخ  زا  رفن   17 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  اب  هک  هتفگ  يرصب  نسح 
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تشز تاعوضوم  زا  دوش  یم  دای  نآ  زا  دایز  قاحلتسا  ناونع  اب  دراد و  ترهـش  مالـسا  خیرات  رد  هک  دایز  ياعدا  عوضوم  . 217 - 1
لاح و نیا  اب  .دوبن  مولعم  شردپ  یلو  دوب  فیقث  هلیبق  زا  ینز  هیمـس  دنزرف  دایز  .تسا  هیواعم  یلاجنج  تامادقا  زا  مالـسا و  خـیرات 

نینمؤملاریما دش ، یم  ظفح  نانآ  يوربآ  ندش ، ناملسم  اب  دنتشاد و  ار  لکشم  نیا  مه  يرگید  دارفا  مالسا  زا  شیپ  هک  نآ  لیلد  هب 
رود مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  وا  هک  دوب  نآ  یپ  رد  تشاد  ربخ  دایز  تیریدـم  يرادمتـسایس و  زا  هک  هیواـعم  .درک  هرـصب  یلاو  ار  وا 

یـسلجم وا ، بذـج  ییوجلد و  يارب  هیواعم  دروخ و  ار  هیواـعم  بیرف  ماجنارـس  یلو  دوب  راداـفو  ترـضح  نآ  هب  ادـتبا  داـیز  .دـنک 
، لمع نیا  .تسا  هفیلخ  ردارب  نایفسوبا و  دنزرف  دایز  نیاربانب  هدرک و  انز  هیمس  اب  نایفسوبا  دیوگب  هک  دروآ  يدهاش  داد و  لیکـشت 

يافلخ ياه  یتشز  هیواعم و  نعاطم  زا  یکی  تفرگ و  رارق  ناعبات  هباحـص و  زا  يرایـسب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ضارتعا  دروم 
{. 2/218 یبوقعیلا ، خیرات  5/195 و 201 و 128 ؛ فارشالا ، باسنا  هب  دیرگنب   } .دور یم  رامش  هب  بصاغ 

.دش هداد  یحیضوت  وا  هرابرد  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  رطقب  نب  هَّللا  دبع  روظنم  . 218 - 2
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(1).

موی ناک  هنأ  مهنع ) هَّللا  یضر   ) هباحصأ نیسحلا و  هیف  لتق  يذلا  ءاروشاع  موی  یف  حیحصلا  ّنأ  بلاط : وبأ  مامإلا  دیـسلا  رکذ  و  - 25
.نیتس يدحإ و  هنس  هعمجلا 

هعبس و اوناک  مهنأ  یلع  نورثکألا : هرهاطلا و  هرتعلا  نم  ملسم  لتق  نم  مدقت  ام  عم  ذئموی  لوتقملا  ددع  یف  لقنلا  لهأ  فلتخا  و  - 26
یلع و نب  هَّللادبع  یلع و  نب  رفعج  یلع و  نب  نامثع  یلع و  نب  رمع  یلع و  نب  رکب  وبأ  یلع و  نب  نیسحلا  یلع : دلو  نمف  .نیرـشع 

نـسحلا نب  مساقلا  نسحلا و  نب  هَّللادبع  یلع : نب  نسحلا  دلو  نم  هعـست و  مهف  یلع  نب  میهاربإ  یلع و  نب  سابعلا  یلع و  نب  دمحم 
نیسحلا نب  هَّللادبع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع : نب  نیسحلا  دلو  نم  هعبرأ و  مهف  ًاریغص  ناک  نسحلا و  نب  رمع  نسحلا و  نب  رکب  وبأ  و 

نب هَّللادیبع  رفعج و  نب  هَّللادبع  نب  نوع  رفعج و  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  بلاط : یبأ  نبا  رفعج  دلو  نم  نانثإ و  امهف  مهرغـصأ  ناک  و 
لیقع و نب  دـمحم  لیقع و  نب  نمحرلا  دـبع  لیقع و  نب  هَّللادـبع  لیقع و  نب  ملـسم  لیقع : دـلو  نم  هثالث و  مه  رفعج و  نب  هَّللادـبع 

نب دیعـس  یبأ  نب  دمحم  لیقع و  نب  دمحم  نب  رفعج  لیقع و  نب  ملـسم  نب  هَّللادـبع  لیقع و  نب  ملـسم  نب  دـمحم  لیقع و  نب  رفعج 
.هعست مهف  لیقع 

.دوب هعمج  زور  هک  تسا  نیا  اروشاع  هرابرد  تسرد  رظن  تسا  هتفگ   (2) ینیسح نیسح  نب  ییحی  بلاطوبا 

نادنزرف زا  .دنا  هدوب  رفن  ملسم 17  زا  ریغ  دنیوگ  یم  ًارثکا  دنراد و  رظن  فالتخا  البرک  رد  تیب  لها  يادهش  دادعت  هرابرد  ناخّروم 
هیلع یبتجم  ماما  نادنزرف  زا  .میهاربا  سابع و  دمحم ، هَّللادـبع ، رفعج ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ، نیـسح ، رفن : ًاعمج 9  مالسلا  هیلع  یلع 

هک هَّللادبع  یلع و  رفن : ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  زا  .دوب  كدوک  هک  رمع  رکبوبا و  مساق ، هَّللادـبع ، رفن : راهچ  مالـسلا 
: رفن بلاط 9  یبا  نب  لیقع  هداوناخ  زا  .هَّللادـیبع  نوع و  دـمحم ، رفن : هس  بلاط  یبا  نب  رفعج  نادـنزرف  زا  .دوب  همه  زا  رت  کـچوک 
لیقع و نب  دمحم  نب  رفعج  ملـسم ، نادـنزرف  هَّللادـبع  دـمحم و  لیقع ، دوخ  نارـسپ  رفعج  دـمحم و  نمحّرلادـبع ، هَّللادـبع ، ملـسم ،

لیقع نب  دیعس  یبا  نب  دمحم 

ص:188

.دراد حیرص  ضراعت  ربخ  نیا  اب  هک  دش  لقن  رفن  دادعت 16  يرصب ، نسح  زا  لبق  رطس  دنچ  . 219 - 1
2/7 باتک ، نیمه  یبرع  نتم   } .دناسر یم  یلع  نب  دیز  هب  هطساو  اب 9  ار  شبسن  هدرب و  ار  يو  مان  مه  رت  شیپ  یمزراوخ  . 220 - 2

.قحلاب قطانلا  هب  روهشم  تسا  هیدیز  ماما  نسح و  نب  دیز  لسن  زا  وا  .تسا  هدرک  هابتشا  یلو  ....قباطم }
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(1).

بلاط یبأ  لآ  یف  داقتعإلا  یـس ء  ناک  لکوتملا و  مایأ  ناک  املف  فطلاب  مهثثج  تنفد  ماشلا و  یلإ  تلمحف  ءالؤه  سوؤر  اوذخأ  و 
نم دحأ  هغلبی  مل  ام  مهتلماعم  ءوسب  غلب  ییحی  نب  هَّللادیبع  هریزو  کلذ  عیمج  یلع  هقفاو  مهعم و  هلماعملا  حیبق  مهیلع  هأطولا  دـیدش 

اهترایز و نم  راوزلا  عنم  اهیلع و  ءاملا  ءارجا  اهعضاوم و  برک  هباحـصأ و  روبق  نیـسحلا و  ربق  بیرختب  رمأف  سابعلا  ینب  نم  ءافلخلا 
کلذ اولوتف  دوهیلا  نم  اموق  يدوهیلا  طلس  ایدوهی و  هلک  کلذ  یلو  ارئاز و  دجوی  نم  لتقی  ناک  یتح  کلذ  یف  ددش  دصرلا و  ماقأ 

یف روبقلا  تدـیعاف  لاومألا  مهیف  قرف  مهیلإ و  نسحأ  بلاط و  یبأ  لآ  یلع  فطعف  رـصتنملا  هنبا  رمألاب  ماق  لکوتملا و  لـتق  نأ  یلإ 
دهـشم نینمؤملا و  ریمأ  دهـشم  نیفیرـشلا : نیدهـشملا  هرامعب  دـمحم  رمأف  دـیز  انبا  دـمحم  نسحلا و  نایعادـلا : جرخ  نأ  یلإ  هماـیا 

فاقوألا امهترامع و  امهمیظعت و  یف  هیاغلا  هلودلا  دضع  غلب  دعب و  نم  کلذ  یف  دیز  امهیلع و  ءانبلاب  رمأ  مالّسلا و  امهیلع  نیـسحلا 
.هنس لک  یف  امهروزی  ناک  امهیلع و 

دب بلاط  وبا  نادناخ  هب  تبـسن  هک  لکوتم  نامز  رد  .دش  نفد  البرک  رد  ناشدسج  دـندرب و  ماش  هب  دـندیرب و  ار  ادهـش  نیا  ياهرس 
رد نایولع  اب  نانآ  يراتفردب  درک و  یم  کمک  وا  هب  مه  ییحی  نب  هَّللادیبع  شریزو  دوب -  راتفردب  ریگ و  تخس  نانآ  هب  دوب و  رظن 
نآ رب  بآ  دننز و  مخش  دننک و  بارخ  ار  شباحصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ربق  داد  روتـسد  دوب -  هقباس  یب  سابع  ینب  يافلخ  نایم 
هب اهراک  نیا  همه  .دنشکب  ار  يرئاز  ره  ات  تفرگ  تخس  تشاذگ و  ناب  هدید  تشاد و  زاب  شمرح  هب  نتفر  زا  ار  راّوز  .دننک  يراج 

دـش و هتـشک  لـکوتم  هک  نآ  اـت  دوب  نینچ  .دوب  هدرک  راـک  نیا  رومأـم  ار  دوخ  ناکلـسم  مه  يدوهی  نآ  دوب و  يدوهی  کـی  تسد 
.درک میسقت  اه  نآ  نیب  یلاوما  درک و  يراتفر  شوخ  نانآ  اب  دروآ و  يور  بلاطوبا  نادناخ  هب  وا  .دیسر  تموکح  هب  رصتنم  شرسپ 

(2)  - دندیـسر تموکح  هب  و  دـندرک -  مایق  دـیز  نب  دـمحم  نسح و  يدـیز ، نایعاد  نوچ  .دـش  هتخاس  روبق  هرابود  ناـمز ، نیا  رد 
رد هک  نآ  ات  دـش  هدوزفا  نآ  رب  نآ  زا  سپ  درک و  مادـقا  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  یلع و  نینمؤملاریما  هاگراب  نتخاـس  هب  دـمحم 

.تفر یم  ماما  ود  نیا  ترایز  هب  لاس  ره  هلوّدلادضع  دیسر و  فاقوا  مامتها و  انب و  رد  دوخ  جوا  هب  هلوّدلادضع  نامز 

ص:189

نادنزرف رگا  هتبلا  .دنرفن  هدرک 27  شرامش  هچنآ  اما  دنا ، هتسناد  رفن  ار 17  تیب  لها  يادهش  دادعت  تفگ  ادتبا  یمزراوخ  . 221 - 1
.دنرفن مینک 18  ادج  ار  لیقع 

نآ رد  ناریا ، لامش  قطانم  هب  ترجاهم  اب  دنتشاد و  شیارگ  هیدیز  بهذم  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نادنزرف  زا  يا  هدع  . 222 - 2
اب نانآ  تلود  .دنسر  یم  مود  ماما  هب  هطـساو  دنچ  اب  لیعامـسا  نب  دمحم  نب  دیز  نادنزرف  دیز ، دمحم و  .دنداد  لیکـشت  یتلود  اج 

.تسا روهشم  ناتسربط  نایولع  ناونع 
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هَّللادبع نب  دمحم  لضفلا  وبأ  همئألا  دجم  انربخأ  انذإ  یمیقفلا  رکب  یبأ  نب  دـمحم  نب  دیعـس  همئألا  دعـس  مامإلا  خیـشلا  انربخأ  - 27
نب یلع  نب  دمحم  لضفلا  وبأ  انربخأ  يدادحلا  دمحم  نبا  رهاط  هَّللادبع  وبأ  انربخأ  بوقعی  نب  دـمحم  رـصن  وبأ  انربخأ  یکـسخرسلا 

بره ءالبرکب  نیسحلا  لتق  امل  لاق : یلهذلا  ییحی  نب  دمحم  هَّللادبع  وبأ  انثدح  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  هَّللادبع  وبأ  انربخأ  میعن 
امه اذإف  هّنجلا  یف  رایطلا  رفعج  دـلو  نم  دـمحم  هل  لاقی  رخآلا  میهاربا و  هل  لاـقی  امهدـحأ  داـیز ، نبا  هَّللادـیبع  رکـسع  نم  ناـمالغ 
رفعج دلو  نم  نحن  الاقف : امتئج ؟ نیأ  نم  و  امتنأ ؟ نم  امهل : تلاقف  امهلامج  امهنسح و  یلإ  نیمالغلا و  یلإ  ترظنف  یقستست  هأرماب 
یجی نأ  یشخأ  ینأ  الول  دایز و  نب  هَّللادیبع  رکسع  یف  یجوز  نإ  هأرملا : تلاقف  دایز  نب  هَّللادیبع  رکـسع  نم  انبره  هنجلا  یف  رایطلا 

.هلیللا کجوز  یتأی  نأ ال  وجرنف  انب  یقلطنا  اهل : الاقف  .امکتفایض  تنسحأ  امکتفضأل و  هلیللا  ء 

یّلـصمب انتئا  هجاح  نم  ماعطلا  یف  انل  ام  الاقف : ماعطب  امهتتأ  اـمهتلخدأف و  اـهلزنم  یلإ  اـمهب  تهتنا  یتح  ناـمالغلا  هأرملا و  تقلطناـف 
نظأ ینإف  یتحئار  نم  قشتنا  ینمزتلا و  یما ! نبای  ربکألل : رغصألا  لاقف  .امهعجضم  یلإ  اقلطنا  ایلصف و  یلصمب  امهتتأف  انلفاون  یضقن 

تلاقف بابلا  عرقف  هأرملا  جوز  لبقأ  ذإ  کلذک  امه  انیبف  نایکبی  العج  نامالغلا و  قنتعاف  اهدـعب  یـسمن  الف  هلیل  رخآ  هلیللا  هذـه  نأ 
.بابلا یحتفا  لاقف : اذه ؟ نم  هأرملا :

! رفعج نالفط 

زا رایط  رفعج  ناگداون  زا  دمحم  میهاربا و  ياه  مان  هب  ناوجون  ود  دیسر  تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  هدش  تیاور 
ار وا  هجوت  رسپ  ود  ییابیز  ییوکین و  .دوب  بآ  نتشادرب  لوغشم  هک  دندیسر  ینز  هب  نانآ  .دنتخیرگ  دایز  نبا  رکشل  ناریـسا ) نایم  )
نز .میا  هتخیرگ  دایز  نبا  رکـشل  زا  هک  میتسه  رفعج  نادـنزرف  زا  اـم  دـنتفگ  دـییآ ؟ یم  اـجک  زا  دـیتسه و  هک  دیـسرپ  درک و  بلج 

.مدوـب ناتتمدـخ  رد  مدرک و  یم  ناـمهم  ار  امـش  ددرگرب  بش  مدیـسرت  یمن  رگا  .تسا  داـیز  نبا  رکـشل  رد  مه  نم  رهوـش  تـفگ :
.دیاین بشما  ترهوش  میراودیما  ربب  ار  ام  دنتفگ 

نانآ .میناوخب  هدش  اضق  هک  ار  ناملفاون  ات  نک  ایهم  ییاج  میهاوخ ، یمن  اذغ  دنتفگ : .دروآ  اذـغ  ناشیارب  نز  دـنتفر و  هناخ  هب  نانآ 
ام رخآ  بش  بشما  منک  یم  نامگ  نک ، وب  ارم  ایب و  نم  شیپ  ردارب ! تفگ : رت  کچوک  ردارب  .دنتفر  باوختخر  هب  دندناوخ و  زامن 

.دز رد  نز  رهوش  تقو ، نیمه  رد  .دنتسیرگ  هتخادنا و  مه  ندرگ  هب  تسد  ردارب  ود  .دشاب 
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( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 232 

http://www.ghaemiyeh.com


یلام هتأرما : هل  تلاـقف  اـنیزح  اـمتغم  سلج  هسأر و  نم  هتوسنلق  هیدـی و  نم  هحالـس  یمر  اـهجوز و  لخدـف  باـبلا  تحتفف  تماـقف 
مهرد فالآ  هرشع  امهب  ءاج  نمل  لعج  دق  و  هَّللادیبع ؟ رکـسع  نم  ابره  دق  نیمالغ  نإ  نزحأ و  فیکف ال  لاق : انیزح ؟ امتغم  كارأ 

: اهل لاقف  .هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادمحم  کمـصخ  لعجت  و ال  اذـه ! اـی  هَّللا  ّقتا  هتأرما : تلاـقف  اـمهیلع  ردـقأ  ملف  اـمهفلخ  ینثعب  دـق  و 
وه انیبف  اهنم  لکأی  يوهأف  هیدی  نیب  اهتعـضو  هدـئاملاب و  هتتأف  یماعطب  ینتئاف  هلزنم  هَّللا  لوسر  نم  امهل  فرعأ  هَّللاوف ال  ینع ! یبزعا 
هب هتتأف  رظنأ  یتح  حابـصملاب  ینتئا  لاق : يردأ ! ال  تلاـق : همنیهلا ؟ هذـه  اـم  لاـقف : لـیللا  فوج  یف  نیمـالغلا  همنیه  عمـس  ذإ  لـکأی 

رایطلا رفعج  دـلو  نم  نحن  الاق : امتئج ؟ نیأ  نم  و  امتنأ ؟ نم  اموق  لاق : هلجرب و  امهزکوف  امهفرعف  نیمـالغلاب  وه  اذإـف  تیبلا  لخدـف 
انبابـش و محرا  هَّللا و  ّقتأ  خیـش ! ای  هل : الاقف  امتعقو  توملا  یف  امتبره و  توملا  نم  امهل : لاقف  داـیز  نبا  رکـسع  نم  اـنبره  هّنجلا  یف 
هل مالغب  اعد  امهیفتک و  ّدـش  امهماقأف و  هَّللا  لوسر  نم  هبارق  امکل  فرعأ  هَّللاوف ال  اذـه  اعد  امهل : لاقف  هَّللا  لوسر  نم  انتبارق  ظـفحا 

.هَّللا هجول  رح  تنأ  امهقانعأ و  برضا  تارفلا و  طش  یلإ  امهب  قلطناف  نیمالغلا  نیذه  کنود  هل : لاقف  دوسأ 

: تفگ نز  .تسشن  یتحاران  اب  دروآ و  نوریب  ار  شدوخالک  تخادنا و  يرانک  هب  ار  شا  هحلسا  دش ، دراو  درم  درک و  زاب  ار  رد  نز 
رازه هد  نانآ  نتفای  يارب  دـنا و  هدرک  رارف  دایز  نبا  رکـشل  زا  رـسپ  ود  هک  مشابن  تحاران  ارچ  تفگ : یتسه ؟ تحاران  هک  هدـش  هچ 
رارق ربمایپ  ربارب  ار  تدوخ  سرتب و  ادـخ  زا  درم  تفگ : نز  .متفاین  ار  نانآ  یلو  دنداتـسرف  اه  نآ  لاـبند  هب  ارم  .دـنا  هتـشاذگ  مهرد 

هک دروخب  اذـغ  تساوخ  یم  تخادـنا و  هرفـس  نز  .روایب  ار  میاذـغ  ًالعف  .دـنرادن  یطبر  ربمایپ  هب  اـهنیا  منیبب ، ورب  تفگ : درم  .هدـن 
نز .منیبـب  اـت  رواـیب  یغارچ  تفگ : .مناد  یمن  تفگ : نز  تسیچ ؟ همهمه  نیا  تفگ : .دروـخ  وا  شوـگ  هب  رـسپ  ود  نآ  زا  ییادـص 

؟ دیا هدمآ  اجک  زا  دیتسیک و  دییوگب  دیوش و  دنلب  تفگ : .دز  کتک  تخانـش و  ار  ود  نآ  درک و  ادـیپ  ار  ود  نآ  درم  دروآ و  غارچ 
سرتب ادخ  زا  درم ! ریپ  يا  دنتفگ : نانآ  .دیا  هداتفا  گرم  ناماد  هب  دیا و  هتخیرگ  گرم  زا  تفگ : وا  دـنتفگ و  ار  دوخ  ناتـساد  نانآ 

یمن ربمایپ  امـش و  نیب  یلیماف  نم  دـینک ، اهر  ار  اه  فرح  نیا  تفگ : .ریگب  رظن  رد  ار  ربمایپ  اب  ام  یلیماف  نک و  محر  ام  یناوج  هب  و 
تدوخ نزب و  ار  ناشندرگ  ربب و  تارف  رانک  ار  اه  نآ  تفگ : درپس و  دوسا  شمالغ  هب  تسب و  ار  ناشفتک  درک و  دنلب  ار  نانآ  .منیب 

.شاب دازآ 
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اندج مداخ  لالب  داوسب  كداوس  هبـشأ  ام  دوسأ ! ای  امهدـحأ : هل  لاق  قیرطلا  ضعب  یف  ناک  املف  امهب  قلطنا  فیـسلا و  مالغلا  لوانتف 
فیـسلا دوسألا  یقلأف  هَّللا  لوسر  مع  نبا  هّنجلا  یف  رایطلا  رفعج  دـلو  نم  نحن  الاق : هَّللا ؟ لوسر  نم  امتنأ  نم  امهل : لاـق  هَّللا ! لوسر 

موی دـمحم  یمـصخ  نوکیف  رانلاب  ینقرحت  نأ  تدرأ  يالوم ! ای  لاـق : هرثأ و  یفتقا  هـالوم  ناـک  تارفلا و  یف  هسفن  یقلأ  هدـی و  نم 
یلإ رظن  املف  هَّللا ! یـصعأ  کعیطا و  نأ  نم  یلإ  ّبحأ  کیـصعأ  هَّللا و  عیطا  نأل  مالغلا : لاقف  مالغ ؟ ای  ینتیـصع  هل : لاـقف  .هماـیقلا 

.هزئاجلا فصن  کل  امهقانعأ و  برضاف  نیمالغلا  کنود  لاقف : هل  نباب  اعدف  برهیس  هنأ  ملع  هتلاح  مالغلا و 

: الاق امتنأ ؟ نم  لاقف : مرج ؟ يأب  انتلتق و  بنذ  يأب  ًادغ ؟ هَّللا  لوسرل  لوقت  اذام  باش ! ای  هل : الاقف  امهب  قلطنا  فیسلا و  باشلا  لوانتف 
نوکی رانلاب و  ینقرحت  نأ  تدرأ  هبا ! ای  لاق : ءاملا و  یف  هسفن  باشلا  یقلأف  هَّللا  لوسر  مع  نبا  هنجلا  یف  رایطلا  رفعج  دـلو  نم  نحن 

عیطا کیـصعأ و  نأل  هبأ ! ای  لاقف : ینتیـصع ؟ ینب ! ای  لاق : نیمالغلا  نع  لخ  و  هبأ ! ای  هَّللا  قتاـف  یمـصخ ! هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
.هَّللا یصعا  کعیطا و  نأ  نم  یلإ  بحأ  هَّللا 

لوسر ام  دج  مداخ  لالب ، یهایـس  هیبش  ردق  هچ  وت  یهایـس  دنتفگ : وا  هب  هار  نیب  رد  .تخادنا  هار  ار  نانآ  تشادرب و  ریـشمش  مالغ ،
تخادنا و ار  ریشمش  دوسا ، .میربمایپ  يومع  رسپ  رفعج  لسن  زا  ام  دنتفگ : دیراد ؟ ربمایپ  اب  یتبـسن  هچ  امـش  تفگ : دوسا  .تسا  هَّللا 
ار ممـصخ  تمایق ، رد  ینازوسب و  منهج  شتآ  هب  ارم  یهاوخ  یم  تفگ : وا  درک و  بیقعت  ار  وا  شیـالوم  .تخادـنا  بآ  هب  ار  دوخ 
ادـخ و تیـصعم  زا  رتهب  وت  ینامرفان  ادـخ و  تعاطا  تفگ : .نکن  یناـمرفان  تفگ : شیـالوم  یهد ؟ رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 

فـصن شکب و  ار  رـسپ  ود  نیا  تفگ : دـناوخ و  ار  شرـسپ  .تخیرگ  دـهاوخ  وا  هک  تفایرد  شمالغ  لاح  زا  درم  .تسوت  تعاطا 
.ریگب ار  هزیاج 

یم ار  ام  یهاـنگ  مرج و  هچ  هب  داد ؟ یهاوخ  هچ  ار  ادـخ  لوسر  باوج  تماـیق  زور  دـنتفگ : ود  نآ  هک  دـنک  نینچ  تساوخ  مه  وا 
: تفگ تخادنا و  بآ  هب  ار  دوخ  مه  درمریپ  دنزرف  .ربمایپ  يومع  رسپ  رفعج  لسن  زا  دنتفگ  دیتسه ؟ هک  امش  رگم  تفگ : وا  یشک ؟

مرـسپ تفگ : .نک  اهر  ار  اهنیا  سرتب و  ادـخ  زا  یهد ؟ رارق  ممـصخ  ار  دـمحم  ینازوسب و  منهج  شتآ  هب  ارم  یهاوخ  یم  ردـپ ! يا 
.تسوت تعاطا  ادخ و  تیصعم  زا  رتهب  وت  ینامرفان  ادخ و  تعاطا  تفگ  .نکن  ینامرفان 
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املف نیمالغلاب  قلطنا  مث  ياوس  دحأ  اذـه  یلی  هَّللاو ال  لاق : هدـیب و  فیـسلا  لوانت  دـبعلا  هابأ  امک  کلذ  یبأ  هنبا  نأ  خیـشلا  رظن  املف 
کل رقن  قوسلا و  یلإ  انلمحاف  هجاحلا  انلتق  یلع  کـلمحت  ناـک  نإـف  اـنیف ! هَّللا  قتا  خیـش ! اـی  هل : ـالاقف  هاـیحلا  نم  اـسیأ  کـلذ  ارظن 

زه مث  دـمحم ؟ تیب  لهأل  امکیبأل و  اضغب  امکلتقأ  ینکل  هحاحلل و  امکلتقأ  هَّللاوف ال  ارثکت ! ال  لاق : اننمث  فوتـسا  اـنعبف و  هیدوبعلاـب 
ادـب ام  لعفا  مث  هعاس  یخأ  مدـب  غرمتأ  ینکرتت  نأ  هَّللاب  کتلأس  رغـصألا : لاقف  تارفلاب  هندـب  یمر  ربکـألا و  قنع  برـض  فیـسلا و 

.ّبحا اذکه  لاق : کلذ ؟ کعفنی  ام  و  لاق : .کل 

ناک تارفلا و  یلإ  هندـبب  یمر  افقلا و  نم  هحبذ  هافق و  یلع  فیـسلا  عضوف  مقی  ملف  مق ! هل : لاـق  مث  هعاـس  میهاربإ  هیخأ  مدـب  غرمتف 
یف ایَـسر  همزتلا و  هیخأ و  دب  قنتعا  یتح  اقـش  ءاملا  قشی  اعجار  لوألا  ندب  لبقأ  یناثلا  فذق  املف  تارفلا  هجو  یلع  ًایفاط  لّوألا  ندب 

.همایقلا موی  هنم  انقح  فوتساف  ملاظلا  اذه  انب  لعف  ام  يرت  ملعت و  انبر ! ای  لوقی : امهنم  ءاملا  یف  امهنیب  نم  اتوص  خیشلا  عمس  ءاملا و 

.درک مهاوخ  ار  راک  نیا  مدوخ  تفگ : تفرگ و  ار  ریـشمش  دندرک ، يراددوخ  ود  نآ  نتـشک  زا  شدـنزرف  مالغ و  دـید  هک  درم  ریپ 
ام شورفب  هدنب  ناونع  هب  ربب و  رازاب  هب  ار  ام  ینک ، یم  نینچ  لوپ  رطاخ  هب  رگا  دـنتفگ : درم  هب  دـندید  مشچ  هب  ار  گرم  هک  ود  نآ 
اب ناتردپ و  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  ار  امـش  متـسین و  دـنمزاین  نم  دـینزن ، فرح  دایز  تفگ : .میتسه  وت  هدـنب  هک  مینک  یم  فارتعا  مه 

.مشک یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نادناخ 

رد يردـق  راذـگب  تفگ : رت  کـچوک  ردارب  .تخادـنا  تارف  هب  ار  شندـب  دز و  ار  رت  گرزب  ردارب  ندرگ  دیـشک و  ریـشمش  درمریپ 
نوخ هب  ار  دوخ  يردـق  هاگ  نآ  .مراد  تسود  تفگ : .دراد  يا  هدـیاف  هچ  تفگ : .نکب  یهاوخ  یم  هچ  ره  سپـس  متلغب  مدارب  نوخ 

افق زا  تشاذگ و  وا  ندرگ  رب  تشپ  زا  ار  شریـشمش  درم  دشن و  دنلب  وا  .وش  دنلب  تفگ : وا  هب  درمریپ  سپـس  درک و  رو  هطوغ  ردارب 
بآ یلوا  ندب  تخادنا ، ار  یمود  ندب  ات  تشگ  یم  تارف  بآ  يور  لوا  ردارب  ندب  .تخادنا  تارف  هب  ار  شندـب  دـیرب و  ار  شرس 
بآ رد  اه  نآ  ندب  زا  ییادص  درمریپ  .دنتفرگ  رارق  بآ  رد  ندب  ود  دیشک و  شوغآ  هب  ار  نآ  دیسر و  یمود  ندب  هب  ات  تفاکـش  ار 

.ناتسب وا  زا  تمایق  زور  رد  ار  ام  قح  سپ  درک ، هچ  ام  اب  ملاظ  نیا  هک  يدید  ایادخ  دنتفگ : یم  هک  دینش 

ص:193

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 235 

http://www.ghaemiyeh.com


هیحل یلع  ضبق  نیـسأرلا  یلإ  هَّللادـیبع  رظن  املف  دایز  نبا  هَّللادـیبع  امهب  یتأ  یتح  هسرف  بکر  نیـسأرلا و  لـمح  هفیـس و  دـمغأ  ّمث 
مل مل  کحیو ! هل : لاـقف  انبابـش  محرا  هَّللا و  ّقتا  خیـش ! اـی  یل : ـالاق  لاـق : ناـمالغلا ؟ کـل  لاـق  اـم  هَّللاـب  کـتلأس  هل : لاـق  لـجرلا و 
هل دوسأ  مالغب  اعد  مث  مویلا  کمحرأل  ینإف  امهمحرت ؟ مل  تنک  امل  هَّللادـیبع : لاـقف  .اـمهتلتق  اـم  اـمهتمحر  ول  هل : لاـقف  اـمهمحرت ؟

کل هبلـس و  کل  هقنع و  برـضاف  هیف  نیمالغلا  لتق  يذـلا  عضوملا  یلإ  هب  قلطناف  خیـشلا  اذـه  کنود  ردان ! ای  لاـقف : ًارداـن  یمـسی 
ای خیـشلا : لاقف  نیمالغلا  هیف  لتق  يذلا  عضوملا  یلإ  هب  قلطنا  هیفتک و  ردان  ّدشف  .ّرح  تنأ  اهتزجأ و  یتلا  مهرد  فالآ  هرـشع  يدنع 

ملف ءاملا  یلإ  هتفیجب  یمر  هقنع و  برـض  ّمث  ال ! لاق : تیطعا ؟ ام  فعـض  ینم  لبقت  الفأ  لاق : معن ! لاق : یلتق ؟ نم  کـل  ّدـبال  رداـن !
.قرحاف هقرحب  هَّللادیبع  رمأف  طشلا  یلا  هب  یمر  هلبقی و 

اهرـس نآ  هب  دایز  نبا  هاگن  نوچ  .دمآ  دایز  نبا  شیپ  ات  دش  راوس  بسا  رب  تشادرب و  ار  اهرـس  درک و  فالغ  ار  شریـشمش  درم  ریپ 
ام یناوج  هب  سرتب و  ادـخ  زا  دـنتفگ  اه  نآ  تفگ : دنتـساوخ ؟ هچ  وت  زا  اه  نآ  وگب  تسار  تفگ : تفرگ و  ار  درم  نآ  شیر  داـتفا 

دایز نبا  .مشکب  ار  نانآ  متـسناوت  یمن  منک  محر  متـساوخ  یم  رگا  تفگ : يدرکن ؟ محر  ناـنآ  هب  ارچ  تفگ : داـیز  نبا  .نک  محر 
وا هب  دـناوخ و  تشاد  مان  ردان  هک  یهایـس  مالغ  هاـگ  نآ  .درک  مهاوخن  محر  وت  هب  مه  نم  يدرکن  محّرت  ناـنآ  هب  هک  لاـح  تفگ :

دوب اه  نآ  هزیاج  هک  یمهرد  رازه  هد  .رادرب  ار  شلیاسو  نزب و  ار  شندرگ  ربب و  هتشک  ار  ود  نآ  هک  ییاج  هب  ار  درمریپ  نیا  تفگ :
هب ار  لوپ  نآ  ربارب  ود  مرـضاح  نم  تفگ : درم  ریپ  .درب  لحم  نامه  هب  تسب و  ار  وا  فتک  ردان  .یتسه  دازآ  وت  مهد و  یم  وت  هب  زین 
داد روتـسد  دایز  نبا  .دروآ  لحاس  هب  تفریذپن و  ار  وا  ندب  بآ  .تخادنا  بآ  هب  ار  شدـسج  تشک و  ار  وا  هن و  تفگ : مهدـب ، وت 

.دننازوسب ار  دسج  نآ 
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.لوسرلا هب  ربخأ  دق  اذه و  لثم  زوجی  نیسحلا و  لتقب  ترهظ  یتلا  تایآلا  نم  هلاثمأ  اذهف و 

وبأ انربخأ  دمحم  نب  لیعامسإ  خیشلا  انربخأ  ینرقلا  دمحأ  نب  روصنم  رصن  وبأ  انربخأ  لاق : اذه  همئألا  دجم  نع  دانسإلا  اذهب  و  - 28
لیوطلا دیمح  نب  میهاربإ  انثدـح  هنالف  وبأ  انثدـح  دادـغبب  یـضاقلا  لماک  نبا  انثدـح  يدـحاولا  دـمحأ  نب  یلع  وه  رـسفملا  نسحلا 

حبذ نم  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  رمع : نب  هَّللادبع  نع  سابع  نبا  یلوم  بیهـص  نع  رانید  نب  ورمع  نع  هبعـشانربخأ 
.همایقلا موی  هنع  هَّللا  هلأس  هقح  ریغب  اروفصع 

