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تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  ع)و   ) نیسح ماما 

باتک تاصخشم 

2614636 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
فراعم هورگ  هوزج /]  ] تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  نیسح و  ماما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1378 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  نارهت :]  : ] رشن تیعضو 
96ص. يرهاظ :  تاصخشم 

تشهب زا  یباب  نیسح 

اطع امش  هب  نسح  هطساو  هب  اه  یکین  دیدش ، تیادهو  دیتفای  هار  یلع  اب  دیدش ، هاگآ  نم  هلیسو  هب  دومرف : ص )  ) یمالسا یمار  لو گـ ـ سر
ـد، نک ینمـشد  وا  اب  سک  ره  تسا ، تشهب  ياهرد  زا  یکی  نیـسح  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا  نیـسح  اـب  امـش  تواقـشو  تداعـس  یلو  دـش ،

[ . 1  ] دنک یم  مارح  وا  رب  ار  تشهب  يوبادخ 

هچابید

، نوگاـنوگ لـلع  هب  هک  تسا  یتاهبـش  تاـماهبا و  حیحـص  نییبت  هیجوت و  يزرم ، نورب  ياـه  هماـنرب  فیاـظو  اـهنامرآ و  هلمج  زا  یـکـی 
نانمـشد گـنرینو  ریوزت  هب  اـی  نئمط و  ـع مـ جار ـع و مـ با هب مـنـ نتـشادن  یـسرتسد  مالـسا و  نیبم  نید  نیزاوم  اـب  ییانـشآ  مدـع  نوچمه 

. تسا هدنکفا  هیاس  اهزرم  يوسنآ  نابطاخم  ناج  لد  رب  مالسا ، شیدناژک 
رد هک  تسا  نآ  مزلتس  مـ يو ، عیشت عـلـ يدمحم و  تعیرـش  ناباترون  ساکعنا  نایوج و  مالـسا  لد  هنییآ  زا  ير ، را بـی خـبـ ـگـ نز ندودز 

عماج یحرط  ار  هعیـش  تاداقتعا  اب  طابترا  رد  ناشیا  ياههاگدـید  اه و  هشیدـنا  تنـس ، لـها  ناـبطاخم  ترثک  هب  تیاـنع  اـب  تسخن  ماـگ 
. مییامن رت  مکحم  ار  يردارب  دنویپ  میزیرب و 

. میهد رارق  مرتحم  نازاس  همانرب  سرتسد  رد  میزای و  تسد  بسانم  ییاه  هعومجم  نیودت  هب  ات  میدش  نآ  رب  اتسار  نیا  رد 
باذـجزین و ینـس  هعیـش و  زا  معا  یلخاد ، ناـبطاخم  يارب  يزرم ، نورب  دـیاوف  زا  ادـج  ثحاـبم ، هنوـگ  نیا  ندوـمن  حرطم  تسا  یهیدـب 

. دوب دهاوخ  دنمدوس 
تیدحا هاگرد  لوبقم  هکنآ  دیما  هار ، نیا  رد  تسا  یماگ  تنس » لها  هاگدید  زا  اروشاع  و  ع )  ) نیـسح ماما   » ناونع اب  رـضاح  هعو  مـجـمـ

. دوش عقاو 
. مینک یمرکشت  دیدرگ  نیودت  ناشیا ، ششوک  شالت و  اب  هعومجم  نیا  هک  نارابج  اضردمحم  مالسالا  ۀجح  تا  ـمـ حز زا  نا  ـ یا رد پـ

. مییامن ینادردق  رکشت و  یماحم  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  بانج  هعومجم  يامنهار  داتسا  ياهدومنهر  اه و  ییامنهار  زا  تساجب  زین 
. امیس ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

. فراعم هورگ 

راتفگشیپ

نیا رد  ـد  نا ـتـه  شاد ـه  جو نآ تـ هتفرشیپ بـه  ینوناق  ياهماظن  یلاعتم و  ماکحا  هعومجم  رانک  رد  یهلا  بتاکم  هک  تسا  یشور  يزاس  وگلا 
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اهنآ زا  يوریپ  اب  دـناوت  یم  رـشب  عون  هک  دراد  یعقاو  ـی  یا ـه هـ نو ینیع و نـمـ یققحت  هکلب  تسین ، هیرظن  کی  اهنت  لماک  ناسنا  بتاـکم ،
. دزاس رت  کیدزن  کیدزن و  دوصقم ، لامک  هب  ار  دوخ 

یفیرعت رد  تسا  هدرک  یفرعم  مدرم  هب  دوخ  ماکحا  لماک  ققحت  ناونع  هب  مالسا  هک  دنتسه  ییاهوگلا  نیرت  هتـسجر  مو بـ ـ ـص نا مـعـ ـ ما ـ ما
. دندومن ناسنا  هب  ار  میقتسم  طارص  دنتسیز و  مدرم  نایم  رد  هک  دندوب  یمسجم  ياه  نآرق  ناراوگرزب ، نآ  تفگ  ناوت  یم  هاتوک 

ررقم ترضح  نآ  يارب  ینامز  هژیو  طیارش  هک  یصاخ  هفیظو  هژیو و  تیعقوم  ظاحل  هب  ص )  ) نیسحلا هّللادبع  ابا  ترـضح  نای  ـن مـ یا رد 
. تسا رادروخرب  یگژیو  عون  زا  تشاد  یم 

ياه لسن  تمواـقم  ـمـبـل  ـس هکلب  تسا ، یهلا  ناـسنا  کـی  لـماک  هنومن  هتـسراو و  ياـه  ناـسنا  يوگلا  اـه  نـه تـنـ ص )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما
هناشن مان و  زورما  هک  نانچ  تسا ، هّللا  ۀملک  يالعاو  قح  يایحا  هار  رد  يراکادف  راثیا و  دامن  نارگمتس و  دادیب  جوم  لباقم  رد  هدیدمتس 

. تسا یگداتسیا  زمر  وا  دای  تمواقم و 
حور ضیضح  ـت و  لاذر ـت  یا ـهـ نو تیانج  نیرتگرزب  دوش  یم  طوبرم  ترضح  نآ  نانمشد  هب  هک  تهج  نآ  زا  دنچ  ره  اروشاع ، ـعـه  قاو

لیاضف نیرت  یلاع  شیامن  يراوگرزب و  تلیـضف و  جوا  ، دوش یم  طوبرم  شناراـی  ترـضح و  نآ  هب  هک  تهج  نآ  زا  یلو  تسا ، یناـسنا 
. تسا یناسنا 

رد ار  تیناسنا  ياـهرایعم  نیرتهب  دـنناوت  یم  کـش  نودـب  دنتـسه ، یناـسنا  لـیاض  شرور فـ حور و پـ ـیـت  بر لا تـ ـبـ ند ـی کـه بـه  نا ـ ـس کـ
. دنروآ تسدب  ترضح  نآ  شنم  شور و 

رد هژیو  هب  ترـضح ، نآ  یگدنز  يایاوز  هب  يرظن  و  یهلا ، ناسنا  گرزب  نآ  یگدـنز  رب  هاتوک  يرذـگ  اب  ات  مینآ  را بـر  ـتـ ـشو ـن نـ یا رد 
:. هک دشاب  دصقم  ینالوط  هار  شخب  ییانشور  هک  میروآ  مهارف  يوترپ  ار  ناگدنناوخ  دوخ و  شینامسآ  تضهن  نایرج 

. ةاجنلا ۀنیفس  يدهلا و  حابصم  نیسحلا  نا 
:. تسا رارق  نیا  هب  هلاقم  نیا  رد  هجوت  لباق  تاکن 

اب ازجم  هاتوک و  ياه  تمسق  ترو  هب صـ نآ  بلاطم  تسا ، هدش  هیهت  ییویدار  ياه  همانرب  رد  هدافتسا  روظنم  هب  هلاقم  نیا  هکنیا  نـظـر بـه 
مامت دـش ، دـهاوخ  هدافتـسا  روشک  جراخ  میقم  ناگد  ـ نو ـنـ ـش يار  هک بـ اجنآ  زا  تسا و  هدـیدرگ  هئارا  لقتـسم  ياه  لصفرـس  نیواـنع و 

رد نییعت و  هحفـص  دلج و  رکذ  اب  دانتـسا ، دروم  ياه  باتک  رد  هعقاو  ره  لقن  لحم  هدش و  جار  ـتـخـ ـسا تنـس  لها  ربتعم  بتک  زا  بلاطم 
. تسا هدش  نایب  رشن  خیرات  رشان و  لیبق  زا  ، باتک ره  تاصخشم  زین  هوزج  نایاپ 

یضعب دنشاب ، یم  تنس  ـل  هادا ـتـمـ عا دروم  ناگدنسیون  زا  ربتعم و  بتک  زا  یگمه  هتفرگ ، رارق  هدافتسا  دروم  راتشون و  نیا  رد  هک  یبتک 
زین ار  هچنآ  دننک و  یم  يراددوخ  ص )  ) تیب لها  لیاضف  لقن  زا  ناکما  دح  ات  هک  دنا  هدیـسر  يا  هیاپ  هب  بصعت  رد  ناگدنـسیون  نیا  زا 

. دننک یم  ینعم  حیحص  هجوریغ  هب  حیضوت  لیلحت و  اب  دننک  یم  لقن  راچان  هب 
ار البرک  تضهن  اروشاع و  ـعـه  قاو تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دنا  هدرک  شالت  صاخ  تاداقتعا  ظاحل  هب  ناگدنسیون  نیا  هکنیا  ـم  غر عـلـی 

نیا یخیرات ، عیاقو  لقن  رد  دوخ  شور  فالخ  ـر  بو ـنـد  هد هو  گنرمک جـلـ ار  ص )  ) نیـسحلا هّللادبع  ابا  ترـضح  لتق  هعجاف  یلومعم و 
. دننک لرتنک  دوش  یم  داجیا  هعقاو  نیا  رکذت  زا  هک  ار  یجوم  دنا  هتسناوتن  یلو  دنا ، هدرک  لقن  راصتخا  هب  ار  خیرات  زا  تمسق 

زا نا  ـکـ ما رد حـد  لقن کـنـیـم و  هدوزفا  ره  زا  يراع  یتساک و  چـیه  نودـب  ار  خـیرات  نتم  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  میا  هدرک  شـالت  مـا 
. میراذگب ناگدنونش  ناگدنناوخ و  هدهع  هب  ار  يزادرپ  هیرظن  تشادرب و  هدرک ، يراددوخ  را نـظـر  ـهـ ظا

دوشن هابتشا  بجوم  ات  میا  هدرکادج  خیرات  نتم  زا  ار  یصخش  ياهرظن  اه و  لیلحت  میتفاین ، رظن  راهظا  زا  يزیرگ  هک  دراوم  زا  يا  هراپ  رد 
. دنوشن هداد  تبسن  دانتسا  دروم  ياه  باتک  هب  انایحا  و 

خیرات میظع  هثداح  نیا  یناوخزاب  هار  رد  هاتوک ، دنچره  دشاب  یماگ  دریگ و  رارق  رظن  لها  عبط  لوبقم  دیآ ، یم  همادا  رد  هچنآ  هک  ـیـد  ما
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. مالسا
. دند ـ یر ـ فآ ر غـم  ــ هوج زا  ار  ــ م

ـد. ند ـ یرفآ نـم نـم  ر ، ــ با زا  ار  و  ــ ت
. تسا نیسح  گوسرد  هیرگ  يارب 

ـد. ند ـ یر ـ فآ مر  ـــ حم ها  ـــ ر م ــ گا
. فراعم هورگ 

. امیس ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

نیسح ماما  لیاضف  تیصخش و 

دالیم دلوم و 

دش دلوتم  هام  نامه  مجنپ  هبنشجنپای  نابعـش  هام  موس  هبنـش ، هس  زور  رد  يرجه  مراهچ  لاس  رد  هرونم  هنیدم  رد  ص )  ) یلع نب  ـیـن  ـس حـ
لوالا يدامج  مجنپ  رد  دنا  هتفگ  رگید  یضعب  هتسناد و  يرج  مو هـ لاس سـ لوالا  عیبر  رخآ  زور  ار  ترضح  نآ  دلوت  ناخروم  زا  یـضعب 

هک تسا  نیا  روهـشم  لوق  یلو  دراد ، دوجو  لوق  دنچ  ترـضح  نآ  دلوت  هرابرد  نیاربانب  تسا  هدـمآ  ایند  هب  ترجه  مراهچ  ای  موس  لاس 
. تسا هدمآ  ایند  هب  ترجه  مراهچ  لاس  نابعش  موسزور  رد  ناشیا 

دش و رورسم  تخس  وا  ندیداب  ترـضح  نآ  دندروآ  (ص ) ادخ لوسر  شراوگرزب  دج  دزن  ار  وا  دش  دلوتم  ترـضح  نآ  هک  ـی  ما هـنـگـ
شرس : » دومرف شردام  هب  درک و  هقیقع  وا  يارب  يدنفسوگ  شدلو  متفه تـ زور  تفگ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد 

«. دیهد هقدص  هرقن  شیاهوم  نزو  هب  دیشارتب و  ار 
شردـپ ها بـا  هدزا مـ ـ یو لاـس  هـن  تـسیب و  نآ  زا  سپ  و  (ص ) ادـخ لوـسر  شراوـگرزب  دـج  اـب  هاـم  دـنچ  لاـس و  شـش  تر  ـ ــض نآ حـ

ص)  ) نسح ما  ـ ما تدا  ـهـ ـش زا  لا پـس  ـ ـس هد  دود  و حـ ص )  ) نسح ماـما  شردارب  اـب  لاـس  هد  دودـح  نآ  زا  سپ  و  ص )  ) نینمؤملاریما
. دوش یم  بوسحم  وا  تماما  تدم  تسا ، هدرک  یگدنز  ص )  ) نسح ماما  زا  سپ  ترضح  نآ  هک  یتدم  درک  یگدنز 

« ادهشلادیس  » ار ناشیا  تدا ، ـهـ شزا سپ  هلمج  زا  دنا و  هداد  ترـضح  نآ  هب  یناوارف  ياه  بقل  دوب  هّللادبعوبا » ( » ع  ) نیـسح ما  ـ ما کـنـیـه 
یمارگ طبـس  تداهـش  زا  سپ  دـش و  یم  قالطا  ربمایپ  يومع  ، هزم رب حـ ادهـشلادیس  بقل  نآ ، زا  شیپ  اـت  میناد  یم  هک  ناـنچ  دـندناوخ 

. دندناوخ بقل  نیا  هب  ار  ترضح  نآ  هّللا ، لوسر 

ربمایپ طسوت  يراذگمان 

تروص مرکا  ربماـی  ـخـص پـ ـش طـسوت  نسح ، نیـسح و  هب  شراوگرزب  ردارب  ترـضح و  نآ  يراذـگما  ـت کـه نـ ـسا هد  ـ مآ تا  ـ یاور رد 
. تسا هدوب  لاعتم  دنوادخ  روتسد  هب  يراذگمان  نیا  هک  تسا  هدش  حیرصت  تسا و  هتفرگ 

نیـسح هک  هاگ  نآ  مداهن و  وا  ار بـر  هزمح »  » میومع مان  دـمآ  اـیند  هب  نسح  هک  هاـگ  نآ  دومرف : هک  دـنا  هدرک  لـقن  بلاـطیبا  نب  یل  زا عـ
ود نآ  مان  هک  ما  هدش  رومام  نم  دومرف : دناوخارفارم و  (ص ) ادخ لوسر  يزور  متـشاذگ  وا  رب  ار  رفعج »  » مرگید يومع  مان  تشگ  دلوتم 

[ . 3  ] دیناوخب نیسحو  نسح  ار  نانآ  سپ  نیا  زا  مهد ، رییغت  ار 
ار شنادـنزرف  وا  مدـی ، ـ ما نورا نـ نادـنزرف هـ مان  هب  ار  نیـسح  نسح و  دومرف : ص )  ) مرکا رب  ـ ما ـت کـه پـیـ ـسا هد  ـ مآ ـگـر  ید تا  ـ یاور رد 

[ . 3  ] مدیمان نیسحو  نسح  یبرع ) ظفل  هب   ) مان نامه  هب  ار  منادنزرف  نم  دیمان و  ریبش »  » و ربش » »
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دلوت ماگنه  رد  تداهش  زا  ربخ 

رد ار  كدوک  نم  روایب  ار  مرسپ  ! امسا دومرف : دمآ  (ص ) ادخ لوسر  دش ، دلوتم  ص )  ) نیسح ماما  یتقو  دیوگ : یم  سی  ـمـا بـنـت عـمـ سا
. مداد ترضح  هب  مدیچیپ و  يدیفس  هچراپ 

. تسیرگ دوب ، هتشاذگدوخ  نماد  رد  ار  وا  هک  یلاح  رد  دعب  تفگ ، هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتسار  شو  رد گـ تر  حـضـ
.؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  تیادف  مردام  ردپ و  متفگ :

. مرسپ نیا  يارب  دومرف :
.؟ ینک یم  هیرگ  شیارب  وت  هدش و  دلوتم  تعاس  نیمه  رد  وا  متفگ :

. دنکن ناشبیصن  ار  متعافش  ادخ  دنشک ، یم  ار  وا  یشکرس  هورگ  امسا ! يا  يرآ  دومرف :
[ . 4  ] هدمآ ایند  هب  شدنزرف  هزات  هک  ناسرن  همطاف  هب  ار  ربخ  نیا  دومرف : دعب 

باوخ بشما  نم  ص )  ) هّللا لوسرا  یـ : » درک ضرع  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  ـبـر ، ما يو پـیـ سا عـمـ ـل هـمـسـر عـبـ ـض ـفـ لا ما  يزور 
. داتفا نم  نماد  رد  هدش  ادج  امش  كرابم  ندب  زا  يا  هعطق  ایوگ  مدید  مدید ، يدب 

مدا و ـنـش نـهـ ماد رد  ار  كدو  ـ کو مدیسر  ربمایپ  تمدخ  داد  یهاوخ  شرورپ  ار  وا  وت  هک  دروآ  یم  يرسپ  همطاف  ـت ، سا خـیـر  دو : ـ مر فـ
. تسا ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  مدید  مدرک ، شهاگن  هرابود  یتقو  متشادرب ، مشچ  ترضح  نآ  زا  هظحل  دنچ 

.؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  هّللا  لوسر  ای  تیادف  مردام  ردپ و  متفگ :
[ . 5 « ] دنشک یم  ار  مرسپ  نیا  نم  تما  هک  داد  ربخ  نم  هب  دمآ و  لیئربج  نونکا  مه  دومرف :

نیمز هک  تسیر  نا گـ ـنـ چو در  یفقوت کـ اج  نآ  رد  تشذگ  البرک  زا  هار  رد  تفر  یم  نیفـص  فرط  هب  ص )  ) نینمؤملاریما هک  یماگن  هـ
تیادف مدرام  ردپ و  متفگ : دنک ، یم  هیر  تر گـ مد حـضـ ـ ید مد  ـیـ ـسر ادخ  لوسر  تمدخ  يزور  : » دومرف هاگنآ  درک  سیخ  کشا  زا  ار 

.؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  ص )  ) هّللا لوسر  ای 
هتـشک ـالبرک  ماـن  هب  ـیـنـی  مز رد  تارف  طـش  راـنک  رد  نیـسح  مرـسپ  هک  داد  ربـخ  نم  هب  وا  دوـب ، اـج  نیا  لـیئربج  نو  ـنـ کا هـم  دو : ـ مر فـ

. منک يراددوخ  هیرگ  زا  متسناوتن  نم  میوبب و  ات  دروآ  میارب  ار  اجنآ  كاخ  زا  یتشم  دشدهاوخ و 
یهورگ دنزیر ، یم  ار  ناشنوخ  تساج کـه  نیا  ناشیا ، زادناراب  هاگتماقا و  تساج  نیا  دومرف : ص )  ) نینمؤملاریما هک  دو  نا جـا بـ و هـمـ

[ . 6  ] درک دهاوخ  هیرگ  ناشلاح  هب  نامسآ  نیمز و  هک  دنوش  یم  هتشک  ارحص  نیا  رد  دمحم  لآ  زا 

ادخ لوسر  اب  تهابش 

تریس دروم  رد  ار  هتکن  نیااهراب  ربمایپ  باحـصا  دوب  ص )  ) هّللا لوسر  هب  درف  نیرت  هیبش  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  ناوار  را فـ ـبـ خا رد 
ره هک  يروط  هب  دوب ، ربمایپ  هب  هیبش  رایس  نا بـ ـشـ یا ـت  ما دنا کـه قـ هدش  روآدای  اصوصخم  دنا ، هدش  دروآدای  ع )  ) نیـسح ماما  تروص  و 

[ . 7  ] داتفا یم  ادخ  لوسر  دای  هب  درک  یم  هدهاشم  ار  ترضح  نآ  تماق  سک 
ات  ] مدرک لقن  سابع  نبا  يارب  ار  دوخ  باوخ  مدـید و  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  یبش  هک  تسا  هدرک  لقن  شردـپ  زا  بیلک  ـم بـن  ـصا عـ

؟ يداتفین یلع  نب  نیسح  دای  هب  يدید  ارربمای  یماگنه کـه پـ ایآ  تفگ : وا  ریخ ] ای  تسا  هدوب  تسرد  نم  باوخ  ایآ  هک  منیبب 
سابع نبا  تشاد  تهابش  یلع  نب  نیسح  هب  الماک  تفر ، یم  هار  تشاد و  یمرب  مد  اد قـ لوسر خـ هک  یماگنه  مسق  ادخ  هب  يرآ ! متفگ :

. میتسناد یم  هیبش  ربمایپ  هب  ار  وا  هراومه  ام  تفگ :
یبوچ اب  دایز  نبا  دندروآ  سلج  هب مـ تشت  کی  رد  ار  یلع  نب  نیـسح  رـس  هک  مدوب  دایز  نب  هّللادیبع  دزن  دیوگ : ـک مـی  لا ـس بـن مـ نا
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هک یناد  یمن  رگم  داـیز ! نبا  يا  متفگ : ما  هدـیدن  ـی  یو ـن نـیـکـ یا هب  يا  هرهچ  نم  تفگ : درک و  هراـشا  ترـضح  نآ  تروـص  ینیب و  هب 
[ . 8  ] دوب ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  یلع  نب  نیسح 

نیسح ماما  هب  ادخ  لوسر  هقالع 

هراشا

شراوگرزب ردارب  ناشیا و  مرکاربمایپ بـه  ریظن  یب  هقالع  دـیدش و  هجوت  نیـسح ، ماما  یگدـنز  تاکن  نیرت  هتـسجرب  نیرتاـبیز و  زا  یکی 
هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ثیدح  ـخ و  یرا ـتـب تـ کزا يدا  ـ یز تافـص  هک  دوب  نایامن  راکـشآ و  نانچ  نآ  هتکن  نیا  تسا  ع )  ) نسح ماما 

. میوش یم  روآدایار  بلاطم  نیا  زا  كدنا  يا  هشوگ  اج  نیا  رد  تسا 

نیسح اب  یتسود 

هک دید  ار  ص )  ) نیسح ماما  هاررد  تفر  یم  ینامهیم  هب  باحصا  زا  یهورگ  اب  دوب  هدش  توعد  ینامهم  هب  ص )  ) مالسا یمارگ  لو  ـ ـسر
يرگید يوس  هب  وا  تفر ، وا  لابند  هب  ترـضح  هچ  رهو  تخیرگ  هناکدوک  وا  یلو  دریگب ، ار  وا  ات  تفر  شیپ  دـنک ، یم  يزاـب  هچوک  رد 

وا هناچ  ریز  رد  یتسد  ندرگ و  سپ  رب  یتسد  هاگ  نآ  تفرگ  ار  وا  ات  درک  لا مـی  ـبـ ند ار  وا  نا  هدنخ کـنـ نانچمه  ترـضح  نآ  تسج و 
. دیسوب ار  واو  تشاذگ  شناهد  رب  ناهد  هتفرگ 

[ . 9  ] دراد تسود  ار  نیسح  هک  ار  یسک  درادب  تسود  ادخ  منیسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  دومرف : دع  و بـ
متفر و تر  ـ ـض نآ حـ لز  هنابـش بـه مـنـ مسرب  (ص ) ادخ لوسر  تمدـخ  يراک  ماجنا  يارب  متـساوخ  یم  دـنک : یم  لقن  ـه  ثرا ـد بـن حـ یز

يا مدیـسرپ : دـش ، مامت  مراک  هک  نآ  زا  سپ  دـمآ  نور  بـیـ ـت ، ـشاد دوخ  يابع  ریز  رد  يزیچ  هک  یلاح  رد  ربمایپ  مدـیبوک  ار  هناخ  برد 
؟ يراد هارمه  هچ  ادخ ! لوسر 

نم رتخد  نادنزرف  نم و  نادنزرف  نانیا  دومرف : داد و  ناشن  نم  هب  دوب  هتفرگرب  رد  هک  ار  نیسح  نس و  ـ حو دز  را  ار بـه کـنـ ـش  یو يابع خـ
:. دومرف درک و  نامسآ  هب  ور  هاگ  نآدنتسه 

. امهبحی نم  بحا  امهبحاف و  امهبحا  ینا  ملعت  کنا  مهللا 
[ . 10  ] درادب تسود  ار  ود  نآ  سک  رهرادب  تسود  رادب و  تسود  ار  اهنآ  سپ  مراد ، تسود  ار  ود  نیا  نم  هک  یناد  یم  وت  ایادخ !

:. دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  نیسح  ماما  نیسح و  ماما  صوصخ  رد  مرکا  ربمایپ  زا  زی  ـی نـ سرا نا فـ سـلـمـ
هّللا هضغبا  هتضغبا  نم  هتضغبا و  امهیلع  یغبوا  امهضغبا  نم  و  میعنلا ، تانج  هلخدا  هّللا  هبحا  نم  هّللا و  هبحا  هتببحا  نم  هتببحا و  امهبحا  نم 

. میقم باذع  هل  منهج و  ران  هلخدا  هّللا  هضغبا  نم  و 
تـسود ار  وا  ـد  نواد خـ مراد ، تسود بـ اروا  نم  سک  ره  مراد و  تسود  ار  وا  نم  درادب ، تسود  ار  نیـسح  نسح و  منادـنزرف  سک  هـر 

متس اهنآ  رب  درادب و  نمشد  ار  ود  نآ  سک  ره  اما  دش  دهاوخ  دراو  تمعن  زا  رپ  ياه  تشهب  هب  درادب  تسود  ار  وا  ادخ  سک  ره  دراد و 
رد دنکفا و  رد  منهج  شتآ  هب  دراد و  نمـشد  ار  وا  دنوادخ  مراد ، نمـشد  ار  وا  نم  سک  ره  تشاد و  مهاوخ  نمـشد  ار  وا  نم  دراداور ،

[ . 11  ] دنامب رادیاپ  باذع 
هقالع یفطاـع و  هطبار  کـی  هب  ناوت  یمن  افرـص  ار  ع )  ) تیب لـها  و  ع )  ) نیـسح ماـما  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هژیو  تیاـنع  ـه و  قـال ـن عـ یا

عالطا و اب  (ص ) ادخ لوسر  هک  دهد  یم  نا  نـشـ ـت ، سا هد  لقن شـ ناوارف  نیقیرف  بتک  رد  هک  یتایاور  نیماضم  درک  لمح  يدنواشیوخ 
رد دنزاس  زیامتم  کیکفت و  رگیدکی  زا  ینشور  هب  ار  لطاب  قح و  هار  هلیسو  نیدبدنتساو  مـی خـ یمالسا ، هعماج  هدنیآ  ریـسم  زا  یهاگآ 
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، دش دـهاوخ  ماجنا  توبن  نادـناخ  دـض  رب  هدـنیآ  رد  هک  ار  ییاه  يزوت  هنیک  اه و  ینمـشد  همه  ایوگ  نانخـس  نیا  اب  مرکا  ـبـر  ما عقاو پـیـ
گـنج و زا  احیرـصادخ  لوسر  رگید ، تا  ـ یاور رد  تسور کـه  نیا  زا  دـیاش  دـندرک  یم  ییوگ  شیپ  ناـبلط  تقیقح  ناـیوپ و  قح  يارب 

. تسا هتسناد  شدوخ  اب  گنج  نوچمه  ار  ناشیااب  گنج  تسا و  هدرک  دای  تیب  لهااب  راکیپ 
رتسب رد  هک  هاگ  نآ  توف ، ماگ  رد هـنـ ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  هریرهوبا و  مقرا و  نب  دیز  زا  تنس  لها  هتسجرب  نادن  ـشـمـ ناد

ره اب  نم  ینعی : مکملاس ، نمل  ملس  مکبراح و  نم  بر لـ ـا حـ نا : » دو ـ مر درک و فـ نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هب  ور  دوب ، هداتفا  يرامیب 
[ . 12 « ] دوب مهاوخ  تسود  دنک  یتسود  امش  اب  سک  ره  اب  دوب و  مهاوخ  گنج  رد  دگنجب  امش  اب  هک  سک 

نآ هک  دـنا  هدرک  لـقن  هل  ـمـ جزا [ 13  ] تسا هدـش  رداص  شیمارگ  تیب  لـها  ناـش  رد  مرکا  ربماـیپ  يوس  زا  اـهراب  اـهراب و  تراـب  ـن عـ یا
ینعی متملاس ، نمل  ملس  متبراح و  نمل  برح  ا  ــ نا :» دو ـ مر داتـسیا و مـی فـ یم  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هناخ  هب  ور  اهراب  ترـضح 

«. دینک یتسود  وا  اب  امش  هک  سک  ره  اب  منک  یم  یتسود  دیگنجب و  وا  اب  امش  هک  سک  ره  اب  مگنج  یم 
مرحی ام  هیلع  مرحم  وه  هنماـنا و  ینم و  اذـه  : » دومرف ع )  ) نیـسح ماـما  دروم  رد  ص )  ) مرکا لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  بزاـع  نب  ار  بـ

[ . 14 « ] تسا مارح  زین  نیسحرب  تسا  مارح  نم  رب  هچ  ره  منیسح و  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  ینعی  یلع ،

نیسح هب  لیئربج  هقالع 

امئاد ربمایپ  دنتفرگ و  یم  یت  رگیدکی کـشـ اب  ص )  ) ربمایپ يور  شیپ  یکدوک ، رد  يزور حـسـن و حـسـیـن ، ـت  ـسا هد  ـ مآ تا  ـ یاور رد 
لباـقم رد  تسا  رتـگرزب  ردار  ار کـه بـ ـن  ـس ـ حا ـمـ ـش اد ! لو خـ ـ ـسر يا  درک : ضرع  درک و  ردـپ  هب  ور  همطاـف  درک  یم  قیوشت  ار  نسح 

؟ دینک یم  قیوشت  تسا  رتکچوک  هک  نیسح 
. ار نسح  نم  درک و  یم  قیوشت  ار  نیسح  دوب و  ارجام  نیا  دهاش  لیئربجاریز  دومرف : ربمایپ 

نیسح هب  ربمایپ  يزرورهم 

زا دش ، لقن  هک  يراتفگ  زا  ـتـه  شذ تسا گـ هدوب  صاخ  ماع و  دزنابز  نسح  ماما  شراوگرزب  ردارب  نیسح و  ماما  هب  ربمایپ  تبح  مـهـر و مـ
. دوش یم  مولعم  یبوخ  هب  هتکن  نیا  هک  دنا  هدرک  لقن  یناوارف  تایاکح  ناشیا  اب  ترضح  راتفر 

دنت و ـ فر نا مـی  ـ ـشراو ـ گرز ـ بد دزن جـ دندوب ، لاسدرخ  یناکدوک  هک  نیـسح ، نسح و  تعامج ، زامن  ماگنه  رد  هاگ  هک  تسا  هدش  لق  نـ
یلو دننک ، رود  ادخ  لوسر  زا  ار  ناکدوک  ات  دندرک  یم  یتسد  شی  باحصا پـ زا  یخرب  دندش  یم  راوس  ترضح  نآ  شود  رب  هدجس  رد 

دندروآ و یم  نییاپ  دنتفرگ و  یم  ار  اهنآ  تسد  یمارآ  هب  سپـس  دیراذگاودو  لا خـ ار بـه حـ ـهـا  نآ هک  دندومرف  یم  هراشا  ترـضح  نآ 
[ . 15  ] دندناشن یم  شیوخ  ناوناز  رب 

ینالوط ار  هد  زور سـجـ ـ ما ـد: ندر ضرع کـ نارازگزامن  دش ، مامت  هک  زامن  درک  ینالوط  لومعم ، فالخ  رب  ار ، زامن  هدجـس  ربمای  يزور پـ
؟ تسا هدیسر  يروتسد  هدش و  لزان  یحو  ایآ  دیروآ ، ياج  هب  رت 

[ . 16  ] مشاب هدربن  نیب  زا  ار  شتذل  دهد و  ماجنا  ار  شیوخ  راک  وا  ات  منک  ربص  متساوخ  دوب ، راوس  ما  هناش  رب  نیسح  مدنزرف  ، ریخ دومر : فـ
نآ هب  ور  دوب  هدرک  راو  ـش سـ یو ياه خـ هناش  رب  ار  نیسح  نسح و  هک  مدید  ار  ادخ  لوسر  يزور  هک  دنک  یم  لق  با نـ عـمـر بـن خـطـ

[ . 17 ! ] دنتسه یبوخ  ناراکراوس  هچ  اهنیا  و  دومرف : ص )  ) ربمایپ دیراد !! یبوخ  بسا  هچ  متفگ : مدرک و  ود 
دراو سلجم  هب  نیـسحو  نسح  ناهگان  هک  دـناوخ  یم  هبطخ  ام  يارب  دجـسم  رد  (ص ) ادـخ لوسر  يزور  هک  دـنک  یم  لقن  هدـیر  ـی بـ با

ار ود  نآ  دندمآ و  نییاپ  ربنم  زا  ربمایپ  دیـشک  یم  نیمز  رب  نتفا  هار یـ ماگنه  رد  هک  يروط  هب  دنتـشاد ، نت  هب  گنر  زمرق  نهاریپ  دندش و 
مدنزرف ود  نیا  هنتف  مکدالوا  مکلاوما و  امنا  هک : دنتفگ  تسار  شلوسر  وادخ  دـندومرف : ـپـس  ـس دـندناشن  شیوخ  يولج  دـندرک و  لغب 
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[ . 18  ] مهد همادا  منانخس  هب  متسناوتن  هک  مدش  فوعشم  نانچ  نآ  دنور  یم  هار  نینچ  هک 

نیسح ماما  هیرگ 

ار نیـسح  مدنزرف  مرت ! ـ خد : دو ـ مر دینـش فـ ار  ص )  ) نیـسح ماما  هیرگ  يادـص  تشذـگ  یم  س )  ) همطاف هناخ  رد  زا  ص )  ) مر ـ کا ـبـر  ما پـیـ
[ . 19  ] دهد یم  رازآ  ارم  كدوک  نیا  هیرگ  يادص  هک  یناد  یمن  رگم  نک ، تکاس 

تسا نیرتهب  نیسح 

شکرابم ياه  تسداب  ـتـه  فر شود گـ يور  ار  ص )  ) نیـسح ماما  دـش  دجـسم  دراو  ص )  ) مرکا ربمایپ  يزور  دـیوگ : یم  نامی  ـفـه  یذ حـ
دوب شدوخ  زا  دعب  ياه  نیرتهب  شروظنم   ) دیراد فالتخا  یعوضو  هچ مـ هرابرد  مناد  یم  مدرم  يا  دومرف : درشف  یم  هنیس  هب  ار  وا  ياهاپ 

ناربمایپ و رالاس  (ص ،) ادخ لوسر  دمحم ، شدج  دراد ، ار  گرزب ) ردام   ) هدـج ـن  یر ـت کـه بـهـتـ ـسا یـسک  ص )  ) یلع نب  نیـسح  نیا 
، دراد ار  ردام  ردپ و  نیر  یلع بـهـتـ نب  نیـسح  نیا  دروآ  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  ینز  نیلوا  ، دلیوخ رتخد  هجیدـخ ، شا  هدـج 

همطاف شردام  دروآ و  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  يدرم  نیلوا  ادخ و  لوسر  يومع  رـسپ  ریزو و  ردارب ، بلاطیبا  نب  یلع  شردـپ 
اب شیادـخ  هک  تسا  بلاطیبا  نب  رفعج  شیومع  درادار ، همع  ومع و  نیرتهب  یلع  نب  نیـس  ـن حـ یا تسا  ناهج  نانز  يوناب  دـمحم  رتخد 

ص)  ) یلع نب  ـیـن  ـس ـن حـ یا تسا  بلاطیبا  رتخد  یناه  ما  شا ، همع  دـنک و  زاورپدـهاوخ  هک  اج  ره  هب  تشهب  رد  ات  هداد  تن  ـ یز لا  ود بـ
دوخ هناش  زا  ار  كدوک  هاگ  نآ  تسادخ ، لوسر  رتخد  بنیز ، شا  هلاخ  ادخ و  لوسر  رـسپ  مساق  شا  ییاد  ، دراد ار  هلاخ  ییاد و  نیرتهب 

رد شا  هلاـخ  ییاد و  دـنا ، تشهب  رد  شا  هدـج  دـج و  نیـسح ، نیا  مدرم  دو : ـ مر دزادر و فـ يزاـب بـپـ هب  شیور  شیپ  رد  اـت  داـهن  نیمزرب 
[ . 20  ] دنا تشهب  رد  زین  شردارب  شدوخ و  دنا و  تشهب 

دنتسناد یم  مدرم  رگا 

ناـمز مارتحا  دروم  درمریپ   ) هریر وبا هـ تسـشن  هار  راـنک  دـش و  هتـسخ  ص )  ) نیـسح ماـما  هار  نیب  رد  میتشگ  یم  رب  هزا  ـیـیـع جـنـ ـش زا تـ
.؟ ینک یم  ار  راک  نیا  وت  ارچ  هریرهوبا ! دومرف : ترضحدرتس  یم  ترضح  نآ  ياپ  زا  كاخ  دوخ  سابل  اب  تسشن و  شرانک  رد  دوخ )
ياـه ندرگرب  ار  وتدنتـسناد  یم  مدرم  نیا  مناد ، یم  وـت  هراـبرد  نم  ار  هچنآ  رگا  ادـخ  هب  منکب ، ار  را  ـن کـ یا راذ مـن  بـگـ در : ضر کـ عـ

[ . 21  ] دندرک یم  لمح  دوخ 
ضارت ـ عا وا  در بـه  هار مـی بـ دوب و  هتفرگ  ار  نیـسح  نسح و  باکر  هک  مدـید  ار  سابع  نبا  يزور  هک  دـنک  یم  لقن  هراـمع  نب  كردـم 

؟ یتسه رت  نسم  اهنآ  زا  هک  یلاح  رد  يا ، هتفرگ  ار  اهنآ  باکر  وت  دنتفگ : هدرک 
[ . 22  ] مریگب ار  اهنآ  باکر  نم  هک  تسا  رتالاب  نیا  زا  یتداعس  ایآ  دنتسه ، وا  هشوگرگج  وادخ  لوسر  نادنزرف  ود  نیا  تفگ : ! 

