




البرک همانگوس 
: هدنسیون

سوواط نب  ّدیس 

: یپاچ رشان 

نینموم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

البرک 28همانگوس 

باتک 28تاصخشم 

28همدقم

مجرتم 29همدقم 

فّل ؤم  30همّدقم 

تسا هتفای  عوقو  البرک  يارجام  زا  لبق  هک  یلئاسم  رد  لوا :  34کلسم 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  34دلوت 

ءادهشلادّیس ترضح  34دلوت 

(1) یبرع 35نتم 

یبرع 35نتم 

35همجرت

(2) یبرع 35نتم 

یبرع 35نتم 

36همجرت

(3  ) یبرع 37نتم 

یبرع 37نتم 

37همجرت

(4) یبرع 37نتم 

یبرع 37نتم 

38همجرت

(5) یبرع 38نتم 

یبرع 38نتم 
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همجرت . 38

(6) یبرع 39نتم 

یبرع 39نتم 

39همجرت

(7) یبرع 39نتم 

یبرع 39نتم 

40همجرت

(8) یبرع 40نتم 

یبرع 40نتم 

40همجرت

(9) یبرع 41نتم 

یبرع 41نتم 

41همجرت

(10) یبرع 41نتم 

یبرع 42نتم 

42همجرت

(11) یبرع 42نتم 

یبرع 42نتم 

42همجرت

(12  ) یبرع 43نتم 

یبرع 43نتم 

43همجرت

(13) یبرع 44نتم 

یبرع 44نتم 
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44همجرت

(14) یبرع 44نتم 

یبرع 44نتم 

45همجرت

(15) یبرع 45نتم 

یبرع 45نتم 

45همجرت

(16) یبرع 46نتم 

یبرع 46نتم 

46همجرت

(17) یبرع 46نتم 

یبرع 46نتم 

47همجرت

(18) یبرع 47نتم 

یبرع 47نتم 

47همجرت

(19) یبرع 48نتم 

یبرع 48نتم 

48همجرت

(20) یبرع 48نتم 

یبرع 49نتم 

49همجرت

(21) یبرع 49نتم 

یبرع 49نتم 
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49همجرت

(22) یبرع 50نتم 

یبرع 50نتم 

50همجرت

(23) یبرع 51نتم 

یبرع 51نتم 

51همجرت

(24) یبرع 51نتم 

یبرع 51نتم 

52همجرت

(25) یبرع 52نتم 

یبرع 52نتم 

52همجرت

(26) یبرع 53نتم 

یبرع 53نتم 

53همجرت

(27) یبرع 53نتم 

یبرع 53نتم 

54همجرت

(28) یبرع 54نتم 

یبرع 54نتم 

54همجرت

(29) یبرع 55نتم 

یبرع 55نتم 
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55همجرت

(30) یبرع 55نتم 

یبرع 55نتم 

56همجرت

(31) یبرع 56نتم 

یبرع 56نتم 

56همجرت

(32) یبرع 57نتم 

یبرع 57نتم 

57همجرت

(33) یبرع 57نتم 

یبرع 57نتم 

58همجرت

(34) یبرع 58نتم 

یبرع 58نتم 

58همجرت

(35) یبرع 59نتم 

یبرع 59نتم 

59همجرت

(36) یبرع 59نتم 

یبرع 59نتم 

60همجرت

(37) یبرع 60نتم 

یبرع 60نتم 
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60همجرت

(38) یبرع 61نتم 

یبرع 61نتم 

61همجرت

(39) یبرع 61نتم 

یبرع 61نتم 

62همجرت

(40) یبرع 62نتم 

یبرع 62نتم 

62همجرت

(41) یبرع 63نتم 

یبرع 63نتم 

63همجرت

(42) یبرع 63نتم 

یبرع 63نتم 

64همجرت

(43) یبرع 64نتم 

یبرع 64نتم 

64همجرت

(44) یبرع 65نتم 

یبرع 65نتم 

65همجرت

(45) یبرع 65نتم 

یبرع 66نتم 
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66همجرت

(46) یبرع 66نتم 

یبرع 66نتم 

66همجرت

(47) یبرع 67نتم 

یبرع 67نتم 

67همجرت

(48) یبرع 68نتم 

یبرع 68نتم 

68همجرت

(49) یبرع 68نتم 

یبرع 68نتم 

69همجرت

(50) یبرع 69نتم 

یبرع 69نتم 

69همجرت

(51) یبرع 70نتم 

یبرع 70نتم 

70همجرت

(52) یبرع 70نتم 

یبرع 70نتم 

71همجرت

(53) یبرع 71نتم 

یبرع 71نتم 
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71همجرت

(54) یبرع 72نتم 

یبرع 72نتم 

72همجرت

(55) یبرع 73نتم 

یبرع 73نتم 

73همجرت

(56) یبرع 73نتم 

یبرع 73نتم 

74همجرت

(57) یبرع 74نتم 

یبرع 74نتم 

74همجرت

(58) یبرع 75نتم 

یبرع 75نتم 

75همجرت

(59) یبرع 75نتم 

یبرع 75نتم 

75همجرت

شیافو اب  نارای  مالّسلا و  هیلع  ماما  تداهش  اروشاع و  ثداوح  زا  شرازگ  مود :  76کلسم 

(1) یبرع 76نتم 

یبرع 76نتم 

76همجرت

(2) یبرع 76نتم 
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یبرع 76نتم 

77همجرت

(3) یبرع 77نتم 

یبرع 77نتم 

77همجرت

(4) یبرع 78نتم 

یبرع 78نتم 

78همجرت

(5) یبرع 78نتم 

یبرع 78نتم 

79همجرت

(6) یبرع 79نتم 

یبرع 79نتم 

79همجرت

(7) یبرع 80نتم 

یبرع 80نتم 

80همجرت

(8) یبرع 80نتم 

یبرع 80نتم 

81همجرت

(9) یبرع 81نتم 

یبرع 81نتم 

81همجرت

(10) یبرع 82نتم 
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یبرع 82نتم 

82همجرت

(11) یبرع 82نتم 

یبرع 83نتم 

83همجرت

(12) یبرع 83نتم 

یبرع 83نتم 

83همجرت

(13) یبرع 84نتم 

یبرع 84نتم 

84همجرت

(14) یبرع 84نتم 

یبرع 84نتم 

85همجرت

(15) یبرع 85نتم 

یبرع 85نتم 

85همجرت

(16) یبرع 86نتم 

یبرع 86نتم 

86همجرت

(17) یبرع 86نتم 

یبرع 87نتم 

87همجرت

(18) یبرع 87نتم 
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یبرع 87نتم 

87همجرت

(19) یبرع 88نتم 

یبرع 88نتم 

88همجرت

(20) یبرع 88نتم 

یبرع 89نتم 

89همجرت

(21) یبرع 89نتم 

یبرع 89نتم 

89همجرت

(22) یبرع 90نتم 

یبرع 90نتم 

90همجرت

(23  ) یبرع 90نتم 

یبرع 90نتم 

91همجرت

(24) یبرع 91نتم 

یبرع 91نتم 

91همجرت

(25) یبرع 92نتم 

یبرع 92نتم 

92همجرت

(26) یبرع 92نتم 
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یبرع 92نتم 

93همجرت

(25) یبرع 93نتم 

یبرع 93نتم 

93همجرت

(26) یبرع 94نتم 

یبرع 94نتم 

94همجرت

(27) یبرع 94نتم 

یبرع 94نتم 

95همجرت

(28) یبرع 95نتم 

یبرع 95نتم 

95همجرت

(29) یبرع 96نتم 

یبرع 96نتم 

96همجرت

(30) یبرع 96نتم 

یبرع 96نتم 

97همجرت

(31) یبرع 97نتم 

یبرع 97نتم 

97همجرت

(32) یبرع 98نتم 
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یبرع 98نتم 

98همجرت

(33) یبرع 98نتم 

یبرع 98نتم 

99همجرت

(34) یبرع 99نتم 

یبرع 99نتم 

99همجرت

(35) یبرع 100نتم 

یبرع 100نتم 

100همجرت

(36) یبرع 100نتم 

یبرع 101نتم 

101همجرت

(37) یبرع 101نتم 

یبرع 101نتم 

101همجرت

(38) یبرع 102نتم 

یبرع 102نتم 

102همجرت

(39) یبرع 102نتم 

یبرع 102نتم 

103همجرت

(40) یبرع 103نتم 
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یبرع 103نتم 

103همجرت

(41) یبرع 104نتم 

یبرع 104نتم 

104همجرت

(42) یبرع 104نتم 

یبرع 104نتم 

105همجرت

(43) یبرع 105نتم 

یبرع 105نتم 

105همجرت

(44) یبرع 106نتم 

یبرع 106نتم 

106همجرت

(45) یبرع 106نتم 

یبرع 106نتم 

107همجرت

(46) یبرع 107نتم 

یبرع 107نتم 

107همجرت

(47) یبرع 108نتم 

یبرع 108نتم 

108همجرت

(48) یبرع 108نتم 
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یبرع 108نتم 

109همجرت

(49) یبرع 109نتم 

یبرع 109نتم 

109همجرت

(50) یبرع 110نتم 

یبرع 110نتم 

110همجرت

(51) یبرع 110نتم 

یبرع 110نتم 

110همجرت

(52) یبرع 111نتم 

یبرع 111نتم 

111همجرت

ءادهشلادیس ترضح  ابع  لآ  سماخ  تداهش  زا  سپ  موس :  111کلسم 

(1) یبرع 111نتم 

یبرع 111نتم 

111همجرت

(2) یبرع 112نتم 

یبرع 112نتم 

112همجرت

(3) یبرع 112نتم 

یبرع 112نتم 

112همجرت
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(4) یبرع 113نتم 

یبرع 113نتم 

113همجرت

(5) یبرع 114نتم 

یبرع 114نتم 

114همجرت

(6) یبرع 114نتم 

یبرع 114نتم 

114همجرت

(7) یبرع 115نتم 

یبرع 115نتم 

115همجرت

(8) یبرع 116نتم 

یبرع 116نتم 

116همجرت

(9) یبرع 116نتم 

یبرع 116نتم 

116همجرت

(10) یبرع 117نتم 

یبرع 117نتم 

117همجرت

(11) یبرع 118نتم 

یبرع 118نتم 

118همجرت
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(12) یبرع 118نتم 

یبرع 118نتم 

118همجرت

(13) یبرع 119نتم 

یبرع 119نتم 

119همجرت

(14) یبرع 120نتم 

یبرع 120نتم 

120همجرت

(15) یبرع 120نتم 

یبرع 120نتم 

120همجرت

(16) یبرع 121نتم 

یبرع 121نتم 

121همجرت

(17) یبرع 122نتم 

یبرع 122نتم 

122همجرت

(18) یبرع 122نتم 

یبرع 122نتم 

122همجرت

(19) یبرع 123نتم 

یبرع 123نتم 

123همجرت
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(20) یبرع 123نتم 

یبرع 123نتم 

124همجرت

(21) یبرع 124نتم 

یبرع 124نتم 

124همجرت

(22) یبرع 125نتم 

یبرع 125نتم 

125همجرت

(23) یبرع 125نتم 

یبرع 125نتم 

126همجرت

(24) یبرع 126نتم 

یبرع 126نتم 

126همجرت

(25) یبرع 127نتم 

یبرع 127نتم 

127همجرت

(26) یبرع 127نتم 

یبرع 127نتم 

128همجرت

(27) یبرع 128نتم 

یبرع 128نتم 

128همجرت
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(28) یبرع 129نتم 

یبرع 129نتم 

129همجرت

(29) یبرع 129نتم 

یبرع 129نتم 

130همجرت

(30) یبرع 130نتم 

یبرع 130نتم 

130همجرت

(31) یبرع 131نتم 

یبرع 131نتم 

131همجرت

(32) یبرع 131نتم 

یبرع 131نتم 

132همجرت

(33) یبرع 132نتم 

یبرع 132نتم 

132همجرت

(34) یبرع 133نتم 

یبرع 133نتم 

133همجرت

(35) یبرع 133نتم 

یبرع 133نتم 

133همجرت
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(36) یبرع 134نتم 

یبرع 134نتم 

134همجرت

(37) یبرع 135نتم 

یبرع 135نتم 

135همجرت

(38) یبرع 135نتم 

یبرع 135نتم 

135همجرت

(39) یبرع 136نتم 

یبرع 136نتم 

136همجرت

(40  ) یبرع 136نتم 

یبرع 137نتم 

137همجرت

(41) یبرع 137نتم 

یبرع 137نتم 

137همجرت

(42) یبرع 138نتم 

یبرع 138نتم 

138همجرت

(43) یبرع 138نتم 

یبرع 138نتم 

139همجرت
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(44) یبرع 139نتم 

یبرع 139نتم 

139همجرت

(45) یبرع 140نتم 

یبرع 140نتم 

140همجرت

(46) یبرع 140نتم 

یبرع 140نتم 

141همجرت

(47) یبرع 141نتم 

یبرع 141نتم 

141همجرت

(48) یبرع 142نتم 

یبرع 142نتم 

142همجرت

(49) یبرع 142نتم 

یبرع 142نتم 

142همجرت

(50) یبرع 143نتم 

یبرع 143نتم 

143همجرت

(51) یبرع 144نتم 

یبرع 144نتم 

144همجرت
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(52) یبرع 144نتم 

یبرع 144نتم 

145همجرت

(53) یبرع 145نتم 

یبرع 145نتم 

145همجرت

(54) یبرع 146نتم 

یبرع 146نتم 

146همجرت

(55) یبرع 146نتم 

یبرع 146نتم 

147همجرت

(56) یبرع 147نتم 

یبرع 147نتم 

147همجرت

(57) یبرع 148نتم 

یبرع 148نتم 

148همجرت

(58) یبرع 148نتم 

یبرع 148نتم 

149همجرت

(59) یبرع 149نتم 

یبرع 149نتم 

149همجرت
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(60) یبرع 150نتم 

یبرع 150نتم 

150همجرت

(61) یبرع 150نتم 

یبرع 150نتم 

150همجرت

شنارای ادهشلا و  دیس  نالتاق  151تشونرس 

اهتشون 163یپ 

ات 20  1163

ات 47  21163
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البرک همانگوس 

باتک تاصخشم 

دمحم هـمجرت  يراذــگ و  بارعا  (/ هر ) سوواـط نـبا  فوـهل  ـالبرک  هماـنگوس  روآدــیدپ :  ماـن  ناوـنع و  سوواـط  نـب  یلع  هسانــشرس : 
رد یسیون :  تسرهف  تیعضو   9646815006 کباش :  448ص . يرهاظ :  تاصخشم   1385 نینموم ، مق : رشن :  تاصخـشم  یلوفزدرهاط 

1076899 یلم :  یسانشباتک  هرامش  متفه  پاچ  تشاددای :  یسیونتسرهف  راظتنا 

همدقم

عاعـشلا تحت  لتاقم ،  همه  ابیرقت  دمآ ،  فوهل ))   )) یتقو دیامرف . . . . ( :  یم  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر 
هللا تیآ  بارحم  دیهـش  تسا .  هدش  باختنا  هصالخ  قیقد و  بوخ و  رایـسب  تارابع ،  نوچ  تسا ؛  یبوخ  رایـسب  لتقم  نیا  تفرگ .  رارق 
نایم رد  تسا و  دامتعا  دروم  رایـسب  شتایلقن  هیلع -  هللا  ۀـمحر  سواط -  نبا  دیـس  فوهل  باـتک  دـیامرف :  یم  هللا  ۀـمحر  يزیربت  یـضاق 

نب یلع  فوهل  باتک  ّتیمها  سواط و  نبا  لاح  حرـش  دـسر . . . .  یمن  نآ  هب  داـمتعا ،  راـبتعا و  هزادـنا  هب  یلتقم  باـتک  لـتاقم ،  بتک 
نبا دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  هّلح ))   )) رورپ ملاع  زیخ و  دنمـشناد  رهـش  رد  قه  لاس 589  رد  سواط ))  نبا   )) هب فورعم  رفعج  نب  یـسوم 

ّدج زین  ردپ و  دیوگ :  یم  دوخ  هک  روطنامه  درب و  یفاک  هرهب  شراوگرزب  ردپ  رضحم  زا  تفای و  دشر  داهتجا  ملع و  رهش  نآ  رد  سواط 
يرگید ياملع  دنا .  هداد  دای  ار  عضاوت  يوقت و  تلیـضف ،  وا  هب  دـنا و  هتـشاد  شدـشر  ياهلاس  رد  يو  رب  ار  ذوفن  نیرتشیب  ماّرو ))   )) يو

نیدلا جات  يواروّسلا ،  دمحا  نب  نیـسح  یّلح ،  طاّیخلا  ییحی  نب  یلع  نسحلاوبا  زا :  دنترابع  هدـناوخ  سرد  نانآ  دزن  رد  سواط  نبا  هک 
نب دمحم  نب  راخف  نیدلا  سمـش  يوسوملا ،  یلع  نب  ّدـعم  نب  نیدـلا  یفـص  يواروسلا ،  دـمحم  نیدـلا  بیجن  یبردـلا ،  یلع  نب  نسح 

ییاسآ هزجعم  ثداوح  زا  دوخ  وا  دـش .  فورعم  تامارکلا ))  بحاص   )) ناونع هب  يدـعب  ياهلـسن  رد  سواط  نبا  يوسوملا و . . .  راـخف 
دوش یم  هتفگ  تسا .  هدوب  میقتـسم  سامت  رد  جع )   ) نامز ماما  اب  هک  هدش  شرازگ  زین  و  دـنک .  یم  لقن  ار  يدراوم  هداد  خر  شیارب  هک 
یم شنادـنزرف  هب  سواط  نبا  دـشن .  هداد  دزومایب ،  شنادـنزرف  هب  ار  نآ  هکنیا  هزاجا  اّما  دـیدرگ  ءاـطعا  وا  هب  مظعا ))  مسا   )) هب ملع  هک 
نآ دنناوت  یم  اهنآ ،  رّرکم  ندناوخ  اب  نانآ  هدوب و  هدنکارپ  يو  ياه  هتـشون  رد  ناشخرد  ياهدیاورم  نوچمه  مظعا ))  مسا   )) هک دـیوگ 
نآ هب  هدرک و  هدامآ  ار  دوخ  نفک  سواـط  نبا  دـشخرد . . .  یم  وا  فیلءاـت  تاراـبع  زا  يرایـسب  زا  سواـط  نبا  ياوقت  دـننک .  فشک  ار 
 (( هّجحملا فشک   )) فلتخم تارابع  زا  گرم ،  هب  وا  یلوغشملد  درک .  یم  مّسجم  دوخ  مشچ  شیپ  رد  ار  زیخاتـسر  زور  دش و  یم  هریخ 