ینحبذی مل  اثبع و  ینحبذ  اذـه  ّنإ  ّبر  ای  لاقف : هنم  همایقلا  موی  یلاعت  هَّللا  یلا  ّجـض  قح  ریغب  اروفـصع  حـبذ  نم  يرخا : هیاور  یف  و 
.هعفنم

هلآو و هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هناحیر  لتق  نمل  فیکف  انمؤم ؟ لتق  نمل  فیکف  قح  ریغب  اروفـصع  حبذ  نمل  اذه  هّمئألا : دجم  لاق 
؟ نیسحلا وه 

تسا و نکمم  نآ  دـننام  دـش و  راکـشآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  یتازجعم  زا  نآ  دـننام  ناتـساد و  نیا 
(1) .تسا هداد  ربخ  نآ  هب  مه  ادخ  لوسر 

تـساوخزاب وا  زا  تمایق  رد  ادـخ  دـشکب ، لیلد  یب  ار  یکـشجنگ  یـسک  رگا  هک  هدرک  لـقن  ربماـیپ  زا  باـطخ  نب  رمع  نب  هَّللادـبع 
يارب هن  تشک  ارم  حیرفت  يارب  وا  هک  درک  دهاوخ  تیاکـش  ادـخ  هب  تمایق  رد  کشجنگ  هک  تسه  رگید  تیاور  رد  .درک  دـهاوخ 

هچ دشکب ؟ ار  ینمؤم  هک  نآ  هب  دسر  هچ  .دشکب  لیلد  یب  ار  یکشجنگ  هک  تسا  یسک  يارب  نیا  هتفگ  همئالادجم  .تسرد  هدافتسا 
! دشکب ار  هَّللا  لوسر  هناحیر  هک  نآ  هب  دسر 
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البرک هعقاو  هراب  رد  فیرحت  لعج و  دـهد  یم  ناشن  تسا و  راکـشآ  ناتـساد  نیا  رد  تاـفاضا ، مک  تسد  لـعج و  راـثآ  . 223 - 1
یمن رصحنم  راجاق  هیوفـص و  رـصع  يدنبرد و  ادهـشلا و  هضور  ییاهب و  لماک  فلؤم  هب  دراد و  مشـش  نرق  نوچ  نهک  يا  هنیـشیپ 

هک يدانـسا  هلـسلس  مه  دنـس  رظن  زا  .دـبلط  یم  رگید  یتصرف  اـه  نآ  ناـیب  هک  تسین  مک  مه  ناتـساد  تالاکـشا  تاـضقانت و  .دوش 
نب دیعـس  يوار  نیلوا  هک  ناـنچ  .دنتـسین  هدـش  هتخانـش  ناـنآ  زا  یخرب  مک  تسد  یلو  تسا  هدـنبیرف  يردـق  هدرک  هیارا  یمزراوخ 
خیش یلاما  رد  رصتخم  یتوافت  اب  ناتـساد  نیا  لماک  لقن  .تسین  هدش  هتخانـش  هدمآ و  یمزراوخ  باتک  رد  طقف  رکب  یبا  نب  دمحم 

نارمح زا  ملـسم  نب  دمحم  زا  شردـپ  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  هیوباب  نبا  زا  دـنترابع  نآ  نایوار  .تسا  هدـمآ  زین  ص 143 }  } قودص
ار یگرزب  نایوار  ناتـساد ، نیا  لصا  رب  ناگدـننک  هفاضا  ای  ناگدـنزاس  هک  تسادـیپ  .دـمحموبا  مان  هب  یفوک  يدرم  ریپ  زا  نیعا  نب 

نب ملـسم  دنزرف  ود  رفعج ، نادنزرف  ياج  هب  قودـص  خیـش  لّصفم  شرازگ  رد  .تسا  هتخانـشان  یلـصا  يوار  اما  دـنا  هدرک  باختنا 
.تسا هدمآ  لیقع 
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رحی مل  کلذ و  یلع  دحأ  رـسجی  ملف  هحلـصی  هروقی و  نم  بلط  هَّللادیبع  یلإ  نیـسحلا  سأرب  یج ء  امل  و  لاق : .ثیدحلا  یلإ  اندـع 
ینکی بتاک  دیفح  اذه  قراطل  .هراد و  بابب  هبـصنف  هرّوق  هحلـصأف و  هب  ماق  کلذ و  یلإ  هباجأف  كرابملا  نب  قراط  ماقف  ًاباوج  دحأ 

: لاق کلذب و  هل  ضرعف  يودعلا  هاجه  یلعی  ابا 

نکل باعت و  هَّللا ال  همعن 

ماوقأ یلع  تحبقتسا  امبر 

یلعی یبأ  هجوب  ینغلا  قیلی  ال 

مالسإلا هجهب  رون  و ال 

نوذربلا همامعلا و  بوثلا و  خسو 

مالغلا افقلا و  هجولا و  و 

اوبیصتف هتاود  اومست  ال 

مالقألا یف  نیسحلا  ءامد  نم 

دجسملا لخد  جرخ و  مث  مظعألا  دجسملا  یف  مهعمجف  سانلا  یف  يدان  کلذ  هل  لمک  امل  و  لاق :

درکن تأرج  راک  نیا  رب  یسک   (1) .دنک حالصا  ریوقت و  ار  نآ  یسک  تفگ : دندروآ  هَّللادیبع  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  نوچ 
نیا  (2) .تخیوآ شا  هناخ  ِرد  هب  ار  رـس  سپـس  درک و  مادـقا  راک  نیا  هب  تساخرب و  هک  كرابم  نب  قراـط  رگم  دـشن  مدـق  شیپ  و 

: تسا هدرک  وجه  نینچ  ار  وا  يودع  مان  هب  یصخش  .دوب  یلعیوبا  شا  هینک  تشاد و  تباتک  تمس  هک  دراد  يا  هون  قراط 

سابل .یناملـسم  رون  هن  دیآ و  یم  یلعیوبا  هب  تورث  هن  .دیامن  یم  تشز  اه  هورگ  یخرب  يارب  یلو  تسین ، رادرب  بیع  یهلا  تمعن  »
«. دیوش یم  راچد  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  هب  هک  دینزن  تسد  وا  تاود  هب  .دنفیثک  شمالغ  تشپ و  تروص و  بکرم و  همامع و  و 

فیفع نب  هَّللا  دبع 

درک عمج  هفوک  گرزب  دجسم  رد  ار  مدرم  دایز  نب  هَّللادیبع  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب 
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موسرم يدراوم  رد  مه  ندرک  بترم  حالـصا و  ریوقت و  دوب ، لومعم  ملاظ  مکاح  دزن  ندرب  يارب  رـس  ندیرب  هک  میدـق  رد  . 224 - 1
ثعاب ینالوط  ياهریسم  رد  هک  رس  لخاد  ياه  تشوگ  نتـشادرب  يارب  ًاحالطـصا  تسا و  ندرک  درِگ  يانعم  هب  هژاو  نیا  لصا  .دوب 
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.دور یم  راک  هب  دوش ، یم  نآ  یبارخ 
هدشن هداد  تبسن  صخش  نیا  هب  يرگید  ياج  رد  مه  سدقم  رـس  ریوقت  ناتـساد  تسین و  رگید  عبانم  رد  صخـش  نیا  مان  . 225 - 2

.تسین یمسا  هباشت  زج  هک  { 6/532 يربطلا ، خیرات   } تسا هتشاد  دوجو  هیما  ینب  نارود  رخاوا  رد  مان  نیا  هب  یصخش  هتبلا  .تسا 
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نینمؤملا و ریمأ  رـصن  هلهأ و  قحلا و  رهظأ  يذـلا  هَّلل  دـمحلا  لاق : نأ  همالک  ضعب  نم  ناکف  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دـمحف  ربنملا  دعـص  و 
.باذکلا نب  باذکلا  لتق  هعایشأ و 

هعیـشلا و ءاـسؤر  نم  ناـک  هبلاو و  ینب  دـحأ  يرماـعلا  مث  يدزـألا  فیفع  نب  هَّللادـبع  هیلإ  بثو  یتح  ائیـش  اذـه  یلع  داز  اـمف  لاـق :
یلإ هیف  یلـصی  مظعألا  دجـسملا  قرافی  داکی  ناک ال  نیفـص و  موی  يرخالا  لمجلا و  موی  يرـسیلا  هنیع  تبهذ  دـق  ناک  مهراـیخ و 

نم كوبأ و  تنأ و  باذکلا  نبا  باذکلا و  ّنإ  هناجرم ! نبای  لاق : هیلإ و  بثو  دایز  نبا  هلاقم  عمس  املف  هلزنم  یلإ  فرصنی  مث  لیللا 
دایز و نب  هَّللادیبع  بضغف  نیملسملا ؟ ربانم  یلع  مالکلا  اذهب  نوملکتتو  نییبنلا  ءانبأ  نولتقتأ  هلوسر ! هَّللاودع و  ای  هوبأ  کلمعتسا و 

کنأ معزت  هباتک و  یف  سجرلا  مهنع  هَّللا  بهذأ  دق  نیذـلا  هرهاطلا  هیرذـلا  لتقتأ  هَّللاودـع ! ای  ملکتملا  انأ  لاقف : ملکتملا ؟ نم  لاق :
بر هَّللا  لوسر  ناسل  یلع  نیعللا  نب  نیعللا  هیغاطلا  اذـه  نم  اومقتنیل  راصنألا  نیرجاهملا و  دالوأ  نیأ  هاثوغا ! و  مالـسإلا ؟ نید  یلع 

هوذخأف هزوالجلا  هیلإ  بثوف  هب  یلع  لاقف : .هجادوأ  تخفتنا  یتح  دایز  نبا  بضغ  دادزاف  نیملاعلا ؟

و دـیزی )  ) نینمؤملاریما درک و  راکـشآ  ار  قـح  هک  ار  يادـخ  ساپـس  تفگ : نینچ  ادـخ  شیاتـس  دـمح و  زا  دـعب  تفر و  ربـنم  رب  و 
.تشک ار  وگ  غورد  رسپ  يوگ  غورد  دومن و  زوریپ  ار  شناراداوه 

لمج گنج  رد  دوب و  هعیـش  نابوخ  ناگرزب و  زا  وا  .تساخرب  هبلاو  ینب  هفیاط  زا  يرماع  يدْزا  فیفع  نب  هَّللادـبع  ماـگنه ، نیا  رد 
دعب دناوخ و  یم  زامن  بش  ات  .درب  یم  رس  هب  دجسم  رد  هتسویپ  .دوب  هداد  تسد  زا  ار  شپچ  مشچ  نیفـص  گنج  رد  تسار و  مشچ 

ار امش  هک  یناسک  دیتسه و  تردپ  وت و  وگغورد ، رسپ  يوگ  غورد  هناجرم ! دنزرف  يا  تفگ : تساخرب و  وا  .تفر  یم  شا  هناخ  هب 
دایز نبا  دینار !؟ یم  نخـس  ناناملـسم  ربنم  رب  هنوگ  نیا  دیـشک و  یم  ار  ناربمایپ  نادنزرف  لوسر ! ادخ و  نمـشد  يا  .دندرک  مکاح 

! ادخ نمشد  يا  میوگ ، یم  نخس  هک  منم  تفگ : دنک -  یفرعم  ار  دوخ  هک  نآ  نودب  هَّللادبع -  یتسیک ؟ وت  تفگ : دش و  ینابـصع 
! مدرم ياو  یناملـسم ؟ ینک  یم  ناـمگ  یـشک و  یم  هتـشاد ، رود  يدـیلپ  هنوگره  زا  ار  ناـنآ  شنآرق  رد  ادـخ  هک  یکاـپ  هیرذ  اـیآ 

نوعلم ار  وا  ناهج ، راگدرورپ  هداتـسرف  هک  تسا  یـسک  نیا  دنریگب ؟ ماقتنا  رگ  نایغط  نیا  زا  ات  دنیاجک  راصنا  نارجاهم و  نادنزرف 
دنتفرگ ار  وا  نادالج  .دیروایب  ار  وا  تفگ : .درک و  مرو  شیاه  گر  دش و  ینابصع  رتشیب  دایز  نبا  .تسا  هدناوخ  نوعلم  دنزرف 
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.کموق و تکلهأ  اهتکلهأ و  کسفن ! حیو  لاقفدجسملا : یف  يدزألا  فنخم  نب  نمحرلا  دبع  ناک  و  روربم ! ای  دزألا ؟ راعشب  يدانف 
نع دایز  نبا  لزن  هلزنم و  یلإ  هب  اوقلطنا  مهنم و  هوعزتناف  دزألا  نم  هیتف  هیلإ  تبثوف  دزألا  نم  لـتاقم  هئامعبـس  ذـئموی  هفوکلا  رـضاح 

کلذ لعف  امنإ  ریمألا  هَّللا  حلصأ  انیأر  اولاق : موقلا ؟ ءالؤه  عنـص  ام  متیأرأ  لاقف : سانلا  فارـشأ  هیلع  تلخد  رـصقلا و  لخد  ربنملا و 
.كدی نم  هوذقنتسا  نیذلا  مهف  مهتاداسب  كدی  دشف  دزألا 

وأ يدی  نم  متجرخ  لاق ال  مهسبحف و  دزألا  فارـشأ  نم  هعامج  ذخأ  هذخأف و  يدزألا  فنخم  نب  نمحرلا  دبع  یلا  هَّللادیبع  لسرأف 
لاقف هباحـصأ  نم  هعامج  یعبر و  نب  ثبـش  ثعـشألا و  نب  دمحم  يدـیبزلا و  جاجحلا  نب  ورمعب  اعد  مث  فیفع  نب  هَّللادـبعب  ینوتأت 
دزألا غلب  فیفع و  نب  هَّللادـبع  نودـیری  اوقلطناـف  .هب  ینوتأـف  هینیع  یمعأ  اـمک  هبلق  هَّللا  یمعأ  يذـلا  یمعـألا  اذـه  یلإ  اوبهذا  مهل :

مهبحاص اوعنمیل  نمیلا  نم  لئابق  مهیلإ  تمضنا  اوعمتجاف و  کلذ 

هلیبق دوخ و  وت ! رب  ياو  تفگ : دوب  دجـسم  رد  هک  يدزَا  فنخم  نب  نمحّرلادبع  .درک  ادـص  روربم » ای   » زمر اب  ار  دْزا  هلیبق  ًاروف  وا  و 
ار هَّللادبع  دنتسج و  هلیبق  نیا  ناناوج  زا  يا  هدع  .دندوب  دْزا  هلیبق  زا  هفوک ، نایوجگنج  زا  رفن  هرود 700  نآ  رد  .يدرک  دوبان  ار  تا 

شرـصق هب  دـمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  دـید -  نینچ  ار  عاضوا  هک  داـیز -  نبا  .دـندرب  شلزنم  هب  ار  وا  دـنتفرگ و  هَّللادـیبع  دارفا  تسد  زا 
ناگرزب .دوب  دْزا  راک  نیا  دنتفگ : فارـشا  .دـندرک  نینچ  هدـع  نیا  ارچ  هک  درک  ضارتعا  وا  دـنتفر و  وا  لابند  لیابق ، ياسؤر  .تفر 

.دنداد تاجن  ار  هَّللادبع  هک  دندوب  اه  نآ  نوچ  هد ، رارق  راشف  تحت  ار  هلیبق  نیا 

نانآ هب  .دـنتخادنا  نادـنز  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  هلیبق  نیا  ناگرزب  زا  یهورگ  يدْزا و  فنخم  نب  نمحّرلادـبع  ات  داتـسرف  داـیز  نبا 
نب ثبـش  ثعـشا و  نب  دمحم  يدیبز و  جاجح  نب  ورمع  سپـس  .دیروآ  یم  میارب  ار  فیفع  نب  هَّللادبع  ای  دـینام  یم  اجنیا  ای  تفگ :

اجنیا هدرک و  روک  شمـشچ  دننام  ار  شلد  ادخ  هک  دیورب  روک  نیا  لابند  تفگ : نانآ  هب  تساوخ و  ار  شدارفا  زا  يدادعت  یعبر و 
عافد ناش  هلیبق  مه  زا  ات  دندش  هارمه  نانآ  اب  مه  ینمی  لیابق  رگید  .دندش  عمج  هدش و  علطم  مه  نایدْزا  دـنتفر و  نانآ  .شدـیروایب 

.دننک
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مهنم تند  رـضم و  لئابق  تلبقأف  موقلا  لتاقی  نأ  هرمأ  ثعـشألا و  نب  دـمحم  یلإ  مهمـض  رـضم و  لئابق  عمجف  داـیز  نبا  کـلذ  غلبف 
هربـخی جاـجحلا  نب  ورمع  هیلإ  لـسرأف  مهفعـضی  مهبنؤی و  هباحـصأ  یلإ  لـسرأف  داـیز  نبا  کـلذ  غلب  ًادـیدش و  ًـالاتق  اولتتقاـف  نمیلا 

.لجعت الف  ماجآلا  دوسا  یلإ  انتثعب  کنإ  ریمألا ! اهیأ  یعبر : نب  ثبش  هیلإ  ثعب  مهعم و  نمیلا  عامتجاب 

.فیفع نب  هَّللادبع  راد  یلإ  موقلا  لصو  برعلا و  نم  هعامج  تلتق  یتح  موقلا  لاتتقا  دتشا  و  لاق :

.رذحت ثیح  نم  موقلا  كاتأ  یتبأ  ای  هتنبا : تحاصف  هیلع  اومحتقا  بابلا و  اورسکف 

: لوقی وه  هسفن و  نع  ّبذی  لعجف  فیسلا  هتلوانف  یفیس  ینیلوان  هینب ! ای  کیلع  ال  لاقف :

رهاطلا فیفع  لضفلا  يذ  نبا  انأ 

رماع نبا  انأ  یخیش و  فیفع 

رساح مکعمج و  نم  عراد  مک 

رواغم هتلّدج  لطب  و 

هنیمی و نم  هیلع  نورودـی  موقلا  لعج  هرربلا و  هرتعلا  یلتاق  هرجفلا  ءالؤه  کیدـی  نیب  لتاقاف  ًالجر  تنک  ینتیل  لوقت : هتنبا  تلعج  و 
هفیسب هسفن  نع  ّبذی  وه  هئارو و  هلامش و 

نبا داد و  خر  لیابق  نایم  یتخس  گنج  .داد  دربن  روتسد  درک و  ثعشا  نب  دمحم  هارمه  ار  يرـضم  لیابق  تفای ، ربخ  دایز  نبا  نوچ 
هب مه  یعبر  نب  ثبش  دنا و  هدش  عمج  ینمی  لیابق  هک  داد  ربخ  دایز  نبا  هب  جاجح  نب  ورمع  .داتـسرف  یم  ورین  شناتـسود  يارب  دایز 

.نکم باتش  يا ، هداتسرف  هشیب  ناریش  گنج  هب  ار  ام  ریما ! يا  هک  داد  مایپ  وا 

.دندرک هلمح  وا  رب  دنتـسکش و  ار  هناخ  ِرد  .دندیـسر  فیفع  نبا  هناخ  ِرد  هب  هک  نآ  ات  دندش  هتـشک  یتعامج  تفای و  تدـش  گنج 
.دندمآ يدوب  نازیرگ  اه  نآ  زا  هک  یناسک  ردپ ! يا  دیشک : دایرف  هَّللادبع  رتخد 

رـسپ نم  : » دـناوخ یم  زجر  درک و  یم  عافد  دوخ  زا  هَّللادـبع  داد و  وا  هب  ار  ریـشمش  رتخد ، .هدـب  ار  مریـشمش  سرتن و  مرتخد  تفگ :
«. منز یم  نیمز  رب  ار  امش  عاجش  هرز و  یب  نت و  هب  هرز  .متسه  رماع  رسپ  فیفع و  نمادکاپ ، تلیضف و  اب  ناسنا 

تسار و پچ و  زا  ناـنآ  .مدـیگنج  یم  كاـپ  ِترتع  نـالتاق  ناراکدـب و  نیا  اـب  تربارب  رد  مدوب و  درم  شاـک  تفگ : یم  شرتخد 
درک یم  عافد  دوخ  زا  ریشمش  اب  وا  دندز و  یم  رود  ار  هَّللادبع  رس ، تشپ 
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هب اوطاحأ  هیحان و  لک  نم  هیلع  اورثاکت  یتحاذک  ههج  نم  یتبأ  ای  كوءاج  هتنبا : تلاق  ههج  نم  هوءاج  املک  هیلع  مدقی  دحأ  سیلف 
: لوقی عفادی و  هَّللادبع  لعج  هب و  نیعتسی  رصان  هل  سیل  یبأب و  طاحی  هالذا ! و  هتنبا : تلاقف 

يرصب نع  یل  فشکی  ول  هَّللاو 

يردصم يدروم و  مکیلع  قاض 

نب هَّللادبع  هَّللاو  اوذـخأ  نوعجار  هیلإ  انإ  هَّلل و  انإ  هَّللا :  لوسر  بحاص  يدزألا  هَّللادـبع  نب  بدـنج  لاقف  هوذـخأ  یتح  هب  اولاز  ام  و 
نع یل  فشکی  ول  هَّللاو  دّدری : فیفع  نبا  امهب و  قلطنا  ًاضیأ و  ذـخاف  هنود  نم  لتاقی  لـعج  ماـقف و  .هدـعب  شیعلا  هَّللا  حـبقف  فیفع 

.تیبلا يرصب 

يرـصب نع  فشکی  ول  هَّللاو  ینازخأ  اذامب  هَّللاودع ! ای  فیفع : نبا  لاقف  كازخأ  يذـلا  هَّلل  دـمحلا  هل : لاق  هَّللادـیبع  یلع  لخدا  املف 
مأ حلصأ  ءاسأ و  مأ  نسحأ  نامثع ؟ تنأ و  ام  جالع ! ینب  دبع  ای  هیمس ! نبای  هناجرم ! نبای  لاقف : نامثع ؟ یف  لوقت  ام  هل : لاقف  تیبلا 

.هیبأ دیزی و  نع  کیبأ و  نع  کنع و  ینلس  نکل  قحلا و  لدعلاب و  مهنیب  یضقی  هقلخ  یلو  هَّللا  دسفأ 

فرط ره  زا  یعمج  هتـسد  هک  نآ  ات  داد  یم  ارگ  شرتخد  .دندروآ  یم  موجه  وا  هب  وس  ره  زا  .تشادن  ندمآ  شیپ  تأرج  یـسک  و 
.درادـن يروای  دـنا و  هدرک  هرـصاحم  ار  مردـپ  میدـش ، هراـچیب  هک  دز  داـیرف  رتخد  .دـندرک  هرـصاحم  ار  وا  دـندش و  رو  هلمح  وا  رب 

«. مدنب یم  امش  رب  ار  روبع  هار  دنیبب  ممشچ  رگا  : » تفگ یم  دیگنج و  یم  نانچمه  هَّللادبع 

نب هَّللادبع  نوعجار ، هیلا  انا  هَّلل و  انا  : » تفگ ادخ  لوسر  یباحـص  يدْزا  هَّللادـبع  نب  بدـنج  .دـندرک  ریگتـسد  ار  هَّللادـبع  ماجنارس 
ار دوخ  زجر  فیفع  نبا  .دنتفرگ  مه  ار  وا  درک و  ندیگنج  هب  عورـش  مه  بدنج  درادن .» انعم  وا  زا  سپ  یگدنز  .دـنتفرگ  ار  فیفع 

...دنیبب ممشچ  رگا  هک  درک  یم  رارکت 

رارکت ار  دوخ  زجر  سپـس  .تسین  یّتلذ  تفگ : هَّللادـبع  .درک  لـیلذ  ار  وت  هک  ادـخ  رکـش  تفگ : دـندرب ، داـیز  نبا  شیپ  ار  وا  یتقو 
ای دوب  بوخ  يراد ؟ نامثع  هب  راک  هچ  وت  هیمس ! رسپ  يا  هناجرم ! رسپ  يا  تفگ : ییوگیم ؟ هچ  نامثع  هرابرد  تفگ : دایز  نبا  .درک 
زا یهاوخ  یم  رگا  .درک  دهاوخ  مکح  قح  لدع و  هب  اه  نآ  نیب  تسا و  ناگدنب  یلو  ادـخ  درک ، داسف  ای  درک  بوخ  ياهراک  دـب ،

.سرپب شردپ  دیزی و  زا  .سرپب  تردپ  تدوخ و 
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هداهشلا ینقزری  نأ  هَّللا  لأسأ  تنک  نیملاعلا  بر  هَّلل  دمحلا  فیفع : نبا  لاقف  توملا  قوذت  وأ  یش ء  نع  کتلأس  ال  دایز : نبا  لاقف 
تسیأ يرصب  بهذ  امل  هیلإ و  مهـضغبأ  مهرـشأ و  هقلخ و  نعلأ  يدی  یلع  هداهـشلا  لعجی  نأ  هتلأس  هناجرم و  کما  كدلت  نأ  لبق 

اوبرـضا هَّللادیبع : لاقف  .یئاعد  میدق  یف  یل  هنم  هباجتـسالا  ینفرع  اهنم و  سأیلا  دعب  اهینقزر  يذلا  هَّلل  دـمحلاف  نالا  امأ  هداهـشلا  نم 
.بلص تبرضف و  هقنع 

ًایلو هل  تلز  معن و ال  لاق : نیفـص ؟ موی  بلاط  یبأ  نب  یلع  بحاص  تسلأ  هَّللاودع ! ای  هل : لاقف  هَّللادبع  نب  بدنجب  دایز  نبا  اعد  ّمث 
هَّللا یلإ  برقتأس  ینإ  امأ  هل : دایز  نبا  لاقف  کیدـی  نیب  هنم  لصنتأ  کلذ و  یف  رذـتعأ  کیلإ و ال  کـلذ  نم  أربأ  ـال  ًاودـع  مکل  و 

نأ هرکأ  ام  هلقأ و  اـّلإ  يرمع  نم  قبی  مل  ینإـف  دـعب  هنم و  كدـعابی  هنکل  هَّللا و  یلإ  یمد  کـبرقی  اـم  هَّللاو  بدـنج : لاـقف  کمدـب 
.هلیبس یلخ  جرخاف و  هلقع  بهذ  فرخ و  دق  خیش  هناف  ینع  هوجرخا  لاقف : کناوهب  هَّللا  ینمرکی 

وت هناجرم  هک  نیا  زا  شیپ  هَّلل ، دـمحلا  تفگ : فیفع  نبا  .تشک  مهاوخ  ار  وت  مسرپب  وت  زا  يزیچ  هک  نیا  زا  شیپ  تفگ : داـیز  نبا 
.دهد رارق  اه  ناسنا  نیرتدب  تسد  هب  ار  متداهـش  هک  مدوب  هتـساوخ  وا  زا  دنک و  مبیـصن  ار  تداهـش  متـساوخ  یم  ادخ  زا  دروایب ، ار 
ياـعد درک و  يزور  نم  هب  ار  نآ  هک  منک  یم  رکـش  ار  ادـخ  نونکا  اـما  مدـش ، دـیمون  تداهـش  زا  مداد  تسد  زا  ار  ممـشچ  یتـقو 

(1) .دنتخیوآ راد  هب  ار  شدسج  دندرک و  نینچ  دننزب و  ار  وا  ندرگ  داد  روتسد  هَّللادیبع  .دومرف  تباجا  ار  ما  هتشذگ 

یبا نب  یلع  رای  هارمه و  نیفـص  گنج  رد  وت  ادخ ! نمـشد  يا  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  هَّللادبع  نب  بدـنج  دایز ، نبا  نآ  زا  سپ 
زا مهاوخ و  یمن  رذع  یسک  زا  مدرگ و  یمن  رب  هدیقع  نیا  زا  .میاهامش  نمـشد  وا و  تسود  مه  نونکا  ارچ ، تفگ : يدوبن ؟ بلاط 

بدـنج تسج ! مهاوخ  برقت  ادـخ  هب  وت ، نتـشک  اـب  نم  اـما  تفگ : هَّللادـیبع  .تفگ  مهاوخن  دـب  وـت  روـضح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هک مرادن  دب  هدنامن و  يزیچ  نم  رمع  زا  .دنک  یم  رود  وا  زا  ار  وت  هکلب  درک  دهاوخن  کیدزن  ادخ  هب  ار  وت  نم ، نوخ  نتخیر  : تفگ

نیا دـندرک و  نوریب  ار  وا  .تسا  هتفر  شلقع  هدـش و  ریپ  هک  دـیرب  نوریب  ار  وا  تفگ : هَّللادـیبع  .دـشخب  تمارک  وـت  یتخبدـب  هب  ارم 
دش دازآ  هنوگ 
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هدمآ  3/413 فارـشالا ، باسنا  رد  ملـسم و  نب  دیمح  زا  لقن  هب  { 5/458  } يربطلا خیرات  رد  فیفع  نب  هَّللادـبع  ناتـساد  . 226 - 1
دایز نبا  دیوگ : یم  هناخ  رد  هَّللادبع  ندیگنج  هب  هراشا  نودب  يربط  تسا و  یمزراوخ  زا  رترـصتخم  عبانم ، نیا  شرازگ  هتبلا  .تسا 

.دنتشک دندروآ و  ار  وا  داتسرف و  وا  لابند  هب 
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(1).

هتعیـش و هتیب و  لهأ  هتوخإ و  سوؤر  نیـسحلا و  سأر  هاطعأف  یفعجلا  سیق  نب  رحز  دایز  نب  هَّللادیبع  اعد  مث  لاق : انثیدح  یلإ  اندع 
.دیزی یلإ  هعم  مهئاسن  عیمج  هتاوخأ و  هتامع و  لمح  هلمحف و  نیسحلا  نب  یلعب  اعد 

قاست امک  لزنم  یلإ  لزنم  نم  دـلب و  یلإ  دـلب  نم  ءاـطو  ریغب  لـماحم  یلع  ماـشلا  دـلب  یلإ  هفوکلا  نم  هَّللا  لوسر  مرحب  موقلا  راـسف 
نب هَّللادـیبع  باتک  هیلإ  عفد  هیلع و  ملـسف  دـیزی  یلع  لخد  یتح  قشمد  یلإ  نیـسحلا  سأرب  سیق  نب  رحز  قبـس  .ملیّدـلا و  كرتلا و 

.دایز

کیلع و هَّللا  حتفب  نینمؤملا ! ریمأ  ای  رـشبأ  رحز : لاقف  رحز ! ای  كدنع  ام  تاه  رحزل : لاق  مث  هیدی  نیب  هعـضو  باتکلا و  دیزی  ذخأف 
نأ مهانلأس  مهیلإ و  انرسف  هتعیش  هتیب و  لهأ  هتوخإ و  نم  ًالجر  نینامث  نینثا و  یف  یلع  نب  نیـسحلا  انیلع  درو  دق  هنإف  كایإ  هرـصنب 

.راهنلا یحضأ  نأ  یلإ  سمشلا  قورش  تقو  نم  مهانلتاقف  انیلع  اوبأف  هَّللادیبع  ریمألا  مکح  یلع  اولزنی  اوملستسی و 

دیزی خاک  رد 

لوا تمسق 

هداوناـخ و ناردارب و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  رـس  تساوخ و  ار  یفعج  سیق  نب  رحز  داـیز  نبا  .ناـمدوخ  عوضوم  هب  میدرگرب 
هب شا  هداوناخ  نانز  یمامت  نارهاوخ و  اه و  همع  اب  ار  وا  تساوخ و  مه  ار  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  داد و  وا  هب  ار  شباحصا 

.درک مازعا  دیزی  يوس 

لزنم هب  لزنم  رهـش و  هب  رهـش  هدرک و  راوس  شوپور -  زادناریز و  نودـب  ظافح -  یب  ياه  لمحم  رب  ار  ربمایپ  مرح  یتموکح ، دارفا 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  هارمه  رتدوز  سیق ، نب  رحز  .دندرب  یم  ار  ملید  كرت و  ناریسا  هک  نانچ  دندرب ؛ ماش  تمـس  هب  هفوک  زا 

.داد وا  هب  ار  هَّللادیبع  همان  درک و  رادید  دیزی  اب  دش و  دراو  قشمد  هب 

هب مهد  یم  تراشب  ار  نینمؤملاریما  تفگ : وا  هدب ؟ شرازگ  تفگ : رحز  هب  دناوخب  هک  نآ  زا  شیپ  تفرگ و  تسد  هب  ار  همان  دـیزی 
وا تمس  هب  ام  .دمآ  نایفوک )  ) ام يوس  هب  شنایعیـش  هداوناخ و  ناردارب و  زا  رفن  هارمه 82  یلع  نب  نیسح  .یهلا  ترصن  يزوریپ و 
زا گنج  .میدیگنج  وا  اب  سپ  تفرن  راب  ریز  وا  .دوش  میلـست  دـهد و  نت  هَّللادـیبع  ریما  مکح  هب  میتفگ  و  میدیـشک -  رکـشل  میتفر - 

.دیشک لوط  تشاچ  ات  باتفآ  عولط 

ص:202

نایم رد  بدـنج  مان  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  هدـش ، بدـنج  هب  يرـصتخم  هراشا  { 3/414  } فارـشالا باسنا  باـتک  رد  . 227 - 1
.تسوربور يدایز  هباشت  یگتفشآ و  اب  هعیش ، نیتسخن  ماما  هس  نارای 
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نم مامحلا  فاخی  امک  رفحلا  ماکآلاب و  انم  نوذولی  رزو و  ریغ  یلإ  نولقوتی  اولعج  لاجرلا  ماـه  نم  اهذـخآم  فویـسلا  تذـخا  اـملف 
ءارعلاب مهداسجأ  کـیتاهف  مهرخآ  یلع  اـنیتأ  یتح  لـئاقلا  هءاـفغاک  وأ  روزج  رزجک  ـالإ  ناـک  اـم  نینمؤملا ! ریمأ  اـی  هَّللاوف  .رقـصلا 

نابقعلا و مخرلا و  مهراوز : حـیرلا  مهیلع  یفـست  سمـشلا و  مهرهـصت  هرفعم  بارتلاـب  مهدودـخ  هلّمزم و  ءامدـلاب  مهباـیث  هدرجم و 
.ناعبضلا بئذلا و 

یلإ راص  ول  هَّللاو  امأ  نیسحلا  لتق  نودب  مکتعاط  نم  یـضرأ  تنک  دقل  اذه ! ای  هَّللاو  لاق : یکب و  هسأر و  عفر  مث  هعاس  دیزی  قرطأف 
: سلجملا یف  دیزی  دنع  ًاسلاج  ناک  مکحلا و  نبا  ناورم  وخأ  مکحلا  نب  نمحرلا  دبع  لاقف  ناجرم  نبا  هَّللا  حبق  نکل  هنع و  توفعل 