بقانم لیاضف و 

هراشا

ثحابم نوچمه  ، اـجنیا رد  ور  نیا  زا  دـجنگ  یمن  رتفد  دـنچ  اـی  کـی  رد  اـهنآ  همه  هک  دـنا  هتفگ  ردـق  نآ  ع )  ) نیـسح ماـما  لـیاض  رد فـ
هدـش لقن  تیاور  اه  هد  ات  هاگ  ریز ، نیوانعزا  کی  ره  لیذ  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  مینک  یم  افتکا  دـنچ  ییاـه  هنومن  هب  هتـشذگ ،

. تسا
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تشهب ناناوج  ياقآ 

نیـسح نسح و  ینعی  ۀـنجلا ، لها  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  دومرف : هک  تسا  هدرک  ـت  یاور (ص ) اد لو خـ ـ ـسر زا  ع )  ) ما عـلـی ـ ما
[ . 23  ] دنتسه تشهب  لها  ناناوج  ياقآ 

دقف امهـضغبا  نم  ینبحادـقف و  امهبحا  نم  ۀـنجلا ، لها  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  تسا : هدرک  لـقن  ترـضح  نآ  زا  زین  ساـبع  نبا 
[ . 24  ] ینضغبا

[ . 25  ] دنا هدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  زین  رمع  نب  هّللادبع  شدنزر  با و فـ ار عـمـر بـن خـطـ تا  ـ یاور هـمـیـن 
ناشیا اب  ار  برغم  زامن  مدی و  ـ ـسر (ص ) ادخ لوسر  تمدـخ  یبش  هک  تسا  هدـش  لقن  ربمایپ ، فورعم  یباح  ـ ـص نا ، ـفـۀ بـن یـمـ یذ زا حـ
مدنام رظتنم  مدـناوخ و  ترـضح  نآ  اب  زین  ار  اشعزا  ـیـد نـمـ ـسر اشع  زامن  ماگنه  ات  دـناوخ  یم  زامن  امئاد  تساخرب و  ترـضح  مدـناوخ 

هک متسنادن  اقیقد  نم  هک  تفگ  یم  نخس  یـسک  اب  ایوگ  مداتفا ، هار  وا  رـس  ـت  ـش دور پـ ـش  یو هناخ خـ هب  ات  دش  جراخ  دجـسم  زا  ربمایپ 
.؟ یتسیک دومرف : درک و  بقع  هب  ور  ناهگان  دیامرف  یم  هچ 

. ۀفیذح متفگ :
.؟ دوب نم  اب  یسک  هچ  يدیمهف  تفگ :

. ریخ متفگ :
ياقآ نیـسح  نیـسحو و  تشهب  نانز  يوناـب  همطاـف  هک  داد  تراـشب  ارم  دـناسر و  نم  هب  ار  يادـخ  مالـس  هک  دوب  نیما  لـیئربج  گـفـت :

. دنتسه یتشهب  ناناوج 
. نک رافغتسا  مردام  نم و  يارب  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع 

[ . 26  ] دیاشخبب ار  تردام  وت و  دنوادخ  دومرف :
هتـسشن شراوگرزب  باحـصاا  ترـضح بـ نآ  رانک  رد  دجـسم  رد  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ادخ  لوسر  زا  يراصنا  هّللادبع  نبر  ـ با جـ

نب نیـسحلا  یلا  رظنیلف  ۀـنجلا ، لها  بابـش  دیـس  یلارظن  نا یـ دارا  نم  دومرف : درک و  ام  هب  ور  ربمایپ  دـش  دجـسم  دراو  ع )  ) نیـسح میدوب 
[ . 27  ] درگنب نیسح  مدنزرف  هرهچ  هب  دنک ، هاگن  تشهب  ناناوج  ياقآ  هب  دهاوخ  یم  سک  ره  ینعی : یلع ،

تشهب زا  یباب  نیسح 

، دش اطع  امش  هب  نسح  هطـساو  هب  اه  یکین  دیدش ، تیاده  دیتفای و  هار  یلع  اب  دیدش ، هاگآ  نم  هلیـسو  هب  دومرف : مالـسا  یمارگ  لو  ـ ـسر
يوب ادخ  دنک  ینمشد  وا  هب  سک  ره  تسا ، تشهب  ياهردزا  یکی  نیسح  هک  دیشاب  هاگآ  تسا  نیـسح  اب  امـش  تواقـش  تداعـس و  یلو 

[ . 28  ] دنک یم  مارح  وا  رب  ار  تشهب 

ریهطت هیآ  نیسح و 

رد ربمایپ  زور  نآ  دروآ  شراوگرز  ردپ بـ يارب  ییاذغ  س )  ) همطاف يزور  هک  دنک  یم  لق  نـ (ص ) اد لو خـ ـ سر يا  ـ فو نز بـا  ما سـلـمـه ،
ات نک  توعد  زین  ار  نیسح  نسح و  منادنزرف  یلع و  میومع  رـسپ  ورب و  دومرف : درک و  مارتحا  شرتخد  هب  تبـسن  هّللا  لوسر  دوب  نم  هناخ 
مد نامه  دندش  دراو  ربمایپ  رب  دنتشاد ، تسد  رد  ار  نیـسح  نسح و  ناتـسد  هک  یلاح  رد  یلع  همطا و  یتدم فـ زا  سپ  میروخب  اذغ  مه  اب 

اریهطت مکرهطی  تی و  ـبـ لا ـل  ها سجرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  اـمنا  دوـمرف : لزاـن  ار  ریهطت  هفیرـش  هیآو  دـش  لزاـن  ربماـیپ  رب  لـیئربج 
هزیکاپ كاپار و  امـش  دـنادرگ و  رود  تیب  لـها  امـش  زا  ار  يدـیلپ  یتشز و  هنوگره  اـت  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  ینعی : ( 33 بازحا /  )
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. دنادرگ
ار ار  ـ هز ـت و  ـسار فر  ردار طـ ع )  ) یلع مروایب  دوب ، گرزب  ییابع  هک  ار ، يربیخ  ياـسک  دومرف : درک و  هملـس ] ما   ] نم هب  ور  ترـض  حـ

تسد دیچیپ و  مه  رب  تخس  ار  ابع  پچ ، تسد  اب  تخادناا  ـهـ نآ رب  ار  اسک  دناشن و  شکرابم  ياپ  رب  ار  نیسح  نسح و  پچ و  فرط  رد 
:. دومرفراب هس  درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  تسار 

نمل ودـع  متملاـس و  نمل  ملـس  متبراـح و  نمل  برح  اـنا  اریهطت ، مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذا  مهللا  یتماـح ، یتیب و  لـها  ـالؤه  مهللا 
،. مکاداع

نم راد ، موصعم  كاپ و  ار  نانآ  راد و  رود  ناشیازا  ار  يدیلپ  يدومرف ] هدعو  هک  نانچ  ، ] دنتـسه نم  نادناخ  تیب و  لها  نانیا  ادـنوادخ !
امش اب  هک  متسه  یسک  نمـشد  دینک و  یتشآ  امـش  هک  یـسک  اب  منک  یم  یتشآ  و  دیگنجبوا ، اب  تیب ] لها   ] امـش هک  یـسک  اب  مگنج  یم 

[ . 29  ] دنک ینمشد 
ماما هک  دیآ  یم  تسد  هب  ـت، ـسا ینـس  هعیـش و  قافتا  دروم  تسا و  هدـش  لقن  فلتخم  قرط  زا  ثیدـح  ـع  با رد مـنـ کـه  ـت ، یاور ـن  یا زا 
جنپ نیمه  زج  ریهطت ، هیآ  لوزن  نامز  رد  هک  درک  تباث  ناوت  رایسب مـی  نیارق  تایاور و  زا  تسا  ریهطت  هیآ  قیداصم  زا  یکی  ع )  ) نیسح

، اسک باحصا  سماخ  ار  ع )  ) نیسح ماما  و  اسک » باحصا   » ار ناشیا  يور  نیمهزا  ـت و  ـسا هدو  ریهطت نـبـ هیآ  لومـشم  يرگید  سک  نت 
. دنا هداهن  مان  اسک  باحصا  تیصخش  نیمجنپ  ینعی 

لوزن زا  سپ  هام  شش  ات  هکدنا  هدرک  لقن  دوخ  ننس »  » و دنـسم »  » بتک رد  تنـس ، لها  گرزب  ناثدحم  زا  نت  ود  يذمرت ، لبنح و  دمحا 
دنداتسیا و یم  همطاف  یلع و  هناخ  يولج  رد  دنتفر  یمدج  ـ ـس حبـص بـه مـ زامن  يارب  هک  یماگنه  زور  ره  ص )  ) مرکا ربمایپ  روکذم ، هیآ 

. اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیریامنا  دمحم ، تیب  لها  ای  ةولصلا  دندومرف : یم  دنلب 

هلهابم هیآ  نیسح و 

، یلع اهنت  نارحب ، نا مـسـیـحـی  ـمـ لا اب عـ هلهابم  ماگنه  رد  ربمایپ  هک  تسا  رظن  قافتا  ینس ، هعیش و  زا  ـی ، مال ـ سا ناد  ـمـنـ ـش ـ ناد رد بـیـن 
روهشم نانچ  نآ  بلطم  نیا  داد  رارق  هفیرش  هیآ  رد  انسفنا » و« انئاسن »  » و انئانبا »  » قادصم ار  نانآ  درب و  هارمه  هب  ار  نیسح  نسح و  همطاف ،
تایاور قیداصم  زا  ار  نایرج  نیا  دوخ  ثیدـحلا » مولع  ۀـفرعم   » باتک رد  يروباشین ، مکاح  تنـس ، لها  گرزب  ملاـع  هک  تسا  ملـسم  و 

[ . 30  ] درامش یم  رتاوتم 
ترضح دندش  بایفر  اد شـ لو خـ ـ سر تمدخ  یحیسم  ياملع  زا  یهورگ  اب  هارمه  نارجن  نایحیسم  فقسا  هک  تسا  رار  ـن قـ یا زا  ار  ـ جا مـ

نمف درک : توعد  ربمایپ  اب  هلهابم  هب  ار  نانآ  دش و  لزان  یحو  ماجنار  ـ ـس دنتفریذپن  دندز و  زابرـس  یلو  درک  هضرع  اهنآ  رب  ار  مالـسا  نید 
هّللا ۀنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح 

هک نایحیـسم  تفای  روضح  هلهاـبم  يارب  تفرگ و  ار  شیوخ  لـها  تسد  ادـخ  لوسر  دوعوم ، زور  رد  (16 نارمع /  لآ   ) نیبذاـکلا یل  عـ
[ . 31  ] دنداد تیاضر  هیزج  نتخادرپ  هب  دننز و  نت  راک  نیا  زا  تسا  هدمآ  هلهابم  نادیم  هب  شیوخ  هیامرس  مامت  اب  ربمایپدنتفایرد 

ربمایپ ملع  ثراو 

قرزا نب  عفان  هک  تفگ  یم  ثیدح  مدرم  يارب  دجـسم  رد  سابع  نبا  يزور  هک  دـنک  یم  لقن  سابع ، نبا  هتـسجر  در بـ ـ گا ـ ـش ـه ، مر عـکـ
؟ یهد یماوتف  مدر  نم مـ يارب  هشپ  هچروم و  ماکحا  زا  سابع ! نبا  يا  تفگ : تساخرب و 

هتسشن دجـسم  هشوگ  رد  یلع  هب  نیـسح  تخادنا  ریزب  رـس  سابع  نبا  نک  فیـصوت  نم  يارب  یتسرپ  یم  هک  ار  ییادخ  يراد  یملع  رگا 
. میوگزابار تخساپ  ات  ایب  نم  يوس  هب  عفان  يا  دومرف : درک و  عفان  هب  ور  دوب ،
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.؟ مدیسرپ وت  زا  نم  تفگ : عفان 
. ملعلا ۀثرو  مه  ةوبنلا و  تیب  لها  نم  هنا  قرزالا ! نبا  ای  تفگ : سابع  نبا 

. دومرف هیارا  ار  وا  خساپ  ترضح  تفر و  ماما  يوس  هب  عفان 
. تسا هیامرپ  وکین و  تنانخس  نیسح ! يا  تفگ : عفان 

.؟ يا هدرک  مهتم  رفک  هب  ارم  مردارب و  مردپ و  وت  هک  ما  هدینش  دومرف :
مالسالا رانم  متنک  دقل   ) دیتسهادخ ماکحا  ناگراتس  مالسا و  ینارون  همشچرس  امش  دیدرت  یب  مدینش  امـش  زا  هچنآ  اب  ادخ  هب  مسق  تفگ :

(. ماکحالا موجن  و 
. مسرپ یم  وت  زا  لاؤس  کی  دومرف : ماما 

. هّللا لوسر  نبای  سرپب ، تفگ :
؟ يا هدناوخ  ار  ( 81 فهک /  « ) هنیدملا یف  نیمیتی  نیمالغل  ناکف  رادجلا  اماف   » هیآ دومر : فـ

. دسر ثرا  نانآ  هب  ات  دوب  هدرک  ناهنپ  راوید  ریز  رد  میتی  ود  نآ  يارب  ار  اهبنارگ  جنگ  نآ  یسک  هچ  عفان ! يا 
. نامیتی ردپ  تفگ :

؟ ادخ لوسر  ای  دوب  شنادنزرف  يارب  رتزوسلد  رتهب و  اهنآ  ردپ  ـتـی  سار دو : ـ مر فـ
هدرک مورحم  نآ  زا  ار  ام  دـشاب و  هتـشاذگن  تعیدو  هب  شنادـنزرف  يارب  ار  شیوخ  ياـهب  نارگ  ملع  ربماـیپ  درک کـه  رواـب  ناوت  یم  اـیآ 

؟ دشاب
[ . 32]

ربمایپ هناحیر 

هار نارگید  زا  رتولج  هک  یلاحرد  داتفا ، هار  هب  نارای  اب  هارمه  دوب  هدـش  توعد  باحـصا  زا  یکی  هناخ  رد  ینامهیم  هب  ص )  ) مرکا ربمای  پـ
وس و نیا  هب  وا  دریگب و  ار  وا  ات  تفر  وا  يوس  هب  ادخ  لو  ـ سردو لوغشم بـ يزاب  هب  هچوک  رد  دنچ  یناکدوک  اب  نیـسح  نسح و  تفر  یم 

ریز رد  ار  رگید  تسد  رس و  ریز  رد  ار  تسد  کی  تفرگ  ار  وا  ات  درک  لابند  ار  وا  دیدن  یلاح کـه مـی خـ رد  ربمایپ  تخیرگ  یم  وس  نآ 
:. دومرف دیسوب و  داهن و  نیسح  ناهد  رب  ار  شکرابم  بل  تشاذگ و  نیسح  هناچ 

،. امهبحیلف ینبحا  نم  ایندلا  نم  ياتناحیر  ناذه 
[ . 33  ] درادب تسود  ار  نانآ  دیاب  درادب  تسود  ارم  سک  ره  دنتسه ، ایند  رد  نم  ياب  ـ یز يا  ود گـلـهـ ـن  یا

درک و یلع  هب  ور  ترضح  دشدراو  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  میدوب  هتـسشن  ادخ  لوسر  دزن  يزور  دیوگ : یم  يراصنا  هّللادبع  نب  ـر  با جـ
:. دومرف

. کیلع یتفیلخ  لجوزع  هّللا  كانکر و  دهنی  لیلق  نعف  اریخ ، ایندلا  نم  یتناحیرب  کیصوا  نیتناحیرلا  ابا  کیلع  مال  سـ
ود يدوزب  هک  منک  یم  ییوکین  هب  شرافـس  ایند  زا  میابیز  هناـحیر  ود  نیا  هب  ار  وت  نیـسح !] نسح و   ] هناـحیر ود  رد  يا پـ مـال بـر تـو  سـ

. دنزیر ورف  وت  نکر 
همطاف هک  یماگنه  تف و  ـ گاد لوسر خـ هک  دوب  ینکر  ود  زا  یکی  نیا  دومرف : ع )  ) یلع درک ، تلحر  ربمایپ  هک  یماگنه  دیوگ : یم  رباج 

[ . 34  ] تفگ ادخ  لوسر  هک  دوب  یمود  نکر  مه  نیا  دومرف : درک ، تافو 
یم لقن  میعن  نبا  تساروشاع  هعقاو  زا  سپ  ماما ، هب  طوبرم  هک  تسا  هدـش  لقن  رمع  نب  هّللادـبع  زا  ـبـی  لا ـت جـ یاور ـتـا  ـسار رد هـمـیـن 

شزامن دشاب  رازگزامن  سابل  رد  رگا  هک  درک  لاؤس  هشپ  نوخ  مکح  زا  دمآ و  شیپ  يدرم  میدوب ، هتـسشن  رمع  نب  هّللادـبع  دزن  هک  دـنک 
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.؟ ریخ ای  تسا  حیحص 
.؟ يا هقطنم  مادک  لها  ییآ و  یم  اجک  زا  دیسرپ : هّللادبع 

. متسه قارع  لها  تفگ :
لوسر زا  دندرک  توکسو  دنتشک  ار  ادخ  لوسر  رـسپ  نانیا  هک  نآ  لاح  دسرپ ، یم  هشپ  نوخ  زا  هک  دیرگنب  ار  درم  نیا  تف : هّللاد گـ عـبـ

[ . 35  ] دنتسه ایند  نیا  رد  نم  هناحیر  ود  نیسح  نسح و  دومرف : یم  هک  مدینش  ص )  ) ادخ

نیسح ماما  تواخس 

تخادرپ ناوت  یلو  مزادرپ  ار بـ يا  هید  ما  هدش  نماض  نم  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  درک : ضرع  هدـمآ  ص )  ) نیـسح ماما  دز  ـی نـ بر يزور عـ
. متفاین رت  میرک  (ص ) دمحم لآ  زا  مریگ و  یم  کمک  مدرم  نیرت  میرک  زا  مدرک  رکف  دوخ  اب  مرادن  ار  نآ 

نآ موس  ود  یهد  باوج  ار  هلئسم  ود  رگا  مهد و  یم  وت  هب  ار  هید  موس  کی  یهد  خساپ  ار  یکی  رگا  مسرپ ، یم  وت  زا  هلئسم  هس  دو : ـ مر فـ
. مهد یم  ار  نآ  مامت  یهد  خساپ  ار  همه  رگا  مزادرپ و  یم  ار 

مدج زا  يرآ  دومرف : دـنک  یم  لاؤس  نم  لثم  یـسک  زا  یفرـش  ملع و  لها  هک  ییوت  نوچ  ایآ  (ص ) ادـخ لوسر  ـر  ـس يا پـ در : ضر کـ عـ
. دشاب تفرعم  هزادنا  هب  دیاب  ششخب  دومرف : هک  مدینش  (ص ) ادخ لوسر 

. مریگ یم  دای  امش  زا  هنرگو  مهد  یم  باوج  منادب  رگا  سرپب  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ : برع  درم 
.؟ تساهراک همه  زا  رترب  يراک  هچ  دومرف :

. ادخ هب  نامیا  تفگ :
.؟ تسیچ تکاله  زا  تاجن  هار  دومرف :

. ادخ هب  امتعا  تفگ :
.؟ تسیچ درم  تنیز  دومرف :

. يرابدرب اب  ماوت  یشناد  تفگ :
.؟ تشادن رگا  دومرف :

. يدرمناوج اب  هارمه  یتورث  تفگ :
.؟ تشادن رگا  دومرف :

. ربص اب  ماوت  يرقف  تفگ :
.؟ تشادن رگا  و  دومرف :

. تسا نتخوس  راوازس  هک  دنازوسب  ار  وا  دیایب و  نامسآ  زا  هک  يا  هقعاص  تفگ :
هب تشاد  مهرد  ـت  ـس ـ یود شزرا  هب  ینیگن  هک  ار  دوخ  رتشگنا  تخادنا و  شیوس  هب  رانید  رازه  يواح  يا  هسی  ـد و کـ ید تر خـنـ ـ ـض حـ

. نک فرص  دوخ  یگدنز  رما  رد  ار  رتشگنا  نیا  هدب و  ناراکبلط  هب  ار  الط  نیا  دومرف : داد و  وا 
هیآ 124. ماعنا  هروس  هتلاسر » لعجی  ثیح  ملعا  هّللا  : » تفگ یم  تفرگ و  ار  لام  برع 

[ . 36  ] دهد رارق  اجک  رد  ار  شیوخ  تلاسر  دناد  یم  رتهب  ادخ  ینعی 

عضاوت تواخس و 

ترـضح دروخب  اهنآ  نا  زا نـ دنتـساوخ  ترـضح  زا  دـندروخ  یم  مه  اب  ار  ینان  هکت  هک  دـید  ار  كدوک  دـنچ  ص )  ) نیـسح ماـما  يزور 
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زا نانیا  دومرف : دـی و  ـ ـشو سا نـو پـ داد و لـبـ اذ  ،غـ دروآ لزنم  هب  دوخ  اب  ار  نانآ  هاگنآ  دروخ  ناشنان  هکت  زا  تفریذـپ و  ار  ناشیا  توعد 
[ . 37  ] مدیشخب اهنآ  هب  متشاد  هچنآ  زا  يرادقم  طقف  نم  دندیشخب و  دنتشاد  ار  هچنآ  مامت  اریز  دنرتدنمتواخس  نم 

تعاجش دوج و 

هیرگ و امئاد  دش و  ریگلد  تخس  داد  تسد  زا  ار  شیوخ  راوگزب  ردپ  هک  نآ  زا  سپ  س )  ) همطاف هک  دنک  یم  لقن  عفار  وبا  رتخد  بن  ـ یز
ياه هیاوکش  نیب  رد  درک  هوکـش  تسیرگ و  ـخـت  ـسو ـد  مآ رد  ربق پـ کیدزن  هب  تفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  تسد  يزور  درک  یم  هلان 

.؟ يراذگ یم  ثرا  هب  دنزرف  ود  نیا  يارب  ار  يزیچ  ایآ  هّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  شیوخ 
تبیه و نسح  يارب  ـا  ما  ) يدو یتارج و جـ هلف  نیـسحلا  اـما  يدوؤـش و  یتـبیه و  هلف  نسحلا  اـما  دوـمرف : ـد کـه  مآ اد  لو خـ ـ ـسر ياد  صـ

(. مهن یم  تعیدو  هب  ار  مدوج  تارج و  نیسح  يارب  اما  مراذگ و  یم  ثرا  هب  ار  ییاقآ 
[ . 38  ] ادخ لوسر  يا  مدش  دونشخ  یضار و  درک : ضرع  ارهز  همطاف 

نیسح ماما  جح 

ار لیـصا  ياه  بسا  وا  هارمه  هک  یلاح  رد  دش  فرـشم  جح  هب  هدایپ  راب  جـنپ  تسیب و  دوخ  فیرـش  رمع  لو  رد طـ ص )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما
[ . 39  ] دندرب یم  راوس  نودب 

هب دوش  دنم  هرهب  ییالابرا  نامز بـسـیـ نآ  دوجوم  لیاسو  زا  تسناوت  یم  دوب و  رادروخرب  یفاک  تاناکما  زا  ـیـکـه  لا رد حـ تر  ـ ـض نآ حـ
. دومیپ یم  هدایپ  ار  ادخ  هناخ  هار  دراد  دوجو  نتفر  هدایپ  رد  هک  یعوشخ  عوضخ و  لماک و  یگدنب  راهظا  رطاخ 

ماـگنه هـک  نآ  یکی  : دو ریز بـ لـیلد  ود  هـب  دـیاش  درب  یم  دوـخ  هارمه  راوـس  نودـب  ار  يراوـس  ياـه  بـسا  لاـح  ناـمه  رد  ـنـکـه  یا ـا  ما
. دراد تلالد  ضحم  تعاطاو  یگدنب  رب  رتشیب  مشح  مدخ و  اب  تکرح  هکنآ  رگید  دننک و  هدافتسا  اهنآ  زا  تشگزاب 

تاجانم

هب ینک  متـساوخزاب  مناها  رطاخ گـنـ هب  رگا  یهلا  دـیوگ : یم  هداهن  كاـخ  رب  تروص  هنیدـم  دجـسم  رد  هک  دـندید  ار  ع )  ) نیـسح ما  ـ ما
یعفن وت  يارب  نم  تعاـطا  نم  ياـقآ  مراد  تسود  ارت  مهاوخ گـفـت  اـهنآ  هب  ینک  مسج  ناراـکاطخ  اـب  رگا  میوج و  یم  لـسوت  تمرک 
يررض ار  هک  هچنآ  رگا  شخبب و  نم  رب  مرواین  اج  هب  مرادن  تیارب  یع  ار نـفـ ـچـه  نآ ـر  گا دناسر پـس  یمن  وت  هب  ینایز  متیصعم  درادن و 

[ . 40  ] ینیمحارلا محراوت  هک  رذگ ، رد  مدش  بکترم  دنز  یمن  وت  هب 

اروشاع تضهن  زاغآ 

هیواعم گرم 

زور هس  تفر  ایند  زا  قشمدرد  ینارمکح ، هام  هس  لاس و  هدزون  زا  سپ  يرجه ، تصـش  لاس  بجر  هاـم  همین  هبنـش  کـی  زور  رد  هیواـعم 
. دنیشنب ردپ  ياجرب  دناسرب و  قشمد  هب  ناروح »  » هاگراکش زا  ار  دوخ  تسناوت  دیزی  ات  دیشک  لوط 

زا داد  روتـسد  وا  ـت و بـه  ـشو ـ نوا هب  يا  همان  دیزی  دوب  نایفـس  یبا  نب  ۀبتع  نب  دیلو  دیزی ، يومع  رـسپ  هنیدـم ، رادـنا  ـ مر نا فـ ـ مز ـن  یا رد 
. دوب هتفرگ  تعیب  مدرم  زا  دیزی  يارب  راب  کیدوخ  تایح  نامز  رد  هیواعم  نیا ، زا  لبق  دریگب  ددجم  تعیب  هنیدم  مدرم 

رمع و نب  هّللادبع  ریبز و  نب  هّللادـبع  و  ع )  ) نیـسح ماما  رب  تعیب  نتفرگ  رد  هک  تشون  وا  هب  هنامرحم  يا  همان  رد  همانر ، ـن بـ یا هار بـا  هـمـ
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دتسرفب وا  يارب  ار  شرس  دنزب و  ار  شندرگ  درک  عانتما  تعیب  زا  سک  ره  داد  روتسد  وا  هب  دنک و  يریگ  تخـس  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع 
[ . 41]

نیسح ماما  زا  تعیب  تساوخرد 

درک و مالس  دش  دراو  نامث  ورمع بـن عـ رسپ  هّللادبع  دوب  هتسشن  ص )  ) مرکا ربمایپ  فیرـش  ربق  رانک  ریبز  نب  هّللادبع  اب  ع )  ) نیـس ما حـ ـ ما
نیسح ماما  هب  ریبز  نب  هّللادبع  تفر  میهاوخ  وا  دزن  هب  سلج  ـن مـ یا زا  سپ  دومرف : ترـضح  دیورب  وا  دزن  هب  امـش  دهاوخ  یم  ریما  تفگ :

؟ تسیچ امش  رظن  منارگن ، تاقالم  نیا  زا  نم  درادن ، تاقالم  تعاس  نیا  رد  دیلو  الومعم  تفگ : (ع )
هچ مینک  تعیب  دیزی  اب  دنهاوخب  ام  زا  رگا  تفگ : هّللادبع  تسا  تعیب  نتفرگ  يارب  توعد  ـن  یا ـت و  ـسا هدرم  هیواعم  مرظن  هب  دومرف : ماما 

.؟ درک دیاب 
، دـشون یم  بارـش  هدرکراکـشآ ، ار  دوخ  قسف  هک  قساـف  تسا  يدرم  دـیزی  نوچ  درک ، مهاوخن  تعیب  دـیزی  اـب  زگره  نم  دو : ـ مر ما فـ ـ ما

[ . 42  ] مییادخ لوسر  نادناخ  ام  دنک و  یم  يزاب  زوی  يزاب و  گس 

دیلو هناخ  رد  نیسح  ماما 

ریشمش دوخ  اب  داد  روتسد  ودرک  عمج  ار  دوخ  نایعیش  تیب و  لها  زا  رفن  یـس  ترـضح  داتـسرف  ع )  ) نیـسح ماما  لابند  هب  هاگنابـش  دی  ـ لو
دراو لوسرلا ، لآ  ای  مدز  دایرف  دش و  دنلب  نم  يادصرگا  ـیـد ، نا رد بـمـ تشپ  امش  موش و  یم  دیلو  هناخ  دراو  نم  دومرف : اهنآ  هب  دنرادرب 
داتفا هار  هب  دیلو  هناخ  فرط  هب  دوخ  نارای  نایم  رد  تفرگ و  تسد  رد  ار  (ص ) ادخ لوسر  یتسدـبوچ  هاگنآ  دـینک  عافد  نم  زا  دـیوش و 

. تسا هتسشن  اجنآ  رد  هک  دید  ار  ناورم  دشدیلو ، هناخ  دراو  یتقو 
دشاب اراکشآ  دیاب  تعیب  دیلو ! يا  دومرف : ترضح  تسا  هتساوخ  تعیب  يارب  ار  وا  هک  تفگ  تخاس و  ربخ  اب  هیواعم  گرم  زا  ار  وا  دی  ـ لو

. هاوخب زین  ار  ام  يدناوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  همه  ادرف  هک  یماگنه  دنک ، یمن  تعیب  افخ  رد  نم  لثم  یسک  و 
زاب مدرم  اب  ادرف  ورب و  نونکا  متشادوت  زا  ار  راظتنا  نیمه  زین  نم  يداد و  هتسیاش  باوج  یتفگ و  وکین  نخـس  هّللادبعابا ! يا  تفگ : ـیـد  لو

. درگ
رد ار  وا  دوش  هتـشک  يداـیزدار  ـ فا رگم  يروآ ، یمن  تسد  هب  یتـصرف  نینچ  زگره  دوش  ادـج  وـت  زا  نوـنکا  رگا  ریما ! يا  تف : ناور گـ مـ

. ینزب ار  شندرگ  ای  دنک  تعیب  ات  دور  نوریب  راذگن  نک و  سبح  اج  نیمه 
هب يدییارگ ، یتسپ  هب  یتفگ و  غورد  ادخ  هب  یهد ! یم  ارم  نتشک  روتسد  وت  [ 43  ] اقرز رسپ  يا  وت  رب  ياو  دومر : در و فـ وا کـ ور بـه  ما  ـ ما

. نک ناحتما  ییوگ  یم  تسار  رگا  ، منک یم  باریس  شنوخ  زا  ار  نیمز  دشاب  هتشاد  يدصق  نینچ  یسک  رگا  ادخ 
هناخ رب  ادخ  تمحر  میناگتشرفد ، ـ مآ تفر و  لحم  تلاسر و  ندعم  توبن و  نادناخ  ام  ریما ! يا  دومرف : تشگرب و  دیلو  فرط  هب  سـپـس 

اراکـشآ هک  تسا  شکمدآ  راوخبارـش و  يدرم  دـیزی  ودـهد  یم  نایاپ  ام  اب  درک و  زاغآ  ام  اب  ار  شنیرفآ  ادـخ  دوش ، یم  لزاـن  اـم  ياـه 
هب کی  مادـک  مینیبب  ات  مینک  یم  ربص  حبـص  ات  لاح  نیا  اب  دـنک  یمن  تعیب  وا  نوچ  یـس  اـب کـ نم  لـثم  یـسک  و  دوش ، یم  قسف  بکترم 

. میرت راوازس  تفالخ 
[ . 44  ] تشگزاب هناخ  هب  دوخ  باحصا  اب  دش و  جراخ  دیلو  لزنم  زا  هاگ  نآ 

دیلو اب  ناورم  يوگتفگ 

نینچ زگره  ادخ  هب  تخیرگ  ـتـت  سد زا  نیسح  ات  يدینشن  ارم  فرح  تفگ : دیلو  هب  ناورم  دش  جراخ  دیلو  ـه  نا زا خـ ع )  ) ما حـسـیـن ـ ما
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. درکدهاوخ مایق  دیزی  نینمؤملاریما  وت و  هیلع  وا  دروآ و  یهاوخن  تسد  هب  یتصرف 
تـسد زا  ار  دو  يا خـ ـیـ ندو ـن  ید ات  مشکب  ار  (ص ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف ، دـنزرف  نیـسح  ییوگ  یم  نم  هب  وت  وت ! رب  ياو  تفگ : دـیلو 

رد دریگ و  ندرگ  هب  ار  نیسح  نوخ  هک  یسک  مناد  یمادخ  هب  مشکب  ار  نیسح  ملاع  مامت  لباقم  رد  متـسین  رـضاح  دنگوس  ادخ  هب  مهدب 
دـش دهاوخ  راچد  كاندرد  یباذع  هب  دنک و  یمن  كاپ  ناهانگ  زا  ار  وا  ودرگن  یم  ـمـت نـ حر ار بـا نـظـر  وا  ادـخ  دوش ، کیرـش  وا  لتق 

[ . 45]

ناورم اب  نیسح  ماما  يوگتفگ 

ار وت  ریخ  نم  تفگ : ناورمدرک  دروخرب  ناورم  اب  هچوک  رد  دـش و  جراخ  لزنم  زا  رابخا  زا  عالطا  يارب  ع )  ) نیـسح ماما  زور  نآ  يادر  فـ
رتهب وت  يایند  نید و  يارب  هک  نک  تعیب  دـیزی  اب  تفگ  مونـشب  ات  وگب  دومرف ، ماـما  يوشن  هابتـشا  راـچد  اـت  ونـشب  ارم  فرح  مهاوخ ، یم 

. تسا
. دناوخ ار  مالسا  هحتاف  دیاب  دنوش ، راتفرگ  دیزی  نوچ  يربهر  هب  تما  هک  یماگنه  نوعجار  هیلا  ـا  نا هّللا و  ـا  نا دو : ـ مر ما فـ ـ ما

رب یقحان  نخـس  ـتـی کـه چـه  ـسار تسا  قساف  يدرم  دیزی  هک  یلاح  رد  منک ، تعیب  دـیزی  اب  ینک  یم  ییامنهار  ارم  تـو  دو : ـ مر سـپـس فـ
(ص) ادخ لوسر  هک  یـسک  زا  درک و  شتنعل  ادخ  لوسر  هک  یتس  ینوعلم هـ نامه  وت  منک ، یمن  شنزرـس  ار  وت  نم  یلو  ینار ، یم  نابز 

نابز زا  تسام و  اب  قح  مییادخ ، لوسر  تیب  لها  ام  نک ! شوگ  ادخ ! نمـشد  يا  دناوخب  دیزی  تعیب  هب  ار  مدرم  تسین  دیعب  دنک ، شتنعل 
ربنم رب  ار  هیواعم  هک  یماگ  هـنـ تسا ، مارح  نایفـس  یبا  لآ  رب  تفالخ  دومرف : هک  مدینـش  (ص ) ادخ لوسر  مدـج  زا  دـیوگ  یم  نخـس  ام 
دیزی راتفرگ  ار  اهنآ  ادخ  ، دندرواین اج  هب  ار  وا  شرافـس  دندید و  ادخ  لوسر  ربنم  رب  ار  وا  هنیدم  مدرم  دـینک  هراپ  ار  شمکـش  دـیدید  نم 

[ . 46  ] درک

هیفنح نب  دمحم  شردارب  اب  نیسح  ماما  يوگتفگ 

هب هیفنح  نب  دـمح  شردار مـ دوـش بـ جراـخ  هنیدـم  زا  تشاد  دـصق  دز و  زاـب  رـس  دـیزی  تـعی  زا بـ ع )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما ـیـب ، تر ـن تـ یا بـه 
ار یتحیـصن  یهاوخ و  ریخ  چیه  یتاقولخم ، نیرتزیزع  يار مـن  وت بـ داب ! وت  يادف  مناج  مردارب ! درک : ضرع  دمحم  دیـسر  ناشیا  تمدخ 
وت ینم ، نوخ  تشوگ و  زا  وـت  اریز  تسین ، وـت  زا  رت  هتـسیاش  سک  چـیه  یهاوـخریخو  تح  ـیـ ـص يارب نـ هک  مراد  یمن  هگن  وـت  ریغ  يارب 

مهاوخ یم  تروشم  باـب  زا  درک  بجاو  نم  رب  ار  تتعاـطا  دـنوادخ  یتـسه و  نم  نادـناخ  گرزب  وـت  نم ، مشچ  وـت  نا مـن ، حور و جـ
. میوگب ینخس 

. وگب یهاوخ  یم  هچ  ره  دومرف :
دوخ تعیب  هب  ار  مدرمو  راد  فارطا گـسـیـل  هب  ییاهدصاق  نک ، يرود  دیزی  طلست  هزوح  اهرهش و  زا  یناوت  یم  ات  بـه نـظـر مـن  گـفـت :

توکـس دندش ، عمج  يرگید  درگ  هب  رگا  یلو  نک ، سیـسات  (ص ) اد لوسر خـ تموکح  نوچ  یتموکح  دندرک ، تعیب  وت  اب  رگا  ناوخب 
نایم نیا  رد  وت  دتفا و  فالتخا  مدرم  نیب  يدنویپب و  یهورگ  هب  ای  يوش  اهرهـشزا  یکی  دراو  مسرت  یم  نم  نیـشنب  هناخ  رد  نک و  رایتخا 

. يوش هتشک 
. مور اجک  وت  رظن  هب  دومرف : ماما 

تردـپ و تدـج ، نارای  نم  مدر یـ هک مـ ورب  نمی  فرط  هب  هنرگو  نامب  اج  نامه  یتفای  ینئمطم  لـحم  ار  اـجنآ  رگا  ورب  هکم  هب  گـفـت :
اـههوک و هب  يدوبن  نمیا  مه  اـجنآ  رد  رگا  دراد  هدرتـسگ  عیـسو و  ییاهرهـش  دراد و  بلقلا  قیقر  فوـئر و  یمدرم  نمی  دـندوب  تردارب 

. دنک تواضق  موق  نیاو  ام  نیب  ادخ  دسر  یم  اجک  هب  موق  نیا  راک  مینیبب  ات  ورب  اهنابایب 
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نخـس نیا  ندینـش  اب  دمحم  منک  یمن  تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  مباین ، مه  یهاگهانپ  هانپ و  چیه  ایند  رد  رگا  مس  اد قـ بـه خـ دو : ـ مر ما فـ ـ ما
. درک هیرگ  زین  ماما  تسیرگ و 

مزاع دوخ  نایعی  ـ ـش نا و  ـ گدازردار ناردارب و بـ اب  زین  نم  يداد  ناـشن  یتسرد  هار  دـهد  تکی  شادا نـ اد پـ خـ ردار ! يا بـ دو : ـ مر سـپـس فـ
[ . 47  ] يزاس ربخاب  هنیدم  رابخا  زا  ارم  ینامب و  هنیدم  رد  وت  هک  درادن  یلاکشا  یلو  متسه ، هکم 

هیفنح نب  دمحم  هب  نیسح  ماما  تیصو 

:. تشون تساوخ و  يذغاک  ملق و  تشاد  هنیدم  زا  جورخ  دصق  ع )  ) نیسح ماما  هک  یماگنه 
. میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

هک دهد  یم  تداهش  نیسح  هیفن  نبا حـ هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  شردارب  هب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نیـسح  زا  ـت  ـسا ـیـتـی  ـصو ـن  یا
هک دهد  یم  تداهـش  دمآ و  قح  بناج  زا  قح  مای  ـت کـه بـا پـ ـسوا لوسر  هدنبدمحم و  تسین و  کیرـش  یب  هناگی  يادـخ  زج  ییادـخ 
هب نایغط و  ینارذگشوخرس و  زا  نم  درک  دهاوخ  هدنز  ار  ناگدرم  ادخ  دمآ و  ـد  هاو نود شـک خـ تمایق بـ تسا و  قح  منهج  تشهب و 
ریخ هب  ار  مدرم  مهاوخ  یم  موش  یم  جراـخ  (ص ) ادـخ لوسر  مدـج  تما  حالـصا  دـصق  هب  اـهنت  هکلب  مدرکن ، ماـیق  داـسف  ملظ و  ـد  ـص قـ
ادخ دریذپب ، ارم  تیناقح  سک  ره  سپ  منک  یگدـنز  یلع  مردـپ  ربمایپ و  مدـج  شور  هب  مهاوخ  یم  مراد ، زاب  رکنمو  یتشز  زا  مناوخب و 
رواد مکاح و  نیرتهب  وا  هک  دـنک  تواضق  قح  هب  موق  نیا  نم و  نیب  ادـخ  ات  منک  یم  ربص  نم  دـنک ، در  ارم  سک  ره  تسا و  هتفریذـپ  ار 

[ . 48  ] تسا

مایق هزیگنا 

ماما مایق  تسا و  ع )  ) نیـس ماما حـ نامز  مالـسا ، تشونرـس  رد  ناـمز  نیرت  ساـسح  نونکاـت ، روه  زا ظـ ـ غآ زا  مـال  ـ ـسا ـخ  یرا لو تـ رد طـ
. تسا هتسویپ  عوقو  هب  قح  راهظا  نید و  يایحا  هار  رد  هک  تسا  یتکرح  نیرت  هدنزرا  نیرترثؤم و  زین  ع )  ) نیسح

متخ نید  يایحا  هب  رگ  ـ ید هار  مالـسا و  لماک  وحم  هب  هار  کی  هک  دید  یم  هدـننک  نییعت  یهار  ود  کی  رـس  رب  ار  دوخ  ع )  ) نیـس ما حـ ـ ما
اب دوخ ، نامز  ناشیدنا  تحلـصم  دن  ـ نا دزا و مـ ـ ـس ـ بد ـ یز تموکح یـ اب  نارگید  دـننام  دـنک و  توکـس  تسناوت  یم  ترـضح  نآ  دـش  یم 

یعاـمتجا يـالاب  تیعقوم  مارتحا و  یلاـع و  حطـس  رد  یگدـنز  کـی  زا  دزادرپـب ، یحطـس  یئزج و  لـئاسم  هب  تموکح ، لـصا  زا  لـفاغت 
. دشاب رادروخرب 

تـسناد یم  تشاد  ترـضح  نآ  زا  هک  یتخانـش  اـب  یلو  درک ، یم  وزرآ  يوما  تموـکح  هاگتـسد  هک  دوـب  يزی  نا چـ ـت هـمـ ـسرد ـن  یا
. دروآ تسد  هب  ار  ترضح  نآ  توکس  یتح  ای  يراکمه و  دناوت  یمن  یتمیق  چیه  هب  دیسر و  دهاوخن  وزرآ  نیا  هب  زگره 

[49  ] دوب هدرمـش  ـه  ناد ـنـ ـس ـ پاد یلمع خـ ار  هیما  ینب  اب  گنج  هیواعم ، شردپ  هب  يا  همان  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ـت کـه  ـشاد دا  ـد بـه یـ یز یـ
هب ییامنهار  ماقم  رد  مکح  نب  ناورم  تخان  ـ ـشد ـ هاو ـمـیـت نـخـ ـسر هب  ار  دـیزی  تموکح  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  دـنناد  یم  هیما  ینب  همه 
نم یلو  دننک ، تعیب  هک  هاوخب  اهنآ  زا  نک و  راضحا  نونکا  مه  هدرب ، مان  دیزی  هک  ار  یناسک  دـیوگ : یم  هنیدـم  رادـنامرف  هبتع  نب  دـیلو 