یهاگآ بابـسا  زا  کی  چـیه  هب  هکنیا  نودـب  مراد  یهاگآ  هام  ره  لّوا  هب  نم  هک  هتـشاد  ناعذا  دوخ  سواـط  نبا  ( 1  . ) دـیآ یم  تسد  هب 
یم ّتیمها  رایـسب  هّیماما  ناگرزب  زا  رفن  ود  هب  مه  ینافرع  جـهنم  رد  نازیملا -  ریـسفت  بحاص  ییابطابط -  همالع  میامن .  کّسمت  نادـب ، 
لها رارسا  زا  نوحشم  هک  لابقا ))   )) هب موسوم  ناشیا  فورعم  باتک  نینچمه  و  هیلع -  هّللا  ناوضر  سواط -  نب  یلع  دّیـس  یکی  دنداد : 

كراـبم رـضحم  هب  تاـیاکح  رتاوـت  هب  ود  ره  هک  موـلعلارحب ،  دّیـس  يرگید  دـنداد .  یم  هداـعلا  قوـف  ّتیمها  تسا ،  مالّـسلا  مهیلع  تیب 
 (( سواط نبا   )) زا يزیربت  یکلم  اقآ  داوج  ازریم  هنازرف  فراع  ( 2  . . . (() دنا هدیدرگ  بایفرش  ءادفلا -  هل  انحاورا  رصع -  ّیلو  ترضح 
یم هّرـس  سّدق  نم  خیـش  هک  تسا  یـسک  نانچ  نآ  دیامرف . . . (( :  یم  رگید  دروم  رد  و  ( 3  . ) تسا هدومرف  نیبقارملادّیـس ))   )) هب ریبعت 

 : تافو  ) يرتشوش رفعج  خیـش  هّللا  تیآ  ( 4  (( . ) تسا هدـماین  ّتیعر  هقبط  زا  تُّما  نیا  رد  هبقارم ))  ملع   )) رد سواـط  نبا  دـننام  تفگ : 
 ، ردق تلالج  رد  میرادـن .  يرتربتعم  بانج ،  نآ  زا  یثارم ،  لقن  رد  هک  نادـب  و  دـیامرف . . . (( :  یم  سواط ،  نبا  هرابرد  ق )  1303 ه . 

ياملع دزن  رد  هدرک و  عمج  مه  اب  ار  راهتـشا  راصتخا و  سواط  نبا  فوُُهل ))   )) باتک فوُُهل  باتک  ّتیمها  ( 5  . (() تسا مک  ناشیا  لثم 
یم يزیربت  یـضاق  یلع  دـمحم  دّیـس  هّللا  تیآ  بارحم  دیهـش  هک  يروط  هب  تسا  هدرک  زاب  شدوخ  يارب  یمهم  هاـگیاج  هعیـش  هتـسجرب 
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هب یلَتْقَم  باتک  لتاقَم  بتک  نایم  رد  تسا و  دامتعا  دروم  رایسب  شتاّیلقن  هیلع ، -  هّللا  ۀمحر  سواط -  نبا  دّیـس  فوهل  باتک   : )) دیامرف
مظعم ربهر  ( 6  (() تسا هتفرگ  رارق  لتاقم  هربتعم  بتک  لوا  فیدر  رد  باتک  نآ  رب  نانیمطا  رد  دسر و  یمن  نآ  هب  دامتعا  رابتعا و  هزادنا 

نبا لتقم  باتک  نیمه  يور  زا  هبترم  نیدـنچ  نارهت  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  یلاعلا -  ُهُّلِظ  َّدـُم  يا -  هنماخ  هّللا  تیآ  ترـضح  بـالقنا 
نم  : )) دندومرف نینچ  مرحم 1419 ه ق ،  هام  مهدزای  اب  فداصم  خروم 18/2/77  هعمج  زامن  رد  تسا و  هدناوخ  تبیـصم  رکذ  سواط ، 
ياه هنحـص  نیا  زا  هنحـص  دنچ  منک و  تبیـصم  رکذ  هلمج  دنچ  تسا  فوهل ))   )) باتک هک  سواط  نبا  لتقم  يور  زا  مهاوخ  یم  زورما 

گرزب فراع ،  هیقف ،  دشاب -  سواط  نب  یلع  هک  سواط -  نبا  تسا .  يربتعم  رایسب  ِلتقم  نیا  هتبلا  مناوخب ،  نازیزع  امش  يارب  ار  میظع 
 . تسا یی  هتـسجرب  یلیخ  تیـصخش  رعاش و  بیدا و  شدوخ  تسا .  یگرزب  رایـسب  ياهقف  داتـسا  همه و  مارتحا  دروم  ّقثوم ،  قودص ،  ، 

خیـش دراد ،  لتقم  امن )) نبا   )) ناشداتـسا تسا .  يدایز  لـتاقم  ناـشیا  زا  لـبق  هتبلا  دنتـشون .  ار  زجوم  ربتعم و  رایـسب  ِلـتقم  نیلوا  ناـشیا 
تحت لتاقم ،  همه  ابیرقت  دمآ ،  فوهل ))   )) یتقو اّما  دنا ؛  هتشون  ناشیا  زا  لبق  يدایز  ياهلتقم  دنراد ،  مه  نارگید  دراد ،  لتقم  یـسوط 
ناتءا ياقآ  ( 7  . (() تسا هدش  باختنا  هصالخ  قیقد و  بوخ و  رایسب  تارابع ،  نوچ  تسا ؛  یبوخ  رایسب  ِلتقم  نیا  تفرگ .  رارق  عاعشلا 

زا رتفورعم  فوهل ))   )) ناونع گرزب  اقآ  هتفگ  هب   : )) دـسیون یم  هدروآ ،  لمع  هب  سواط  نبا  راثآ  هراـبرد  ار  قیقحت  نیرتهب  هک  كربلگ 
رد ( 110/117 راحب ))  )) يدهـشملا لضاف  دمحم  هب  دوخ  هزاجا  رد  یلماع  ّرح  خیـش  هک  تسا  فیلءات  نیمه  الامتحا  تسا .  فوهلم ))  ))

ییاهدادخر هرابرد  فوهل  دنک .  یم  دای  نیسحلا ))  لتقم   )) ناونع اب  نآ  هب  هداد  يو  هب  ار  اهنآ  تیاور  هزاجا  هک  سواط ،  نبا  راثآ  نایم 
لقن هتخانـشان ))  يوار   )) کی ار  ناتـساد  رتشیب  نآ .  يدعب  ياهدادـخر  گنج و  لصا  نینچمه  هدـش ،  یهتنم  البرک  هثداح  هب  هک  تسا 

يو دـشاب ،  هتـشادن  یـسرتسد  نادـب  یـسک  رگا  لابقا . ))   : )) کن  ) دوش هدـناوخ  اروشاـع  رد  فوهل  هک  دوب  نیا  يو  فدـه  دـنک .  یم 
نیرتـفرعم زا  یکی  فوهل ))   . )) دوش هدـناوخ  هدـمآ  فینـصّتلا ))  یف  فیطّللا   : )) ینعی  ) لاـبقا رد  هک  یبلاـطم  ناـمه  دـنک  یم  داهنـشیپ 

18/296 ش هعیرذ ))   : )) کن  ) تسا هدش  همجرت  یـسراف  هب  زین  راب  دنچ  دراد و  دوجو  نآ  زا  پاچ  دنچ  دـمآ .  رد  سواط  نبا  تافیلءات 
نیا ماجنارس  ( 8 ( . . . (() دـنمجرا ص 165 قم :  1308 ؛  تسرهف 1307 -   ، 416 نیفل 4 / ؤم  راـشُم ،  1 ؛  ش 17 -   201 / 26 188 ؛ 

هتشون هب  درک و  تلحر  دادغب  رد  ق  لاس 664 ه .  هدعقلا  يذ  مجنپ  هبنشود  زور  رد  اشوک ،  شالترپ و  فراع و  دهاز و  یقّتم و  دنمشناد 
جح رد  و  درک ،  هیهت  ار  دوخ  نفک  البق  هک  دـنامن  هتفگان  دـنداد .  لقن  فرـشا  فجن  هب  نفد  زا  شیپ  ار  وا  هزاـنج  هعماـج ، ))  ثداوح  ))

قارع عیقب و  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هرّهطم  تاضور  رد  همّظعم  هبعک  رد  ار  نآ  دومن ،  دوخ  مارحا  ِسابل  هّللا ،  تیب 
هب فوهل  همجرت  ( 9  . ) تسا هدوب  هداد  رارق  ناراوـگرزب ،  نآ  تعافـش  هلیـسو  ار  نآ  درک و  یم  شهاـگن  هزور  همه  هدوـمن و  كّربـتم  ، 

نیلوا ارهاـظ  هک  دـنا  هتخادرپ  نآ  همجرت  هب  ناـگرزب  زا  یعمج  دـیآ ،  یم  رامـش  هب  نوتم  نیرتربـتعم  زا  هک  فوهل  باـتک  ّتیمها  رطاـخ 
رـصع فورعم  مجرتـم  ملق  هب  فوهل ))   )) نآ زا  دـعب  دـشاب و  یم  َملـالا ))  ۀّـجل   )) ماـن هب  يزیربـت  یلق  اـضر  ازریم  ياویـش  ملق  هب  همجرت 

شیاریو و اـب  ناـشیا  همجرت  کـنیا  هتفریذـپ و  ماـجنا  ق  لاس 1321 ه .  رد  یلوفزد ،  يوسوم  رقابدـمحم  نب  رهاـط  دـمحم  ّتیطورـشم ، 
همجرت نیا  زا  دعب  لاس  ود  ددرگ .  یم  تداهش ،  تیالو و  بتکم  ناقشاع  روضح  میدقت  نآ ،  ندومن  رت  سیلـس  نتم و  شیاریپ  يرادقم 

 ، تسا اروشاع  زور  هعقاو  هرابرد  هک  ار  فوهل  مود  شخب  هّللا  همحر  یّمق  سابع  خیـش  جاح  یماـن  ثّدـحم  ق .  لاس 1323 ه .  رد  ینعی 
دنوادخ هاگرد  زا  تسا .  هدمآ  یمق  ثّدحم  همجرت  نآ ،  هیـشاح  رد  هک  دراد  تسد  رد  ار  فوهل  زا  يا  هخـسن  بناجنیا  دـندومن  همجرت 

نیـسح ماما  هب  ار  دوخ  تبحم  قشع و  هک  یمالـسا  بالقنا  نادیهـش  صوصخب  مالّـسلا  هیلع  هّللادبعابا  بتکم  ناگتفیـش  همه  يارب  لاعتم 
لیزج رجا  دـندومن ،  تیبثت  دوخ  كاپ  نوخ  اب  ار  یمالـسا  ماظن  دـنتخاب و  راـختفارپ  هار  نیا  رد  ناـج  دـنداد و  ناـشن  ـالمع  مالّـسلا  هیلع 

12/12/77 هداز -  نسح  قداص  مق  هیملع  هزوح  میراتساوخ . 

مجرتم همدقم 
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یف انَرُورُـس  َلَعَج  َو  ِلُوتَْبلا  ِْنیَع  ِةَُّرق  یلَع  انَعُومُد  يرْجَءا  َو  ِلُوسَّرلا  ِخْرَف  بئاصَِمب  اَنبُوُلق  َقَرْخَءا  يذَّلا  ِِهّلل  ُدْـمَْحلَا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ُُهتَْربَع ِْهیَلَع  يراجلا  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یّلَص  ِهّللاِْدبَع  ِْنبِدَّمَُحم  ِهّللا  ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةالَّصلاَو  ِِهناجْشَءا  ِماوَِدب  انَموُمُه  َمادَءا  َو  ِِهنازْحَءا  ِلوُط 

 ، یلوفزدلا يوسوملا  رقاب  دمحم  نبا  رـصاق ،  هدنب  نیا  دیوگ  نینچ  دَْعب ؛  اّمَءا  ِِهتاَنب .  ْیبَسَو  ِِهْلتَِقب  ِِربْخُْملا  َنینمْؤْملاریمءا  یَلَع  َو  ِِهتایَح  ةَّدـُم 
دهعلا بیرق  تبیصم  قفا  زا  ق  لاس 1321 ه .  ءاروشاع  ماّیا  هک  نارتقا ،  تنحم  ناوا  نیا  رد  هک  امهمئارَج -  ْنَع  هّللا  یفع  رهاط -  دـمحم 

تسا و ناجیه  لاغتـشا  فرُـش  رد  دوخ  يالوم  تبیـصم  رد  نایعیـش  ياهلد  زا  زاب  تنحم ،  هودنا و  هرئان  تهج ،  نیا  زا  و  تسا .  عولط  هب 
ار هانگ  رَْحب  قیرغ  هایسور و  هدنب  نیا  دنراوگوس ،  یمسق  هب  راد و  ازع  يوحن  هب  یـسک  ره  ناّمع ،  کشر  نایمتام  هدید  زا  کشا  بالیس 
هک هنوگ  نیدب  هدومن  مالسلا -  ةالصلا و  هیلع  مانَالا -  ریخ  ْطبِس  تعافش  لیذ  هب  کّسمت  هلیسو  ار  ماجرف  تبیـصم  مایا  هک  دیـسر  رظن  هب 
ُهّللا َرَّثَک  هیماما -  لتاقم  بتک  نیرتربتعم  زا  هک  فوُفُّطلا ))  یَْلتَق  یلَع  فوُهُّللَأ   )) باطتسم باتک  دیـسر و  دهاوخ  ینید  ناردارب  ضرع  هب 

َو ُهَعَجْضَم  ُهّللا  َرََّون  ینیـسحلا -  سواط  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  رادقم ،  یلاع  راوگرزب  دّیـس  فیلءات  ۀَّیّرَبلا -  یف  ْمَُهلاثمءا 
عوطس نءاش و  تلالج  رد  تسا و  هیرـشع  ینثا  هیجان  هفیاط  هّیماما و  هقرف  نیققحم  مالعءا و  ءاملع  هلمج  زا  دشاب و  یم  ُهدَقْرَم -  ُهّللا  َرَّطَع 

هباثم هب  راهتشا  روهظ و  تیاغ  زا  هچ  دیامن ؛  ار  بانج  نآ  لئاضف  رخافم و  زا  يا  ههرب  ءاصحا  دناوتب  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  ّلَجَا  ناهرب ، 
ُهّللا َرَکَش  دومیپ .  ناوت  مْهَو  هساک  هب  ار  طیحم  رحب  هکنآ  ای  دومن و  ناوت  يدحا  نارظان  يارم  رد  ار  باتملاع  دیشروخ  حدم  هک  تسا  نآ 

جَجُح دزن  رد  دامتعا  قوثو و  زا  دـنمجرا  جراـعم  دـنلب و  بتارم  ار  باطتـسم  باـتک  نیا  نوچ  هلمجلاـب ؛  و  ُهَتاـجَرَد .  ُهّللا  َعَفَر  َو  ُهیعاـسم 
شا  (( تیب لها   )) نایعیش و هّفاک  رظن  رد  ار  نآ  دیاوف  رهاوج  نیماضم و  یلال  هک  متـسناد  نینچ  بسانم  تسا ،  مالعءا  ياملع  مالـسالا و 
میظع ضیف  نیا  زا  دادعتـسا  ردق  هب  سک  ره  هک  دیامن  رگ  هولج  دـنباجح  هدرپ و  رد  یبرع  تارابع  دافم  كرد  زا  هک  یناسک  نآ  امّیـسال 
موقرم باتک  نیا  رد  هک  یحرـش  هب  نآ  ریغ  اروشاع و  زور  عیاـقو  قیاـقح  رب  قلخ  هّماـع  هتـشادرب و  هفرُغ  تاـجن  همـشچرس  نیا  زا  هرهب و 

دیما دنیامن .  لصاح  لماک  عالطا  تسا  يّذءاتم  وا  ندینـش  زا  رویغ  نم  ؤم  هعیـش  عبط  هچنآ  زا  يراع  تسا و  دـئاوز  زا  یلاخ  هک  دـیدرگ 
ضارعا متفاین  یضرغ  مهم  باتک ،  هچابید  همجرت  رد  نوچ  دنیامرفن و  شومارف  تباجتسا  ّناظم  رد  ریخ  ياعد  زا  ار  هایـسور  هدنب  نیا  هک 

يذ هام  زور 22  عورـش ،  ءادـتبا  دـیدرگ و  همجرت  رد  عورـش  تسا  باتک  لصا  ود  هب  هک  لَّوا  کَلْـسَم  زا  و  ( 10  ) متـسناد یلْوَا  ار  نآ  زا 
لضف و لها  محارم  فطاوع و  زا  راودیما  دیسر .  مامتا  هب  زور  تسیب  فرظ  رد  یلاعت  هّللا  نوع  هب  هدوب .  ق  لاس 1320 ه .  مارحلا  ۀجحلا 
َو ٌلُوبْقَم  ِساّنلا  ِمارِک  َدـْنِع  ُرْذـُْعلاَو  دـنیامرف .  ضامغا  نآ  ياهـشزغل  رد  هشدـخ  زا  دـنناشوپب و  تّالز  رب  وفع  ناماد  هک  تسا  نانچ  شناد 