هبارق یندأ  فطلا  بنجب  ماهل 

لغولا بسنلا  يذ  دبعلا  دایز  نبا  نم 

یصحلا ددع  اهلسن  یسمأ  هیمس 

لسن يذب  تسیل  هَّللا  لوسر  تنب  و 

، دـندرب هانپ  اه  خاروس  نابایب و  تشد و  هب  دـندرک و  رارف  هب  عورـش  میدرک  فالغ  میتشادرب و  ناـنآ  ياهرـس  زا  ار  اهریـشمش  یتقو 
لوط ینامز   ) هلولیق باوخ  هزادنا  هب  ای  دنفـسوگ  نتـشک  هزادنا  هب  دنگوس ! ادـخ  هب   (1) .دـنک یم  رارف  زاب  زا  رتوبک  هک  روط  ناـمه 

هدـیلام كاخ  رب  ناشاه  تروص  هتـشغآ و  نوخ  هب  ناشاه  سابل  هنهرب و  نابایب  رد  ناـشداسجا  .میتشک  ار  اـه  نآ  همه  هک ) دیـشکن 
.تسا راتفک  گرگ و  ناروخشال و  ناغرم و  ناشرئاز )  ) ناشتاقالم .دزو  یم  نانآ  رب  داب  دنازوس و  یم  ار  نانآ  باتفآ  .تسا 

رگا .متـشاد  لوبق  نیـسح  نتـشک  نودب  ار  امـش  تعاطا  نم  ادخ  هب  درم ! يا  تفگ : سپـس  تخادنا و  نییاپ  ار  شرـس  يردق  دیزی ،
دیزی رانک  رد  ناورم  ردارب  مکح ، نب  نمحّرلادبع  دوب .) رـصقم  وا  هک   ) هناجرم نبا  رب  گرم  .مدیـشخب  یم  ار  وا  دوب  هدمآ  نم  شیپ 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  دوب و 

ور گیر  لثم  هیمس  لسن   (2) .تسا ییاعدا  شبسن  هک  دایز  نبا  زا  تسا  رت  کیدزن  ام  هب  شا  یلیماف  دش  هدیرب  البرک  رد  هک  يرس  »
«. درادن یلسن  ربمایپ  رتخد  تسا و  دیازت  هب 

ص:203

همه شرازگ  هب  اـنب  .درک  ناـیب  یـصقر  شوـخ  يارب  داـیز  نبا  هداتـسرف  هک  تـسا  ضحم  غورد  شرازگ ، زا  تمـسق  نـیا  . 228 - 1
.دشاب هدرک  بیقعت  ار  نانآ  نمشد ، هدرک و  رارف  هک  دسر  هچ  دشن  هدید  شنارای  ماما و  يوس  زا  یلزلزت  چیه  البرک  رد  ناخّروم ،

.هبیرغ یفقث و  دایز  نبا  زا  تسا  رت  کیدزن  ام  هب  تسا و  شیرق  زا  ماما  هک  تسا  نیا  شدوصقم  . 229 - 2
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ّالإ هلـصخ  ینلأس  امل  هبحاص  انأ  تنک  ول  هَّللاو  امأ  همطاف  نبا  نیـسحلا  لثم  لتق  یلع  مدـقأ  ذإ  هناجرم  نبا  هَّللا  نعلف  معن ! دـیزی : لاقف 
.درم هل  نکی  مل  ارمأ  هَّللا  یضق  اذإ  نکل  يدلو و  ضعب  كالهب  ول  تعطتسا و  ام  لکب  فتحلا  هنع  تعفدل  اهایإ و  هتیطعأ 

یتا ّمث  لاق : توکـسلا ؟ کعـسی  اـمأ  کـلذ  لوقت  عضوملا  اذـه  یفأ  هَّللا ! ناحبـس  لاـق : نمحرلا و  دـبع  یلإ  رظن  دـیزی  ّنأ  يور : و 
: دشنأ هیلإ و  رظنف  بهذ  نم  تسط  یف  دیزی  يدی  نیب  عضو  یتح  سأرلاب 

هّزعأ لاجر  نم  اماه  قلفن 

املظأ ّقعأ و  اوناک  مه  انیلع و 

ریخ يدج  دیزی و  ما  نم  ریخ  یما  دیزی و  بأ  نم  ریخ  یبأ  نإ  لوقی : یلع و  رخفی  ناک  اذـه  ّنإ  لاق : سلجملا و  لهأ  یلع  لبقأ  مث 
هلتق يذلا  وه  اذهف  دیزی  نم  ریخ  انأ  دیزی و  دج  نم 

اب نم  رگا  .درک  مادقا  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنزرف  نیـسح  نوچ  یـسک  نتـشک  هب  هک  هناجرم  نبا  رب  گرم  .تسا  تسرد  تفگ : دیزی 
رگا یتح  .مدرک  یم  رود  وا  زا  ار  گرم  متسناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  مداد و  یم  وا  هب  تشاد  يا  هتـساوخ  ره  مدوب ، یم  فرط  نیـسح 

.تسین نآ  زا  يزیرگ  دمآ ، یهلا  ياضق  یتقو  هک  درک  دوش  یم  هچ  اّما   (1) .دوب منادنزرف  یضعب  ندش  هتشک  تمیق  هب 

یمن تسین ، اه  فرح  نیا  تقو  الاح  تفگ : وا  هب  دیزی  تفگ ، ار  رعـش  نآ  ناورم  نب  نمحّرلادـبع  یتقو  هک  تسا  نآ  رگید  تیاور 
: دورس نینچ  نآ  هرابرد  دیزی  دنتشاذگ و  ییالط  یتشت  رد  دیزی  يوربور  ار  ماما  رس  يوش ؟ تکاس  یناوت 

«. دندرک ملظ  دندیرب و  ام  زا  دنچ  ره  دندوب ، زیزع  ام  يارب  هک  میتفاکش  ار  ینادرم  رس  »

شردام و زا  رتهب  مردام  دـیزی ، ردـپ  زا  رتهب  مردـپ  : » تفگ یم  درک و  یم  راختفا  نم  رب  رـس  نیا  بحاص  تفگ : نارـضاح  هب  سپس 
.دش شلتق  ثعاب  فرح  نیا  مدیزی .» زا  رتهب  مدوخ  وا و  ّدج  زا  رتهب  مّدج 
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تیعضو ینانخس ، نینچ  نتفگ  ضرف  هب  .تسا  كوکشم  ًادج  شرازگ  دشاب و  هتفگ  ار  نانخس  نیا  دیزی  تسا  دیعب  رایسب  . 230 - 1
.تسا هدش  راچان  هناقفانم  نانخس  نیا  نتفگ  هب  دیزی  هک  دهد  یم  ناشن  ماما  تداهش  زا  سپ  ار  هیما  ینب  ینارحب 
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دقل يرمعلف  دـیزی  ما  نم  ریخ  یما  نأب  هلوق : امأ  هیبأ و  یلع  یبأل  هَّللا  یـضقف  هاـبأ  یبأ  ّجاـح  دـقلف  یبأ  نم  ریخ  هاـبا  ّنأـب  هلوق : اـمأف 
هَّللاب و نمؤی  دـحأل  سیلف  يدـج  نم  ریخ  هّدـج  ّنأب  هلوق : امأ  یما و  نم  ریخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنب  همطاـف  نإ  قدـص 
ُءاشَت َو ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام  مهّللا  ُِلق  أرقی : مل  هلعلف  ینم  ریخ  هنأب  هلوق : امأ  دـمحم و  نم  ریخ  هنأب  لوقی : نأ  رخـآلا  مویلا 
: لوقی وه  نیسحلا و  ایانث  هب  تکنی  لعجف  نارزیخ  بیضقب  اعد  مث  .ٌریِدَق  یَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ُریَْخلا  َكِدِیب  ُءاشَت  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت 

.کحضملا نسح  هَّللادبع  وبأ  ناک  دقل 

ذخأ دقل  همطاف ؟ نب  نیـسحلا  رغث  کبیـضقب  تکنتأ  دیزی ! ای  کحیو  هل : لاق  هباحـصلا و  نم  هریغ  وأ  یملـسألا  هزرب  وبأ  هیلع  لبقأف 
ادیس امهنإ  لوقی : نسحلا و  هیخأ  ایانث  هایانث و  فشری  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تیأر  دقل  دهشأ  هرغث  نم  اذخأم  اذه  کبیضق 

اریصم تءآس  منهج و  هل  ّدعأ  هنعل و  امهلتاق و  هَّللا  لتق  هّنجلا  لهأ  بابش 

.درک هریچ  وا  ردپ  رب  ارم  ردپ  ادخ  دندرک و  هرظانم  مه  اب  ام  ناردپ  نوچ  تسین ) تسرد   ) تسا نم  ردـپ  زا  رتهب  شردـپ  هک  نیا  اّما 
دوب نم  ّدج  زا  رتهب  مه  وا  ّدج  دوب ، رتهب  نم  ردام  زا  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  نوچ  تسا  تسرد  دوب  مردام  زا  رتهب  شردام  هک  نیا 
نینچ نآرق  رد  اریز  تسین ؛ تسرد  دـشاب  نم  زا  رتهب  شدوخ  هک  نیا  اـّما  .دوب  رتـهب  وا  دـج  زا  نم  ّدـج  دـیوگ : یمن  ینمؤم  چـیه  و 

هب يراک  ره  یهد و  یمن  یهاوخب  ار  هک  ره  یهد و  یم  تموکح  یهاوخب  ار  هک  ره  یهد ؛ یم  وت  ار  یهاشداپ  ایادخ  : » تسا هدـمآ 
یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياه  نادند  هب  تساوخ و  ار  شا  یتسد  بوچ  هاگ  نآ   (1) «. يراد تردـق  يراک  ره  رب  وت  تسوت و  تسد 

! دوب هدنخ  شوخ  هچ  هَّللادبعوبا  تفگ : یم  دز و 

اهیلع همطاف  دـنزرف  نیـسح  ناهد  دـیزی ! وت  رب  ياو  تفگ : دـش و  دـنلب  هباحـص  زا  رگید  یکی  ای   (2) یملـسا هزربوبا  ماگنه ، نیا  رد 
یم ار  مالـسلا  امهیلع  نسح  شردارب  نیـسح و  ولج  نادـند  ادـخ  لوسر  مدـید  نم  هک  یلاح  رد  ینز  یم  یتسد  بوچ  اب  ار  مالـسلا 
دب هک  دزاس  راومه  شیارب  ار  خزود  هار  دشکب و  دنک و  تنعل  ار  ناشلتاق  ادخ  .دنتـشهب  ناناوج  ِگرزب  ود ، نآ  دومرف : یم  دیکم و 

تسا یهاگیاج 

ص:205

.دش لسوتم  دوب  ییارگربج  جیورت  هک  هیما  ینب  هویش  هب  مه  زاب  تایآ ، نیا  ندناوخ  اب  دیزی  هیآ 26 : نارمع ، لآ  هروس  . 231 - 1
{. 5/390 يربطلا ، خیرات  3/416 و  فارشالا ، باسنا   } دنناد یم  زرب  وبا  ار  نانخس  نیا  هدنیوگ  مه  ناخّروم  رگید  . 232 - 2
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نم هجارخإب  رمأ  دیزی و  بضغف  .هعیفـش  دمحم  اذه و  یجی ء  کعیفـش و  دایز  نب  هَّللادـیبع  همایقلا و  موی  یجتف ء  دـیزی ! ای  تنأ  امأ 
ّدر يذلا  نإ  لیق : .هَّللا و  ءاش  نإ  دنـسم  قیرط  نم  اهدرونـس  يرعبزلا و  نبا  تایبأب  لّثمتی  هدعب  دـیزی  لعج  ابحـس و  جرخاف  سلجملا 

برـضتأ دیزی ! ای  كدی  هَّللا  عطق  دـیزیل : لاق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  بدـنج  نب  هرمـس  وه  لب  هزرب  ابأ  سیل  هیلع 
لاقف .کقنع  هَّللاو  تبرـضل  هَّللا  لوسرل  کتبحـص  الول  دـیزی : هل  لاقف  نیتفـشلا ؟ نیتاه  مثلی  امهلبقی و  هَّللا  لوسر  تیار  املاط  اـیانث 

ءاکبلاب و سانلا  جـضف  هتونب ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نبـال  ظـفحت  ـال  هَّللا و  لوسر  نم  یتبحـص  یل  ظـفحت  کـلیو  هرمس :
.هنتف نوکت  نأ  تداک 

نیا زا  دیزی  .هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  تافش  زا  نیسح  درب و  یهاوخ  هرهب  دایز  نب  هَّللادیبع  تعافش  زا  تمایق  زور  رد  وت  دیزی ! يا 
راعشا ندناوخ  هب  عورش  دیزی  سپس  .دندرب  نوریب  دندناشک و  ار  وا  .دننک  نوریب  سلجم  زا  ار  وا  داد  روتسد  دش و  ینابـصع  نانخس 

.درک میهاوخ  لقن  شدنس  اب  ار  نآ  يدوز  هب  هک  درک  يرعبز  نبا 

تتـسد تفگ : دیزی  هب  دوب و  ربمایپ  یباحـص  بدنج ، نب  هرمـس  هک  هزرب  وبا  هن  درک  ضارتعا  دـیزی  هب  هک  یـسک  دـنیوگ  مه  یخرب 
دیزی .دیکم  یم  ار  شیاه  بل  دیسوب و  یم  ار  نآ  ربمایپ  هک  مدید  اهراب  دوخ  نم  ینز و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ناهد  داب ! هدیرب 

یلو يریگ  یم  رظن  رد  ار  ربمایپ  اب  نم  یهارمه  وت ! رب  ياو  تفگ : هرمـس  .متـشک  یم  ار  وت  يدوبن  ربماـیپ  یباحـص  رگا  تفگ : وا  هب 
دروخب و مه  هب  سلجم  دوـب  کـیدزن  دـندرک و  دـنلب  هیرگ  هب  ادـص  مدرم  يریگ ؟ یم  هدـیدان  ار  ربماـیپ  هب  تبـسن  نیـسح  يدـنزرف 

دوش بوشآ 
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(1).

ینربخأ یقهیبلا  دـمحأ  نب  لیعامـسإ  هاضقلا  خیـش  انربخأ  یمـصاعلا  دـمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  دـهازلا  مامإلا  خیـشلا  اـنربخأ  - 29
متاح یبأ  نب  نمحرلا  دبع  انثدح  روباسینب  انیلع  مدق  هیقفلا  دـمحأ  نب  دـمحم  رـصن  وبأ  انثدـح  ظفاحلا  هَّللادـبع  وبأ  ینربخأ  يدـلاو 

نب نیسحلا  سأرب  یتا  نیح  دیزی  ّنأ  دهاجم : نع  میلـس  نب  ثیل  نع  یبأ  انثدح  رهاز  نب  هَّللادبع  انثدح  رهاط  نب  یلع  انثدح  يزارلا 
رفکأ زفحم  ما  تدـلو  ام  دـیزی : لاقف  مائللا ! هرفکلا  ءالؤه  سوؤرب  كانئج  نینمؤملا ! ریمأ  ای  زفحم : نبا  لاق  هتیب  لهأ  سوؤر  یلع و 

: دشنأ هب و  هتکن  هبیضقب و  نیسحلا  سأر  ایانث  نع  فشک  مث  مذأ  مألأ و  و 

تفصنأف انوفصنی  نأ  انموق  یبأ 

امدلا رطقت  اننامیأ  یف  بضاوق 

همیزع انم  ربصلا  ناک  انربص و 

امصعم اّفک و  نعطقی  انفایسأ  و 

هزعأ سانا  نم  اماه  قلفن 

املظأ ّقعأ و  اوناک  مه  انیلع و 

: دیزی دشنأف  هّلبقی  کبیضق  ناکم  یف  دمحم  یتفش  تیأر  ام  یصحأ  ام  هَّللاوف  کبیضق ! عفرا  هئاسلج : ضعب  هل  لاقف 

ار رفاک  تسپ و  ياه  ناسنا  رس  نانمؤمریما ! يا  تفگ :  (2) زفحم دندروآ ، دیزی  يارب  ار  ماما  رـس  نوچ  هک  دنا  هدرک  لقن  دهاجم  زا 
نیـسح ياه  نادند  ندز  هب  عورـش  سپـس  .تسا  هدشن  دلوتم  زفحم )  ) وت زا  رتدـب  رت و  تسپ  رترفاک و  تفگ : دـیزی  .میدروآ  تیارب 

(3): دناوخ رعش  نینچ  درک و 

ام .میزیرب  ار  ناشنوخ  میروآ و  دورف  اه  نآ  رـس  رب  مکحم  ار  اهریـشمش  میدـش ) روبجم   ) ات دـندرکن  دروخرب  هنافـصنم  ام  اب  لـیماف  »
ام زا  دنچ  ره  دندوب ، زیزع  ام  يارب  هک  میتفاکش  ار  ینادرم  رس  .دندیرب  ار  اه  تسد  اهریشمش ، یلو  تسام  هویش  ربص  میدرک و  ربص 

«. دندرک ملظ  دندیرب و 

نینچ دیزی  ماگنه  نیا  رد  .دیسوب  یم  هک  ما  هدید  وت  بوچ  ياج  رب  ار  ربمایپ  ناهد  اهراب  رادرب ، ار  تبوچ  تفگ : نارـضاح  زا  یکی 
: دورس
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دوب هدرم  البرک  هعقاو  زا  شیپ  بدنج  نب  هرمـس  ًایناث  .درادـن  دوجو  يرگید  عبنم  چـیه  رد  ًالوا  .تسین  تسرد  بلطم  نیا  . 233 - 1
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لها نانمشد  هب  شا  يدنم  هقالع  وا و  ياه  یشکمدآ  اه و  ملظ  ًاثلاث  {. 4/167 مالسالا ، خیرات  13/185 و 186 ؛ فارشالا ، باسنا  }
يارب و  . 5/237 يربطلا ، خیرات  هب  دیرگنب   ) دشاب هدرک  لقن  نانآ  تلیـضف  رد  یتیاور  تفریذپ  ناوت  یمن  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  تیب 

دنک یم  شرازگ  ( 4/78 هغالبلا ، جهن  حرـش   ) دیدحلا یبا  نبا  (. 6/129 یبنلا ، هریس  نم  حیحصلا  هب  دیرگنب  هرمـس  دسافم  زا  عالطا 
ترـضح نآ  اب  گـنج  هب  ار  مدرم  دوب و  هرـصب  رد  داـیز  نبا  نیـشناج  هرمـس  دوب ، هفوک  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یتقو  هک 

ریهطت ربخ  نیا  لعج  زا  فده  ای  تسا و  هدرک  هابتـشا  يو  مان  نایب  رد  یمزراوخ  ای  دـسر  یم  رظن  هب  عومجم  رد  .درک  یم  کیرحت 
هب تبـسن  ربمایپ  یتسود  هک  تسین  تیاور  رد  لاکـشا  ینعم  هب  نیا  هتبلا  .دشاب  هدوب  وا  دسافم  يایرد  زا  يا  هرطق  ندـناشوپ  هرمس و 

.درادن هرمس  نوچ  ینادساف  لقن  هب  زاین  تسا و  رتاوتم  رابخا  وزج  اه ، نآ  ندیسوب  مالسلا و  امهیلع  نینسح 
رد يو  ترهش  .تسا  هدش  تبث  يذئاع  هبلعث  نب  زفحم  روهشم ، عبانم  رد  اما  هدمآ  زفحم » نبا   » هابتـشا هب  باتک  رد  يو  مان  . 234 - 2

دیزی دزن  یـصقر  شوخ  يارب  هک  نخـس  نیمه  یکی  دهد : یم  ناشن  ار  وا  دساف  تیـصخش  هک  تسا  زیچ  ود  هب  یخیرات  ياه  باتک 
، فارشالا باسنا  5/270 و  يربطلا ، خیرات  هب  دیرگنب  .نانمؤمریما  رای  يدـع  نب  رجح  هیلع  نداد  یهاوگ  رد  وا  هنیـشیپ  مود  تفگ و 

.5/263
.دنناد یم  نیصح  نب  مامح  ای  بلطملادبع  نب  سابع  زا  ار  راعشا  نیا  لصا  ناخّروم  . 235 - 3
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لقف تئش  ام  نیبلا  بارغ  ای 

لعف دق  ارمأ  بدنت  امنإ 

لئاز میعن  کلم و  ّلک 

لکب نبعلی  رهدلا  تانب  و 

اودهش ردبب  یخایشأ  تیل 

لسألا عقو  نم  جرزخلا  عزج 

احرف اّولهتسا  اّولهأل و 

لشت دیزی ال  ای  اولاق  مث 

مقتنأ مل  نإ  فدنخ  نم  تسل 

لعف ناک  ام  دمحأ  ینب  نم 

الف کلملاب  مشاه  تبعل 

لزن یحو  ءاج و ال  ربخ 

انراث یلع  نم  انذخأ  دق 

لطبلا ثیللا  سرافلا  انلتق  و 

مهتاداس نم  موقلا  انلتق  و 

لدتعاف ردبب  هانلدع  و 

.اذه هلوق  یف  قفان  دق  ّالإ  لجرلا  ملعن  الف  دهاجم : لاق 

نیب زا  یتمعن  هاشداپ و  ره  .تسا  هتـشذگ  هک  تسا  يزیچ  يارب  وت  يراوگوس  .نک  فیرعت  يدید  دوخ  مشچ  هب  هچ  ره  غالک ! يا  »
اه هزین  تبرـض  ریز  نایجرزخ  هلان  دندوب و  ردب  گنج  رد  نم  ناردـپ  شاک  .تسا  هتفرگ  هچیزاب  ار  همه  راگزور  دـنزرف  دور و  یم 
هک ییاهراک  زا  رگا  متـسین  شیرق )  ) فدنخ زا  نم  دیزی ! يا  دازیرم  تسد  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  يداش  هلهله و  دندید و  یم  ار 

ییحو هن  هدمآ و  نامـسآ  زا  يربخ  هن  دـندرک ، يزاب  تموکح  اب  مشاه  ینب  .مریگن  ماقتنا  درک ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نادـناخ 
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گنج رد  هک  يا  هزادنا  هب  .میتشک  ار  نامرهق  عاجـش و  يوجگنج  میتفرگ و  ار  دوخ  ماقتنا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ام  .تسا  هدـش  لزان 
(1) «. میدش يواسم  نآلا  میتشک و  اه  نآ  زا  دندوب ، هتشک  ام  ناگرزب  زا  ردب 

(2) .تسا هدش  قفانم  شراعشا  نیا  اب  دیزی  ام  رظن  هب  هک  هتفگ  ربخ ) يوار   ) دهاجم

ص:208

ار راعـشا  نیا  يو  .تسادـخ  لوسر  نانمـشد  زا  هکم و  ناکرـشم  زا  یکی  يرعبز  نب  هَّللادـبع  زا  راعـشا  نیا  یلـصا  شخب  . 236 - 1
مادعا هب  موکحم  ربمایپ  يوس  زا  يرعبز  نبا  .درک  نایب  ار  ردب  ناگتـشک  ماقتنا  زا  ناکرـشم  یلاحـشوخ  دورـس و  دُحا  گنج  هرابرد 

، فارـشالا باسنا   } دروآ مالـسا  دوش  هتـشک  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  دش  مالعا  رده  شنوخ  هک  دوب  یناسک  وزج  هکم  حتف  رد  دـش و 
{. 10/273

ناکلـسم مه  يدعب ، ترابع  رد  اما  دننادب ! قفانم  ار  وا  هک  تسا  دـیزی  ناشماما  هب  تنـس  لها  تراسج  نیرتالاب  نیا  دـیاش  . 237 - 2
! دننک یم  ریهطت  ار  هفیلخ  هیجوت و  ار  رعش  دنسر و  یم  دیزی  داد  هب  فلؤم 
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مود تمسق 

: نیسحلا نب  دمحأ  هنـسلا  خیـش  لاق  .هبتع و  نم  تسل  فدنخ : نم  تسل  لدب  يرخا  هیاور  یف  انیور  دق  و  ظفاحلا : هَّللادبع  وبأ  لاق  و 
لهأ نیسحلا و  لتق  یف  راجفلا  لعف  یلإ  مض  ناک  دقف  هلاق  ناک  نإف  .هلثم  تبثی  هجو  نم  هبتکأ  مل  هلوأ و  هبشی  دیزی ال  مالک  رخآ  و 

.للزلا أطخلا و  نم  انمصعی  هَّللاو  رافکلا  لاوقأ  هتیب 

يدازرفلا بلاـط  یبأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  هیقفلا  اـنربخأ  يرـشخمزلا  رمع  نب  دومحم  مساـقلا  وبأ  مزراوخ  رخف  همـالعلا  اـنربخأ  - 30
نیسحلا نب  یلع  نب  لیعامسإ  دعـس  وبأ  دهازلا  خیـشلا  یمع  ینربخأ  يزارلا  نامـسلا  نیـسحلا  نب  رهاط  رکب  وبأ  هیقفلا  انربخأ  يرلاب 

باتع نب  هَّللادبع  نب  دمحم  ینثدح  هیلع  یتءارقب  ناسارخ  یبأ  نب  دمحم  نب  دمحأ  نب  هَّللادیبع  نیسحلا  وبأ  ینربخأ  يزارلا  نامسلا 
نب دیبع  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  ینثدح  رمع  نب  دمحم  ینربخأ  دعـس  نب  دـمحم  ینثدـح  هماسا  یبأ  نب  دـمحم  نب  ثراحلا  ینثدـح 

.بصنف قشمدب  هیواعم  نب  دیزی  یلإ  نیسحلا  سأرب  یتا  لاق : دلاخ  نب  همرکع  نع  ریمع 

يذـلا هَّلل  دـمحلا  لاقف : لود  برحلا  لاق : دایز ؟ نب  هَّللادـیبع  لعف  ام  تیأر  فیک  لاق : ءاج  املف  ریـشب  نب  نامعنلاب  یلع  دـیزی : لاقف 
.هلتق

(1) «. متسین هبتع  زا  : » تسا هدمآ  متسین ،» فدنخ  زا   » ياج هب  نآ  رد  هک  میراد  يرگید  تیاور  ام  دیوگ : یم  يروباشین  مکاح 

نآ نم  تسا و  توافتم  شلوا  اب  دیزی  رعش  ِرخآ  : » دیوگ یم  دیزی -  هنارفاک  رعش  هیجوت  رد   - (2) نیسح نب  دمحا  تنس ، لها  خیش 
رد دایز ) نبا  دـننام   ) نارجاف راک  هب  ار  نارفاـک  لوق  لـقن  دـشاب  هتفگ  ار  نآ  مه  رگا  .ما  هدینـشن  هدرکن و  تبث  لوا  تمـسق  لـثم  ار 

«. دیامرف ظفح  شزغل  هابتشا و  زا  ار  ام  دنوادخ  .تسا  هدرک  همیمض  شا  هداوناخ  مالسلا و  هیلع  نیسح  نتشک 

.دنتخیوآ ار  نآ  دندروآ و  قشمد  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  هدرک  لقن  دلاخ  نب  همرکع 

.دراد هدنزاب  هدنرب و  گنج  تفگ : نامعن  تسیچ ؟ دایز  نبا  راک  هرابرد  ترظن  تفگ : تساوخ و  ار  ریـشب  نب  نامعن  دیزی ، هاگ  نآ 
.تشک ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  ار  يادخ  ْرکش  تفگ : دیزی 

ص:209

ار رعاش  تاملک  دیزی  ینعی  .تسا  دیزی  يردام  ّدج  راوخ و  رگج  دنه  ردپ  يوما » سمـش  دـبع  نب  هعیبر  نب  هبتع   » دوصقم . 238 - 1
.تسا هدرک  رتراکشآ  ار  دوخ  داسف  هدرک و  اجباج 

.تسا روهشم  وا  هوبنلا  لئالد  باتک  دور و  یم  رامش  هب  تنس  لها  گرزب  ناثدحم  زا  هک  تسا  یقهیب  رکبوبا  روظنم  . 239 - 2
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نإ هلتق  هَّللاو  نینمؤملا  ریمأ  یلع  جرخ  ول  جرخی و  نأ  لبق  کلذ  لاقف : هلتق  هرکی  هیواعم  هب  ینعی  نینمؤملا  ریمأ  ناک  دق  نامعنلا : لاق 
هعفر نینمؤملا و  ریمأ  هالو  دق  عطقنم و  انیلإ  نورت  امک  وه  لاقف : نامعنلا  جرخ  ّمث  عنـصی ؟ ناک  ام  يردأ  تنک  ام  نامعنلا : لاق  .ردـق 

.اهرسأب ًاشیرق  ضغبی  هلهأ و  ًایلع و  ّبحی  ّالإ  طق  ًایراصنأ  فرعأ  مل  لوقی : ناک  یبأ  نکل  و 

دمحم نب  فسوی  بوقعی  وبأ  مامإلا  خیشلا  انثدح  اءالمإ  یـسابرکلا  دمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  همئألا  نیع  مامإلا  خیـشلا  انثدح  - 31
نسحلا انربخأ  ینیسحلا  ینسحلا  دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  نسحلا  وبأ  ءابقنلا  بیقن  نیدلا  مجن  یضترملا  مامإلا  دیسلا  انثدح  یلالبلا 

انثدح يرقملا  يدارملا  روصنم  نب  دمحم  رفعج  وبأ  انربخأ  یـسیع  نب  نمحرلا  دـبع  نب  یلع  نسحلا  وبأ  انربخأ  یـسرافلا  دـمحأ  نب 
سدقملا تیب  یلإ  تجرخ  لاق : دعـس  نب  لهـس  ّنأ  هیبأ  نع  دیز  نع  دلاخ  یبأ  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  یـسیع  نب  دـمحأ 

نورشبتسم و نوحرف  مه  جابیدلا و  بجحلا و  روتسلا و  اوقلع  دق  راجـشألا  هریثک  راهنألا  هدرطم  هنیدمب  انأ  اذإف  ماشلا  تطـسوت  یتح 
: تلقف نوثدحتی  اموق  تیأرف  نحن  هفرعن  ادیع ال  ماشلا  لهأل  لعل  یسفن : یف  تلقف  لوبطلا  فوفدلاب و  نبعلی  ءاسن  مهدنع 

رگا .دوب  هدرکن  مایق  هک  دوب  یتقو  هب  طوبرم  نآ  تفگ : دـیزی  .دوبن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  هب  لیام  هیواعم  تفگ : نامعن 
نوریب ناـمعن  یتـقو  درک ؟ یم  هچ  هیواـعم  مناد  یمن  تفگ : ناـمعن  .تشک  یم  ار  وا  تسناوت ، یم  دوـب و  هداتـسیا  مه  هیواـعم  ربارب 

همه تفگ  یم  مردـپ  لاح  نیا  اب  یلو  داد  تیلوؤسم  درب و  الاب  ار  وا  مردـپ  نیمه ، رطاخ  هب  تسام و  اـب  ناـمعن  تفگ : دـیزی  تفر ،
(1) .دننمشد شیرق  اب  دنتسه و  مالسلا  هیلع  یلع  رادتسود  راصنا 

زا هک  متفر  یم  سدقملا  تیب  تمس  هب  تفگ : يدعاس   ] دعس نب  لهـس  هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  دنزرف  دیز 
دندوب و ناداش  لاحشوخ و  دندوب و  هتخیوآ  ابید  ياه  هچراپ  اه و  هدرپ  هک  تخرد  بآ و  رپ  متفای  يرهـش  ار  اج  نآ  .متـشذگ  ماش 

ندرک تبحـص  لوغـشم  هک  يا  هدع  هب  .میرادـن  ربخ  ام  هک  دـنراد  يدـیع  نایماش  دـیاش  متفگ  دوخ  اب  .دـندز  یم  لبط  فد و  نانز 
: متفگ دندوب 

ص:210

دعس نب  ریشب  شردپ  .دنتـشاد  تیب  لها  ورگ  رد  لد  راصنا  هدیمهف ، دیزی  هک  روط  نامه  تسا و  راصنا  زا  ریـشب  نب  نامعن  . 240 - 1
درک تعیب  رکبوبا  اـب  هفیقـس  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  یلو  دوـب ، ترـضح  نآ  راـنک  اـهدربن  همه  رد  ربماـیپ و  هباحـص  زا  یجرزخ 

445 و نیفص ، هعقو   ) دوب هیواعم  رانک  رد  نیفـص  گنج  رد  هک  دوب  يراصنا  ود  زا  یکی  مه  نامعن  شدنزرف  باعیتسالا 1/172 .} }
، دوب مکاح  هفوک  رب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  عورـش  ماگنه  تشادـن و  يدـنت  تیب  لها  هب  تبـسن  لاـح  نیع  رد  (. 448

.درکن ماما  ناتسود  اب  يدنسپان  راتفر 
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هثیدح تلمح  هَّللا و  لوسر  تیأر  دقدعس  نب  لهس  انأ  تلقف : ابیرغ  كارن  خیـش ! ای  اولاق : نحن ؟ هفرعن  دیع ال  ماشلاب  مکلأ  ءالؤه ! ای 
هرتع نیـسحلا  سأر  اذـه  اولاقف : كاذ ؟ مل  و  تلق : اهلهأب  فسخت  ضرألا ال  ًامد و  رطمت  ـال  ءامـسلا  کـبجعأ  اـم  لهـس ! اـی  اولاـقف :

.نآلا یتأیس  ماشلا و  یلإ  قارعلا  ضرأ  نم  يدهی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

وحن ترـسف  تاعاسلا  باب  هل  لاقی  باب  یلإ  اوراشأف  لخدی ؟ باب  يأ  نمف  نوحرفی  سانلا  نیـسحلا و  سأر  يدـهی  هابجع ! او  تلق :
سانلا هبـشأ  نم  سأر  هیلع  نانـسلا و  عوزنم  حمر  هدیب  سرافب  انأ  اذإ  اضعب و  اهـضعب  ولتی  تایارلا  تءاج  ذإ  کلانه  انأ  امنیبف  بابلا 

نم هیراج ! ای  اهل : تلقف  نهادـحإ  نم  توندـف  .ءاطو  ریغب  لاـمج  یلع  هئارو  نم  هوسنب  اذإ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  اـهجو 
ای تلاق : هثیدح  تعمس  كدج و  يأر  نمم  دعس  نب  لهـس  انأف  یلإ ؟ هجاح  کلأ  اهل : تلقف  نیـسحلا  تنب  هنیکـس  انأ  تلاقف : تنأ ؟

: لاق .هَّللا  لوسر  مرح  نحنف  انیلإ  نورظنی  الف  هیلإ  رظنلاب  ساـنلا  لغتـشی  یتح  اـنمامأ  سأرلاـب  مدـقتی  نأ  سأرلا  بحاـصل  لـق  لـهس !
سأرلا مدقت  تلق : یه ؟ ام  و  لاق : رانید ؟ هئامعبرأ  ینم  ذـخأت  یتجاح و  یـضقت  نأ  کل  له  هل : تلق  سأرلا و  بحاص  نم  توندـف 