[ . 50  ] تفرگ دهاوخن  ندرگ  هب  ار  وا  تعاط  درک و  دهاوخن  تعیب  دیزی  اب  زگره  ـم کـه حـسـیـن  ناد مـی 
هب وا  دنک  نشور  ع )  ) نی ـ ـس مامااب حـ ار  دوخ  فیلکت  دهاوخ  یم  دـسر  یم  تردـق  هب  هک  نیمه  دـیزی  هک  تسا  لیلد  نیمه  ـت بـه  ـسرد

[ . 51  ] نزب ندرگ  ار  وا  دز  زابرسرگا  ریگب و  تعیب  نیسح  زا  اروف  دسیون : یم  هنیدم  رادنامرف  هبتع  نب  دیلو 
. دش دهاوخن  رسیموا  يارب  مالسا  ناهج  رب  هغدغد  یب  تموکح  تسه ، ربمایپ  دنزرف  ع )  ) یلع نب  نی  ـد تـا حـسـ ناد وا مـی 

ینب عضوم  ـنـد ، ناد ـیـه مـی  ما راشف بـنـی  زا  یشان  ار  ع )  ) هّللادبعابا ترـضح  مایق  تکرح و  ـی کـه  نا ـ ـس فال نـظـر کـ ـن بـر خـ یا ـر  با بـنـ
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لابق رد  ع )  ) نیسح ماما  داد  یم  لامتحا  ـد  یز ـ یر ـ گا ـد  نراد ع )  ) ماما حـسـیـن زا  هک  تسا  یتخانش  زا  یشان  ع )  ) نیـسح ماما  لابق  رد  هیما 
. دش یمن  ترضح  نآ  محازم  زگره  دنک ، یم  توکس  وا  قحان  تموکح 

ـت نـمـی فال ـتـه خـ ـس ـ یا ـ ـشار دـیزی  اهنت  هن  وا  دـید  یم  يدوباـن  رطخ  رد  ار  نید  لـصا  ناـمز  نآ  دوجوم  طیارـش  رد  ع )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما
[ . 52  ] تخانش یم  دنسپان  تافص  اه و  تلصخ  مامت  اب  يدرم  ناونع  هب  ار  وا  هکلب  تسناد ،

نیگنس زا هـمـه  نا  ـن مـیـ یارد ار  دوخ  فیلکت  تسناد و  یم  بجاو  ار  وا  ربارب  رد  یگداتـسیا  اوران و  ار  دیزی  ربارب  رد  میلـست  ور  ـن  یا زا 
ظفح نید و  زا  عافد  نامه  هک  ار  دوخ  تکرح  یساسا  لوصا  ـت  شو هیفنح نـ نب  دمحم  شردارب  يارب  هک  یتیـصو  رد  و  [ 53  ] دید یم  رت 

ربخ دیـسر و  هکم  هب  ع )  ) نیـسح ماما  هک  یماـگنه  دـش  جراـخ  هن  ـ ید زا مـ و  [ 54  ] در ـیـم کـ ـسر دو تـ فارحنا بـ رطخ  زا  یمالـسا  هعماـج 
[ . 55  ] دننک توعد  هفوک  هب  ار  ترضح  نآ  دنتفرگ  میمصت  هفوک  مدرم  دش ، رشتنم  دیزی  وا بـا  ـفـت  لا مـخـ

تکرح راثآ  زا  یک  ـه نـیـز یـ فو مدرم کـ توعد  نوچ  درک ، مایق  نایفوک  توعد  ریثات  تحت  ع )  ) نیـسح ماـما  تفگ  ناوت  یمن  نیا  ربا  بـنـ
. دوب هدش  رقتسم  هکم  رد  هدز و  زابرس  تعیبزا  ماما  هک  دندرک  توعد  ار  ماما  یتقو  هفوک  مدرم  دور و  یم  رامش  هب  ع )  ) نیسح ماما 

روج يزادنارب  هار  رد  یساسا  یتکرح  هب  نید  زاین  ترضح و  نآ  هفیظو  ساسحا  زا  یشان  اهنت  ع )  ) نیسح ماما  تکرح  ـن کـه  یا نـتـیـجـه 
یهاگهانپ اج و  چیه  ایند  رد  رگا  ادخ  هب  دومرف : دوخ  هک  تشادن  ماما  نآ  خـسار  هدارا  رد  يریثات  چـیه  هفوک  مدرم  توعد  دوب و  متـس  و 

[ . 56  ] درک مهاوخن  تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  مشاب  هتشادن 
یلو [ 57 ، ] دش ربخ  اب  نا  ـ ما ـ ـس نآ  عاضوا  رییغت  زا  هفوک ، تمـس  هب  دوخ  تکرح  ياهزور  نیلوا  رد  ترـضح  هک  تسا  لیلد  بـه هـمـیـن 

: دومرف یم  درک  یم  تفایرد  ار  هفوک  مدرم  تسد  هب  شنارایزا  یکی  تداهـش  ربخ  هک  راب  ره  تشگن  زاب  دوب ، هدرک  باختنا  هک  یهار  زا 
. میا هفیظو  ماجنا  راظتنا  رد  نانچمه  ام  دندرکن و  افو  شیوخ  دهع  هب  ناشیا 

هنیدم زا  تکرح 

:. درک یم  تئارق  ار  هیآ  نیا  لاح  نامه  رد  دش و  جراخ  هنیدم  زا  بش  لد  رد  ع )  ) نیسح ماما 
(. 21 صصق /  « ) نیملاظلا موقلا  نم  ینجن  بر  لاق  بقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف  »

[ . 58  ] هدب تاجن  هشیپ  متس  مدرم  زا  ارم  اهلا  راب  تفگ  یم  دش و  جراخ  رصم  زا  ینارگن  سر و  ـی بـا تـ سو مـ

دور یم  یلصا  هار  زا  نیسح  ماما 

دننک و بیقعت  ار  ام  مسرت  یم  : تف لیقع گـ نب  ملـسم  دنداتفا  هار  هب  یلـصا  هداج  رد  دندش ، جراخ  ـنـه  ید زا مـ ـتـی  قو نا  ـ هار ما و هـمـ ـ ما
. میورب هکم  يوس  هب  یعرف  ياههار  زا  ریبز  نب  هّللادبع  لثم  مه  ام  تسا  رتهب  دنسرب ، ام  هب 

متـس و ربارب  رد  یگداتـسیاو  ییوگقح  زا  ع )  ) نیـسح هک  دننادب  مدرم  ات  موش ، یمن  ادج  یلـصا  هار  زا  هکم  ات  ادـخ  هب  : » دومرف ترـضح 
«. درادن میب  ییوگروز 

یعرف ياههار  زا  دنک و  رارف  ـنـه  ید زا مـ هنایفخم  دیاب  تسا ، دوخ  تیعقوم  ناج و  ظفح  شفده  هک  ریبز  نبا  هّللادبع  لث  ـیـتـی مـ ـص شـخـ
ریـسم دراد  میمـصت  هتـشارفا و  رب  دـیزی  اب  تفلا  عـلـم مـخـ کی مـکـتـب ، ظفح  تما و  کـی  تاـجن  يارب  هک  یـسک  یلو  دوش ، يراوتم 
هتـشاد روضح  هعماج  نتم  رد  هشیمه  دیاب  وا  دنک ، ناهنپ  اههار  هروک  مخ  چیپ و  رد  ار  دوخ  دناوت  یم  نـ دهد ، رییغت  قح  دوس  هب  ار  خیرات 
هلحرم نیلوا  يارب  ار  ما مـکـه  ـ ما دوب کـه  لیلد  نیمه  هب  تسرد  دوش  رهاظ  نیملسم  یمومع  عماجم  ردو  دنک  تکرح  یلصا  هار  زا  دشاب ،

هرهب شیوخ  سدـقم  تضهن  دوس  هب  تیعقوـم  نآ  زا  تسناو  هک مـی تـ یناـمز  اـت  هکم  هب  ندیـسر  زا  سپ  درک و  باـختنا  دوـخ  تکرح 
. تسناد شیوخ  تضهن  نایز  هبار  هکم  رد  ندنام  هک  دش  هکم  كرت  هب  روبجم  ینامز  تسرد  دنام و  اجنآ  رد  دنک  يرادرب 

تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  ع)و   ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 73زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


هکم هب  دورو  ماگنه 

:. درک یم  توالتار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  دش ، هکم  دراو  يرجه  لاس 60  نابعش  موس  زور  رد  ع )  ) ما حـسـیـن ـ ما
(. 22 صصق /  « ) لیبسلا اوس  ینیدهی  نا  یبر  یسع  لاق  نیدم  اقلن  هجوت  امل  «و 

[ . 59  ] دنک تیاده  تسار  هار  هب  ارم  ادخ  تسا  دیما  تفگ  دیسر  نیدم  هب  یسوم  نوچ  و 

هکم رد  نیسح  ماما 

رد هک  یتد  رد مـ ما  ـ ما ـت  فروا هناـخ  هب  ساـبع  نبا  هّللادـبع  توـعد  هب  یتدـم  زا  سپ  یلو  دز ، همیخ  هکم  فارطا  رد  ع )  ) نی ـ ـس ما حـ ـ ما
نایجاح دیسرت  یم  یتموکح  هاگتـسد  هک  يدح  ات  دنتفاتـش ، یموا  يوس  هب  اج  همه  زا  مدرم  درک و  یم  تعامج  هماقا  تشاد  تماقا  هکم 

ماما روضح  زا  وا  تهج  نیمه  هب  دوب ، هتفرگ  رارق  عاعـشلا  تحت  ریبز  نبا  روضح  دمآ ، هکم  هب  ما  ـ ما هک  ماگنه  نآ  زا  دنوش  عمج  وا  درگ 
[ . 60  ] درک یم  دمآ  تفر و  ع )  ) نیسح ماما  دزن  هب  ماش  حبص و  رهاظ  رد  یلو  دوب ، تحاران  تخس  هکم  رد 

نیسح ماما  اب  رمع  نبا  سابع و  نبا  يوگتفگ 

ای : » تفگ درک و  نخـس  زاغآر  نبا عـمـ تسخن  دنتفر  ع )  ) نیـسح ماما  تمدـخ  مه  اب  رمع  نبا  هّللادـبع  ساب و  ـن عـ با هّللاد  رد مـکـه عـبـ
لاح رد  دنا  هدرک  امـش  قح  رد  اهملظ  هچ  دنراد و  ینم  ـ ـشدد ات چـه حـ امـش  اب  هداوناخ  نیا  یناد  یم  وت  دنک  تمحر  تیادخ  هّللادبعابا !
دارفا نیب  نیا  رد  دنشکب و  ار  وت  دنوش و  عمج  وا  رود  رانید  مهرد و  يارب  مدرم  مسرت  یم  ، دنا هتفریذ  تموکح پـ هب  ار  دیزی  مدرم  رـضاح 

ات دنوادخ  ، دننکن يرای  دنراذگب و  اهنت  ار  وا  رگا  دوش ، یم  هتشک  نیـسح  دومرف : هک  مدینـش  (ص ) ادخ لوسر  زا  نمدوش  هتـش  يدا کـ ـ یز
ربص هیواعم  نامز  رد  هک  روطنامهو  ینک  تعیب  مدرم  همه  دـننا  منک مـ یم  داهنـشیپ  وت  هب  نم  دراذـگ  یم  اهنت  روای و  یب  ار  اـهنآ  تماـیق 

«. دنک تواضق  هشیپ  متس  موق  امش و  نیب  ادخ  تسا  دیما  نک  ربص  مه  زاب  يدرک 
هک هدومرف  ییاهزیچ  شردپو  وا  هرابرد  ادـخ  لوسر  هک  نآ  اب  منک ، تعیب  دـیزی  اب  ییوگ  یم  نم  هب  وت  نمحرلادـبع ! ابا  يا  : » دومرف ماما 

«. یناد یم  دوخ  وت 
دشک و یم  ار  ع )  ) نیـسح مد  ـ نزر وا فـ هک  دهدن  تکرب  وا  هب  ادخ  راک ، هچ  دـیزی  هب  ارم  دومرف  ربمایپ  تسا  تسرد  : » تف سا گـ ـن عـبـ با

«. دنک یم  قافن  راتفرگ  ار  اهنآ  دنوادخ  ، دننکن شیرای  اهنآ  دوش و  هتشک  یموق  ره  یکیدزن  رد  ع )  ) نیسح ادخ  هب  دومرف :
وت زج  ادـخ  هب  يرآ  درک : ضر  مربمایپ عـ هداز  رتخد  نم  هک  یناد  یم  اـیآ  ساـبع ! رـسپ  يا  : » دومرف درک و  ساـبع  ـن  با ور بـه  تر  ـ ـض حـ

. تسا بجاو  تاکز  هزور و  دننام  وت  يرای  دشاب  ادخ  لوسر  طبس  هک  مسانش  یمن  ار  یسک 
دجـسم تروا قـبـر و  ـجـ مزا ار  وا  هدرک و  جارخا  دوخ  راید  رهـش و  هناشاک و  هناخ و  زا  ار  ربماـیپ  هداز  رتخد  هک  یناـسک  هراـبرد  : » دومرف
هدیزرو كرش  هن  هک  یلاح  رد  دنـشکب ، ار  وا  دنهاوخ  یمو  دراد  یهاگ نـ رارق  چیه  هک  دنا  هدناسرت  ار  وا  نانچ  دنا و  هدرک  مورحم  ربمایپ 

«. مناد یم  رودب  نید  زا  ار  اهنآ  نم  تفگ : ییوگ  یم  هچ  هداد ، رییغت  ار  ادخ  لوسر  تنس  هن  و 
«. شاب دهاش  وت  ادخ  : » دومرف ترضح 

رد رگا  ادـخ  هب  منک  ـت  یرا هک یـ یهاوخ  یم  نم  زا  یهد و  ربـخ  اـم  هب  دوخ  گرم  زا  یهاوخ  یم  اـیوگ  هّللا  لوـسر  نباـی  : » درک ضر  عـ
«. هد نامرف  یهاوخ  یم  هک  هنوگره  ماوت ، رایتخارد  نم  ما  هدرکن  ادا  ار  وت  قح  زا  يا  هرذ  دوش  عطق  متسد  ود  ره  ات  منزب  ریشمش  وت  باکر 
ای نک  تکرح  رت  مارآ  :» تف درک و گـ ع )  ) نیـسح ماـما  هب  ور  سپـس  رادرب » تسد  اـه  نخـس  نـیا  زا  ساـبع  نـبا  يا  : » تـفگ رم  ـن عـ با

يراک وت  اب  ار  یـسک  ینک  تعیب  یتساوخن  مه  رگاوشن  هراوآ  مه  شیوخ  نطو  زا  زاسب ، دیزی  اب  مدرم  دننام  ایب  هنیدـم  هب  ام  اب  هّللادـبعابا !
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«. تسین
«. منک يوریپ  نآ  زا  ات  هدب  ناشن  ار  تسرد  هار  تسا  نینچ  رگا  منک  یم  هابتشا  نم  ینک  یم  نامگ  وت  ینخس  نینچ  رب  فا  : » دومرف

مسرت یم  یلو  دسانشب ، تفالخ  ار بـه  دیزی  دیابن  وت  یکاپ  هب  یسک  دنک و  هابتشا  شلوسر  هدازرتخد  دراذگ  یمن  ادخ  هن ، : » در ضر کـ عـ
«. نکن تعیب  مه  دبا  ات  یتساوخنرگا  میورب ، هنیدم  هب  ام  اب  ایب  دوش  ریشمش  راتفرگ  تیابیز  تروص  نآ 

ارم ای  منکن  تعیب  ات  دنیآ و  یم  ملابند  هب  دنباین  تسد  رگا  دننک و  یمن  میاهر  دنبایب  تسد  نم  هب  رگا  اهنیا  رمع ! رـسپ  يا  تاهیه  : » دومرف
ییحی رـس  هک  تسا  نیا  ادـخ  دزن  ایند  نیا  یتسپ  ياه  هناشنزا  یکی  هک  یناد  یمن  اـیآ  نمحرلادـبع ! اـبا  يا  دنتـسین  رادرب  تسد  دنـشکن ،
ربمایپ داتفه  دیشروخ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  لیئارـسا  ینب  هک  یناد  یمن  ایآ  دندر  ـه بـ ید ـل هـ یئار ـ ـسا ینب  نایپسور  زا  یکی  يارب  ار  ربمایپ 
ناشیا باذع  رد  ادخ  لاح  نیا  اب  دنا  هدرکن  چیه  ییوگ  هکنانچ  دندرک  یم  شورف  دیرخ و  دنتسشن و  یم  اهرازاب  رد  هاگنآ  دنتشک و  یم 

. دومن ماقتنا  باذع و  راتفرگ  ار  اهنآ  تیاهن  رد  یلو  درکن  باتش 
[ . 61 « ] رادنرب نم  يرای  زا  تسد  سرتب و  ادخ  زا  نمحرلادبع ! ابا  يا 

دنوش یم  ربخ  اب  نیسح  ماما  تکرح  زا  هفوک  لها 

نب نامیلس  هناخ  رد  هفوک  مدرم  ، دش رشتنم  قافآ  رد  وا  مایق  ربخ  دمآ و  نوریب  هنیدم  زا  دز و  زابرس  دیزی  تعیب  زا  ع )  ) نیسح ما  ـ ما ـتـی  قو
اب ار  همان  دنداد  يرادافو  يرای و  هدعو  وا  هب  دندرک و  توعد  ـه  فو هب کـ ار  وا  هتـشون  ترـضح  يارب  يا  همان  دـندش و  عمج  یعازخ  درص 

دـص و تبون  کی  رد  اهنت  دیـسر  یم  یپ  رد  یپ  هفوک  لها  ياه  هماـن  دادـن  باوج  ع )  ) نی ـ ـس ما حـ ـ ما یلو  دنداتـسرف ، هکم  هب  دـصاق  ود 
ياه همان  ات  درک  یم  توکـس  ناـنچمه  ترـضح  دیـسر و  ترـضح  تسد  هب  دـندوب  هدرک  اـضما  رفن  دـنچ  زا  کـیر  ـه کـه هـ ما هاـجنپ نـ

درک و یفرعم  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  شیومع  رـسپ  تشون و  هفوک  لها  هب  يا  همان  هاگنآ  دش  رایـسب  رایـسب و  توعد ،
[ . 62  ] دمآ مهاوخ  هفوک  هب  دیراوتسا ، دوخ  هدعو  رد  امش  هک  دسیونب  نم  هب  وا  رگا  دومرف 

ملسم تکرح 

زا اهنآ  درک  تکرح  هفوک  فرط  هب  تفرگ و  سانش  هار  ود  هنیدم  زا  دمآ ، هنیدم  هب  تسخن  درک ، تکرح  ماما  روتسد  هب  لیقع  نب  ملس  مـ
يدابآ هب  ار  دوخ  شنارای  ملـسم و  دنداد  ناج  یگنـشت  زاام  ـنـ هار ود  ره  دندش و  مگ  نابایب  رد  تهج  نیمه  هب  دـنتفر  یم  یعرف  ياههار 

رگا ما ، هتفرگ  دـب  لاف  هب  ار  هعقاو  نیا  نم  : » تفگ تشون و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  يا  هماناجنآ  زا  ملـسم  دـنتفای  تاجن  گرم  زا  دـندناسر و 
ملسم دومرف و  رما  هار  همادا  هب  ار  وا  اددجم  همان  باوج  رد  ترـضح  یلو  تسرفب ،» میاج  هب  ار  يرگید  نک و  فاعم  ارم  یناد  یم  حالص 

[ . 63  ] داد همادا  دوخ  هار  هب 

هفوک رد  ملسم 

دنزرف همان  وا  دن و  ـتـ فر با مـی  نآ جـنـ تمدخ  هتسد  هتـسد  مدرم  درک  لزنم  یفقث  دیبع  یبا  نب  راتخم  هناخ  رد  دیـسر  هفوک  هب  ـلـم  ـس مـ
ع)  ) نیسح ماما  هدنیامن  ناونع  هب  ملسم  اب  هفوک  مدرمزا  رفن  رازه  هدجیه  دنتسیرگ  یم  قوش  زا  مدرم  دناوخ و  یم  ناشیارب  ار  ادخ  لوسر 

. دندرک تعیب 
نم اب  یتقو  ات  : » تفگ هدرک ، تحیص  داد و نـ رادشه  مدرم  هب  دمآ ، رب  ربنم  هب  نامعن  دیسر  هفوک  رادنامرف  ریـشب  نب  نام  ـن خـبـر بـه نـعـ یا

«. درک مهاوخ  زیتس  امشاب  نامگ  یب  دینک  تفلاخم  دیهاوخب  رگا  یلو  مگنج ، یمن  امش  اب  دیا  هدیگنجن 
رد دسر ، یم  نا نـ ـ یا روزا بـه پـ هلئسم جـز بـ نیا  هک  نادب  نامعن ! يا  : » تفگ تساخرب و  هیما ، ینب  نامیپ  مه  یمرضح ، دیعـس  نب  ملـس  مـ
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«. مشاب دنمتردق  راکهانگ  ات  تسا  رتهب  منک  تعاطا  ارادخ  مشاب و  فیعض  رگا  : » تفگ نامعن  تسا » فعض  عضوم  وت  عضوم  هک  یلاح 
رفن دنچ  زین  وا  زا  سپ  تسرفبدنک  لمع  وت  تساوخ  هب  دناوتب  هک  يوق  يدرم  یهاوخ  یم  ار  هفوک  رگا  تشون : دیزی  هب  ملسم  نب  هّللادب  عـ

. دنتخاس ربخ  اب  هفوک  عاضوا  زا  ار  وا  دنتشون و  همان  دیزی  هب 
نآ هب  تسیچ  عوضوم  نیارد  هیواعم  يار  ینادـب  رگا  تفگ : نوجرـس  درک  تروشم  هیواعم  رواشم  مـالغ و  یمور » نو  ـ جر ـ ـس  » ـد بـا یز یـ

؟ ینک یم  لمع 
!. يرآ تفگ :

هرـصب یلاو  هّللادیبع  ـت  قو نآرد  داد  ناشن  وا  هب  دوب  هتـشون  هّللادیبع  يارب  گرم  زا  شیپ  هیواعم  هک  ار  هفوک  يرادـنامرف  مکح  نوجر  سـ
، هداد رارق  هّللادیبع  رایتخا  رد  اجکی  ار  هرصب  هفوک و  ـیـب  تر ـن تـ یا هب  داتسرف و  هرـصب  هب  مکح  اب  ار  یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  اروف  دیزی  دوب 

[ . 64  ] دنک تکرح  هفوک  تمس  هب  اعیرس  داد  روتسد  وا  هب  و 

هرصب مدرم  هب  نیسح  ماما  همان 

هب ات  داد  نامیلـس  دوخ  مالغ  هب  ار  نآ  دـناوخ و  دوخ  تعاطا  هب  ار  اهنآ  تشون و  هرـصب  ناـگرزب  فارـشا و  هب  يا  هماـن  ع )  ) نیـسح ما  ـ ما
. دناسرب هرصب  مدرم 

همان هک  یناسک  هم  نایعیش مـخـفـی شـد هـ زا  یکی  هناخ  رد  دوخ  دناسر و  ناگرزب  فارشا و  همه  هب  ار  همان  دش و  هرصب  دراو  نام  سـلـیـ
نیا هک  درک  نامگ  دایز  نبا  نز  ردپ  دوراج ، نبرذـنم  یلو  دـنتخاسن  ربخ  ار  سک  چـیه  همان  نیا  زا  دـندرک و  يرادزار  دـندناوخ  ار  ماما 

زا ار  وا  رذنم  دوب ، هفوک  هب  نتفر  هدامآ  دایز  نبا  هک  یبش  نامه  رد  لیلد  نیمه  هب  دیسرت  ور  ـن  یا زا  تسا و  وا  ياه  هسیـسد  زا  یکی  همان 
[ . 65  ] دز ندرگ  ار  نامیلس  وا  داد و  وا  لیوحت  ار  ترضحدصاق  تخاس و  ربخ  اب  ماما  همان 

هفوک هب  دایز  نبا  نتفر 

هلمج زا  درک  تکرح  ـه  فو فرط کـ هب  يا  هدـع  اـب  زور  نآ  يادرف  دـش و  تـکرح  هداـمآ  اروـف  دیـسر  داـیز  نـبا  ـد بـه  یز ـه یـ ما ـتـی نـ قو
هک نآ  دیما  هب  کیرـش  دوب  هرـصب  نایعیـشزا  رو » ـ عا ثرا  نب حـ کیرـش  ، » دندرک تکرح  هرـصب  زا  هّللادـیبع  اب  رفـس  نیا  رد  هک  یناسک 
درک اهر  ار  وا  هّللادیبع  یلو  دز ، يرامیب  هب  ار  دوخ  هار  رد  دوش ، هفوک  دراو  ع )  ) نی ـ ـس ما حـ ـ ما هک  دنک  لطعم  ردق  نآ  ار  هّللادیبع  دناوتب 
دنا ـ ـشو ار پـ ـش  ترو ـ ـص داهن و  رـس  رب  یکـشم  همامع  هفوک  هب  دورو  ماگنه  هّللادیبع  دـش  هفوک  دراو  ـه  نا ـبـ ـش داد و  ـه  مادا دو  هار خـ هب  و 

هب هتفاتـش و  وا  لابقتـسا  هب  هورگ  هورگ  و  تسا ، ع )  ) یلع نب  نیـسح  وا  دندرک  نامگ  دندوب ، هدـش  ربخ  اب  ماما  تکرح  زا  هک  هفوک  مدرم 
. دنتفگ دمآ  شوخ  ادخ  لوسر  هداون 

دـندو و ـتـه بـ فر ار گـ وارود  مدرم  دـش  نارگن  دـیزرل و  دوخ  رب  تخـس  دـید  ع )  ) نیـسح ماما  قاتـشم  دـح  نآ  ات  ار  مدر  ـن کـه مـ یا زا  وا 
تسا دایز  نب  هّللادیبع  ریما  نیا  دز : دایرف  هّللادیب  نا عـ ـ هار زا هـمـ یکی  دندیـسر ، هرامالاراد  یکیدزن  هب  هک  یماگنه  دندرک  یم  ینامداش 

[ . 66  ] دش رصق  دراو  هّللادیبع  دندش و  هدنکارپ  یتفگش  سرت و  اب  نخس  نیا  ندینش  اب  مدرم 

هفوک رد  هللادیبع 

دورو ربخ  یتقو  ملـسم  درکدـیدهت  یتخـس  هب  ار  مدرم  دـمآ و  رب  ربنم  هب  هّللادـیبع ، دـناوخ  عماج  دجـسم  هب  ار  مدرم  يدا  ادر مـنـ صـبـح فـ
دـندرک و یم  تعیب  وا  اب  دـنتفر و  یم  وا  دزن  هب  هنایفخم  نایعیـش  دـش و  لقتنم  يدارم  هورع  نب  یناـه  هناـخ  هب  درک ، تفاـیرد  ار  هّللادـیبع 
ار ع )  ) نیسح ماما  نیا  زا  شیپ  زین  ملسم  دندوب و  هدرک  تعیب  ملـسم  اب  رفن  رازه  تس  زا بـیـ نونکا بـیـش  درک  یم  تبث  ار  اهنآ  مان  ملـسم 
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تهج نیمه  هب  درک  ـد  هاو تکرح خـ هفوک  فرط  هب  يدوز  هب  ماما  هک  تسناد  یم  دوب و  هتخاس  ربخ  اـب  هفوک  مدرم  یلدـمه  تعی و  زا بـ
[ . 67  ] دنک يراددوخ  مایق  رد  باتش  زا  درک  هیصوت  وا  هب  یناه  یلو  دنک ، مایق  دایز  نبا  هیلع  تفرگ  میمصت 

ملسم يوجتسج  رد  هللادیبع 

ملـسم هب  ار  دو  نآ خـ ـیـلـه  ـسو ـه  با داد تـ وا  هب  مهرد  رازه  هس  دنک  ادیپ  ار  ملـسم  هاگ  یفخم  درک  رومام  ار  لقعم »  » دوخ مالع  دا  ـ یز ـن  با
یلاها زا  نم  : » تفگ لقعم  دش ، غراف  زامن  زا  ملسم  هک  یماگنه  تسشن  هجسوع  نب  ملسم  رانک  رد  دمآ و  دجـسم  هب  لقعم  دزاس  کیدزن 

یم تعیب  مدرم  زا  هدمآ و  هفوک  هب  وا  فرط  زا  یسک  ما  هدینش  تسا  هدرک  نم  بیـصن  ار  شربمایپ  تیب  لها  تبحم  دنوادخ  متـسه ، ماش 
دروـخ بیرف  هجـسوع  نب  ملـسم  هک  تسیرگ  ناـنچ  وا  دـنک » جرخ  شفدـه  هار  رد  هک  مهد  وا  هب  اـت  ما  هدروآ  مهرد  رازه  هس  نم  دریگ 

ره لقعم  سپ  نآ  زا  درکان  ـ ـشآ ـلـم  ـس با مـ در و بـا جـنـ ـی بـ نا هناخ هـ هب  ار  وا  دنک  يرادزار  تفرگ  دـهعت  وا  زا  هک  نیا  زا  سپ  سراح 
. دناسر یمدایز  نبا  هب  ار  شنارای  ملسم و  ياه  تیلاعف  ربخ  تفر و  یم  یناه  هناخ  هب  زور 

دنک یم  ریگتسد  ار  یناه  دایز  نبا 

وا رادید  هب  نتفر  زا  يرامیب  ـه  نا هب بـهـ یناه  یلو  دنتفر ، یم  وا  ندید  هب  فارشا  نارس و  درک و  یم  دیدهت  ار  مدرم  نان  دا هـمـچـ ـ یز ـن  با
هرابرد اهنآ  زا  درک و  راضحا  ار  هجراخ  نب  امسا  ثعـشا و  نب  دم  دوب مـحـ هدش  ربخ  اب  یناه  هناخزار  زا  هک  دایز  نبا  درک  یم  يراددوخ 

دییوگب دیورب و  وا  دزن  هب  دنیشن  یم  شا  هناخ  رد  رب  اهزور  هدش و  بوخ  شلاح  ما  هدینـش  :» تفگ تسا  رامیب  یناه  دنتفگ : دیـسرپ  یناه 
دـش رـصقدراو  یناه  هک  یماگنه  دورب  دایز  نبا  ندید  هب  دندرک  راداو  ار  وا  دـنتفر و  یناه  هناخ  هب  اهنآ  دـنکن » یهاتوکا  يادا حـق مـ رد 

. درک هدهاشم  ار  تنایخ  راثآ 
حالس شیارب  فارطا  ياه  هناخرد  هدرک و  یفخم  دوخ  هناخ  رد  ار  ملـسم  یهد ، یم  ماجنا  وت  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  : » تفگ دا  ـ یز ـن  با

سپ تخاب و  ار  دوخ  تسخن  تسا ، هدش  شاف  رار  ـ سا ـه  کد یناه فـهـمـیـ درک  راضحا  ار  لقعم  دایز  نبا  درک  راکنا  یناه  ینک » یم  عمج 
نونکا مهد  هانپ  ار  وا  مدش  راچان  نم  دمآ و  نم  هناخ  هب  دوخ  وا  ما ، هدرکن  توعد  ار  ملسم  نم  : » تفگ تفای و  زاب  ار  دوخ  هظحل  دنچ  زا 

یناه منک  یمن  تیاهر  يرواین  ار  وا  ات  هن  تفگ : دایز  نبا  منک » یم  نوریب  ما  هناـخ  زا  ار  وا  مور و  یم  يا  هدـشربخ  اـب  ارجا  زا مـ کـه تـو 
. تفرگ الاب  ود  نآ  نیب  هرجاشم  هاگنآ  و  منک » یمن  لمحت  ار  گنن  نیا  مهد و  یمن  رارق  وت  رایتخا  رد  ار  دوخ  نامهم  نم  : » تفگ

ملسم تشک ، دهاوخن  ار  وا مـسـلـم  هدن  نتـشک  هب  ار  دوخ  ادخ  رطاخ  هب  : » تفگ وا  هب  دیـشک  يرانک  هب  ار  یناه  یلهاب ، ورمع  نب  ملـس  مـ
«. دهد ناطلس  لیوحتار  یسک  ناسنا  هک  تسین  یبیع  تسا ، ناطلس  هّللادیبع ، یهگناو ، هدب  لیوحت  ار 

ربمایپ رـسپ  هداتـسر  ار کـه فـ مدو  ناـمهم خـ رواـی ، راـی و  همه  نیا  اـب  یتمالـس  نیع  رد  نم  هک  رتگرزب  نیا  زا  یگنن  چـه  : » ـی گـفـت نا هـ
« دیروایب ار  وا  : » تفگ دینـش  ار  وا  نانخـسدایز  نبا  منک ،» عا مـی  ـ فد وا  زا  گرم  مد  ات  مشاب  اهنت  هکی و  رگا  ادـخ  هب  منک  وا  میلـست  تسا 

اهری تروص شـمـشـ نیا  رد  : » تفگ یناه  دز » مهاوخ  ار  تندرگ  يرواین  نم  دزن  هب  ار  ملسم  رگا  ینا  يا هـ : » تفگ دندرب  وا  دزن  ار  یناه 
دنتفرگ و ار  یناه  دیروایب » کیدزن  ار  وا  : » تف هاگنآ گـ یناسرت » یم  ریـشمش  زا  ارم  تلاح ! هب  ياو  :» تفگ دـنریگ » یم  ار  تا  هناخ  رود 

یناه تشگ  يراج  شـسابل  رب  نوخ  دـش و  نازیوآ  هکت  هک  ـش تـ ترو ـ ـص ـت  ـشو ماـمت گـ اـت  دز  وا  تروص  رب  یتسد  بوچاـب  داـیز  نبا 
زا رد یـکـی  ار  وا  دایز  نبا  روتسد  هبدرآ  رب  ماین  زا  ار  شریشمش  تشاذگن  وا  یلو  تفرگ ، ار  اهنابساپ  زا  یکی  ریشم  هضبق شـ درب و  تسد 

، جحذم هل  قـبـیـ ـی ، نا نادر قـبـیـلـه هـ يو بـا مـ تسا  هدش  هتـشک  یناه  هک  دنداد  ربخ  جاجح  نب  ورمع  هب  دـندرک  ینادـنز  رـصق  ياهقا  ـ تا
. تسا هدنز  یناه  هک  وگب  اهنآ  هب  تفگ  یضاق  حیرش  هب  هّللادیبع  درک  هرصاحم  ار  دایز  نبا  رصق 

دنتشگزاب شیوخ  ياه  هناخ  هب  لاحـشوخ  دندرک و  دامتعا  حیرـش  نخـس  هب  اهنآ  تسا و  هدنز  یناه  تفگ  اهنآ  هب  دمآ و  نوریب  ـح  یر شـ
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[ . 68]

ملسم مایق 

، دش ربخ  اب  وا  لاح  زا  ملـس  ـ مدو هتـسشن بـ دوخ  موق  يرای  راظتنا  هب  دایز  نبا  نادـنز  رد  ناج  همین  یـضاق ، حیرـش  تنایخ  زا  ربخ  یب  یناه 
هّللادیبع دش ، رپ  حلسم  نادرم  زا  رازاب  دجسم و  درک ، تکرح  دا  ـ یز نبا  اب  هزرابم  دصق  هب  درک و  عمج  ار  شیوخ  نارای  زا  رفن  رازه  راهچ 

. تسب مکحم  ار  رصق  ياهرد  تخیرگ و  رصق  هب 
درک و عمج  رصق  رد  ار  اهنآ  وداتسر  هفوک فـ فارشا  لابند  هب  هّللادیبع  تشذگ ، همین  زا  زور  دندش  یم  رتشیب  هظحل  هب  هظحل  ملـسم  نارا  یـ
: دنتفگ یم  اهنآ  هب  دندرک و  یم  دیدهت  قیوشت و  ار  مدرمرـصق  يالاب  زا  هّللادـیبع ، تساوخ  هب  زین  ناشیا  درک  عیمطت  دـیدهت و  یتخـس  هب 

. تسا هار  رد  ماش  رکشل 
یم ـهـا  نآ ود بـه  ـ ندر ادـج مـی کـ عـمج  زا  ار  دوـخ  ناردارب  نارــسپ و  دـندمآ و  یم  یکی  یکی  ناـنز  دـندش  هد  ـنـ کار مدر کـم کـم پـ مـ
یم اهنآ  هب  دندرب و  یم  ار  دوخ  نارداربو  نارـسپ  دند  ـ مآ نادرم مـی  درادـن ، یترورـض  وت  روضح  تسا ، یفاک  تیعمج  همه  نیا  دـنتفگ 

هب برغم  زامن  هک  یتقو  ات  دش  رت  تولخ  تولخ و  ملـسم  فارطا  جـیردت  هب  درک  یهاوخ  دـسرب چـه  ماش  رکـشل  هک  ادرف  درگرب  دـنتفگ :
دوب هدیسرن  اجنآ  هب  زونه  درک  تکرح  هدنک »  » هلحم فرط  هب  دمآ و  نوریب  دجسم  زا  دندوبن  شرس  تشپ  رفن  ـی  ـس زا  دروآ بـیـش  ياج 

هکی و هفوکرد  روای ، یب  هانپ و  یب  ملسم  کنیا  دوبن  وا  هارمه  یسک  رگید  تشذگ  هدنک  هلحم  زا  یتقو  دندیـسر  رفن  هد  هب  شنایفارطا  هک 
. دوب هدنام  اهنت 

دوب شرـسپ  اهنت  رظتنمدوب  هدات  ـ ـس ـ یا رد  رب  نز  ریپ  دیـسر  هعوط »  » مان هب  ینز  هناخ  رد  هب  ات  تشگ  یم  اـه  هچوک  رد  فد  ـلـم بـی هـ ـس مـ
دمآ و نوریب  هرابود  تسـشن  اجنامه  ملـسم  دش و  هنا  دراو خـ نز  داد  شبآ  نز  تساوخ  بآ  ملـسم  تفگ ، خـساپ  نز  درک  مالـس  ملـسم 

.؟ يدروخن بآ  رگم  ادخ  هدنب  تفگ : درک و  وا  هب  ور  دید  اجنآ  ار  ملسم 
. مدروخ ارچ   ـ

. ورب تا  هداوناخ  دزن  هب  سپ   ـ
ناحبس : » تفگ تبقاع  دادن  یباو  ملسم جـ یلو  درک  رارکت  موس  راب  يارب  دینشن  یباوج  یلو  درک ، رارکت  نز  ری  در پـ تو کـ مـسـلـم سـکـ

«. متسین یضار  نم  ینیشنب  نم  هناخ  رد  رب  تسین  حیحص  ورب ، تا  هداوناخ  دزن  هب  زیخرب  ادخ  هدنب  يا  هّللا !
؟ یهد ماجنا  يریخراک  یهاوخ  یم  تسین ، يا  هلیبق  هداوناخ و  رهش  نیا  رد  ارم  ردام ! : » تفگ نز  ریپ  هب  تساخرب و  مل  مـسـ

«. منک ناربج  مناوتب  دیاش 
.؟ يراک هچ   ـ

. دنتفگ غورد  نم  هب  دنداد و  بیرف  ارم  مدرم  نیا  ملیقع  نب  ملسم  نم   ـ
.؟ یملسم وت   ـ

. يرآ  ـ
ماش ملـسم  یلو  دروآ ، یماشو  درک  نهپ  شرف  داد  ياج  هناخ  ینوکـسم  ریغ  ياه  قاتا  زا  یکی  رد  ار  وا  نز  ریپ  دش  دراو  ملـسم  امرفب و   ـ

. دروخن
هچ قاتا  نیا  رد  یتخادنا ، کش  هب  ارم  تفگ  دـنک  یم  يدـمآ  تفر و  اه  قاتا  زا  یکی  هب  شردام  دـید  تشگرب  هناخ  نز بـه  ـر پـیـر  ـس پـ

.؟ ینک یم 
. نک شومارف  مرسپ   ـ
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. مراد یمن  رب  تسد  ییوگن  ات  ادخ  هب   ـ
. سرپن يزیچ  نم  زا  شاب  تدوخ  راک  لوغشم   ـ

. درک یم  رارصا  نانچمه  رسپ  اما 
. تفگ زاب  ار  هصق  نز  ریپ  دروخ و  مسق  وا  تفگ و  یهاوخن  یسک  هب  روخب  مسق  تفگ : نز  ریپ 

[ . 69  ] دیباوخ تفگن و  يزیچ  رسپ 

دایز نبا  رکشل  اب  ملسم  هزرابم 

، دش سلجم  دراو  ثعشا  نبدمحم  رسپ  نمحرلادبع  دندوب  هتـسشن  وا  درگرب  هفوک  فارـشا  دوب و  هتـسشن  رـصق  رد  دایز  نبا  ـبـح  ـص ادر  فـ
.؟ دیوگ یم  هچ  وا  دیسرپ  دینش  ار  ملسم  مان  درک ، تقد  دش  ساسح  هّللادیبع  تفگ  يزیچ  وا  شوگ  رد  رس  تفای و  ار  شردپ 

. دنا هدینش  لالب  شرسپ  زا  ار  نیا  تسا  هدش  یفخم  هعوط »  » مان هب  ینز  ریپ  ـه  نا رد خـ ـد مـسـلـم  یو مـی گـ
، یملس سابع  نب  هّللادیبع  دادروتـسد ، دایز  نبا  تساخرب  ثعـشا  نب  دمحم  روایب  اجنیا  هب  ار  وا  نالا  نیمه  زی و  بـر خـ هّللاد گـفـت : عـبـیـ