 . نالْکِّتلا ِْهیَلَعَو  ُقیفْوَتلا  ِهّللِاب 

فّل ؤم  همّدقم 

َهََّزن يذَّلا  ِباـتِْکلاَو ،  ِۀَّنُّسلا  ِقِْطنَِمب  ِهِداُرم  ْنَع  یلْجُْملا  ِباـْبلالا ،  ُِقفُأ  ْنِم  ِهِداـبِِعل  یّلَجَتُْملا  ِِهّلل  ُدْـمَْحلَا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  یبرع :  نتم 
َْلب ِِقئارَّطلا .  ِلیِمَج  یلِإ  ْمَُهل  ًءاْجلِإ  الَو  ِِقئالَْخلا ،  یَلَع  ْمَُهل  ًةاباُحم  َِکلذ  ْلَعْفَی  َْملَو  ِروُرُّسلا .  ِراْونَأ  یلِإ  ْمِِهب  امَسَو  ِروُرُْغلا ،  ِراد  ْنَع  ُهَءاِیلْوَأ 

 . ِلامْعالا ِلامَِکب  ِقُّلَخَّتِلل  ْمُهَقَّفَو  َْلب  ِلامْهِْالا ،  ِلابِِجب  ِقُّلَعَّتلا  ِمَُهل  َضْرَی  ْمَلَف  ِفاصْوالا ،  ِنِساحَِمل  ًاقاقِْحتْـساَو  ِفاـْطلِالل ،  ًـالُوبَق  ْمُْهنِم  َفَرَع 
 . ِِهلْـضَفَو ِهِمَرَک  َوَْحن  ْمَُهلامَّا  اوُفَطَعَو  ِهِّلِظ ،  یلِإ  ْمِِهبُوُلق  َقانْعَأ  اُوفَرَـصَف  ُهاضِر ،  َفَرَـش  ْمُهُحاوْرَأ  ْتَفِرَعَو  ُهاوِس ،  ْنَّمَع  ْمُهَـسوُُفن  ْتَفِزَع  یّتَح 

ساپس دمح و  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  همجرت :  ِِهئاِقل .  ِراطْخَأ  ْنِم  ِقِفْـشُْملا  َۀَحْـسِم  ْمِْهیَلَع  ُرُْظنَتَو  ِِهئاَقب ،  ِراِدب  ِقِّدَصُْملا  َۀَحْرَف  ْمِْهیََدل  يرَتَف 
باتک ّتنـس و  يایوگ  نابز  هلیـسو  هب  ار  شدارم  مارم و  تشگ و  یّلجتم  شناگدنب  يارب  بان  ياهلقع  قفا  زا  شرون  يوترپ  هک  ار  يادخ 

زیگنارورـس ياهرون  يوس  هب  دـیناهر و  بیرفلد  يایند  لاـگنچ  زا  ار  دوخ  ناـگتخابلد  ناتـسود و  لد  هک  یئادـخ  نآ  تخاـس .  راکـشآ 
لباق ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  هدوب  يور  نآ  زا  هکلب  تسا  هدوبن  روآ  مازلا  زیمآربج و  ای  تهج  یب  شناگتفیش  يارب  فطل  نیا  دیناشک . 

هک دشن  یضار  لاعتم  دنوادخ  سپ  تسا .  هتسناد  يا  هتسجرب  وکین و  تافص  نینچ  هب  یگتـسارآ  راوازـس  فاطلا و  نینچ  تفایرد  قیال  و 
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ناش ّقفوم  هصرع  نیا  رد  دومرف و  تیانع  ار  فیلاکت  هب  لمع  قیفوت  اهنآ  هب  اذـل  دـنیبب  یفیلکتالب  يراـکیب و  راـتفرگ  ار  دوخ  ناـگتخابلد 
حور دنتـشگ .  رطاخ  هدوسآ  هدنک و  لد  دوب  وا  ریغ  هچره  زا  دندروآ و  يور  رورپ  لامک  ياهرادرک  هب  هّللا  ءایلوا  هک  يروط  هب  تخاس ؛ 

تفرگ و مارآ  وا  تیانع  فطل و  هیاس  رد  دیدرگ و  قح  هّجوتم  ناشیاهلد  قامعا  هکنیا  ات  تفایرد  ار  ادخ  ياضر  يدونشخ و  فرـش  اهنآ 
ياهلد صوصخم  هک  ینک  یم  هدـهاشم  راشرـس  يرورـس  نانآ  دوجو  رد  تفای .  قوس  یهلا  مرک  لضف و  هب  ناشیاهوزرآ  يوس  تمس و 

ِهِرادْـصِإ َوَْحن  ًۀَـفِدارَتُم  ْمِِهتَّیِحَیْرَءا  َو  ِهِداُرم ،  ْنِم  َبَّرَق  ام  یِلا  ًۀَـفِعاضَتُم  ْمُُهقاوْشَءا  ُلاَزت  الَو  یبرع :  نتم  تسارـس  نآ  اقب و  ملاـع  هب  نئمطم 
ْنِم ْمُهابَحَو  ِقیدْصَّتلا ،  َِکلذ  ِرْدَِقب  ُْهنِم  ْمُهاّیَحَف  ِهِراکِْذت .  ِةَوالَِحب  ًةَرِْشبَتْسُم  ْمُُهبُوُلقَو  ِهِرارْسَءا ،  ِعاِمتْسا  یلِإ  ًۀَیِغْـصُم  ْمُهُعامْـسَءا  َو  ِهِدارِیاَو ، 

ِْسنُءِاب َنوُعَّتَمَتََیل  ْمُهَّنَءا  یّتَح  ِِهلاصِو ،  ْنِم  َدَعاب  ام  ِّلُِکل  ْمُهَکَْرتَءا  امَو  ِِهلالَج ،  ْنَع  َلَغَـش  ام  ُّلُک  ْمُهَْدنِع  َرَغْـصَءا  امَف  ِقیفَّشلا .  ِّرْبلا  َءابَح  ُْهنَُدل 
َْنَیبَو ْمُهَْنَیب  ٌِلئاح  ْمُهُءاَقبَو  ِهِمارَم ،  ِۀََعباتُم  ْنَع  ٌۀَِعنام  ْمُهَتایَح  َّنَأ  اُوفِرَع  اذِإَف  ِلالَْجلاَو .  َِۀباهَْملا  َلَلُح  ًاَدبَءا  ْمُهوُسْکَیَو  ِلامَْکلاَو ،  ِمَرَْکلا  َِکلذ 

ِرَطَِخل اهوُضَرَعَو  ِحاوْرَءْـالاَو ،  ِسوُفُّنلا  ِلْذَِـبب  ِحاـجَّنلا ،  َکـِلذ  ِبَلَط  یف  اوُذَّذََـلتَو  ِءاـقِّللا ،  َباْوبَءا  اوُعَرَقَو  ِءاـقَْبلا ،  َباْوثَءا  اوُعَلَخ  ِهِمارِْکا ، 
و همجرت :  ِفُوتُْحلا ،  َیلِإ  ِمُّدَـقَّتلا  ِیف  اوُسَفانَت  یّتَح  ِفوُفُّطلا ،  ِلْهَءا  ُسوُُفن  ْتَمَـس  ِفوُصْوَْملا  ِفیِرْـشَّتلا  َکـِلذ  یلِإَو  ِحاـمِّرلاَو .  ِفُویُّسلا 
هب نانآ  قوش  هتسویپ  تسوا .  اب  تاقالم  نایملاع و  راگدرورپ  تمظع  توربج و  ّولع  زا  هک  ینیب  یم  اهنآ  رد  یسرت  فوخ و  رثا  نینچمه 

ناشیاهـشوگ دنراد و  لماک  ّتیدـج  هار  نیا  رد  تسا و  یهلا  فیلاکت  ماجنا  هب  لیامتم  ناشیاهلد  تسا و  دـیازت  رد  دـنوادخ  برق  لامک 
دنم هرهب  یهلا  رکذ  تّذل  زا  ناشنامیا  رادقم  هب  تسا .  مّرخ  داش و  ادخ ،  رکذ  توالح  زا  ناشیاهلد  تسایهم و  یهلا  رارـسا  ندینـش  يارب 
چیه نودب  یهلا  نادرم  نآ  هب  تسا ،  نابرهم  راکوکین  ششخب  هتـسیاش  ار  هچنآ  شیاطع ،  فطل و  هنیزخ  زا  لاعتم  دنوادخ  دندرگ و  یم 

ردـقچ وا و  تمظع  لـالج و  زا  تشگ  نادرگور  هک  يزیچ  ره  ناـشیا  دزن  رد  دـش  کـچوک  ردـقچ  سپ  تسا .  هدوـمرف  ینازرا  تـّنم ، 
لامک نانچ  نآ  اب  سنُا  زا  هراومه  ناشیا  هک  يّدـح  هب  دـمآ ،  وا  لاـصو  زا  يرود  ثعاـب  هچنآ  ره  ناـشیا ،  رب  دـیدرگ  لذـتبم  كورتم و 

یگدنب و لامک  زا  عنام  نانآ  یگدنز  تایح و  هک  دنتـسناد  نوچ  دنا .  سّبُلم  یهلا  لالج  تبیه و  ياهرویز  هب  هتـسویپ  دـنرب و  یم  تّذـل 
راثیا و ّدحرـس  ات  يراگتـسر  نیا  بلط  رد  دنتـسویپ و  قح  ترـضح  ياقل  هب  هتـشذگ  دوخ  ءاـقب  زا  راـچان  تسیدـنوادخ ،  مکح  تعباـتم 

البرک يادهـش  ناج  غرم  دنهد .  رارق  ناّرب ،  ياهریـشمش  اه و  هزین  ضرعم  رد  ار  دوخ  نت  ناج و  هک  دندش  هدامآ  دنتفر و  شیپ  يزابناج 
َبَُهن اوُحَبْصَءا  َو  یبرع :  نتم  هب  تردابم  تقبس و  دندمآرد و  زاورپ  هب  دنتسکش و  مهرد  ار  نت  سفق  تفارش ،  لامک و  نیا  ندیسر  يارب 

یَلَع ٌموُسُج  ْمَُهل  َلاقَف :  ِْهَیلِإ  انْرَشَءا  ْنَم  َحَدَم  ْدَق  َو  ِْهیَلَع ،  ِهّللا  ُناوْضِر  يدُْهلا  ُمَلَع  یـضَتْرُْملا  ِدِّیَّسلا  ِفْصَِوب  ْمُهَّقَحَءا  امَف  ِفُویُّسلاَو .  ِحامِّرلا 
ِباتِْکلاَو ِۀَّنُّسلا  ِْرمَءا  ُلاِثْتمِإ  الَْولَو  اهییُْحم  ِْفیَّسلِاب  اهَِلتاق  َّنَءا  َو  اهُِعفان  ِّرَّضلِاب  اهَدِـصاق  َّنَءاَک  اهیرُقی  ِهّللاِراوِج  یف  ٌسُْفنَءا  َو  ٌۀَـلَمْهُم  ِءاـْضمَّرلا 

َْکِلت ْنِم  انَتاف  ام  یلَع  افُّسَءاَتَو  ِۀَـیاوَْغلا ،  ِناکْرَءا  ْنِم  َسِّسُءا  َو  ِۀَـیادِْهلا ،  ِمالْعَءا  ْنِم  َسَمَط  ام  ِلْجَءِال  ِباـصُْملاَو ،  ِعَزَْجلا  ِراعِـش  ِْسَبل  یف 
ِعَزَْجلا ِیف  َّنَءا  ُْثیَحَو  يرُْـشْبلاَو .  ِةَّرَـسَْملا  َباْوثَءا  يْربُْکلا  ِۀَـمْعِّنلا  َْکِلِتل  انِْـسَبل  ْدَـق  اّنُک  الِإَو  ِةَداهَّشلا ،  َْکِلت  ِلاْثمَءا  یلَع  ًافُّهََلتَو  ِةَداـعَّسلا ، 
يدوُج ِنویُْعِلل :  اـْنُلقَو  ِعُومُّدـلا ،  ِلاـسْرِِإب  انِْـسنآَو  ِعوُزُْجلا ،  َلابْرِـس  انِْـسَبل  ْدَـق  ُنَْحن  اـهَف  ِداـبِْعلا ،  ِراْربَِـال  اـضرَغَو  ِداـعَْملا ،  ِناْطلُِـسل  ًیـضِر 

لایع و يریـسا  لاوما و  تراغ  دنتـسناد و  شمارآ  تّذل و  ببـس  ار  تداهـش  همجرت :  ِءاسِّنلا .  ِلِکاَوث  َّدِج  يّدُج  ِبُولُْقِللَو :  ِءاُکْبلاِِرتاوَِتب ، 
یَلَع ٌسوُُفن  ْمَُهل   : )) هدورس هّللا  همحر  يدهلا  ملع  یـضترم  دّیـس  هچنانچ  دندادن .  هار  دوخ  ياهلد  هب  لالم  ترودک و  هنوگچیه  لافطا ، 

یناسک نانیا  ایوگ  هدیمرآ ؛  ادخ  راوج  رد  ناشیاهناج  هداتفا و  مرگ  رازگیر  رب  هک  تسا  ییاهندب  نانآ  يارب  ینعی  ٌۀَلَمْهُم ؛ )) . . .  اضمَّرلا 
رگا و  دنوش !  یم  بوسحم  نانآ  ناگدننک  هدنز  نانآ ،  نالتاق  دنیآ و  یم  رامـش  هب  اهنآ  ناگدنهد  دوس  ناشناگدنناسر ،  بیـسآ  هک  دنا 

تیادـه و ياه  هناشن  نتفر  نیب  زا  ماگنه  یگدز  تبیـصم  عزج و  سابل  ندیـشوپ  رد  راگدرورپ  باتک  ربمایپ و  ّتنُـس  ناـمرف  لاـثتما  دوبن 
رورس و ياه  هماج  گرزب ،  تمعن  نیا  لباقم  رد  هنیآره  نانآ ،  تداهش  رب  رثءات  تداعـس و  نداد  تسد  زا  يارب  فسءات  اهتعدب و  داجیا 

یضرغ ار  ناراکوکین  و  تسادخ ،  ياضر  ببس  متاخ ،  ترضح  هدازرتخد  تبیصم  رد  متام  هلان و  نوچ  یلو  میدرک ،  یم  نت  هب  تراشب 
 : میدرک باطخ  نینچ  دوخ  نامـشچ  هب  میتخاس و  يراج  ناگدید  زا  کشا  میدیـشوپ و  ازع  هماج  مه  ام  تسا .  ّبترتم  يرادازع  نیا  رد 
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دیـشوکب يراز  هلان و  رد  هدرم  دنزرف  نانز  نوچمه  میدرک :  باطخ  دوخ  ياهلد  هب  دیـشابن و  لفاغ  نتـسیرگ  یپ  رد  یپ  زا  ناگدید !  يا 
ياه هچب  ارسمرح و  هرابرد  ترضح  نآ  ّتیصو  ساسا  تسا و  هدش  هدرمـش  حابم  فورعم ،  نیمزرـس  نیا  رد  فو  ؤر  ربمایپ  ياهتناما  هک 

ِِهئادْعَءا َو  ِِهتَّمُءا  يْدلءِاب  ْتَسِمُط  ِِهئاْنبَءا  َو  ِهِمَرَِحب  ِِهتَّیِصَو  ُموُسَرَو  ِفوُفُّطلا ،  َمْوَی  ْتَعیْضُءا  ِفوُؤَّرلا  ِلوُسَّرلا  َِعئادَو  َّنِإَف  یبرع :  نتم  شدنبلد 
ِلْمَـش ِۀَقَّرَفُْملا  ِِبئاوَّنلاَو  يْوَلب ،  ِّلُک  ِةَرَّغَـصُْملا  ِِبئاصَْملاَو  ِبوُرُْکلِاب ،  ِۀَحَّرَـصُْملا  ِحـِئاوْجلاَو  ِبُولُْقِلل ،  ِۀَـحِْرقُْملا  ِحِداوَْفلا  َْکِلت  ْنِم  ِهّللایَف  . 
ْتَبَلَـس یتَّلا  ِۀَِّیلَْبلاَو  ِلاْدبالا ،  َسُوُؤر  ْتَسَکَن  یتَّلا  ِۀَّیِزَّرلاَو  َِۀلالَْجلا ،  َْیبَس  ْتَقاس  یتَّلا  يِْدیالاَو  ِۀـَلاسِّرلا ،  َمَد  ْتَقاَرَأ  یتَّلا  ِماهِّسلاَو  يْوقَّتلا ، 
ِّبَّرلا یَلَع  ْتَمُظَع  یتَّلا  ِۀَـعیِظَْفلاَو  َلـیئْربِج ،  یلِإ  اـهُؤْزَر  َغََلب  یتَّلا  ِۀَـعیِجَْفلاَو  ِلاـجِّرلا ،  َدوُـسُءا  ْتَسَکَر  یتَّلا  ِۀـَتامَّشلاَو  ِلْـالا ،  ِْریَخ  َسوـُُفن 
ِهوُجُوَو ِلّالُّضلا ،  ِفُویُِـسب  اکوُفْـسَم  ِفیرَّشلا  ُهُمَدَو  ِلامِّرلا ،  یَلَع  ادَّرَُجم  ِهّللِالوُسَر  ُمَْحل  َحَبْـصَءا  ْدَـق  َو  َِکلذَـک  ُنوُکَی  َْفیَک ال  َو  ِلیلَْجلا . 