.هتدعو ام  هل  تعفد  کلذ و  لعفف  مرحلا  مامأ 

ار ربمایپ  متسه ، دعس  نب  لهـس  متفگ : يا ؟ هبیرغ  هک  نیا  لثم  درمریپ ! دنتفگ : میرادن ؟ عالطا  نآ  زا  ام  هک  دیراد  يدیع  ماش  رد  ایآ 
: متفگ درب ؟ یمن  ورف  ار  شلها  نیمز  دیرگ و  یمن  نوخ  نامـسآ  هک  ینک  یمن  بجعت  دـنتفگ : .ما  هدینـش  ثیدـح  وا  زا  ما و  هدـید 
: متفگ .دنـسر  یم  نآلا  دنروآ و  یم  هیدـه  ماش  هب  قارع  زا  ار  هَّللا  لوسر  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دـنتفگ : دوش ؟ نینچ  ارچ 

هزاورد هب  اه  نآ  دنروآ و  یم  هزاورد  مادک  زا  مدیسرپ  اه  نآ  زا  دننک !؟ یم  يداش  مدرم  دنروآ و  یم  هیده  ار  نیـسح  رـس  اتفگش !
يا هزین  هک  مدید  ار  يراوس  ْبسا  ناهگان  .دنـسر  یم  مه  رـس  تشپ  اه  مچرپ  مدید  متفر و  فرط  نآ  هب  نم  .دـندرک  هراشا  تاعاس 

فرط هب  .دندوب  شوپرس  نودب  نارتش  رب  ینانز  نآ  رس  تشپ  .ربمایپ  هب  هیبش  رایسب  تسا  يرس  نآ  رب  دراد و  تسد  رد  ناکیپ  نودب 
تدج يوار  یباحص و  مدعس ، نب  لهس  نم  متفگ : .نیسح  رتخد  هنیکس  تفگ : یتسیک ؟ مناخ ! رتخد  متفگ : متفر و  اه  نآ  زا  یکی 

نآ ندـید  لوغـشم  مدرم  ات  دورب  رتولج  وگب  دراد ، تسد  رد  ار  رـس  لماح  هزین  هک  یـسک  هب  تفگ : « ؟ يراد يراـک  متـسه ، ربماـیپ 
وت هب  رانید  ات 400  ینک  یم  يراک  نم  يارب  متفگ : متفر و  راد  هزین  شیپ  نم  میتسه .» هَّللا  لوسر  مرح  ام  دننکن ، هاگن  ام  هب  دنوش و 

.مداد وا  هب  ار  لوپ  مه  نم  درک و  نینچ  وا  .ربب  مرح  زا  رتولج  ار  رس  متفگ : يراک ؟ هچ  تفگ : مهدب ؟
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توقایلا ردلاب و  للکم  جات  هسأر  یلع  ریرـسلا و  یلع  ًاسلاج  دیزی  ناک  مهعم و  تلخدف  دیزی  یلع  لخدا  هّقح و  یف  سأرلا  عضو  مث 
: لاق هنم و  اند  سأرلا و  بحاص  لخدف  شیرق  خیاشم  نم  ریثک  هلوح  و 

ًابهذ وأ  هّضف  یباکر  رقوأ 

ابجحملا دیسلا  تلتق  دقف 

ًابأ ًاُّما و  سانلا  یکزأ  تلتق 

ابسنلا نورکذی  ذإ  مهریخ  و 

.هزئاجلا توجر  لاق : هتلتق ؟ مل  سانلا  ریخ  هنأ  تملع  اذإ  دیزی : هل  لاقف 

ّنأ ًاضیأ : يور  و  نیسح ؟ ای  تیأر  فیک  لاقف : بهذ  نم  قبط  یلع  هیدی  نیب  نیـسحلا  سأر  عضو  مث  .هسأر  ّزحف  هقنع  برـضب  رمأف 
ماقی ثیح  عماجلا  دجسملا  باب  جرد  یلع  اومیقا  یتح  مهب  یتا  مث  اموت  باب  هل  لاقی  باب  نم  اولخدا  قشمد  هنیدم  اودرو  امل  ایابسلا 

نینمؤملا ریمأ  نکمأ  مکلاجر و  نم  دابعلا  حارأ  مککلهأ و  مکلتق و  يذلا  هَّلل  دمحلا  لاق : مهنم  اند  اذإ  یتح  لبقأ  خیـش  اذإ  یبسلا و 
.مکنم

رهاوج زا  یجات  دوب و  هتسشن  یتخت  رب  دیزی  .متفر  اه  نآ  لابند  مه  نم  .دندرب  دیزی  شیپ  هتشاذگ و  يا  هبعج  رد  ار  رـس  نآ ، زا  دعب 
: تفگ دش و  کیدزن  وا  هب  تشاد  ار  رس  هک  نآ  .دنتشاد  روضح  شیرق  ناگرزب  زا  يرایسب  شفارطا  تشاد و  رس  رب  توقای  و 

بسن تشاد و  ار  ردام  ردپ و  نیرتهب  هک  متـشک  ار  یـسک  .متـشک  ار  يراوگرزب  هاش  نم  هک  نک  رپ  هرقن  الط و  زا  ار  مبـسا  باکر  »
نیا هزیاج  نتفرگ  دیما  هب  تفگ : یتشک ؟ ار  وا  ارچ  تسا  یناسنا  نینچ  هک  یتسناد  یم  رگا  تفگ : دیزی  تساه .» بسن  نیرتهب  نانآ 

.مدرک ار  راک 

تشاذگ و ییالط  یفرظ  رد  شیوربور  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  سپـس   (1) .دندرک نینچ  دـننزب و  ار  وا  ندرگ  داد  روتـسد  دـیزی 
؟ دوب روط  هچ  عاضوا  نیسح  يا  تفگ : نآ  هب  باطخ 

هک ییاج  عماج ، دجسم  ياه  هلپ  هب  سپـس  .دندرک  دراو  اموت »  » هزاورد زا  دندروآ ، قشمد  هب  ار  ناریـسا  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور 
.درک دوبان  تشک و  ار  امش  هک  ادخ  رکش  تفگ : دش و  کیدزن  نانآ  هب  يدرمریپ  ماگنه ، نیا  رد  .دندروآ  دنتشاد ، یم  هگن  ار  ارسا 

.درک زوریپ  امش  رب  ار  نینمؤملاریما  تحار و  امش  تسد  زا  ار  ادخ  ناگدنب 
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نتـشک .دـنا  هداد  تبـسن  يدارفا  هب  هدروآ و  دروم  دـنچ  رد  ار  نآ  ناـخّروم  .دـش  هتفگ  نخـس  رت  شیپ  رعـش  نیا  هراـبرد  . 241 - 1
.تسین يربتعم  ربخ  مه  نآ  هدنیوگ 
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ِیف َهَّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  هیآلا : هذه  تأرق  له  لاق : معن ! لاق : نآرقلا ؟ تأرق  له  خیـش ! ای  نیـسحلا : نب  یلع  هل  لاقف 
ِتیَْبلا َو َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذِیل  هَّللا  ُدـیِری  امَّنِإ  هیآلا : هذـه  تأرق  له  و  خیـش ! ای  یبرقلا  نحنف  لاق : اهتأرق ! خیـشلا : لاق  یبْرُْقلا ؟

مث هب  مّلکت  ام  یلع  ًامدان  هعاس  ًاتکاس  خیـشلا  یقبف  .هراهطلا  هیآب  انـصصخ  يذـلا  تیبلا  لهأ  نحنف  لاـق : معن  لاـق : ًاریِهْطَت ؟ ْمُکَرِّهَطی 
نجلا و نم  دـمحم  لآ  دـمحم و  ّودـع  نم  کیلإ  أربأ  ینإ  ءالؤه و  ضغب  نم  کیلإ  بوتأ  ینإ  مهّللا ! لاـقف : ءامـسلا  یلإ  هسأر  عفر 

هقنع یلإ  هادـی  هلولغم  نیـسحلا  نب  یلعب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  لخد  نم  لوأ  ّنإ  لیق : دـیزی  یلع  اولخدا  یتح  مهب  یتا  ّمث  .سنـإلا 
انلخدا امل  تلاق : اهنأ  نیسحلا  تنب  همطاف  نع  يور : .هنع و  لغلا  عفرب  رمأف  نیسحلا  نب  یلع  انأ  لاق : مالغ ؟ ای  تنأ  نم  دیزی : هل  لاقف 

ام هبارق  مکنیب  هنیب و  ناک  ول  هیمـس  نبا  هناجرم و  نبا  هَّللا : نعل  لاقف  ههجو  یف  کلذ  رهظ  انلاح و  ءوس  نم  يأر  ام  هءاـس  دـیزی  یلع 
؟ اذکه نکب  ثعب  ام  و  اذه ؟ مکب  عنص 

ار  (1)  ... ْمُُکلَأْسَأ َال  ُْلق  هیآ  دومرف : .يرآ  تفگ : يا ؟ هدـناوخ  نآرق  اـیآ  درمریپ ! يا  تفگ : وا  هب  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
: دومرف .ما  هدـناوخ  تفگ : روط ؟ هچ  ار   (2) ...َبِهْذـِیل ُهَّللا  ُدـیِری  اَمَّنِإ  هیآ  .مییام  هیآ  نیا  رد  لیماف  دومرف : .هلب  تفگ : يا ؟ هدـناوخ 
اب ینمـشد  زا  نم  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  شرـس  .دش  نامیـشپ  شفرح  زا  تکاس و  درمریپ ، .مییام  هیآ  رد  تیب  لها 

.میوج یم  تئارب  نج ) هچ  سنا و  زا  هچ   ) شنادناخ هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  نانمشد  زا  منک و  یم  هبوت  نانیا 

دراو ار  وا  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هک  دوب  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  رفن  نیلوا  دنیوگ  .دندرب  دیزی  شیپ  ار  ناریـسا  نیا ، زا  دعب 
وا زا  ار  لُغ  داد  روتسد  دیزی  .نیسحلا  نب  یلع  تفگ : یتسیک ؟ تفگ : دیزی  .دوب  هدش  هتسب  شندرگ  هب  شناتـسد  هک  یلاح  رد  درک 
زا یتحاران  نیا  دش و  تحاران  ام  عضو  ندید  زا  دندرب  دیزی  شیپ  ار  ام  یتقو  تسا  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رتخد  همطاف  .دنرادرب 
اب ار  امش  درک و  یمن  راتفر  امش  اب  روط  نیا  دوب  لیماف  امش  اب  رگا  هیمس ، نبا  هناجرم و  نبا  رب  گرم  تفگ : .دوب  راکـشآ  شا  هرهچ 

.داتسرف یمن  عضو  نیا 

ص:213

هیآ 23. يروش ، هروس  .دینک  یکین  نم  لیماف  هب  طقف  مهاوخ ، یمن  امش  زا  تلاسر  دزم  نم  وگب  مدرم  هب  ربمایپ ! يا  . 242 - 1
.تسا هدرک  رادروخرب  سفن  تراهط  زا  ار  امش  هدرک و  فرطرب  ار  هانگ  هب  یگدولآ  ربمایپ ، هداوناخ  امش  زا  طقف  دنوادخ  . 243 - 2

هیآ 33. بازحا ، هروس 
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موس تمسق 

هئیـضو هیراج  تنک  و  تلاق : ینینعی  هیراجلا ! هذـه  یل  به  نینمؤملا ! ریمأ  ای  هل : لاق  رمحأ و  ماشلا  لهأ  نم  لـجر  هیلإ  ماـقف  تلاـق :
کلذ ام  تمؤل ! هَّللاو و  تبذک  یتمع : تلاقف  بنیز  یتمع  یتخا و  بایثب  تذـخأف  مهل  زوجی  کلذ  ّنأ  تننظ  تقرف و  تدـعتراف و 

.هل کل و ال 

انتلم نم  جرخت  نأ  الإ  کلذ  کل  هَّللا  لعج  ام  هَّللاو ! الک  تلاقف : هتلعف  تئش  ول  یل و  کلذ  ّنأ  .تبذک  تنأ  لب  لاق : دیزی و  بضغف 
يدج یبأ و  نید  هَّللا و  نیدـب  بنیز : تلاق  كوخأ  كوبأ و  نیدـلا  نم  جرخ  امنإ  اذـهب ؟ نیلبقتـست  يایإ  لاقف : .اننید  ریغب  نیدـت  و 

نود وکشأ  کیلإ  مهّللا ! هناطلسب  رهقی  ًاملاظ و  متـشی  ّطلـسم  ریمأ  بنیز : تلاق  هَّللا  هودع  ای  تبذک  لاقف : .ًاملـسم  تنک  نإ  تیدتها 
ًاقرطم تکس  مدن و  دیزی و  ییحتساف  .كریغ 

ابیز يرتخد  هک  مدوب  نم  شدوصقم  .هدـب  نم  هب  ار  رتخد  نیا  تفگ : دـیزی  هب  تساخرب و  ماـش  یلاـها  زا  ییور  خرـس  لاـح  نیا  رد 
ناـهنپ بنیز  ما  همع  رهاوخ و  ساـبل  تشپ   (1) .دربـب يزینک  هب  ارم  دـناوت  یم  مدرک  یم  رکف  نوچ  مدرک  تشحو  مدـیزرل و  .مدوـب 

(2) .دیزی هن  يراد و  یقح  نینچ  وت  هن  .يدرک  یتسپ  یلیخ  یتفگ و  غورد  تفگ : وا  هب  ما  همع  .مدش 

ادخ تفگ : بنیز  .مهد  یم  يزینک  هب  ار  وا  مهاوخب  رگا  مراد و  یقح  نینچ  نم  ییوگ ، یم  غورد  وت  تفگ : دـش و  ینابـصع  دـیزی 
(3) .ییآ رد  يرگید  نید  هب  يوش و  نوریب  یناملسم  زا  رگم  تسا ، هدادن  وت  هب  ار  قح  نیا 

ناملـسم رگا  تفگ : بنیز  .دـنتفر  نوریب  نید  زا  هک  دـندوب  وت  ردارب  ردـپ و  نیا  ینک !؟ یم  دروخرب  نم  اـب  هنوگ  نیا  تفگ : دـیزی 
 - بنیز ادخ ! نمـشد  يا  ینک ) یم  هابتـشا   ) ییوگ یم  غورد  تفگ : دیزی  .يا  هدش  تیاده  مردپ  ّدج و  نید  ادخ و  نید  هب  یـشاب ،
هب طقف  ایادخ ! دنک ؟ یم  يدنت  شا  هطلس  هب  هیکت  اب  دنک و  یم  تتامـش  هناملاظ  ّطلـسم ، یمکاح  تفگ : و  دش -  رثأتم  لاح  نیا  رد 

.تخادنا نییاپ  ار  شرس  تکاس ، دش و  نامیشپ  دیشک و  تلاجخ  دیزی  .منک  یم  تیاکش  وت 

ص:214

یم زوریپ  رافک  رب  ناناملـسم  یتقو  .تسوا  ندوب  رفاک  ياـنعم  هب  ناـمز  نآ  رد  رتخد  اـی  نز  کـی  يزینک  هک  نآ  حیـضوت  . 244 - 1
.دنرادرب زینک  ناونع  هب  ار  رافک  نانز  دنتشاد  قح  دندش ،

{. 5/163 يربکلا ، تاقبطلا   } .تسا هدرک  رکذ  مالسلا  هیلعداجس  ماما  ار  هدنهد  خساپ  دعس  نبا  . 245 - 2
بنیز ترـضح  دناد و  یم  ناناملـسم  یعرـش  هفیلخ  ربمایپ و  یعقاو  نیـشناج  ار  دوخ  دیزی  هک  تسانعم  نادـب  وگتفگ  نیا  . 246 - 3

.تسا هدرب  ار  تیب  لها  قح  هدرک و  بصغ  ار  تفالخ  وا  تسین و  نینچ  هک  دنامهف  یم  وا  هب  مالسلا  اهیلع 
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کل بهو  هَّللا و  کنعل  ینع  بزعأ  دـیزی : هل  لاقف  هیراجلا ؟ هذـه  یل  به  نینمؤملا ! ریمأ  ای  لاقف : همالک  لـثم  یلإ  یماـشلا  داـع  و 
.اوناک ذنم  انل  نیضغبم  اولازی  مل  تیب  لهأ  مه  همطاف و  یلع و  تنب  هذهف  کلذ ! لقت  کلیو ال  ًایضاق  ًافتح 

: لاق دیزی و  يدی  نیب  فقو  یتح  نیسحلا  نب  یلع  مدقتف  لیق 

مکمرکن انونیهت و  نإ  اوعمطت  ال 

انوذؤت مکنع و  يذألا  فکن  نإ  و 

مکبحن انإ ال  ملعی  هَّللاف 

انوبحت مل  نإ  مکمولن  و ال 

ّنإ یلع ! ای  لاق : مث  امهءامد  کفـس  امهلتق و  يذلا  هَّلل  دمحلاف  نیریمأ  انوکی  نأ  كّدج  كوبأ و  دارأ  نکل  و  تقدص ! دـیزی : لاقف 
ِیف ٍهَبیِصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  نیـسحلا : نب  یلع  لاقف  .تیأر  دق  ام  هب  هَّللا  عنـصف  یناطلـس  یف  ینعزان  یقح و  لهج  یمحر و  عطق  كابأ 

دری اذام  دلاخ  ردی  ملف  ینب ! ای  هیلع  ددرا  دلاخ : هنبال  دیزی  لاقف  .ٍباتِک  ِیف  ّالِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  ِضْرَْألا َو ال 

دنک تتنعل  ادخ  نک ، اهر  تفگ : دیزی  .هدـب  نم  هب  ار  رتخد  نیا  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : درک و  رارکت  ار  شفرح  هرابود  یماش  درم 
هدوب ام  نمـشد  ادـتبا  زا  هداوناخ  نیا  تسا و  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  رتخد  نیا  نزن ، ار  فرح  نیا  وت ! رب  ياو  .دـهد  تگرم  و 

.دنا

: دناوخ ار  رعش  نیا  داتسیا و  دیزی  يوربور  دمآ و  شیپ  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع 

دناد یم  ادخ  .دیدرک  تیذا  ار  ام  امـش  میدادن و  رازآ  ار  امـش  رگا  دینکن و  عمط  میدرک ، مارتحا  ار  امـش  ام  دیتفگ و  دـب  ام  هب  رگا  »
«. دیرادن نامتسود  رگا  مینک  یمن  تمالم  ار  امش  یلو  میرادن  تسود  ار  امش  ام  هک 

ناشنوخ تشک و  ار  اه  نآ  هک  ار  ییادخ  ساپـس  .دننک  تموکح  دنتـساوخ  یم  وت  دج  ردپ و  یلو  ییوگ ، یم  تسار  تفگ : دـیزی 
رد شرـس  رب  يدـید  هچنآ  مه  ادـخ  .دریگب  ارم  تموکح  تساوخ  تفرگ و  هدـیدان  ارم  قـح  درک و  محر  عـطق  وـت  ردـپ  .تخیر  ار 

.دروآ

دلاخ شرسپ  هب  دیزی   (1) «. تسا هدش  هتـشون  یهلا  ردق  اضق و  رد  دوش  یم  دراو  هک  یتبیـصم  ره  : » دـناوخ ار ) هیآ  نیا   ) داجـس ماما 
.دهد باوج  هچ  تسناد  یمن  دلاخ  .هدب  ار  شباوج  تفگ :
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مل رخص ! دنه و  هیواعم و  نبای  نیـسحلا : نب  یلع  لاقف  .ٍرِیثَک  ْنَع  اوُفْعی  ْمُکیِدیَأ َو  ْتَبَـسَک  اِمبَف  ٍهَبیِـصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  ام  دیزی َو  لاقف 
هدی یف  بازحألا  دحا و  ردب و  موی  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  يدج  ناک  دقل  دلوت و  نأ  لبق  نم  يدادجأ  یئابآل و  هرمإلا  هّوبنلا و  لزت 

: لوقی نیسحلا  نب  یلع  لعج  مث  .رافکلا  تایار  امهیدیأ  یف  كدج  كوبأ و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هیار 

: مکل یبنلا  لاق  ذإ  نولوقت  اذام 

؟ ممالا رخآ  متنأ  متلعف و  اذام 

يدقتفم دعب  یلهأب  یترتعب و 

مدب اوجّرض  مهنم  يراسا و  مهنم 

؟ یتمومع یخأ و  یتیب و  لهأ  یبأ و  نم  تبکترا  يذلا  ام  و  تعنص ؟ اذام  يردت  ول  ّکنإ  دیزی ! ای  کلیو  نیـسحلا : نب  یلع  لاق  مث 
باب یلع  ابوصنم  همطاف  یلع و  نب  نیـسحلا  یبأ  سأر  نوکیأ  روبثلا  لـیولاب و  توعد  لاـمرلا و  تشرتفا  لاـبجلا و  یلإ  تبرهل  نذإ 

.همایقلا مویل  ًادغ  سانلا  عمج  اذإ  همادنلا  يزخلاب و  دیزی ! ای  رشباف  مکیف ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هعیدو  وه  مکتنیدم و 

نب یلع   (1) «. درذـگ یم  اه  یلیخ  زا  ادـخ  هزاـت  .تسا  ناـتدوخ  ياـهراک  رطاـخ  هب  دـیآ  یم  ناترـس  رب  هچ  ره  : » تفگ دـیزی  دوخ 
ناردپ و ِنآ  زا  تراما  توبن و  هتسویپ  ییایب ، ایند  هب  وت  هک  نآ  زا  شیپ  نایفسوبا )  )= رخص دنه و  هیواعم و  رسپ  يا  تفگ : نیـسحلا 

رفک مچرپ  هدوب و  بلاط  یبا  نب  یلع  مدج  تسد  هب  بازحا  دحا و  ردب و  ياه  گنج  رد  ادخ  لوسر  مچرپ  .تسا  هدوب  نم  دادـجا 
: دومرف ار  رعش  نیا  هاگ  نآ  .تسا  هدوب  وت  دج  ردپ و  تسد  هب 

ما هداوناخ  ترتع و  اب  نم  گرم  زا  دعب  دـیدوب ، نامّزلارخآ  تما  هک  امـش  دـیوگب : امـش  هب  ربمایپ  یتقو  تشاد  دـیهاوخ  یباوج  هچ  »
يا و هدرک  هچ  ینادـب  رگا  دـیزی ! يا  وت  رب  ياو  دـیدرک .» هتـشغآ  ناشنوخ  هب  ار  يا  هدـع  دـیدرک و  ریـسا  ار  يا  هدـع  دـیدرک ؟ هچ 

هلان یتسـشن و  یم  نیمز  رب  یتخیرگ و  یم  اه  هوک  هب  يا ، هدش  نم  ياهومع  ردارب و  هداوناخ و  ردپ و  هب  تبـسن  يراک  هچ  بکترم 
لوسر تناما  وا  هک  یتروص  رد  دشاب  هتخیوآ  ناترهش  هزاورد  رب  مالسلا  امهیلع  همطاف  رسپ  نیسح  رس  دیاب  ایآ  .يدرک  یم  هجـض  و 

.دوب دهاوخ  تیارب  ینامیشپ  يراوخ و  دننک ، عامتجا  مدرم  هک  تمایق  يادرف  دیزی ! يا  تسام !؟ نایم  رد  هَّللا 
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همارک نب  دمحم  نب  نسحملا  دعس  وبأ  مالسإلا  خیش  انربخأ  ناتسهد  نم  یلإ  بتک  امیف  دمحأ  نب  دوعـسم  مامإلا  خیـشلا  انربخأ  - 32
يراسلا بدؤملا  دمحم  نب  نسحلا  دمحم  وبأ  انربخأ  روباسینب  يزاجلا  نب  رمع  صفح  وبأ  انربخأ  دماح  وبأ  خیـشلا  انربخأ  یمـشجلا 

نم خیـش  نع  يزامرحلا  نع  یکملا  انثدح  يدزألا  دیرد  نب  دمحم  رکب  وبأ  انربخأ  يرجحلا  دـمحأ  نب  دـمحم  نیـسحلا  وبأ  انثدـح 
تـسط یف  هیدـی  نیب  نیـسحلا  سأر  ناک  هیواعم و  نب  دـیزی  یلع  همرح  نیـسحلا و  سأر  لخدا  امل  لاق : هفوکلا  لـهأ  نم  میمت  ینب 

، لعف ناک  ام  دـمحأ  ینب  نم  هلوق : یلإ  تاـیبألا  رکذ  اودهـش و  ردـبب  یخایـشأ  تیل  لوقی : هدـی و  یف  هرـصخمب  هاـیانث  تکنی  لـعج 
یلع مالـسلا  هالـصلا و  نیملاعلا و  بر  هَّلل  دمحلا  تلاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنب  همطاف  اهما  یلع و  تنب  بنیز  تماقف 

ای تننظأ  .َنُؤِزْهَتْـسی  اِهب  اُوناک  هَّللا َو  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َهَِبقاع  َناک  َُّمث  لوقی : ذإ  یلاعت  هَّللا  قدص  نیلـسرملا  دیس 
هیلع کب  اناوه و  هَّللا  یلع  انب  نأ  يراسألا  قاست  امک  قاـسن  انحبـصأ  ءامـسلا و  قاـفآ  ضرـالا و  راـطقأ  اـنیلع  تذـخأ  ثیح  دـیزی !

هقسوتسم و کل  ایندلا  تیأر  نیح  ارورـسم  نالذج  کفطع  یف  ترظن  کفنأب و  تخمـشف  هدنع  كرطخ  مظعل  کلذ  ّنأ  و  همارک ؟
! الهم الهمف  انناطلس  انکلم و  کل  افص  نیح  هقستم و  رومألا 

دـندروآ و هیواعم  نب  دـیزی  شیپ  ار  شا  هداوناخ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رـس  یتقو  هک  هدرک  لـقن  میمت  ینب  هلیبق  زا  یفوک  يدرمریپ 
هَّللا لوسر  تنب  همطاف  رتخد  یلع و  رتخد  بنیز ، .دـناوخ  ار  راعـشا  نآ  درک و  شیوربور  تشت  لخاد  رد  رـس  ندز  هب  عورـش  دـیزی 

: درک ینارنخس  نینچ  تساخرب و  مالسلا  مهیلع 

ِماجنارـس دیامرف : یم  هک  تسا  هتفگ  تسار  ادـخ  .ناربمایپ  دیـس  رب  مالـس  دورد و  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادـخ  ساپس 
یم هرخـسم  ار  تاـیآ  نآ  مه  نآ  زا  شیپ  دـننک و  بیذـکت  ار  یهلا  تاـیآ  هک  تسا  نآ  دـندرک  تسیاـشان  ياـهراک  هـک  یناـسک 

هک میا  هداتفا  يزور  هب  ام  يا و  هتفرگ  گنت  ام  رب  ار  نامـسآ  ياه  قفا  نیمز و  فارطا  نوچ  يا  هدرک  ناـمگ  دـیزی ! يا   (1) .دندرک
دزن وت  ماـقم  تمظع  رطاـخ  هب  عضو  نیا  و  یتسه ؟ زیزع  وا  دزن  وت  میتسه و  راوخ  مه  ادـخ  شیپ  میوش ، یم  هدـنار  ناریـسا  نوچمه 

تسد رد  ار  ایند  هک  ماگنه  نیا  رد  .يرگن  یم  ینامداش  رورغ و  اب  دوخ  فارطا  هب  يا و  هدرک  داب  ار  تا  ینیب  ور  نیا  زا  تسادخ !؟
! مارآ شاب ، مارآ  هدمآ ، تتسد  هب  یتحار  هب  تسام  قح  هک  یتنطلس  تموکح و  ینیب و  یم  دارم  قفو  رب  ار  اهراک  مار و  دوخ 
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؟ ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  ًاْمثِإ َو  اوُدادْزِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحی  َو ال  یلاعت : هَّللا  لوق  تیسنأ 

نههوجو تیدبأ  نهروتـس و  تکته  دق  ایابـس ؟ هَّللا  لوسر  تانب  کقوس  كءامأ و  كرئارح و  كریدخت  ءاقلطلا ! نبای  لدعلا  نمأ 
سیل فیرـشلا  ینّدلا و  دیعبلا و  بیرقلا و  نههوجو  حفـصتی  لقانملا و  لهانملا و  لهأ  ّنهفرـشتسی  دـلب و  یلإ  دـلب  نم  نهب  يدـحی 

؟ ءادهشلا ءامدب  همحل  تبن  ءادعسلا و  دابکأ  هوف  ظفل  نمم  هبقارملا  یجرت  فیک  یمح و  نهتامح  نم  یلو و ال  نهلاجر  نم  نهعم 

تلهم اه  نآ  هب  هکلب  تسا  ناشعفن  هب  نانآ  هب  ام  نداد  تلهم  هک  دنربم  نامگ  نارفاک  هک  يا  هدرک  شومارف  ار  دـنوادخ  نخـس  ایآ 
(1) .دوب دهاوخ  اه  نآ  يارب  يراب  تّفخ  باذع  دنهد و  شیازفا  ار  ناشناهانگ  ات  میهد  یم 

هب ار  ادـخ  لوسر  نارتخد  ینک و  ظـفح  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  هدرب  دازآ و  ناـنز  هک  تسا  هنـالداع  اـیآ   (2)! ناگدشدازآ دنزرف  يا 
دننار و یم  يرهش  هب  يرهش  زا  ار  نانآ  ِنارتش  .يا  هدرک  راکشآ  ار  ناشتروص  هدیرد و  ار  نانآ  باجح  يزادنا ؟ هار  ریـسا  تروص 

نایم زا  یتسرپرـس  .دـنرگن  یم  ناشتروص  هب  فیرـش  تسپ و  کیدزن و  رود و  دـننک و  یم  هاگن  نانآ  هب  اه  لزنم  اه و  يدابآ  مدرم 
(3) و دندرک باترپ  ار  نادنمتداعـس  رگج  هک  یناسک  زا  هنوگچ  هتبلا  .تسین  ناشهارمه  دـنک ، عافد  نانآ  زا  هک  یلیماف  ناشنادرم و 
فنشلاب و انیلإ  رظن  نم  تیبلا  لهأ  انـضغب  یف  أطبتـسی  فیک ال  و  دور ؟ یم  تبقارم  دیما  تسا ، هدییور  نادیهـش  نوخ  اب  ناشتـشوگ 

؟ مظعتسم مثأتم و ال  ریغ  لوقی  مث  ناغظألا ؟ نحإلا و  نآئنشلا و 

احرف اّولهتسا  اّولهأل و 

لشت دیزی ال  ای  اولاق  ّمث 

ءامد کتقارإب  هفأشلا  تلـصأتسا  هحرقلا و  تأکن  دـق  کلذ و  لوقت  فیک ال  و  کترـصخمب ؟ اهتکنت  هَّللادـبع  یبأ  ایانث  یلع  ًاـینحنم 
ندوتل مهدروم و  اکیـش  ندرتلف و  مهیدانت  تمعز  کخایـشأب ؟  (4) تفتهأ بلطملا ؟ دـبع  لآ  نم  ضرألا  موجن  دـمحم و  لآ  هیرذ 

لتق انءامد و  کفـس  نمب  کبـضغ  لـلحا  اـنملظ و  نمم  مقتنا  اـنقحب و  ذـخ  مهّللا ! .تلق  اـم  تلق  نکت  مل  تمکب و  تللـش و  کـنأ 
كاهتنا هتیرذ و  ءامد  کفـس  نم  تلمحت  امب  هَّللا  لوسر  یلع  ّندرتل  کمحل و  ّالإ  تززج  كدـلج و ال  ّالإ  تیرف  اـم  هَّللاوف  اـنتامح 

مهقحب مهل  ذخأی  مهثعش و  ملی  مهلمش و  یلاعت  هَّللا  عمجی  ثیح  کنمصاخیل  هترتع و  هتمحل و  یف  هتمرح 

ص:218

هیآ 178. نارمع ، لآ  هروس  . 250 - 1
ار ترضح  نآ  لاس  زا 20  شیب  هک  هیما  ینب  شیرق و  صوصخ  هب  شنانمـشد  هب  درک ، حتف  ار  هکم  ادخ  لوسر  هک  ینامز  . 251 - 2

ناسنا وت  نوچ  یکین ، هب  دـنتفگ  منک ؟ راتفر  هنوگچ  امـش  اب  دـینک  یم  رکف  دومرف : دـندوب ، هدرک  هلباـقم  مالـسا  اـب  دـندوب و  هدرزآ 
یم ربماـیپ  هک  دوـب  یلاـح  رد  نیا  یبوقعیلا 2/60 .} خـیرات  ماـشه 2/412 ؛ نبا  هریـس   } دیـشاب دازآ  دـیورب و  دومرف  .یتسه  یمیرک 

راتفر ناشنارادمدرس  اب  دندرک ، شا  هیرذ  اب  اهدعب  هک  نآ  زا  رتدب  دنارذگب و  غیت  مد  زا  ار  دوخ  یلـصا  نافلاخم  مک  تسد  تسناوت 
نانآ نیرت  مهم  هک  شیرق  هرابرد  ءاقلطلا » متنا   » هژاو .دیـشخب  مه  ار  مادـعا  هب  ناموکحم  هک  تشکن  ار  سک  چـیه  اهنت  هن  اما  دـنک 
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.دنمانب اقلط »  » ار هیما  ینب  نادناخ  هیواعم و  اهدعب  دش  ببس  دندوب  شنادناخ  نایفسوبا و 
هزمح رگج  دُحا ، گنج  زا  سپ  دش  ببـس  شا  هنیک  تدش  هک  راوخ  رگج  هب  موسوم  دیزی و  گرزب  ردام  دـنه ، هب  هراشا  . 252 - 3

{. يزاغملا 2/286 ك.ر :  } درک باترپ  ار  نآ  دروخب ، تسناوتن  نوچ  یلو  دریگب  نادند  هب  ار  ادهشلا  دیس 
.فتهتا یلصا : نتم  رد  . 253 - 4
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مراهچ تمسق 

یب راختفا و  اب  هاگ  نآ  هتسیرگن و  هنیک  ضغب و  ینمشد و  مشخ و  دید  اب  ام  هب  هک  یـسک  دیآ  هاتوک  تیب  لها  ام  ضغب  رد  روط  هچ 
: دیوگ یم  یتیمها  چیه 

رب یتسد  بوچ  اب  يوش و  یم  مخ  هاگ  نآ  دـنتفگ »! یم  دازیرم  تسد  نم  هب  دـندرک و  یم  یلاحـشوخ  دـندوب و  نم  ناکاین  شاـک  »
ربماـیپ و هیرذ  نوخ  نتخیر  اـب  يا و  هدرک  زاـب  ار  هنهک  مخز  هک  ییوـگن  روـط  نیا  ارچ  ینز ؟ یم  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبا  نادـند 