. دننک یهارمه  ار  وا  سیق  هلیبق  زا  درم  داتفه  اب 
هناخ هب  اه  ـ نآ ـد  ـش جرا  قا خـ ـ تا زا  ریـشمش  اب  تساخرب و  دینـش  ار  نادرم  همهمه  نابـسا و  مس  يادـص  هک  دوب  هتـسشن  هناـخ  رد  مل  ـ ـس مـ

داتسیا و هنادرم  نانچمه  ملـسم  دندرب و  موجه  هرابوددرک  نوریب  هناخ  زا  ار  همه  ات  دیگنج  داتـسیا و  ناشیا  لباقم  رد  ملـسم  دندرب  موجه 
. دنار نوریب  ار  همه  ات  دیگنج 

درک و ذوفن  نییاـپ  بل  اـتو  دـیرب  ار  وا  يـالاب  بل  هک  تخاون  ملـسم  تروـص  هب  يا  هبرـض  درب و  هلمح  وا  هب  يرمحا » نارمح  نب  ری  «بـکـ
شیپ شمکش  ات  دوب  هدنامن  يزیچ  هک  تخاون  شا  هنا  ـ شر رگید بـ يا  هبرض  دز و  وا  رس  رب  یتخـس  هبرـض  ملـسم  تسکـش  ار  شیاهنادند 

ین ياه  هتسد  رد  شتآ  دندومن  گنس  باترپ  هب  عورـش  دنتـسج و  ماب  رب  فارطا  زادنتفای  گنت  دوخ  رب  ار  هصرع  هک  دایز  نبا  نادرم  دور 
وت ملسم ! يا  دز : دایرف  ثعشا  نب  دمحم  دمآ  هچوک  هب  هناخ  زا  تسد  هب  ریـشمش  راچان  ملـسم  دنتخیر  یم  شر  ـ ـس الا بـه  زا بـ دندز و  یم 

ثعـشا نبا  درک  یم  هراشا  ناشیا  غورد  تناـیخ و  هب  دوخ  زجر  رد  دـیگنج و  یم  ناـنچمه  ملـسم  یلو  هدـن  نتـشک  هب  ار  دوخ  یناـمارد !
. تسین ینانیمطا  چیه  موق  نیا  ياه  هدعو  هب  هک  تسناد  یم  ملسم  اما  درک ، دیکات  داد و  ناما  هرابود 

ـش ندر زا گـ ار  شر  ـمـشـیـ شد راوس شـ ملـسم  دندروآ ، يرتسا  نازابرـس  دز  هیکت  راوید  هب  دوب  هدش  ناوتان  مخز  ترث  زا کـ ـلـم کـه  ـس مـ
لوا نیا  دومرف : دش و  يراج  شناگدـید  زا  ودز  هقل  ـش حـ نا ـمـ ـش رد چـ کشا  دوب  هدـش  دـیماان  دوخ  زا  رگید  ملـسم  ییوگ  دـندرک  زاب 

« نوعجار هیلا  انا  هّلل و  انا  تسین  شیب  يدـیما  اهنت  نیا  : » دومرف دـسرنو » ـی بـه تـ نا ـ یز مراود  ـیـ ما : » ثعـشا گـفـت نب  دـمحم  تسا  تنایخ 
[ . 70]

نامدرمان تسد  رد  ملسم 

دنداد تکر  يو قـصـر حـ دندرک و بـه سـ حالـس  علخ  ار  وا  دریذپب  ار  ثعـشا  نب  دمحم  ناما  دش  راچان  تخـس  یگن  زا جـ ـلـم پـس  ـس مـ
یملـس سابع  نب  هّللادـیبع  تسیرگ  یم  دوب  وا  نارایو  ع )  ) نیـس راظتنا حـ رد  هک  یتبقاع  زا  دوب  هدرک  هدـهاشم  ار  تنایخ  راثآ  هک  ملـسم 

«. دنک هیرگ  دیابن  دوش ، یم  راتفرگ  هنوگ  نیا  یتقو  دراد ، وت  نوچ  یفده  هک  یسک  : » تفگ
يارب نم  موش  هتـشک  مرادن  ـت  ـسود هچ  رگا  مناوخ ، یمن  هیثرم  دوخ  ندـش  هتـشک  يارب  منک و  یمن  هیرگ  دوخ  يارب  اد  بـه خـ : » دو ـ مر فـ
یمن هک  مناد  یم  ادخ ! هدنب  يا  : » دومرف هدرک  ور  ثعشا  نب  دمحم  هاگنآ بـه  منک » یم  هیرگ  دنهار  رد  هک  وا  نادناخ  ادخ و  لوسر  رـسپ 

؟ یهد ماجنا  يریخراک  یناوت  یم  ایآ  ینک  لمع  دوخ  ناما  هب  یناوت 
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«. دنتسین راوتسادوخ  دهع  رب  هفوک  لها  هک  ددرگ  زاب  دیوگب  ع )  ) نیسح هب  نم  لوق  زا  ات  تسرفب  ار  یسک 
دندوب هداهن  رصق  رد  رب  هک  داتفا  درس  بآ  يا  هزوک  هب  شمشچ  درزآ ، یم  ار  وا  تخـس  یگنـشت  دیـسر  رـصق  رد  هب  ات  دندروآ  ار  ملـسم 

«. دیهدب نم  هب  بآ  نیا  زا  : » تفگ
؟ ینیب یم  ار  يدرس  نیا  هب  بآ  نیا  : » تفگ یل  ـ ها مـسـلـم بـن عـمـر و بـ
«. یشونب منهج  ناشوج  بآ  زا  ات  دیشچ  یهاوخن  هرطق  کی  نآ  زا  ادخ  هب 

«. يرت هتسیاش  منهج  ناشوج  بآ  ندیشون  يارب  وت  ینشخ ! لدگنس و  هچ  دنیشنب ، تیازع  ردا بـه  مـ : » مـسـلـم گـفـت
. تسشن دز و  راوید  رب  هیکت  یگتسخ  زا 

هک راـب  ـی هـر  لو ـد، ـشو اـت بـنـ داد  ملـسم  تـسد  هـب  درک و  رپ  يا  هساـک  دروآ  بآ  يا  هزوـک  داتـسرف  ار  ـش  مـال ـث غـ یر ور بـن حـ عـمـ
: تفگ داهن و  نیمز  رب  ار  هساک  داتفا  هساـک  رد  شـش  ياهنادـند پـیـ موس  راـب  اـت  دـشونب  تسناوتن  دـش و  نوخ  رپ  هساـک  دـشونب  تساوخ 

[ . 71 « ] مدوب هدیشون  دوب  نم  يزور  بآ  نیا  رگا  ار  ادخ  ساپس  »

تداهش هناتسآ  رد  ملسم 

. تسین نم  ریما  وا  شاب  تکاس  : دومرف ینک  یمن  مالس  ریما  هب  ارچ  تفگ : نابهگن  دش  دراو  مالس  نود  بـ ـد ، ندر دراو قـصـر کـ ار  مـسـلـم 
. دش یهاوخ  هتشک  هن  ای  ینک  مالس  درادن ، یلاکشا  تفگ : دایز  نبا 

. تسا هتشک  ارم  زا  رتهب  وت  زا  رتدب  تسین ، یکاب  دومرف : ملسم 
. يا هتشاک  هنتف  مخت  هتخادنا و  هقرفت  ناناملسم  نایم  رد  هدرک  جورخ  دوخ  ماما  رب  نکفا ! هقرفت  نامرفان  يا  تفگ : دیز  نبا 

مراودـیما نم  دـیتشاک  تردـپو  وت  ار  هنتف  مخت  دـنتخادنا و  هقرفت  نیملـسم  ناـیم  رد  دـیزی  شرـسپ  هیواـعم و  ییوـگ ! یم  غورد  : » دوـمرف
«. دنک نم  بیصن  ار  تداهش  شتاقولخم  نیرترورش  تسد  هب  دنوادخ 

. داد دوب  هتسیاش  هک  یسک  هب  ار  نآ  یسرب و  نادب  تساوخن  ادخ  هک  یتشاد  يزیچ  يوزرآ  تفگ :
. تسا هتسیاش  یسک  هچ  میشابن  تفالخ  هتسیاش  ام  رگا  دومرف :

. تسا تفالخ  هتسیاش  دیزی  نینمؤملاریما  تفگ :
. میتسه یضار  امش  دوخ و  نیب  ادخ  تیمکح  هب  ام  دومرف :

. يراد یقح  تفالخ  رد  ینک  یم  نامگ  وت  تفگ :
. مراد نیقی  مسق  ادخ  هب  منک ، یمن  نامگ  دومرف :

. یتخادنا مه  ناج  هب  ار  مدرم  يدنکفا و  هقرفت  يدمآ  وت  دنتشادن ، یفالتخا  چیه  مدرم  لیقع  رسپ  يا  گـفـت :
مدرم نایم  رد  دـیا ، هدرپس  كاخ  هب  ار  فورعم  دـیا ، هدرک  ینلع  ار  اه  یتشز  اهیژک و  امـش  یلو  مدـما ، را نـیـ ـن کـ یا يار  مـن بـ دو : ـ مر فـ
مکح هب  میراد و  زاب  رکنم  زا  مینک و  ییامنهار  فورعم  هب  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  نوچمه  ات  میدمآ  ام  دینک ، یم  راتفر  يرسک  رـصیق و  لثم 

. میا هتسیاش  راک  نیا  يارب  میناوخب و  تنس  باتک و 
؟ راک نیا  هب  هچ  ارت  قساف  يا  تفگ :

. میدرک یمن  لمع  تنس  باتک و  هب  ام  يدروخ  یم  بارش  هنیدم  رد  وت  هک  یتقو  ایآ 
؟ مدروخ یم  بارش  نم  دومرف :

تـسا یـسک  هدنزارب  ندروخ  بارـش  میا  هدو  رود بـ يد بـه  زا پـلـیـ میا و  هدزن  كاپان  هب  بل  زگره  ام  ییوگ  یم  غورد  هک  دناد  یم  ادخ 
توادع و مشخ و  يور  زا  هدرک ، مارح  ار  اهنآ  نتـشک  ادخ  هک  دـشک  یمار  ـی  نا ـ ـس کـ ـد ، نز نیملـسم مـی  نوخ  هب  نابز  گس  نوچ  هک 
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. تسا هدرکن  چیه  ییوگ  هک  نانچ  دزادرپ  یم  بعل  وهل  هب  هاگنآ  دنک ، یم  يزیرنوخ  نظؤس 
. مشکن يا  هقباس  یب  زرط  هب  ارت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  تفگ :

دوخ هب  ار  یترطف  تسپو  یکاـپان  ندرک ، هلثم  تشز ، زرط  هب  نتـشک  يراذـگب و  تعدـب  مالـسا  رد  هک  تسا  نیمه  وت  بسا  مـنـ دو : ـ مر فـ
. یهد صاصتخا 

[72  ] تفگن نخس  وا  اب  رگید  ملسم  داد و  مانشد  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) یلع ترضح  لیقع ، هب  دایز  نبا  دیسر  اج  ـن  یا نو سـخـن بـه  چـ
.

ملسم تداهش 

نابز تشادن ، يا  هراچ  یشاحفز  جـ دروآرد ، وناز  هب  ار  وا  ملسم  مکحم  نشور و  قطنم  دروخ ، تسکش  ملـسم  اب  وگ  رد گـفـتـ دا  ـ یز ـن  با
. درک توکس  دیشکرب و  نماد  وا  اب  هملاکم  ثول  زا  دوب ، هدرک  نایب  دوب  مزال  ار  هچ  ره  هک  ملسم  دوشگ  مانشد  هب 

ملسم راد  ینعم  توکس  ریقح و  ـ تزا رپ  هاگن  اب  زین  شنانمشد  لباقم  رد  تشادن و  نتفگ  يارب  ینخـس  دوب ، هدیـسر  هار  تیاهن  هب  دایز  ـن  با
ندرگ دیاب  وت  تفگ  دایز  نبا  دمآ  شیپ  نارمح  نبا  ریکب  ـت  سا هدروخ کـجـ تبرـض  ملـسم  زا  هک  یـسک  نیا  دز : دایرف  دوب  هدش  هجاوم 

رد هچنآ  هب  انتعا  یب  وا  یلو  دـندرب ، رـصق  يالاب  ار  ملـسم  زادـنایب  نییاپ  ار  ـش  ند ـ بو نز  ار بـ ـش  ندر گـ ربب ، رـصق  يـالاب  ار  وا  ینزب  ار  وا 
نیا ام و  نیب  ایادخ  تفگ : تاظحل  نیرخآ  رد  ملسم  داتسرف  یم  دورد  ربمایپ  رب  درک و  یم  رافغتسا  تفگ  یمریبکت  تشذگ  یم  شفارطا 

. دنتشاذگ نامیاهنت  دنتفگ و  غورد  ام  هب  دنداد  بیرف  ار  ام  اهنیا  نک ، تواضق  وت  مدرم 
. دندرک ترپ  نیمز  هب  زین  ار  شرکیپ  دندنکفا و  نییاپ  رصق  زا  ار  شرس  دندز و  ار  شندرگ  دندرب ، صوصخم  لح  ار بـه مـ وا 

؟ يدینش هچ  دیسرپ  دایز  نبا  تشگزاب  نورد قـصـر  ـل بـه  تا قـ
هب يا  هبرض  تفرگ و  وت  زا  ار  مماقتنا  هک  ساپـس  ار  ادخ  متفگ  وا  هب  نم  تفگ : دش ، هچ  رگیددیـسرپ  دایز  نبا  تفگ ، دوب  هدینـش  هچ  ره 

؟ دزرا یم  وت  نوخ  مامت  هب  يدرک  دراو  نم  رب  هک  یشارخ  نیا  ینک  یمن  رکف  هدرب ! يا  تفگ : ملسم  دش  يرا نـ مدز کـه کـ وا 
!. تاهابم مه  گرم  مد  ات  تفگ : بجعت  اب  دایز  نبا  مدز  وا  هب  ار  رخآ  هبرض  نم  و 

[ . 73  ] دوش ریسا  نمشد  تسد  رد  رگا  یتح  تسا ، دنلبرس  ادخ  هار  دیهش  يرآ 

هکم زا  نیسح  ماما  جورخ 

تمـس هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  لاس  نامه  ناـضمر  مهدزناـپ  زور  دـش  هکم  دراو  يرجه  لا 60  نا سـ مو شـعـبـ ـ ـس زور  ع )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما
هدرک و تعیب  وا  اب  رفن  رازه  هدجه  دوب  هتـشون  وا  دیـسروا  تسد  هب  هفوک  زا  ملـسم  همان  ات  دنام  هکم  رد  نانچمه  دوخ  درک و  مازعا  هفوک 
هک هیورت ) زور   ) هجحیذ متـشه  زور  ماما  تهج  نیمه  هب  دنرادن  هیما  ینب  هب  یلیامت  چیه  دنناد و  دوخ مـی  ياوشیپ  ار  نیـسح  ماما  مدرم ،

. درک تکرح  تافرع  تمس  هب  هکم  زا  درک و  لدب  هدرفم  هرمع  هب  ار  شیوخ  جح  دنور ، یم  تافرع  يوس  هب  جا  حـجـ
:. درک باختنا  تکرح  يارب  ار  صاخ  زور  نیا  لیلد  ود  هب  ترضح 

هک ارچ  تشادن ، ـی  با ـ تزا ـ بو جوم  چیه ، ترضح  نآ  تکرح  درک ، یم  كرت  ار  هکم  جح  مسارم  نایاپ  زا  سپ  ترـضح  رگا  هک  نیا  لوا 
يداع طیارـش  رد  دوش و  یم  عورـش  جح  مسارم  هک  يزور  رد  یلو  تسا ، یلومعم  يداع و  تکرح  کی  جـح  مسارم  زا  سپ  هکم  كرت 

. دراد یم  او  هشیدنا  هب  ار  ناناملسم  همه  هک  تسا  زیگنارب  لاؤس  يداعریغ و  نانچ  تسا ، مارح  جح  مسارم  كرت  مرح و  زا  جورخ 
دـصرتم هدر و  ـت کـ کر ـ ـش ـم  ـسار رد مـ یجاح  ناونع  هب  اـت  دوب  هداتـسرف  هکم  هب  ار  هیما  ینب  نارودز  زا مـ يداد  ـد تـعـ یز ـن کـه یـ یا مود 

الوا داتفا  یم  یقاـفتا  نینچ  رگا  دـننک و  رورت  ار  ترـض  تار حـ یمر جـمـ فاوط و  لـثم  تیعمج  ماـحدزا  عضاوم  زا  یکی  رد  هک  دنـشاب 
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شالت ع )  ) نیسح ماما  تهج  نیمه  هب  تشادن ، هعماج  عضو  رییغت  رد  يریثات  چیه  ترضح  تدا  ایناث شـهـ دش ، یم  هتـسکش  مرح  تمرح 
[ . 74  ] تسا هدومرف  حیرصت  هتکن  نیا  هب  اهراب  دوخ  دنک و  ظفح  ار  مرح  تمرح  هدومنرود  مرح  زا  ار  دوخ  درک  یم 

ریبز نبا  اب  نیسح  ماما  يوگتفگ 

زا ار  وا  دنتفگ و  نخس  شترـض  اب حـ فلتخم  ياه  هزیگنا  اب  يدایز  دارفا  دو ، ـفـر بـ ـس تا  ـ مد كراد مـقـ رد تـ تر  ـ ـض ـی کـه حـ ما ـ یا رد 
مزع زا  هلیـسونیدب  تفگ و  یم  خساپ  شمارم  هزیگنا و  اب  بسانتم  اهنآ  زا  کی  ره  هب  ترـضح  دنتـشاد و  رذحرب  نایفوک  توعد  شریذـپ 

. تشاد یم  هدرپ  دوخ  خسار 
رد ع )  ) ما حـسـیـن ـ ما رو  ـضـ حزا وا  تشاد  یصاخ  تیعـضو  ریبز  نب  هّللادبع  دندرک  تبحـص  ماما  اب  هراب  نیا  رد  هک  ینا  ـ ـس نا کـ رد مـیـ

كرت هب  ار  ترضح  هیانک  هشوگ و  اب  تهج  نیمه  در بـه  انتعا نـمـی کـ وا  هب  یـسک  ترـضح  نآ  دوجو  اب  اریز  دوب  نارگن  تدش  هب  هکم 
اما تفگ : دوشن  مهتم  هک  نیا  يارب  درک  قیوشت  هفوک  هب  رفـس  هب  ار  ماما  هک  نیا  زا  سپ  اـهدروخرب  نیا  زا  یکی  رد  درک  یم  قیوشت  هکم 
دوب میهاوخ  وت  هاوخریخ  مینک و  یم  تعیب  وت  اب  مینک و  یم  تیرای  مه  ام  يریگب ، هدـهع  هب  ارروما  هرادا  یناـمب و  اـجنیا  رد  یهاوخب  رگا 
چوق نآ  مهاوخ  یمن  نم  دوش و  یم  هتـسکش  مرح  تمرح  شنوخ  اـب  هک  تسا  یچوق  ار  هکم  تسا  هتفگ  نم  هب  مردـپ  دوـمرف : ترـضح 

[ . 75  ] مشاب
. دوش یم  تعاطا  یشاب  هتشاد  يرما  ره  مه  تروص  نیا  رد  راپسب ، نم  هب  ار  روما  هرادا  یهاوخ  ـر مـی  گا هّللاد گـفـت : عـبـ

. مهاوخ یمن  مه  ار  نیا  دومرف : ترضح 
مارحلا دجـسم  رد  دـیوگ  یم  نم  هب  وا  دومرف : هدرک  باحـصا  هب  ور  ترـضح  هاگنآ  دـنتفگ  نخـس  مه  اب  هناـیف  ـی مـخـ تد نآ مـ زا  بـعـد 

هتـشک نآ  نورد  رد  ات  مراد  تسود  رتشیب  موش ، هتـشکدجسم  یبجو  کی  رد  رگا  نم  ادخ  هب  منک  یم  عمج  تدرگ  هب  ار  مدرم  نم  نامب ،
ناروناج خاروس  رد  ار  دوخ  رگا  مسق  ادـخ  هب  نآ  یبجو  کی  رد  اـت  مراد  تسودرتشیب  مو  ـ ـش ـتـه  ـش دجـسم کـ یبجو  ود  رد  رگا  موش و 

يدـعت هبنـش  زور  رد  لیئارـسا  ینب  هک  نانچمه  دـننک ، یم  متـس  نم  رب  ناـنیا  ادـخ  هب  دنـشک  یم  ارم  دنـشک و  یم  نوریب  ارم  منک  یفخم 
[ . 76  ] دندرک

دنک یم  هرداصم  ار  دیزی  ناوراک  نیسح  ماما 

هچرا و ـل پـ ما ار کـه حـ ناورا  نیا کـ دـش  هجاوم  نمی  زا  یناوراک  اب  اجنآ  رد  دیـسر و  میعنت »  » هب دـش  جراـخ  هکم  زا  ع )  ) نی ـ ـس ما حـ ـ ما
هب هاگنآ  دننک  هرداصم  ار  ناوراک  راب  داد  روتسد  ترـضح  دوب  هداتـسرف  دیزی  يارب  نمی  رد  دیزی  رازگراک  ناسیر » نب  ریحب   » دوب نارفعز 
هب دوش ، ادـج  اج  نیمه  زا  دـهاوخ  یم  سکره  میهد و  یم  ار  شا  هیارک  مامت  دـیایب  قار بـا مـا  دراد تـا عـ لیم  سک  ره  دومرف  نارادرتش 

. دنک یم  تفایرد  هیارک  رادقم  نیمه 
هوالع ترضح  دندوب و  ترضح  نآ  تمدخ  رد  قارع  ات  مه  یهورگ  دندش و  ادج  اجنامه  زا  دنتفرگ و  ار  هکم  ات  نمی  ـه  یار ـی کـ هور گـ

[ . 77  ] دیشخب سابل  تسد  کی  مادک  ره  هب  هیارک ، رب 
ار يوما  تموکح  تی  ـ ها دوب کـه مـ نیا  مایق  نیا  رد  وا  مه  ماـمت  دوب و  هدرک  ماـیق  يوما  تموکح  اـب  تفلاـخم  يارب  ع )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما
هب ار  مدرم  هک  دـید  یم  نیا  رد  ار  دوخ  يزوریپ  وا  دوب  ناسک  يرهاـظ یـ يزوریپ  تداهـش و  ترـضح  نآ  يارب  دزاـس  نشور  مدرم  يارب 

. دننک ادج  هیما  ینبزا  ار  مالسا  باسح  مدرم  ات  دنک  هاگآ  لاح  تقیقح 
:. درک هرداصم  ار  روبزم  ناوراک  لیلد  هس  هب  ترضح  همدقم ، نیا  هب  هجوت  اب 

رد نیملسم  ـن و  ید يار مـصـلـحـت  تسا بـ زاجم  ماما  تسوا  رایتخا  رد  اتقیقح  لاملا  تیب  تسادخ و  ربمایپ  ـشـیـن بـر حـق  نا ما جـ ـ ما 1 ـ
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زا ار  وا  دیاب  تروص  ره  هب  هک  یبصاغ  دیزی  دوب و  نانا  ـلـمـ ـس ـی مـ مو لاوما عـمـ زا  زین  ناوراک  نیا  هلومحم  دنک  فرـصت  یمومع  لاوما 
. تشادزاب نیملسم  لاوما  رد  فرصت 

ینب اب  دنک و  زیهجت  یهاپ  ـ سد ـ ناو ات بـتـ تشاد  زاین  یلام  هناوتشپ  هب  ماما  دندرک ، یم  افو  دوخ  هدعو  هب  ـه  فو مدر کـ ـی کـه مـ ترو رد صـ 2 ـ
. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  هار  نیا  رد  تسناوت  یم  هلومحم  نیا  دیامن و  هزرابم  هیما 

زا مدرم  هک  يروط  هب  دوب ، ناز  رایعم و مـیـ وا  عضاوم  تاکرح و  مامت  هک  دوب  حرطم  یمالسا  هعماج  رد  يا  هنوگ  هب  ماما  تی  ـ ـص ـخـ ـش 3 ـ
، دوب ناناملـسم  نیب  رد  درف  نیرتاوقت  اـب  نیرت و  ـح  لا ـ ـصو ـبـر  ما دـنزرف پـیـ هّللادـبعابا  دنتخانـش  یم  زاـب  ار  لـطاب  قح و  وا  يریگ  عـضوم 

. دنتشگ یم  هاگآ  وا  ندوب  قحان  هب  تسا ، هدرک  هرداصمار  دیزی  لاوما  ترضح  نآ  دندینش  یم  مدرم  هک  یماگنه 

نیسح ناوراک  لابند  هب  رفعج  نب  هللادبع 

رد ع ،)  ) یلع رتخد  يربک ، تنیز  شردقنارگ  رسمه  هک  رفعج  نب  هّللادبع  شیومع  رـسپ  درک  تکرح  قارع  تمـس  هب  ع )  ) نیـس ما حـ ـ ما
. درک هناور  ترضح  لابند  هب  يا  همان  اب  اردمحم  نوع و  شنارسپ  تشاد  ماما  هب  هک  یتدارا  هقالع و  يور  زا  دوب ، ماما  ناوراک 

وت رگا  دنوش  راتفرگ  تنادـناخو  يوش  هتـشک  هار  نیا  رد  مسرت  یم  درگرب  يدـناوخ  ارم  همان  یتقو  ادـخ  هب  ار  وت  دوب : هت  ـ ـشو نآ نـ رد  وا 
یم وت  هب  ار  مدوخ  نم  نکم ، باتـش  نتفر  رد  ینانمؤمدـیما  ناـیوج و  هار  هناـشن  وت  دوش ، یم  شوماـخ  نیمز  رد  ادـخ  روـن  يوـش  هتـشک 

. مناسر
همان ناما  زین  ورمع  دسیونب  يا  همان  ناما  ع )  ) نیسح ماما  يارب  تساوخ  وا  زا  تفر و  هکم  رادنامرف  دیعس  نب  رمع  غار  دو بـه سـ ها خـ ـگـ نآ
اهنآ دنناسرب  ع )  ) نیـسح ماما  هب  رفعج  هب  هّللادبع  اب  ات  درپسدیع  ـ ـس نب  ییحی  شردارب  هب  ارنآ  داد و  یکین  هدعو  ترـضح  هب  تشون و  يا 
دیزی ناگدناشن  تسد  یمدرمان  يراکبان و  زا  هک  ترضح  نآ  دندرک  شالت  رایسب  وا  ندنادر  ـ گزا يارب بـ دندناسر و  ترـضح  هب  ار  دوخ 
رگم : دنتفگ متـس  نآ هـ يار  ـ جا ددـصرد  نم  هک  تسا  هداد  يروتـسد  نم  هب  باوخ  رد  ادـخ  لوسر  دومرف : ناشیا  هب  باطخ  دوب ، رب  اب خـ

؟ يا هدید  یباوخ  هچ 
. منک تاقالم  ار  مراگدرورپ  ات  تفگ  مهاوخن  یسک  هب  ار  باوخ  نیا  دومرف :

[ . 78  ] دنگنجب وا  باکررد  دنشاب و  ترضح  هارمه  داد  روتسد  شنارسپ  هب  یلو  تشگزاب ، هکم  هب  دش و  دیماان  رفعج  نب  هّللادبع 

دوش یم  هتسب  هفوک  هار 

نیلوا ملـسم  مشاه  ینب  نایمرد  داتـسرف  دـیزی  يارب  ار  ناشکرابم  ياهرـس  دـناسر ، تداهـش  هب  ار  یناه  ملـسم و  هکنآ  زا  هّللاد پـس  عـبـیـ
هفوک يوس  هب  یلع  نب  نیسح  ما  هدش  ربخ  اب  ـت : شو ـ نوا دا بـه  ـ یز نبا  زا  ریدقت  زا  سپ  دیزی  دندرب  رهش  هب  رهش  ار  شرس  هک  تسا  یـسک 

ار وا  يدرب  دـب  نامگ  هب  رگا  نک و  ریگتـسد  ار  وا  يدرک  کش  یـسک  هبرگا  رامگب ، ناـب  هد  ـ ید زاـسب و  اـه  هاگـساپ  وا  هار  رد  دـیآ ، یم 
[ . 79  ] سیونب نم  يارب  ار  زور  ره  رابخا  شکب و 

رظن تحت  ار  يددرت  هنوگرهو  دریگب  لرتنک  تحت  ار  هیسداق  يرکشل  اب  ات  درک  رومام  ار  دوخ  هطرش  یمیمت ، ریمن  نب  نی  دا حـصـ ـ یز ـن  با
[ . 80  ] دشاب هتشاد 

يوادیص رهسم  هب  سیق 

زا دوب  هدشن  ربخ  اب  زونه  تر  یلو حـضـ تشذگ ، یم  ملسم  تداهـش  زا  زور  دنچ  نونکا  دیـسر  رجاح  هاگ  ـ لز بـه مـنـ ع )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما
هفوک مدرم  هب  ات  درپس  يوادیـص  رهـسم  هب  سیق  هبار  همان  تخاس  ربخ  اب  دوخ  تکرح  زا  ار  اهنآ  تشون و  هفوک  لها  يارب  يا  هماـن  اـجنآ 
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. دناسرب
دزن هب  وا  نارومام  درک  هراپ  ار  همان  وا  دش  ریگتـسد  هّللادیبع  نارومام  تسد  هب  هیـسداق  رد  یلو  تفرگ ، شیپ  رد  ار  هفوک  هار  همان  اب  سیق 

. دندرب دایز  نبا 
.؟ یتسیک دیسرپ : دایز  نبا  تفرگ  رارق  دایز  نبا  لباقم  یتقو 

(. ع  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  نایعیش  زا  یکی   ـ
.؟ يدرک هراپ  ار  همان  ارچ   ـ

. يوشن ربخ  اب  نآ  نومضم  زا  وت  متساوخ  یم   ـ
؟ دوب هک  زا  همان   ـ

.؟ يدرب یم  هک  يارب  ارنآ 
. مناد یمن  ار  ناشمان  هک  هفوک  لها  زا  یهورگ  هب  ع )  ) نیسح زا   ـ

یهد مانـشد  ار  شردارب  وردپ  یلع و  نب  نیـسح  هتفر  ربنم  رب  ای  ییوگب ، ار  اهنآ  مان  ات  منک  یمن  تیاهر  ادـخ  هب  تفگ : مشخ  اب  دایز  نبا 
. تخاس مهاوخ  تا  هعطق  هعطق  هنرگو 

. منک تنعل  مهد و  مانشد  مرضاح  اما  مناد ، یمن  ار  صاخشا  نآ  مان  تفگ :
ار وا  دروآ و  اج  هب  ار  ادخ  ساپس  تفر  ربنم  هب  سیق  دندش و  عمج  دجسم  رد  مدرم  دندرب ، عماج  دجسم  ار بـه  وا  داد  رو  ـتـ سد هّللاد  عـبـیـ
دایز و نب  هّللادـیبع  رب  درک و  تمحر  بلط  رایـسب  ع )  ) نیـسحو ـن  ـس یلع و حـ يارب  داتـسرف و  دورد  شتیب  لها  ربمایپ و  رب  درک  شیاتس 

هون همطاف و  دـنزرف  یلع  نب  نیـسح  هفوک ! مدرم  يا  دز : دایرف  دـنلب  يادـص  اب  هاگنآ  داتـسرف  تنعل  هیما  ینب  ناشکرـس  دـیزی و  شردـپ و 
مدمآامـش يوس  هب  هدش و  ادج  وا  زا  رجاح  هاگزنم  رد  هک  متـسه  وا  هداتـسرف  نم  تسا  هفوک  هار  رد  ادخ  ناگدـیرفآ  نیرتهب  هّللا  لو  ـ ـسر

. دیزیخرب وا  يرای  هب  ادخ  يرای  اب  دیراد و  دنلب  تمه 
ایند زا  دش و  درخ  شندب  ياضعا  دـندنکفا  ریز  هب  رـصق  ماب  زا  دـندرب و  رـصق  هب  هدیـشک و  نی  ـ یا زا مـنـبـر پـ ار  وا  داد  رو  ـتـ ـسد دا  ـ یز ـن  با

. تفر
دوخ دزن  رد  نامنایعیش  ام و  يارب  اهلاراب  تفگ : دش و  يراج  ترضح  هاگدید  زا  کشا  دیـسر ، هّللادبعابا  هب  شتداهـش  ربخ  هک  یماگن  هـ

[ . 81  ] نک عمج  مه  اب  تتمحر  هیاس  رد  ام  هد و  رارق  یکین  هاگیاج 

دوش یم  تیاده  نیق  نب  ریهز 

دوب هتفر  جح  هب  لاس 60  هجح  ـ یذرد تشادن ، يداقتعا  نادنچ  ادخ  لوسر  تیب  لها  هب  دوب و  ینامثع  هدیقع  رظن  زا  هک  یلجل  نیق  هب  ریهز 
دوب نطو  هب  تشگزاب  لاح  رد  هدرب و  ناپاپ  هب  ار  ـم حـج  ـسار ـ مر ـیـ هز تفر ، یم  هفوک  فرط  هب  ع )  ) نیـسح ماما  هک  ییاهزور  ناـمه  رد 
ماما ناوراک  هب  دـهاوخب  دوخ  هک  نآ  هب  ریهز  تشاد و  يرتدـنک  تکرح  داـیز ، ياـه  فقو  ـ تو نا  ـ هار ینوزف هـمـ لـیلد  هب  ماـما  ناوراـک 
ماما هک  میتفر  یم  یهار  نامه  زا  میدـمآ ، نوریب  هکم  زا  یتقو  هک  دـنک  یم  تیاور  ریهز  ناهارمه  زا  یکی  دشرفـس  وا هـم  ـیـد و بـا  ـسر

داتـسیا و یم  ریهز  درک  یم  تکرح  ع )  ) نیـسح ماـما  ناوراـک  یتقو  میوش  وربور  وا  اـب  میتساوخ  یمن  زگره  یلو  تفر ، یم  ع )  ) نیـسح
فقوت اج  کی  رد  ماما  اب  میدش  راچان  لزانم  زا  یکیرد  تشذـگ  یم  وا  رانک  زا  داتفا و  یم  هار  هب  ریهز  درک  یم  فقوت  ماما  هک  یماگنه 

. رگید یفرط  رد  ام  دز و  رداچ  فرط  کی  رد  ماما  مینک 
ریهز هب  وا  دـش و  لخاد  ودرک  مالـس  دیـسر  ات  میدـش  رظتنم  دـیآ  یم  ام  فرط  هب  ماما  هداتـسرف  میدـید  هک  میدوب  راهان  ندروخ  لوغـشم 
همه تخادـنا  نیمز  هب  تشاد  تسد  رد  هچ  ره  سکره  هک  میدـش  تحاران  ربخ  نیا  زا  نانچ  اـم  دـنیبب  ارت  دـهاوخ  یم  هّللادـبعابا  تفگ :
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؟ يور یمن  وا  دزن  هب  وت  تسا و  هداتسرف  وت  لابند  هب  ادخ  لوسر  رسپ  هّللا ! ناحبس  : تفگ ریهز  رسمه  مهلد  میتسشن  تکرح  یب  توهبم و 
شتروص هک  یلاح  رد  تشگرب  هک  دیشکن  یلوط  تفر ، یتحاران  اب  ریهز  درگ  زاب  نک و  شوگ  ار  ـش  نا ـخـنـ سور وا بـ يو  زیخرب و بـه سـ

: تفگ شنز  هب  هاگنآ  ، دننک لقتنم  ما حـسـیـن  ـ ما ها  کیدزن خـیـمـه گـ هب  ار  شا  هنب  راب و  رداچ و  داد  روتـسد  دز  یم  قرب  یلاحـشوخزا 
. يوش يراتفرگراچد  نم  رطاخ  هب  مرادن  تسود  نم  يدنویپب ، تناشیوخ  هب  ات  مداد  قالط  ار  وت 

. دش دیهش  ات  دوب  ترضح  نآ  هارمه  تسویپ و  نیسح  ماما  هب  هاگنآ 

قدزرف اب  تاقالم 

داتـسیا و ماما  لباق  ردد مـ ـ مآ هکم مـی  يوس  هب  قارع  زا  هک  برع  فورعم  رعاش  قدزرف  دیـسر  حافـص  هاگلز  بـه مـنـ ع )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما
هنوگچ ار  قارع  مدرم  دومرف : ترـضح  یبا  ـت یـ ـسد يراد  وزرآ  هچنآ  هب  دـنک و  اطع  تیادـخ  یهاوخ  یم  هچنآ  مراودـیما  درک : ضرع 

؟ يدید
زا تاردـقم  دـنک و  یم  راک  هیما  ینب  عفن  هب  ناشیاهریـشمش  یلو  تسوت  اب  مدرم  بولق  يدر ، لاؤ کـ ـ ـس یهاگآ  صخـش  زا  درک : ضرع 

. دنک یم  دهاوخب  هچنآادخ  دوش و  یم  لزان  نامسآ 
نانچنآ رگا  تسا ، يراک  ردزور  ره  ام  راگدرورپ  دهد  یم  ماجنا  دهاوخب  هچنآ  ادـخ  تسادـخ و  تسد  رد  اهراک  یتفگ  تسار  دومر : فـ

دوش نیا  زج  رگا  مییوج و  یم  يرای  وا  زا  زین  يراذگرکـشرد  میراذگ و  یم  رکـش  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  دـشاب  ردـقم  میهاوخ  یم  ام  هک 
. تسا هتفرن  نوریب  تسار  هار  زا  تسا  يوقت  شنطاب  قح و  شتین  هک  یسک 

دارفا زین  هکم  رد  میدید  هک  نان  دنا چـ هتشاد  زاربا  ار  نانخـس  هنوگ  نیمه  ابلاغ  هک  درک  تاقالم  يدایز  دارفا  اب  ماما  البرک  ات  هک  هار مـ رد 
نیا همه  مغر  یلع  ع )  ) نیـسح ماما  یلو  دنا ، هدوبن  نیبشوخرفـس  نیا  تبقاع  هب  تبـسن  هتـشاد ، رذـح  رب  رفـس  نیا  زا  ار  ترـضح  يدایز 

نودـم قیقد و  يا  همانرب  اب  ترـضح  هک  دـهد  یم  ناشن  اهنیا  دیـسر  ـالبرک  هب  داد تـا  ـه  مادا دو  هار خـ هب  ممـصم  ناـنچمه  اـهرظن  راـهظا 
ثداوح نآ  اب  هتساوخان  ترـضح  دوبن و  یقافتا  هثداح  کی  دماشیپ و  زگره  دمآ  شیپ  شنادناخ  وا و  يار  ـچـه بـ نآ در و  تکرح مـی کـ

. دشن ریگرد 

دسر یم  ماما  هب  ملسم  تداهش  ربخ 

ات یفوک  درم  دنک  لاؤس  وازا  هفوک  هرابرد  ات  داتـسیا  ترـضح  دـیآ  یم  هفوک  يوس  زا  يدرم  دـید  دیـسر  دورز  لزنم  هب  ع )  ) نیـسح ماما 
يارب هک  دسا  ینب  هلیبق  زا  رف  ود نـ داد  ـه  مادا دو  هار خـ درک و بـه  رظن  فرص  وا  زا  زین  ترـضح  درک  جک  ار  شهار  داتفا  ماما  هب  شمـشچ 

ار یفوک  درم  دندید  ار  هنحـص  نیا  رود  زا  دـندوب ، هدیـسر  ماما  هب  لزنم  نیارد  هدـمآ و  نور  هکم بـیـ زا  هلجع  اب  ماما  تشونرـس  زا  عالطا 
هفوک عضو  زا  تسا  يدسا »  » مه وا  دش  مولعم  دندش  ایوج  ار  وا  بسن  دندرک و  یفرعم  وا  ار بـه  دو  ـ خد ـ ند ـیـ سر وا  ـد تـا بـه  ندر بیقعت کـ

. دندیشک یم  نیمز  يوررب  رازاب  رد  ار  ناشندب  دندوب و  هتشک  ار  یناه  ملسم و  هک  مدش  جراخ  هفوک  زا  یلاح  رد  نم  تفگ : دندیسرپ ،
دندرک مالس  دنتفر و  ماما  تمدخاهنآ  درک  فقوت  هیبلعن »  » لزنم رد  ترضح  ناهاگماش  دندرک  تکرح  ماما  لابند  هب  دنتـشگزاب و  ود  نآ 

. داد باوج  ترضح 
تخادنا و شباحصا  هب  یهاگن  ترضح  مییوگ ، زاب  افخ  رد  هنرگو  ینلع  یهاوخ  یم  رگا  میراد  يربخ  دنک ، تتمحر  ياد  خـ گـفـتـنـد :

. مرادن یفخم  يزیچ  اهنیا  زا  نم  دومرف :
. دیراد رطاخ  هب  دمآ  یم  هفوک  زا  هک  ار  يراوس   ـ