ُۀَمَّرَکُْملا ُداسْجالاَو  ِبایِّثلا ،  َنِم  ٌۀَیراع  ُۀَمَّظَعُْملا  ُناْدبالا  َْکِلتَو  ِِتماّصلاَو ،  ِقِطاّنلا  َنِم  ٍرَْظنَِمب  َّنُُهْبلَسَو  ِِتماَّشلاَو ،  ِِقئاّسلا  ِْنیَِعل  ٌَۀلوُْذبَم  ِِهتاَنب 
ياهراک نیا  زا  میرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ !  تسا .  هتفر  نیب  زا  شتریغ  یب  نانمـشد  شتُّما و  ياهتـسد  اب  همجرت :  ِبارُّتلا ! ! ؟  یَلَع  ٌۀَـیثاج 

نیا دروآ و  یمرب  لد  زا  داـیرف  تروـص  هب  ار  اـه  هصغ  مغ و  هـک  مـیظع  ياـه  تبیـصم  نـیا  زا  هدرک و  راد  هـحیرج  ار  اـهلد  هـک  گرزب 
هک ییاهریت  زا  دزاس و  یم  قّرفتم  ار  يوقت  نوناک  هک  اهدـماشیپ  نیا  زا  دـیامن و  یم  زیچاـن  کـچوک و  ار  اـهیراتفرگ  همه  هک  يراـتفرگ 

هنتف و دومن و  هدنکفارـس  ار  ناگرزب  هک  یتبیـصم  درب و  تراـسا  هب  ار  تلـالج  نادـناخ  هک  ییاهتـسد  تخیر و  نیمز  رب  ار  تلاـسر  نوخ 
ار لیئربج  هک  یـشارخلد  دادخر  تسب و  ار  نادرمریـش  تسد  هک  یـشنزرس  تفرگرب و  ناشرکیپ  زا  ار  هداوناخ  نیرتهب  ياهناج  هک  ییالب 

تـشوگ زا  يا  هراپ  هکنآ  لاح  دـشابن ؟  نینچ  نیا  ارچ  تشاد .  تمظع  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  يزوسناج  هعقاو  دـناشن و  متاـم  هب  مه 
مشچ لباقم  رد  شنارتخد  ياهتروص  هدش و  هتخیر  ناهارمگ  غیت  هب  شفیرش  نوخ  هداتفا و  نابایب ،  ياه  نش  يور  رب  نایرع  ربمایپ ،  ندب 

ياهرکیپ نیا  تمظعاب و  ياهندب  نیا  هتفریذپ و  تروص  شوماخ  ایوگ و  ره  هاگدید  رد  ناشیاهـسابل  جارات  نارگ و  تتامـش  ناناررتش و 
ٌمُهْسَءا يدُْهلا  ِْبلَق  یفَف  ِّیبَّنلاَلْمَش  ْتَدََّدب  ٌِبئاصَم  یبرع :  نتم  دنا .  هداتفا  كاخ  يور  رب  دنتسه ،  سابل  زا  هنهرب  هک  یلاح  رد  تمارکاب ، 

َْنَیب ام  اهیَنبَو :  اِهتاَنب  یلِإ  ُرُْظنَت  اْنیَع  اهیبَءا  َو  َۀَـمِطاِفل  َْتَیلایَف  ِفَسـالاَو  ِنْزُْحلا  ِراـِنب  ِْهیَلَع  ْتَرَـس  ٍَهلَو  ُوذ  َّلَـم  اـم  اذِإ  ٌتاـیِعانَو  ِفَلَّتلاـِب  َنْفِطَی 
ٌتازِرابَو ِروُعُّشِلل ،  ٌتارِشانَو  ِبُوبْحَْملا ،  ِدْقَِفب  ٌتاعوُْجفَمَو  ِبُویُْجلا ،  ُتاقَّقَـشُم  ِةَُّوبُّنلا :  ُتاََنبَو  ٍحیبَذَو ،  ٍبوُحْـسَمَو ،  ٍحیرَجَو ،  ٍبُولْـسَم ، 

َنِم ِِرئاصَْبلا  َلْهَءا  ایَف  ِلیفَْکلاَو .  یماحُْمِلل  ٌتاِدقافَو  ِلیوَْعلاَو ،  ِۀَـحایِّنِلل  ٌتایِدـْبُمَو  ِدوُدُْـجِلل ،  ٌتامِداعَو  ِدوُدُْـخِلل ،  ٌتامِطالَو  ِروُدُْـخلا ،  َنِم 
ِةالاوُِمب ْمُهوُدِعاسَو  ِةَْرثَْکلاَو ،  ِةَدْحَْولا  َْکِلِتل  ِهّللِاب  اوُحَِّونَو  ِةَْرتِْعلا ،  َکِیتاه  ِِبئاصَِمب  ْمُکَـسوُُفن  اُوثِّدَـح  ِماْهفالاَو ،  ِرِظاوَّنلا  ِيَوذ  ای  َو  ِمانالا ، 

ِْنیَع ُةَُّرقَو  ِلوُسَّرلا ،  ِدا  ُؤف  ُةرَمَثَو  ِمانالا ،  ِناْطلُـس  ُِعئادَو  ِماْوقالا  َِکئلوُءا  َسوُُفن  َّنِإَف  ِةَرْـصُّنلا .  َکـِْلت  ِتاوَف  یلَع  اوُفَّسََءاـتَو  ِةَْربِْعلاَو ،  ِدْـجَْولا 
ّیبَّنلا َلَمَـش  ْتَدَّدـَب  ُبئاـصم   : )) همجرت ْمُهاـبَءا .  َو  ْمُهُّمُءا  ِِهتَّمُءا  یلَع  ُلِّضَُفیَو  ْمُهاـیانَث ،  ِفیرَّشلا  ِهِمَِفب  ُفِشْرَی  َناـک  ْنَمَو  ِلُوتَْبلا ،  ِءارْهَّزلا 

بلق نآ  تسـشن و  تیادـه  دیـشروخ  لد  رد  هک  ییاهریت  درک و  ناشیرپ  ار  ربمایپ  نادـناخ  نوناک  هک  ییاه  تبیـصم  ینعی  یفَف ؛ )) . . . 
نازوس شتآ  تخاس و  یم  بطاخم  ار  بانج  نآ  داد و  یم  نانآ  گرم  زا  ربخ  نانز  زادنا  نینط  ياهدایرف  و  تخادنا .  راک  زا  ار  تیرشب 
هنهرباپ ار  ناشنادـنزرف  نارتخد و  هک  دـندید  یم  شردـپ  همطاف و  شاک  يا  تخاس .  یم  رو  هلعـش  شلد  رد  ار  فسءات  هودـنا و  نزح و 

اب هدز و  تبیـصم  كاچ و  نابیرگ  تّوبن  نادناخ  نارتخد  دنا .  هدیربرـس  ار  یخرب  ریـسا و  ار  یهورگ  یمخز و و  ار  يا  هدع  دـنا و  هدرک 
ناتـسرپرس نارگ و  تیامح  نداد  تسد  زا  مغ  رد  دننز و  یم  یلیـس  دوخ  ياهتروص  رب  هدـمآ و  نوریب  اه  هدرپ  تشپ  زا  ناشیرپ  ياهیوم 

یسک و یب  هب  دیروآ و  دای  هب  ار  نادناخ  نیا  هاگلتق  نیبزیت ،  ياهناسنا  يا  هاگآ و  مدرم  يا  دنا .  هدومن  دنلب  يراز  هحون و  هب  ادص  دوخ ، 
نانآ ياهناج  هک  دـییامن  يرای  ار  نانآ  ناتنامـشچ ،  کشا  مئاد و  هودـنا  مغ و  اب  دـینک و  ییارـس  هحون  نانمـشد ،  يدایز  ناـنآ و  تبرغ 

شکرابم ناهد  اب  ربمایپ  هک  دـنا  یناسک  نانآ  دنتـسه .  ءارهز ،  همطاف  مشچ  رون  ناناملـسم و  ربمایپ  لد  هویم  ناهج و  راگدرورپ  ياهتناما 
ْنَع ْلَسَف  ٍّکَش  یف  َْتنُک  ْنِإ  یبرع :  نتم  تسناد .  یم  رترب  دوخ ،  ردام  ردـپ و  زا  ار  ناـنآ  رداـم  ردـپ و  دـیکم و  یم  ار  ناـنآ  ياهنادـند 

ْتَءاج ُمِهیف  َدَمْحَِال  ْتَقَبَس  ٌۀَّیِصَو  َو  ِلیصْفَّتلا  یَلَع  ْمِِهلْضَف  ُناَیبَو  یجِْحلا  يِوَِذل  ٍدِهاش  ُلَدْعَءا  َكانُهَف  ِلیْزنَّتلا  َمَکُْحمَو  ِلوُسَّرلا  َنَنُس  ْمِِهلاح 
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 ، ِِهدا ُؤف  ِةَرَمَث  ِبیذْعَِتب  ِهَْشیَع  ِریدْکَتَو  ِناْرفُْکلِاب ،  ْمِهِّدَـج  ِناسْحِإ  ِۀََـلباقُِمب  ِنامْزالا  ِینادـَت  َعَم  ُسوُفُّنلا  َِتباَط  َْفیَکَو  ِلیْربِج  ْيَدَـی  یلَع  ِْهَیلِإ 
ام ُمْوَْقلا  َمِدَه  ْدَق  َو  ِِهلا ؟  ؤُس  َو  ِِهئاِقل  َْدنِع  ُباوَْجلا  اَم  َو  ِِهلآ ؟  َو  ِِهتَْرتِِعب  ُهایاصَِول  ِلُوبَْقلا  ُعِضْوَم  َْنیَءا  َو  ِهِدالْوَءا ! ؟  ِءامِد  ِۀَقارِِإب  ِهِرْدَق  ِریغْـصَتَو 

ِلْهَءا ُرْذُـع  ام  َو  ِروُهُّدـلا !  ِلْهَءا  ِۀَْـلفَغ  ْنِم  ُهابَجَع  ایَو  ِرُومُْالا !  َْکِلت  ِراکْذـِِتل  ُعَّدَـصَتَی  ٍْبلَق ال  ْنِم  ِِهّللایَف  ُهاـبْرُک !  او  ُمالْـسِْالا  يَداـن  َو  ُهاـَنب ! 
یلَع ُهَنوُّزَُعی  َۀَِـکئالَْملاَو  ٌعیرَـص ؟  ٌروُهْقَم  ُهَبیبَح  َو  ٌعیجَو ؟  ٌرُوتْوَم  ادَّمَُحم  َّنَءا  اوُمَْلعَی  َْملَءا  ِنازْحالا !  ِماْسقَءا  ِۀَـعاضِإ  یف  ِنامی  ْـالاَو  ِمالْـسِْالا 

هب تبـسن  رگا  ینعی  ْمِِهلاح ؛ )) . . .  ْنَع  ْلَسَف  ٍکَش  یف  َْتنُک  ْنِإ  همجرت :  ِِهباـصْوَءا ؟  َو  ِِهنازْحَءا  یف  ُهَنوُکِراـُشی  َءاـیْبنالاَو  ِِهباـصُم ؟  ِلـیلَج 
ناـگنازرف دزن  وگتـسار  نادـهاش  نیرتلداـع  ود  نیا  هکنیا  يارب  نک ،  لا  ؤس  نآرق  ربماـیپ و  ّتنُـس  زا  يراد ،  یکـش  دوـخ ،  لد  رد  ناـنآ 

هدومرف غالبا  ار  اهنآ  لیاضف  لیئربج  ترضح  هلیـسو  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدمآ  ود  نآ  رد  لیـصفت  هب  ناشیا  تلیـضف  نایب  دنتـسه و 
شیع دـنتخادرپ و  یـساپسان  هب  شردـپ  ياـهیکین  ربارب  رد  و  دـندرک ) شوـمارف  ار  زیچ  همه   ) يدوز نیمه  هـب  مدرم  نـیا  هنوـگچ  تـسا . 

کچوک ار  وا  تلزنم  ردق و  شنادـنزرف  نوخ  نتخیر  اب  دـنتخاس و  رّدـکم  دـندومن ،  اور  شلد  هویم  رب  هک  یتّیذا  رجز و  اب  ار  شترـضح 
هچ تمایق ،  رد  ترـضح  نآ  اب  تاقالم  ماگنه  دش ! ؟  هچ  دوب ،  هدرک  شنادنزرف  نادناخ و  هرابرد  هک  شرافـس  همه  نآ  سپ  دندرمش ؛ 
هب دش و  دنلب  مالـسا  زا  هاتبیـصماو  دایرف  دندرک و  ناریو  دوب ،  هتخاس  اپرب  ناشیا  هک  ار  ییانب  ناراکمتـس  نیا  تفگ ! ؟  دـنهاوخ  یخـساپ 

و ار ؟  ناناملـسم  نیا  هدـش  هچ  هک  هنامز ،  نیا  مدرم  تلفغ  زا  منک  یم  بّجعت  دنکـشن و  اهراک  نیا  دای  هب  هک  یلد  زا  میرب  یم  هانپ  ادـخ 
هدش هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هک  يا  هتشک  ماقتنا  زونه  هک  دنناد  یمن  ایآ  دنراد ؟  تبیصم  نیا  مغ  نتخاسن  راکشآ  يارب  يرذع  هچ 
نیا رب  ناگتشرف  تسا و  هداتفا  نیمز  رب  هتشک  هدش و  نمـشد  راتفرگ  شدنبلد  دنزرف  تسا و  دنمدرد  ربمایپ  كرابم  لد  و  هدشن ؟  هتفرگ  ، 

ِءافَْولا َلْهَءا  ایَف  یبرع :  نتم  دننک ؟  یم  يدردمه  وا  اب  اههودنا  نیا  رد  مه  یهلا  ناربمایپ  دننک و  یم  ضرع  شا  تیلـست  گرزب  تبیـصم 
َکَْحیَو ْدُـجَو  ِءارَْعلِاب ،  َنیذُوْبنَْملا  یَلَع  اهَعَم  ْحـُن  ِءارْهَّزلا ،  ِدـَلَِول  ُّبِحُْملا  اَهُّیَءا  َْکیَلَع  ِهّللِاب  ِءاُکْبلا ! ؟  ِیف  ُهَنوُساُوت  َمالَع ال  ِءایْبنالا ،  ِمَتاَِـخل 

َِيُور ْدَقَف  ِباسِْحلا .  ِمْوَی  ِةَداعَّسلِاب  َزوُفَتَو  ِباصُْملا ،  ِیف  ْمَُهل  یساوُْملا  َباَوث  َزوَُحت  َکَّلََعل  ِمالْسِْالا ،  ِكُوُلم  یلَع  ِْکباَو  ِماجِّسلا ،  ِعُومُّدلِاب 
یّتَح مالّسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَِقل  ُهاْنیَع  ْتَفَرَذ  ٌنِمُْؤم  امَّیَءا  ُلوُقَی :  مالّـسلا  هیلع  َنیِدباْعلا  ُْنیَز  َناک   : )) َلاق ُهَّنَءا  مالّـسلا  هیلع  ِِرقاْبلا  انالْوَم  ْنَع 

ْنِم يذالا  َنِم  انَّسَم  امیف  ِهِّدَخ  یلَع  َلیـسَت  یّتَح  ُهاْنیَع  ْتَفَرَذ  ٌنِمُْؤم  امَّیَءا  َو  اباقْحَءا ،  اُهنُکْـسَی  افَرُغ  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اِهب  ُهّللا  ُهَأََّوب  ِهِّدَـخ  یلَع  َلیـسَت 
(( . ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ِراّنلا  ِطَخَـس  ْنِم  ُهَنَمآ  َو  يذالا  ِهِهْجَو  ْنَع  ُهّللا  َفَرَـص  انیف  ًيذَءا  ُهَّسَم  ٌنِمُْؤم  امَّیَءا  َو  ٍقْدِص ،  َلِْزنَم  ُهّللا  ُهءاََّوب  اْینُّدلا  ِیف  انِّوُدَع 
َْلثِم َْتناک  َْولَو  َُهبُونُذ  َُهل  ُهّللا  َرَفَغ  َِۀبابُّذلا  ِحاَنَج  َْلثِم  َْولَو  ُهاْنیَع  ْتَضافَف  ُهَْدنِع  انَرِکُذ  ْنَم   : )) َلاق ُهَّنَءا  مالّـسلا  هیلع  ِقِداّصلا  اَنالْوَم  ْنَع  َِيُورَو 

یهارمه و وا  اـب  نتـسیرگ  رد  ارچ  دـیتسه ،  راداـفو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ءاـیبنا  متاـخ  هب  تبـسن  هـک  یمدرم  يا  هـمجرت :  ِرْحَْبلا . )) ِدـَبَز 
همطاـف اـب  دـنا  هداـتفا  كاـخ  يور  رب  هـک  یناـسک  يازع  رد  ادـخ ،  هـب  مالـّـسلااهیلعارهز ،  ردـپ  رادتــسود  يا  دـینک ! ؟  یمن  يراـکمه 
شاداپ دیاش  نک ،  هیرگ  مالسا  ناهاشداپ  ناگرزب و  ّتیمولظم  رب  زاس و  يراج  کشا  لیس  وت !  رب  ياو  شاب .  هلان  مه  مالّـسلااهیلعارهز ، 
مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  ام  رورس  زا  هک  يدرگ  لئان  باسح  زور  تداعس  زوف  هب  هدروآ و  تسد  هب  دندرک  يدردمه  تبیصم  نیا  رد  هکنانآ 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  رطاخ  هب  هک  ینم  ؤم  ره  دومرف :  یم  هتـسویپ  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  مردپ  دومرف :  هک  هدش  تیاور 

وا يارب  تشهب  رد  ار  ییاـه  هفرغ  نآ ،  ضوـع  رد  دـنوادخ  دوـش ،  ناور  شتروـص  هـب  هـک  ناـنچنآ  دزاـس ،  کـشا  زا  رپ  ار  شناگدـید 
ام هب  ایند  رد  نانمـشد  هیحان  زا  هک  اهرازآ  تیذا و  نیا  زا  هک  ینم  ؤم  ره  دـنیزگ و  نکـسم  اهنآ  رد  لاس  اهدـص  هک  دـهد  یم  صاصتخا 
وا شقدص  لزنم  رد  لاعتم  دنوادخ  هدش ،  ریزارس  شا  هنوگ  هب  کشا  نآ  زا  هک  يرادقم  نآ  هب  ددرگ  دولآ  کشا  شیاه  مشچ  هدیـسر ، 
زور بضغ  مشخ و  زا  دـنادرگب و  وا  زا  ار  تمایق  زور  ّتیذا  رازآ و  دـنوادخ  دـنیبب ،  يرازآ  اـم  هار  رد  هک  ینم  ؤم  ره  و  دـهد .  ياـج  ار 