یم ادـص  ار  اه  نآ  هک  يراد  نامگ  ینک و  یم  ادـن  ار  دوخ  ناگرزب  ایآ  يا ؟ هدـنک  ار  نانآ  هشیر  بلطملادـبع ، نادـناخ  ناـگراتس 
اه فرح  نیا  لال و  تنابز  دوب و  لش  تتسد  هک  درک  یهاوخ  وزرآ  تفر و  یهاوخ  خزود )  ) دنتفر نانآ  هک  ییاج  هب  مه  وت  ینز !؟

تخیر و ار  ام  نوخ  هک  نآ  رب  ار  دوخ  بضغ  .ریگب  ماقتنا  درک  متـس  ام  هب  هک  یـسک  زا  ناتـسب و  ار  اـم  قح  اـهلاراب ! .يدوب  هدزن  ار 
هدرک هراپ  هراپ  ار  دوخ  تشوگ  يا و  هدـیرب  ار  دوخ  تسوپ  راک ) نیا  اب   ) هک مسق  ادـخ  هب  دـیزی ) يا   ) .راد اور  تشک ، ار  ام  نادرم 
دراو هَّللا  لوسر  رب  يا ، هتـشاد  اور  یتمرح  یب  وا  ترتع  نت و  ياه  هراـپ  هب  يا و  هتخیر  ار  ربماـیپ  هیرذ  نوخ  هک  لاـح  نیمه  اـب  .يا 

رب وت  اب  همـصاخم  هب  دنهاوخب ، ار  دوخ  قح  دنیادزب و  يور  زا  رابغ  دنک و  عمج  ار  نانآ  ادـخ  تمایق ) رد   ) هک هاگ  نآ  .دـش  یهاوخ 
تساخ دنهاوخ 
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ًاریهظ لیئربجب  ًامصخ و  دمحمب  ًامکاح و  هَّللاب  کبـسحف  .َنُوقَزْری  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  هَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَت  َو ال 
یلع ترج  نئل  ًاْدنُج و  ُفَعْضَأ  ًاناکَم َو  ٌّرَش  مکیأ  ًالََدب و  َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  نأ  نیملـسملا  باقر  نم  کنّکم  کل و  لّوس  نم  ملعیـس  و 

الأ يرح  رودـصلا  يربـع و  نویعلا  نکل  کـخیبوت  ربکتـسأ  کـعیرقت و  مظعتـسأ  كردـق و  رغـصتسأل  ینإـف  کـتبطاخم  یهاودـلا 
نم بلحتت  هاوفألا  کلت  انئامد و  نم  فطنت  يدـیألا  کلتف  ءاقلطلا  ناطیـشلا  بزحب  ءاـبجنلا  هَّللا  بزح  لـتقل  بجعلا  لـک  بجعلاـف 

اکیـش اندـجتل و  ینغم  انتذـختا  نئلف  لعارفلا  اهمؤت  بائذـلا و  اـهوفعت  لـساوعلا و  اـهباتنت  یکاوزلا  رهاوطلا  ثثجلا  کـلت  اـنموحل و 
کیعس و عسا  كدیک و  دکف  لوعملا  هیلع  یکتشملا و  هَّللا  یلإف  ِدِیبَْعِلل  ٍمَّالَِظب  َسَیل  َهَّللا  َّنَأ  كادی َو  تمدق  ام  ّالإ  دجت  نیحامرغم ال 

كدهج بصان 

یفاک وت  يارب   (1) .دنروخ یم  يزور  دوخ  راگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  هکلب  دنناگدرم  ادـخ ، هار  رد  ناگدـش  هتـشک  هک  ربم  نامگ  و 
يزاس هنیمز  وت  يارب  هک  نآ  .تسوا  ناـبیتشپ  لـییربج  وت و  مصخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تسازج و  زور  مکاـح  ادـخ  هک  تسا 

دیهاوخ دـنراد و  یـشاداپ  دـب  ناـملاظ ، هک  تسناد  دـهاوخ  يدوز  هب  هیواـعم ،) ینعی   ) درک راوس  ناناملـسم  هدرگ  رب  ار  وت  دوـمن و 
مه وت  اب  هک  هدناسر  اجنادـب  ارم  هایـس  ياه  تبیـصم  هچرگ   (2) .تسا رت  ناوتان  ناترکـشل  دیراد و  يرتدب  هاگیاج  ناتمادک  دـیمهف 

نایرگ اه  مشچ  هتبلا  .مناد  یم  مزال  مهم و  ار  تندرک  شنزرس  ندیبوک و  مرامـش و  یم  کچوک  رایـسب  ار  وت  نم  یلو  موش ؛ نخس 
هتـشک ناطیـش  بزح  ناگدـشدازآ  تسد  هب  اه ) یهللا  بزح   ) ادـخ بزح  يابجن  هک  تسا  بیجع  ًاـعقاو  .تسا  نازوس  اـه  هنیـس  و 
شین هب  ار  كاپ  ياهدـسج  نیا  اـه  گرگ  دـکم و  یم  اـم  تشوگ  زا  اـه  ناـهد  نآ  دـکچ و  یم  اـه  تسد  نآ  زا  اـم  نوخ  .دـنوش 

ام راکهدب  ار  دوخ  يدوز  هب  يا ، هتفرگ  تمینغ  هب  ار  ام  زورما  رگا  .دنناور  وس  نادب  اهراتفک  هچب  و  دـنلام ! یم  كاخ  هب  هدیـشک و 
یم تیاکش  ادخ  يوس  هب  ام  .تسین  راکمتـس  شناگدنب  رب  دنوادخ  دیمهف و  یهاوخ  ار  تلامعا  هجیتن  نامز ، نآ  رد  دید و  یهاوخ 

؛ دنبب راک  هب  ار  دوخ  ریذپان  یگتسخ  ششوک  نکب و  ار  تشالت  شَکب و  ار  دوخ  ياه  هشقن  مه  وت  .مینک  یم  هیکت  وا  رب  میرب و 

ص:220

هیآ 169. نارمع ، لآ  هروس  . 254 - 1
.میرم هروس  فهک و 75  هروس  هیآ 50  زا  یتمسق  . 255 - 2
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و دنف ! ّالإ  کیأر  لهف  اهرانـش  کنم  بیغت  اهراع و ال  کنع  ضحرت  اندمأ و ال  كردت  انیحو و ال  تیمت  انرکذ و ال  وحمت  هَّللاوف ال 
.َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُهَنَْعل  الَأ  يدانملا : يدانی  موی  ددب ! ّالإ  کلمش  و  ددع ! ّالإ  کمایا 

مهل بجوی  باوـثلا و  مهل  لـمکی  نأ  هَّللا  لأـسأ  هرفغملا و  هداهـشلاب و  اـنرخآل  همحرلا و  هداعـسلاب و  اـنلّوأل  متخ  يذـلا  هَّلل  دـمحلاف 
: دیزی لاقف  .ریصنلا  معن  یلوملا و  معن  لیکولا  معن  هَّللا و  انبسح  دود و  میحر و  هنإ  هفارشلا  انب  متخی  بآملا و  نسح  دیزملا و 

حئاوص نم  دمحت  هحیص  ای 

حئاونلا یلع  حونلا  نوهأ  ام 

! اورج ءوس  بلک  نم  ذختت  ال  هل : اولاقف  مهب ؟ عنصی  اذام  ماشلا  لهأ  راشتسا  مث 

ار گنن  نیا  یناوت  یمن  یـسرب و  ام  ماقم  ياهتنم  هب  ینک و  دوبان  ار  ام  یحو  يربب و  نیب  زا  ار  ام  دای  یناوت  یمن  هک  مسق  ادخ  هب  اما 
هرامـش هب  تا  یگدنز  دوش و  دوبان  وت  ياه  ینزیار  هک ) تشذـگ  دـهاوخن  يزیچ   ) .يربب نیب  زا  ار  شا  یتشز  ینک و  كاپ  دوخ  زا 

(1) .داب ناراکمتس  رب  نیرفن  دروآ : رب  گناب  يدانم ، هک  زور  نآ  ار ) تمایق  روآ  دای   ) .ددرگ هدنکارپ  تعمج  دتفا و 

هب ار  ام  هداوناخ  نیرخآ  راک  نایاپ  داد و  رارق  تداعـس  يراگتـسر و  اب  ار  ام  نادناخ  صخـش  نیلوا  رمع  نایاپ  هک  ار  يادـخ  ساپس 
تفارـش و .دهد  تبقاع  نسح  دنک و  اطع  شیپ  زا  شیب  دنک و  لماک  هیقب  يارب  ار  باوث  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  .ترفغم  تداهش و 

.تسا يروای  تسرپرس و  لیکو و  بوخ  تسا و  یفاک  ادخ  ام  يارب  .تسا  زرو  رهم  نابرهم و  وا  هک  دنک  مامت  ام  هب  ار  یگرزب 

هحون ردق  هچ  تسا و  هدیدنسپ  رادغاد ، نانز  زوس  هلان و  ردق  هچ  : » هک دناوخ  ار  رعش  نیا  دیزی  مالسلا ، اهیلع  بنیز  نانخـس  زا  سپ 
نیا زا  دـنتفگ  یخرب  .دـنک  راتفر  هنوگچ  تیب  لها  ناریـسا  اب  هک  درک  تروشم  نایماش  اب  سپـس   (2) «. تسا ناسآ  ناـنآ  يارب  يرگ 

راذگن یقاب  ار  یسک  هداوناخ 

ص:221

هیآ 18. دوه ، هروس  . 256 - 1
دیرگنب هنومن  يارب  .تسا  تحار  رادـغاد  نانز  يارب  گرم  ردـق  هچ  ینعی  .تسا  هدـمآ  توملا » نوها  ام  ، » رگید عبانم  رد  . 257 - 2

.3/419 فارشالا ، باسنا  هب 

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 267 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_221_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_221_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1)

.هنیدملا یلإ  مهّدرب  رمأف  .هعنصاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  مهب  هعنصی  ناک  ام  رظنا  ریشب : نب  نامعنلا  لاقف 

هللا یلـص  یبنلا  ّمع  هزمح  دهـشتسا  امل  دحا  موی  اهأشنأ  يرعبزلا  نب  هَّللادبعل  یه  هیواعم  نب  دیزی  اهدـشنأ  یتلا  تایبألا  مکاحلا : لاق 
: اهنمف هلیوط  هدیصق  یه  نیملسملا و  نم  هعامج  هلآو و  هیلع 

لقف تئش  ام  نیبلا  بارغ  ای 

لعف دق  ارمأ  بدنت  امنإ 

يدمّرشلل ریخلل و  نإ 

لبق هجو و  کلذ  الک  و 

مهنیب ساسخ  تایطعلا  و 

لقم رثم و  ربق  ءاوس  و 

لئاز میعن  شیع و  لک 

لکب نبعلی  رهدلا  تانب  و 

هیآ ینع  ناسح  اغلبأ 

للغلا اذ  یفشی  رعشلا  ضیرقف 

همجمج نم  نزحلا  یف  يرت  مک 

لجر تنیبا و  دق  فکأ  و 

تبلس ناسح  لیبارس  و 

لزتملا یف  اوکلها  هامک  نع 

دیس میرک  نم  انلتق  مک 

لطب مادقم  نیدجلا  دجام 
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عراب مرق  هدجنلا  قداص 

لسألا عقو  يدل  ثاتلم  ریغ 

اهنکاس ام  سارهملا  لسف 

لجحلاک مهاه  فاحقأ و  نیب 

اودهش ردبب  یخایشأ  تیل 

لسألا عقو  نم  جرزخلا  عزج 

اهکرب ءابقب  تکح  نیح 

لشألا دبع  یف  لتقلا  ّرحتسا  و 

هنیدـم هب  ار  اه  نآ  داد  روتـسد  دـیزی  .نک  لمع  روط  ناـمه  هدوب و  هنوگچ  ناـنآ  اـب  ربماـیپ  راـتفر  نیبب  تفگ : ریـشب  نب  ناـمعن  اـّما 
.دننادرگرب

يومع هزمح  تداهـش  زا  سپ  دـُحا  گنج  رد  هک  تسا  يرعبز  نب  هَّللادـبع  زا  دـناوخ ، دـیزی  هک  يراعـشا  دـیوگ : يروباشین  مکاح 
تسا ینالوط  هدیصق  نیا  .دورس  ناناملسم  زا  یهورگ  ربمایپ و 

ص:222

ینمـشد نداد  ناشن  يارب  میتسین  نآ  همجرت  هب  لیام  هک  نیا  اب  تسا و  لثملا  برـض  ًاورَج » ٍءوس  بلک  نم  ذـختتال   » هلمج . 258 - 1
: دیوگ یم  لَثم  نیا  .تسا  گس  بلک ، تسا و  ناویح  هلوت  يانعم  هب  ورج »  » .دوش هراشا  نآ  هب  تسین  دـب  ربمایپ ، نادـناخ  اب  نایماش 
هلآو و هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  صخـش  اب  نایماش  یخرب  ینمـشد  تراـسج و  یبدا و  یب  تدـش  .ریگن  هلوت  راـه ، دـب و  ِگـس  زا 

.دوش یم  راکشآ  لَثَملا  برض  نیا  باختنا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  وا و  نادناخ 
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(1).

اصقر مکاذ  دنع  اوفخ  مث 

لبجلا یف  ودعت  نافحلا 2  صقر 

مهفارشأ نم  فعضلا  انلتقف 

لدتعاف ردب  لیم  انلدع  و 

اننأ الإ  سفنلا  مولأ  ال 

لعتفملا انلعفل  انررک  ول 

مهماه ولعت  دنهلا  فویسب 

لهن دعب  اهدرون  اللع 

: لاقف يراصنألا  تباث  نب  ناسح  هباجأف 

هعقو يرعبزلا  نبای  تبهذ 

لدع ول  اهیف  لضفلا  انم  ناک 

مکنم انلن  متلن و  دقلف 

لود انایحأ  برحلا  كاذک  و 

هقداص هّدش  انددش  ذإ 

لبجلا حفس  یلإ  مکانأجأف 

مکباقعأ یلع  نّولوت  ذإ 

لسرلا هابشأ  بعشلا  یف  ًابره 

مهفاتکأ یف  فایسألا  عضن 

لهن دعب  اللع  يوهن  ثیح 
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مکهاتسأ نم  حییضتلا  جرخت 

لضعلا نلکأی  بینلا  حالسک 

الملا نانجک  لیطانخب 

لهی سانلا  نم  هوقالی  نم 

دحاو ماقم  یف  انخدشف 

لحتنملا ریغ  نیعبس  مکنم 

مهدادعأ مکنم  انرسأ  و 

لجحلا تالفأ  لثم  انفرصناف 

هعاس یشب ء  انوقوفی  مل 

لشف دهجب و  اولو  نأ  ریغ 

هعزجن ذإ  بعشلا  انع  قاض 

لحرلا هنم و  طرفلا  انألم  و 

مهلاثمأ متسل  لاجرب 

لزنف ارصن  لیربج  مهدآ 

یقتلاب ردب  موی  انولع  و 

لسرلا قیدصت  هَّللا و  هعاط 

مهنم سأر  ّلک  انلتق  و 

لفر حاجحج  ّلک  انعرص  و 

یهتنا یتح  یشم  نم  ءاوس  ال 

لحف دلخلا  هّنج  هاطخب 
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اهل رانلا  تکح  بالک  و 

لبه لیو و  توص  اهاظل  یف 

دهاش ًاقح  هَّللا  لوسر  و 

لبهب يدانتلا  ردب و  موی 

هروع شیرق  یف  انکرت  دق 

لثم ثیداحأ  ردب و  موی 

مهعمج شیرق  نم  انکرت  و 

لمهلا بصخلا  یف  عّمج  ام  لثم 

دجام فیرشل  فیرش  و 

لسألا عقو  يدل  هیلابن  ال 

اهتسا دلو  مکلاثمأ  نحن ال 

لزن سأبلا  اذإ  سابلا  رضحن 

ص:223

همجرت رب  راتشون  نیا  يانب  هک  نآ  اب  .تسا  هدروآ  ار  تباث  نب  ناسح  هیباوج  نینچمه  هدیـصق و  نیا  زا  یتمـسق  یمزراوخ  . 259 - 1
هیلع نیـسح  ماما  لتقم  هب  یطاـبترا  چـیه  اریز  مینک ؛ یم  رظن  فرـص  رعـش  نیا  همجرت  زا  ًءانثتـسا  تسا ، هدوب  اـهزجر  راعـشا و  همه 

راعشا يارب  يزاس  لداعم  همجرت و  هک  میرذگب  نیا  زا  .دش  همجرت  دیزی  نابز  زا  رعـش  نیا  زا  یـشخب  هک  نیا  نمـض  .درادن  مالـسلا 
اما دـناد  یم  يرعبز  نبا  زا  ار  راعـشا  نیا  يروباشین  مکاح  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  .تساسرف  تقاـط  يراـک  یبرع ، تخس 

دیزی راعـشا  هیجوت  ددص  رد  مه  وا  تسادیپ  .درادن  دوجو  تسا  هدناوخ  دیزی  هچنآ  زا  یـشخب  دـنک ، یم  لقن  وا  زا  هک  يراعـشا  رد 
.دهد یم  تبسن  يرعبز  نبا  هب  ار  راعشا  همه  هک  هدوب 
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هَّللا و دمحف  ربنملا  بیطخلا  دعـصف  مالّـسلا  امهیلع  یلع  هیبأ  نیـسحلل و  ئواسم  سانلل  رکذـیل  بیطخ  ربنمب و  رمأ  دـیزی  ّنأ  يور : و 
! بطاخلا اهیأ  کلیو  نیـسحلا : نب  یلع  هب  حاصف  دـیزی  هیواـعم و  ظـیرقت  یف  بنطأ  نیـسحلا و  یلع و  یف  هعیقولا  رثکأ  هیلع و  ینثأ 

تاملکب ملکتأف  داوعألا  هذه  دعصأ  یتح  یل  نذئا  دیزی ! ای  لاق : مث  رانلا  نم  كدعقم  أوبتف  قلاخلا ؟ طخـسب  قولخملا  اضر  تیرتشا 
لاقف ائیش  هنم  عمـسن  انّلعلف  دعـصیل  هل  نذئا  نینمؤملا ! ریمأ  ای  سانلا : لاقف  دیزی  یبأف  باوث  رجأ و  نیـسلاجلا  ءالؤهل  اضر و  هَّلل  نهیف 

دق تیب  لهأ  نم  ّهنإ  لاقف : اذه ؟ نسحی  ام  ردق  ام  و  اولاقف : نایفس  یبأ  لآ  هحیضف  یتحیضفب و  ّالإ  لزنی  مل  اذه  ربنملا  دعص  نإ  مهل :
لجوأ نویعلا و  اهنم  یکبأ  هبطخ  بطخ  مث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دمحف  ربنملا  دعصف  .دوعصلاب  هل  نذأ  یتح  هب  اولازی  مل  اقز و  ملعلا  اّوقز 

یف هبحملا  هعاجشلا و  هحاصفلا و  هحامسلا و  ملحلا و  ملعلا و  انیطعا  عبسب : انلـضف  اتـس و  انیطعا  سانلا ! اهیأ  اهیف : لاقف  .بولقلا  اهنم 
نینمؤملا بولق 

مالسلا هیلعداجس  ماما  هبطخ 

لوا تمسق 

.دنک ییوگدـب  مالـسلا  امهیلع  یلع  شردـپ  نیـسح و  زا  مدرم  يارب  هک  داد  وتـسد  ار  نارنخـس  دـندروآ و  يربنم  داد  روتـسد  دـیزی 
نب یلع  .درک  لیلجت  دیزی  هیواعم و  زا  درک و  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  یلع و  زا  يدایز  ییوگدب  یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ  نارنخس 

خزود تهاگیاج  يدیرخ ؟ وا  قلاخ  مشخ  اب  ار  ادخ  هدنب  يدونشخ  نارنخس ! يا  هک  دیشک  دایرف  وا  رـس  رب  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا 
نارـضاح دشاب و  نآ  رد  ادخ  ياضر  هک  یبلاطم  مور و  الاب  اه  بوچ  نیا  رب  هدب  هزاجا  نم  هب  دومرف : درک و  دیزی  هب  ور  سپـس  .داب 

دیزی .دیوگب  ام  يارب  یبلاطم  دیاش  هدب  هزاجا  وا  هب  نانمؤمریما ! يا  دنتفگ : مدرم  اما  تفریذپن ، دـیزی  .میوگب  دـنربب ، یـشاداپ  رجا و 
دناوتب نیا  تسا  دیعب  دـنتفگ : .دـنک  اوسر  ار  نایفـسوبا  نادـناخ  نم و  هک  نیا  رگم  دـمآ  دـهاوخن  نییاپ  دور ، ربنم  رب  وا  رگا  تفگ :
رارـصا مدرم  دنا -  هدیـشچ  یبوخ  هب  ار  نآ  و   - هدش قیرزت  نآ  هب  ملع  هک  تسا  يا  هداوناخ  زا  وا  تفگ : دـیزی  .دـنزب  فرح  بوخ 

ار اه  مشچ  هک  درک  ینارنخس  نانچ  دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  شیاتس  ساپس و  تفر و  ربنم  رب  ماما  .داد  هزاجا  دیزی  هک  نآ  ات  دندرک 
: تسا نینچ  وا  هبطخ  زا  یشخب  .دنازوس  ار  اه  لد  درک و  نایرگ 

:( زا دـنترابع  دـنا  هداد  ام  هب  هک  شـش  نآ   ) .میا هدـش  هداد  يرترب  نارگید  رب  زیچ  تفه  اب  هدـش و  اـطع  زیچ  شـش  اـم  هب  مدرم ! يا 
.نانمؤم ياه  لد  رد  ام  تبحم  تعاجش و  تحاصف ، ششخب ، يرابدرب ، شناد ،

ص:224
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ءاسن هدیـس  انم  لوسرلا و  دسأ  هَّللا و  دسأ  انم  رایطلا و  انم  قیدصلا و  انم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصًادمحم  راتخملا  یبنلا  انم  ّنأب  انلـضف  و 
یبسحب و هتأبنأ  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نمف  هّنجلا  لهأ  بابـش  ادیـس  همالا و  هذـه  اطبـس  انم  لوتبلا و  همطاـف  نیملاـعلا 

ریخ نبا  انأ  يدـترا  رزتئا و  نم  ریخ  نبا  انأ  ءادرلا  فارطأب  هاکزلا  لمح  نم  نبا  انأ  افـصلا  مزمز و  نبا  اـنأ  ینم  هکم و  نبا  اـنأ  یبسن :
يرسا نم  نبا  انأ  اوهلا  یف  قاربلا  یلع  لمح  نم  نبا  انأ  یبل  ّجح و  نم  ریخ  نبا  انأ  یعس  فاط و  نم  ریخ  نبا  انأ  یفتحا  لعتنا و  نم 
یلدتف اند  نم  نبا  انأ  یهتنملا  هردس  یلإ  لیئاربج  هب  غلب  نم  نبا  انأ  يرسأ  نم  ناحبسف  یصقألا  دجسملا  یلإ  مارحلا  دجـسملا  نم  هب 

یحوأ ام  لیلجلا  هیلإ  یحوأ  نم  نبا  انأ  امسلا  هکئالمب  یلص  نم  نبا  انأ  یندأ  وأ  نیسوق  باق  هبر  نم  ناکف 

( رفعج ، ) تسام زا  مالسلا ) هیلع  یلع   ) قیّدص تسام ، زا  هدیزگرب  ِربمایپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  هک  تسا  نآ  ام  ياه  تلیـضف  اّما 
نیا طبس  ود  .تسام  زا  مالسلا  اهیلع  نمادکاپ  همطاف  ناهج ، نانز  ِگرزب  تسام ، زا  ربمایپ  ریش  ادخ و  ریـش  هزمح ) ، ) تسام زا  رایط 

ار مبـسن  بسح و  دسانـش ، یمن  هک  ره  تسا و  هتخانـش  هک  هتخانـش  ارم  هک  ره  لاح ، .دنتـسه  ام  زا  تشهب  ناـناوج  دیـس  ود  تما و 
: میوگ یم  شیارب 

نیرتهب دنزرف  منم   (1) .درب یم  هقدص  ارقف  يارب  دوخ  يابع  اب  هک  منآ  دنزرف  نم  .میافـص  مزمز و  دنزرف  نم  .میانم  هکم و  دنزرف  نم 
فاوط و هک  یـسک  نیرتهب  دنزرف  منم   (2) .دش هنهرب  ياپ  دیشوپ و  شفک  هک  یسک  نیرتهب  دنزرف  منم  .دیـشوپ  هماج  ود  هک  یـسک 

منم .دش  راوس  قاُرب  رب  ّوج ، ياضف  رد  هک  یسک  دنزرف  منم  .تفگ  کیبل  درک و  جح  هک  یـسک  نیرتهب  دنزرف  منم  .دروآ  اجب  یعس 
هک یـسک  دـنزرف  منم  .درب  جارعم  هب  ار  وا  هک  نآ  تسا  هزنم  تفر و  جارعم  هب  یـصقالادجسم  ات  مارحلادجـسم  زا  هک  یـسک  دـنزرف 

دنزرف منم   (3) .تشادن يا  هلصاف  وا  اب  هک  دش  کیدزن  دنوادخ  هب  ردق  نآ  هک  یسک  دنزرف  منم  .درب  یهتنملاهردس  ات  ار  وا  لییربج 
.درک یحو  وا  هب  تساوخ  یم  هچنآ  گرزب ، يادخ  هک  یسک  دنزرف  منم  .دندناوخ  زامن  وا  رس  تشپ  نامسآ ، هکیالم  هک  یسک 

ص:225

.تسا رت  تسرد  نآ  دراد و  ربمایپ  يوس  زا  دوسالا  رجح  بصن  نایرج  هب  هراشا  هک  تسا  نکرلا » لمح   » رگید بتک  رد  . 260 - 1
.تسا روط  نیا  مه  نآ  ندروآ  نوریب  شفک و  ندیشوپ  هک  نانچ  دشاب ، مارحا  گنل  ود  زا  هیانک  ءادر  رازا و  ایوگ  . 261 - 2

هیانک هکلب  تسین ، يدام  یناکم و  یکیدزن  نآ  زا  روظنم  ًاعبط  یلو  رتم ، ود  دودح  نامک ، ود  هزادنا  هب  ینعی  نیسوق » باق  . 262 - 3
.تسا دایز  یلیخ  ندش  کیدزن  زا 
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نیب برـض  نم  نبا  انأ  هَّللا  ّالإ  هلإ  ال  اولاق : یتح  قلخلا  میطارخ  برـض  نم  نبا  انأ  یـضترملا  یلع  نبا  انأ  یفطـصملا  دـمحم  نبا  اـنأ 
هَّللاب رفکی  مل  نینح و  ردـبب و  لتاق  نیتلبقلا و  یّلـص  نیتعیبلا و  عیاـب  نیترجهلا و  رجاـه  نیحمرب و  نعط  نیفیـسب و  هَّللا  لوسر  يدـی 
جات نیدباعلا و  نیز  نیدهاجملا و  رون  نیملـسملا و  بوسعی  نیدحلملا و  عماق  نییبنلا و  ثراو  نینمؤملا و  حلاص  نبا  انأ  .نیع  هفرط 

انأ لیئاکیمب  روصنملا  لیئاربجب  دـیؤملا  نبا  انأ  نیملاعلا  بر  لوسر  نیـسای و  لآ  نم  نیمئاقلا  لضفأ  نیرباـصلا و  ربصأ  نیئاـکبلا و 
شیرق نم  یـشم  نم  رخفأ  نیبصانلا و  هءادعأ  دهاجملا  نیقراملا و  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  لتاق  نیملـسملا و  مرح  نع  یماحملا  نبا 

هَّللا یمارم  نم  مهس  نیکرـشملا و  ریبم  نیدتعملا و  مصاق  نیقباسلا و  مدقأ  نینمؤملا و  نم  هَّلل  باجتـسا  باجأ و  نم  لوأ  نیعمجأ و 
هَّللا نید  رصان  نیدباعلا  همکح  ناسل  نیقفانملا و  یلع 

كاخ هب  ار  نارفاک  ینیب  هک  یسک  دنزرف  منم  .مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  دنزرف  منم  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  دّمحم  دنزرف  منم 
ترجه ود  دیگنج ، یم  هزین  ود  اب  ریـشمش و  ود  اب  هَّللا  لوسر  روضح  رد  هک  یـسک  دنزرف  منم  .دنداد  رـس  ار  دیحوت  يادـن  ات  دـیلام 

دنزرف منم  .دشن  رفاک  ادخ  هب  يا  هظحل  (2) و  دیگنج نینح  ردـب و  رد  درازگ و  زامن  هلبق  ود  يوس  هب  .داد  ماجنا  تعیب  ود  (1) و  درک
، ناگدـننک تدابع  تنیز  ناگدـنمزر ، رون  ناناملـسم ، هکلم )  ) گرزب نادـحلم ، هدـنبوک  ناربمایپ ، ملع  ثراو  (3) و  نانمؤم نیرتهب 

، ناگدننکربص نیرتهب  ادخ ، يارب  ناکدننک  هیرگ  هلسلسرس 

.دوب شروای  لییاکیم  وا و  دیؤم  لییربج  هک  نآ  دنزرف  منم  .نایناهج  راگدرورپ  هداتسرف  ربمایپ و  نادناخ  زا  ناگدننک  دّجهت  نیرترب 
شتخس رس  نانمشد  اب  هک  وا  .دیگنج  نایجراخ  ناراکمتس و  نانکش و  تعیب  اب  درک و  یم  تیامح  ناناملـسم ، زا  هک  نآ  دنزرف  منم 
هدننکش ناناملسم ، نیرت  یمیدق  درک ، تباجا  ار  مالسا  هب  توعد  هک  یسک  نیتسخن  شیرق ، هلیبق  زا  درف  نیرتراختفا  اب  .درک  هزرابم 

، ادخ نید  روای  نادباع ، هنامیکح  نابز  ناقفانم ، رب  ادخ  ياهریت  زا  يریت  ناکرشم ، رگدوبان  نارگزواجت ،

ص:226

هیلع یلع  هک  میناد  یم  اـما  .تسا  هنیدـم  هب  ترجه  هـشبح و  هـب  ترجه  مالـسا ، ردـص  تاـیبدا  رد  ترجه  ود  زا  روـظنم  . 263 - 1
يونعم يدام و  ترجه  هب  ار  نآ  رگم  .تسین  نشور  هلمج  نیا  موهفم  نیاربانب  .تفرن  هشبح  هب  درک و  ترجه  هنیدم  هب  طقف  مالسلا 

.مینک هیجوت 
.دوب رضاح  هَّللا  لوسر  رانک  رد  گنج  نیرخآ  ات  نیلوا  زا  هک  نیا  زا  هیانک  . 264 - 2

.میرحت هروس  هیآ 4  هب  هراشا  . 265 - 3
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بذهم ماوص  رباص  مامه  مادقم  یضرم  یضر  یحطبأ  یکز  لولهب  یخس  حمس  هَّللا  ملع  هبیع  هَّللا و  همکح  ناتـسب  هَّللا و  رمأ  یلو  و 
مهّدـشأ همیزع و  مهاـضمأ  اـناسل و  مهأرجأ  اـنانع و  مهقبطأ  اـنانج و  مهطبرأ  بازحـألا  قرفم  بالـصألا  عطاـق  ماـقمق  عاجـش  ماوق 

حیرلا ورذ  مهورذـی  یحرلا و  نحط  هنعـألا  تبرق  هنـسألا و  تفلدزا  اذإ  بورحلا  یف  مـهنحطی  لـطاه  ثـیغ  لـساب و  دـسأ  هـمیکش 
يردب یبقع  یفیخ  یماهت  یحطبأ  یندم  یکم  قاقحتـسالا  صنلاب و  مامإلا  قارعلا  شبک  زاجعإلا و  بحاص  زاجحلا و  ثیل  میـشهلا 

بئاجعلا و رهظم  نیسحلا  نسحلا و  نیطبـسلا  وبأ  نیرعـشملا و  ثراو  اهثیل  یغولا  نم  اهدیـس و  برعلا  نم  يرجاهم  يرجـش  يدحا 
یبأ نب  یلع  يدـج  كاذ  بلاغ  ّلک  بلاغ  بلاط  لک  بولطم  بلاغلا  هَّللا  دـسأ  بقاـعلا  رونلا  بقاـثلا و  باهـشلا  بئاـتکلا و  قرفم 

.لوسرلا هعضب  نبا  انأ  لوتبلا  رهطلا  نبا  انأ  ءاسنلا  هدیس  نبا  انأ  ءارهزلا  همطاف  نبا  انأ  .بلاط 

مادقا دنمتیاضر ، دونشخ و  نمادکاپ ، هدنخ  شوخ  دنمتواخس ، هدنـشخب  دنوادخ ، رارـسا  هب  ملاع  یهلا ، تمکح  ناتـسوب  رما و  یلو 
هدـننک هدـنکارپ  ناراکدـب ،)  ) لسن هدـننک  عطق  لد ، ایرد  ریلد  راد ، هدـنز  بش  ياوقت  اب  ریگ ، هزور  رایـسب  رباص  تمه ، دـنلب  هدـننک 

نیرت تخـس  هدارا ، نیرت  هدنّرب  نابز ، نیرت  تأرج  اب  بحاص  نانآ ، درمدازآ  ناناملـسم ، رادـلد  نیرت  يوق  مالـسا ، فلاخم  بازحا 
دش یم  کیدزن  هزرابم  يارب  اه  بسا  ماگل  مه و  رد  اه  هزین  هک  هاگ  نآ  گنج -  رد  هک  نآ  هدنزیر ، ناراب  ناریش ، ریش  اه ، میمصت 

هتسیاش ادخ و  نییعت  هب  ماما  قارع ، ریلد  هزجعم ، ياراد  زاجح ، ریش  .داد  یم  داب  هب  ار  نانآ  درک و  یم  هل  ار  نمشد  بایسآ ، دننام  - 
ردب گنج  رد  هدننک  تکرـش  هبَقَع ، تعیب )  ) فیخ و لها  هکم ) رد  یقطانم   ) هماهت حطبا و  لها  هنیدـم ، مه  هکم و  لها  مه  تماما ،

امهیلع نیـسح  نسح و  ردپ  رعـشم و  ود  ثراو  یگنج ، ریـش  برع و  گرزب  هنیدم ، رجاهم  هرجـش و  تعیب  رد  هدننک  تعیب  دـحا ، و 
، ادـخ زوریپ  ریـش  هدنـشخر ، رون  هدنـشخرد و  باهـش  یگنج ، ياه  نادرگ  هدـننک  هدـنکارپ  اه و  یتفگـش  هدـننک  راکـشآ  مالـسلا ،

نیرتهب دـنزرف  منم  مالـسلا ، اهیلعارهز  همطاـف  دـنزرف  منم  .بلاـط  یبا  نب  یلع  نم  ّدـج  زوریپ ، ره  زا  رتزوریپ  هدـنهاوخ ، ره  بولطم 
ادخ لوسر  نت  هراپ  دنزرف  منم  فیفع ، كاپ و  دنزرف  منم  نانز ،

ص:227

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


(1).