. مسرپب يزیچ  وا  زا  متساوخ  یم  يرآ   ـ
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وا بـه مـا گـفـت: ـت  ـسو ـتـگـ ـسار اناد و  لـقاع ، يدرم  اـم و  هلیبق  زا  وا  میدرک ، زاـین  یب  ندیـسرپ  زا  ار  امـش  میت و  ـ فر ار گـ وا  مـا خـبـر   ـ
. دندیشک یم  نیمز  يور  رب  رازاب  رد  ار  ناشیاهندب  دندوب و  هدش  هتشک  یناه  ملسم و  هک  مدمآ  نوریب  هفوک  زا  یتقو 

. داب اهنآ  رب  ادخ  تمحر  نوعجار ، هیلا  انا  هّلل و  انا   ـ
هک میسرت  یم  یتح  دیرادن  يوریپ  روای و  هفوک  رد  امش  دیدرگ  زاب  اج  نیمه  زا  دینک و  محر  دوخ  تیب  لها  دوخ و  هب  ادخ  هب  ار  ـمـا  ـش  ـ

. دنشاب امش  هیلع  اهنآ 
. تسا هدش  هتشک  ملسم  دییوگ ، یم  هچ  دومرف : تخادنا و  لیقع  نادنزرف  هب  یهاگن  ترضح 

. میوش هتشک  ای  میریگب  ار  وا  ماقتنا  ات  میدرگ  یمن  رب  ادخ  هب  هن  دنتفگ :
. درادن یفطل  یگدنز  اهنیا  زا  دعب  دومرف : درک و  ام  هب  ور  ماما 

. دنک ریخ  هب  ار  تراک  تبقاع  ادخ  میتفگ : تسا  هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  ماما  هک  میتسناد  ام  و 
[ . 82  ] دنک ناتتمحر  يادخ   ـ

رطقی نب  هللادبع  تداهش 

هدوب ع )  ) نیسح ماما  يزاب  مهو  لاس  نس و  مه  رگید ، هتفگ  هب  و  ع )  ) نیـسح ماما  یعاضر  ردارب  اه ، هتفگ  یـضعب  قبط  رطقی  نب  هّللادب  عـ
. تسا هدوب  ترضح  نآ  یبرم  وا  ردام  و 

هب ار  وا  دش  ریگتسد  ریهن  نب  نیصح  تسد  هب  هیسداق  رد  یلو  دوش ، قحلم  ملـسم  هب  ات  داتـسرف  هفوک  هب  ار  هّللادب  هار عـ زا بـیـن  تر  ـ ـض حـ
هب هّللادبع  مریگب » میمـصت  تا  هرابرد  ات  ایب  هاگنآ  هدب  مانـشدار  شرد  نیـسح و پـ ورب و  ربنم  هب  : » تفگ وا  هب  دایز  نبا  دندرب  دایز  نبا  دزن 

ماب قـصـر زا  ار  وا  داد  روتسد  هّللادیبع  دناوخ  ارف  ع )  ) نیسح ماما  يرای  هب  ار  مدرم  داد و  مانشدار  ناشنارد  دیزی و پـ هّللادیبع ، تفر و  ربنم 
. دیرب ار  شرسو  تفر  شیپ  ریمع  نب  کلملادبع  مان  هب  یصخش  هک  تشاد  یناج  همین  زونه  دش ، درخ  شیاهناوختسادندنکفا  ریز  هب 

ملسم و تداهـش  ربخ  دورز »  » لزنم رد  نیا  زا  لبق  دیـسر  وا  هب  رطقی  نب  هّللادبع  تداهـش  ربخ  هک  دوب  هبابر  لزن  رد مـ ع )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما
حرـش نیا  هب  هتـشون  نآ  زا  یـشخب  دـنناوخب  شباحـصا  يارب  ات  داد  ار  يا  هتـشون  ترـضح  هک  دوب  اجنیا  رد  دوب و  هدرک  تفایرد  ار  یناه 

:. تسا
. میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

ام يرای  زا  تسد  ام  نایعیـش  رطقی  نب  هّللادـبع  هورع و  نب  یناـه  لـیقع ، نب  ملـسم  تداهـش  ربخ  تسا ، هدیـسر  نم  هب  یـشارخ  ـ لد «خـبـر 
. تسین وا  رب  يداریا  چیه  ددرگ  زاب  دهاوخب  سکره  دنا  هتشاذگ  اهنت  ار  ام  دنا و  هدیشک 

. دندنام یقاب  ترضح  نآ  درگ  دندوب ، هدمآ  هنیدم  زا  هک  یهورگ  نامه  ابیرقت  دندش و  هدنکارپ  ماما  فارطا  زا  جیردت  هب  مدرم 
رد دارفا  هنوگ  نیا  تساوخ  یمنو  دـنا  هدـش  قحلم  وا  هب  اـیند  هب  ندیـسر  عمط  هب  يداـیز  دارفا  هار  نی  رد بـ ـت کـه  ـس ـ ناد تر مـی  ـ ـض حـ

[ . 83  ] دنشاب هارمه  وا  اب  دنناوت  یم  هتشذگ  ناج  زاو  راکادف  نادرم  طقف  هک  دور  یم  یهار  هب  تسناد  یم  نوچ  دنشاب ، وا  ناوراک 

درک یهارمه  نیسح  اب  ناوت  یمن  ناج  زا  رتمک  اب 

ناهج راـک  ـت کـه  ـس ـ ناد ـی  مدو هدرک بـ تکرح  تما  حالـصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روظنم  هب  کـه تـنـهـا  ع )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما
ناج یگدامآ  هک  تفریذـپ  یم  دوخ  نارای  عمجرد  ار  ـی  نا ـ ـس اهنت کـ تهج  نیمه  هب  دوش ، یمن  حالـصا  تداهـش  نوخ و  اـب  زج  مالـسا 

. دنشاب هتشاد  ار  الاو  فده  نیا  هار  رد  يراثن 
نیا دنتفگ : تسیک  نآ  زا  همی  ـن خـ یا دیسرپ : ترضح  دوب  اپ  رب  يا  همیخ  اجنآ  رد  دیسر  لتاقم » ینب   » رصق هب  ع )  ) نی ما حـسـ ـ ما ناورا  کـ
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دوخ يرای  هب  ار  وا  ات  داتـسرف  ار  یفعج » قورـشم  نب  جاـجح   » ماـن هب  دوخ  ناراـی  زا  یکی  ترـضح  تسا  یفعج » رح  نب  هّللادـیبع   » همیخ
. دنک توعد 

؟ يراد ربخ  هچ  دیسرپ : ماما  دصاق  زا  هّللادی  عـبـ
یم دوخ  يرای  هب  ار  وت  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تسا  هدرک  تیان  ـی بـه تـو عـ گرز تمارک بـ دـنوادخ  يریذـپب  رگا  ما ، هدـمآ  ریخ  اـب  تفگ :

. يریگ یم  شاداپ  ینامب  هدنز  رگاو  دیهش  يوش  هتشک  وا  هار  رد  رگا  دناوخ 
. درادن يروای  هفوک  رد  وا  مدید  نوچ  موشن ، راتفرگ  وا  هلئسم  هب  هک  ما  هتخیرگ  ـه  فو زا کـ اد مـن  گـفـت بـه خـ

. درک يرای  بلط  وا  زا  تفر و  وا  دزن  هب  تساخرب ، دوخ  ماما  درک  لقن  ماما  يارب  ار  وا  نا  ـشـت و سـخـنـ گر جا بـ حـجـ
نایعیش هک  مدید  مدوخ  یلو  مدو ، ناشیا بـ نیرت  تخس  رس  زا  نم  دنگنجب ، تباکر  رد  هک  یتشاد  یناروای  وت  ـر  گا باو گـفـت : رد جـ وا 

نم منک  تعاطا  اـت  هاوخب  يرگید  زیچ  نم  زاادـخ  هب  ارت  ـد  نا ـتـه  ـس دوخ بـ يور  هب  ار  اـه  هناـخ  رد  هیما  ینب  ریـشمش  سرت  زا  هفوک  رد  وت 
وت هب  ار  بسا  نیا  ما ، هتفای  تاجن  ما  هتخیرگ  هک  يزیچ  ره  زا  ما و  هدروآ  ـت  سد ما بـ هدر  ار تـعـقـیـب کـ يزیچ  ره  نآ  اب  هک  مراد  یبسا 

. مهد یم 
[ . 84  ] تسین تلام  هب  يزاین  ینک  یم  غیرد  ام  زا  ار  تناج  هک  لاح  متساوخ ، يرا  زا تـو یـ مـن  دو : ـ مر تر فـ حـضـ

يدرمناوج سرد 

یم ات  داد  روتـسد  شهارمه  ناـناوج  هب  رحـس  ماـگنه  دیـسر  فارـش »  » لزنم اـت  دوب  تکر  رد حـ نا  هـمـچـنـ ع )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما ناورا  کـ
ترـضح باحـصا  زا  یکی  هک  دندوب  تکرح  لاحرد  دندومیپ  هار  زورمین  ات  دـندرک  چوک  اجنآ  زا  ناوارف  بآ  اب  دـنرادرب و  بآ  دـنناوت 

. تفگ ریبکت 
؟ یتفگ ریبکت  هچ  يارب  تسا ، رتگرزب  اد  يرآ خـ دو : ـ مر ما فـ ـ ما

؟ تسیچ امش  رظن  هب  سپ  دومرف ، میا  هدیدن  ناتسلخن  هقطنم  نیا  رد  زگره  ام  دنت : با گـفـ ـحـ صا زا  یهورگ  مدید  ناتسلخن  تفگ 
نیااب نآ ، هب  تشپ  میربب و  هانپ  نآ  هب  هک  تسه  ییاج  ایآ  تسا  نیمه  يرآ  دومرف : تسا  نابسا  شوگ  اه و  هزین  كون  ام  رظن  هب  دنت  گـفـ

. میوش هجاوم  هاپس 
. دیهاوخ یمامش  هک  تسا  يزیچ  نامه  میسرب  نآ  هب  رتدوز  رگا  تسام ، پچ  فرط  رد  مسحوذ »  » هوک يرآ  دنت : گـفـ

مه اهنآ  دندش  یم  هدـید  ـی  بو هب خـ هکنانچ  دـش  نایامن  زین  اه  بسا  ندرگ  هک  دیـشکن  یلوط  دـش ، لیامتم  پچ  ـمـت  ـس تر بـه  ـ ـض حـ
دش اپ  رب  اهرداچ  ات  دومرف  ترضح  دیسر  مسح » وذ   » هب رتدوز  ما  ـ ما ناوراک  دندش  لیامتم  نامه  هب  تفر  پچ  تمس  هب  ماما  دندید  یتقو 
همه شباحـصا  ماما و  دندش  هجاوم  ماما  اب  هک  دوب  رهظ  کیدزن  یمیمت  دـیزی  نب  رح  ـی  هد ـ نا ـ مر راوس بـه فـ رازه  دیـسر ، هار  زا  رکـشل  و 

. دندوب هتسبریشمش  هداهن و  رس  رب  همامع 
دنداد و یم  بآ  هاپس  هب  نا  ـ ناو زا جـ یهورگ  دنهد  بآ  یمک  زین  ار  اهنآ  نابسا  دننک و  باریـس  ار  رح  رکـشل  ناناو ، تـا جـ دو : ـ مر ما فـ ـ ما

یم رب  ار  بآ  دیشون  یم  هعرج  دنچ  بسا  ره  یتقو  دنتشاذگ  یم  اه  بسا  ولج  دندرک و  یم  رپ  بآ  زا  ار  گرزب  ياهفرظ  رگید  یهورگ 
. دنداد بآ  ار  ناراوس  اه و  بسا  همه  بیترت  نیا  هب  دنتشاذگ و  یم  يرگید  ولج  دنتشاد و 

دید ار  مبـسا  نم و  یگنـشت  ماما  یتقو  مدیـسر ، اـجنآ  هب  هک  مدوب  يرفن  نیرخآ  رح  رکـشل  رد  نم  دـیوگ : یم  یبراـحم » ناـعط  نب  یلع  »
. ناباوخب ار  هیوار  دومرف :

ار رتـش  هدازردارب ! دومرف : ترـضح  [ 85  ] مدـیمهفن ار  ترـضح  روـظنم  نـم  اذـل  دوـب و  کـشم  ینع  ـی بـه مـ قار نا عـ ـ بز رد  ـه  یوار لـفـظ 
. مدناباوخ ار  رتش  نم  ناباوخب ،
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!. شونب دومرف :
تسد اب  دمآ ، شیپ  ترض  راکچ کـنـم حـ دیاب  مدیمهفن  نم  نادرگرب ! ار  کشم  دومرف : تخیر  کشم  زا  بآ  مشونب  مت  ـ ساو هـر چـه خـ

[ . 86  ] مداد بآ  مه  ار  مبسا  مدیشون و  بآ  نم  ات  دنادرگرب  ار  کشم  هبل  دوخ 

البرک يوس  هب  تکرح 

ترضح هب  تبس  در نـ دوخ سـعـی مـی کـ یلو  دهد ، لیوحت  هّللادیبع  هب  هدرب  هفوک  هب  ظفحلا  تحت  ار  ع )  ) نیسح ما  ـ ما دو  رو بـ ـ ما حـر مـ
، ینک یم  تکرش  ام  زامن  رد  ای  یناوخب  زامن  هناگادجدوخ  باح  ـ ـصا اب  یهاوخ  یم  دیـسرپ : وا  زا  ترـضح  یتقو  الثم  دنکن  یمارتحا  یب 
، دنیـشنب تیازع  هب  تردام  دومرف : دش و  تحاران  وا  زا  ماما  هک  یماگنه  رگید  ياج  رد  [ 87  ] مینک یم  تکرش  امش  زامن  رد  درک : ضرع 

مناوت یمن  مارتحا  یکین و  اب  زج  همطاف  وت  ردام  زا  یلو  مدرب ، یم  ار  شرداـم  ماـن  اـمتح  تفگ  یم  ار  هلمج  نیا  يرگید  سک  رگا  تفگ :
هب وا  هارمه  داد و  دـهاوخن  تلذ  هب  نت  ماما  هک  تفایرد  ـتـی  قو نیمه جـهـت  هب  دوبن ، گنج  هب  رومام  رح  میتفگ  هک  ناـنچ  [ 88  ] منکدای
هب تساوخ  ترـضح  زا  ددرگرب ، هنیدم  هب  تساوخ  ترـضح  هکنانچ  ات  دنک ، ـا  هر ار  وا  ـت  ـشاد هزا نـ ـ جا زین  دوخ  تفر و  دـهاوخن  هفوک 

. دنک فیلکت  بسک  دایز  نبا  زا  دناوتب  واات  دوش ، متخ  هنیدم  هب  هن  دسرب  هفوک  هب  هن  هک  دور  یهار 
[ . 89  ] دیسر یمالبرک  هب  لزنم  دنچ  اب  هک  دوب  یهار  نامه  نیا  درک و  تکرح  پچ  تمس  هب  تفریذپ و  ار  رح  ياضاق  ما تـ ـ ما

دیروشب ملاظ  ناطلس  رب 

. دندینش یم  زین  رح  باحصا  هک  دناوخ  يا  هبطخ  هضیب  لزنم  رد  ع )  ) نیسح ماما 
:. دومرف

فلاخم دنک و  ـ ـش ـی  مار اد  دهع خـ درمـش ، یم  لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  یملاظ  ناطلـس  سک  ره  دومرف : ادـخ  لوسر  مدرم ! يا 
اب ار  وا  دنوادخ  دروشن ، وا  رب  لمع  ای  نابز  اب  ـی  لو هلماعم مـی کـنـد ، هناملاظ  ادـخ  ناگدـنب  اب  دـنک و  یم  راتفر  (ص ) ادـخ لوسر  تنس 

، راکـشآ ار  داسف  دنا  هداهن  ندرگ  ناطیـش  تعاطا  هب  هدرک و  اهر  ار  ادخ  تعاطا  نایدیزی  هفیاط  هک  دینادب  درک  دهاوخ  روشحم  ملاظ  نآ 
يارب نم  دـنا و  هدرک  مارح  ار  وا  لـالح  لـالح و  ار  ادـخ  مارحدـنا  هدرک  بحاـصت  دوخ  عفن  هب  ار  یمومع  لاوـما  ار تـعـطـیـل و  دودـح 

[ . 90  ] منیرت راوازس  اهنآ  رب  ندیروش 

تسا یتخبشوخ  تداعس و  گرم 

:. دومرف دناوخ و  يا  هبطخ  دوخ  باحصا  يارب  ع )  ) نیسح ماما 
يرتش نوچ  هد و  ـ ـش نادر  يور گـ اه  تلیـضف  اه و  یکین  هدش ، دنیاشوخان  نوگرگد و  ایند  هدش ، لزان  ام  رب  یتبیـصم  هچ  دینیب  یم  دوخ 

نیگنن و تخـس  یگدنز ، هدـنامن ، یقاب  بآ  فرظ  هدـنام  هت  دـننامه  یکدـنا  زج  ایند  یگدـنز  زا  تسا  هتـسبرب  تخر  ام  نایم  زا  رابکبس 
یطیارش نینچ  رد  تسین  نادرگ  يور  لطابزا  دنک و  یمن  لمع  قح  هب  یسک  دینیب  یم  ـا نـ یآ هد  ـ ـش شزرا  یب  خالگنـس  یهاگارچ  نوچ 

یتخبشوخ تداعس و  ربخ  ار  گرم  نیگنن ، طیحم  نیا  رد  نم  هک  دشاب  شراگدرورپ  ترایز  قاتـشم  دنک ، لد  یگدنز  نیا  زا  دیاب  نمؤم 
. مینیب یمن  یگدرزآ  لد  جنر و  زج  ار  ناراکمتس  اب  یگدنز  و 

هداز يا  در : ضر کـ با عـ ـحـ ـصا فرط  زا  یگدـنیامن  هب  تساـخ  اـپ  هب  نـیق  نـب  ریهز  دیـسر ، اـجنیا  هـب  ما  ـ ما نا  ـخـنـ ـس ـی کـه  ما هـنـگـ
نآ رب  ار  وت  باکر  رد  گنج  مه  زاب  میدـنام  یم  نآ  رد  هنادواج  ام  دوب و  یم  يدـبا  ایند  رگا  میدینـش ، ار  تنانخـس  (ص !) ادـخ لو  ـ ـسر

[ . 91  ] میداد یم  حیجرت 
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گرم فتاه 

رب هک  نانچ  مه  ترض  ـ حد ـ شا هاگآ بـ ییاهن  دصقم  زا  یسک  رهاظ  هب  هک  نآ  یب  دوب  تکرح  رد  البرک  يوس  هب  ع )  ) نیـسح ماما  ناوراک 
نوعجار و هیلا  انا  هّلل و  انا  : » تخاـس يراـج  ناـبزرب  ار  تاـملک  نیا  راـب  دـنچ  دـمآ  دوخ  هب  یتقو  تفر  یکبـس  باوخ  هب  دوب  راوس  بسا 

«. نیملاعلا بر  هّلل  دمحلا 
.؟ يدومرف هچ  يارب  ار  تالمج  نیا  ناج  ردپ  دیسرپ : نیسح  نب  یلع  شرسپ 

یم اـهنآ  يوس  هب  گرمو  دـنور  یم  هورگ  نیا  تفگ  یم  هک  دـش  رهاـظ  ملباـقم  رد  يراوس  دوبر ، رد  ارم  باوـخ  هظ  چـنـد لـحـ دو : ـ مر فـ
. دهد یم  ام  گرم  زا  ربخ  وا  مدیمهف  دیآ ،

. میتسین قح  رب  ام  ایآ  درواین ، شیپ  تیارب  يدب  چیه  دنوادخ  ناج  ردپ  تفگ :
. میقح رب  ام  دندرگ ، یم  زاب  وا  يوس  هب  ناگدنب  همه  هک  یسک  هب  مسق  ارچ  دومرف :

. تسین یکاب  گرم  زا  نیاربانب  درک : ضرع 
[ . 92  ] دنادرگ وت  بیصن  ار  اهشاداپ  نیرتهب  دنوادخ  مرسپ ! دومرف :

دیامن یم  هرهچ  متس 

هّللادیبع همان  هک  دوب  اجنیادرک  یم  تکرح  ماما  اب  نانچمه  زین  رح  البرک ،) یکیدزن  رد  يا  هیرق   ) دیسر اونین  هب  ع )  ) نیسح ما  ـ ما ناورا  کـ
. نک فقوتم  فلع  بآ و  یب  هاگهانپ و  نودب  ینابایبرد  ار  وا  ریگب و  تخس  نیسح  رب  دوب : هتشون  وا  دیسر  رح  تسد  هب  دایز  نب 

. دتسیا زاب  اجنآ  رد  درک  راداو  ار  وا  دش و  ماما  تکرح  عنام  دایز  نبا  روتسد  يارجا  رد  رح 
. مییایب هار  نیا  زا  ام  یتفگ  هک  يدوبن  وت  ایآ  دومرف : ماما 

. دنک تراظن  نم  راک  رب  هک  هداتسرف  یسوساج  هدرک و  رومام  يریگ  تخس  هب  ارم  هّللادیب  ـی عـ لو يرآ !  ـ
. مینک لزنم  اهاتسور  نیا  زا  یکی  رد  ام  راذگب   ـ

. تسا نم  سوساج  درم  نیا  مناد  یمن   ـ
رت ناسآ  نانیا  اب  ندیگنج  نو  ـنـ کا دش ، دهاوخ  رت  تخـس  راک  نیا  زا  دـعب  هّللا ! لوسر  نبای  در : ضر کـ ـد عـ مآ ـیـر بـن قـیـن پـیـش  هز  ـ

شلباـقم رد  میناوت  یمن  اـم  هک  دـیآ  یم  يرکـشل  نیا  زا  دـعب  مدوخ  ناـج  هب  دـمآ ، دـنهاوخ  سپ  نیا  زا  هک  تسا  یناـسک  اـب  گـنج  زا 
. مینک تمواقم 

. منک یمن  زاغآ  ار  گنج  نم  دومرف :
ادخ يرای  هب  دنتـشاد  گنجدصق  رگا  اجنآ  رد  تسا ، تارف  لحاس  رد  البرک  مییآ ، دورف  البرک  رد  مینک و  تکرح  اجنیا  زا  سپ  گـفـت :

[ . 93  ] مرب یم  هانپ  وت  هب  الب  برک و  زا  ایادخ  راب  تفگو : دش  يراج  ماما  نامشچ  زا  کشا  البرک  مان  ندینش  اب  میگنج  یم  ناشیا  اب 

البرک هب  دورو 

. دش البرک  دراو  يرجه  لاس 61  مرحم  مود  زور  رد  ع )  ) نیسح ماما 
ور هاگنآ  میرب  یم  هانپ  وت  هبالب  و  هودنا )  ) برک زا  اهلا  راب  درک : ضرع  دوشگ و  اعد  هب  تسد  تسالبرک ، اجنیا  دنتفگ  وا  هب  هک  یماگنه 

:. دومرف هدرک  باحصا  هب 
، دنراد یم  هگن  ار  نآ  دشاب  ناشیایند  قنور  بجوم  هک  ینامز  ات  دـنراد ، نابز  يور  رب  هک  تسا  يزیچ  نید  دـن و  ـ یا ـیـ ند نا  ـ گد مدر بـنـ مـ
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. دنکدنا رایسب  نارادنید  دسر  شیامزآ  هب  تبون  نوچ 
اجنیا دزیر ، یم  نو مـا  تسا کـه خـ ییاج  تسام ، زادـناراب  تماقا و  لحم  اجنیا  دـینک  فقوت  اـج  نیمه  تسـالب ، هودـنا و  لـحم  ـنـجـا  یا

[ . 94  ] دندرک لزنم  رگید  فرط  رد  شباحصا  رح و  دندش و  هدایپ  همه  تسام  هاگلتق 

دوش یم  زهجم  ناطیش  بزح 

دریذپب و ار  گنن  نیا  دوش  یمرضا  یسک حـ هچ  دیشیدنا  یم  دوخ  اب  دایز  نبا  دیسر  هفوک  هب  البر  رد کـ ع )  ) ما حـسـیـن ـ ما ـت  ما ـ قا خـبـر 
هک یسک  نامه  دروآ  رطاخ  هب  ار  دعس  رمع  دریذپب  ار  هاپس  یهدنامرف  هک  درک  یم  رکف  یسک  هب  دایز  نبا  دوش  گنج  دراو  ربمایپ  رـسپ  اب 

، ملـسم تداهـش  زور  رد  دروآ  داـی  هب  داد  یم  نت  یتلذ  یتسپ و  ره  هب  نآ  ظـفح  ياربو  دوب  ـتـه  فر ار گـ ير  يرادـنامرف  مکح  یگزاـت  هب 
تیـصودنچ وا  هب  تایح  تاظحل  نیـسپاو  رد  درک و  دامتعا  وا  هب  ملـسم  دوب  هدرک  شاف  ار  ملـسم  رارـسا  یتلاذر  هچ  هب  دـع  ـ ـس عـمـر بـن 

نبا هک  دومن  یم  تشز  نانچ  لمع  نیا  دوب  هتفگ  زاب  وا  يارب  ار  همه  یـسولپاچ  يور  زا  دـهاوخب ، داـیز  نبا  هک  نیا  نودـب  وا  یلو  درک ،
[ . 95  ] دنرادنپ یم  نیما  ار  ینئاخ  مدرم  یهاگ  یلو  دنک ، یمن  تنایخ  نیما  تفگ : دز ، هنعط  وا  هب  زین  دایز 

. درک راضحا  ار  وا  اروف  تسا ، هدرک  ادیپ  راک  نیا  يارب  ار  هرهم  نیرت  بسانم  هک  تفایرد  دایز  نبا 
لوبق ار  راک  نیا  یهاوخ  یمنرگا  درادن  یعنام  تفگ : تسناد  یم  ار  وا  فعض  هطقن  هک  دایز  نبا  یلو  تساوخ ، رذع  تسخن  دع  ـ ـس ـن  با
سک ره  اب  منک  رکف  ات  هدب  تلهم  نم  هب  ار  ـب  ـش ـ ما دمآ عـمـر گـفـت  دورف  بسانم  ياج  رد  هبرـض  هدب  سپ  ار  يرادنامرف  مکح  ینک ،

[ . 96  ] دش البرک  یهار  زابرس  رازه  راهچ  اب  تفر و  دایز  نبا  رصق  هب  دوخ  حبص  ادرف  یلو  تشاد ، رذحرب  راک  نیا  زا  وا  درک  تروشم 

بآ لکشم 

رازه ود  تسیب و  يرکشل  مرح  مشـش مـ زور  رد  داتـسرف  یم  ورین  وا  يارب  یپ  رد  یپ  دایز  نبا  دش و  البرک  دراو  ناهارمه  اب  ـعـد  ـس عـمـر 
بآ زا  شنارای  و  ع )  ) نیـسح ماما  دـنراذگن  دوب  هدادروتـسد  درک کـه  تفایرد  يا  هماـن  هّللادـیبع  زا  متفه  زور  تشاد  ناـمرف  تحت  هرفن 
بآ زور  نآ  زا  درامگ و  تارف  هعیرش  رب  یهاپس  یهدنامرف  هب  ار  يدیبز  جاجح  نب  ورم  ما عـ یصخش بـه نـ دعس  نبا  دننک  هدافتـسا  تارف 

. دش بایمک  ماما  هاگ  همیخ  رد 

بآ گنج 

هیهت رومام  هدایپ  هد  راو و  ـ ـس ـی  ـس یهدنامرف  هب  ار  سابع  شردارب  هدش ، بایمک  اه  همیخ  رد  بآ  درک  هدهاشم  یتقو  ع )  ) نیـس ما حـ ـ ما
؟ یتسیک دیسرپ  جاجح  ور بـن  درک عـمـ یم  تکرح  ناگدایپ  شیپاشیپ  یلمج  عفان  نب  لاله  درک  بآ 

. داب تیاراوگ  شونب  : تفگ رمع  مشونب  يا  هدرک  مورحم  ار  ام  وت  هک  بآ  نیا  زا  ما  هدمآ  معفان ، نم  تفگ :
. دنا هنشت  شناهارمه  نیسح و  هک  یلاح  رد  مشونب  هنوگچ  وت ! رب  ياو  تفگ : لاله 

. دسرب بآ  هب  وا  تسد  میراذگن  میرومام  ام  یلو  مناد  یم  تفگ :
دندیگنج و یم  ناراوس  تفرگرد  یتخـس  گنج  داد  هلباقم  روتـسد  شرکـشل  هب  زین  رمع  دنوش و  بآ  دراو  تفگ  شبا  ـحـ ـصا لال بـه  هـ
هب بآ  زا  رپ  کشم  تسیب  اب  ماما  نارای  ـد و  ند ـیـ ـسر ـت  کال جاجح بـه هـ نبورمع  نارای  زا  يا  هدع  دندرک  یم  بآ  ار  اهکـشم  ناگدایپ 

[ . 97  ] دنداد بقلاقس  ار  سابع  ترضح ، هک  دوب  اجنیا  دنتشگرب و  اه  همیخ 

هلمح
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فده زا  ات  داتسرف  ار  سابع  بانج  شردارب  ع )  ) ماما تخات  ماما  يودرا  يوس  هب  شیوخ  هاپس  اب  دعس  نب  رمع  مرحم ، زور نـهـم  ـر  ـص عـ
. دوش ربخ  اب  اهنآ 

. مگنجب امش  اب  دیوشن  هّللادیبع  مکح  میلست  رگا  هدیسر  روتسد  دنتفگ :
. تفگ زاب  ماما  ابدوب  هدینش  مدرم  نآ  زا  ار  هچنآ  تشگرب و  دوخ  مناسرب و  ع )  ) هّللادبعابا هب  ار  امش  مایپ  ات  دین  صـبـر کـ دو : ـ مر فـ

میهاوخب شزرمآ  نامراگدرورپزا  مینک و  اعد  میناوخب و  زامن  بشما  هک  دشاب  ریگب  تلهم  ادرف  ات  یتسناوت  رگا  درگرب و  دومرف : ترضح 
. مراد یم  تسود  ار  رافغتسا  اعد و  نآرق و  زامن و  ردقچ  نم  هک  دناد  یم  دوخ  دنوادخ 

.؟ ییوگ یم  هچ  تفگ : رمش  هب  ور  دعس  نبا  داتسیا  رکشل  لباقم  رد  ماما  مایپ  اب  سابع 
. یتسه وت  هدنامرف  مناد ، یمن  تفگ : رمش 

. مینک لوبق  دوب  هتسیاش  درک  یم  ییاضاقت  نینچ  ام  زا  رافک  رکشل  رگا  ادخ  هب  هّللا ! ناحبس  تفگ : يدیبز  جاجح  ور بـن  عـمـ
[ . 98  ] دنوش یم  هدامآ  هزرابم  نادیم  رد  وت  زا  شیپ  حبص  ادرف  ادخ  هب  نک ! لوبق  ار  ناشیا  ياضاقت  تفگ : ثعشا  نبا  سی  قـ

همان ناما 

یمزع راوتـسا و  یناـمیااب  ـی  لو كدـنا  یهورگ  تسا  شیپ  رد  یتخـس  گـنج  ادرف  هک  دنتـسناد  یم  همه  نوـنکا  دوـب  زور نـهـم  بور  غـ
نشور نونکا  مه  زا  گنج  تشونرس  تشاد  رارق  ، دندرک رکف نـمـی  يوما  تموکح  ياه  هدعو  هب  زج  هک  هوبنا  يرکشل  لباقم  رد  خسار 

: دز دایرف  هدمآ  ع )  ) نیسح ماما  هاگودرا  رانک  هب  رمش  هک  دوب  یطیارش  نی  ـنـ چرد ـی نـیـسـت  هار تداهش  زج  هک  دنتـسناد  یم  همه  دوب ،
؟ دنیاجک نم  ناگدازرهاو  خـ

، تساوخ یم  ار  رفعج  نامثع و  هّللادبع ، سابع ، وا  ار  ع )  ) ماما حـسـیـن ناردارب  نینمؤملاریما و  نادنزرف  دناوخ  یم  ار  نینبلا  ما  نارـسپوا 
. دنیوگب نخس  وا  اب  دندوبن  رضاح  اهنآ  یلو 

.؟ یهاوخ یم  هچ  دندیسرپ : تسامش  ییاد  یلو  تسا  قساف  دنچ  ره  وا  دیهد ، خساپ  دومرف : ماما 
. دیهدن نتشک  هب  نیسح  ناتردارب  اب  ار  دوخ  دیریذپب و  ار  هیواعم  نب  دیزی  تعاطا  دیناما  رد  ام  شـ نا مـن ! ـ گدازر ـ هاو يا خـ گـفـت :

دوخ ردارب  زا  یهاوخ  یم  امزا  ادخ ! نمـشد  يا  يا  هدروآ  هک  یناما  رب  وت و  رب  تنعل  رمـش ! يا  داب  هدـیرب  تتـسد  ود  دومرف : ع )  ) ساب عـ
[ . 99  ] میهن ندرگ  ناگدش  تنعل  تعاط  هب  میرادرب و  تسد  همطاف  دنزرف  نیسح 

تسشن نیرخآ 

:. دومرف دناوخ و  يا  هبطخ  ناشیا  عمج  رد  درک و  عمج  ار  شباحصا  ع )  ) نی ما حـسـ ـ ما بر  ـک مـغـ یدز نـ مر ، ـم مـحـ هد شـب 
اب ار  ام  هک  میوگ  یم  ساپ  ار سـ وت  ایادخ  مرازگ  یم  ساپس  ار  وا  یتخس  شیاشگ و  رد  اه و  شیاتـس  نیرتهب  هب  منک  یم  شیاتـس  ار  ادخ 

هرمز رد  ار  اــم  سپ  يدرک ، تیاــنع  ییاونــش  بـل و  هـب مـا قـ يداد و  یهاــگآ  نـید  رد  یتـخومآ و  ناــمنآرق  يدرک و  مارتـحا  توـبن 
زا ادخ  مسانـش ، یمن  شیوخ  هداوناخ  زا  رتراکوکین  يا  هداوناخ  دوخ و  نارای  زا  رتافوا  رتهب و بـ ینارای  نم  دـعب ، اما  هد  رارق  نارازگرکش 

منک و صخرم مـی  ار  امـش  نیاربانب  دـشک ، یم  زیتس  گنج و  هب  مدرم  نیا  اب  ام  راک  منک  یم  نامگ  نم  دـهد  ناتکین  شاداـپ  نم  بناـج 
یکی تسد  مادک  ره  تسا  هدناشوپ  ار  همه چـیـز  یکیرات  هدرپ  تسا و  بش  نونکا  دیورب ، همه  مراد  یمرب  امـش  ندرگ  زا  شیوخ  تعیب 

. دنرادن يراک  یسک  اب  نم  اب  زج  نانیا  دینک ، اهر  دوخ  لاح  هب  موق  نیا  اب  ارم  دیوش و  هدنکارپ  بش  یکیراترد  دیریگب و  ارم  تیب  لها  زا 
؟ مینکب ار  راک  نیا  هچ  ياربدنتفگ  هدمآ  نخس  هب  شناگدازرهاوخ  ناگدازردارب و  نارسپ ، ناردارب ، دیسر ، اجنیا  هب  ماما  نانخس  نوچ 

؟ مینامب هدنز  وت  زا  دعب  هک  نیا  يارب 
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. درواین ار  زور  نآ  ادخ 
. دنتفگ نومضم  نیا  هب  ینانخس  وا  زا  يوریپ  هب  نارگید  دعب  تفگ و  نخس  ع )  ) نینمؤملاریما رسپ  ع )  ) سابع همه ، زا  لبق 
. مداد هزاجا  امش  هب  نم  دیورب ، امش  تسا ، یفاک  ملسم  لتق  امش  يارب  دومرف : درک و  ور  لیقع  نادنزرف  هب  ترضح  هاگ  ـ نآ

ناشیا زا  عافد  رد  مینک و  اهردنتسه  ناگدازومع  نیرتهب  هک  ار  شیوخ  ناگدازومع  دوخ و  رالاس  گرزب و  ام  هّللا ! ناحبس  دنتفگ : ناشیا 
يراک نینچ  ادخ  هب  مییوگب  هچ  ناشیا  هب  ام  تفگدنهاو و  هب مـا چـه خـ مدرم  تقو  نآ  دیآ  یم  ناشیا  رـس  رب  هچ  مینادن  مینک و  یهاتوک 

داب تشز  میشاب ، کیرش  وت  تشونرس  رد  ات  میگنج  یم  ترانک  رد  مینک و  یم  تیادف  ار  شیوخ  هداوناخ  لام و  ناج و  هکلب  مینک ، یمن 
. وت زا  دعب  ایند  یگدنز 

؟ می ـنـ کا ـ هر ار  وت  هدرک  تا  هرصاحم  هنوگ  نیا  نمشد  هک  یلاح  رد  تفگ : تساخرب و  هجسوع  نب  ملسم  ها  ـگـ نآ
هـضبق هک  ینامز  ات  منکـشب  ناشیاه  هن  ـیـ ـس رد  ار  ما  هزین  ات  دـیگنج  مهاوخ  نم  درواـین  ار  زور  نآ  ادـخ  میرواـیب ، يرذـع  هچ  ادـخ  شیپ 

ات موش  یمن  ادج  وت  زا  مراب و  یم  ناشیوس  هب  گنس  مشاب  هتشادن  گنج  يارب  یحالس  رگا  دز و  مهاوخ  ریشمش  دشاب  متـسد  رد  ریـشمش 
. مریمب

، امـش دروم  رد  ام  هک  دـنادبادخ  ات  مینک  یمن  تیاهر  زگره  ادـخ  هب  هّللا ! لوسر  نبای  تفگ : تساخرب  یمتح  هّللادـبع  نب  دیعـس  ها  ـگـ نآ
شتآ رد  هدنز  هدنز  موش و  یم  هدنز  هرابود  موش و  یم  هتـش  راب کـ داتفه  وت  هار  رد  منادـب  رگا  ادـخ  هب  میدرک  ظفح  ار  شربمایپ  تمرح 

تسا و ندرم  راب  کی  مناد  یم  هک  یتقو  مرادرب  وت  زا  تسد  هنوگچ  سپ  موش  یمناد  زا تـو جـ دنهد  یم  داب  هب  ار  مرتسکاخ  مزوس و  یم 
. يدبا تمارک  نآ  زا  دعب 

هتـشک زاب  موش و  هدـنز  هرابودو  موش  هتـشک  راب  رازه  مراد  تسود  ادـخ  هب  هّللا  لوسر  نبای  تفگ : تساـخرب و  نیقر  نب  ریهز  وا  زا  پـس 
. دنک ظفح  ار  تتیب  لها  ناناوج  وت و  ناج  دنوادخ  موش و 

رس تسد و  اب  داب ، وت  يادف  نامناج  میوش  یمن  ادج  وت  زا  ادخ  هب  دنتفگ : دند ، ـ نار با سـخـن  ـن بـ یا رد  ماد  با هـر کـ ـحـ صا وا  زا  پـس 
[ . 100  ] مینک افو  دوخ  دهع  هب  میوش و  هتشک  ات  مینک  یم  عافد  وت  زا  هنیس  و 

دشک یم  فص  قح  رکشل 

لیکشت هدایپ  رفن  لهچ  راوسرفن و  ود  یس و  زا  ترضح  يورین  درک  هدامآ  دربن  يارب  ار  شباحصا  ع )  ) نیسح ماما  مرحم ، مهد  زور  حبص 
سابع شردارب  هب  ار  یلصا  مچرپ  داد و  رارق  رکشل  پچ  حانجرد  ار  رهاظم  نب  بیبح  رکشل و  تسار  حانج  رد  ار  ریهز  ترـضح  دش  یم 

. داد
ات دندز  شتآ  دـنتخیر و  مزیه  يرادـقم  دـندوب  هدـنک  اه  همیخ  تشپ  رد  هنابـش  هک  یقدـنخ  رد  دوب  هتفرگ  رارق  هاپـس  رـس  تشپ  اه  همیخ 

. دنک هلمح  اه  همیخ  هب  رس  تشپ  زا  دناوتن  نمشد 
تفرگ تسد  هب  ینآرق  تسشندوخ ، بکرم  رب  دمآ  نوریب  نوچ  درک و  تفاظن  دش و  یصوص  دراو خـیـمـه مـخـ دو  تر خـ ها حـضـ ـگـ نآ

. دش زاغآ  گنج  و 
:. دوشگ اعد  هب  تسد  ترضح 

هچ ینم  حالـس  هاگ و  هیکتوت  دیآ  شیپ  میارب  هک  يا  هثداح  ره  رد  ینم و  دیما  يراتفرگ  ره  رد  هاگهانپ و  هودـنا  مغ و  ره  رد  وت  اهلارا ! بـ
دـننک و یم  تیاهر  ناتـسود  اهنآ  ندـید  اب  هک  ییاه  يراتفرگ  ددـنب ، یم  ار  هراچ  ره  هار  دـنک و  یم  فیعـض  ار  لد  هک  ییاـهمغ  رایـسب 

اهنآ وت  مدرک و  تیاکـش  وت  هب  اهنآ  زا  مدروآ و  وت  هاگرد  هب  ار  اهنآو  مدرک  دیما  عطق  نارگید  زا  نم  دـننک  یم  هشیپ  یماکداش  نانمـشد 
[ . 101  ] یتسه تکرح  ره  دوصقم  نیرخآ  تمعن و  ره  بحاصوت  ایادخ  يداد  متاجن  يدرک و  فرط  رب  ار 
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اروشاع حبص  رد  ماما  ینارنخس 