 ، دوـش اـم  زا  يداـی  شدزن  رد  هک  یـسک  دوـمرف :  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  اـم  رورـس  زا  و  دـیامرف .  شنمیا  زیخاتـسر 
فک هزادنا  هب  ناهانگ  نآ  دنچره  دزرمایب ،  ار  شناهانگ  دنوادخ  دـشاب ،  یـسگم  لاب  رادـقم  هب  هچرگا  ددرگ ،  کشا  زا  رپ  شناگدـید 
ْنَمَو ُۀَّنَْجلا ،  ُهَلَف  ًۀـَئاِم  انیف  یْکبَءا  َو  یَکب  ْنَم   : )) اُولاق ْمُهَّنَءا  مالّـسلا  مهیلع  ِلوُسَّرلا  ِلآ  ْنَع  اْضیَءا  َِيُورَو  یبرع :  نتم  دـشاب .  اهایرد  يور 
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یْکبَءا َو  یَکب  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا ،  ُهَلَف  َنیرْـشِع  یْکبَءا  َو  یَکب  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا ،  ُهَلَف  َنیثـالَث  یْکبَءا  َو  یَکب  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا ،  ُهَلَف  َنیـسْمَخ  یْکبَءا  َو  یَکب 
سوُواط ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  رَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ُِّیلَع  َلاـق  ُۀَّنَْجلا . )) ُهَلَف  یکاـبَت  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا ،  ُهَلَف  ادِـحاو  یْکبَءا  َو  یَکب  ْنَمَو  ُۀَّنَْجلا ،  ُهَلَف  ًةَرْـشَع 

ِحانَج َو  ِِرئاّزلا  ِحابْـصِم  َباتِک :  ُْتعَمَج  اَّمل  ینَّنَءا  ِباتِْکلا  اَذـه  ِكُولُـس  یلَع  اَنل  ِثِعاوَْبلا  ِّلَجَءا  ْنِم  َّنِإ  ِباتِْکلا : - اَذـه  ُعِماـج  یْنیَـسُْحلا - 
َِکلذـِل ٍحابْـصِم  ِلْقَن  ْنَع  ٍنْغَتْـسُم  ُُهِلماحَف  ِتاقْوالا ،  َْکِلت  ِلامْعَءا  ِراتُْخم  َو  ِتارایّزلا  ِنِساـحَم  ِراـْطقَءا  یلَع  يوَتْحا  ِدَـق  ُُهْتیَءاَر  َو  ِِرفاـسُْملا ، 

ِدَهْـشَم یلِإ  ءاروُشاع  ِةَرایِز  یف  ٍلَتْقَم  ِلْقَن  ْنَع  اینْغَتْـسُم  ُُهِلماح  َنوُکَی  ْنَءا  اْضیَءا  ُْتبَبْحَءا  ٍفیَطل .  َْوءا  ٍریبَک  ٍرازَم  ِلْمَح  َْوءا  ِفیرَّشلا ،  ِْتقَْولا 
ام دنایرگب  ار  رفن  دص  ای  دوش و  نایرگ  دوخ  ام ،  تبیصم  رد  هک  یسک  هک :  هدش  تیاور  نینچمه  همجرت :  ِْهیَلَع .  ِهّللا  ُتا  وَلَـص  ِْنیَـسُْحلا 

دیرگب و هک  یسک  تسا و  تشهب  لها  دنایرگب ،  ار  رفن  هاجنپ  ای  دنک و  هیرگ  هک  یـسک  و  دشاب ؛  تشهب  لها  زا  وا  هک  مینک  یم  تنامض 
یسک دوب و  دهاوخ  تشهب  لها  زا  دنایرگب ،  ار  رفن  هد  ای  دیرگب و  هک  یسک  دیآ و  یم  رامش  هب  تشهب  لها  زا  زاب  دنایرگب  ار  رفن  یس  ای 
یمن کشا  دنچره   ) دزاس یم  ناگدننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  هک  یـسک  تسا و  تشهب  لها  دنایرگب ،  ار  رفن  کی  طقف  ای  دنک و  هیرگ  هک 
يروآ عمج  ار  فوهل  باتک  نیا  هک  سواط -  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  درب .  دـهاوخ  تشهب  هب  ار  وا  ادـخ  مه  زاـب  دزیر )

ار ِِرفاَسُْملا )) ُحاَنَجَو  ِِرئاّزلا  ُحاَبْصِم   )) باتک نوچ  هک  دوب  نیا  دومن ،  راداو  باتک  نیا  نتشون  هب  ارم  زیچره  زا  شیب  هچنآ  دیوگ :  هدومن - 
و دش .  دوش ،  یم  هدروآ  اج  هب  ترایز  ماگنه  هک  یلامعا  نیرت  هدـیزگرب  ترایز و  ياهاج  نیرتهب  لماش  یباتک  هک  مدـید  مدروآ ،  درگ 

اذل تسا .  هدـش  زاین  یب  گرزب ،  کچوک و  باتک  زا  معا  نآ ،  لامعا  ترایز و  باتک  لمح  زا  دـشاب  هتـشاد  هارمه  ار  باتک  نآ  هکره 
هیلع ءادهـشلا  دّیـس  يرادازع  يارب  مه  يروج  عمج و  لَتْقَم  باتک  شرانک  رد  دراد ،  دوخ  اـب  ار  باـتک  نآ  هکره  هک  مدرک  ادـیپ  لـیامت 

تراـیز هـکنیا  هـب  هجوتاـب  مدروآ و  مـهارف  ار  باـتک  نـیا  ور ،  نـیا  زا  ددرگ .  زاـین  یب  رگید  ياـهباتک  زا  دـشاب و  هتـشاد  هارمه  مالّـسلا 
َو ِراّوُّزلا ،  ِْتقَو  ِقیـَضل  ُِحلْـصَی  ام  انُهاه  ُْتعَمَج  ْدَـق  َو  ِْهَیلِإ ،  َّمَُضِیل  َباتِْکلا  اَذـه  ُْتعَـضَوَف  یبرع :  نتم  دـنراد .  يرتمک  تصرف  ناگدـننک 
ام َحُور  ُهانْعَم  ِداسْجَءا  یف  انْعَـضَو  انَّنِإَف  ِنامیِْالا ،  ِبابْرَءا  ِحُْجِنل  ٌۀَیُْغبَو  ِناجْـشالا ،  ِباْوبَءا  ِْحتَِفل  ٌۀَْـینُغ  ِهیف  َو  ِراثْکِْالاَو ،  ِبانْطِْالا  ِنَع  ُْتلَدَـع 
رد همجرت :  ِِکلاْملا .  ِفوُؤَّرلِاب  انیعَتْـسُم  َِکلاسَم ،  ِۀَثالَث  یلَع  ُُهتْعَـضَوَو  ِفوُفُّطلا ،  یَْلتَق  یلَع  ِفوُهُّللا  ِباتِِکب :  ُُهتْمَجَْرت  ْدَـقَو  ُهانْعَِمب .  ُقیلَی 
هب ار  هودـنا  مغ و  ياهرد  هک  تسا  یفاک  رادـقم  نیمه  منک و  یم  نایب  راصتخا  روط  هب  ار  بلاطم  هدومن و  هاـتوک  ار  نخـس  هتـشر  اـجنیا 

فوهُّللَا  )) ار شمان  ما و  هدـناجنگ  يا  هدـنزرا  قیاقح  ظافلا  نیا  بلاق  رد  هک  دزاس ،  راگتـسر  ار  نانم  ؤم  دـیامن و  زاب  ناگدـنناوخ  يور 
ِیف ُلَّوالا  ُکَلْـسَْملا  مبلط .  یم  يرای  ناهج ،  کلام  نابرهم و  يادـخ  زا  مدومن و  نیودـت  کلـسم  هس  رب  مداـهن و  فوفُّطلا ))  یَلتَق  یلَع 

 : َلیقَو ِةَرْجِْهلا .  َنِم  ََعبْرَءا  َۀَنَـس  َنابْعَـش  ْنِم  َنْوَلَخ  ٍلاَیل  ِسْمَِخل  یبرع :  نتم  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ُدـِلْوَم  َناک  ِلاتِْقلا  یَلَع  ِۀَـمِّدَقَتُْملا  ِرُومُْالا 
َو مالّـسلا  هیلع  ُلیئَْربَج  َطَبَه  َدـِلُو  اَّملَو  َِکلذ .  ُْریَغ  َِيُورَو  ِةَرْجِْهلا .  َنِم  ٍثالَث  َۀَنَـس  ِلَّوالا  ِعِیبَر  ِرْهَـش  ِرِخاوَءا  یف  َلیقَو :  ُْهنِم .  ُِثلاّثلا  ُموَْیلَءا 
َو ِِهب  َّرَـسَف  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِّیبَّنلا  َیلِإ  مالّـسلااهیلع  ُۀَـمِطاف  ِِهب  ْتَءاج  َو  ِِهتَدالِِوب ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  َّیبَّنلا  َنوُّنَُهی  ٍکَلَم  ُْفلَءا  ُهَعَم 

ِلْضَْفلا ُّمُءا  َْتلاق  ٍۀَْعنَص ،  ُْنب  ٌمَتاح  انَءاَْبنَءا  َلاق :  یمْهَّسلا ،  ٍبِیبَح  ِْنب  ٍرَْکب  ُْنب  ِهّللا  ُْدبَع  انَءاَْبنَءا  ٍساّبَع :  ُْنبا  َلاق  ِتاقَبَّطلا :  ِیف  اْنیَسُح .  ُهاّمَس 
 : امِْهیَلَع ِهّللا  ُناوْضِر  ِساّبَْعلا  ُۀَجْوَز 

تسا هتفای  عوقو  البرک  يارجام  زا  لبق  هک  یلئاسم  رد  لوا :  کلسم 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  دلوت 

ءادهشلادّیس ترضح  دلوت 

هّللا یّلص  هّللا  لوسر  ترجه  زا  مراهچ  لاس  هب  مّظعملا  نابعش  هام  مجنپ  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  یبا  ءادهـشلادّیس  ترـضح  دلوت 
زا موس  لاـس  هب  لوـالا  عیبر  هاـم  رخآ  زور  ار  باـنج  نآ  دـلوت  یخرب  دوب و  هاـم  نآ  موس  زور  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  هدوـب ؛  هلآ  هیلع و 
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اب مالّـسلا  هیلع  لیئربج  دـمآ ،  ایند  راد  رد  بانج  نآ  نوچ  هلمجلاب ؛  تسا .  دراو  زین  رگید  تاـیاور  لاوقا ،  نیا  زجب  دـنا و  هتفگ  ترجه 
 . دوعـسم دولوم  نآ  تدالو  هب  دومن  تینهت  ار  ترـضح  نآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـیجم  لوسر  رب  دـیدرگ  لزان  نامـسآ  زا  کَلَم  رازه 

دنسرخ و دوخ ،  هدید  رون  رادید  زا  بانج  نآ  دروآ ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تمدخ  هب  ار  دنمجرا  دنزرف  مالّـسلااهیلع  ارهز  همطاف 
رکب نب  هّللادبع  زا  وا  تیاور  هب  هدومن  رکذ  سابع  نبا  زا  تاقبط ))   )) باتک رد  داهن .  مان  نیسح ))   )) ار فیرش  دولوم  نآ  دش و  دونـشخ 

- امهیلع هّللا  ناوضر   - بلطملادبع نب  سابع  هجوز   (( لْضَْفلا ُُّما   )) هکنآ رب  هعنَص  نب  مَتاح  ارم  داد  ربخ  تفگ :  هک  یمْهَس  بیبح  نب 

(1) یبرع نتم 

یبرع نتم 

یلَع َکـِلذ  ُتْرَّسَفَف  يرْجِح ،  یف  ْتَعِـضُوَف  ْتَعُِطق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِمَْحل  ْنِم  ًۀَـعِْطق  َّنَءاَـک  ِهِدـِلْوَم  َلـْبَق  یماـنَم  یف  ُْتیَءاَر 
 : َْتلاق ِهیعِـضُْرِتل . )) ِْکَیلِإ  ُهُعَفْدَءاَف  امالُغ  ُِدلَتَـس  َۀَمِطاف  َّنِإَف  ِكایْؤُر  ْتَقَدَص  ْنِإ  ِْتیَءاَر ،  اْریَخ   : )) َلاقَف هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ِلوُسَر 

هّللا یّلـص  ِِّیبَّنلا  ِبَْوث  یلَع  ٌةَرْطَق  ِِهلَْوب  ْنِم  ْتَرَطَقَف  َلابَف ،  ُُهلِّبَُقی  َوُه  اـمَْنیَبَف  ِهِرْجِح ،  یف  ُُهتْعَـضَوَف  اـمْوَی ،  ِِهب  ُْتئِجَف  َکـِلذ .  یلَع  ُْرمـالا  يَرَجَف 
ِْتعَجْوَءا ْدَـق  َو  ُلَسُْغی ،  یبَْوث  اذـهَف  ِلْضَْفلا ،  َُّما  ای  الْهَم !   : )) ِبِضْغُْملاَک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ُّیبَّنلا  َلاـقَف  یکَبَف ،  ُُهتْـصَرَقَف ،  هلآ ،  هیلع و 

َلوُسَر ای  َكُؤاُکب  َّمِم  ُْتلُقَف :  یْکبَی .  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَـص  ُُهتْدَـجَوَف  ُْتئِجَف ،  ٍءاِمب ،  ِهیتآ  ُتُْمقَو ِال  ِهِرْجِح ،  یف  ُُهتْکَرَتَف  َْتلاق :  یْنبِا . )) 
[ . ِۀَمایْقلا َمْوَی  یتَعافَش  ُهّللا  ْمَُهلا  نَءاال   . ] اذه يَدلَو  ُُلتْقَت  یتَّمُءا  َّنَءا  ینَرَبْخَءاَف  یناتَءا ،  مالّسلا  هیلع  َلیئَْربَج  َّنِإ   : )) َلاقَف ِهّللا ؟ 

همجرت

متاخ ترـضح  ندـب  تشوگ  زا  يا  هراپ  ایوگ  هک  مدـید  باوخ  رد  یبش  ددرگ ،  دـلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هب  ار  دوخ  باوـخ  نیا  سپ  تفرگ ؛  رارق  نم  نماد  رد  دـش و  هدـیرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ءاـیبنالا 

ار لفط  نآ  نم  دیئاز و  دهاوخ  يرـسپ  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دـشاب  تسار  وت  باوخ  رگا  انامه  هک  دومرف :  بانج  نآ  مدومن .  ضرع 
دیدرگ و عقاو  دوب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یمسق  نامه  هب  هک  تفگ :  لضفلا  ما  یهد .  ریش  ار  وا  ات  مراپس  یم  وت  هب 

ربمغیپ ناماد  رد  ار  وا  مدروآ و  شراوگرزب  ّدج  تمدخ  هب  ار  لفط  نآ  يزور  هکنیا  ات  مدوب  وا  هیاد  درپس و  نم  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح 
شندب تشوگ  نم  دیسر .  ربمغیپ  هماج  رب  وا  لوب  زا  يا  هرطق  درک و  لوب  لفط  هاگان  دیسوب  یم  ار  دوخ  هدید  رون  ترـضح ،  نآ  مداهن و 

 : دومرف نم  هب  كانمـشخ  یـصخش  دننام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  داتفا .  هیرگ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  متفرگ ،  نوگـشن  ار 
ناماد رد  ار  وا  تفگ :  لضفلا  ما  يدرزآ )) .  ارم  دنبلد  دـنزرف  وت  تسـش ،  ناوت  یم  بآ  هب  ار  هماج  کنیا  لضفلا !  ما  يا  شاب ،  مارآ  ))
ربمغیپ بانج  هک  مدید  متشگرب  نوچ  میوشب ،  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هماج  هدروآ  بآ  هکنآ  ات  متفر  دوخ  مدراذگ و  ربمغیپ 

دیدرگ و لزان  نم  رب  لیئربج  کنیا  دومرف :  دینایرگ ؟  ار  امـش  زیچ  هچ  هّللا !  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  تسا .  نایرگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
 ! دنروآ یم  لتق  هب  نم  تُّما  ار ،  دنزرف  نیا  هک  داد  ربخ  ارم 

(2) یبرع نتم 

یبرع نتم 

اکَلَم َرَشَع  اْنثِإ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللا  ِلوُسَر  یلَع  َطَبَه  ٌۀَِلماک ،  ٌۀَنَس  ِهِِدلْوَم  ْنِم  مالّسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  َْتتَءا  اّمَلَف  ِثیدَْحلا :  ُةاُور  َلاق 
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َنُوقا ْبلا  ُۀَِیناَمَّثلاَو  َمَدآ ،  ِدـْلُو  ِةَروُص  یلَع  ُِعباّرلاَو  ِنیّنِّتلا ،  ِةَروُص  یلَع  ُِثلاّثلاَو  ِرْوَّثلا ،  ِةَروُص  یلَع  یناّثلاَو  ِدَـسالا ،  ِةَروُص  یلَع  ْمُهُدَـحَءا  : 
َۀَمِطاف ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َكَِدلَِوب  ُلِْزنَیَـس  ُدَّمَُحم ،  ای  َنُولوُقَی :  ْمُه  َو  ْمُهَتَِحنْجَءا ،  اوُرَـشَن  ْدَق  ْمُُهنُویُع ، ] ًۀَیِکاب   ] ْمُهُهوُجَو ًةَّرَمَُحم  یّتَش ،  ٍرَوُص  یلَع 