هیلع عطقف  نذؤی  نأ  نذؤملا : رمأف  هنتف  نوکت  نأ  دـیزی  یـشخ  بیحنلا و  ءاـکبلاب و  ساـنلا  ّجـض  یتح  اـنأ  اـنأ  لوقی : لزی  مل  و  لاـق :
نم ربکأ  یـش ء  ساوحلاب ال  كردی  ساقی و ال  ًاریبک ال  تربک  نیـسحلا : نب  یلع  لاق  ربکأ ! هَّللا  نذؤملا : لاق  املف  تکـس  مالکلا و 
ّنأ دهـشأ  لاق : املف  یمظع  یخم و  .یمد و  یمحل و  يرـشب و  يرعـش و  اهب  دهـش  یلع : لاق  هَّللا ! ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  لاـق : اـملف  هَّللا 
دقف كدج  هنأ  تمعز  نإف  كدج ؟ مأ  يدج  اذه  دمحم  دیزی ! ای  لاق : دیزی و  یلإ  ربنملا  یلعأ  نم  یلع  تفتلا  هَّللا ! لوسر  ًادـمحم 

؟ هترتع تلتق  ملف  يدج  هنإ  تلق : نإ  تبذک و 

.رهظلا هالص  یلص  دیزی و  مدقتف  هماقإلا  ناذألا و  نم  نذؤملا  غرف  و  لاق :

: لاق نیـسحلا  نب  یلع  لاق : مالغلا ؟ اذـه  نم  نینمؤملا ! ریمأ  ای  لاقف : دوهیلا  راـبحأ  نم  ربح  اذـه  دـیزی  سلجم  یف  ناـک  هنأ  يور : و 
تنب نبا  اذـهف  هَّللا ! ناحبـس  ای  ربحلا : هل  لاقف  .دّـمحم  تنب  همطاف  لاق : هما ؟ نمف  لاـق : بلاـط  یبأ  نب  یلع  نبا  لاـق : نیـسحلا ؟ نمف 

اطبس انیف  نارمع  نب  یسوم  انیبن  كرت  ول  هَّللاوف  هتیرذ  یف  هومتفلخ  امسئب  هعرسلا  هذه  یف  هومتلتق  مکیبن 

، دوش بوشآ  هک  دیسرت  دیزی  دندرک و  دنلب  نویش  هیرگ و  هب  ادص  مدرم  همه  ات  درک  یم  منم  منم  روط  نیمه  مالسلا  هیلعداجس  ماما 
، ربکا هَّللا  تفگ : نذؤم  یتـقو  .درک  توکـس  ترـضح  نآ  درک و  عطق  ار  ماـما  مـالک  نذؤم  .دـیوگب  ناذا  داد  روتـسد  نذؤم  هب  اذـل 
، هَّللا الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : نذؤم  یتقو  .تسین  وا  زا  رت  گرزب  يزیچ  دوش و  یمن  كرد  ساوح  هب  تسا و  گرزب  ادـخ  دومرف :

هَّللا لوسر  ًادـمحم  نا  دهـشا  هب  نذؤم  یتـقو  .دـهد  یم  یهاوگ  مناوختـسا  زغم و  تشوگ و  تسوپ و  دـیحوت )  ) هلمج نیا  هب  دومرف :
غورد هک  تسوت  دج  ییوگب  رگا  وت ؟ دج  ای  تسا  نم  ّدج  دمحم  نیا  دیزی ! يا  دومرف : درک و  دیزی  هب  ور  ربنم  يالاب  زا  ماما  دیسر ،

؟ یتشک ار  وا  ترتع  ارچ  تسا  نم  ّدج  رگا  يا و  هتفگ 

.دناوخ ار  رهظ  زامن  داتسیا و  ولج  تعامج ، زامن  يارب  دیزی  درک و  مامت  ار  هماقا  ناذا و  نذؤم ،

مود تمسق 

نیـسح دـنزرف  یلع  تفگ : تسیک ؟ ناوجون  نیا  دیـسرپ : دـیزی  زا  تشاد و  روضح  دوهی  ياـملع  زا  یکی  سلجم  نیا  رد  دـنا  هتفگ 
ناحبس تفگ : .هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  رتخد  همطاف  تسیک - ؟ شردام  .بلاط -  یبا  نب  یلع  دنزرف  تسیک - ؟ نیـسح  .تسا - 
یسوم ام  ربمایپ  رگا  .دیا  هدرک  وا  هیرذ  اب  يراتفر  دب  هچ  دیا ؟ هتشک  ار  وا   (2) يدوز نیا  هب  هک  تسا  ناتربمایپ  رتخد  دنزرف  نیا  هَّللا 

، تشاد يا  هون  ام  نیب  رد  نارمع  نب 

ص:228

هب .تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  زا  یمک  مه  مثعا  نبا  تسین و  یلصا  عبانم  رد  مراهچ  ماما  هبطخ  رد  یمزراوخ  بلاطم  همه  نیا  . 266 - 1
ماما ار  اهنیا  رتشیب  نیقی ، هب  .تسا  هدروآ  ربتعم  ریغ  یعبنم  زا  ای  هدوزفا  ار  اـهنیا  شندوب  بیطخ  هب  هجوت  اـب  یمزراوخ  دـسر  یم  رظن 

.مجرتم يارب  دوب  یلکشم  زین  اه  نآ  همجرت  تسا ! تاملک  اب  ییانعم  یب  يزاب  هدومرفن و 
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.شّدج زا  كدنا  ینامز  هلصاف  نیا  اب  ینعی  . 267 - 2

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دـیزی  رمأف  .هما  نم  مکل  هأوس  .هومتلتق  هنبا و  یلع  متبثوف  سمألاب  مکیبن  متقراـف  اـمنإ  متنأ  اـنبر و  نود  نم  هدـبعن  اـنک  اـنأ  تننظل 
لازی الف  یبن  هیرذ  لتق  نم  هاروتلا : یف  دـجأ  ینإ  ینورذـف  متئـش  نإ  ینولتقاف و  متئـش  نإ  لوقی : وه  ربحلا و  ماقف  اثالث  هقلحب  ئجوف 

.منهج ران  هَّللا  هالصأ  تام  اذإف  یقب  ام  ًادبأ  انوعلم 

نبای تیـسمأ  فیک  لاقف : یبابـضلا  ورمع  نب  لاـهنملا  هلبقتـساف  قشمد  قوس  یف  یـشمی  لـعجف  موی  تاذ  نیـسحلا  نب  یلع  جرخ  و 
رختفت برعلا  تسمأ  لاهنم ! ای  مهءاسن  نویحتسی  مهءانبأ و  نوحبذی  نوعرف  لآ  یف  لیئارـسإ  ینبک  هَّللاو  تیـسمأ  لاقف : هَّللا ؟ لوسر 

نحن دـمحم و  تیب  لآ  انیـسمأ  اهنم و  یـشرق  ًادـمحم  ّنأـب  برعلا  رئاـس  یلع  رختفت  شیرق  تسمأ  یبرع و  ًادـمحم  ّنأـب  مجعلا  یلع 
! لاهنم ای  انیسمأ  ام  یلع  نوعجار  هیلإ  انإ  هَّلل و  انإف  نودورطم  نودرشم  نولوتقم  نوروهقم  نومولظم  نوبوصغم 

حبصأ ربانملا و  یلع  حدمی  همالا  ّرش  حبصأ  ربانملا و  یلع  متشی  همالا  ریخ  حبصأ  و  هیف : داز  ثیدحلا و  اذه  بلاط  وبأ  دیـسلا  رکذ  و 
.هقح ًاصوقنم  انبحی  نم  لاومألا و  یطعی  انضغبم 

يدب تما  هچ  دیا !؟ هتشک  ار  وا  هدرب ، هلمح  شدنزرف  هب  دیا و  هداد  تسد  زا  ار  ناتربمایپ  زورید  امش  یلو  میدرک  یم  شتـسرپ  ار  وا 
یم رگا  دیشکب و  ارم  دیهاوخ  یم  رگا  تفگ  یم  دش و  دنلب  يدوهی  ملاع  نآ  .دندیبوک  شناهد  رب  راب  هس  داد  روتـسد  دیزی  .دیتسه 
رود ادخ  تمحر  زا  تسا  هدـنز  ات  دـشکب ، ار  يربمایپ  هیرذ  هک  ره  هک  ما  هدـناوخ  تاروت  رد  نم  .دـینک  مجارخا  دـیعبت و  دـیهاوخ 

.درب یم  منهج  هب  ار  وا  ادخ  دُرم ، یتقو  دوب و  دهاوخ 

نآ زا  دید و  ار  یبابـض  ورمع  نب  لاهنم  هک  دز  یم  مدق  قشمد  رازاب  رد  تفر و  نوریب  دوخ  لحم  زا  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  يزور 
یم ار  ناشنادنزرف  دـندوب ، نوعرف  نادـناخ  نایم  رد  بوقعی  نادـناخ  هک  هنوگ  نامه  دومرف : یتسه ؟ یلاح  هچ  رد  دیـسرپ  ترـضح 

تسا و برع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هک  دنک  یم  راختفا  مجع  هب  برع  لاهنم ! يا  .دنتـشاذگ  یم  هدـنز  ار  ناشنانز  دنتـشک و 
هللا یلـصدمحم  هداوناخ  ام  تسا ) بیجع   ) یلو تسام  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هک  دـنک  یم  راختفا  لـیابق  ریاـس  رب  مه  شیرق 

هناخ و زا  دننک ، یم  هراوآ  دنشک ، یم  ار  ام  .مینارگید  هبلغ  رهق و  دروم  هدش و  متس  ام  هب  هدش و  بصغ  نامقح  میتسه و  هلآو  هیلع 
.درب هانپ  ادخ  هب  دیاب  عضو  نیا  اب  .دننک  یم  نوریب  نام  یگدنز 

یم ییوگدب  ربانم  رـس  رب  ار  تما  نیا  درف  نیرتهب  هک  هدش  یعـضو  دومرف : ماما  هک  هدروآ  نینچ  ار  ثیدح  نیا  همادا  بلاطوبا  دـیس 
.دنهد یمن  ار  ام  رادتسود  قح  دنهد و  یم  هزیاج  هیده و  ار  ام  ِنمشد  .دننک  یم  دیجمت  فیرعت و  دارفا ، نیرتدب  زا  دننک و 
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قاـس و  تحبـصأ ؟ فیک  هل : لاـقف  هنیدـملاب  نیـسحلا  نبا  یلع  يأر  هنأ  یمیمتلا : دوراـجلا  نب  ثراـحلا  نع  ثیدـحلا  اذـه  يور  و 
.ثیدحلا

: لاق هنأ  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  نع  هیفنحلا  نب  دمحم  نع  یلع و  نب  دیز  نع  افنآ  ّرم  يذلا  هدانسإب  همئألا  نیع  انربخأ  - 33
موی تاذ  رضحف  هیلع  برشی  هیدی و  نیب  هعضیف  نیسحلا  سأرب  یتأی  برشلا و  سلاجم  ذختی  ناک  دیزی  یلإ  نیـسحلا  سأرب  یتا  امل 

کلام و دیزی : هل  لاقف  اذه ؟ نم  سأر  برعلا ! کلم  ای  لاقف : اهئامظع  مورلا و  فارـشأ  نم  ناک  مورلا و  کلم  لوسر  هسلاجم  دحأ 
ککراشیل هبحاص  سأرلا و  اذه  هصقب  هربخا  نأ  تببحأف  هتیأر  یـش ء  ّلک  نع  ینلأسی  انکلم  یلإ  تعجر  اذإ  ینإ  لاق : سأرلا ؟ اذهل 

.رورسلا حرفلا و  یف 

لاقف هَّللا  لوسر  تنب  لاق : نم ؟ تنب  لاق : ءارهزلا  همطاف  لاق : هما ؟ نم  و  لاقف : بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  سأر  اذه  دیزی : لاقف 
یننومظعی و يراصنلا  هریثک و  ءابآ  هنیب  ینیب و  دواد و  دافحأ  نم  ینأ  ملعا  کنید  نم  ّسخأ  نیداـم  کنیدـل ! کـل و  ٍفا  لوسرلا :
ما ّالإ  هَّللا  لوسر  نیب  هنیب و  اـم  هَّللا و  لوسر  تنب  نبا  نولتقت  متنأ  دواد و  داـفحأ  نم  ینـأل  اـکربت  یمدـق  تحت  نم  بارتلا  نوذـخأی 

؟ اذه نید  يأف  هدحاو 

.دش لدب  در و  اه  نآ  نیب  نانخس  نیا  دید و  هنیدم  رد  ار  ماما  لاهنم ، هک  هدش  لقن  مه  يرگید  تروص  هب  ثیدح  نیا 

داد و بیترت  ار  بارش  سلاجم  دیزی ، دندروآ  ماش  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  یتقو  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعداجس  ماما  زا 
، دوب مور  ناگرزب  زا  هک  مور  هاشداپ  هداتسرف  سلاجم ، نیا  زا  یکی  رد  .تخادرپ  یم  يراوخ  بارـش  هب  نآ  ربارب  دروآ و  یم  ار  رس 
زا مهاشداپ  مدرگرب  یتقو  تفگ : يراد ؟ راکچ  وت  تفگ : دیزی  تسیک ؟ رـس  نیا  برع ! هاشداپ  يا  دیـسرپ  دیزی  زا  تشاد و  روضح 

.دشاب میهس  وت  يداش  رد  مه  وا  ات  میوگب  شیارب  ار  رس  نیا  ناتساد  مهاوخ  یم  دسرپ و  یم  ما  هدید  هچ  ره 

رتـخد تفگ : تسیک ؟ ِرتـخد  تفگ : .ارهز  همطاـف  تفگ : تسا ؟ هک  شرداـم  تفگ : .تسا  یلع  نب  نیـسح  رـس  نـیا  تـفگ : دـیزی 
نایحیسم یلو  مسر  یم  وا  هب  يدایز  هطساو  اب  متسه و  دوواد  لسن  زا  نم  .تسین  نآ  زا  رتدب  هک  وت  نییآ  وت و  رب  ُفا  تفگ : .ربمایپ 

طقف هک  نآ  اب  دیـشک  یم  ار  ناتربمایپ  رتخد  دـنزرف  امـش  هاگ  نآ  .دـنراد  یم  رب  كربت  ار  میاپ  ریز  كاـخ  دـنریگ و  یم  ارم  مارتحا 
! دیراد هک  تسا  ینید  هچ  نیا  تسوا ؟ هلصاف  ردام  کی 
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ًارحب نیـصلا  نامع و  نیب  نا  لاقف : عمـسأ  یتح  لق  دـیزی : لاقف  رفاحلا ؟ هسینک  ثیدـحب  تعمـس  لـه  دـیزی ! اـی  لوسرلا : هل  لاـق  ّمث 
هدلب ضرألا  هجو  یلع  ام  کلذک و  اهـضرع  ًاخـسرف و  نونامث  اهلوط  ءاملا  طسو  یف  هدـحاو  هدـلب  ّالإ  نارمع  هیف  سیل  هنـس  هتریـسم 

كولملا و نم  اهیف  دحأل  کلم  يراصنلا ال  يدـیأ  یف  یه  دوعلا و  مهراجـشأ  ربنعلا و  توقایلا و  روفاکلا و  لمحی  اهنم  اهنم و  ربکأ 
هبکری ناک  رامح  رفاح  هنإ  نولوقی : رفاح  اهیف  هقلعم  بهذ  نم  هقح  اهبارحم  یف  رفاحلا  هسینک  اهمظعأ  هریثک  سئانک  هدلبلا  کلت  یف 

نوفوطیف يراصنلا  نم  ملاع  اهدـصقی  ماع  لـک  یف  .مسیربـالا و  جابیدـلا و  رهاوجلا و  بهذـلاب و  هّقحلا  یلاوح  تنیز  دـق  یـسیع و 
رامح رفاح  هنأ  نومعزی  رامح  رفاحب  مهبأد  مهنأش و  اذـه  اـهتکربب  هَّللا  یلإ  مهجئاوح  نوقفری  اـهنولبقی و  اـهنوروزی و  هقحلا و  لوح 

ینارصنلا اذه  اولتقا  هباحصأل : دیزی  لاقف  مکنید ! یف  مکیف و ال  هَّللا  كراب  مکیبن ال  تنب  نبا  نولتقت  متنأ  .مهیبن و  یسیع  هبکری  ناک 
؟ یلتق دیرتأ  دیزی ! ای  لاق  لتقلاب  ینارصنلا  ّسحأ  املف  انیلع  عنشی  هدالب و  یلإ  عجر  نإ  انحضفی  هناف 

نیچ ناـمع و  نیب  تفگ : .مونـش  یم  وگب  تفگ : دـیزی  يا ؟ هدینـش  ار  مُس  هسینک  ناتـساد  اـیآ  تفگ : دـیزی  هب  مور  هداتـسرف  سپس 
لوط و خسرف  هک 80  بآ  طسو  رد  يرهش  زج  تسین  یکشخ  ایرد  نیا  رد  تسا ، هلـصاف  هار  لاس  کی  اه  نآ  نیب  هک  تسا  ییایرد 

دوع ناـتخرد  دـنروآ و  یم  ربـنع  روفاـک و  توقاـی و  اـج  نآ  زا  تسین و  نآ  زا  رت  گرزب  يرهـش  نیمز ، يور  رد  .تسا  نآ  ضرع 
مُس هسینک  نآ  نیرت  گرزب  هک  دراد  دوجو  ییاه  هسینک  رهش  نیا  رد  .درادن  ییاورنامرف  تسا و  نایحیسم  تسد  رد  رهش  نیا  .دراد 

ترـضح هک  تسا  یغـالا  ّمُس  نآ  دـنیوگ  یم  تسه و  یّمُـس  نآ  لـخاد  هک  تسا  نازیوآ  ـالط  زا  يا  هبعج  نآ ، بارحم  رد  .تسا 
نایحیسم زا  یهورگ  هلاس  ره  دنا و  هدرک  نییزت  مشیربا  ابید و  رهاوج و  الط و  اب  ار  هبعج  فارطا  .تسا  هدش  یم  راوس  نآ  رب  یسیع 

تکرب هب  ار  دوخ  تاجاح  دنـسوب و  یم  ار  نآ  دننک و  یم  فاوط  هبعج  نآ  فارطا  دننک و  یم  ترایز  ار  نآ  دنور و  یم  اج  نآ  هب 
هتسشن یم  نآ  رب  یسیع  ناشربمایپ  هک  تسا  یغالا  ّمُس  نآ  دننک  یم  نامگ  هک  تسا  یمدرم  عضو  نیا  .دنهاوخ  یم  دنوادخ  زا  نآ 

نیا تفگ : شیاهورین  هب  دیزی  .دیتسین  انتعا  لباق  ناتنید  هن  ناتدوخ و  هن  دیـشک !؟ یم  ار  ناتربمایپ  رتخد  دـنزرف  امـش  هاگ  نآ  .تسا 
یم درک  ساسحا  یحیسم  درم  نوچ  .دنک  یم  نامیاوسر  دزیر و  یم  ار  ام  يوربآ  ددرگرب  شروشک  هب  رگا  هک  دیـشکب  ار  ینارـصن 

؟ یشکب ارم  یهاوخ  یم  دیزی ! يا  تفگ  دنشکب  ار  وا  دنهاوخ 
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یتح همالک  نم  تبجعف  .هّنجلا  لهأ  نم  تنأ  ینارـصن  ای  یل  لوقی  وه  یماـنم و  یف  مکیبن  هحراـبلا  تیأر  ینأ  ملعاـف  لاـق : معن  لاـق 
.لتق یتح  یکبی  لعج  هیلإ و  همض  سأرلا و  ذخأ  مث  هلوسر  هدبع و  ًادمحم  ّنأ  هَّللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  انأف  اذه  ینلان 

امهنیب و مدخلا  لاحف  هبرضیل  دیزی  یلع  لمح  ًافیس و  طرتخا  ینارصنلا  ّنأ  دادحلا : هَّللادبع  یبأ  نع  یکسخرسلا  همئألا  دجم  يور  و 
.هداهشلا هداهشلا  لوقی : وه  هولتق و 

املف هراد  نیـسحلا  تیب  لهأ  اولخدـی  نأ  رمأ  هراد و  باـب  یلع  فیرـشلا  سأرلا  بلـصی  نأ  رمأ  دـیزی  ّنأ  هریغ : فنخم و  وبأ  رکذ  و 
ام نیقلأ  نیـسحلا و  یلع  حایـصلا  هحاینلا و  خارـصلا و  ءاکبلاب و  نهتلبقتـسا  ّالإ  هیواعم  لآ  نم  هأرما  قبت  مل  دـیزی  راد  هوسنلا  تلخد 

.مایأ هثالث  هیلع  متأملا  نمقأ  للحلا و  یلحلا و  نم  نهیلع 

فرح نیا  زا  یتـسه ، تشهب  لـها  وـت  تفگ : یم  نم  هب  هک  مدـید  ار  ناـتربمایپ  باوـخ  بشید  هک  نادـب  سپ  تفگ : يرآ ، تفگ :
هداتـسرف هدنب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تسین و  هَّللا  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  نونکا  .ممهف  یم  هک  نآلا  ات  مدرک  بجعت 

ریشمش یحیـسم ، نیا  هک  دنا  هدرک  تیاور  .دنتـشک  ار  وا  ات  درک  هیرگ  دینابـسچ و  دوخ  هب  تشادرب و  ار  ماما  رـس  سپـس  وا  .تسوا 
نیا تسا ، تداهـش  نیا  تفگ : یم  وا  دنتـشک و  ار  وا  دـندش و  عناـم  ناـیفارطا  یلو  دـنزب  ار  وا  اـت  دـش  رو  هلمح  دـیزی  هـب  دیـشک و 

(1) .تسا تداهش 

ماما هداوناخ  داد  روتـسد  دننک و  بصن  هناخ  ِرد  رب  ار  ماما  سدـقم  رـس  داد  روتـسد  دـیزی  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  وا  ریغ  فنخموبا و 
ازع يراز و  هیرگ و  اب  نانآ  زا  هیواعم  نادناخ  نانز  همه  دندمآ  دیزی  هناخ  هب  نانآ  یتقو  .دنروایب  شا  هناخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
زور هس  ات  دندروآ و  نوریب  ار  دوخ  یتمیق  ياه  سابل  تالآ و  رویز  اه  نآ  .دندز  هحیـص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دندرک و  لابقتـسا 

.دندرک اپ  رب  ازع 
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لقن ار  نآ  يربتعم  عبانم  ًالوا  اریز  تسا ؛ راکـشآ  نآ  زا  لعج  راثآ  تسین و  دامتعا  لباق  غالا } مُس   } رفاـح هسینک  ناتـساد  . 268 - 1
لقن یمزراوخ  زا  ار  نآ  مه  رخأتم  عبانم  یسلجم و  نوچ  یناسک  هدرکن و  شرازگ  ار  نآ  یـسک  یمزراوخ  زا  شیپ  ًایناث  دنا ، هدرکن 

دوخ و نید  زا  یحیـسم  کی  لـیلجت  ًاـعبار  دـننک ، فاوط  تراـیز و  ار  یغـالا  ّمس  يا  هدـع  هک  دریذـپ  یمن  لـقع  ًاـثلاث  دـنا ، هدرک 
هک يرهش  زا  زیگنا  تفگـش  فصو  نینچمه  دناد ، یم  تشهب  لها  ار  وا  ربمایپ ، هک  نیا  زا  وا  بجعت  ییوس  زا  مالـسا و  زا  ییوگدب 

.دراد دوجو  ربخ  نیا  رد  هک  تسا  یتاضقانت  تالاکشا و  تسا ، نآ  رد  هسینک 
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رتسلا و تقـشف  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  تحت  کلذ  لبق  تناک  دیزی و  هأرما  زیرک  نب  رماع  نب  هَّللادبع  تنب  دنه  تجرخ  و 
و دنه ! ای  هیلع  یلوعاف  معن ! لاق : دیزی و  اهاطغف  يراد ؟ باب  یلع  بولـصم  همطاف  نبا  سأرأ  تلاق : دیزی و  یلع  تبثوف  هرـساح  یه 

.هَّللا هلتق  هلتقف  دایز  نبا  هیلع  لجع  شیرق  هخیرص  هَّللا و  لوسر  تنب  نبا  یلع  یکبا 

ًایلع و اعد  هنبا و  ًادلاخ  ًاموی  اعد  نیـسحلا و  نب  یلع  هعم  رـضحی  یتح  یـشعتی  يدغتی و  ناک  امف  هصاخلا  هرادب  مهلزنأ  دـیزی  ّنإ  مث 
: لاق همض و  هذخأف و  لتاقتن  مث  انیکس  هطعأ  انیکس و  ینطعا  معن  لاق : اذه ؟ لتاقتأ  یلعل : لاقف  نایبص  امه 

تشادرب و رس  زا  رداچ   (1)، دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِنز  نآ ، زا  شیپ  دوب و  دیزی  رسمه  هک  زیرک  نب  رماع  نب  هَّللادبع  رتخد  دنه 
رب رداچ  دیزی  يا ؟ هدرک  نازیوآ  نم  هناخ  ِرد  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دنزرف  رـس  ایآ  هک  درک  باتع  دیزی  هب  درک و  كاچ  نابیرگ 

دایز نبا  هک  نک  هیرگ  دـیرگ ، یم  وا  رب  شیرق  هک  نآ  ربمایپ و  رتخد  دـنزرف  رب  نک و  هلاـن  وا  يارب  يرآ ، تفگ : تخادـنا و  وا  رس 
.داب وا  رب  گرم  .تشک  ار  وا  تفرگ و  هدز  باتش  میمصت  وا  هرابرد 

دوخ رانک  رد  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماش ، راهان و  ره  رد  درب و  شا  هناخ  ینوردنا  هب  ار  ماما  هداوناخ  دیزی ، نآ  زا  سپ 
یلع هب  تساوخ و  دندوب   (2) كدوک ود  ره  هک  ار  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دیزی و  نب  دلاخ  شرسپ  يزور  .درک  یم  رـضاح 

برـض نیا  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  دـیزی  .میگنجب  ات  هدـب  ییوقاچ  اـم  يود  ره  هب  هلب ، تفگ : يریگ ؟ یم  یتشُک  دـلاخ  اـب  اـیآ  تفگ :
: هک تفگ  ار  لثملا 
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نینچ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هدـماین و  رگید  عباـنم  رد  تسین و  تسرد  هدوب ، ماـما  رـسمه  دـیزی  زا  شیپ  دـنه  هک  نیا  . 269 - 1
نکمم {. 5/465 يربطلا ، خـیرات   } دوب مه  ماما  رـسمه  وا  هک  هتفگن  یلو  هدروآ  ار  روکذـم  شرازگ  يربط  .تسا  هتـشادن  يرـسمه 
هتسناد ماما  نیشیپ  رسمه  ار  دنه  وا ، زا  ماما  يراگتساوخ  مالـس و  نب  هَّللادبع  رـسمه  بنیُرا  یلعج  ناتـساد  زا  رثأتم  یمزراوخ  تسا 

.تسا
وا و ندوب  نس  مک  عوضوم  .دنروآ  رامش  هب  كدوک  نامز  نآ  رد  ار  داجس  ماما  دنراد  رارـصا  ناخّروم  ارچ  تسین  نشور  . 270 - 2

هیلعرقاب ماما  خـیرات ، لقن  هب  انب  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  .تسا  هدـش  سکعنم  يددـعتم  ياه  شرازگ  رد  كدوک  ای  لاـسدرخ  ریبعت 
ققحم داتـسا  نخـس  دـقن  عوضوم و  نیا  رگید  لیالد  دـشاب ؟ غلاب  يدرم  زج  دـناوت  یم  وا  ردـپ  ایآ  هدوب ، كدوک  البرک  رد  مالـسلا 

.دینک هعلاطم  ص 257 }  } هعیش ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  باتک  رد  ار  يدیهش  رتکد  موحرم 
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مزخأ نم  اهفرعأ  هنشنش 

مقرألا ریغ  مقرألا  دلی  له 

ّزهج ریـشب : نب  نامعنلل  لاقف  انّدج  هرجاهم  اهنأل  هنیدملا  یلإ  اندر  اولاق : کلذ و  اوبأف  قشمدب  ماقملا  مهیلع  ضرع  دـیزی  ّنأ  يور : و 
مهل ضرف  مهابح و  مهاسک و  مث  اناوعأ  الیخ و  مهعم  ثعبا  احلاص و  انیمأ  ماشلا  لهأ  نم  ًالجر  مهعم  ثعبا  مهحلـصی و  اـمب  ءـالؤه 
هایإ اهتیطعأ  ّالإ  هلـصخ  ینلأس  ام  هبحاص  تنک  ول  هَّللاو  امأ  هناجرم  نبا  هَّللا  نعل  هل : لاقف  نیـسحلا  نب  یلعب  اعد  مث  لازنالا  قازرألا و 

مث کل  نوکت  هجاح  لکب  ینبتاکف  تیأر  ام  هَّللا  یـضق  نکل  يدلو و  ضعب  كالهب  ول  هیلع و  تردق  ام  لکب  فتحلا  هنع  تعفدل  و 
مهنع یحنت  اولزن  اذإف  هفرط  نوتوفی  ثیح ال  مهمامأ  نوکیف  مهریاسی  لوسرلا  مهب  جرخف  .لوسرلا  مهب  یصوأ 

«. دیآ یمن  دوجو  هب  وت  لثم  زج  یناردپ  نینچ  زا  مراد و  غارس  تناردپ  زا  ار  راتفر  يوخ و  نینچ  »

هنیدم هب  تشگزاب 

لحم اج  نآ  نوچ  نادرگ  زاب  هنیدـم  هب  ار  ام  دـنتفگ  دـندرکن و  لوبق  نانآ  یلو  دـننامب  قشمد  رد  درک  داهنـشیپ  تیب  لـها  هب  دـیزی 
هک تسرفب  ار  نایماش  زا  يدرم  نانآ  اب  نک و  هدامآ  ناشیارب  دنهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ : ریشب  نب  نامعن  هب  دیزی  .تسام  ّدج  ترجه 
.داد اذغ  هشوت و  لوپ و  سابل و  نانآ  هب  دـیزی  .نک  مازعا  ناشهارمه  ار  یناراک  کمک  ناراوس و  نینچمه  .دـشاب  راکتـسرد  نیما و 

هچ ره  مدش  یم  وربور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  نم  رگا  .دـنک  تنعل  ار  هناجرم  نبا  ادـخ  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  نیـسحلا  نب  یلع 
یلو  (1) .دوب منادـنزرف  یـضعب  يدوبان  هب  دـنچ  ره  مدرک ، یم  عفد  وا  زا  نکمم  ِتمیق  ره  هب  ار  گرم  مداد و  یم  وا  هب  تساوخ  یم 

، تیب لها  هارمه  هدرامگ  هب  دیزی  هاگ  نآ  .سیونب  میارب  يراد  يا  هتـساوخ  ره  نونکا  .يدـید  هک  دوب  نانچ  یهلا  ياضق  لاح  ره  هب 
وا مشچ  زا  نانآ  هک  يا  هنوگ  هب  یلو  تفر  یم  اه  نآ  رـس  تشپ  داد و  تکرح  ار  نانآ  دـیزی  هداتـسرف  .درک  شرافـس  نانآ  هراـبرد 

تفرگ یم  هلصاف  اه  نآ  زا  دندرک  یم  قارطا  اج  ره  .دنوشن  رود 
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ماما اب  مه  وا  رگا  .دیوگ  یم  غورد  دیزی  میراد -  دیدرت  تاییزج  نیا  اب  نآ  لصا  رد  هک  دشاب -  تسرد  شرازگ  نیا  رگا  . 271 - 1
دوب هداد  دایز  نبا  هب  ار  تاروتسد  همه  دوخ  هک  نیا  هچ  .داد  یم  ماجنا  ار  دایز  نبا  راتفر  نامه  دوب  هدش  وربور  مالسلا  هیلع  نیـسح 

.تسرفب میارب  ار  شرس  دوب  هتفگ  مه  ماجنارس  و 
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اولخد یتح  مهب  فطلی  مهجئاوح و  مهیلع  ضرعی  ءوضولا و  مهدحأ  دارأ  ثیح  مهب  لزنی  مث  سرحلا  هئیهک  هباحـصأ  وه و  قرفت  و 
.هنیدملا

انل هتبحـص  نسحل  لوسرلا  اذه  قح  انیلع  بجو  دق  بنیز : یتخال  تلق  یلع  تنب  همطاف  یل  تلاق  لاق : بعک  نب  ثرحلا  نع  يور : و 
انثعبف اهجلمد  یتخا و  راوس  یجلمد و  يراوس و  تذخأف  .انیلح  هیطعن  نأ  ّالإ  هب  هلصن  ام  انل  ام  هَّللاو  تلاق : یشب ء ؟ هلـصن  نأ  انل  لهف 
ياضر اذه  نود  یفف  ایندلل  تعنص  يذلا  ناک  ول  لاقف : انایإ  کتبحص  نسحل  کئازج  ضعب  اذه  انلق : اهتّلق و  نم  انرذتعا  هیلإ و  اهب 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  مکتبارقل  هَّلل و  ّالإ  هتلعف  ام  هَّللاو  نکل  و 

یلإ ثعب  هلایع  نیـسحلا و  سأرب  هیلع  مدـق  نیح  هیواعم  نب  دـیزی  نأ  هخیاـشم : نع  هدانـسإب  ظـفاحلا  ءـالعلا  وبأ  ماـمإلا  رکذ  و  - 34
هلهأ نم  یقب  نم  نیـسحلا و  لقثب  ثعب  ّمث  .نایفـس  یبأ  لآ  یلاوم  نم  هّدع  مهیلإ  مض  مشاه و  یلاوم  نم  هّدـع  هیلع  مدـقاف  هنیدـملا 

یش ء لکب  مهزّهج  مهعم و 

دندرک و یم  کمک  ار  وا  دزاسب ، وضو  تساوخ  یم  اه  نآ  زا  یکی  یتقو  .دندش  یم  هدنکارپ  نانآ  فارطا  رد  نابهگن  تروص  هب  و 
.دندش هنیدم  دراو  ات  دندرک  يراتفر  شوخ  اه  نآ  اب  دنداد و  یم  ماجنا  ناشیارب  دنتشاد  يراک  ره 

شوخ رطاخ  هب  هداتـسرف ، نیا    ّ ِقح متفگ : بنیز  مرهاوخ  هب  هک  هدرک  فیرعت  بعک  نب  ثراح  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  همطاف 
نامتالآ رویز  هک  نیا  رگم  میرادـن  يزیچ  هن ، تفگ : بنیز  مینک ؟ هیدـه  وا  هب  يزیچ  میناوت  یم  ایآ  .تسا  بجاو  ام  رب  شا  يراتفر 