؟ متسیک نم  هک  ـیـد  ناد مـی  مدر ! يا مـ
؟ تسا لالح  امش  يارب  نم  تمرح  نتشک و هـتـک  دینیبب  دینک ، شنزرس  ار  دوخ  دیدرگ ، زاب  دوخ  هب 

؟ تسامش حالص  هب  و 
وا نید  درک و  قیدصت  ار  شلوسر  دروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  یسک  نیلوا  وا ، يو  ـی و پـسـر عـمـ صو هداز  امش و  ربمایپ  هدازرتخد  نم  ایآ 

؟ متسی ـت نـ فر ـ یذ ار پـ
؟ تسین مردپ  يومع  ادهشلادیس  هزمح  ایآ 

؟ تسین نم  يومع  رایط  رفعج  ایآ 
؟ دیتسه تشهب  ناناوجرورس  امش  : » دومرف مردارب  نم و  هب  مرکا  ربمایپ  هک  دیا  هدینشن  ایآ 

روا زا مـن بـ ار  نخـس حـق  نیا  رگا  ما  هتفگن  یغورد  زگره  دریگ ، یم  مشخ  نایوگغورد  رب  ادخ  ما  هتـسناد  هک  ـی  نا ـ مز زا  مسق  ادـخ  هب 
، دعس نب  لهس  يردخ ، دیعسوبا  يراصنا ، هّللادبع  نبربا  زا جـ تفگ  دنهاوخ  امش  هب  هک  دنتـسه  امـش  نا  رد مـیـ ـی  نا ـ ـس نـمـی کـنـیـد کـ
زا امش  هک  دوش  یمن  ثعاب  نیا  ایآ  دنا  هدینش  ادخ  لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  هک  دنیوگب  ام  ـ ـش هب  ات  دیـسرپب  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز 

.؟ دیرادرب تسد  نم  نوخ  نتخیر 
وت نم  رظن  هب  دنگوس  ادخ  هب  تف : رهاظم گـ نب  بیبح  دیوگ  یم  هچ  وا  منادب  رگا  مشاب  هدیتسرپ  دیدرت  کش و  اب  ار  ادـخ  تف : شـمـر گـ

. دیوگ یم  هچ  وا  یناد  یمن  هدز و  رهم  تبلق  رب  ادخ  يا  هدیتسرپ  دیدرت  کش و  هنوگ  داتفه  اب  ار  ادخ 
ياج رد  هن  امش و  نایم  رد  هن  نیمز  يور  مامت  رد  مسق  ادخ  هب  متسه  امش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  هک  دیراد  دیدرت  ایآ  دومرف : ماما  ها  ـگـ نآ

. تسین ربمایپ  يارب  يا  هداز  رتخد  نم  زج  رگید 
یمخز یـسک  هب  ایآ  دیهاوخبار ، نآ  هک  ما  هدرک  عیاض  امـش  زا  یلام  ایآ  دینک ، هبلاطم  هک  دیراد  نم  ندرگ  هب  ینوخ  ایآ  دـییوگب  نم  بـه 

.؟ دینک صاصق  ار  نآ  هک  ما  هدز 
. دنتفگن نخس  ص )  ) نیسح اب  رگید  اهنآ 

نم هک  دـیتشونن  نم  ياربامـش  ایآ  ثراح ! نب  دـیز  يا  ثعـشا ! نب  سیق  يا  رجبا ! راجح  يا  یعبر ! نب  ـبـث  ـش يا  دز : اد  ـ ـص تر  ـ ـض حـ
. میایب

ارچ تفگ : ثعـشا  نب  سیق  مدرگ  زاب  دیراذگب  سپ  دیهاوخ ، یمن  ارم  هک  نونکا  دـیتشون ، امـش  دوخ  يرآ  دومرف : میتشونن  ام  دـن : گـفـتـ
. يوش یمن  تیومع  رسپ  میلست 

[ . 102  ] مهد یمن  رارقامش  رایتخا  رد  ار  دوخ  ناگدنب  نوچ  منک و  یمن  تعاطا  امش  زا  نالیلذ  دننام  ادخ  هب  هن ! دومرف :
هک تسناد  یم  زین  ماماو  دندو  هاگآ بـ یبوخ  هب  درک  یم  نایب  ترضح  هچنآ  زا  تفگ  یم  نخـس  اهنآ  اب  ص )  ) نیـسح ماما  هک  ـی  نا ـ ـس کـ

روظنم هب  تماما و  هفیظو  ياضتقا  هب  لاح  نیاا  ـد بـ نراد رب نـمـی  تسد  دـنزیرن  ار  وا  نوخ  ات  درادـن و  اهنآ  رد  يریثاـت  چـیه  نانخـس  نیا 
. دش روآ  دای  اهنآ  هب  ار  دوخ  تلزنم  تیعقوم و  اهراب  تفگ و  نخس  مدرم  نآ  اب  دوخ  فیرش  رمع  تاظحل  نیرخآ  ات  تجح ، مامتا 

رح بانج  هبوت 

:. تفگ درک و  وا  هب  ور  دنک  یم  هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  رکشل  دعس  رمع  هک  دید  رح  اروشاع  حبص 
.؟ دیگنج یهاوخ  درم  نیا  اب  وت  یتسار 
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. دشاب شا  هجیتن  نیرت  مک  اه  تسد  ندیرپ  اهرس و  نداتفا  هک  یگنج  ادخ ، هب  يرآ  تفگ :
. دیریذپ یمن  ار  وا  داهنشیپ  ارچ   ـ

. تفریذپن دایز ) نبا   ) وت ریما  یلو  متفریذپ ، یم  دوب  نم  تسد  هب  راک  رگا   ـ
هتفرگ ارف  ار  وا  مادنا  مامت  شزرل  لاح  نامه  رد  درک و  کیدزن  ماما  يودرا  هب  ار  دوخ  هتسهآ  هتـسهآ  ـد و  ـش اد  ـعـد جـ ـس زا عـمـر  حـر 

. دوب
مدرم نیرت  عاجـش  دندیـسرپ  یم  نم  زا  رگا  مدوب  هدیدن  هنوگ  نیا  ار  وت  زگره  ادخ  هب  مریحتم  وت  راک  زا  نم  تفگ : وا  هب  سوا  نب  رجاهم 

. مدرب یم  مان  ار  وت  دیدرت  یب  تسیک ، هفوک 
هاگنآ مهد  یمن  حیجرت  تشهبرب  ار  يزیچ  دـننزب  مشتآ  موش و  هعطق  هعطق  رگا  ادـخ  هب  یلو  منیب ، یم  منهج  تشهب و  نیب  ار  دوخ  تفگ :

. دناسر ماما  يودرا  هب  ار  دوخ  تخات و  بسا 
هب مدرک  فقوتم  اجنیا  رد  ارو  ات تـ مدمآ  تیاپ  هب  اپ  يدرگرب و  وت  متـشاذگن  هک  منامه  نم  درک : ضرع  دیـسر ، ماما  تمدخ  هک  یماگنه 

زگره دـنگنج  یم  وت  اب  اهنیا  متـسناد  یم  رگا  ادـخ  هب  دـنوش و  گنج  دراو  وت  اب  دـننک و  در  ار  وت  داهنـشیپ  اهنیا  مدرک  یمن  ناـمگ  ادـخ 
نم زا  هبوت  نیا  امش  رظن  هب  مهد ، ناج  وت  لباقم  رد  منک و  تیرای  شیوخ  ناج  اب  منک و  ـه  بو ات تـ ما  هدمآ  نونکا  مدرک  یمن  يراک  نینچ 

.؟ تسا هتفریذپ 
[ . 103  ] دیشخب دهاوخ  ار  وت  دریذپ و  یم  ار  وت  هبوت  ادخ  يرآ  دومرف :

گنج زاغآ 

هناشن ع )  ) نیسح ما  ـ ما يودرا  يو  هب سـ داهن و  نامک  هلچ  رد  يریت  دوب ، هدش  خسم  يرادنامرف  هب  دولآ  صرح  قایتشا  رد  ـن سـعـد کـه  با
[ . 104  ] مدرک باترپ  نم  دوخار  ریت  نیلوا  هک  دیشاب  دهاش  تفگ : دوخ  رکشل  هب  ور  یمرش  چیه  نودب  تفر و 

ریضخ نب  ریرب  ارقلا ، دیس  تداهش 

رد ص )  ) نیـسح ماما  يودرا  زا  ریـضخ  نب  ریرب  دمآ  نادیم  هب  دعـس  نبا  رکـشل  زا  لفعم  نب  دـیزی  مان  هب  یـص  ـخـ ـش ـد  ـش زا  ـ غآ جـنـگ 
. تفرگ رارق  شلباقم 

.؟ درک يا  هلماعم  هچ  وت  اب  ادخ  ینک  یم  رکف  ریرب ! يا  تفگ : دیزی 
. درک التبم  رش  هب  ار  وت  یلو  دوب ، یکین  درک  هچ  ره  نم  اب  دومرف :

. ییوگ یم  غورد  هدش و  هارمگ  منیب  یم  نونکا  یلو  يدوبن ، وگغورد  نیا  زا  شیپ  وت  تفگ :
ات میگنج  یم  مه  اـب  دـعب  ، دـنک كـاله  تسین  قح  رب  هک  ار  سکنآ  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  تسخن  تفگ  درک  هلهاـبم  داهنـشیپ  وا  هب  ـر  یر بـ
مان هب  یـصخش  وا  زا  سپ  دـمآ  رد  ياپ  زا  لفعم  ـد بـن  یز دـندیگنج و یـ مه  اـب  هلهاـبم  زا  سپ  تفریذـپ  دـیزی  تسیک  هارمگ  دوش  مولعم 

بعک تساوخ  يرای  هفوک  لها  زا  یضر  تسشن  شا  هنیس  رب  دز و  نیمز  ربار  وا  ریرب  تخیوآ  رد  وا  اب  درک و  هلمح  ریرب  هب  ذقنم » یـضر  »
یلو داد ، نآر مـی  سرد قـ هفوک  دجـسم  رد  هک  تسا  نآرق  يراق  ریـضخ  نب  ریرب  نیا  تفگ : ریهز  نب  فینع  تفاتـش  شیرای  هب  رباج  نب 
ریرب هک  دوب  نینچ  نیا  تشک و  ار  وا  ریـشمش  اب  دعب  دز و  وا  رب  يا  هزین  تسخن  درک  هلمح  رـس  تشپ  زا  نخـس  نیا  هب  هجوت  نودـب  بعک 

[ . 105  ] دیسر تداهش  ضیف  هب  يراق 

هجسوع نب  ملسم  تداهش 
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تفرگرد یتخس  گنج  دروآ  هلمح  ماما  يودرا  هب  تارف  تمس  زا  هفوک  رکشل  دندیسر  تداهش  هب  ص )  ) نیسح ماما  نارا  زا یـ ـی  هور گـ
یقمر زونه  دوب  هداتفا  نیمز  رب  حورجم  ص )  ) نیسح ماما  يافو  اب  رای  هجسوع  نب  ملسم  دندیشک ، تسد  گنج  زا  رکـشل  ود  هک  یماگنه 

ام يدرک و  افو  شیوخ  دهع  هب  وت  ملسم ! يا  دنک ، تمحر  تیادخ  دومرف : دیسر و  شرـس  يالاب  رهاظم  نب  بیبح  اب  ترـضح  هک  تشاد 
. میراد یمن  رب  تسد  شیوخ  دهع  زا  یلو  میراظتنارد ، نانچمه 

تمرح هب  ات  ینک  نم  هب  يراد  یتیصو  ره  متشاد  تسود  تسا  نارگ  تخـس  نم  رب  وت  تداهـش  ملـسم ! يا  تفگ : ـر  ها حـبـیـب بـن مـظـ
. دنام یمن  وت  تیصو  هب  لمع  يارب  یتصرف  مدنویپ و  یموت  هب  يدوز  هب  مه  نم  هک  مناد  یم  یلو  مهد ، ماجنا  تیدنواشیوخ  يرادنید و 
رب درم  نیا  يرای  زا  تسد  يا  هدنز  ات  هک  تسا  نیا  نم  تیصو  اهنت  تفگ : درک  یم  هراشا  ص )  ) نیـسح ماما  هب  ـی کـه  لا رد حـ ـلـم  ـس مـ

[ . 106  ] يرادن

رهظ زامن 

کیدزن و نمـشد  هّللاد ! ـبـ عا ـ باا موش یـ تیادف  درک : ضرع  دمآ  ص )  ) نیـسح ماما  تمدخ  يدئاص  همامث  ـو  با ـد  ـش ـیـد  ـسر هار  زا  ظـهـر 
هک موش  لئان  مراگدرورپ  ترایز  هب  یلا  رد حـ مراد  ـت  سود ـی  لو دیسر ، دهاوخن  امـش  هب  ناشتـسد  ما  هدنز  نم  ات  دوش و  یم  رت  کیدزن 
ارت ادخ  يدرک ، يروآدای  ار  زامن  دومرف : تخادنا و  نا  ـمـ سآ ـی بـه  ها تر نـگـ ـم حـضـ ـشا هدروآ بـ اج  هبامـش  تماما  هب  مه  ار  زامن  نیا 

. تسا زامن  تقو  لوا  يرآ  دهد ، رارق  نارازگزامن  زا 
. دوش یمن  لوبق  امشزامن  دز : دایرف  میمت  نب  نیصح  میناوخب  زامن  ات  دنرادرب  گنج  زا  تسد  دیهاوخب  رکشل  زا  دومر : ها فـ ـگـ نآ

.؟ دوش یمن  لوبق  ربمایپ  نادناخ  زامن  یلو  تسا ، لوبق  وت  زامن  ینک  یم  رکف  دومرف : رهاظم  نب  بیبح 
. دنداد شتاجن  هفوک  لها  یلو  دنکفا ، نیمز  رب  ار  وا  بیبح  دنتخیوآ  رد  مه  اب  درک  هلمح  وا  هب  نیصح 

دندیشک و فص  ترضح  لباق  باحـصا مـ زا  یمین  دراذگب  زامن  ترـضح  نآ  ات  دنداتـسیا  ماما  يولج  رد  هّللادب  ـعـیـد بـن عـ ـس ـیـر و  هز
[ . 107  ] دروآ اج  هب  فوخ  زامن  دوخ  باحصا  اب  ترضح  دندرک و  ادتقا  وا  هب  زامن  رد  رگید  یمین 

بذوش سباع و 

هچ یهاوـخ  یم  تفگ : « يرکاـش بذوـش   » هب ور  بیبـش  یبا  نبا  سباـع  دـندوب  هدـنام  یقاـب  ص )  ) نیـسح ما  ـ ما نارا  زا یـ داد کـمـی  تـعـ
.؟ ینک

. منک یم  عافد  ادخ  لوسر  هداز  زا  وت  رانک  رد  منکب ، دیاب  هچ  تفگ : بذوش 
رتزیزع وت  زا  زورما  رگا  منک  لـمحت  ادـخ  هار  رد  ار  وت  تداهـش  اـت  ورب  نادـیم  هب  نم  زا  شیپ  نونکا  دور  یم  راـظتنا  نیمه  وت  زا  دوـمرف :

. تسا لمع  تصرف  نیرخآ  زورما  هک  مداتسرف  یم  نادیم  هب  دوخ  زا  شیپ  ار  وا  متشاد  ار  یسک 
. دش دیهش  ات  دیگنج  تفر و  شیپ  بذوش 

رد متـشاد  رتزیزع  ناجزا  رگا  مرادن ، ار  یـسک  رتزیزع  وت  زا  نیمز  يور  رب  زورما  هّللادبع ! ابا  ای  درک : ضرع  دـمآ و  شیپ  سبا  ها عـ ـگـ نآ
. مدوب تردپ  وت و  وریپ  نم  هک  شاب  دهاش  ادخ  دزن  مدرک  یم  راثن  وت  هار 

يروالد سباع  دنک ، هلباقم  اب مـن  هک  تسه  يدرم  ایآ  دز : دایرف  داتـسیا و  نادیم  نایم  رد  تفر  نادـیم  هب  دیـشکرب و  ریـش  ـمـ ـش ها  ـگـ نآ
. تسین وا  نادیم  هب  نداهن  مدق  يارای  ار  یسک  تهج  نیمه  هب  دنسانش ، یم  ار  وا  ناشخرد  هرهچ  هفوک  لها  همه  هک  تسا  عاجش 

ـیـن مز دو بـر  هـال خـ ،کـ دروآ رب  نت  زا  هرز  سباـع  دـندیراب ، گنـس  وا  رب  فرط  ره  زا  ناـمدرمان  دـینک  شنارابگنـس  تـفگ  ـعـد  ـس ـن  با
شغیت هب  هنادرمناوجان  دز و  هقلح  وا  درگربرکشل  تبقاع  دنتخیرگ  یم  شغیت  لباقم  زا  هورگ  هورگ  نایهاپس  دز  هاپس  بل  ـکـنـد و بـه قـ فا
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[ . 108  ] دندیشک

البرک رد  بلاط  یبا  لآ  يادهش 

یبا لآ  زا  رفن  تسیب  (ص ) ادهـشلادیس ترـضح  هارمه  تسا ، هتـشون  نیبلاطلا » لتاقم   » باتک رد  یناـه  ـفـ ـصا جر  ـفـ لاو ـ با يرو کـه  بـه طـ
:. زا دنترابع  هک  دندیسر  تداهش  هب  البرک  رد  ص )  ) بلاط

(:. ص  ) بلاطیبا نبا  یلع  نینمؤملاریما  نادنزرف 
،. نینبلا ما  دنزرف  بلاطیبا ، نب  یلع  نبا  سابع  لضفلاوبا  1 ـ 
(،. هلاس  21  ) نینبلا ما  دنزرف  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نامثع  2 ـ 

(،. هلاس  25  ) نینبلا ما  دنزرف  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  هّللادبع  3 ـ 
(،. هلاس  19  ) نینبلا ما  دنزرف  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  رفعج  4 ـ 

،. بلاطیبا نب  یلع  نب  دمحم  5 ـ 
،. بلاطیبا نب  یلع  نب  رکبوبا  6 ـ 

(:. ص  ) نیسح ماما  نادنزرف 
[ . 109 [ ؛ یفقث هرم  یبا  تنب  یلیل  دنزرف  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  7 ـ 

[ . 110 [ ؛ بلاطیبا نب  نیسح  نب  رکبوبا  8 ـ 
. سیقلا ؤرما  تنب  بابر  دنزرف  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نیسح  نب  هّللادبع  9 ـ 

(:. ص  ) نسح ماما  نادنزرف 
،. بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  مساق  10 ـ 

. بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  هّللادبع  11 ـ 
:. رفعج نب  هّللادبع  نادنزرف 

،. بنیز ترضح  دنزرف  بلاطیبا ، نب  رفعج  نب  هّللادبع  نب  نوع  12 ـ 
،. اصوخ دنزرف  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هّللادبع  نب  دمحم  13 ـ 

. بلاطیبا نب  رفعج  نب  هّللادبع  نب  هّللادیبع  14 ـ 
:. بلاطیبا نب  لیقع  نادنزرف 

،. بلاطیبا نب  لیقع  نب  نمحرلادبع  15 ـ 
،. رقشلا تنب  نینبلا  ما  دنزرف  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  رفعج  16 ـ 

. بلاطیبا نب  لیقع  نب  هّللادبع  17 ـ 
:. بلاطیبا نب  لیقع  ياه  هون 

،. لیقع نب  ملسم  نب  دمحم  18 ـ 
،. نینمؤملاریما رتخد  هطیقر  دنزرف  لیقع ، نب  ملسم  نب  هّللادبع  19 ـ 

[ . 111 . ] لیقع نب  دیعس  یبا  نب  دمحم  20 ـ 

لوسر لآ  تبون 
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هب (ص ) اد لو خـ ـ ـسر ناد  ـ نا دنراذگن خـ تسا  هدنز  اهنآ  زا  یکی  یتح  هک  ینامز  ات  دـندوب  هتـسب  دـه  عـ (ع ) اد ـهـ ـش ـ لا ـیـد  ـس با  ـحـ ـصا
. دیسر تداهش  هب  زین  عاطملا  یبا  نب  دیوس  ینعی  باحصا  زا  رفن  نیرخآ  دندنام  راوتسا  دهع  نیا  رب  دنور و  نادیم 

کی دودـح  رد  گرزب ، نآ  دـجنگب  روصت  رد  هک  دوب  نآ  زا  رت  نیگنـس  دوب ، هدـش  دراو  ماما  كرابم  بلق  رب  نونک  ات  هچنآ  ـک  ـش بـی 
ار ییادج  تخـس  تاظحل  هدـش و  رـضاح  اهنآ  ـر هـمـه  ـس يالاب  دوب ، هدـید  مشچ  هب  ار  دوخ  نارای  نیرتهب  زا  رفن  هاجنپ  تداهـش  زورمین 

ناـنچمه دـشک و  شود  رب  ار  ینارگ  جـنر  نینچ  راـب  تسناوت  یم  ع )  ) نیـس ما حـ ـ ما حور  یگرزب  هب  یحور  اـهنت  يرآ  دوب  هدرک  لـمحت 
. دراذگن بقع  هب  یماگ  یتح  دتسیاب و  نانمشدربارب  رد  راوتسا  تماق و  تسار 

ربکا یلع  تداهش 

هب یناوج  شاـب  دـهاش  ـو  تا ـهـ لا راـب  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  تشادرب ، اـعد  هب  تسد  ماـما  درک  تکرح  نادـیم  يوس  هب  نسح  نب  یلع 
هب میدش  یم  تربمایپ  رادـید  قاتـشم  هاگره  ام  تسادـخ ، لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  تریـس  تروص و  رظن  زا  هک  دور  یم  موق  نیا  يوس 

. میتسیرگن یم  وا  هرهچ 
تشگ و یم  رب  هلمح  راب  رهزا  سپ  درک و  یم  هلمح  یپایپ  تشاد  او  هجـض  هب  ار  هفوک  رکـشل  هک  دیگنج  نانچ  دمآ  نادـیم  هب  ربکا  یلع 

؟ يراد یسرتسد  بآ  يا  هعرج  هب  ایآ  ـت ، سا هدروآ  رد  ياپ  زا  ارم  شطع  هدرک و  ما  هتسخ  حالس  ینیگنس  ناج  ردپ  تفگ  یم 
رد اـت  درک  یم  هلمح  هراـبود  وا  يوش و  یم  باریـس  ادـخ  لو  ـ ـسر ـت  ـسدزا يدوز  بـه  نک ، ربص  نم  زیزع  دومرف : یم  باوج  رد  ماـما  و 

. دندرک شا  هعطق  هعطق  ریشمش  اب  تفرگ و  ار  وا  رود  نمشد  دندز ، شرس  رب  يا  هبرض  تیاهن 
یم دـناسر و  یم  تمالـس  تسادـخ کـه  لوسر  مدـج  نیا  ظفاحادـخ ، ناج  ردـپ  دز : دایرف  دـید  تداهـش  لاح  رد  ار  دو  نو خـ عـلـی چـ

هک یموق  رب  ادخ  تنعل  دومرف : هاگنآ  درک  هراظنار  شا  هرا  هراپ پـ ندب  دمآ ، یلع  رـس  يالاب  ص )  ) نیـسح ماما  باتـشب  ام  يوس  هب  دیوگ 
نادیهش هزانج  ع )  ) نیسح ماما  ایند  رـس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  هآ ! دنروسج  ادخ  لوسر  تمرح  نتـسکش  رد  ردقچ  نانیا  مرـسپ ، تشک ، ارت 

رکیپ دومرف : دـناوخارف و  ار  یمـشاه  ناـناوج  ور  نیا  زا  تشادـن  ار  شناوج  ندیـشک  لـغب  رد  باـت  اـما  ، دور یم  همیخ  دوـخ بـه  اـبلاغ  ار 
[ . 112  ] دیرب همیخ  هب  دیرادرب و  ار  ناتردارب 

نسح نب  مساق  تداهش 

دربن هزاجا  ناشیا  زا  هدیسر و  ترضح  روضح  هب  تسا  هدیسرن  غولب  دح  هب  زونه  هک  یناوجون  ص ،)  ) یبت ما حـسـن مـجـ ـ ما ـم پـسـر  سا قـ
، دهد یم  هزاجا  وا  هب  ماما  دسوب  یم  ار  دوخ  يو  يا عـمـ ـ پو ـت  سد دنک و  یم  رارصا  مساق  دراد  یم  زاب  ار  وا  ترـضح  یلو  دهاوخ ، یم 

. دنتفا یم  نیمز  رب  بات  یب  هک  دنیرگ  یم  نانچود  ره  دشک و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  تکرح  زا  لبق  یلو 
رد يریـشمش  دیـشخرد ، یم  هام  هراـپ  نوچ  شتروص  هک  دـمآ  نادـیم  هب  یناوج  دـیوگ : یم  ـالبرک  هع  ـ قاو خرو  ـلـم مـ ـس حـمـیـد بـن مـ

. دوب هراپ  شپچ  ياپ  شفک  دنب  هک  منک  یمن  شومارف  ودوب  هدیرب  اهنآ  زا  یکی  دنب  هک  تشاد  اپ  رد  نیلعن  یتفج  نت و  رب  ینهاریپ  تسد ،
؟ هچ يارب  هّللا  ناحبس  متفگ  منک  هلمح  وا  هب  مهاوخ  یم  تفگ : يدزا  دعس  نب  رم و  عـ

. تسا سب  وا  يارب  دنا  هتفرگ  ار  وا  رود  هک  یهورگ  نیا  منک ، یمن  دنلب  شیوس  هب  تسد  دنزب  ارم  ناوج  نیا  رگا  ادخ  هب 
نیمز هب  تروص  هب  مساق  تخاون  شقرف  رب  ریـشمش  اب  اـت  تشادـن  رب  وا  زا  تسد  تخاـت و  وا  رب  درک و  مهاوخ  اد حـمـلـه  بـه خـ گـفـت :

!. ناج ومع  دز : دایرف  داتفا و 
دعس نبورمع  يوس  هبری  ـ ـش ـمـ ـش درک  هلمح  نیگمـشخ  ریـش  نوچ  دناسر و  نادیم  هب  ار  دوخ  يراکـش  زاب  دننام  هـ ص )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما

وا تاجن  يارب  هفوک  رکشل  درک  اهر  ار  وا  ترضحو  دیشک  يدایرف  ورمع  دش  ادج  جنرآ  زا  شتـسد  درک و  رپس  ار  دوخ  تسد  وا  دیـشک ،
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ار دوخ  ياهاپ  مساق  هداتسیا و  مساق  رس  يالاب  هک  مدید  ار  نیسح  تسشن  ورفرابغ  یتقو  دندرک  هل  دوخ  نابـسا  ياپ  ریز  ار  وا  یلو  دندمآ 
. دشک یم  نیمز  هب 

يدوس تلا  ـی بـه حـ لود ـ هد تباوج  اـی  دـهدن ، تباوج  یلو  یناوـخب ، ار  وا  وـت  هک  تسا  نارگ  تیوـمع  رب  ادـخ  بـه  دو : ـ مر تر فـ ـ ـض حـ
[ . 113  ] دروآ ادهش  همیخ  هب  ار  وا  دیشک و  شوغآ  رد  ار  مساق  كاپ  رکیپ  هاگنآ  تشک  ارت  هک  یموق  داب  رود  دشخبن 

لضفلاوبا ترضح 

دنزرف ص )  ) سابع ترـضح  تسا  ص )  ) سابع لضفلاوبا  هرهچ  البرک ، هعقاو  رد  هرهچ  نیرت  ناشخرد  ص )  ) یلع ـیـن بـن  ـس زا حـ پـس 
. تسا ص )  ) نیسح ماما  ردارب  و  ص )  ) نینمؤملاریما

ساـپ هب  اـج  نیا  رد  ـت  ـشاد عمج  شیوخ  رد  ار  یناـسنا  تـالامک  لـئاضف و  ماـمت  دوـب و  هلاـس  تداهـش 34  ماگ  بـه هـنـ تر  ـ ـض نآ حـ
. مینک یم  هدنسب  تسا  هداد   ? خر البرک  هعقاو  رد  هک  ترضح  نآ  زا  تلیضف  دنچ  رکذ  هب  وا  يالاو  تیصخش  تشادگرزب 

همان ناما 

مکح تفر و  گـ ص )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما اب  گنج  هب  یعطق  میمـصت  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  کیرحت  هب  دا  ـ یز هّللاد بـن  ـی کـه عـبـیـ ما هـنـگـ
رد لضفلاوبا ،) ردام   ) نینبلا ما  ياـه  هدازردارب  زا  مازح  نب  ـمـحـل  لا یبا  نب  هّللادـبع  دـناسرب ، ـالبرک  هب  اـت  داد  رمـش  تسد  هب  ار  گـنج 

هّللادبع تشون  یناما  وا  هتساوخ  هب  زین  دایز  نبا  دسیونب و  يا  همان  ناما  نینبلا  ما  نارـسپ  يارب  تساو  دایز خـ نبا  زا  وا  دوب  رـضاح  سلجم 
هک نیا  نودب  ناراو  ـ گرز نآ بـ دیـسر  شناردارب  و  ص )  ) سابع تمدخ  دمآ و  البرک  هب  وا  داتـسرف  البرک  هب  شمالغ  طسوت  ار  همان  نا  ـ ما
[ . 114  ] تسا رتهب  هیمس  هداز  ناما  زا  ادخ  ناما  میرادن ، امش  ناما  هب  يزاین  ام  وگب  ناسرب و  مالس  ار  ام  ییاد  دنتفگ : دنریگب  وا  زاار  همان 

. دنهد یم  حیجرت  نامدرمان  رانک  رد  یگدنز  رب  ار  يدرمناوج  تزع و  هیاس  رد  گرم  هک  دندرک  تباث  هلی  ـ سو ـن  ید و بـ

ددجم ناما 

وا برع  فرع  رد  تهج  هب هـمـیـن  تسا ، یبالک  زین  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  تسا و  بالک  هفیاط  زا  لـضفلاوبا ، رداـم  نینب  ـ لا ما  با  جـنـ
ناگدازرهاوخ دز : دایرف  هدرک  کیدزن  ص )  ) نیسح ماما  ها  ـ گودرا هب  ار  دوخ  رمش  مرحم ، مهن  زور  دیآ  یم  رامش  هب  لضفلاوبا  ییاد  زین 

؟ دنیاجک نم 
نیـسح ماما  یلو  دنتـسناد ، یمن  خساپ  روخ  رد  ار  ادن  نیا  بحاص  اهنآ  دندرک  يراددوخ  وا  هب  نداد  خساپ  زا  تسخ  نینبلا نـ ما  نادـنزرف 

. تسامش ياه  ییاد  زا  یکی  تسا ، قساف  دنچ  ره  وا  دیهدب ، ار  شباوج  : دومرف (ص )
؟ یهاوخ یم  هچ  داد : خساپ  ص )  ) ساب عـ

. دیهدن نتشک  هب  نیسح  ناتردارب  اب  ار  دوخ  دیریذپبار و  دیزی  تعاط  دیناما ! رد  امش  نم ! ناگدازرهاوخ  يا  تفگ :
ناما رد  (ص ) ادخ لوسر  هداز  هک  یلاح  رد  یهد ، یم  ناما  ار  ام  وت  دـنک ، تنعل  ار  تناما  ارت و  ادـخ  دـنتفگ  شباوج  رد  ناراوگرزب  نآ 

[ . 115  ] تسین

ملع

یماگنه تسا و  یقاب  رکشل  نایک  تسا  زازتها  رد  يرکشل  مچرپ  هک  ینامز  ات  تسا و  رکشل  نایک  اقب  هناشن  ملع  میدق ، يا  رد جـنـگ هـ
هک دارفا  نیرت  عاجـش  تسد  هب  مچرپ  هشیمه  ته  هب هـمـیـن جـ دوـش  یم  بوـسحم  هدروـخ  تسکـش  رکـشل  دوـش ، نوگنرـس  مچرپ  هک 
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، دحا ردب ، نوچ  (ص ) ادخ لوسر  تاوزغ  رثکا  رد  لیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  هداد  دنراد  خسار  يا  هدـیقع  گنج  فدـه  انبم و  هب  تبـسن 
[ . 116  ] دوب نینمؤملاریما  تسدرد  مالسا  مچرپ  ربیخ ، نینح و 

مادک ره  دنتـشاد و  روضحدر  هنحـص نـبـ رد  شراوگرزب  باحـصا  و  ص )  ) نیـسح ماما  ناردارب  زا  يدادعت  هک  ـی  لا رد حـ ارو  ـ ـشا زور عـ
درف نیرت  هتـسیاش  تهج  ره  زا  وا  هک  ارچ  داد ، ص )  ) سابع تسد  هب  ار  شرکـشل  مچرپ  ماما  دنتفر ، یم  رامـش  هب  ناعاجـش  هرمز  زا  دوخ 

[ . 117  ] دوب ماقم  نیا  يارب 

يراکادف نامیپ 

هدنکارپ بش  یک  ـ یرا رد تـ تساوخ کـه  اهنآ  زا  تشادرب و  ار  دوخ  تعیب  باحصا  تیب و  لها  زا  ص )  ) نیسح ما  ـ ما ارو ، ـ شا ـب عـ ـش رد 
؟ مینک نینچ  ارچ  تفگ : ص )  ) نیسح ماما  باوج  رد  وا  دوب  سابع  درک  يرادافو  راهظا  هک  یسک  نیتسخن  دنوش 

؟ مینامب هدنز  وت  زا  دعب  هک  نیا  يارب 
[ . 118  ] دندرک يرادافو  راهظا  ینایب  هب  مادک  ره  باحصا  هک  دوبوا  زا  سپ  درواین و  ار  زور  نآ  ادخ 

اقس

يایرد لد بـه  ـا  هرا ص)بـ  ) سا عـبـ دوب ، هتسب  شتیب  لها  باحـصا و  ماما و  يور  هب  ار  بآ  هنادرمناوجان  ـه  فو ـکـر کـ ـش ـی کـه لـ ما ـ یا رد 
[ . 119  ] دنداد بقل  اقس »  » ار ترضح  نآ  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  درک و  باریس  ار  ترضح  نآ  باحصا  لها و  دز و  رطخ 

راک هاگره  دنتخات ، یم  هفوکرکشل  بلق  هب  نید  میرح  زا  عافد  رد  ص )  ) نیسح ماما  يافو  اب  باحصا  هک  یماگنه  ارو نـیـز  ـ شا زور عـ رد 
رکشل داد و  یم  رطخ  هب  نت  وا  تاجن  رد  هک  دوب  سابع  نیا  دمآ ، یم  راتفرگ  نمشد  هرـصاحم  هقلح  رد  دش و  یم  راوشد  اهنآ  زا  یکی  رب 

[ . 120  ] درک یم  هدنکارپ  ار  هفوک 
مه دومرف : دـید ، هداتفا  نوخ  رد  ار  وا  هک  یماـگنه  دـمآ و  نارگ  تخـس  ص )  ) نیـسح رب  شتداهـش  هک  دوب  تلیـضف  همه  نیا  رطاـخ  هب 

[ . 121  ] مدش هراچیب  تسکش و  مرمک  نونکا 

يرای بلط  تساهنت ، نیسح  ماما 

اب داتـس و  ـ یا ناد  ـط مـیـ ـسورد تفاین  يروای  شیوخ  فارطا  رد  ناکدوک  نانز و  زج  درک ، هاگن  هچ  ره  دـنام و  اـهنت  ص )  ) نیـس ما حـ ـ ما
؟ دنک عافد  (ص ) ادخ لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  دومرف : دنلب  يادص 

؟ دسرتب ادخ  زا  ام  دروم  رد  هک  تسه  یتسرپادخایآ 
؟ دسرب ام  دایرف  هب  هک  تسه  یسر  دایرف  ایآ 

.؟ دنک يرای  ار  ام  یهلا  شاداپ  راظتنا  هب  هک  تسه  یسک  ایآ 
[ . 122  ] تساخرب مرح  نانز و  زا  يراز  نویش و  يادص  هک  دوب  اجنیا  و 

زابرس نیرخآ 

منک یظفاحادخ  وا  اب  ات  دیروای  ـ بار یلع  مکچوک  لفط  دومرف : داتـسیا و  همیخ  رد  رب  تشگزاب ، هاگ  همیخ  هب  نادیم  زا  ص )  ) نیـسح ماما 
دج تماـیق  رد  اـهنآ  مصخ  هک  یموق  نیا  رب  ياو  دومر : ـی فـ مو دیـسوب  یم  داـهن ، شیوـخ  نماد  رد  ار  وا  دـنداد  ترـضح  هب  ار  كدوـک 

تسـشن و رغـصا  یلع  يولگ  رد  ریت  تفرگ  هناـشن  ار  وا  يولک ، يدـسا  لـهاک  نب  ـلـۀ  مر دوـب حـ هدـیمرآ  ردـپ  نماد  رد  كدوـک  تسوـت 
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. دیرب رسارس  ار  شیولگ 
یکچوک ربق  ریـشمش  فالغاب  دـش  هدایپ  هاگنآ  دیـشاپ  نامـسآ  فرط  هب  درک و  رپ  نوخ  زا  تفرگ ، رغـصا  يولگ  ریز  رد  تسد  ترـضح 

[ . 123  ] درپس كاخ  هب  تخاس و  نیگنر  شیوخ  نوخ  هب  ار  كدوک  دنک ،

نادیم هب  ور  ماما ،

رکشل لباقم  رد  هک  یلاح  ردو  دیـشک  رب  ریـشمش  بسا ، رب  راوس  درک  ینابرق  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  زابرـس  نیرخآ  یتقو  ص )  ) نیـسح ماما 
:. دناوخ یم  زجر  دوب  هداتسیا  هفوک 

غارچ ام  تسا و  ناگتـشذگ  نیرتر  هک بـ تسادخ  لوسر  مدج  ممـشاه ، لآ  زا  یتریـس  وکین  یلع  دـنزرف  هک  ار بـس  را مـ ـتـخـ فا «هـمـیـن 
ام نایم  رد  ادخ  باتک  دوش  یم  هدـناوخ  رایط  هک  تسارفعج  میومع ، تسا  دـمحا  نمادـکاپ  رتخد  مردام ، منیمز  يور  رد  ادـخ  ناشخرد 
زا ار  دوخ  ناتـسود  هک  مییام ، رثوک  ضوح  نابحاص  مییادـخ  ناما  قئالخ  نایم  ردام  تسام  نایم  رد  یهلا  یحو  تیادـه و  هدـش و  لزاـن 

[ . 124  ] دنراکنایز ام  نانمشد  دنمتداعس و  ام  نارادتسود  تمایقرد  مینک  یم  باریس  نآ 

نادیم رد  ماما 

نیا هب  دـش و  یم  هتـشک  ، داهن یم  اپ  شترـضح  فاصم  هب  سک  ره  دـیبلط و  یم  زراـبم  ناـنچمه  نادـی  نا مـ رد مـیـ ص )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما
، دوب یلاخ  وا  دروامه  يدرم  دوجو  زا  هک  رکشلدی  نو کـشـ كاخ و خـ هب  رباربان  دربن  کی  رد  ار  رکشل  ناعاجـش  زا  يدایز  رامـش  بیترت 

. دروآ هلمح  ع )  ) هّللادبعابا مایخ  تمس  هب  دز و  رود  هنادرمناوجان 
هدازآ ایند  نیا  رد  لقاال  ، دیسرت یم  تمایق نـ زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفس ! یبا  لآ  ناور  يا پـیـ ـمـا  ـش ياو بـر  دروآر : دا بـ ـ یر تر فـ ـ ـض حـ

. دیشاب دوخ  ناگتشذگ  نوچ  دیتسه  برع  دییوگ  یم  هکنانچ  رگا  دیشاب ،
.؟ تسیچ تروظنم  دز : دایرف  رمش 

ممرح محازم  نادان  ناشکرـس  نیا  دیراذگن  ما ، هدنز  نم  ات  دنرادن  یهانگ  نانز  نم  اب  امـش  مگنج و  یم  امـش  اب  نم  میو  مـی گـ دو : ـ مر فـ
. دنوش

مدوخ ناج  هب  دـیرآ ، شدوخ  هب  يور  دـیرادب و  شمرح  زا  تسد  داد : ناـمرف  شباحـصا  هب  تسا ، یقح  رب  هتـساوخ  نیا  شـمـر گـفـت :
[ . 125  ] تسا یمیرک  دروامه  وا  هک  دنگوس 

هرصاحم

دنتخیرگ یم  تسار  ـپ و  چزا اهنآ  درک و  یم  هلمح  اهنآ  هب  شترـضح  دندرب  موجه  وا  رب  فرط  ره  زا  دندرک و  هرـصاح  ار مـ تر  ـ ـض حـ
هدشن هدید  عاجش  راد و  دوخ  لد ، يوق  وا  نوچ  دشاب  هدش  هتشک  شنارای  تیب و  لها  نادنزرف ، همه  هک  يا  هدروخ  تسکـش  زگره  يرآ 

[ . 126  ] تسا

بآ لابند  هب 

موجه رکـشل  تخات ، بسا  تارف  يوس  هب  هک  راـب  ره  یلو  دـناسرب ، تارف  هب  ار  دوخ  درک  یم  یعـس  درب  لا نـ رد حـ ص )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما
[ . 127  ] درک رود  بآ  زا  ار  وا  دروآ و 
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نوخ باضخ 