َیلِإ َلََزن  َو  ّالِإ  ٌکَلَم  ِتاومَّسلا  ِیف  َْقبَی  َْملَو  َلیباق .  ِرْزِو  ُْلثِم  ِِهِلتاق  یلَع  ُلَمُْحی  َو  َلیباه ،  ِرْجَءا  ُلـْثِم  یطُْعیَـس  َو  َلـیباق ،  ْنِم  َلـیباِهب  َلََزن  اـم 
 ، ُهََتبُْرت ِْهیَلَع  ُضُْرعَی  َو  یطُْعی ،  اـم  ِباوَِثب  ُهُِربُْخی  َو  مالّـسلا ،  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِیف  ِْهیَّزَُعی  َو  َمـالَّسلا ] ،  ُهُؤِْرُقی   ] ُّلُـک هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِّیبَّنلا 

هیلع ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  یتَءا  اّملَف  َلاق :  ُهَبَلَط . )) اِمب  ُهْعَّتَُمت  َو ال  ُهَلَتَق ،  ْنَم  ُْلْتقاَو  َُهلَذَـخ ،  ْنَم  ْلُذْـخا  َّمُهَّللَءا   : )) ُلوُقَی هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصُّیبَّنلاَو 
 . ُهاْنیَع ْتَعَمَد  َو  َعَجَرَتْساَف  ِقیرَّطلا ،  ِضَْعب  یف  َفَقَوَف  َُهل ،  ٍرَفَس  یف  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ُّیبَّنلا  َجَرَخ  ِهِِدلْوَم  ْنِم  ِناتَنَس  مالّسلا 

همجرت

؛  دیدرگ لزان  دیجم  لوسر  رب  هتشرف  هدزاود  تشذگ ،  بانج  نآ  فیرش  رمع  زا  مامت  لاس  کی  نوچ  هک  دنا  هتفگ  نینچ  ثیدح  نایوار 
لکـش هب  مه  رگید  کَلَم  تشه  ناسنا و  تروص  هب  یمراهچ  اـهدژا ،  تروص  هب  یموس  واـگ ،  تروص  هب  یمود  ریـش ،  تروص  هب  یکی 

نب نیـسح  وت  دنبلد  دـنزرف  هب  هک  دـشاب  دوز  دـمحم !  ای  دـنتفگ :  یم  هدومن و  نهپ  ار  دوخ  ياهلاب  زمرق و  ياهور  اب  دـندوب  فلتخم  ياه 
يادخ ار ،  وت  دنزرف  تداهـش  دزم  رجا و  هک  دشاب  دوز  و  دـیدرگ ؛  لزان  لیباق  زا  لیباه  هب  هک  هچنآ  دـننام  دوش  لزان  مالّـسلااهیلع  همطاف 

چیه و  تسا .  لیباق  ندرگ  رب  هک  ار  یهانگ  دـننام  دراذـگب  وا  لتاق  ندرگ  هب  هدیـشخب و  لیباه  هب  هک  یباوث  رجا  نآ  دـننام  دـهدب  لاـعتم 
یم هیزعت  دنزرف ،  لتق  رد  ار  بانج  نآ  دندیدرگ و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  رب  هکنآ  رگم  دنامن  یقاب  اهنامسآ  رد  یبّرقم  هتـشرف 

هب ار  وا  رهطم  ربق  كاخ  داد و  دـهاوخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يادـخ  هک  یباوث  نآ  هب  ار  مّرکم  لوسر  نآ  دـنداد  یم  ربخ  دـنتفگ و 
 ، اراگدرورپ هک  درک  یم  ضرع  دومن و  یم  دـنزرف ،  نـالتاق  رب  نیرفن  ترـضح  نآ  دـنداد و  یم  ناـشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر 

دیوگ يوار  نادرگم .  دنم  هرهب  دوخ  دارم  هب  ندیسر  زا  ار  وا  ار و  وا  هدنشک  شُکب  دیامن و  راوخ  ارم  دنزرف  هک  ار  یسک  نادرگ  لوذخم 
یم هک  هار  زا  يا  هراپ  رد  سپ  دمآ ؛  شیپ  يرفس  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصادخ  لوسر  تشذگ  بانج  نآ  فیرـش  رمع  زا  لاس  ود  نوچ  : 
نآ زا  ار  هیرگ  ببـس  دومن ؛  هیرگ  دـیدرگ و  دولآ  کـشا  باـنج  نآ  نامـشچ  و  َنوـُعِجار )) ِْهَیلِإ  اـّنِإ  َو  ِهّلل  اـّنِإ   : )) تفگ داتـسیاب و  تفر 
اَهل ُلاُقی  ِتارُْفلا  ِّطَِشب  ٍضْرَءا  ْنَع  ینُِربُْخی  مالّـسلا  هیلع  ُلیئْربِج  اذـه   : )) َلاـقَف َکـِلذ ،  ْنَع  َِلئُـسَف  یبرع :  نتم  دـندومن ،  لا  ؤس  ترـضح 
- ، ُهّللا ُهَنََعل  ُدـیزَی - ))  )) َُهل ُلاُقی  ٌلُجَر   : )) َلاقَف ِهّللا ؟  َلوُسَر  اـی  ُُهُلتْقَی  ْنَم  َُهل :  َلـیقَف  َۀَـمِطاف . )) ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  يِدـَلَو  اـْهیَلَع  ُلَـتُْقی  ُءـالَبْرَک ، 

مالّسلاامهیلع ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلاَو  َظَعَو ،  َو  َبَطَخَف  َرَْبنِْملا  َدَعَصَف  اموُمْغَم ،  َِکلذ  ِهِرَفَس  ْنِم  َعَجَر  َُّمث  ِِهنَفْدَم . )) َو  ِهِعَرْصَم  یلِإ  ُرُْظنَءا  ّینَءاَکَو 
 : َلاـق َو  ِءاـمَّسلا  َیلِإ  ُهَسْءاَر  َعَفَر  َُّمث  ِْنیَـسُْحلا  ِْسءاَر  یلَع  يرُْـسْیلاَو  َِنَسَْحلا  ِْسءار  یلَع  ینُْمْیلا  ُهَدَـی  َعَضَو  ِِهتَبْطُخ  ْنِم  َغَرَف  اّـمَّلَف  ِْهیَدَـی .  َْنَیب 

ُلیئِْربِج ینَرَبْخَءا  ْدَق  َو  یتَّمُءا ،  یف  امُهُفَّلَخُءا  ْنَم  َو  یتَموُرُءا  َو  یتَّیِّرُذ  ُرایِخ  َو  یتَْرتِع  ُِبئاطَءا  ِناذه  َو  َکُِّیِبن  َو  َكُْدبَع  ادَّمَُحم  َّنِإ  َّمُهَّللَءا  ))
َو ِِهِلتاق  یف  َكِراُبت  ـال  َو  َّمُهَّللَءا  ِءادَـهُّشلا ،  ِتاداـس  ْنِم  ُْهلَعْجاَو  ِِهْلتَق  یف  َُهل  ْكِراـبَف  َّمُهَّللَءا  ٌلوُذْـخَم ،  ٌلُوتْقَم  اذـه  يدـَلَو  َّنَءا  مالّـسلا  هیلع 

یم ربخ  ارم  هک  تسا  لیئربج  کنیا  ُلیئْربِج )) .  اذـه   : )) دومرف همجرت :  ِبیحَّنلاَو .  ِءاُکْبلِاب  ِدِجْـسَْملا  ِیف  ُساـّنلا  َّجَـضَف  َلاـق :  ِِهلِذاـخ . ))
یم هتـشک  همطاف  ِنیـسح  نم ،  دنبلد  دنزرف  نیمز  نآ  يور  رب  هک  دنیوگ  یم  البرک ))  )) ار نآ  تسا و  عقاو  تارف  رانک  هک  ینیمز  زا  دهد 
ادخ تسا -  دیزی ))  )) وا سحن  مان  هک  تسیدرم  وا  هدنـشک  دومرف :  تسیک ؟  بانج  نآ  هدنـشک  هّللا !  لوسر  ای  دندومن :  ضرع  ددرگ ! 

زا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ  میامن .  یم  رظن  دوخ  مشچ  هب  ار  وا  ربق  ّلحم  هاگلتق و  نونکا  نم  هک  ایوگ  و  دنک -  تنعل  ار  وا 
یلاح رد  دومن  هظعوم  ار  مدرم  دومرف و  ءاشنا  هبطخ  تفر و  ـالاب  ربنم  رب  سپ  دوب ؛  مومغم  مومهم و  دومرف ،  تعجارم  هنیدـم  هب  رفـس  نآ 
تسد دیدرگ ،  غراف  هبطخ  يادا  زا  نوچ  دندوب و  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  راوگرزب  نآ  تمدخ  رد  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هک 
دومن دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  كرابم  رس  داهنب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  رس  رب  ار  دوخ  پچ  تسد  مالّسلا و  هیلع  نسح  رس  رب  ار  دوخ  تسار 

هّیرُذ نیرتهب  ترتع و  بئاطا  زا  دـنزرف  ود  نیا  تسا و  وت  ّیبن  وت و  هدـنب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصدمحم  هک  یتسرد  هب  ادـنوادخ ،  تفگ :  و 
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هتشک نم  دنزرف  نیا  هک  ارم  داد  ربخ  لیئربج  کنیا  دنا و  نم  نیـشناج  هک  مراذگ  یم  دوخ  تُّما  نایم  رد  ار  ناشیا  و  دنا .  نم  ناینب  نم و 
نکم كرابم  نادرگب و  ءادهش  تاداس  هلمج  زا  ار  وا  نادرگ و  كرابم  وا  رب  ار  ندش  هتشک  ادنوادخ  دوب ؛  دهاوخ  لوذخم  دش و  دهاوخ 

دنلب ناغفا  هیرگ و  هب  اهادص  دجسم  لها  مدرم و  سپ  تفگ :  يوار  وا .  هدننک  راوخ  لتاق و  ّقح  رد 

(3  ) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َبَطَخَف ِهْجَْولا ،  ُرَّمَُحم  ِنْوَّللا  ُرِّیَغَتُم  َوُه  َو  ِْهیَلَع -  ِهّللا  ُتاوَلَـص  َعَجَر -  َُّمث  ُهَنوُرُْـصنَت . )) ـالَو  َنوُْکبَتَءا   : )) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ُّیبَّنلا  َلاـق  َو 
َجاِزم َو  یتَموُرُءا  َو  یتَْرتِعَو  ِهّللا ،  َباتِک  ِْنیَلَقَّثلا :  ُمُکیف  ُْتفَّلَخ  ْدَق  ّینِإ  ُساّنلا  اَهُّیَءا   : )) َلاق َُّمث  اعُومُد  ِنالَمْهَت  ُهاْنیَع  َو  ًةَزَجُوم  يرْخُءا  ًۀَبْطُخ 

ّینِإ ال َو  اـمُهُرِظَْتنَءا ،  ّینِإ  َو  ـالَءا  ْمُهوُُمتْمَلَظ  َو  یتَْرتِع  ُْمتْـضَْغبَءا  ْدَـقَو  َضْوَْحلا ،  َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اـقِرَتْفَی  َْنل  یتَجْهُمَو  يدا  ُؤف  ُةَرَمَث  ِو  یئاـم 
َمْوَی َّیَلَع  ُدِرَتَس  ُهَّنِإ  َو  الَءا  ِضْوَْحلا .  یَلَع  ادَغ  ینوَْقَلت  ّالَءا  اوُرُْظناَف  یبْرُْقلا ،  ِیف  َةَّدَوَْملا  ُمُُکلَأْسَءا  ْنَءا  ّیبَر  ینَرَمَءا  ام  ّالِإ  َِکلذ  یف  ْمُُکلَأْسَءا 

َو يرْکِذ  َنْوَْسنَیَف  ُمْتنَءا ؟  ْنَم  ُلُوقَءاَف :  َّیَلَع ،  ُفِقَتَف  ُۀَِـکئالَْملا ،  اََهل  ْتَعَزَف  ْدَـق  ٌۀَِـملْظُم  ُءادْوَس  ٌۀَـیار  ِۀَّمُْالا :  ِهِذـه  ْنِم  ٍتایار  ُثـالَث  ِۀَـمایِْقلا 
 . ُدَمْحَءا ای  َِکتَّمُءا  ْنِم  ُنَْحن  َنُولوُقَیَف :  ِمَجَْعلاَو .  ِبَرَْعلا  ُِّیبَن  ُدَمْحَءا  اَنَءا  ْمَُهل :  ُلُوقَءاف  ِبَرَْعلا .  َنِم  ِدیحْوَّتلا  ُلْهَءا  ُنَْحن  َنُولوُقَی : 

همجرت

 ، سلجم نآ  مامتا  زا  سپ  درک .  دیهاوخن  يرای  ار  وا  هکنآ  لاح  دینک و  یم  هیرگ  وا  لاح  رب  الا ن  امش  هک  دومرف  ترـضح  نآ  دندومن ، 
هبطخ دوب و  خرـس  بضغ  تّدش  زا  شنینزان  يور  ّریغتم و  ترـضح  نآ  كرابم  گنر  هک  یتلاح  رد  دومرف  تعجارم  دجـسم  هب  رگید  راب 

امش نایم  رد  نم  هک  یتسرد  هب  سانلا !  اهّیا  دومرف :  سپ  تخیر  یم  کشا  ترضح  نآ  نامشچ  زا  لاح  نآ  رد  دناوخب و  رگید  رـصتخم 
هویم نم و  تنیط  بآ  جازتما  هیام  نم و  رما  داینب  هک  نم  ترتع  يرگید  تسادخ و  باتک  یکی  ما  هدراذگاو  ار  گرزب  نیگنس و  زیچ  ود 

نمـشد هک  قیقحت  هب  دـنوش و  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هکنآ  اـت  دـنرادن  ییادـج  مه  زا  زیچ  ود  نیا  دـنا .  نم  رگج  هراـپ  لد و 
نم دزن  هب  هکنآ  ات  مراد  گرزب  رما  ود  نیا  راظتنا  تماـیق  زور  رد  نم  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـیدومن ،  اور  متـس  ناـشیارب  ارم و  ترتع  دـیتشاد 

رد هک  مهاوخب  امـش  زا  هک  تسنآ  نآ  هدومرف و  رما  نم  هب  نم  راگدرورپ  هک  ار  هچنآ  رگم  ناـشیا  هراـبرد  منک  یمن  شـسرپ  نم  دـنیآ و 
یلاح رد   ) دید ارم  هک  دیناوتن  رثوک  ضوح  رانک  رب  تمایق  يادرف  رد  ادابم  هک  دینک  هشیدـنا  سپ  دـییامن ؛  یتسود  نم ،  یبرُقلا  يَوذ  قح 

 : دمآ دهاوخ  نم  دزن  رد  مَلَع  هس  اب  تُّما  نیا  هدرکرـس  هس  تمایق  زور  رد  هک  دـشاب  دوز  دیـشاب . ) هتـشاد  اور  ملظ  هنیک و  اهنآ  هب  تبـسن 
مَنَم هک  میوگ  نم  دنتـسیاب .  نم  روضح  رد  سپ  دـنیآ ؛  دایرف  هب  نآ  رادـید  تشحو  تشهد و  زا  هکئـالم  هک  کـیرات  هایـس و  مَلَع  کـی 

 ! دمحا يا  میاوت  تما  زا  ام  هک  دنیوگ  مجع .  برع و  رب  ادخ  ربمغیپ  دمحا 

(4) یبرع نتم 

یبرع نتم 

انْـصَرَحَف َکَتَْرتِع  اّمَءا  َو  ُهانْعَّیَـضَف ،  َباَتِْکلا  اَّمَءا  َنُولوُقَیَف :  ّیبَر ؟  ِباتِک  َو  یتَْرتِع  َو  یلْهَءا  یف  يدـَْعب  ْنِم  ینوُُمتْفَّلَخ  َْفیَک  ْمَُهل :  ُلُوقَءاَـف 
ٌۀَیار َّیَلَع  ُدَِرت  َُّمث  ْمُهُهوُجُو .  ًةَّدَوْسُم  اشاطِع  ًءاـمِظ  َنوُرُدْـصَیَف  ْمُْهنَع ،  یهْجَو  ّیلَوُءاَـف  ِضْرـالا .  ِدـیدَج  ْنَع  ْمِهِرِخآ  ْنَع  ْمُهَدـیبَن  ْنَءا  یلَع 
اَّمَءا َنُولوُقَیَف :  یتَْرتِـعَو ؟  ّیبَر ،  ُباـتِک  ِرَغْـصالاَو :  ِرَبْکـالا  ِْنیَلَقَّثلا  ِیف  ینوُُمتْفَّلَخ  َْفیَک  ْمَُهل :  ُلُوقَءاَـف  یلوُْـالا ،  َنِم  اداوَـس  ُّدَـشَءا  يرْخُءا 
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ُدَِرت َُّمث  ْمُهُهوُجُو .  ًةَّدَوْسُم  اشاطِع  ًءامِظ  َنوُرُدْصَیَف  یّنَع ،  ْمُْکَیلِإ  ُلُوقَءاَف :  ٍقَّزَمُم .  َّلُک  ْمُهاْنقَّزَمَو  ْمُهاْنلَذَخَف  َرَغْـصالا  اَّمَءا  َو  انََفلاخَف ،  َرَبْکالا 
يْوقَّتلاَو ِدیحْوَّتلا  ِۀَِملَک  ُلْهَءا  ُنَْحن  َنُولوُقَیَف :  ُْمْتنَءا ؟  ْنَم  ْمَُهل :  ُلُوقَءاَف  ارُون ،  ْمُهُهوُجُو  ُعَْمَلت  يرْخُءا  ٌۀَیار  َّیَلَع 

همجرت

 : دنیوگ یم  باوج  نم ؟  راگدرورپ  باتک  قح  رد  نم و  ترتع  تیب و  لها  قح  رد  دیدوب  هنوگچ  نم  زا  دـعب  هک  تفگ  مهاوخ  نم  سپ 
يور زا  میئامن و  كاله  اـمامت  ار  ناـشیا  هک  میدوب  صیرح  بغار و  سپ  ار ،  وت  ترتع  اـما  میدومن و  عیاـض  ار  نآ  سپ  ار ،  باـتک  اـما 