ِشاداپ نیا  میتفگ  میدرک و  یهاوخرذع  نآ  ندوب  مک  زا  میداتـسرف و  وا  يارب  ار  دوخ  يوگنلا  دنبتـسد و  مرهاوخ  نم و  .میهدـب  ار 
رطاخ هب  نم  یلو  دوب  سب  مه  نیا  زا  رتمک  مدوب  هدرک  ایند  يارب  ار  راک  نیا  رگا  تفگ : وا  .تساـم  اـب  وت  بوخ  یهارمه  زا  یـشخب 

.مدرک راتفر  هنوگ  نیا  ربمایپ  اب  امش  یلیماف  ادخ و 

هب ار  اهنآ  دندروآ و  دیزی  يارب  ار  وا  هداوناخ  ماما و  رـس  یتقو  هک  هدرک  تیاور  دوخ  دـیتاسا  زا  ینادـمه  دـمحا  نب  نسح  ءالعلاوبا 
هیلع نیـسح  نادناخ  هیثاثا و  .درک  نانآ  هارمه  ار  نایفـسوبا  نادناخ  یلاوم  مشاه و  ینب  ناگتـسب  یلاوم ) ) زا يا  هدع  داتـسرف ، هنیدم 

.درک زیهجت  ظاحل  ره  زا  ار  نانآ  داتسرف و  نانآ  اب  ار  مالسلا 
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یلع هلماـع  كاذ  ذإ  وـه  صاـعلا و  نب  دیعـس  نب  ورمع  یلإ  نیـسحلا  سأر  ثعب  اـهب و  مهل  رمأ  اـّلإ  هنیدـملاب  هجاـح  مهل  عدـی  مل  و 
.مالسلا اهیلعهمطاف  هما  ربق  دنع  عیقبلا  یف  نفد  نفکف و  نیسحلا  سأرب  ورمع  رمأ  مث  یلإ  هب  ثعبی  مل  هنأ  تددو  ورمع : لاقف  هنیدملا 

يرصبلا نسحلا  اعدف  هفطلی  هّربی و  هنأک  مانملا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  يأر  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  نإ  هریغ : لاق  و 
.افورعم هلهأ  یلإ  تعنطصا  کلعل  نسحلا : لاقف  هلیوأت  نع  هلأس  هیلع و  ّصق  و 

نم هعاـمج  یف  هیلع  تیلـص  جابیدـلا و  نم  هسمخ  هتوسکف  هیواـعم  نب  دـیزی  هنازخ  یف  نیـسحلا  سأر  تدـجو  ینإ  نامیلـس : لاـقف 
.زئاوجب هل  رمأ  يرصبلا و  نسحلا  یلإ  نسحأف  کلذ  ببسب  کنع  یضر  یبنلا  نإ  نسحلا : لاقف  هتربق  یباحصأ و 

هبلطف کلملا  دـبع  نب  نامیلـس  یلو  یتح  هیما  ینب  نئازخ  یف  ثکم  مایأ و  هثالث  قشمدـب  بلـص  نیـسحلا  سأر  نإ  اـمهریغ : لاـق  و 
.هیلع یلص  ام  دعب  نیملسملا  رباقم  یف  هنفد  ابوث و  هیلع  لعج  هبیط و  طفس و  یف  هلعجف  لحق  دق  ضیبأ  مظع  وه  هب و  یجف ء 

وا .داتسرف  هنیدم  تقو  یلاو  صاع ، نب  دیعـس  نب  ورمع  يارب  ار  ماما  رـس  .دوش  مهارف  دوب  ناشزاین  هچ  ره  مه  هنیدم  رد  داد  روتـسد 
.درک نفد  مالسلا  اهیلع  همطاف  شردام  رانک  عیقب ، رد  هدرک  نفک  ار  رس  سپس  .دندوب  هداتسرفن  نم  يارب  ار  نآ  شاک  تفگ 

یم مارتحا  یکین و  وا  هب  ترـضح  نآ  هک  دـید  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  کلملادـبع ، نب  نامیلـس  هک  دـننک  یم  تیاور  وا  ریغ  اـما 
رس يرآ  تفگ : نامیلس  .يا  هدرک  ربمایپ  نادناخ  هب  تبسن  یبوخ  راک  ًامتح  تفگ : يو  دیسرپ ، يرـصب  نسح  زا  ار  نآ  لیوأت  .دنک 

زامن نآ  رب  منارای  زا  یهورگ  هارمه  مدـناشوپ و  ابید  ياه  هچراپ  اب  ار  نآ  متفای ، هیواـعم  نب  دـیزی  هنازخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ناسحا يرصب  نسح  هب  نامیلـس  .يا  هتخاس  دونـشخ  ار  ربمایپ  راک ، نیا  ببـس  هب  تفگ : يرـصب  نسح  .مدرک  نفد  ار  نآ  هدناوخ و 

.دنهد وا  هب  ییایاده  داد  روتسد  درک و 

مکاح کلملادبع  نب  نامیلـس  ات  دوب  هیما  ینب  هنازخ  رد  سپـس  دنتخیوآ و  قشمد  رد  زور  هس  ار  ماما  رـس  دیوگ : یم  یموس  تیاور 
درک و وبشوخ  تشاذگ ، يدبس  رد  ار  نآ  .دوب  هدش  کشخ  هک  دوب  دیفس  یناوختـسا  دندروآ  ار  نآ  یتقو  .داتـسرف  رـس  لابند  .دش 

.درک نفد  ناناملسم  هربقم  رد  نآ  رب  ندناوخ  زامن  زا  دعب  داهن و  نآ  رب  يا  هچراپ 
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امب ملعأ  هَّللاو  هذخأ  هشبنف و  هیف  نفد  يذلا  عضوملا  نع  لأسف  هربخب  ربخاف  هنم  هبلطی  ناکملا  یلإ  ثعب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  یلو  املف 
.هدسج عم  نفدف  ءالبرک  یلإ  هثعب  هنأ  هنید  نم  رهاظلا  هب و  عنص 

ریمأ دیعـس  نب  ورمع  کحـضف  هدـحاو  هحیـص  هنیدـملا  تراص  مشاه و  ینب  ءاسن  تجع  هنیدـملا  نیـسحلا  مرح  لخد  اـمل  و  اولاـق :
: يدیبزلا برک  يدعم  نب  ورمع  لوقب  لثمت  هنیدملا و 

هجع دایز  ینب  ءاسن  تجع 

بنرألا هادغ  انتوسن  جیجعک 

هلعنب هَّللادبع  هفذحف  نیسحلا ؟ نم  انیقل  ام  اذه  لاقف : هالوم  هیلع  لخدف  هیزعتلل  رفعج  نب  هَّللادبع  سلج  و 

زا .تسا  هدرک  نفد  ار  نآ  نامیلس  دنتفگ  هک  داتسرف  هنازخ  يوس  رس ، لابند  هب  ار  یـسک  دیـسر  تفالخ  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  یتقو 
هجوت اب  .درک  هچ  ار  نآ  هک  دناد  یم  ادخ  تشادرب و  ار  رس  درک و  زاب  ار  رس  نفد  لحم  رمع  دنداد ، ناشن  وا  هب  دیـسرپ و  نفد  لحم 

(1) .دوش نفد  ترضح  نآ  دسج  اب  ات  هداتسرف  البرک  هب  ًارهاظ  وا  نیدت  هب 

رد .دش  دایرف  هچراپ  کی  هنیدم  دندرک و  دنلب  هلان  هب  ادص  مشاه  ینب  نانز  دندش ، دراو  هنیدم  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  هداوناخ  یتقو 
يا هلان  ثراح  نب  دایز  ینب  نانز  : » هک تسج  لثمت  برک  يدعم  نب  ورمع  رعش  هب  دیدنخ و  هنیدم  یلاو  دیعس ، نب  ورمع  عقوم ، نیا 

(2) «. بنرا گنج  رد  ام  نانز  هلان  دننامه  دندز 

ینعی  ) تسا هدـش  دراو  ام  هب  نیـسح  هیحان  زا  هصغ  نیا  تفگ : دـش و  دراو  وا  يـالوم  هک  دوب  يرادازع  لاـح  رد  رفعج  نب  هَّللادـبع 
درک باترپ  وا  هب  ار  دوخ  شفک  هَّللادبع  تسا -  هداد  نتشک  هب  ار  رفعج  نادنزرف 

ص:237

.تسا ناوارف  رظن  فالتخا  نآ  هرابرد  تسین و  نشور  یبوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  نفد  لحم  ماجنارـس و  . 272 - 1
رس هاگیاج  ءادهشلادیس ، ماقم  تمظع  هب  هک  هدوب  نانچ  ریدقت  ایوگ  .درادن  یعطق  لیلد  هتشگرب ، البرک  هب  رس  هک  هعیش  روهشم  رظن 
ورم رصم و  نالقسع و  تاماش و  فجن و  البرک و  نوچ  یفلتخم  قطانم  رد  ار  نآ  ینس ، هعیش و  ناناملسم  دشابن و  نشور  شسدقم 

نایرج هب  ون  یهاگن   » باتک رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سأر  ياه  ماقم  هراـبرد  هدـنراگن  هلاـقم  هب  رتشیب  عـالطا  يارب  .دـننک  تراـیز 
.دوش هعجارم  مق  باتک  ناتسوب  پاچ  اروشاع »

اب هنیدـم  یلاو  هراشا  ایوگ  .دـش  عقاو  بنرا  مان  هب  یلحم  رد  هک  هدوب  دـیبز  ینب  ثراح و  نب  دایز  ینب  نیب  یلهاـج  یگنج  . 273 - 2
روط نامه  ای  دندوب  رادازع  ردـب  گنج  رد  هیما  ینب  نانز  هک  روط  نامه  دـنرادازع  مشاه  ینب  نانز  زورما  هک  تسا  نآ  هب  رعـش  نیا 

.دندییرگ یم  نامثع  ندش  هتشک  نایرج  رد  هیما  ینب  نانز  هک 
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ًادمحم انوع و  ینبا  ّقفو  يذـلا  هَّللا  رکـشأل  ینإ  هنود و  لتقا  نأ  تببحأل  هتدهـش  ول  هَّللاو  اذـه ؟ لوقت  نیـسحللأ  ءانخللا ! نبای  لاق : و 
.تقفو نکأ  مل  ذإ  هعم 

: لوقت یه  اهموق و  نم  ءاسن  یف  لیقع  تنب  تجرخ  و 

؟ مکل یبنلا  لاق  ذإ  نولوقت  اذام 

؟ ممألا رخآ  متنأ  متلعف و  اذام 

يدقتفم دعب  یلهأب  یترتعب و 

مدب اوجّرض  یلتق  يراسا و  مهف 

مکتحصن ذإ  یئازج  اذه  ناکأ 

یمحر يوذ  یف  يدهعب  یل  اوفت  مل  و 

هبجوأ هَّللاو  انقح  متعیض 

مرحلا تیبلا و  قح  لیفلا  يرع  دق  و 

اهتریقع تعفر  ءابخلا و  نم  اهسأر  تجرخأ  اهنأ  نیـسحلا و  لتق  نیح  یلع  تنب  بنیز  نیلّوألا  نیتیبلل  هلئاقلا  ّنأ  دیناسملا : یف  ءاج  و 
.نیلّوألا نیتیبلا  تلاق  و 

هظعوم دعب  هظعوم  همدصب و  همدص  همدلب و  همدل  اهنإ  هتبطخ : یف  لاق  بطخ و  ربنملا و  هنیدملا  ریمأ  دیعس  نب  ورمع  دعص  ّمث  اولاق :
.ُرُذُّنلا ِنُْغت  امَف  ٌهَِغلاب  ٌهَمْکِح 

هتشک وا  زا  عافد  رد  متشاد  تسود  مدوب  وا  اب  رگا  ادخ  هب  ییوگ ؟ یم  روط  نیا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  وب ! دب  ردام  يا  تفگ : و 
.دندوب وا  اب  دمحم  نوع و  مدنزرف  ود  مدشن -  قفوم  نم  رگا  هک -  مرازگ  ساپس  ار  ادخ  موش و 

تما هک  امـش  دیوگب  یتقو  داد  دیهاوخ  هچ  ار  ربمایپ  باوج  : » تفگ ار  راعـشا  نیا  دمآ و  اج  نآ  هب  شلیماف  نانز  هارمه  لیقع  رتخد 
.دندش هتشغآ  دوخ  نوخ  هب  هک  دنتسه  یناگتشک  ناریـسا و  نانآ  دیدرک !؟ هچ  ما  هداوناخ  ترتع و  اب  نم  زا  دعب  دیتسه ؛ نامزلارخآ 

هدرک بجاو  ادخ  هک  یقح  .دیدرکن  افو  منادـناخ  هرابرد  نم  شرافـس  دـهع و  هب  دوب و  نم  یهاوخریخ  تحیـصن و  ِشاداپ  نیا  ایآ 
یخرب رد  دـندرکن .» تیاـعر  ار  شمرح  ادـخ و  هناـخ  تمرح  قح و  ناراوس ، لـیف  هک  ناـنچ  دـیتفرگ ) هدـیدان   ) دـیدرک عیاـض  دوب 

رد .تفگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ماگنه  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  ار  راعـشا  نیا  لوا  تیب  ود  هک  تسا  هدمآ  تایاور 
.تفگ ار  لوا  تیب  ود  دوب ، دنلب  هیرگ  هب  شیادص  هدومن و  نوریب  همیخ  زا  رس  هک  یلاح 
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همدص تبرـض و  کی  لباقم  رد  دوب  يا  هبرـض  نیا  تفگ : درک و  ینارنخـس  تفر و  ربنم  رب  هنیدم  ریما  دیعـس ، نب  ورمع  نآ  زا  سپ 
.دیشخبن دوس  ار  ناگدنریگدنپ  هک  یهلا  تمکح  .يزردنا  زا  دعب  يزردنا  يا و  همدص  ربارب  يا 
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نم نکی  مل  هتداع و  انتداعک و  هلـصن  انعطقی و  هحدـمن و  انّبـسی و  ناک  ناـیحأ  هدـسج  یف  هحور  هندـب و  یف  هسأر  ّنأ  تددول  هَّللاو 
تناک ول  امأ  لاقف : بئاسلا  نب  هَّللادبع  هیلإ  ماقف  .انسفنأ  نع  عفدن  نأ  ّالإ  انلتق ؟ دیری  هفیس  ّلس  نمب  عنـصن  فیک  نکل  ناک و  ام  هرمأ 

انوخأ و اهجوز  انمع و  اهوبأ  کنم  همطافب  ّقحأ  نحن  لاـق : دیعـس و  نب  ورمع  ههبجف  .هیلع  تکبل  نیـسحلا  سأر  تأرف  هیح  همطاـف 
.هسفن نع  عفد  هلتق و  نم  تمال  ام  نکل  اهدبک و  نزح  اهنیع و  تکبل  هیح  همطاف  تناک  ول  امأ  اننبا  اهنبا 

یقهیبلا دـمحأ  نب  لیعامـسإ  یلع  وبأ  هاضقلا  خیـش  انربخأ  یمـصاعلا  دـمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  دـهازلا  مامإلا  خیـشلا  اـنربخأ  - 35
بوقعی انثدحرفعج  نب  هَّللادبع  انربخأ  ناطقلا  لضفلا  نب  نیـسحلا  وبأ  انربخأ  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دمحأ  هنـسلا  خیـش  يدلاو  انربخأ 

یلع نب  نیسحلا  لتق  امل  لاق : هملس  نب  قیقش  نع  شمعألا  نع  سنوی  نب  یسیع  انربخأ  كاحضلا  نب  باهولا  دبع  انثدح  نایفس  نب 
ریبزلا نب  هَّللادبع  راث  بلاط  یبأ  نب 

ام تفگ و  یم  دب  ام  زا  هشیمه  لثم  وا  .دوب  یقاب  شمسج  رد  وا  حور  دوب و  شندب  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  متـشاد  تسود  ادخ  هب 
اب مینک  هچ  نکیل  .دـش  یمن  هتـشک  لاح  نیا  اب  میتشاد ، طابترا  وا  اـب  اـم  یلو  دـیرب  یم  اـم  زا  وا   (1) .میدوتـس یم  ار  وا  هشیمه  لثم 

(3) بئاـس نب  هَّللادـبع  لاـح  نیا  رد   (2) .مینک عاـفد  دوـخ  زا  هک  نآ  زج  دـشکب ، ار  اـم  تساوـخ  یم  دیـشک و  ریـشمش  هـک  یـسک 
نب ورمع  .تسیرگ  یم  وا  رب  دید  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دوب و  هدنز  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رگا  کش  یب  تفگ : تساخرب و 

دنزرف شدـنزرف  تسام و  ردارب  شرهوش  تسام ، يومع  شردـپ  .میرتراوازـس  وت  هب  همطاف  زا  اـم  هک  درک  باـتع  هَّللادـبع  هب  دـیعس 
، درک عاـفد  دوخ  زا  تشک و  ار  وا  هک  دـیزی )  ) یـسک اـما  دوب ، نیگهودـنا  شلد  ناـیرگ و  شنامـشچ  دوـب  یم  همطاـف  رگا  .تساـم 

!! درک یمن  شنزرس 

هیفنح نبا  سابع و  نبا  هب  دیزی  همان 

لوا تمسق 

درک مایق  ریبز  نب  هَّللادبع  دش ، هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  هک  هدش  لقن  هملس  نب  قیقش  زا 
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ربماـیپ هداوناـخ  زا  یناـسک  هچ  تسا  نـشور  ًـالماک  .تـسا  هدوـب  وررپ  یلیخ  دـشاب  هدز  ار  یفرح  نـینچ  ًاـعقاو  ورمع  رگا  . 274 - 1
! دندرک یم  ییوگدب 

! دیوگ یم  هنوراو  ار  زیچ  همه  هک  ار ، خیرات  ناگدنیآ و  مه  هتفرگ و  رخسمت  هب  ار  دوخ  ناگدنونش  مه  درم ، نیا  . 275 - 2
، هدمآ شمان  اجنیا  رد  هک  نآ  دسر  یم  رظن  هب  نکیل  میراد  بئاس  نب  هَّللادبع  ناونع  اب  رفن  دنچ  مالسا  خیرات  رد  هک  نآ  اب  . 276 - 3

.تسا یموزخم  بئاس  نب  هَّللادبع 
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دعب امأ  هیلإ : بتکف  هتعیبب  هنم  اکـسمت  ناک  سابع  نبا  عانتما  نأ  هیواعم  نب  دـیزی  نظ  سابع و  نبا  عنتماف  هتعیب  یلإ  سابع  نبا  اعدـف 
کنإ اکیرـش و  مثآملا  یف  ًاریهظ و  لطابلا  یلع  هل  نوکتل  هتعاط  یف  لوخدـلا  هتعیب و  یلإ  كاعد  ریبزلا  نبا  دـحلملا  ّنأ  ینغلب : دـقف 

مهماحرأب نیلـصاولا  يزجی  ام  ریخ  محر  يذ  نم  هَّللا  كازجف  اـنقح  نم  کـفرع  اـمل  هَّلل  هعاـط  اـنل و  کـنم  ءاـفو  اـنتعیبب  تمـصتعا 
نم رظناف  لوسرلا  نم  هبارقلا  نم  لهأ  هل  تنأ  يذلاب  کتلـص  لیجعت  كرب و  سانب  تسلف  ءایـشألا  نم  یـسنأ  امف  مهدوهعب  نیفوملا 

لحملا نم  عوطأ  کل  عمـسأ و  کنم  مهنإف  کیأرب  مهملعاف  هلوق  فرخز  هناسلب و  ریبزلا  نبا  مهرحـس  نمم  قافآلا  نم  کـیلع  علط 
.قراملا مرحلل 

کلذ نکی  نإف  هتعاط  یف  لوخدـلا  هتعیب و  یلإ  يایإ  ریبزلا  نبا  ءاعد  رکذـت  کباتک  ینءاـج  دـقف  دـعب ؛ اـما  ساـبع : نبا  هیلإ  بتکف 
لیجعت يرب و  سان  ریغ  کنأ  تمعز  میلع و  هب  يونأ  يذـلاب  هَّللا  نکل  كدـمح و  كرب و ال  کلذـب  وجرأ  ام  هَّللاو  ینإـف  کلذـک 

يدو کنع  سباح  ینإف  کتلص  لیجعت  كّرب و  ناسنإلا  اهیأ  سبحاف  یتلص 

مدـع درک  لایخ  دـیزی  .درک  عانتما  وا  اب  تعیب  زا  ساـبع  نبا  اـما  دـناوخ ، دوخ  اـب  يرادـفرط )  ) تعیب هب  مه  ار  ساـبع  نب  هَّللادـبع  و 
ِریبز نبا  ما  هدینش  تشون : داتـسرف و  شیارب  يا  همان  ور  نیا  زا  تسا ، دیزی  زا  وا  يرادفرط  يانعم  هب  ریبز  نبا  زا  سابع  نبا  يراداوه 

يرادافو يور  زا  وت  اما  یشاب ، شمرج  کیرش  ینک و  تیامح  وا  قحان  راک  زا  وت  ات  هدناوخ  دوخ  زا  يوریپ  تعیب و  هب  ار  وت  دحُلم ،
دوخ دهع  ادا و  ار  یلیماف  قح  هک  دهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  .یتسناد  یم  ار  ام  قح  نوچ  يا  هدز  گنچ  ام  تعیب  هب  ادـخ  تعاطا  و 
ادـخ لوسر  یلیماـف  لـیلد  هب  هک  ار  وت  قح  يدوز  هب  درب و  مهاوخن  داـی  زا  ار  وت  یبوخ  نیا  منک  شوـمارف  ار  هچ  ره  .يدرک  اـفو  ار 

هب ار  وا  شبرچ  ییوداج و  نابز  اب  ریبز  نبا  هک  دـمآ  وت  شیپ  فارطا ، قطاـنم  زا  هک  ره  نونکا  .درک  مهاوخ  ادا  یتسه ، نآ  هتـسیاش 
مرح و نکش  تمرح  نآ  ات  دنرت  عیطم  دنراد و  ییونـش  فرح  رتهب  وت  زا  نوچ  نک ؛ هاگآ  تدوخ  هاگدید  زا  دوب ، هدرک  بلج  دوخ 

.نید زا  هدش  جراخ 

نینچ رگا  .يدوب  هدرک  دای  شا  يوریپ  وا و  اب  متعیب  يارب  ریبز  نبا  توعد  زا  نآ  رد  هک  دیـسر  تا  همان  تشون : دـیزی  هب  ساـبع  نبا 
زا ارم  یبوخ  هک  يا  هتفگ  .ما  هتشاد  دصق  ار  یسک  هچ  دناد  یم  دوخ  ادخ  .ما  هتـشادن  ار  وت  رکـشت  ناسحا و  دصق  راک ، نیا  اب  دشاب 

مرادن تسود  ار  وت  نم  نوچ  ینکب  ار  راک  نیا  دهاوخ  یمن  اما  ینک ، یم  ناربج  يدوز  هب  يرب و  یمن  دای 
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نأ کیلإ و  سانلا  ّثحأ  نأ  ینتلأس  لیوطلا و  ضیرعلا  انع  هنم  سبحتل  کنأ  ریـسیلا و  ّالإ  انقح  نم  کلبق  انل  اـمم  اـنیتؤت  اـم  يرمعلف 
دبع نایتف  ًانیـسح و  تلتق  دـق  كدو و  یلع  ینثحت  کترـصن و  ینلأست  ّکنإابح  ارورـس و ال  ـال  ءـالو و  ـالف  ریبزلا  نبا  نم  مهلذـخأ 

ءارعلاب نیبولسم  ءامدلاب  نیلمزم  دحاو  دیعـص  یف  كرمأب  کلویخ  مهترداغ  یقتلا  مالعأ  يدهلا و  موجن  یجّدلا و  حیباصم  بلطملا 
مهونفک و مهئامد  یف  اوکرـشی  مل  موقب  مهل  هَّللا  حاتأ  یتح  عابـضلا  جرع  مهباتنت  حایرلا و  مهیلع  یفـست  نیدـسّوم  ـال  نینفکم و  ـال 

.تسلج يذلا  کسلجم  تسلج  بورغ و  هَّللاو  مهب  یب و  مهونجأ و 

لاجرلا هیلإ  كرییـست  هَّللا و  مرح  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مرح  نم  ًانیـسح  كدارطإ  سانب  تسلف  ءایـشألا  نم  یـسنأ  امف 
هوادع کلیخ  هب  تلزلزف  بقرتی  افئاخ  جرخف  قارعلا  یلإ  هکم  نم  هتـصخشأ  یتح  کلذ  یلع  کلذب و  تلز  امف  هَّللا  مرح  یف  هلتقتل 

اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  هَّللا  بهذأ  نیذلا  هتیب  لهأل  هلوسرل و  هَّلل و  کنم 

یم نم  زا  هاـگ  نآ  .يراد  یم  هگن  ار  نآ  ِرتـشیب  يا و  هدادـن  ار  اـم  قـح  زا  یکدـنا  زج  یهدـب  يزیچ  مه  رگا  هک  دـنگوس  مناـج  هب 
یهاوخ یم  نم  زا  وت  .یتسود  هن  یشوخ و  هن  تسا و  راک  رد  یتقافر  هن  منک !؟ رود  ریبز  نبا  زا  بلج و  وت  يوس  هب  ار  مدرم  یهاوخ 

يا هتـشک  ار  بلطملادبع  نادـناخ  ناناوج  ار و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یلاح  رد  یناوخ  یم  تا  یتسود  هب  ارم  میایب و  تا  يرای  هب 
رانک رد  نیمز و  يور  رب  ار  نانآ  تنایهاپس  وت  روتـسد  هب  .دندوب  اوقت  ياه  هناشن  تیاده و  ناگراتـس  یکیرات و  رد  ییاه  غارچ  هک 

یم اه  نآ  رب  داب  نفدم ، نودب  نفک و  نودـب  نابایب ، رد  هدـش و  هدوبر  ناشیاه  سابل  نوخ ، هب  هتـشغآ  یلاح  رد  دـنا ، هدرک  اهر  مه 
ار نانآ  .دندوبن  ناشنوخ  کیرـش  هک  داتـسرف  ناشیارب  ار  یهورگ  دنوادخ  هک  نآ  ات  دـندیرد  یم  ار  اه  نآ  ناگدـنرد  هّلگ  دـیزو و 

.يا هتسشن  تیاج  رس  وت  میا و  هیرگ  هودنا و  رد  نانآ ، نم و  دنتخاس و  ناهن  هدرک و  نفک 

مه ادـخ  مرح  رد  يدـنار و  یهلا  مرح  هب  ربماـیپ  مرح  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  مرب  یمن  داـی  زا  ار  نیا  منک  شوـمارف  ار  هچ  ره 
تفر و نوریب  ینماان  سرت و  اب  وا  يداتـسرف و  قارع  هب  هکم  زا  هک  نآ  اـت  يدرکن  اـهر  ار  وا  .دنـشکب  ار  وا  هک  يداتـسرف  ار  يدارفا 
هدرک و رود  نانآ  زا  ار  يدب  ادخ  هک  وا  نادـناخ  اب  شلوسر و  ادـخ و  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  ار  اهراک  نیا  .درک  لزلزتم  ار  وا  وت  هاپس 

.يداد ماجنا  تسا ، هدرک  ناشکاپ 
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لهأ لاصئتسا  هراصنأ و  هلق  متمنتغاف  هعجرلا  مکلأس  هعداوملا و  مکیلإ  بلطف  .ریمحلا  دابکأ  فالجألا  هاـفجلا  کـئابآک  ـال  کـئلوا 
رطقی کفیـس  یبأ و  دلو  تلتق  دق  يدو و  کبلط  نم  يدنع  بجعأ  یـش ء  الف  كرتلا  نم  تیب  لهأ  متلتق  مکنأک  هیلع  متنواعتف  هتیب 

نویبنلا و لتق  ام  کلذ  لبقف  ایندلا  یف  ینتقبس  نإف  يراثب  ینقبست  یمد و ال  کیدل  لطبی  هَّللا ال  ءاش  نإف  يراث  دحأ  تنأ  یمد و  نم 
.ًامقتنم نیملاظلا  نم  ًارصان و  نیمولظملل  هَّللاب  یفک  مهئامدب و  هَّللا  بلطف  نییبنلا  لآ 

کتعیاب و دقف  کلذک  کلذ  نکی  نإف  کقح  نم  ینتفرع  ام  یئافو و  ترکذ  ًاموی و  کب  نرفظنلف  مویلا  انب  ترفظ  نأ  کبجعی  الف 
انومتعفد یتح  انومترباک  شیرق ! رـشعم  مکنکل  کیبأ و  نم  کنم و  رمألا  اذهب  قحأ  یبأ  دـلو  ینأ و  ملعتل  کنأ  کلبق و  نم  كابأ 

.نیدم باحصأ  طول و  موق  دومث و  تدعب  امک  انیلع  ءاهفسلا  يوغتسا  انملظ و  يرحت  نمل  ًادعبف  اننود  رمألا  متیلو  انقح و  نع 

امـش زا  داد و  هکراتم  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح   (1) .دـندوبن هفطاع  یب  ریگ و  تخـس  وخدـنت و  نشخ و  وت  ناردـپ  دـننام  ناـنآ 
اپ زا  ار  نانآ  و   - ) دـیهد مه  هب  تسد  وا  هیلع  ات  دـیتفرگ  یتصرف  ار  شا  هداوناخ  تسب  نب  نارای و  یمک  امـش  اما  ددرگرب ، تساوخ 
رد یهاوخ  یم  دوخ  اـب  ارم  یتـسود  هک  تسا  بیجع  نم  يارب  یلیخ  لاـح ، .دیـشک  یم  ار  ناـکرت  زا  ینادـناخ  ییوگ  دـیروآرد - 
هب .مریگب  ماقتنا  اـه  نآ  زا  دـیاب  هک  یتسه  یناـسک  زا  یکی  دـکچ و  یم  اـم  نوخ  زا  تریـشمش  يا و  هتـشک  ارم  لـیماف  هک  یتروص 

هتـشذگ رد  يا ، هتخیر  ار  ام  نوخ  رگا  .يزیرگب  نآ  زا  یناوت  یمن  تفر و  دـهاوخن  نیب  زا  يا  هتخیر  ام  زا  هک  ینوخ  ادـخ  تساوخ 
.تسا ملاظ  زا  مقتنم  مولظم و  روای  نیرتهب  وا  هک  هتفرگ  ار  ناشماقتنا  ادخ  دنا و  هدش  نینچ  اه  نآ  هداوناخ  ناربمایپ و 

يراد و قح  ام  رب  يا  هتفگ  .میبای  تسد  وت  رب  ام  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور  ًامتح  یتفای ، تسد  ام  رب  زورما  هک  شابم  رورغم  نیاربانب 
یم دوخ  مدوب و  هدرک  تعیب  تردـپ  وت و  اب  ًالبق  یتشاد ) ام  رب  یقح  و   ) دوب روط  نیا  رگا  منک ،) تعیب  وت  اب  و   ) منک افو  نآ  هب  دـیاب 

رب دیتفرگ و  ام  زا  هدرک و  راکنا  ار  ام  قح  شیرق ، تعامج  امش  اما  .میرتراوازس  تردپ  وت و  زا  تموکح  هب  منادناخ  نم و  هک  یناد 
طول دومث و  موق  هک  هنوگ  نامه  درک ، کیرحت  ام  هیلع  ار  ناگلفس  تشاد و  اور  متـس  ام  رب  هک  نآ  داب  هدرم  .دیدش  راوس  تموکح 

.دندُرم نیدَم  باحصا  و 
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یبسلاـک ماـشلاب  کـیلإ  هدـلو  نم  ًاراغـص  ًـالافطأ  بلطملا و  دـبع  تاـنب  کـلمح  بجعأ  نأ  یـسع  اـم  بیجاـعألا و  بجعأ  نـم  و 
ینإف يدـی  هحارج  نم  انمآ  حبـصت  تنک  نئل  هَّللا  رمعل  کیلع و  هَّللا  ّنم  انب  انیلع و  نمت  تنأ  انترهق و  کـنأ  ساـنلا  يرت  نیبولجملا 
اذخأ هَّللا  كذخأی  نأ  هَّللا  لوسر  دلو  کلتق  دعب  نم  سیآب  انأ  ام  هَّللاو  .یماربا  یـضقن و  یناسل و  نم  کحرج  هَّللا  مظعی  نأ  وجرأل 

.ًاروحدم ًامومذم  ایندلا  نم  کجرخی  امیلأ و 

.يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلا  ًامثآم و  تفرتقا  ًافاعضأ و  هَّللا  دنع  تددزا  هَّللاو  دقف  تعطتسا  ام  کل ! ابأ  شعف ال 

ام ینإف  انع  هب  یـضری  احلاص  المع  کل  یل و  هَّللا  لأسأ  ینإف  دعب ؛ اما  .هنیدـملاب  ذـئموی  وه  هیفنحلا و  نب  دـمحم  یلإ  دـیزی  بتک  و 
امهف کنم  رضحأ  املح و ال  املع و  کنم  حجرأ  وه  ًالجر  مشاه  ینب  یف  مویلا  فرعأ 

ار هداوناخ  نیا  ریغـص  لافطا  بلطملادـبع و  نادـناخ  نارتخد  هک  نآ  تسین ، بیجع  وت  زا  هتبلا  هک  بیجع  رایـسب  ياـهراک  رگید  زا 
هب ادخ  هک  یتروص  رد  یهن  یم  تنم  ام  رب  يا و  هدش  زوریپ  ام  رب  هک  يا  هداد  ناشن  مدرم  هب  يا و  هدرب  ماش  هب  هراوآ  يارـسا  دـننام 

ملاس نم  ناـبز  زا  ار  وت  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  دـسر ، یمن  وت  هب  نم  تسد  رگا  مسق  ادـخ  هب  .تسا  هتـشاذگ  تنم  وت  رب  اـم  هلیـسو 
اب ایند  نیا  زا  دریگب و  یکاندرد  باذع  هب  ار  وت  دنوادخ  ربمایپ ، نادنزرف  نتـشک  زا  دعب  مراودـیما  .میوگب  نخـس  وت  هیلع  دراذـگن و 

.يور نوریب  همه  دزن  زا  هدش  هدنار  شنزرس 

هک نآ  رب  دورد  .يا  هدش  هانگ  بکترم  يا و  هدرک  دایز  ار  تباذع  تدم ، نیا  رد  هک  نک  یگدنز  یهاوخ  یم  هچ  ره  ردـپ ! یب  يا 
(1) (. وت رب  هن  ینعی   ) تسا تیاده  وریپ 