رب نوخ  دی  ـ ـش نور کـ ارر بـیـ ترـضح تـیـ تسـشن  شا  ینارون  یناشیپ  رب  تسج و  افج  نامک  زا  يریت  دوب  دربن  لاح  رد  نادـیه  ـ ـش رالا  سـ
نوچ هاگنآ  مشک  یم  هچ  تشک  رـس  ناگدـنب  ـن  یا زا  وت مـی بـیـنـی  اهلاراب  تشادرب : اعد  هب  تسد  دـش  يراج  شکراـبم  شیر  هرهچ و 

سکره هب  شریـشمش  تخیرگ  یم  شغیت  مد  زا  دـشاب  هداتفا  نآرد  گرگ  هک  زب  يا  نا گـلـه  ـ نو نمـشد چـ درک و  هلمح  نیگمـشخ  ریش 
شفیرـش مسج  رب  یگتـسخ  ات  درک  یم  هلمح  نانچمه  وا  دـیراب و  یم  شفیرـش  مسجرب  ناراب  نوچ  ریت  داـتفا و  یم  كاـخ  رب  دیـسر  یم 

دروآ الاب  ار  شنهاریپ  ـد  ـش يرا  شا جـ هر  نو بـر چـهـ هرابود خـ دـندز  شحورجم  یناشیپ  هب  یگنـس  دـیاسایب  یمد  اـت  داتـسیا  دـش  هریچ 
نآ راچان  دوب  هتفر  شیپ  شا  هنیس  قمع  ات  یلو  دروآ  نوریب  ار  ریت  تساوخ  یم  دندز  شمکش  رب  هبعـش  هس  يریت  دریگرب  هرهچ  زا  نوخات 

. دش يراج  نادوان  نوچ  نوخ  دیشک و  نوریب  رمک  نایم  زا  ار 
ار ادخ  لوسر  مدج  مهاوخ  یم  : دومرف دیلام  تروص  رس و  رب  درک و  رپ  رگید  یتشم  دیشاپ و  نا  ـمـ سآ ـت و بـه  فر ـ گر نو بـ زا خـ مـشـتـی 

[ . 128  ] منک تاقالم  نوخ  باضخ  اب 

دصقم کیدزن 

هزین و ریت و  زا  شفیر  ـ ـشر داتـسیا پـیـکـ دوخ  ياج  رد  دیـشک و  گنج  زا  تسد  دوب  هدـش  ناوتان  ـم  خز تر  زا کـثـ ص )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما
یمرب دـندرک  یم  هدـهاشم  ار  وا  لاح  هک  یماگنه  ـی  لو ـد ، ند ـ ـش هجاوم  شترـضح  اب  هلمح  دـصق  هب  يدایز  دارفا  دوب  هراپ  هراـپ  ریـشمش 

هب رمش  تبقاع  دنام  دکار  گنج  نانچمه  يدایز  تدم  دریگب  هدهع  هب  ار  ربما  ـد پـیـ نزر هانگ کـشـتـن فـ تساوخ  یمن  سک  چیه  دنتشگ 
سنا نب  نانـس  ـک تـمـیـمـی ، یر ـ ـش نب  ۀعرز  دنتفرگ  ار  وا  رود  نادرمناوجان  زا  یهورگ  ار  وا  دیـشکبدیتسه  هچ  رظتنم  دز : هرعن  شدارفا 
[ . 129  ] داتفا نیمز  هب  نیز  يور  زا  كاپ  رکیپ  نآ  دندز و  شفیرش  مسج  رب  تخس  يا  هبرض  مادک  ره  يرم ، بهو  نب  حلاصو  یعخن 

نمشد هیرگ 

همیخ زا  ص )  ) یل ـیـد عـ شرر ـتـ خد بنیز  دمآ ، یم  شفیرش  رکیپ  رب  یتبرض  فرط  ره  زا  دوب  راتفرگ  نم  ـ ـشد هر  ـ ـصا رد مـحـ ص )  ) ما ـ ما
ابا رمع ! يا  دومرف : داتفا  دعس  رمع  هب  شمشچ  دمآ  یم  نی  ـ مز نا بـر  ـمـ سآ شاک  يا  دومرف : داتسیا  نادیم  نایم  رد  هتشگ  رـس  دمآ  نوریب 

.؟ ینک یم  هراظن  يا و  هداتسیا  وت  دنشک و  یم  ار  هّللادبع 
[ . 130  ] دنادرگ رب  ار  شیوخ  تروص  درواین  بات  ار  بنیز  تلاح  يرا شـد ، ـن سـعـد جـ بر نا عـمـ زا چـشـمـ ـک  شا

تداهش

مسج نانچ  هزین ، اب  دمآ  هرابود  نان  دیشک سـ نوریب  دوب  هتسشن  شفیرش  يولگ  رد  هک  ار  يریت  تسشن  دش  دنلب  داتفا ، نیمز  رب  ص )  ) ما ـ ما
تـسد رد  رجنخ  یلوخ  نک  ادـج  ار  شرـس  تفگ : یحبـصادیز  یلوخ بـن یـ هب  هاگنآ  دـیطلغ  كاخ  رد  شترـضح  هک  درزآ  ار  شفیرش 

[ . 131  ] درک ادج  ار  شکرابم  رس  دش و  هدایپ  بسا  زا  دوخ  نانس  تشگزاب  داتفا و  شمادنا  رب  هزرل  یلو  تفر ، شیپ 

مزراوخ بیطخ  تیاور  هب  ماما  تداهش 

یم ناهد  رد  ار  شنابز  زا تـشـنـگـی  ترـضح  دندمآ ، شرـس  يالاب  نانـس  رمـش و  دو  هدا بـ ـتـ فا ـیـن  مز يور  (ص ) اد لو خـ ـ ـسر ـد  نزر فـ
سک ره  هب  تسا و  رثوک  یقاس  تردپ  ییوگ  یمنوت  رگ  مـ بار ! وبا تـ رـسپ  يا  تفگ : دیبوک و  شکرابم  هنیـس  رب  دگل  اب  رمـش  دـناخرچ 

تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  ع)و   ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 73زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


درک و عانتما  نانـس  نک  ادـج  ار  شرـس  تفگ : نانـس  هب  هاـگنآ  يوش  باریـسوا  تسد  هب  اـت  ربص کـن  دـهدب  رثوک  بآ  زا  دراد  تسود 
ترـضح درب  رجنخ  هب  تسد  تسـشن  ماما  كرابم  هنیـس  رب  دـش  نیگمـشخ  رمـش  دـشاب  نم  مصخ  ربماـیپ  تماـیق  رد  مهاوخ  یمن  تفگ :

.؟ یشک یم  ارم  هک  متسیک  نم  یناد  یمن  دومرف : دز  يدنخبل 
هناکاب یب  یلو  یف ، ـطـ ـص ـ مد تدج مـحـمـ تساضترم و  یلع  تردـپ  تسارهز ، همطاف  تردا  مـ ـمـت ، ـسا ـنـ ـش ـی مـی  بو بـه خـ گـفـت :

[ . 132  ] درک ادج  ار  شکرابم  رس  تیاهن  رد  تفرگریشمش و  تابرض  ریز  ار  ترضح  فیرش  مسج  دیشک و  ریشمش  هاگنآ  مشک  یم  ارت 

البرک رد  دیهش  يوناب 

هناعاجـش دمآ ، نادیم  هب  شرهوش  اروشاع  زور  دوب  هدـمآ  البرک  هب  هفوک  زا  شرـسمه  هارمه  یبلک ، رمع  نب  هّللاد  ـر عـبـ ـس ـب هـمـ هو ما 
. تشک ار  رفن  دنچ  ات  دیگنج  یم 

كاپ ـه  یرذ هار  رد  ـت  یاد مردا فـ ردـپ و مـ تفگ : شرهوش  هب  باطخ  دـیود  نادـیم  يوس  هب  تشادر و  ار بـ يا  دو خـیـمـه  ـب عـمـ هو ما 
وت اب  ات  مدرگ  یمن  زاب  همیخ  هب  مسق  ادخ  هب  داد : خـساپو  درک  عانتما  وا  یلو  دـنادرگرب ، اه  همیخ  هب  ار  وا  تساوخ  هّللادـبع  گنجب  ربمایپ 

. موش هتشک 
يارب بهو  ما  تسین  بجاو  نانز  رب  داهج  درگ ، رب  دـهد ، ریخ  شاداپ  هداوناخ  امـش  هب  ادـخ  دومرف : دز  ـش  یاد ـ ـص ص )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما

. تشگزاب همیخ  هب  ماما  زا  تعاطا 
یم درتس و  یم  شکرابم  هرهچزا  كاخ  تفگ و  یم  نخس  وا  اب  تسشن  دمآ  شرس  يالاب  بهو  ما  دیسر ، تداهش  هب  ات  دیگنج  شرهوش 

. داب تیاراوگ  تشهب  تفگ :
دیسر تداهـش  هب  شرهوشرانک  رد  تشرـس  كاپ  نآ  دز و  وا  رـس  رب  يدومع  اب  مالغ  داتـسرف  وا  يوس  ار بـه  ـش  مال ـد غـ ید ار  وا  شـمـر 

[ . 133]

جارات تداهش ، زا  دعب  عیاقو 

ار شسابل  حالـس و  دندش و  عم  شکاپ جـ رکیپ  درگرب  نامدرمان  زا  يا  هدع  دمآ ، لئان  تداهـش  ضیف  هب  ص )  ) یلع ـیـن بـن  ـس نو حـ چـ
ناشرس زا  ار  نانز  ياهرداچ  یتح  درب ، جارات  هب  ار  مرح  لها  لاوما  مامت  درب و  شروی  مرح  مایخ  هب  رکشل  هاگنآ  دندرک  تمسق  دوخ  نیب 

[ . 134  ] دنتشادرب
درک وا  هب  ور  همطاف  دنک  یم  هیرگ  لاح  نامه  رد  دریگ و  یم  وا  زا  ار  ص )  ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  تالآ  تنیز  هک  ـد  ند ـ ید ار  يدر  مـ

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  دومرف : و 
.؟ منکن هیرگ  یهاوخ  یمو  منک  یم  تراغ  ار  ادخ  لوسر  رتخد  تفگ :

. رادب راک  نیا  زا  تسد  تسا  نینچ  هک  لاح  دومرف :
[ . 135  ] درک دهاوخ  ار  راک  نیا  يرگید  منکن  تراغ  نم  رگا  هک  تسا  نآ  زا  مساره  تفگ :

یساسا لماع 

هدرک و بصغ  ار  مالـسار  ـبـ ما تفالخ پـیـ بصنم  یگتـسیاش ، مدع  مغر  یلع  هیما  ینب  نادناخ  دش  ثعاب  ـلـی کـه  ما ـن عـ یر ـی تـ ـسا ـ ـسا
ربمایپ تاشرافـس  مامت  مغر  یلع  یگتـسیاش و  مامتاب  ادـخ  لوسر  نادـنزرف  تیب و  لها  لباقم ، رد  دـننارب و  مکح  مالـسا  ناهج  رب  اهلاس 

. دوب نامز  نآ  مدرم  یهاگآان  تلاهج و  دنوش ، اه  يوما  تراغ  لتق و  هسیسدراتفرگ و  دنوش و  هدز  رانک  یسایس  هنحص  زا  ص )  ) مرکا

تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  ع)و   ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 73زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


ار تلاهج  لماع  ناوت  یم  حوضو  هب  دیـشک ، نیـسح  ماما  اب  گنج  هنحـص  هب  ار  هفوک  مدرم  هک  یلماوع  مامت  رانک  رد  ـال  ـ بر ـعـه کـ قاو رد 
. درک هدهاشم 

اهنآ رثکا  دـندوب ، هدرک  هبرجتزین  ار  وا  نانمـشد  دنتخانـش و  یم  یبوخ  هب  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  هفوک  مدرم  هک  یلاـح  رد  هنومن  ناون  بـه عـ
رمع هک  يروط  هب  دنگنج ، یم  ادـخ  نانمـشد  اب  هدرک و  تکرـش  سدـقم  داهج  کی  رد  دـندرک  یم  نامگ  هیما ، ینب  تاغیلبت  ریثات  تحت 
راوس ادخ ! رکـشل  يا  دهد : یم  ادن  هفوک  رکـشل  نایم  رد  هلمح  نامرف  ناونع  هب  اعوسات  ـر  ـص رد عـ مدرم ، لطاب  لایخ  نیا  رب  هیکت  اب  دعس 

نیـسح ماما  نتـشک  دش  رـضاح نـمـی  سک  چیه  هک  میدید  تشذگ  هک  یتایاور  رد  نینچمه  [ 136  ] داب هدژ بـهـشـت  ار مـ ـمـا  ـش دیوش 
ربمایپ تمایق  رد  میهاوخ  یمن  دنتف : ـت مـی گـ ـساد لو خـ ـ ـسر میرح  هب  زواجت  وا  نتـشک  دنتـسناد  یم  هک  ارچ  دریگ ، هدـهع  هب  ار  (ص )

رگا دـندرگ  یم  ناـمگ  لاـح  نیا  اـب  دـندوب و  هدرک  مهارف  ار  شتداهـش  تامدـقم  مدرم  نی  هک هـمـ تسا  یلاـح  رد  نیا  دـشاب  اـم  مصخ 
رارق شترـضح  يور  رد  ور  تمایق  زور  رد  هک  درادن  یلیلد  دنمالـسا و  ربمایپ  وریپ  ناملـسم و  مه  زاب  دنریگن  هدـهع  هب  ار  هبرـض  نیرخآ 

. دنریگ

اه همیخ  تراغ 

دیمح دشکب ، ار  وا  تفرگ  میمصترمش  دوب  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  (ص ) داجس ماما  دش  مرح  ياهرداچ  دراو  هفوک  هتخیسگ  ماجل  رک  لـشـ
یسک سپ  نیا  زا  تفگ  وا  دنوش  رود  اهرداچ  زا  نایهاپس  دادروتـسد  دیـسر و  دعـس  نبا  ات  تفگ  نخـس  وا  اب  دناسر و  ار  دوخ  ملـسم  نب 

[ . 137  ] دندادن سپ  يزیچ  نایتراغ  یلو  دهد ، سپ  هتفرگ  مرح  لها  زا  هچ  ره  سک  ره  دوشن و  رامیب  ناوج  نیا  محازم 

نیسح ماما  تداهش  زا  دعب  عیاقو 

ادهش رکیپ 

هب ناشیاهسابل  هدش و  ادج  ند  زا بـ ناشیاهرـس  دوب  هدیمرآ  مرگ  ياه  كاخ  يور  رب  كاپ  رکیپ  ود  داتفه و  نونکا  تفرگ  نایاپ  جـنـگ 
دعـس نب  رمع  دیـشک  یم  هلعـش  ناـنچمه  ترارـش  یلو  ، دوب هتفا  تسد یـ تساوخ  یم  هچ  ره  هب  نونکا  زوت  هنیک  نمـشد  دوب  هتفر  تراـغ 

دنتخات ادهش  كاپ  رکیپ  رب  بسا  رب  راوس  دندمآ ، شیپ  بلطواد  رف  هد نـ دزا  ند حـسـیـن بـتـ بسا بـر بـ تسا  رضاح  یسک  هچ  دز : دایرف 
[ . 138  ] دندرک درخ  اهبسا  مس  ریز  ار  ادخ  نادرم  نیرتهب  ياهناوختسا  و 

دیشروخ ریسم 

[ . 139  ] دناسرب دایز  نب  هّللادیبع  هب  ات  درپس  یلوخ  هب  ار  ادهشلا  دیس  كراب  ـن سـعـد سـر مـ با ارو  ـ شا زور عـ عـصـر 

مایپ زاغآ 

رکـشل ياه  هتـشک  مهدزا  ـ یزور دنام  البرک  رد  ص )  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  زور  کی  ینعی  مرحم  مهدزای  زور  ات  دعـس  عـمـر بـن 
لسغ نودب  ارحص  رد  ار  شنارای  و  ص )  ) نیسح هزا  ـی جـنـ لو دندرک ، نفد  ار  اهنآ  دندناوخ و  زامن  اهنآ  رب  دندرک ، يروآ  عمج  ار  هفوک 

[ . 140  ] دندرب هفوک  فرط  هب  دوخ  اب  ار  ص )  ) نیسح ماما  نارتخد  نارهاوخ و  نانز و  دندرک و  اهر  نفک  و 

هفوک رد  يربک  بنیز  هبطخ 
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نیا اب  یلو  دوب ، هدش  روجنر  يرامیب  تدش  زا  (ص ) داجس ماما  دندرک  هفوک  دراو  نار  ـیـ ـسا ـنـد  نا ار هـمـ (ص ) اد لو خـ ـ ـسر ـل بـیـت  ها
. دندوب هدرک  ریجنز  لغ و  رد  ار  وا  لاح 

شوماخ در کـه  هرا کـ ـ ـشا مدر  هب مـ نینمؤملاریما  رتخد  يربک  بنیز  دـنداد  رـس  يراز  نویـش و  ناریـسا  ناوراـک  ندـید  اـب  ـه  فو مدر کـ مـ
:. دوشگ نخس  هب  نابز  بنیز  داتفا و  ادص  زا  اهگنز  دمآ و  دنب  اه  سفن  هرابکی  دیشاب ،

. داب شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  دورد  ار و  ادخ  ساپس 
؟ دینک یم  هیرگ  ایآ  زاب ! هلیح  راکم  مدر  يا مـ ـه ! فو ـل کـ ها يا 

یم مه  زا  راترات  سپـس  هتفات ، مکحم  ار  دوخ  هتـشر  هک  دـیتسه  ینز  دـننام  لثم  رد  امـشدری  مارآ نـگـ ناتیاه  هلان  دابم ، کـشخ  ناتکـشا 
يزیچ هنانمـشد  ینیچ  نخـس  نازینک و  یـسولپاچ  داسف و  ربکت و  فال و  زج  ایآ  دـیا ، هدرک  داسف  زیوآ  تسدار  ناتیاهدـن  ـ گو ـ ـس دلـسگ 

؟ تسه امش  رد  يرگید 
، باذـع رد  تخیگنارب و  ار  ادـخ  مشخ  هک  دیداتـسرف  شیپ  يا  هشوت  دوخ  يارب  دـینام ، یم  هدودـنا  ربق  رب  هرقن  هبورکاخ و  هزبس  هب  اـمش 

.؟ دینک یم  يراز  هیرگ و  ایآ  دیدش  هنادواج 
یم هنوگچ  دوشن  كا  ـ پد ـ با ات  هک  یگنن  دـش ، راع  گنن و  ناتبیـصن  هک  دـیدنخب  مک  دـییرگب و  رایـسب  دـیا  هیرگ  هتـسیاش  ادـخ  بـه  يرآ !

رد عجرم و  اه  ینادرگرـس  رد  هکنآ  دیا ، هتـشکار  یتش  ناناوج بـهـ دیـس  ایبنا ، متاخ  دنزرف  هک  دـییوشب  دوخ  نماد  زا  ار  گنن  نیا  دـیناوت 
ادخ و تمحر  زا  دیـشاب  رود  دیتفرگ  شود  رب  ار  یهانگ  راب  هچ  دو  ـ با ـمـ ـش يا  ـ یو نا گـ ـ بز نشور و  لیلد  هکنآ  دوب ، امـش  هانپ  اه  یتخس 

دوخ يارب  ار  راگدرورپ  مشخ  دـیدرک ، ینایزرپ  يادوس  دـش ، هدـیرب  اه  تسد  دـیماجنا ، يدـیمون  هب  ناتی  ـعـ ـس دا  نا بـ ـیـبـتـ ـص يدوباـن نـ
. دش یمتح  امش  رب  تلذ  يراوخ  دیدیرخ و 

هچ دیتخیر و  ینوخ  هچو  دیدیـشک  نوریب  هدرپ  زا  ار  ینیـشن  هدرپ  هچ  دیتفاکـش و  ادخ  لوسر  زا  يرگج  ـیـد چـه  ناد مـی  ـمـا ! ـش ياو بـر 
هچنآ دـنوش  ناریو  اههوک  درادرب و  فاکـش  نیمزو  نا  ـمـ ـسآ هدـنامن کـه  يزیچ  دـیدش  بکترم  یتشز  رایـسب  راک  دیتسکـش  ار  یتمرح 

نامـسآ زا  رگا  دیراد  تفگـش  ایآ  هدرک  رپ  ار  اهنامـسآ  نیمز و  هک  گرزب  نانچ  تسا و  موش  تشز و  ژک ، دب ، راوشد ، گرزب ، دـیدرک 
. تسین يروای  زور  نآ  رد  ار  امش  تسا و  رت  هدننکراوخ  ترخآ  باذع  انامه  درابب و  نوخ 

تـسا هاگ  نیمک  رد  دراد و  تصرف  ماقتنا  يارب  هشیمه  تسا و  رود  هب  يراکباتـش  زا  یلاعت  يادخ  هک  دزاس  رور نـ ار مـغـ ـمـا  ـش مـهـلـت 
[ . 141]

دایز نبا  سلجم 

دنخبل دنراذگب  شلبا  ـقـ مرد ار  ص )  ) نیـسح ماما  رـس  تفگ  هاگنآ  داد  ماع  راب  تسـشن و  خاک  رد  دایز  نبا  دـندروآ  هفوک  هب  ار  ناریـسا 
! ییابیز ياهنادند  هچ  تفگ : یم  دز و  یم  شترضح  ياهنادند  هب  تشاد  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  درگ و  یم  هاگن  ماما  فیرش  رس  هب  نانز 
هب رادرب  اهبل  نیا  زا  ار  تبوچ  دز : دایرف  درک  هدهاشم  ار  هنحص  نیا  یتقو  دوب ، هدش  ریپ  نونکا  هک  (ص ) ادخ لوسر  یباحص  مقرا  نب  دیز 
نبا داد  رـس  نویـش  تفگ و  ار  نیا  دیـسوب  یم  ار  اـهنآ  هک  مدـید  اـه  بل  نیا  يور  رب  ار  ادـخ  لوسر  ياـه  بلراـب  دـنچ  مناد  یم  ادـخ نـ

. مدز یم  ار  تندرگ  يدوب  هدشن  ریپ  رگا  ادخ  هب  دنک  نایرگ  ار  تنامشچ  ادخ  تفگدایز :
ار همطاف  رـسپ  دـیت ، ـ ـس یناگدرب بـیـش نـیـ سپ  نیا  زا  برع ! تعامج  يا  تفگ : یم  دـش ، یم  جراـخ  سلجم  زا  تسا  ـ خر زا جـا بـ ـد  یز
هب هکنآ  داب  رود  ادخ  تمحر  زا  دریگ ، یم  یگدنب  هب  ار  ناترارـشا  دشک و  یم  ار  ناتنابوخ  وا  دیداد ، هناجرم  رـسپ  هب  ار  تراما  دیتشک و 

[ . 142  ] دهد اضر  تلذ  گنن و 
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دایز نبا  سلجم  رد  بنیز 

دراو یتـقو  دوـب  هد  ـیـ ـشو ـ پار شیاهـسابل  نیرت  هنهک  س )  ) بنیز دـندرک  داـیز  نبا  سلجم  دراو  ار  ص )  ) نیـسح ماـما  ناـکدوک  نا و  ـ نز
. دندز هقلح  وا  درگ  رب  شنازینک  تسشن و  يا  هشوگ  رد  سانشان  دش  سلجم 

؟ تسیک نز  نیا  تفگ : دایز  ـن  با
. تسا ارهز  همطاف  رتخد  س )  ) بنیز نیا  تفگ : یسکدادن  باوج  س )  ) بنیز یلو  دیسرپ ، هراب  هس  هرابود و  دادن  خساپ  بنیز 

. درک بیذکتار  ناتیاعدا  تشک و  ار  امش  درک ، ناتیاوسر  هک  ار  ادخ  ساپس  تفگ : هدرک و  س )  ) بنیز هب  ور  دایز  نبا 
هک تسا  قساف  اهنت  درک ، كاپ  يدیلپ  زا  تشاد و  یمارگ  (ص ) دمحم شربمایپ  هلیسو  هب  ار  ام  هک  ار  ادخ  ساپ  ـ ـس دو : ـ مر فـ س )  ) ـنـب یز

. دوش یم  بیذکت  هک  تسا  رجاف  دوش و  یم  اوسر 
.؟ درک تنادناخ  ردارب و  اب  ادخ  هک  ار  يراک  يدید  هنوگچ  تفگ :

هب دندمآ  شیوخ  هاگلتق  هب  مه  اهنآ  دوب و  هدرک  ردقم  ناشیارب  ار  تداهـش  ادخ  هک  دـندوب  یناسک  اهنآ  مدـیدن ، ییابیز  زج  نم  دو : ـ مر فـ
تیازع هب  تردام  تسیک ، نآ  زا  يزوریپ  هاگنآ  نیبب  دیـشک  دهاوخ  همکاحم  هب  درک و  دـهاوخ  عمج  اج  کی  رد  اهنآ  اب  ارت  ادـخ  يدوز 

!. هناجرم رسپ  دنیشنب 
. دراد ار  شناج  دصق  ییوگ  هکنانچ  دش ، رو  هلعش  مشخ  زا  دایز  نبا 

. دوش هذخاؤم  دیابن  شیاه  هتفگ  رطاخ  هب  تسا  نز  نیا  ریما ! يا  تفگ : ثیرح  نب  ورمع 
. داد افش  ار  مبلق  ادخ  تنادناخ ، درمتم  نایصاع  زواجتم و  نیسح  نآ  نتشک  اب  تفگ : دایز  نبا 

هشیر یتسکش و  ار  میاه  هخاش  ، يدرک ریسا  ار  منادناخ  یتشک ، ار  مگرزب  مدوخ ، ناج  هب  دومرف : ـسـت  یر ـکـسـت و گـ ـش ـش  لد ـنـب  یز
. يا هتفرگ  افش  تسا  نیا  رد  وت  يافش  رگا  يرآ  يدیرب  ار  ما 

. دوب فاب  عجس  رعاش و  مه  شردپ  دفاب ، یم  هیفاقو  عجس  شردپ  لثم  مه  نیا  تفگ : دایز  نبا 
نوریب نابز  زا  هک  تسا  هنیـس  شتآ  نیا  مراد ، يراتفرگ  منک  یفاب  عجـس  مناوتن  هک  نیا  هزادـنا  هب  نم  هچ  یفاـب  عجـس  ار بـه  نز  دو : ـ مر فـ

[ . 143  ] دزیر یم 

دایز نبا  سلجم  رد  داجس  ماما 

.؟ یتسیک وت  تفگ : دایز  نبا  دندرک  ایز  نبا  سلجم  دراو  ار  (ص ) داجس ماما 
. منیسح نب  یلع  نم  دومرف :

. تشکن ار  نیسح  نب  یلع  ادخ  رگم  تفگ :
. دنتشک ار  وا  مدرم  هک  متشاد  یلع  مان  هب  يردارب  دومرف :

.؟ تشک ار  وا  ادخ  تفگ :
. دریم یمن  ادخ  تساوخ  نودب  سک  چیه  دریگ ، یم  ار  اهناج  ادخ  گرم ، تقو  يرآ ، دومرف :

. دنشکب ار  وا  داد  روتسد  دمآ  مشخ  هب  دایز  نبا 
، يدشن باریـس  ام  نوخ  زاایآ  ام ! نوخ  نتخیر  تسا  سب  دایز ! رـسپ  يا  دومرف : درک ، ترـضح  نآ  ندرگ  رد  تسد  س )  ) يربک ـنـب  یز

. شکب وا  اب  مه  ارم  مهد  یم  دنگوس  تیادخ  هب  يراد ، نامیا  رگا 
ارم نتشک ، اب  دایز  رسپ  يا  : دومرف هدرک  دایز  نبا  هب  ور  هاگنآ  میوگب  ینخـس  وا  اب  ات  شاب  تکاس  ناج  هم  عـ دو : ـ مر فـ (ص ) دا ـجـ ـس ما  ـ ما
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. تسا تداهش  رد  ام  يراوگرزب  ام و  تداع  ندش  هتشک  هک  یناد  یمن  ینک و  یم  دیدهت 
، دوش هتـشک  وا  اب  دراد  تسود  هک  مناد  یم  ادخ  هب  يدنواشیوخ ، تسا  يزیچ  بجع  تفگ : دـعب  تسیرگن  ود  نآ  ـی بـه  تد دا مـ ـ یز ـن  با

[ . 144  ] دینک شیاهر 

ین رب  دیشروخ 

یهاگ ار  ادهش  فیرش  ياهرسدایز  نبا  روتسد  هب  تدم  نیا  رد  دنتشاد  هگن  هفوک  رد  هدشن  طبض  خیرات  رد  هک  یتد  يار مـ ار بـ نار  ـیـ ـسا
[ . 145  ] دندناخرچ یم  فارطا  لیابق  هفوک و  ياه  هچوک  رد  ین  يور  رب  دندرک و  یم  بصن  خاک  هاگرد  رب 

ماش هار  رد 

. دتسرفب ماش  هب  اراهنآ  دوب  هداد  روتسد  وا  هب  دیزی  دوب و  هدرک  فیلکت  بسک  دیزی  زا  ادهش  ياهرس  ناریسا و  هرابرد  دایز  نبا 
ما ـ ما ندر  ـت و گـ ـسدر ریجنز بـ لـغ و  داـیز  نبا  روتـسد  هب  دـندرک  هداـمآ  ماـش  تمـس  هب  تکرح  يارب  ار  (ص ) ادـخ لوـسر  تیب  لـها 
نب رح  رک  یهدنامرف  هب  یهورگ  هارمه  دندرکراوس و  نارت  کشخ شـ ياه  نالاپ  رب  لمحم  نودب  ار  نارتخد  نانز و  دنداهن و  (ص ) داجس

. دندرب ماش  هب  لزنم  هب  لزنمو  رهش  هب  رهش  رافک  ناریسا  دننامه  دنداد و  تکرح  سیق 
[ . 146  ] تفگن نخس  هارمه  نارومام  اب  هملک  کی  یتح  ماش  ات  هفوک  زا  (ص ) داجس ماما 

ماش هزاورد  رب  ناریسا  ناوراک 

اب تخرد  رپ  مدید  يرهش  : دیوگ دوخ مـی  دش ، ماش  دراو  سدقملا  تیب  ترایز  هار  رد  ـت ، ساد لو خـ ـ سر با  ـحـ صا زا  يد  ـ عا سـهـل سـ
فد هک  مدید  ار  هدنزاون  نانز  دندوب  رورس  ینامداش و  مرگ  مدرم  هدش ، هتسب  نیذآ  ابید  ياه  هدرپ  اب  رهش  راوید  رد و  ناوارف  ياهرابیوج 

دندوب تبحص  لوغـشم  هک  مدروخرب  یهورگ  هب  میناد  یمن  ام  هک  دنراد  يدیع  ماش  لها  ایوگ  متفگ : دوخ  اب  دنزاون  یم  تسد  رد  لبط  و 
.؟ میناد یمن  ام  هک  دیراد  يدیع  امش  ایآ  متفگ :

. ییآ یم  بیرغ  رظن  هب  دنتفگ :
. مناد یم  ار  وا  ثیداحا  هدید و  ار  ادخ  ربمایپ  هک  متسه  يدعاس  لهس  نم  يرآ 

.؟ درب یمن  ورف  ار  دوخ  لها  نیمز  دراب و  یمن  نوخ  نامسآ  زا  ارچ  مینک ، یم  بجعت  لهس  يا  دنتفگ :
.؟ هدش هچ  رگم 

. دنروآ یم  هیده  قارع  زا  ار  ص )  ) نیسح رس  لهس  يا 
؟ دننک یم  ینامداش  مدرم  نیا  دنروآ و  یم  ار  نیسح  رس  بجع !

.؟ دنوش یم  دراو  هزاورد  مادک  زا 
. تاعاس هزاورد  زا 

هتـشادرب و ار  شا  هزین  كون  هک  مدـید  ار  يراوس  دـش ، نایامن  يرگید  زا  سپ  یکی  اهمچرپ  هک  میدوب  وگتفگ  نیمه  رد  ام  دـیو : مـی گـ
هب ار  دوخ  دنیآ  یم  شیاسآ  لیاسو  نودـب  نارتش  کشخ  نالاپ  رب  راوس  نانز  شرـس  تشپ  هدز و  نآ  رب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  هیبش  يرس 

. مدناسر نز  نیلوا 
.؟ یتسه هک  وت  مرتخد   ـ

. منیسح رتخد  هنیکس  نم   ـ
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؟ تسا هتخاس  نم  زا  يراک  ایآ 
. متسه تدج  باحصا  زا  دعس  نب  لهس  نم 

. دنرادرب مشچ  (ص) ادخ لوسر  مرح  زا  دننک و  هاگن  نآ  هب  مدرم  ات  دربب  رتولج  ار  رس  ـن  یا راد بـگـو  هز  ـن نـیـ یا يا سـهـل بـه 
. متفر راد  هزین  کیدزن 

.؟ يریگب رانید  دصراهچ  یهاوخ  یم  ایآ   ـ
.؟ یهاوخ یم  هچ  لباقم  رد   ـ

. ربب نوریب  نانز  نایم  زا  ار  رس  نیا   ـ
[ . 147  ] مداد وا  هب  ار  رانید  دص  راهچ  نم  تفر و  ولج  راد  هزین 

قشمد دجسم  رد  ناریسا 

رد دنداد  اج  عماج  دجس  يا مـ رب پـلـه هـ ینعی  ناریسا  هاگیاج  رد  ار  ناشیا  دندش ، قشمد  دجسم  دراو  تیب  لها  نار  ـیـ سا ناورا  ـتـی کـ قو
امش نادرم  تسد  زا  ار  اهرهش  تشک ، ار  امـش  هک  ارادخ  ساپـس  تفگ : هدرک  کیدزن  (ص ) داجـس ماما  هب  ار  دوخ  يدرم  ریپ  ماگنه  نیا 

. درک طلسم  امش  رب  ار  دیزی  نینمؤملاریما ، تخاس و  هدوسآ 
.؟ يا هدناوخ  نآرق  خیش  يا  دومرف : (ص ) داجس ماما 

. ما هدناوخ  يرآ   ـ
يدزم امـش  زا  متلاسر  رطاخ  هب  نم  وگب  ربمایپ ! يا  ینعی : یبرقلا ،» یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  : » يا هدـناوخ  ار  هیآ  ـن  یا ـا  یآ  ـ

[ . 148  ] دیزرو تدوم  نم  ناشیوخ  هب  هکنیا  زج  مهاوخ ، یمن 
. میتسه ربمایپ  ناشیوخ  نامه  ام  خیش  يا 

هدرک هدارا  دنوادخ  ینعی : «، اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنا  : » يا هدناو  ار خـ ـه  یآ ـن  یا ـا  یآ ـیـخ ! ـش يا 
[ . 149  ] دیامن هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  تسا 

. ما هدناوخ  يرآ   ـ
. هدش لزان  ناش  هرابرد  هیآ  نیا  هک  میتسه  یتیب  لها  نامه  ام   ـ

. داتسیا تکاس  نانچمه  یتدم  دش و  نامیشپ  دوخ  هتفگ  زا  درم  ریپ 
یم يرازیب  دمحم  لآ  نانمـشدزا  منک و  یم  هبوت  نادـناخ  نیا  اب  ینمـشد  زا  نم  اهلاراب ! تفگ : هتـشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  رـس  تب  ـ قا عـ

. میوج

دیزی سلجم  رد  نیسح  ماما  رس 

رـس و هب  یهاگن  دوب  هتـسشن  تخ  رب تـ هنادنمزوریپ  دیزی  دنداد  رارق  دیزی  لباقم  رد  الط  زا  یتشط  رد  ار  ص )  ) نیـسح ما  ـ ما كرا  سـر مـبـ
ردام زا  مردام  تسا ، رتهب  دـیزی  ردـپ  زا  مردـپ  تفگ  یم  ، درک یم  تاهابم  نم  رب  صخـش  نیا  تفگ : تخادـنا و  سلجم  لها  هب  یهاگن 
مردپ تفگ  یم  هک  نیا  داد ، نتشک  هب  ار  وا  هک  دوب  تاهابم  نیمه  مرتهب و  دیزی  زا  مدوخ  تسا و  رتهب  دیزی  دج  زا  مدج  تسا ، رتهب  دیزی 

رتهب دیزی  ردام  زا  مردام  تفگ  یم  هک  نیا  درک و  مکح  نم  ردپ  عفن  هب  ادخ  تیمکح ، هیـضق  رد  دنناد  یم  همه  تسا  رتهب  دیز  ردـپ یـ زا 
تـسا رتهب  دیزی  دجزا  مدـج  تفگ  یم  هک  نیا  دوب و  رتهب  نم  ردام  زا  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  تسا  یتسرد  فرح  مدوخ  ناج  هب  تسا 
یـشان اجنیا  زا  ایوگ  مرتهب  دیزی  زا  مدوخ  تفگ  یم  هک  نیا  یلو  دناد ، یم  دوخ  زا  رت  ار بـهـ ربمایپ  دراد ، نامیا  تمایق  ادـخ و  هب  سک  ره 
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ره زا  یهد و  یم  یهاوخب  سک  ره  هب  تردـق  هطلـس و  یئوت  یقیقح  کلام  اـهلا  راـب  وگب  : » دوب هدـناوخن  ار  نآرق  ـه  یآ ـن  یا هک  دـش  یم 
[ . 150 « ] ییاناوت راک  ره  رب  وت  تسوت و  تسد  رد  ریخ  يریگ  یم  یهاوخب  سک 

یـساسا نکر  هس  دـنتفرگ ، شیپ  دوـخ  نداد  هوـلج  قـحرب  هئربـت و  يارب  ص )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ  هـیما  ـتـی کـه بـنـی  ـسا سـیـ
:. تشاد

ناونع ار بـه  ص )  ) ـسـیـن حد ـتـنـ شاد یعس  اهنآ  مال  ـ سا ـل  صا و  ص )  ) مر ـ کا ـبـر  ما زا پـیـ ص )  ) ما حـسـیـن ـ ما با  ـ ـس ندر حـ اد کـ جـ 1 ـ 
هب يررض  چیه  وا  نتشک  نیا  ربانب  تسا ، هدش  هتشک  وریگرد  تقو  تموکح  اب  یصخش  ضارغا  يانبم  رب  هک  دننک  یفرعم  يداع  یصخش 

. درادن مالسا  ربمایپ  مالسا و  اب  وا  نیلتاق  هطبار 
رد هچ  رگا  ترـضح  نآ  نیلتاق  نیاربانب  دننک  دنتـسم  یهلا  تاردـقم  هب  ار  ص )  ) نیـسح ماما  ندـش  هتـشک  البرک و  يارجام  هک  ـن  یا 2 ـ 

نیـسح ماما  دوخ  یلـصا ، راکهانگ  دـندوب و  ردـقو  اضق  يارجا  لماع  تقیقح  رد  یلو  دـندوب ، هدـش  بکترم  ار  یتشز  رایـسب  لمع  رهاظ 
. دوب هدش  هعقاو  نیا  داجیا  ثعاب  دوخ  تکرح  اب  هک  دوب  (ص )

. دنهد هولج  رصقمار  دایز  نبا  هفوک و  مدرم  هدرک ، ییاضران  راهظا  هثداح  نیا  زا  دیزی  صخش  اصوصخم  اه  يوما  هک  نیا  3 ـ 
هدنام یقاب  (ص ) ادـخ لوسر  نامز  زا  مالـسا  دالب  رانک  هشوگ و  رد  هک  یـسانشرس  لاجر  تیب و  لها  هناروزم ، تسایـس  ـن  یا ـل  با رد مـقـ

:. دوخ ياه  يریگ  عضوم  رد  دندوب ،
کلام نب  سنا  مقرا ، نب  دیزالثم  دننک  حیرشت  مدرم  يارب  ار  مالسا  لصا  اب  ص )  ) نیسح ماما  تبـسن  طابترا و  ـد  ندر ـعـی مـی کـ ـس الوا 

ماما هب  ادـخ  لوسر  دـیدش  هقالع  زا  ـد و  ندر ضار کـ ـتـ عاد ـ یز داـیز و یـ نبا  سلجم  رد  (ص ) ادـخ لوسر  باحـصا  زا  یملـسا  هزرب  وبا  و 
ماما قیثو  طابترا  فلتخم  احنا  هب  دنک ، یم  داریا  قشمد  دجسم  رد  يا کـه  ـطـبـه  خرد (ص ) دا ماما سـجـ دنیوگ و  یم  نخس  ص )  ) نیسح

[ . 151  ] دراد یم  نایب  ار  مالسا  ناکرا  اب  ص )  ) نیسح
رد ار  نآرق  فیرش  تایآ  زادیز  تافیرحت یـ دنرادرب و  هدرپ  ناراکتیانج  لباقم  رد  یهلا  تمکح  شنیرفآ و  يراج  ياه  تن  زا سـ ـیـا : نا ثـ

دنک و یم  حیرـشت  ار  راکتیانج  لاهما  تنـس  دیزی ، سلجمرد  ير  بنیز کـبـ هنومن  ناونع  هب  دننک  دزـشوگ  مدرم  هب  البرک  هعقاو  رب  قیبطت 
[ . 152  ] دیامن یم  دیکات  ربکا  یلع  شردارب  تداهشرد  مدرم  تلاخد  رب  دایز ، نبا  باوج  رد  داجس  ماما 