نم دزن  هب  مَلَع  اب  رگید  هورگ  نآ ،  زا  سپ  دندرگرب  هایـس  ياهور  اب  هنـشت  نم ،  دزن  زا  منادرگب و  ناشیا  زا  يور  نم  سپ  میرادرب .  نیمز 
هدراذگ امـش  نایم  رد  هک  لقث ))   )) ود رب  دیدومن  راتفر  هنوگچ  نم  تافو  زا  سپ  میوگ :  ناشیا  هب  سپ  رت ،  هایـس  لوا  هورگ  زا  هک  دنیآ 

هک ار  گرزب  لقث  اّما  دـنیوگ :  باوج  دـندوب .  نم  ترتع  کچوک  ادـخ و  باـتک  گرزب  هک  کـچوک ،  يرگید  گرزب و  یکی  مدوب ؛ 
هب سپ  میتخیـسگ .  مه  زا  میدـینادرگ و  راوخ  ار  نآ  دـشاب  ترتع  هک  کچوک  لقث  اّما  میدومن و  نآ  مکح  تفلاـخم  دوب ،  ادـخ  باـتک 
نم رب  رون ،  زا  هدنشخرد  ياه  هرهچ  اب  مَلَع و  اب  رگید  هورگ  هاگنآ  دندرگرب .  هایسور  هنـشت و  سپ  دیوش !  رود  نم  دزن  زا  میوگ :  ناشیا 

 . يراکزیهرپ دیحوت و  هملک  لها  میئام  دنیوگ :  دیناسک ؟  هچ  امش  میوگ :  ناشیا  هب  دنوش .  دراو 

(5) یبرع نتم 

یبرع نتم 

انِِّیبَن َۀَّیِّرُذ  اْنبَبْحَءا  َو  ُهَمارَح ،  اْنمَّرَح  َو  َُهلالَح  اْنلَلْحَءاَف  انِّبَر  َباـتِک  اـْنلَمَح  ِّقَْحلا ،  ِلـْهَءا  ُۀَّیَِقب  ُنَْحنَو  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ٍدَّمَُحم  ُۀَّمُءا  ُنَْحن 
ْمُکُِّیبَن اَنَءاَف  اوُرِْـشبَءا  ْمَُهل :  ُلُوقَءاَف  ْمُهاواـن .  ْنَم  ْمُهَعَم  اـْنَلتاق  َو  انَـسُْفنَءا ،  ُْهنِم  انْرَـصَن  اـم  ِّلُـک  ْنِم  ْمُهانْرَـصَنَف  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ٍدَّمَُحم 

َُّمث َنیرِْـشبَتْسُم ،  َنیّیِوْرَم  َنوُرُدْـصَیَف  یـضْوَح ،  ْنِم  ْمِهیقْـسَءا  َُّمث  ُْمتْفَـصَو ،  امَک  اْینُّدـلا  ِراد  یف  ُْمْتنُک  ْدََـقل  َو  ِِهلآ ،  َو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  دَّمَُحم 
 . ُهَموُُدق َنُوبِقَتْرَی  َو  ُهَنوُمِظْعَتْسَی  َو  مالّسلا ،  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَق  َرْکِذ  َنوُدَواعَتَی  ُساّنلا  َناک  َو  َلاق :  َنیِدبَّْالا .  ََدبَءا  اهیف  َنیِدلاخ  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی 

َناک َو  َۀَْبتُع  ِْنب  ِدیلَْولا  َیلِإ  ۀَیِواعُم  ُْنب  ُدیزَی  َبَتَک  ِةَرْجِْهلا - َنِم  َنیّتِس  َۀَنَـس  بَجَر  یف  َِکلذ  َو  ُهّللا -  ُهَنََعل  َنایْفُـس  یبَءا  ُْنب  ُۀَیِواعُم  یِّفُُوت  اّمَلَف 
ْبِرْـضاَف َْکیَلَع  یبَءا  ْنِإ  َُهل :  ُلوُقَی  َو  مالّـسلاامهیلع ،  ّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  ًۀَّصاخ  َو  اِهلْهَءا  یلَع  َُهل  ِۀَْعیَْبلا  ِذْـخَءِاب  ُهُُرمْءاَی  ِۀَـنیدَْملِاب  اریمَءا 

یف ُهَراشَتْساَو  ِمَکَْحلا  َْنب  َناوْرَم  ُدیلَْولا  َرَضْحَءاَف  ِهِسْءاَِرب .  ََّیلِإ  ْثَْعباَو  ُهَُقنُع 

همجرت . 

میا هتسناد  لالح  ار  نآ  لالح  میا و  هتشادرب  ار  دوخ  راگدرورپ  باتک  میتسه ،  ّقح  لها  هیقب  ام  هلآ ؛  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تُّما  میئام 
يراـی نآ  زا  ار  دوخ  هک  يزیچ  ره  زا  میدرک  يراـی  ار  ناـشیا  میتشاد و  یم  تسود  ار  دوخ  ربـمغیپ  هیّرذ  میدرمـش و  مارح  ار  نآ  مارح  و 

امش ربمغیپ  دمحم  مَنَم  داب !  تراشب  ار  امـش  هک  میوگ  ناشیا  هب  سپ  میدرک .  لاتق  تشاد  ناشیا  اب  گنج  دصق  هک  سک  ره  اب  میدومن و 
یم لاحـشوخ  باریـس و  اهنآ  منک و  باریـس  رثوک  ضوح  زا  ار  ناشیا  سپ  دیدومن ؛  فصو  نونکا  هک  دیدوب  نانچ  ایند  راد  رد  ّقحلَا  و 
لتق زا  دای  هک  دـش  يراج  نیا  رب  مدرم  تداع  دـیوگ :  يوار  دنـشاب .  نادـیواج  هشیمه  تشهب ،  رد  دـنوش و  یم  تشهب  لخاد  دـندرگ و 

امهیلع نایفس -  یبا  نب  ۀیواعم  نوچ  دندوب .  هعقاو  نینچ  بقّرتم  رظتنم و  دندرمش و  یم  میظع  رظن  رد  ار  نآ  دندومن و  یم  مولظم  نیسح 
تنطلـس هب  نوعلم  نآ  ياج  هب  هداز  مارح  دیزی  درپس و  خزود  کلام  هب  ناج  ترجه ،  زا  تصـش  لاس  هب  بجر  هام  رد  نارینلا -  ۀـنعللا و 
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زا اـصوصخ  هنیدـم ،  لـها  زا  شیارب  هک  دوب  هدومن  رما  هماـن  نآ  رد  تشون و  هنیدـم  مکاـح  هَبْقُع -  نب  دـیلو  هب  يا  هماـن  دـیزی  تسـشن . 
نزب و ندرگ  ار  وا  دیامنن  تعیب  بانج  نآ  هاگ  ره  هک  دوب  جردنم  همان ،  نآ  رد  دریگب و  تعیب  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ترـضح 

 . دومن تروشم  باب  نیا  رد  وا  اب  دیبلط و  ار  مکح  نب  ناورم  همان ،  نآ  هعلاطم  زا  دعب  دیلو  سپ  تسرفب !  نم  يارب  زا  ار  وا  رس 

(6) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َثََعب َُّمث  اروُکْذَم .  اْئیَـش  َُكءا  َْمل  ینَْتَیل  ُدـیلَْولا :  َلاقَف  ُهَُقنُع .  ُْتبَرََـضل  َکَناکَم  ُْتنُک  َْولَو  ُلَبْقَی ،  ُهَّنِإ ال  َلاقَف :  مالّـسلا .  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْرمَءا 
 . َدـیزَِیل َۀَْـعیَْبلا  ِْهیَلَع  َضَرَع  َو  َۀَـیِواعُم ،  َتْوَم  ِْهَیلِإ  ُدـیلَْولا  یَعَنَف  ِهیلاوَمَو ،  ِِهْتَیب  ِلْهَءا  ْنِم  الُجَر  َنیثالَث  یف  ُهَءاجَف  مالّـسلا ،  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ 

َو ُهَرْذُع ،  ُریمالا  اَهُّیَءا  ْلَبْقَت  ال  ُناوْرَم :  َلاقَف  ْمُهَعَم . )) انُعْداَف  ادَغ  َساّنلا  َتْوَعَد  اذِإ  ْنِکل  َو  اّرِـس ،  ُنوُکَت  َۀَْعیَْبلا ال  َّنِإ  ُریمالا ،  اَهُّیَءا   : )) َلاقَف
ِهّللاَو َْتبِذَک  یُقنُع ،  ِبْرَِضب  ُُرمْءاَت  َْتنَءا  ِءاقْرَّزلا ،  َْنباَی  َْکیَلَع  یْلیَو   : )) َلاق َُّمث  مالّسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َبِضَغَف  ُهَُقنُع .  ْبِرْـضاَف  ِْعیاُبی  َْمل  یتَم 

َمَتَخ اِنب  َو  ُهّللا  َحَـتَف  اِنب  َو  ِۀَِـکئالَْملا ،  ُفَلَتُْخمَو  ِۀـَلاسِّرلا  ُنِدـْعَمَو  ِةَُّوبُّنلا  ِْتَیب  ُلْهَءا  ّانِإ  ُریمالا  اَهُّیَءا   : )) َلاقَف ِدـیلَْولا  یَلَع  َلَْبقَءا  َُّمث  َْتمَُؤلَو . ))
ُبِراش ٌقِساف  ٌلُجَر  ُدیزَی  َو  ُهّللا ، 

همجرت

مدز یم  ندرگ  ار  وا  مدوب  یم  وت  ياج  هب  نم  رگا  دیامن و  تعیب  دیزی  اب  هک  دومن  دهاوخن  لوبق  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تفگ  ناورم 
یبا تمدخ  ار  یـسک  دیلو  نآ ،  زا  سپ  یمدیدرگن .  التبم  عینـش  رما  نیا  هب  ات  یمدوب  نیمودعم  کلـس  رد  نم  شاک !  يا  تفگ :  دیلو  . 

 . دندروآ فیرشت  دیلو ،  لزنم  هب  دوخ  ناتسود  تیب و  لها  زا  رفن  یـس  اب  ترـضح  نآ  تشاد .  بلط  ار  وا  هداتـسرف  مالّـسلا  هیلع  هّللادبع 
تعیب ریِمالا !  اَهُّیَأ  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیامن .  تعیب  دیزی  اب  بانج  نآ  هک  تشاد  راهظا  داد و  وا  هب  ار  دیلپ  هیواعم  گرم  ربخ  دـیلو 

نآ رد  هک  نیعل -  ناورم  هاوخب .  ناـشیا  اـب  زین  ار  اـم  يراد  بلط  ار  مدرم  دوـش و  ادرف  نوـچ  دـشاب ،  یناـهنپ  هب  هک  ناوـت  یمن  نم  ندرک 
زا  ] مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نزب .  ندرگ  ار  وا  دـیامن  یمن  تعیب  رگا  ریذـپم و  وا  زا  ار  رذـع  نیا  ریما !  يا  تفگ :  دوب -  رـضاح  سلجم 

ندرگ ارم  ییامن  مکح  هک  ارای  هچ  ار  وت  راکانز !  مشچ ]  دوبک   ] ِنز رـسپ  يا  وت ،  رب  ياو  دومرف :  دش ،  بضغ  رد  نانخـس ]  نیا  ندـینش 
يور مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپـس  یتشاد .  راوخ  زیمآ ] تراسج  نانخـس  نیا  اب   ] ار دوخ  یتفگ و  غورد  دـنگوس !  ادـخ  هب  دـننز ! ؟ 
يادخ تسا و  هکئالم  دش  دـمآ و  لحم  ام  هناخ  تلاسر و  ندـعم  تّوبن و  هداوناخ  مییام  ریما !  يا  دومرف :  دومن .  دـیلو  بناج  هب  كرابم 

قساف تسیدرم  دیزی  دومن و  دهاوخ  متخ  ام  هب  دومرف و  ار  تمحر  تقلخ و  يادتبا  ام  هب  لاعتم 

(7) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُّقَحَءا انُّیَءا  َنوُرُْظنَتَو  ُرُْظنَنَو  َنوُِحبُْصتَو  ُِحبُْصن  ْنِکلَو  ِِهْلثِِمب ،  ُِعیاُبیال  یْلثِمَو  َِۀلِْزنَْملا ،  ِهِذه  َُهل  َْسَیل  ِقْسِْفلِاب  ٌِنْلعُم  ِۀَمَّرَحُْملا  ِسْفَّنلا  ُِلتاق  ِرْمَْخلا 
ینید ِباهِِذب  َتْرَمَءا  َکَّنِإ  ُناوْرَم ،  ای  َکَْحیَو  َلاقَف :  ینَْتیَصَع .  ِدیلَْوِلل :  ُناوْرَم  َلاقَف  مالّـسلا ،  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َجَرَخ  َُّمث  ِۀَْعیَْبلاَو . )) ِۀَفالِْخلِاب 

َو ّالِإ  مالّسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِمَِدب  َهّللا  یَْقلَی  ادَحَءا  ُّنُظَءا  ام  ِهّللاَو  اْنیَـسُح ،  ُْتلَتَق  ینَّنِإَو  یل  اهِرْـسَءِاب  اْینُّدلا  َْکُلم  َّنَءا  ُّبِحُءا  ام  ُهّللاَو  َياْینُدَو ، 
ِِهلِْزنَم ْنِم  َجَرَخَف  مالّـسلا ،  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َحَبْـصَءا  َو  َلاق :  ٌمیلَءا .  ٌبا  ذَـع  َُهل  َو  ُهیّکَُزیال  َو  ِۀَـمایْقلا  َمْوَی  ِْهَیلِإ  ُهّللا  ُرُْظنَی  ـال  ِنازیْملا ،  ُفیفَخ  َوُه 
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ُْلق َكاذ ،  ام  َو   : )) مالّـسلا هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َلاقَف  ْدُشَْرت .  ینْعِطَءاَف  ٌحِـصان  ََکل  ّینِإ  ِهّللا ،  ِدـْبَع  ابَءا  ای  َلاقَف :  ُناوْرَم ،  ُهَیِقَلَف  َرابْخالا ،  ُعِمَتْـسَی 
 ، َۀَیِواعُم ِْنب  َدیزَی  ِۀَْعیَِبب  َكُُرمآ  ّینِإ  ُناوْرَم :  َلاقَف  ُعَمْسَءا . )) یّتَح 

همجرت

ادرف حبص  نوچ  نکل  دومن و  دهاوخن  تعیب  وا  اب  یسک  نم ،  دننام  تسا ،  لوغشم  قسف  هب  اراکشآ  همرتحم ،  سفن  هدنشک  راوخبارـش و  و 
يادا زا  سپ  دـشاب .  وا  اب  قلخ  تعیب  تفالخ و  هب  راوازـس  ام  نایم  زا  سک  هچ  هک  مییامن  شیوخ  روما  رد  رظن  ود -  رهامـش  اـم و  دوش ، 

 . يدومن نایـصع  يدرک و  تفلاخم  نم  يءار  اب  تفگ :  دـیلو  هب  نیعل  ناورم  دـمآ .  نوریب  دـیلو ،  دزن  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  تاملک ،  نیا 
یمن تسود  هک  دنگوس !  ادخ  هب  ورب ،  یهدـب ؛  تسد  زا  ارم  يایند  نید و  هک  يرما  هب  يدرک  هراشا  نم  هب  داب !  وت  رب  ياو  تفگ :  دـیلو 

ار ادخ  یـسک  مرادن  نامگ  دـنگوس !  ادـخ  هب  مشاب ؛  هدوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتاق  هکنآ  لاح  مشاب و  کلام  ار  ایند  مامت  هک  مراد 
هب تمحر  رظن  لاعتم  يادخ  دوب و  دهاوخ  کبس  وا  لامعا  نازیم  هکنآ  رگم  دشاب  وا  ندرگ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  دنک و  تاقالم 
نآ دـش  حبـص  نوچ  دـیوگ :  يوار  دوب .  دـهاوخ  ار  وا  كاـندرد  یباذـع  درک و  دـهاوخن  كاـپ  هاـنگ  زا  ار  وا  دومن و  دـهاوخن  وا  يوس 
يا درک :  ضرع  ناورم  دومن .  تاقالم  هار  رد  ار  دیلپ  ناورم  سپ  دینش ،  یم  مدرم  زا  فلتخم  رابخا  دمآ ،  یم  دوخ  لزنم  زا  هک  ترضح 
ریخ  ] يءار نآ  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دیـسر ؟ !  یهاوـخ  تسار  هار  هب  هک  ریذـپب  نم  زا  منک ،  یم  تحیـصن  ار  وـت  نم  هّللا ،  دـبع  اـبا 

ییامن تعیب  دیزی  اب  هک  مناد  یم  حالص  نینچ  وت  يارب  زا  تفگ :  ناورم  مونشب .  ات  وگب  تسا ؟  مادک  هناهاوخ ] 

(8) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُۀَّمُْالا ِتَِیُلب  ْدَـق  ْذِإ  ُمالَّسلا ،  ِمالْـسِْالا  یَلَع  َو  َنوُعِجار ،  ِْهَیلِإ  ّانِإَو  ِِهّلل  ّانِإ   : )) مالّـسلا هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َلاقَف  َكاْینُد .  َو  َِکنید  یف  ََکل  ٌْریَخ  ُهَّنِإَف 
ُثیدَْحلا َلاط  َو  َنایْفُـس . )) یبَءا  ِلآ  یلَع  ٌۀَمَّرَُحم  ُۀَفالِْخلَءا  ُلوُقَی :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  يّدَج  ُْتعِمَـس  ْدََقلَو  ِدـیزَی ،  ِْلثِم  ٍعاِرب 

يذَّلاَو ِباتِْکلا :  اَذه  ُفِّلَُؤم  سوُواط  ِْنب  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ٍرَفْعَج  ِْنب  یسُوم  ُْنب  ُّیلَع  ُلوُقَی  ٌنابْضَغ .  َوُه  َو  ُناوْرَم  َفَرَْـصنِإ  یّتَح  َناوْرَم  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب 
ُتْرَکَذ ْدَـقَو  ٌۀَـعامَج -  ینَرَبْخَءا  ِْهیَلَع .  َدَـمَتْعا  اَـم  ُهُفیلْکَت  َناـک  َو  ِْهَیلِإ ،  ُُهلاـح  ْتَهَْتنا  اَِـمب  اـِملاع  َناـک  مالّـسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا  َّنَءا  ُهاـنْقَّقََحت 