مود تمسق 

: تشون ار  همان  نیا  درب  یم  رس  هب  هنیدم  رد  زور  نآ  هک   (2) هیفنح نب  دمحم  هب  دیزی 

مـشاه ینب  نایم  رد  ار  یـسک  نامز  نیا  رد  نم  .دشاب  دونـشخ  ام  زا  ات  مهاوخ  یم  حـلاص  لمع  قیفوت  وت ، مدوخ و  يارب  ادـخ  زا  نم 
رت میهف  رتشیب ، شا  يرابدرب  ملع و  وت  زا  هک  مرادن  غارس 
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یلع هَّللا  هلبج  نمک  الحنت  لضفلاب  لحنتی  افلخت و  ریخلاب  قلختی  نم  سیل  شیط و  سند و  هفـس و  لک  نع  کنم  دعبأ  امکح و ال  و 
.کتیؤر نم  ظحلاب  ذخألا  کترایز و  تببحأ  دـق  ینأ  ریغ  ابئاغ  ادـهاش و  اثیدـح  امیدـق و  کنم  هلک  کلذ  انفرع  دـق  البج و  ریخلا 

.هتاکرب هَّللا و  همحر  کیلع و  مالسلا  کبنذ و  کل  رفغ  كرمأ و  هَّللا  كدشرأ  انئمطم  انمآ  یلإ  لبقاف  اذه  یباتک  یف  ترظن  اذإف 

هل لاقف  کلذ  یف  امهراشتـساف  مشاه  یبأ  هَّللادـبع  رفعج و  هینبا  یلع  لبقأ  هأرق  هیفنحلا و  نب  یلع  نب  دـمحم  یلع  باتکلا  درو  املف 
! ینب ای  دمحم : هل  لاقف  .یلابی  نیسحلا و ال  کیخأب  کقحلی  نأ  فئاخ  ینإف  هیلإ  رصت  کسفن و ال  یف  هَّللا  ّقتا  یتبأ ! ای  هَّللادبع : هنبا 

نم دحأ  یلإ  بتکی  هنظأ  کیلإ و ال  هباتک  یف  کفطلأ  کنأمطا و  دق  هنإ  یتبأ ! ای  رفعج : هنبا  هل  لاق  .کلذ و  هنم  فاخأ  ینکل ال  و 
.کنع هرش  هَّللا  فکی  نأ  وجرأ  انأ  کبنذ و  رفغ  كرمأ و  هَّللا  كدشرأ  نأب  شیرق 

هنذإب ّالإ  ضرألا  یلع  عقت  نأ  ءامسلا  کسمی  يذلا  هَّللا  یلع  تلکوت  ینإ  ینب  ای  دمحم : لاقف 

، لیاضف هب  دراد و  تداع  اه  یبوخ  ماجنا  هب  هک  یـسک  .دـشاب  رود  هب  یلقع  مک  یکاپان و  ینادان و  هنوگ  ره  زا  دـشاب و  رت  میکح  و 
روضح و رد  هچ  میسانش و  یم  تایقالخا  نیا  اب  ار  وت  نآلا  ات  میدق  زا  ام  .تسا  هداد  رارق  یکین  رب  ار  وا  تشرس  ادخ  تسا و  روهشم 
تینما و اب  دیسر  تتسد  هب  هک  همان  نیا  .مرب  هرهب  تندید  زا  منک و  ترایز  ار  وت  مراد  تسود  اما  .میا  هدینش  هدید و  رـس ، تشپ  هچ 

.داب وت  رب  ادخ  تمحر  مالس و  .دشخبب  ار  تهانگ  دنک و  تیاده  ار  وت  ادخ  هک  ایب  نم  يوس  هب  نانیمطا 

رفعج و شرـسپ  ود  اب  عوضوم  نیا  هراـبرد  دـناوخ ، ار  نآ  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنزرف  هیفنح ، نب  دـمحم  تسد  هب  هماـن  نوچ 
نیـسح تردارب  لثم  مه  ار  وت  مسرت  یم  ورن ، وا  شیپ  شاب و  بقارم  ردپ ! يا  تفگ : وا  هب  هَّللادـبع  .درک  تروشم  مشاهوبا  هَّللادـبع 

همان رد  وا  ردپ ! يا  تفگ : مه  رفعج  .مرادن  وا  زا  یسرت  نینچ  نم  مرسپ  تفگ : وا  هب  دمحم  .تسین  دیعب  وا  زا  دشکب و  مالـسلا  هیلع 
وت ادخ   » هک دشاب  هتشون  نینچ  شیرق  زا  یسک  هب  دیزی  منک  یمن  نامگ  .تسا  هداد  رارق  فطل  دروم  ار  وت  هداد و  نانیمطا  وت  هب  شا 

ار نامـسآ  هک  منک  یم  لکوت  ییادخ  رب  نم  تفگ : دمحم  .دسرن  وت  هب  وا  زا  يّرـش  مراودـیما  نیاربانب  دـشخبب .» دـنک و  تیادـه  ار 
دوش عقاو  نیمز  رب  دهد  یمن  هزاجا  هتشاد و  هگن 
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هل و نذأ  نذأتـسا  املف  ماشلاب  هیواعم  نب  دیزی  یلع  مدق  یتح  راس  هنیدملا و  نم  جرخ  یلع و  نب  دمحم  زهجت  مث  الیکو  هَّللاب  یفک  و 
هَّللاوف نیـسحلا  هَّللادـبع  یبأ  یف  كایإ  هَّللا و  انرجآ  مساقلا ! ابأ  ای  لاقف : ههجوب  هیلع  لبقأ  مث  هریرـس  یلع  هعم  هسلجأ  هاـندأ و  هبّرق و 

زجب ول  لتقلا  هنع  تعفدل  هتلتق و  امل  هبرحل  یلوتملا  انأ  تنک  ول  ینعجوأ و  دقف  کعجوأ  ناک  نئل  ینـصقن و  دـقف  کصقن  ناک  نئل 
هَّللادیبع نکل  یقح و  یف  ینعزان  یمحر و  عطق  ینملظ و  دـق  ناک  نإ  يدـی و  تکلم  ام  عیمجب  هتیدـفل  يرـصب و  باهذ  یعباصأ و 
هیندلاب یضرن  نأ  انیلع  بجی  سیل  هنإف  دعب : تاف و  ام  كردتـسی  مل  هلتقف و  لتقلاب  هیلع  لجعف  کلذ  نم  هیف  ییأر  ملعی  مل  دایز  نب 

ابأ ای  كدـنع  ام  نآلا  تاهف  هلان  ام  یلع  زیزع  انریغ و  نود  هب  هَّللا  انـصخ  رمأ  یف  انعزانی  نأ  کـیخأ  یلع  بجی  نکی  مل  اـنقح و  یف 
.مساقلا

هزاجا نوچ  .تفر  دیزی  دزن  ماش  هب  هدمآ  نوریب  هنیدم  زا  دش و  رفس  هدامآ  هیفنح  نب  دمحم  نآ ، زا  سپ  .تسا  یلیکو  بوخ  ادخ  و 
گرم رد  امـش  اـم و  هب  ادـخ  مساـقلاوبا ! يا  تفگ : وا  هب  دـناشن و  شدوـخ  شیپ  تـخت ، يور  رب  داد و  هزاـجا  وا  هـب  تـفرگ  دورو 

هدرک نینچ  زین  ارم  هدرک ، دراو  ناصقن  وت  رب  وا  ندش  هتشک  هک  روط  نامه  مسق ! ادخ  هب  .دهد  شاداپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  هَّللادبعابا 
رود وا  زا  ار  گرم  متـشک و  یمن  ار  وا  مدوب ، وا  اب  گـنج  يدـصتم  نم  رگا  .تسا  هدروآ  درد  هب  زین  ارم  هدروآ  درد  هب  ار  وت  رگا  و 
متـس نم  رب  وا  هک  نیا  اب  دوب ، ما  يدوجوم  همه  ندرک  ادف  هب  رگا  دوب و  مندش  روک  مناتـشگنا و  ندش  هدـنک  هب  دـنچ  ره  مدرک  یم 

(1) و درک باتش  وا  نتـشک  رد  تسناد و  یمن  وا  هرابرد  ارم  رظن  دایز  نب  هَّللادیبع  .دریگب  ارم  قح  تساوخ  یم  دیرب و  نم  زا  درک و 
صاصتخا ام  هب  ادخ  هک  یقح  دروم  رد  ام  اب  دـیابن  تردارب  دورب و  نیب  زا  نامقح  میراذـگب  دـیابن  ام  .درکن  مه  ار  دوخ  راک  ناربج 
! مساقلاوبا يا  وگب  ار  ترظن  وت  نونکا  .تسا  تخس  ام  يارب  هدیسر  وا  هب  هچنآ  لاحره  هب  یلو  .درک  یم  عازن  تسا ، هداد 
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هل هَّللا  كراب  ًانیـسح و  محر  کمحر و  هَّللا  لصوف  کمالک  تعمـس  دـق  ینإ  لاق : هیلع و  ینثأ  هَّللا و  دـمحف  یلع  نب  دـمحم  مّلکتف 
دقف كارع  ام  کصقن و  دقف  انـصقن  ام  نأ  انملع  دق  لیلجلا و  کلملا  راوج  یف  لیوطلا  مئادلا  دـلخلا  هبر و  باوث  نم  هیلإ  راص  امیف 

لطخلا و لعفلا و  أوسأ  تبناجل  لمعلا و  يأرلا و  لضفأ  ترتخال  کسفنب  کـلذ  تدهـش  ول  نأ  نظأ  اذـک  حرت و  حرف و  نم  اـنارع 
امک کل  ًاودـع  کملاظ و  ناک  هنا  تمعز : نإ  یبأ و  نبا  یقیقـش و  یخأ و  هنإف  هرکأ  ام  هیف  ینعمـست  نأ ال  کیلإ  یتجاح  نأ  نآلا 

.کنع هیضقأ  یتح  نیّدلا  نم  کیلع  ام  رکذا  ینعیابف و  مله  نکل  ًاریخ و  ّالإ  ینم  هیف  عمست  مل  کنإ  هیواعم : نب  دیزی  هل  لاقف  .لوقت 
یف یلاعت  كرابت و  هَّللا  نم  ینإ  هَّللا و  دـمحب  نید  یلع  امف  نیدـلا  رمأ  نم  ترکذ  ام  امأ  کتعیاب و  دـقف  هعیبلا  امأ  دـمحم : هل  لاـقف 

سندلا مؤللا و  بخلا و  نم  دیعب  اذه  کمع  نبا  ّنإ  ینب ! ای  هل : لاق  دلاخ و  هنبا  یلإ  دـیزی  تفتلاف  .اهرکـشب  موقأ  هغباس ال  همعن  لک 
.انلاومأ ذخأ  منغتسیل  اذک  اذک و  نیّدلا  نم  یلع  لاقل : تفرع  نم  ضعبک  هریغ  ناک  ول  بذکلا و  و 

رطاخ هب  ادخ  .مدینش  ار  تنخس  تفگ : نینچ  ادخ  شیاتس  دمح و  زا  دعب  درک و  تبحـص  هب  عورـش  مالـسلا  هیلع  یلع  دنزرف  دمحم 
دیواج یگدنز  دهد و  باوث  تکرب و  درک  هک  يراک  رد  ار  وا  دنک و  تمحر  مه  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  دشخبب و  ار  وت  مِحر ، هلص 

ام هب  یـشوخان  یـشوخ و  ره  تسا و  هتـساک  مه  وت  زا  هتـساک ، ام  زا  هچنآ  میناد  یم  اـم  .دـنک  تیاـنع  لـیلج ، يادـخ  دزن  یمئاد  و 
يدیزگ و یم  رب  ار  راتفر  رادنپ و  نیرتهب  يدوب  رضاح  هعقاو  رد  تدوخ  رگا  منک  یم  نامگ  تسا و  هدش  ضراع  مه  وت  رب  هدیسر ،

نم ردارب  وا  نوچ  ییوگن ؛ تسین  نم  دـنیاشوخ  هک  ینخـس  هک  تسا  نآ  نم  هتـساوخ  نونکا  .يدرک  یم  يرود  تسرداـن  راـتفر  زا 
نم اب  ایب و  یلو  .دینـش  یهاوخن  نم  زا  وا  هرابرد  یبوخ  زج  تفگ : دیزی  .تسا  هتـشاد  اور  متـس  وت  هب  وا  ینک  یم  رکف  دنچ  ره  دوب ،
ادـخ مرادـن و  یهدـب  ادـخ  رکـش  یلو  منک  یم  تعیب  وت  اب  تفگ : دـمحم  .مزادرپب  تیارب  ات  وگب  ار  تیاـه  يراکهدـب  نک و  تعیب 
نیا تفگ : درک و  دلاخ  شدنزرف  هب  ور  دـمآ و ) شـشوخ   ) دـیزی .مهد  ماجنا  مناوت  یمن  ار  نآ  رکـش  هک  هداد  نم  هب  يدایز  تمعن 
نالف تفگ : یم  نآلا  یـسانش -  یم  هک  اه  یـضعب  لثم  دوب -  رگید  یـسک  رگا  تسا و  رود  هب  غورد  یکاپان و  هلیح و  زا  ام  لـیماف 

.دریگب لوپ  ام  زا  ات  مراکهدب  رادقم 
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فلأ هئامثالثب  کل  ترمأ  دـق  ینإف  لاق : نینمؤملا ! ریمأ  ای  معن  لاقف : مساقلا ! ابأ  ای  ینتعیاب  هل : لاق  هیواـعم و  نب  دـیزی  هیلع  لـبقأ  مث 
هل لاملا و ال  اذه  یف  یل  هجاح  ال  دمحم : هل  لاقف  .یلاعت  هَّللا  ءاش  نإ  كانلصو  انع  فارصنالا  تدرأ  اذإف  اهـضبقی  نم  ثعباف  مهرد 

دیزی نإ  مث  نینمؤملا ! ریمأ  ای  هتلبق  دـق  ینإف  لاق : کتیب  لهأ  نم  تببحأ  نم  یف  هقرفت  هضبقت و  نأ  کیلع  الف  دـیزی : هل  لاـقف  تئج 
.ًاءاسم ًاحابص و  هیلع  لخدی  ناکف  هلزانم  ضعب  یف  ًادمحم  لزنأ 

یموزخملا هریغملا  نب  صفح  نب  هَّللادبع  رمع و  نب  هَّللادبع  ریبزلا و  نب  رذنملا  مهیف : دیزی و  یلع  اومدق  هفوکلا  لهأ  نم  ًادفو  نإ  مث 
زاجأ مهرد و  فلأ  نیـسمخب  لجر  لکل  رمأ  دـیزی و  مهراجأف  امایأ  دـیزی  دـنع  اوماقأف  يراصنألا  رماع  یبأ  نب  هلظنح  نب  هَّللادـبع  و 

هل نذأف  مهعم  فارـصنإلا  یف  هنذأتـساف  دیزی  یلع  یلع  نب  دمحم  لخد  هنیدملا  یلإ  فارـصنالا  اودارأ  اّملف  مهرد  فلا  هئامب  رذنملا 
مهرد فلأ  نیتئامب  هلصو  کلذ و  یف 

دیزی .نینمؤـملاریما  يا  هلب  تفگ : يدرک ؟ تعیب  نـم  اـب  مساـقلاوبا ! يا  تـفگ : درک و  ور  دـمحم  هـب  رگید ) راـب   ) دـیزی نآ  زا  سپ 
میهاوخ وت  هب  یلوپ  يورب  یتساوخ  مه  یتقو  .دنک  لوصو  ات  تسرفب  ار  یسک  دنهدب ، وت  هب  مهرد  رازه  دصیس  مداد  روتـسد  تفگ :

نآ هکلب  يریگب  تدوخ  يارب  تسین  مزال  تفگ : دیزی  .مدماین  اجنیا  مه  نآ  يارب  مرادن و  لوپ  نیا  هب  يزاین  نم  تفگ : دمحم  .داد 
داد و ياج  شا  هناخ  ياه  قاتا  زا  یکی  رد  ار  دـمحم  دـیزی  هاـگ  نآ  .متفریذـپ  تفگ : دـمحم  .نک  شخپ  تا  هداوناـخ  ناـیم  رد  ار 

.دز یم  رس  وا  هب  رصع  حبص و 

صفح نب  هَّللادبع  رمع ، نب  هَّللادبع  دیزی ، نب  رذـنم  اه  نآ  نایم  رد  هک  دـندش  دراو  دـیزی  رب   (1) هنیدـم لها  زا  یتأیه  نامز  نیا  رد 
مهرد رازه  ار 50  مادک  ره  داد و  هانپ  نانآ  هب  دیزی  دندنام و  دـیزی  دزن  يزور  دـنچ  .دـندوب  يراصنا  هلظنح  نب  هَّللادـبع  یموزخم و 

تفر و دـیزی  شیپ  مه  دـمحم  دـندرگرب ، هنیدـم  هب  دنتـساوخ  یم  ناـنآ  یتقو  .داد  مهرد  رازه  دـص  وا  هب  هک  رذـنم  زج  هب  دیـشخب ،
.داد وا  هب  مهرد  رازه  داد و 200  هزاجا  دیزی  .ددرگرب  نانآ  هارمه  هک  دیبلط  تصخر 
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لالحلاب کنم  ملعأ  وه  ًالجر  کتیب  لهأ  یف  مویلا  ملعأ  ینأ ال  هیلأ  مساقلا  ابأ  ای  هَّللاو  هل : لاق  مث  مهرد  فلأ  هئامب  اضورع  هاطعأ  و 
نم یشل ء  ماذ  تنأ  ینع و  فرـصنت  نأ  ّبحأ  ام  هَّللاو  يدشر و  یظح و  هیف  امب  ینرمأت  ینقرافت و  نأ ال  بحأ  تنک  دق  مارحلا و  و 

تمدـق ذـنم  کنم  تیأر  ام  ینإف  نآلا  امأ  كردتـسی و  یـش ء ال  كاذـف  نیـسحلا  یلإ  کنم  ناک  ام  امأ  دـمحم : هل  لاقف  .یقـالخأ 
اهنم کیلع  هَّلل  ّقحی  امب  كربخا  اهنع و  كاهنأ  نأ  نود  توکـسلا  ینعـسو  امل  اههرکأ  هلـصخ  کـنم  تیأر  ول  ًاریخ و  اـّلإ  کـیلع 

سانلا نم  یئارو  نم  یلإ  کنع  ًایدؤم  تسل  هومتکی و  سانلل و ال  هونیبی  نأ  مهملع  یف  ءاملعلا  یلع  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ذخأ  يذـلل 
یلع هفالخلاب  هل  یعدو  همالا  روما  یلو  نم  سیل  ناطیـشلا و  لمع  نم  سجر  هنإف  رکـسملا  اذه  برـش  نع  كاهنأ  ینأ  ریغ  ًاریخ  ّالإ 

دمحم نم  عمـس  امب  دیزی  ّرـسف  .کبنذ  نم  فلـس  ام  كرادـت  کسفن و  یف  هَّللا  ّقتاف  سانلا  نم  هریغک  ربانملا  قوف  داهـشألا  سوؤر 
دـهاعت و ال وأ  هلـص  نم  کل : ضرعت  هجاح  لک  یف  ینبتاکت  نأ  ّبحا  انأ  هب و  ینترمأ  ام  کنم  لباق  ینإف  هل : لاـق  ًادـیدش و  ارورس 

.بحت ام  دنع  نوکأ  هَّللا و  ءاش  نإ  کلذ  لعفأ  دمحم : هل  لاقف  .ًادبأ  کلذ  یف  رصقت 

هاگآ یسک  وت  نادناخ  رد  نم  دنگوس  ادخ  هب  مساقلاوبا ! يا  تفگ : سپـس  .تخادرپ  وا  هب  يدقن  ریغ  زین  مهرد  رازه  دص  هزادنا  هب 
، تسا نآ  رد  نم  دـشر  مربب و  هرهب  هچنآ  هب  ارم  هک  نآ  ات  يورن  نم  شیپ  زا  مراد  تسود  مسانـش و  یمن  مارح  لـالح و  هب  وت  زا  رت 

هراـبرد هچنآ  تفگ : دـمحم  .ینک  شهوکن  مقـالخا  زا  يزیچ  رد  ارم  هک  يورب  اـجنیا  زا  یلاـح  رد  مرادـن  تسود  .ینک  ییاـمنهار 
راتفر رگا  ما و  هدـیدن  وت  زا  یبوخ  زج  ما  هدـمآ  هک  يزور  زا  نآ ، ریغ  اـما  .تسین  ناربج  لـباق  يا  هداد  ماـجنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
دنلب يادخ  اریز  .مداد  یم  ربخ  تسوت ، رب  ادخ  قح  هچنآ  هب  مدرک و  یم  یهن  ار  وت  متـشاد و  یمن  اور  توکـس  مدـید  یم  یتسردان 

زا طقف  .تفگ  مهاوخن  مدرم  يارب  یبوخ  زج  يزیچ  مه  نم  .دـننکن  نامتک  دـننک و  نایب  ار  قح  هک  هدرک  فظوم  ار  ناـملاع  هبترم ،
ناونع هب  ار  وا  مان  دراد و  هدـهع  رب  ار  تما  روما  هک  یـسک  .تسا  ناطیـش  راـک  يدـیلپ و  نوچ  منک  یم  یهن  ار  وت  بارـش ، ندروخ 

زا دیزی  .نک  ناربج  ار  تا  هتشذگ  ناهانگ  شاب و  هتشاد  اوقت  نیاربانب  .تسین  مدرم  هیقب  دننام  دنیوگ ، یم  اهربنم  رب  اه  ناسنا  هفیلخ 
زاین زا  یتشاد -  يراـک  ره  مراد  تسود  مریذـپ و  یم  یتفگ  نم  هب  هچنآ  تفگ : وا  هب  دـش و  لاحـشوخ  رایـسب  دـمحم  ياـه  فرح 

مهاوخ ماجنا  يراد  تسود  هچ  ره  درک و  مهاوخ  نینچ  هَّللا  ءاـش  نا  تفگ : دـمحم  .ینکن  یهاـتوک  یـسیونب و  نم  هب  ....و -  یلاـم 
.داد
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شیرق مشاه و  ینب  نم  قبی  مل  یتح  شیرق  مشاه و  ینب  رئاس  هتیب و  لهأ  یف  هّلک  لاملا  کـلذ  قرف  هنیدـملا و  یلإ  عجر  هعدو و  ّمث 
ارواجم ال اهب  ماقأ  هکم و  یلإ  هنیدـملا  نب  دـمحم  جرخ  مث  کلذ  نم  هیلإ  راص  اـّلإ  یلاوملا  هیرذـلا و  ءاـسنلا و  لاـجرلا و  نم  دـحأ 

.هقفلا ریغب  لخادتی  هالصلا و ال  موصلا و  ریغ  فرعی 

 .............. ءازجلا نم  هل  ام  هلذاخ و  نیسحلا و  لتاق  هبوقع  نایب  یف  رشع  یناثلا  لصفلا 

شخپ نایـشرق  نایمـشاه و  رگید  دوخ و  هداوناخ  نایم  رد  ار  اه  لوپ  نآ  تشگزاب و  هنیدـم  هب  درک و  یظفاحادـخ  دـیزی  زا  دـمحم 
رد تفر و  هکم  هب  هنیدم  زا  دمحم  سپس  .دیـسر  مشاه  ینب  یلاوم  اه و  هچب  نانز و  نادرم و  همه  هب  لام  نیا  زا  هک  يروط  هب  درک ،

(1) .تشادن يراک  هقف  زا  ریغ  هب  دوب و  لوغشم  هزور  زامن و  هب  دیزگ و  تنوکس  اج  نآ 

[ .تسا ترضح  نآ  نانمشد  ماما و  نالتاق  يازج  هرابرد  هک  دوش  یم  زاغآ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  مهدزاود  لصف  اجنیا  رد  ]
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يدج ياهدـیدرت  نآ  هرابرد  اما  .تسا  هدـمآ  زین  يرذالب  فارـشالا  باسنا  باتک  رد  دـیزی  اب  هیفنح  نبا  تاقالم  ناتـساد  . 282 - 1
گنج هب  دنتـساوخ  دمحم  زا  هنیدـم  مدرم  رمع و  نبا  یتقو  دـیوگ : یم  تیاور  همادا  يرذالب ، لقن  رد  هک  صوصخ  هب  .دراد  دوجو 

فارـشالا 3/470؛ باسنا   } مدـیدن وا  زا  يزیچ  هن ، تفگ : .ماـش  رفـس  نآ  رد  دـنتفگ : .ما  هدـیدن  وا  زا  يدـب  نم  تفگ : دورب  دـیزی 
هنوگ نیا  ار  نآ  دشاب  تسرد  دیزی  اب  دمحم  رادید  دـشاب و  هتـشاد  یلـصا  تیاور ، رگا  نیاربانب  هیاهنلا 8/233 .} هیادبلا و  نینچمه 

هداوناخ تیب و  لها  لد  تساوخ  درک و  ینامیـشپ  هب  رهاظت  البرک  نایرج  زا  سپ  دیزی  هک  نیا  درک : هیجوت  داد و  حیـضوت  ناوت  یم 
هرابرد ناوارف  تاـماهبا  اهدـیدرت و  یفرط  زا  .تسا  تسرد  دـهاکب ، دوخ  ییاوسر  زا  اـت  دروآ  تسدـب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
نادـند باوج  اب  .تسا  دـیعب  رایـسب  هیفنح  نبا  زا  یبلاطم  نینچ  لاح  نیع  رد  اما  تسا ، یقاـب  ناـنچمه  هیفنح  نب  دـمحم  تیـصخش 

سابع نبا  هارمه  ریبز ، نبا  نایرج  رد  وا  نوچ  .دیامن  یم  هیجوت  لباق  ریغ  رایـسب  دـمحم  زا  يراتفر  نینچ  دـیزی ، هب  سابع  نبا  نکش 
نیا ياه  تمـسق  یخرب  میریذپب ، مه  ار  دیزی  اب  دمحم  رادید  لصا  رگا  دسر  یم  رظن  هب  .دـماین  هاتوک  شا  هداوناخ  عضاوم  زا  دوب و 

ار دیزی  دنا  هدوبن  لیم  یب  تنـس  لها  نایوار  ناخّروم و  لاح  ره  هب  .تسناد  دیزی  راک  ِهیجوت  روظنم  هب  یگتخاس و  دـیاب  ار  شرازگ 
يارب ار  تشهب  ات  دنهد  ناشن  نامیـشپ  ار  هشیاع  ریبز و  هحلط و  دنراد  رارـصا  هک  هنوگ  نامه  دـننادب ، راک  هبوت  ار  وا  دـننک و  ریهطت 

!! دننک کیدزن  نانآ 

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلع  نیسح  مغ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 300 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/921/AKS BARNAMEH/#content_note_249_1
http://www.ghaemiyeh.com


قیقحت عبانم  تسرهف 

.ق  1417 مقب ، ثارتلا  ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  رشن  قیقحت و  (م 548 ؛) یسْربَطلا نسح  نب  لضف  يدهلا  مالعَاب  يرولا  مالِعا  . 1

(. مق یضر  رشن  تسفا   ) 1960م بتکلا ، ءایحا  راد  هرهاق : يرونید ؛ هفینحوبا  لاوطلا ؛ رابخألا  . 2

.ق  1416 توریب ، ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  رشن  قیقحت و  م 413 ؛)  ) دیفم خیش  دابعلا ؛ یلع  هَّللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  . 3

.ق  1412 لیجلاراد ، توریب : يواجب ، قیقحت  ربلادبع ، نب  فسوی  ورمعوبا  باعیتسالا ، . 4

.ق  1417 تثعب ، مق : قودص ، خیش  یلامالا ، . 5

 . 1413 یضر ، فیرش  مق ، يریش ، یلع  قیقحت  م 276 ،) ، ) هبیتق نبا  ملسم  نب  هَّللادبع  هسایسلا ، همامالا و  . 6

.م  1398 رکفلا ، راد  توریب : م 774 ؛)  ) یقشمد ریثک  نبا  ءادفلوبا  هیاهنلاو ، هیادبلا  . 7

.ق  1409 مق ، يدهملا ، مامالا  هسسؤم  رشن  قیقحت و  يدنوار ، نیدلا  بطق  حئارجلا ، جئارخلا و  . 8

.ق  1407 نیسردم ، هعماج  مق : یسوط ، خیش  فالخلا ، . 9

.ق  1420 نیسردم ، هعماج  مق : یمویق ؛ داوج  قیقحت  یسوط ، خیش  نسح  نب  دمحم  لاجرلا ، . 10

.ات یب  هفرعملاراد ، توریب : یبلش ؛ يرایبا /  اقس /  قیقحت  (م 213 ؛) يرفاعملا ماشه  نب  کلملادبع  هیوبنلا ؛ هریسلا  . 11

.ق  1415 هریسلاراد ، / يداهلاراد توریب : یلماعلا ، یضترم  رفعج  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مظعالا  یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  . 12

.ق  1418 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب : اطع ؛ رداقلادبع  قیقحت  م 230 ؛)  ) دعس نب  دّمحم  يربکلا  تاقبطلا  . 13
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.ق 1404 هیملعلا ، باتکلاراد  توریب : نارگید ، نیما و  دمحا  قیقحت  م 328 ،)  ) هبردبع نبا  دیرفلا ، دقعلا  . 14

.ق ءاوضالاراد 1411  توریب : يریش ، یلع  قیقحت  یفوکلا ، مثعا  نب  دمحا  حوتفلا ، . 15

.ق  1418 ملقلاراد ، توریب : یقطقط ، نبا  یلع  نب  دمحم  هیناطلسلا ، بادآ  یف  يرخفلا  . 16

.ش  1367 هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  م 329 ،) ، ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ، . 17

.ق  1401 هلاسرلا ، توریب : م 277 ،)  ) يوسب نایفس  نب  بوقعی  خیراتلا ، هفرعملا و  . 18

.1417، رکفلاراد توریب : راّکز ، لیهس  قیقحت  م 279 ،)  ) يرذالبلا ییحی  نبدمحا  فارشالا ، باسنا  . 19

.ق  1403 ءافولا ، هسسؤم  یبرعلا /  ثارتلا  ءایحا  راد  توریب : یسلجم ؛ رقابدمحم  راونألاراحب ؛ . 20

-1410 یبرعلا ، باتکلاراد  توریب : يرمدـت ؛ مالـسلا  دـبع  رمع  قیقحت  م 748 ؛)  ) یبهذ دمحم  نیدلا  سمـش  مالـسالا ، خـیرات  . 21
.ق  1421

ثارتلاراد توریب : میهاربا ؛ لضفلاوبا  دمحم  قیقحت  م 310 ،)  ) يربط ریرَج  نب  دمحم  كولملا ) ممُالا و  خیرات   ) يربطلا خـیرات  . 22
.ات یب  یبرعلا ،

.رداص راد  توریب : م 284 ؛)  ) یبوقعیلا بوقعی  یبا  نب  دمحا  یبوقعیلا ؛ خیرات  . 23

.ق  1415 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب : (م 240 ؛) يرفصعلا طایخ  نب  هفیلخ  هفیلخ ؛ خیرات  . 24

.ق  1415 رکفلاراد ، توریب : يریش ؛ یلع  قیقحت  م 571 )  ) رکاسع نبا  نسحلا  نب  یلع  قشمد ، هنیدم  خیرات  . 25

.1386 خروم ، رشن  مق : نایرفعج ، لوسر  اروشاع ، تضهن  رد  یلمأت  . 26

.تیبلا لها  هسسؤم  توریب : يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، هرکذت  . 27

: مق ییابطابط ، زیزعلادبع  دیس  قیقحت  يدقاو ، بتاک  دعس  نب  دمحم  دعـس ، نبا  تاقبط  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مامالا  همجرت  . 28
.1373 تیبلا ، لآ  هسسؤم 

.ق  1384 هثیدحلا ، هیبرعلا  هسسؤملا  هرهاق : شماطق ، میهاربا و  لضفلا  وبا  دمحم  قیقحت  يرکسعلا ، لاله  وبا  لاثمالا ، هرهمج  . 29

.ق  1403 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب : م 456 ،) ، ) مزح نبا  دمحا  نب  یلع  برعلا ، باسنا  هرهمج  . 30
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.نایراصنا تاراشتنا  مق : نایرفعج ، لوسر  هعیش ، ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  . 31

.1367 یمالسا ، رشن  رتفد  نارهت : يدیهش ، رفعج  دیس  مالسلا ، امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  یناگدنز  . 32

.ق  1422 هلاسرلا ، هسسؤم  توریب : م 748 ؛)  ) یبهذلا دمحم  نیدلا  سمش  ءالبنلا ؛ مالعا  ریس  . 33

: مق یلالجلا ، نیسح  دمحم  دیـس  قیقحت  م 363 ،)  ) یبرغملا دـمحم  نب  نامعن  یـضاق  راهطالا ؛ همئالا  لئاضف  یف  رابخالا  حرـش  . 34
.ات یب  نیسردم ، هعماج 

ءایحا راد  توریب : میهاربا ؛ لـضفلاوبا  دـمحم  قیقحت  م 656 ؛)  ) ینئادملا دیدحلا  یبا  نبا  هَّللاهبه  دـماحوبا  هغالبلا ؛ جـهن  حرـش  . 35
.ق  1385 یبرعلا ، ثارتلا 

.1384 رورس ، مق : درفنم ، يرظن  یلع  البرک ، هصق  . 36

.ق  1413 هیمالسالا ، فراعملا  هسسؤم  ینارحب ، مشاه  دیس  زجاعملا ، هنیدم  . 37

.ق  1409 ترجه ، تاراشتنا  مق : تسفا  رغاد ؛ دعسا  قیقحت  م 346 )  ) يدوعسم نیسح  نب  یلع  رهوجلا ؛ نداعم  بهذلا و  جورم  . 38

.ق  1414 هلاسرلا ، توریب : هلاحک ، اضر  رمع  برعلا ، لئابق  مجعم  . 39

.1381 هیردیحلا ، هبتکم  مق : رقصلا ، دمحا  قیقحت  م 356 ؛)  ) یناهفصا جرفلاوبا  نییبلاطلا ، لتاقم  . 40

.1381 يدهلا ، راونا  مق : يوامسلا ، دمحم  قیقحت  یمزراوخلا ، دمحا  نب  قفوملا  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  . 41

.ق  1417 یمالسالا ، رکفلا  عمجم  مق ، يورغ ، یفسوی  يداه  دمحم  یمالسالا ، خیراتلا  هعوسوم  . 42

هناخباتک تسفا  ، ) 1382 ق هیبرعلا ، هسسؤملا  هرهاق : نوراه ؛ دمحم  مالسلا  دبع  قیقحت  يرقنملا ؛ محازم  نب  رـصن  نیفـص ؛ هعقو  . 43
(. مق یشعرم 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7
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