نبا هب  يا  هراشا  چیه  نودب  هدشداریا  ماش  رد  هک  ینانخس  رد  اذل  دننک و  اشفا  هثداح  نیا  رد  ار  هیما  ینب  نادناخ  دیز و  ـت یـ لا ـ خد ـثـا : لا ثـ
. دننک یم  یفرعم  تیانج  نیا  میقتسم  لوئسم  ار  دیزی  هفوک ، مدرم  دایز و 

دشن و تسایـس  نیا  قی  ـ قد يار  ـ جا قفوم بـه  زگره  ینطاب ، تقامح  یتاذ و  تثابخ  تلع  هب  دیزی  هک  دش  لفاغ  دیابن  زین  هتکن  نیا  زا  هت  ـبـ لا
يدونشخ ینامداش و  راهظا  ص )  ) نیسح ماما  ندش  هتشک  زا  هدرک و  هراشا  مالسا  ربمایپ  اب  دوخ  ینمشد  هب  دوخ  نانخس  رد  ررکم  روط  هب 

نانآ تموکح  راموط  تخاس و  وربآ  یب  اوسر و  ار  هیما  ینب  تموکح  ع ،)  ) تیب لها  ياه  يرگنشوررا  رد کـنـ هک  دوب  رما  نیمه  دومن و 
. دیچیپ مهرد  ار 

هزربوبا

ماما نادند  بل و  هب  نارزیخ  بوچ  اب  دیزی  دندوب  رـضاح  سلجم  رد  ماش  ناگرزب  دوب  دیزی  لباقم  رد  ص )  ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما كرا  سـر مـبـ
اب دـیزی ! يا  وت  رب  ياو  دز : داـیرف  دوب  ـر  ـضا ـجـلـس حـ مرد اد ، لوسر خـ یباحـص  یملـسا ، هزربوبا  تفگ ، یم  هدوـهیب  نانخـس  دز و  یم 

؟! ینز همطاف مـی  رسپ  نیسح ، نادند  رب  بوچ 
تنعل ار  ناشلتاق  ادخ  ، دنتشهب ناناوج  رالاس  ود ، نیا  دیوگ  یم  دکم و  یم  ار  نسح  شردارب  وا و  نادند  بل و  ادخ  لوسر  هک  مدیددوخ 

. دنک
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[ . 153  ] دندرب نوریب  سلجم  زا  ناشک  ناشک  ار  وا  داد  روتسد  دش و  نیگمشخ  وا  نانخس  زا  دیزی 

دیزی سلجم  رد  داجس  ماما 

سلجم دراو  ار  ص )  ) نیس ما حـ ـ ما ناکدوک  نانز  داجس و  ماما  داد  روتسد  درک و  توعد  ار  ماش  فارشا  داد و  بیترت  ـی  ـس ـد مـجـلـ یز یـ
ناشن دیزی  زا  ار  وا  ترفن  يرازیب و  هک  دناوخ  رعش  دنچو  تفرگ  رارق  دیزی  يوربور  (ص ) داجس ماما  دنتسیرگن  یم  اهنآ  هب  راضح  دندرک 

:. دهد یم 
میرادرب رازآ شـمـا  زا  ـت  ـسدا دیهد و مـ رازآ  ار  ام  امئاد  امـش  ای  مینک ، ناتمارتحا  ام  دینک و  تناها  ام  هب  امـش  هک  دیـشاب  هتـشادن  راظتنا  »

«. مینک یمن  شنزرس  دیرادن  تسود  ار  ام  هک  نیا  زا  ار  امش  سپ  میرادن  تسود  ار  امش  ام  هک  دناد  یم  ادخ 
هک درک  نانچ  وا  اب  مه  ادخدیگنج  نم  اب  مبـصنم  رـس  رب  تفرگ و  هدـیدن  ارم  قح  درک ، محر  عطق  نم  اب  تردـپ  یلع ! يا  تف : ـد گـ یز یـ

. يدید
رد دـیآ ، دوجو  هنحـص  هب  هک  نآ  زا  لبق  دـسرب ، امـش  هب  ناشناج  هیحان  زا  ای  نیمز  رد  هک  یتبیـصم  ره  اـما  دـناوخ : ار  هیآ  نیا  باوج  رد 

[ . 154  ] تسا هدش  تبث  یباتک 
ردب و گنج  رد  تسا  هدوب  نم  ناردپ  تسد  رد  تراما  توبن و  هشیمه  يوش  دـلوتم  وت  هک  نآ  زا  لبق  رخـص ! دـنه و  هیواعم و  رـس  يا پـ

یم شود  هب  ار  رافک  ياه  مچرپ  وت  ردپ  دـج و  هک  یلا  ـ حرد دوب ، بلاطیبا  نب  یلع  نم  دـج  تسد  رد  ادـخ  لوسر  مچرپ  بازحا  دـحا و 
بکترم یهانگ  هچ  نم  ناگدازومع  ناردارب و  تیب و  لـها  ردـپ و  هب  تب  ـ ـس ـ نو يا  هدر  هچ کـ ینادـب  رگا  دـیزی ! يا  وت  رب  ياو  دندیـشک 

رس هک  تسا  راواز  نیا سـ ینک  یم  يراز  نویـش و  دوخ  لاح  هب  يراذگ و  یم  نابایب  ياهکاخ  ربرـس  يزیرگ و  یم  ـهـا  هو هب کـ يا ، هدش 
.؟ تسادخ لوسر  هعیدو  وا  هک  یلاح  رد  دوش ، بصن  ناترهش  هزاورد  رب  همطاف  یلعرسپ و  نیسح 

[ . 155  ] يوش يراوخ  تمادن و  نیرق  تمایق  زور  رد  هک  شاب  رظتنم  دیزی  يا 

رفک راهظا 

ار وا  یقیقح  تیـصخشدنتسناوت  یم  یتحار  هب  شارت ، خیرات  نادزم  هب  ملق  درک ، یم  توکـس  البر  ـعـه کـ قاو درو بـا  ـ خر رد بـ ـد  یز ـر یـ گا
هبنپ شیاه  هتـشر  مامت  دـش  ثعاب  تفرگ و  وا  زاار  تصرف  نیا  ـد  یز یلهاج یـ عبط  یلو  دـننک ، یفخم  یلعج  تایاور  زا  يا  هدرپ  سپ  رد 

. دوش ادج  نیما  ینابر  ياملعزا  سیون  خیرات  ناریگب  دزم  باسح  ات  دش  يزرم  دوش و 
يارب دحا  رد  ار کـه  يرا  ـعـ ـشاو دز  یم  نیـسح  ماما  نادند  بل و  هب  نارزیخ  بوچ  اب  دوب ، دیزی  لباقم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  فیر  ـ ـش سـر 

:. دناوخ یم  نتشیوخزا  تیب  دنچ  بیکرت  اب  دوب ، هدش  هدورس  نیملسم  تسکش  زا  یماکداش 
يداش زا  دـندید و  یمام  تابرـض  ندـمآ  دورف  زا  ار  جزخ  هلیبق  يراز  دـندش ، هتـشک  ردـب  گـنج  زور  رد  نا مـن کـه  ـ گرز شا بـ يا کـ »
هفیاط میدـش  باسح  یب  میتشک و  ار  اهنآ  نارتهم  ناگرز و  ردـب بـ گنج  ياج  هب  دـیزی ! يا  دازیرم  تسد  دـنتفگ  یم  دـندز و  یم  داـیرف 

ار دمحا  ياهراک  ماقتنا  رگا  متسین ، قدنخ  نامدود  زا  نم  هدشن  لزانو  هدماین  نامـسآ  زا  ير  هن خـبـ رگو  دندرک ، يزاب  تنطلـس  اب  مشاه 
[ . 156 « ] مریگن شنادنزرف  زا 

دیزی سلجم  رد  يربک  بنیز  هبطخ 

نیب گنج  دیزی  و  ع )  ) نیسح ماما  نیب  گنج  هک  دش  مولعم  ناگمه  رب  تخاس و  راکـشآ  ار  دوخ  نورد  تقیق  ـد حـ یز ـی کـه یـ ما هـنـگـ
:. دومرف تساخ و  اپ  هب  س )  ) يربک بنیز  تسا ، هدوب  رفک  نید و 
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تـشز راـک  هک  نا  ـ نآ ـبـت  قا عـ : » دومرف هک  تفگ  تسار  ناحبـس  يادـخ  داـب  شنادـناخ  وا و  لو  ـ ـسر اد بـر  دورد خـ ار و  اد  سا خـ سـپـ
نیمز و فارطا  هک  نونکا  ینک  یم  نامگ  ! دیزی يا  دنتفرگ » ازهتـسا  هب  دـندرک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  تسا  تشز  رایـسب  دـندرک ،

رادقم یب  ادـخ  دزن  ام  دنـشک ، یم  وس  ره  هب  راو  هدرب  ار  ام  هک  يا  هدومن  دودـسم  ام  رب  هراچ  هار  نانچ  يا و  هتـسب  ام  رب  ار  نامـسآ  قافآ 
زا يا ، هتخادـنا  ینی  هب بـ داـب  يزرو و  یم  ربکت  هک  يراد  ادـخ  دزن  هک  تسا  یـشزرارطاخ  هب  يزوریپ  نیا  یتـس و  مر هـ وت مـحـتـ هدـش و 

ناـمداش يا ، هـتفرگ  راـیتخا  رد  مـحازم  یب  ار  اـم  یهاـشداپ  کـلم و  هتــسارآ و  بـترم و  تیاـهراکو  تسوـت  ماـک  هـب  راــگزور  هـکنیا 
.؟ یلاحشوخو

:. دیامرف یم  یلاعت  يادخ  هک  يا  هدرک  شومارف  ایآ  رت ! هتسهآ  یکدنا 
دنوش بکترم  رتشیب  هانگ  هک  میهد  یم  نآ  يارب  طقف  ار  تلهم  نیا  تساهنآ ، عفن  هب  میهد  یم  ناشیا  هب  هک  یتله  ـد مـ نراد نار نـپـنـ ـ فا «کـ

(. 178 نارمع /  لآ  « ) تسا كاندرد  یباذع  ار  نانآ  و 
رد هدرک  ریـسا  ار  ادـخ  لوسر  نارتخد  یناشنب و  هدرپ  تشپ  ار  دوخ  نازینک  نانز و  هک  تسا  تلادـع  نیا  اـیآ  هد هـا ! ـ ـش دازآ  ـر  ـس يا پـ
هب هناگیب  یموق  دنرب و  يرهش  هب  يرهش  زا  ات  یهد  نانمـشد  تسد  هب  هدرک  راکـشآ  ار  ناشیاه  هرهچ  هتـشادرب و  ناشیا  زا  هدرپ  هک  یلاح 

. ینابیتشپ هن  هدنام  اهنآ  يارب  یتسرپرس  هن  هک  یلاح  رد  دنزود ، مشچ  اهنآ  هب  عیضو  فیرش و  کیدزن و  رود و  دننک و  هاگن  نانآ 
؟ دییور نادیه  نو شـ ـ خزا شتشوگ  دیشک و  نادند  هب  ار  ناکاپ  رگج  شردام  هک  تشاد  تاعارم  راظتنا  یسک  زا  ناوت  یم  هنوگچ 

.؟ درگن یم  هینک  ضغب و  مشچ  اب  ار  ام  هک  یسک  دنک  یهاتوک  هداوناخ  ام  ینمشد  رد  هنوگچ 
لها ناناوج  رالا  ـ ـس هّللاد  ابا عـبـ نادـند  بل و  هب  بوچ  اب  ینک  یم  راک  هچ  ینادـب  ینک و  هاـنگ  ساـسحا  هک  نآ  نودـب  زاـب  همه  نیا  بـا 
هیرذ نوـخ  نتخیر  اـب  هک  ییوـگ  یمن  ارچ  «! دـیز يا یـ داز  ـ یر تسد مـ دـنتفگ  یم  هداد  رـس  يداـش  داـیرف  : » ییوـگ یم  ینز و  یم  تشهب 

؟ یتخوس ار  نام  هشیر  يدرک و  ریذپان  جالع  ار  ام  مخز  ـمـطـلـب ، لاد لآ عـبـ زا  نیمز  ناگراتس  و  ص )  ) دمحم
؟ يا هتفگ  نخس  اهنآ  اب  هک  ینک  یم  نامگ  ینز و  یم  ادص  ار  دوخ  ناکاین  نونکا 

نخس نیا  دش و  یم  لال  تنابزو  يدرک  یمن  ار  راک  نیا  دوب و  هدش  ـتـت خـشـک  سد هک  ینک  یم  وزرآ  يور و  یم  نانآ  دزن  يدوز  هب 
ار ام  نایماح  تخیر و  ار  ام  نوخ  هک  یـسک  رب  ار  تمـشخو  ریگب  نارگمتـس  نیا  زا  ار  ام  ماقتنا  ناتـسب و  ار  ام  قح  ایادـخ  یتفگ ! یمن  ار 

لوسر هیرذ  نوخ  نتخ  ـ یر زا  را کـه  ـن بـ یا تـو بـا  يدرک ! هراپ  ار  دوخ  تشوگ  یتفاکشار و  دوخ  تسوپ  دنگوس  ادخ  هب  نک  لزان  تشک 
یم هتـشک  ادـخ  هار  رد  هکنانآ  نکم  نامگ  و  ، » يوش یم  دراو  وا  رب  يراد ، ندرگ  هب  شنت  هراـپ  ترتع و  تمرح  نتـسکش  و  ص )  ) ادـخ

(. 169 نارمع /  لآ  «) دنروخ یم  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  نانآ  هکلب  دنا ، هدرم  دنوش 
ندرگ رب  ار  وت  درک و  هتخادرپو  هتخاس  وت  يارب  ار  راک  هک  یـسک  نآ  وت و  مصخ  دمحم  تسا و  مکاح  دنوادخ  هک  سب  تیار  هـمـیـن بـ

رت و تسپ  امـش  زا  کی  مادک  هک  دوش  یم  هاگآ  تسا و  شاداپ  دب  نارگمتـس  شاداپ  هک  دیمهف  دهاوخ  يدوز  هب  دومن ، طلـسم  نیملـسم 
. تسا رت  فیعض  کی  مادک  رکشل 

شزرا اب  ار  تشهوکن  مزال و  ار  تندـیبوک  مناد و  یم  شزرا  یب  ار  وت  مه  زاب  میوگب  نخـس  وت  اب  نم  هک  هدـش  ثعاب  ایند  بئاـصم  ـر  گا
. نایرب لد  تسا و  نایرگ  مشچ  یلو  مرادن ، یساره  وت  تمشح  هاج و  زا  مرمش و  یم 

دکچ و یم  ام  نو  نا خـ ـتـ لا ـنـگـ چزا دنوش ، یم  هتشک  ناطیش  بزح  ناگدش  دازآ  تسد  هب  ادخ  بزح  نابیجن  هک  تسا  بیجع  را  ـیـ ـس بـ
. دنناطلغ یم  كاخ  رد  اهراتفگ  ودننک  یم  یشکرس  اه  گرگ  ار  كاپ  ياه  ندب  نآ  دزیر و  یم  ام  تشوگ  ناتناهد  زا 

ناگدـنب هب  ادـخ  دوب و  میهاوخوت  نایز  هب  ام  یباین ، ار  دوخ  لمع  زج  هک  اجنآ  رد  يدوز  هب  يا ، هتفرگ  تمینغ  ناونع  هب  ار  اـم  زورما  رگا 
. دنک یمن  متس  دوخ 

یهاوخ یم  هچ  ره  نک و  شال  یناوت تـ یم  هچره  ریگ و  راک  هب  يراد  هک  هلیح  ره  سپ  مراد ، هیکت  وا  رب  منک و  یم  ـت  یا ـکـ ـش اد  بـه خـ
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یمن ار  متس  نیا  گنن  یـسر و  یمن  ام  تیاهن  هب  یناری و  ار بـمـ ام  یحو  ینک و  وحم  اه  هرطاخ  زا  ار  ام  یناوت  یمن  ادخ  هب  نک ! شـشوک 
ناراکمتس رب  ادخ  تنتعل   » دنز یم  دایرف  يدان  زور کـه مـ نآ  كد و  ـ نا ـت  لود ما  ـ یا رایسب سـسـت و  وت  يار  ینک  كاپ  شیوخ  زا  یناوت 

. دیارگ یم  یناشیرپ  هب  تا  تیعمج  داب »
هک مهاوخ  یم  ادخ  زا  تمحر و  تداهش و  اب  ار  نامرخآ  راک  درب و  نایاپ  ترفغم  تداعـس و  اب  ار  ام  ناینیـشیپ  راک  ار کـه  اد  سا خـ سـپـ

لیکو نیرتهب  یفاک و  ام  يارب  ومه  تسا و  میحرو  نابرهم  وا  هک  دـشاب  وکین  یفلخ  ام  يارب  شدوخ  دـیازفیب و  دـنک و  لماک  ار  ناـشباوث 
:. دیوگب تسناوت  طقف  اسر  مالک  نیا  باوج  رد  دیزی  تسا 

ـت  سا ـسـتـه  یا نا شـ ـ نز زا  ـت کـه  سا يدا  ـ یر «فـ
[ . 157 « ] تسا ناسآ  رایسب  نارگ  هحون  رب  يرگ  ـه  حو نـ

تیب لها  لثم 

ضرع هدمآ  شیپ  ورمع  نب  لاهنم  دز  یم  مدق  قشمد  رازاب  رد  ع )  ) داجس ماما  يزور  دندرب  یم  رـس  هب  قشمد  رد  تیب  لها  هک  یما  ـ یا رد 
.؟ هّللا لوسر  نبای  يا  هنوگچ  درک :

يا دنتشاذگ  یم  هدنز  ار  ناشنا  ـ نزو دنتشک  یم  ار  ناشنارسپ  هک  میا  هدش  ناینوعرف  نایم  رد  لیئارـسا  ینب  لثم  ام  زورما  لاهنم ! يا  دومرف :
یم هتشک  هتفرگ و  رارق  مشخ  دروم  ص )  ) دمحم تیب  لها  ام  یلو  تسا  شیرق  زا  ص )  ) دمحم هک  دنک  یم  راختفا  مجع  رب  برع  لاهنم !

[ . 158  ] نوعجار هیلا  انا  هّلل و  انا  میوش 

قشمد دجسم  رد  داجس  ماما  هبطخ 

زا ات  داتـسرف  ربنم  هب  ار  یبیطخو  داد  بیترت  دجـسم  رد  یـسلجم  دیزی  دندرب  یم  رـس  هب  ماش  رد  ع )  ) نیـسح ماما  تیب  لها  هک  ـی  ما ـ یا رد 
. دنک ییوگدب  ع )  ) یلع شراوگرزب  ردپ  و  ع )  ) یلع نب  نیسح 

داجـس ماما  تفگ  هدوهیب  نانخ  ـ ـس هیواعم  شردپ  دیزی و  حدم  رد  تفگ و  ازـسان  راوگرزب  ود  نآ  هب  تسناوت  ات  تفر و  ربنم  هب  خـطـیـب 
يدـیرخ و ار  قولخم  ياـضر  یهلا ، مشخ  ياـهب  بـه  يا خـطـیـب ! وت  رب  ياو  دومرف : دروآرب و  گـناب  تشاد  روضح  سلجم  رد  هک  (ع )

ینانخـس مور و  اهبوچ  نیا  يالاب  رب  هدـب  هزاجا  نم  هب  دـیزی ! يا  دومرف : هدرک  دـیزی  هب  ور  هاـگنآ  يدرک  اـیهم  شتآ  رد  شیوخ  هاـگیاج 
اسب هچ  هدب  هزاجا  ار  وا  دنتفگ  وا  هب  مدرم  یلو  درک  تفلاخم  دیزی ، دشاب  یـشاداپ  رجا و  ار  سلجم  لها  دیآ و  شوخ  ار  اد  هک خـ میوگب 

. دشاب هتشاد  نتفگ  يارب  يزیچ 
. دمآ دهاوخن  نییاپ  دنکن  اوسر  ار  نایفسوبا  نادناخ  نم و  ات  دور  ربنم  هب  وا  رگا  تفگ : دیزی 

.؟ دیوگب دناوت  یم  هچ  وا  رخآ  دنتفگ :
. هتخیمآ رد  ناشناج  اب  شناد  ملع و  هک  تسا  ینادناخ  زا  وا  تفگ :

. دهد هزاجا  دش  راچان  دیزی  ات  دندرک  یم  رارصا  نانچمه  مدرم  یلو 
. دنایرگ ار  اهمشچ  دنازرلار و  اهبلق  هک  دناوخ  يا  هبطخ  هاگنآ  دروآ ، اج  هب  يادخ  شیاتس  ساپس و  تسخن  تفر  ربنم  تر بـه  حـضـ

:. تسا نیا  ترضح  نآ  تانایب  زا  یشخب 
توا و ـخـ ــس يرا و  ـ بدر ـ بو مـلع  اـم  هـب  مـیا : هتفاـی  يرترب  مدرم  ریاـس  رب  رگید  زیچ  تـفه  اـب  هدــش و  هداد  زیچ  ـش  ــش مدر بـه مـا  يا مـ
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قیدص تسام  زا  هدیزگرب  ص )  ) ربمایپ دمحماریز  مینارگد ، دمآ  رـس  دـنا و  هداد  ار  نینمؤم  بولق  رد  تبحم  تعا و  ـجـ ـش ـت و  حا ـ ـص فـ
ود تسام و  زا  ملاع  نانز  يوناب  لوتب  همطاف  تسام ، زا  لوسر  ادـخ و  ریـش  هزمح  تسام ، زا  راـیط  رفعج  تساـم ، زا  ع )»  » یلع  ) تما نیا 

ار مب  ـ ـس ـب و نـ ـس دسانـش حـ یمن  یـسک  ره  دسانـش و  یم  دسانـش ، یم  ارم  یـسکره  دنتـسه  ام  زا  یتشهب  ناناوج  ياقآ  تما  نیا  طـبس 
یم لمح  شیوخ  يادر  اب  ار  تاکز  هک  متـسه  ـی  ـس دنزرف کـ نم  میافـص ، مزمز و  دنزرف  نم  میانم ، هکم و  دنزرف  نم  میوگ : یم  شیارب 
رسپ نم  تفر ، هار  هنهرب  ياپ  ای  شفک  اب  هک  متسه  یسک  نیرتهب  رسپ  نم  دیشوپ ، سابل  ناهج  رد  هک  متسه  یـسک  نیرتهب  رـسپ  نم  درک 
یسک رسپ  نم  تفگ  کیبل  درازگ و  جح  هک  متسه  یسک  نیرتهبرسپ  نم  دروآ ، اج  هب  یعـس  درک و  فاو  ـتـم کـه طـ ـس یـسک هـ نیرتهب 

،ـ  درب ار  وا  هک  نآ  داب  هزن  مـ هدر شـد ـ  ـصـی بـ قا هب مـسـجـد  مارحلا  دجسم  زا  هک  متسه  یسکرسپ  نم  دش ، هدرب  اوه  هب  قارب  اب  هک  متسه 
نامک ود  هزادنا  هب  ات  دش  رت  کیدزن  کیدزن و  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  درب ، یهتن  ـمـ لا ةرد  ات سـ ار  وا  لیئربج  هک  متسه  یـسک  رـسپ  نم 

وا گرز بـه  ياد بـ متسه کـه خـ یسک  رسپ  نم  دش ، نامسآ  ناگتشرف  تعامج  ماما  هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم  تشاد ، ـلـه  ـصا رتمکای فـ
نم درک ، هزرابم  هّللا  الا  هلا  يایحا ال  هار  رد  هک  متس  رسپ کـسـی هـ نم  میاضترم ، یلع  رسپ  نم  میافطصم ، دمحم  رسپ  نم  داتـسرف ، یحو 
هلبق ود  هب  درک ، تعیب  رابود  درک ، ترجه  رابود  درک ، دربن  هزین  ود  اب  دیگنجریشمش ، ود  اب  ادخ  لوسر  باکر  رد  هک  متـسه  یـسک  رـسپ 

دیـس و نارفاک ، هدـن  ـ بو ناربماـیپ کـ ثراو  نینمؤم و  نیرتهب  رـسپ  نم  دـیزرون  رفک  هظحل  کـی  دـیگنج و  نی  رد و حـنـ رد بـ دروآ ، زاـمن 
زا نیسای و  لآ  زا  اوشیپ  نیرترب  مدرم ، نیرتروبص  ادخ ) فوخ  زا   ) ناگدننگ هیرگ  رـس  جات  نیدباع ، تینز  نیدهاجم ، ناناملـسمرالاس و 

. منایملاع راگدرورپ  لوسر  نادناخ 
ساره هب  دیزی  تساخر  زا مـجـلـس بـ يراز  هیرگ و  يادص  ات  نم ، نم ، دومرف  یم  دنار و  یم  نخس  دوخ  یفرعم  رد  نانچم  تر هـ ـ ـض حـ

. دش تکاس  ترضح  تفگ  ناذا  ترضح  مالک  نیب  رد  نذؤم  دیوگب ، ناذا  داد  روتسد  نذؤم  هب  دوش ، اپ  هب  یبوشآ  دیسرت  داتفا ،
ادـخ زا  يزیچ  دوش ، یمن  كرد  ساوح  اب  تسین ، هسیاـقم  لـباق  گرزب ، رایـسب  تسا  گرزب  دومرف : ترـضح  ـبـر  کا هّللا  نذؤ گـفـت : مـ

. تسین رتگرزب 
وا زج  هک  دـهد  یم  تداهـش  نم  ناوختـسا  زغم و  نوخ  تشوگ ، تسوپ ، وم ، دومرف : ترـضح  هّللا  ـالا  هلا  ـال  نا  ـهـد  ـشا نذؤ گـفـت : مـ

. تسین ییادخ 
؟ وت دج  ای  تسا  نم  دج  دمحم  نیا  دیزی ! يا  دومرف : درک و  دیزی  هب  ور  ربنم  يالاب  زا  ترضح  هّللا  لوسر  ادمحم  نا  دهشا  تف : نذؤ گـ مـ

[ . 159 [ ؟ یتشک ار  وا  نادناخ  ترتع و  ارچ  سپ  نم ، دج  ییوگب  رگا  يا و  هتفگ  غورد  تسوت  دج  ییوگب  رگا 

یقرواپ

ص 145. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 1]
ص 19. ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 26 و 27 و  ع ،)  ) نیسح مامالا  همجرت  رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  [ 2]

نیسح ماما  تشذگرس  لیذ  دعـس ، نبا  تاقبط  یناربط و  ریبکلا  مجعملا  رد  یتایاور  نومـضم  نیمه  هب  ص 31 و 32 ، قشمد ، خیرا  تـ [ 3]
. تسا هدمآ  (ع)

باب 60. ص 318 ، هدوملا ، عیبانی  ص 104 و  ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  [ 4]
باب 60. ص 319 ، هدوملا ، عیبانی  [ 5]

باب 60. ص 320 ، نامه ، [ 6]
هیبش ناشیا  هب  لکیه  ـت و  ما رد قـ ع )  ) نیـسح ماما  دراد و  تهابـش  رتشیب  ربمایپ  هب  هرهچ  تروص و  رد  ع )  ) نسح ماما  هک  دـنا  هتف  گـ [ 7]

صص 45ـ41. ع ،)  ) نیسح ماما  همجرت  قشمد ، خیرات  ر ك : ات 45 ، ص 41  نیسح ، ماما  همجرت  قشمد ، خیرات  : كر دوب  رت 
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ات 50. ص 46  نیسح ، ماما  عمجرت  قشمد ، خیرات  هب  دینک  هعجارم  زین  ص 33 ، ج 5 ، يراخب ، حی  صـحـ [ 8]
باب 30. ص 131 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ص 146 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 9]

، ییاسن ننـس  ص 656 و  ج 5 ، يذـمرت ، ننـس  رد  تیاور  نیا  ص 23 ، تیبلا ، لآ  هسـسؤم  نیـسح ، ماما  همجرت  دعـس ، نبا  تاـقبط  [ 10]
. تسا هدش  لقن  زین  تیاور 5824 و 

ص 139. ع ،)  ) نیسح ماما  همجرت  رکاسع ، نبا  خیرات  [ 11]
ص 146. نیسح ، ماما  همجرت  رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  [ 12]

ص 149. ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم ، ص 225 و  ج 7 ، هباغلادسا ، ص 248 و  ج 13 ، يذمرت ، سـنـن  [ 13]
ص 106. ج 7 ، لامعلا ، زنک  [ 14]

.143 صص 153 ـ  رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  [ 15]
ج 8. دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبطلا  ص 493 و  ج 3 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  [ 16]

ص 181. ج 9 ، دیاوزلا ، عمجم  ص 189 و  ج 13 ، يذمرت ، ننس  [ 17]
ص 287. ج 1 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم ، ص 194 و  ج 13 ، يذمرت ، ننس  ص 354 و  ج 5 ، لبنح ، ـمـد بـن  حا مـسـنـد  [ 18]

ص 116. ج 3 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا  ص 132 و  ع ،)  ) نیسح ماما  همجرت  رکاسع ، نبا  خیرات  [ 19]
.135 ص 6 ـ  ع ،)  ) نیسح ماما  یگدنز  رکاسع ، نبا  خیرات  [ 20]

ص 149. ع ،)  ) نیسح ماما  همجرت  رکاسع ، نبا  خیرات  [ 21]
ص 210. رکاسع ، نبا  خیرات  [ 22]

صص 62 و 63. نامه ، [ 23]
ص 98. ج 2 ، نیطمسلا ، دیارف  [ 24]

ص 167. ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم ، ص 112 ، ج 12 ، لامعلازنک ، [ 25]
ص 102. ج 12 ، لامعلا ، زنک  ص 391 و  ج 5 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  [ 26]

ات 82. صص 85  رکاسع ، نبا  خیرات ، [ 27]
ص 145. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 28]

ریسفت زین ر ك : ص 146 و  ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسملا ، ص 396 و  ج 23 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 222 و  ج 7 ، هباغلا ، ـد  سا [ 29]
. ریهطت هیآ  لیذ  ریثک ، نبا  ریسفت  وروثنملارد 

ص 62. ثیدحلا ، مولع  ۀفرعم  [ 30]
ص 29. نیسح ، ماما  همجرت  دعس ، نبا  تاقبطلا ، هفیرش و  هیآ  لیذ  یطویس ، روثنملارد ، ریسفت  يربط و  نایبلا ، عماج  ریسفت  [ 31]

ص 144. نیسح ، ماما  همجرت  بلاطلا ، ۀیغب  ص 224 و  رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  [ 32]
ص 164. ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم ، ص 118 ، نامه ، [ 33]

ص 201. ج 3 ، یناهفصا ، میعن  وبا  ایصوالا ، ۀیلح  [ 34]
ص 339. ج 4 ، يذمرت ، ننس  ص 33 و  ج 5 ، يراخب ، حیحص  [ 35]

ص 211. يزوجلا ، نب  طبس  هرکذت  ص 157  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 36]
ص 155. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 37]

ص 599. ج 4 ، لامعلازنک ، ص 423 و  ج 22 ، یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  [ 38]
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ص 149. ع ،)  ) نیسح ماما  یگدنز  رکاسع  نبا  خیرات  ص 155 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 39]
ص 153. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 40]

ص 250. ج 4 ، يربط ، خیرات  225 و  ص 7 ـ  لاوطلا ، رابخالا  ج 1 ، ، 177 ص 80 ـ  دیفملا ، ۀبتکم  پاچ  یمزراوخ ، لتق  مـ [ 41]
ص لاوطلا ، رابخالا  14 و  ص 15 ـ  ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 251 و  ج 4 ، يربط ، خـیرات  181 و  ص 2 ـ  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 42]

.227
هب تسا  تیلهاج  نامز  روهـشم  ناـیپسور  زا  مکح ، نب  ناورم  يردـپ  گرزب  رداـم  صاـع و  نب  مکح  ردا  مـ ـب ، هو ـتـر مـ خد ـا  قرز [ 43]

(. ص 194 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک   ) دنتفگ یم  اقرزلا  ینب  اهنآ  هب  دنتشاد ، ار  ناورم  ینب  ناورم و  شهوکن  دصق  هک  یناسک  تهج  نیمه 
ص 251. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 228 و  لاوطلا ، رابخالا  ص 15 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  183 و  ص 4 ـ  ج 1 ، یمزراوخ ، لت  مـقـ [ 44]

ص 252. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 228 و  لاوطلا ، رابخالا  ص 15 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 184 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 45]
.184 ص 5 ـ  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 46]

.16 ص 17 ـ  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 253 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  187 و  ص 8 ـ  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 47]
.188 ص 9 ـ  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 48]

. نیسح ماما  همجرت  ص 54 ، دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبطلا  [ 49]
ص 181. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 50]

ص 14. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 180 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 51]
184 و 185. صص 182 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 52]

ص 48. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 53]
ص 188. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 54]

ص 20. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 55]
ص 188. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 56]

ص 40 و 42 و 43. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 299 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 57]
ص 17. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 189 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 58]

ص 17. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 189 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 59]
ص 229. لاوطلا ، رابخالا  ص 20 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 190 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 60]

.191 ص 3 ـ  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 61]
رابخالا 261 و  ص 2 ـ  ج 4 ، يربط ، خـیرات  194 و  ص 5 ـ  ج 1 ، یمزراوخ ، لـتقم  20 و  ص 21 ـ  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  رداـص  مـ [ 62]

ص 229. لاوطلا ،
ص لاوطلا ، رابخالا  ص 4ـ263 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 7ـ196 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 2ـ21 و  ج 4 ، ـیـر ، ثا ـن  با ـل  ما کـ [ 63]

.230
ص 197. ج 1 ، یمزراوخ ، لقتم  ص 64 و  ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 21 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 258 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 64]

ص 2ـ231. لاوطلا ، رابخالا  ص 23 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ج 1،ص 199 و  یمزراوخ ، لتقم  ص 6ـ265 و  ج 4 ، يربط ، خیرا  تـ [ 65]
ص 24. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 232 و  لاوطلا ، رابخالا  ص 199 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 266 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 66]
ص 281. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 25 و  ریثا ، نبا  لماک  ص 200 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 67 و  ج 3 ، ـب ، هذ ـ لا جور  مـ [ 67]
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ج 1، یمزراوخ ، لتقم  صص 8ـ237 و  لاوطلا ، رابخالا  صص 4ـ272 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  صص 30ـ27 و  ج 4 ، ریثا ، نب  ـل  ما کـ [ 68]
صص 6ـ203.

ج 4، ریثا ، نبا  لـماک  ص 67 و  ج 3 ، بهذـلا ، جورم  ص 8ـ206 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لـتقم  صص 8ـ275 و  ج 4 ، يربط ، خـیرا  تـ [ 69]
صص 8ـ237. لاوطلا ، رابخالا  صص 32ـ30 و 

ص 32. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 209 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 279 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 70]
صص ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 34 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 210 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  صص 2ـ281 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 71]

9ـ68.
صص 5ـ34. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  صص 3ـ212 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  صص 3ـ272 و  ج 4 ، يربط ، ـخ  یرا تـ [ 72]

ص 213. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 35 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  صص 4ـ283 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 73]
ص 216 و ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 38 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 220 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لـتقم  ص 243 و  لاوطلا ، رابخالا  [ 74]

ص 289. ج 4 ، يربط ، خیراتو   219
. تسا هدوب  هّللادبع  دوخ  ییوگشیپ ، نیا  رد  چوق  زا  ع )  ) یلع روظنم  دش  هتشک  هکم  رد  اهدعب  ریبز  نب  هّللادبع  [ 75]

ص 289. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 38 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 76]
ص 245. لاوطلا ، رابخالا  ص 290 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 40 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  صص 90ـ289 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 77]

صص 8ـ217. ج 1  یمزراوخ ، لتقم  صص 2ـ291 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  صص 1ـ40 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 78]
ص 285. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 215  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 79]

ص 243. لاوطلا ، رابخالا  ص 41  ج 4 ، ریثالا ، نبا  لماک  [ 80]
ـ  ص 6 ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  245 و  ص 6 ـ  لاوطلا ، رابخالا  ص 297 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 41 و  ج 4 ، ری ، ـ ثا ـن  با ـل  ما کـ [ 81]

.234
ص 229. ج 4 ، يربط ، خیرات  228 و  صص 9 ـ  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 82]

ص 43. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 228 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 300 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 83]
ص 7ـ236. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 84]

. تسا شکبآ  رتش  ینعم  هب  زاجح  تغل  رد  هیوار  [ 85]
ص 230. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 46 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 302 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 86]

ص 231. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 87]
ص 304. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 232 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 88]
ص 304. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 233 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 89]

ص 48. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 304 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 90]
ص 305. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 91]

ص 308. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 51 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 92]
ص 234. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  صص 9ـ308 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  صص 2ـ51 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 93]

ص 237. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 94]
ص 34. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 212 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 95]
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ص 40ـ239. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 10ـ309 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 3ـ52 و  ج 4 ، ریثا ، ـن  با ـل  ما کـ [ 96]
صص 5ـ244. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 97]

صص 5ـ174. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  صص 7ـ316 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 57 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  ـل  ما کـ [ 98]
ص 4ـ183. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 315 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 246 و  ج 1 ، ـی ، مزراو مـقـتـل خـ [ 99]

ص 8ـ57. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  صص 8ـ317 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 100]
.59 ص 60 ـ  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 101]
صص 3ـ61. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 102]

ص 64. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 103]

ص 65. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 104]
ص 7ـ66. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  191 و  ص 2 ـ  ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 9ـ328 و  ج 4 ، يربط ، خیرا  تـ [ 105]

.67 ص 8 ـ  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 15 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 331 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 106]
ص 71. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 17 و  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 107]

.22 ص 3 ـ  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  338 و  ص 9 ـ  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 108]
. تسا هدوب  هلاس  تداهش 18  ماگنه  ع )  ) نیسح نب  یلع  یمزراوخ  لقن  هب  انب  [ 109]

(. ص 92 ج 4 ، لماک ،  ) تسا ع )  ) نسح ماما  دنزرف  رکبوبا  نیا  ریثا : نبا  لقن  هب  انب  [ 110]
.91 ص 3 ـ  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  84 و  ص 98 ـ  نیبلاطلا ، لتاقم  [ 111]

ص 74. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  30 و  ص 1 ـ  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 116 و  نیبلاطلا ، لتاقم  [ 112]
ـ  ص 2 ج 4 ، يربط ، خـیرات  ص 75 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 93 و  نیبلاطلا ، لـتاقم  27 و  ص 8 ـ  ج 2 ، یمزراوخ ، لـت  مـقـ [ 113]

.341
ص 56. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 314  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 114]
ص 56. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 224 و  صاوخلا ، ةرکذت  [ 115]

. مهن باب  زا  لوا  لصف  ص 120 ، هقرحملا ، قعاوصلا  [ 116]
ص 320. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 59 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 226 و  صاوخلا ، ةرکذت  [ 117]

ص 318. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 118]
ص 30. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 93 و  راصبالا ، رون  [ 119]

ص 340. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 120]
ص 30. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 121]
ص 32. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 122]
ص 32. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 123]

.32 صص 3 ـ  نامه ، [ 124]
ص 33. نامه ، [ 125]

ص 33. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 77 ، ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 126]
ص 34. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 127]
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ص 34. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 128]
ص 78. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 35 ـ  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 129]

ص 35. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 345 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 130]
.35 ص 6 ـ  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 346 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 78 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 131]

.36 ص 7 ـ  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 132]
.333 ص 4 ـ  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 196 و  ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 65 و 69 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 133]

ص 79. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 134]
ص 78. ص )  ) نیسح ماما  همجرت  دعس ، نبال  يربکا ، تاقبطلا  [ 135]

ص 249. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 136]
ص 79. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 137]

ص 80. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 347 ـ  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 138]
ص 39. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 139]
ص 39. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 140]

.40 ص 1 ـ  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 141]
ص يزوج ، نبا  طسب  هرکذـت  45 و  صص 6 ـ  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 324  هدوملا ، عیباـنی  ص 81 و  ج 4 ، ریثا ، ـن  با ـل  ما کـ [ 142]

.231
.349 ص 50 ـ  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 42 و  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  81 و  ص 2 ـ  ج 4 ، ریثا ، نبا  لما  کـ [ 143]

.42 ص 3 ـ  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 250 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 82 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 144]

ص 234. يزوج ، نبا  طبس  هرکذت  ص 351 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 83 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 145]

ص 251. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 83 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  55 و  ص 6 ـ  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 146]
صص 1ـ60. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 147]

.23 يروش /  [ 148]
هیآ 33. بازحا /  [ 149]

ص 355. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 57 و  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 150]
ص 231 و 235. يزوج ، نب  طسب  ةرکذت  ص 57 و 58 و 69 و 70 و  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 151]

صص 5ـ64. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 152]
ص 85. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 57 و  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 153]

.23 دیدح /  [ 154]
ص 63. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 155]

ص 235. يزوج ، نب  طبس  هرکذت  ص 64 و  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 156]
.64 ص 6 ـ  ج 4 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 157]

ص 72. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 158]
.69 ص 71 ـ  ج 2 ، صیخلت ، اب  یمزراوخ ، لتقم  [ 159]

تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  ع)و   ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 73زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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