 ، ِهیلاـمَءا یف  َرَکَذ  اـمیف  یّمُْقلا  ِهیَوباـب  ِْنب  ٍدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  یبَءا  یلِإ  ْمِهِدانْـسِِإب  يرَّثلا -  ِناّـکُِّسل  يرَْولا  ِناْطلُـس  ِثاـیِغ  ِباـتِک  یف  ْمُهَءامْـسَءا 
ٍِبلاط یبَءا  ِْنب  ٍّي  لَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َّنَءا  مالّـسلا :  مهیلع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهیبَءا ،  ْنَع  مالّـسلا ،  هیلع  ِقِداّـصلا  ِنَع  َرَمُع ،  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  َیلِإ  ِهِدانْـسِِإب 

امْوَی َلَخَد  مالّسلا  هیلع 

همجرت

مالسا اب  دیاب  تروص ،  نیا  رد  و  ِِهّلل )) . .  ّانِإ   : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  نیسح  ماما  دوب ؟ !  دهاوخ  رتهب  وت  يایند  نید و  يارب  زا  هک 
هک یتسرد  هب  دـنوش .  دـیزی  نوچ  يریما ))   )) و یعار ))   )) هب التبم  تُّما  هک  ینامز  تفر ؛  دـهاوخ  ام  تسد  زا  هک  دومن  عادو  مالـس و  ، 
نآ نایم  رد  نخس  نایفسوبا . ))  لآ  رب  تسا  مارح  تفالخ   : )) دومرف هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دیجم  لوسر  دوخ  راوگرزب  ّدج  زا  مدینش 

یسوم نب  یلع  راوگرزب  دّیس  دیوگ  نینچ  تفر .  تشگ و  كانمشخ  ناورم  هکنآ  ات  دیماجنا  لوط  هب  دیلپ  ناورم  مالّسلا و  هیلع  ترـضح 
هک تسا  نآ  هتـسویپ ،  ام  دزن  قیقحت  هب  هچنآ  تسا -  فوهل ))   )) باتک نیا  فل  ؤم  هک  ۀمحرلا -  هیلع  سواط -  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب 
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نآ فیلکت  دیـسر و  دهاوخ  تداهـش  هجرد  هب  هک  تسا  هدوب  اناد  دوخ و  راک  ماجنارـس  هب  دوب  ملاع  مالّـسلا  هیلع  ادهـشلا  دّیـس  ترـضح 
ثایغ  )) باتک رد  ار  ناشیا  ياهمان  هک  دنداد  ربخ  ارم  رابخا  نایوار  زا  یتعامج  دوب و  تداهش  رب  شدامتعا  هیکت و  هک  هدوب  نامه  بانج 

 - ُهَماقَم ُهّللا  یَلْعَءا  یّمق -  هیوباب  نب  دمحم  رفعج  یبا  لیلج  خیش  هب  ناشیا  ياهدنـس  ما و  هتـشاد  روکذم  يرثلا ))  ناّکـسل  يرولا  ناطلس 
نبرفعج قطان  قحب  ماما  ترـضح  زا  وا  رمع و  نب  لّضفم  هب  دنـس  هدومن و  رکذ  دوخ  یلاما ))   )) باتک رد  هک  هچنآ  بجوم  هب  دیـسر  یم 

نسح ماما  دوخ  راوگرزب  ردارب  تمدخ  هب  اهزور  زا  یکی  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  دسر  یم  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  دمحم 
 ، دیسر مالّسلا  هیلع 

(9) یبرع نتم 

یبرع نتم 

يذَّلا َّنِإ  مالّـسلا :  هیلع  ُنَسَْحلا  َلاقَف  َِکب ،  ُعَنُْـصی  اِمل  یْکبَءا  َلاق :  َکیْکُبی ؟  ام  َلاـقَف :  یَکب ،  ِْهَیلِإ  َرَظَن  اّـمَلَف  مالّـسلا ،  هیلع  ِنَسَْحلا  یَلَع 
ِۀَّمُءا ْنِم  ْمُهَّنَءا  َنوُعَّدَـی  ٍلُجَر  َْفلَءا  َنُوثالَث  َْکَیلِإ  ُِفلَدْزَی  ِهّللاِدـْبَع ،  ابَءا  ای  َکِمْوَیَک  َمْوَی  ـال  ْنِکلَو  ِِهب ،  ُلَْـتقُءاَف  ََّیلِإ  ُّسَدـُی  ُّمَس  ََّیلِإ  یتُْؤی 

َو َکیرارَذ  ِْیبَسَو  َِکتَمْرُح  ِكاِهْتناَو  َکِمَد  ِکْفَـس  َو  َِکْلتَق  یلَع  َنوُعِمَتْجَیَف  َمالْـس ،  ْـالا  َنُولِحَْتنَی  َو  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ٍدَّمَُحم  انِّدَـج 
ِناتیْحلاَو ِشوُحُْولا  یّتَح  ٍءْیَش  ُّلُک  َْکیَلَع  یْکبَیَو  ادامِرَو ،  امَد  ُءامَّسلا  ُرُطْمَتَو  َۀَنْعَّللا  َۀَّیَمُءا  ینَِبب  ُهّللا  ُّلِحَی  اهَْدنِعَف  َِکْلقَث ،  ِباِهْتناَو  َِکئاِسن 

ِباـتِک  )) ِرِخآ یف  ُهَرَکَذ  اـمیف  ِْهیَلَع -  ِهّللا  ُناوْـضِر  ِۀـَباّسَّنلا -  يَرَمُع  یلِإ  ْمِهِدانْـسِِإب  ِْهَیلِإ ،  ُتْرَـشَءا  ْنَم  ُهـْنِم  ٌۀَـعامَج  ینَثَّدَـحَو  ِراـِحْبلا .  ِیف 
َلآ یلاوْخَءا  ُثِّدَُحی  مالّسلا  هیلع  ٍِبلاط  یبَءا  ِْنب  ٍِّیلَع  َْنب  َرَمُع  یبَءا  ُْتعِمَس  َلاق :  َرَمُع  ِْنب  دَّمَُحم  ِهِّدَج  یلِإ  ِهِدانْـسِإب  ِبَسَّنلا ، )) ِیف  یفاّشلا 

 : َُهل ُْتلُقَف  ایلاخ ،  ُُهتْدَجَوَف  ِْهیَلَع  ُْتلَخَد  ِۀَنیدَْملِاب ،  َدیزَِیل  ِۀَْعیَْبلا  ِنَع  مالّسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  یخَءا  َعَنَْتمِإ  اَّمل  َلاق :  ٍلیقَع 

همجرت

ماما تسیچ ؟  امش  هیرگ  ببس  دومن :  ضرع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دومن !  هیرگ  داتفا  دوخ  ردارب  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  مشچ  نوچ 
هب هک  تسا  يرهز  نآ  هب  نم  تداهش  هک  دومرف  سپس  دیآ !  یم  وت  رـس  رب  هک  هچنآ  تهج  زا  منک  یم  هیرگ  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  نسح 
 ، دوب دهاوخن  وت  زور  دننام  هب  يزور  چیه  نکل  موش و  یم  هتـشک  رهز  نآ  هب  نم  دنناروخ و  یم  نم  هب  یناهنپ  هب  دـنروآ و  یم  نم  يوس 

دنتسه و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ام  ّدج  تُّما  زا  دننک  یم  اعّدا  همه  هک  تفرگ  دهاوخ  ار  وت  رود  سک  رازه  یـس  هکنیا  يارب  هّللادبعابا ؛  يا 
ریـسا وت و  تمرح  نتخاس  عیاـض  وت و  نوخ  نتخیر  نتـشک و  رب  دـننک  یم  عاـمتجا  سپ  دـنناد ،  یم  مالـسا  هب  دـقتعم  ناملـسم و  ار  دوخ 

دتـسرف و ورف  مئاد  تنعل  هّیُما ،  ینب  رب  لاعتمیادـخ  دوش ،  نینچ  نوچ  وت و  هاـگراب  هَُنب  ندرک  جاراـت  وت و  نارتـخد  ناـنز و  هّیرُذ و  ندومن 
داد ربخ  ایرد !  نایهام  ارحص و  یـشحو  تاناویح  یتح  دنک  یم  هیرگ  وت  تیمولظم  رب  زیچ  همه  دیراب و  دهاوخ  رتسکاخ  اب  نوخ  نامـسآ 
رد هک  هیلع -  هّللا  ناوضر  هباّسن -  رمع  هب  ناشیا  ياهدنـس  مدومن و  هراـشا  اـهنآ  زا  یـضعب  مسا  هب  قباـس  رد  هک  ناـیوار  زا  یتعاـمج  ارم 
 : دیوگ دمحم  دناسر .  یم  رَمُع  نب  دـمحم  دوخ  ّدـج  هب  ار  نآ  دنـس  هدومن و  رکذ  تسا -  بَسَن  ملع  رد  هک  شدوخ -  یفاش ))   )) باتک

دومن و یم  لـقن  لـیقع ،  لآ  زا  نم  ياـه  ییاد  يارب  زا  ار  ثیدـح  نیا  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  دوخ  ردـپ  زا  مدـینش 
 ، متفای اهنت  ار  وا  متفر و  وا  لزنم  هب  هبّیط  هنیدم  رد  نم  دومن  عانتما  دیلپ ،  دیزی  اب  تعیب  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نم  ردارب  نوچ  تفگ : 

 : متفگ

(10) یبرع نتم 
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یبرع نتم 

ینَّمَضَف یقیهَش .  الَع  َو  ُۀَْعمَّدلا  یْنتَقَبَـس  َُّمث  ُمالَّسلا ،  اَمِْهیَلَع  ِهیبَءا  ْنَع  ِنَسَْحلا ،  ٍدَّمَُحم  ُوبَءا  َكوُخَءا  ینَثَّدَح  ِهّللا  ِْدبَع  ابَءا  ای  َكاِدف  ُْتلِعُج 
 ، ْمَعَن ُْتلُقَف :  َكَرَّبَخ ؟  یْلتَِقب  َکیبَءا  ِّقَِحب  َکـُْتلَءاَس  َلاـقَف :  ِهّللا .  ِلوُسَر  َْنب  اَـی  َْتیَـشوُح  َُهل :  ُْتلُقَف  ٌلُوتْقَم ؟  ّینَءا  َکَثَّدَـح  َلاـق :  َو  ِْهَیلِإ 
 ، ِِهَتبُْرت ِبْرُِقب  ُنوُکَت  یَتبُْرت  َّنَءا  َو  یْلتَق ،  َو  ِِهْلتَِقب  ُهَرَبْخَءا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  َلوُسَر  َّنَءا  یبَءا :  ینَثَّدَح  َلاقَف :  َْتعَیاب .  َو  َْتلَوان  الْوَلَف 
الَو ِِهتَّمُءا ،  ْنِم  اُهتَّیِّرُذ  ْتَیَِقل  ام  ًۀَـیِکاش  اهابَءا  ُۀَـمِطاف  َنَّیَْقلََتلَو  ادـَبَءا ،  یـسْفَن  ْنِم  َۀَِّینَّدـلا  َیِطُْعا  ِهّللاَو ال  ُهْمَلْعَءا ،  َْمل  اـم  َتِْملَع  َکَّنَءا  ُّنُظَتَف 

ِْلثِِمب ه ُدَّبَعَُتیال  َهّللا  َّنَءا  ُدِقَتْعَی  ِةَداهَّشلِاب  ِةَداعَّسلا  ِفَرَـش  َِقئاقَح  ْفِْرعَی  ْنَم ال  َضَْعب  َّلََعلَو  اَنَءا :  ُلُوقَءا  اهتَّیِّرُذ .  یف  اهاذآ  ٌدَحَءا  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَی 
امْوَق َدَّبَعَت  ُهَّنَءا  ِلاقَْملا  ِقِداّصلا  ِنآرُْقلا  ِیف  َعِمَس  امَءا  َِۀلاْحلا .  ِِهذ 

همجرت

نوچ دوب .  هدینـش  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  هک  ار  یثیدح  هداد  ربخ  نم  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تردارب  هّللادبع !  ابا  يا  مدرگ ،  وت  يادف 
نآ سپ  دـیدرگ  دـنلب  هیرگ  هب  نم  يادـص  منک و  مامت  ار  نخـس  هک  تشاذـگن  تفرگ و  یـشیپ  نم  رب  هیرگ  مدـیناسر  اـجنیا  هب  ار  نخس 

 . ادابم وت  رب  يرما  نینچ  متفگ :  دش ؟  مهاوخ  هتشک  نم  هک  هداد  ربخ  نینچ  وت  هب  نم  ردارب  ایآ  هک  دومرف  دیـشک و  شوغآ  رد  ارم  بانج 
هک شاک  يا  تسا .  نینچ  متفگ :  نم ؟  ندش  هتـشک  زا  هداد  ربخ  وت  هب  مردارب  ایآ  هک  مهد  یم  دنگوس  تردپ  قح  هب  ار  وت  دومرف :  سپ 

هتـشک نم  وا و  هک  هداد  ربـخ  وا  هب  ادـخ  لوسر  هک  مردـپ  داد  ربـخ  دومرف :  يدومن ؟  یم  تعیب  هورگ  نیا  اـب  يداد و  یم  ار  دوـخ  تسد 
! ؟  مربخ یب  اهنآ  زا  نم  یتسه ،  عّلطم  نآ  زا  وت  هچنآ  هک  يرادنپ  یم  نینچ  وت  ایآ  دوب ،  دهاوخ  مردپ  ربق  کیدزن  نم  ربق  دـش ،  میهاوخ 

ار ادـخ  لوسر  شردـپ  تمایق  زور  رد  ارهز  همطاف  مرداـم  هتبلا  دیدنـسپ .  مهاوخن  دوخ  يارب  زا  ّتلذ  يراوخ و  زگره  دـنگوس !  ادـخ  هب 
ار همطاف  هک  یـسک  ره  دوشن  تشهب  لخاد  دندید .  تما  نیا  زا  وا  هّیرُذ  هک  یمتـس  ملظ و  زا  درک  دهاوخ  تیاکـش  دومن و  دهاوخ  رادید 

تفرعم يوس  هب  دـنا  هدـشن  ییامنهار  هک  یناسک  یـضعب  دـیاش  هک  دـیوگ  نینچ  سواط  نبا  دّیـس  دـشاب .  هدومن  ّتیذا  وا ،  هیّرذ  قح  رد 
ار لاعتم  يادخ  ناوت  یمن  تداهـش  زا  یلاح  نینچ  دننام  هب  هک  دـنراد  داقتعا  نینچ  تسا ،  تداهـش  هب  تداعـس  تفارـش  هکنیا  هب  نتـشاد 

رکذ راتفگ  تسار  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  هک  هدینشن  سک  نینچ  ایآ  دومن ،  تدابع 

(11) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َو  : ) یلاعَت ِِهلْوَق  ینْعَم  َّنَءا  ُدِقَتْعَی  ُهَّلََعلَو  ْمُُکئِراب . ) َْدنِع  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکْـسُْفنَءا  اوُلْتقاَف  ْمُکئِراب  یلِإ  اُوبُوتَف   : ) یلاعَت َلاقَف  ْمِهِـسُْفنَءا ،  ِْلتَِقب 
ُبِحاص َرَکَذ  ْدََـقل  َو  ِةَداعَّسلا .  ِتاجَرَد  ِغَْلبَءا  ْنِم  ِِهب  ُدُّبَعَّتلا  اَمَّنِإ  َو  َِکلذَـک ،  ُْرمالا  َْسَیل  َو  ُْلتَْقلا ،  َوُه  ُهَّنَءا  ِۀَُـکلْهَّتلا ) َیلِإ  ْمُکیدـْیَءِاب  اوُْقُلت  ال 

َلاق َو  َدـنَواهَن -  انْوَزَغ  َلاق :  َمَلْـسَءا  ْنَع  يوَرَف  ِلْقَْعلِاب : ] ُقیلَی  ام   : ] ِۀَـیَّْالا ِهِذـه  ِریـسْفَت  یف  مالّـسلا  هیلع  َقِداّصلا  اَنالْوَم  ْنَع  ّيوْرَْملا  ِلَتْقَْملا 
یَلَع اّنِم  ٌلُجَر  َلَمَحَف  ْمِِهتَنیدَم ،  ِِطئاِحب  ْمُهَروُهُظ  اوُقَْصلَءا  ْدَق  ُموُّرلاَو  َضَرْعَءا ،  الَو  امُْهنِم  َلَوْطَءا  َرَءا  َْمل  ِْنیَّفَـص  ُّوُدَْعلاَو  انیَفَطْـصاَو  اهُْریَغ -
اَذـه َلْمَح  َّنَءا  یلَع  ِۀَـیَّْالا  ِهِذـه  َنُولِّوَُؤت  امَّنِإ  يراْصنالا :  َبوُّیَءا  ُوبَءا  َلاقَف  ِۀَُـکلْهَّتلا .  َیلِإ  ُهَسْفَن  یْقلَءا  ُهّللا  الِإ  َهلِإ  ال  ُساّنلا :  َلاقَف  ِّوُدَْـعلا . 

اْنلَغَتْشا ِدَق  اّنُک  ّانَِال  انیف ،  ُۀَیَّْالا  ِهِذه  َْتلََزن  امَّنِإ  َِکلذَک ،  َْسَیلَو  َةَداهَّشلا ،  ُسِمَْتلَی  َلُجَّرلا 

همجرت
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هبوت سپ  ( 11  . . . (() اُوبُوتَف  : )) هدومرف هک  اجنآ  دـنناسر  لتق  هب  ار  دوخ  سفن  هک  ار  قباس  ياـهتما  زا  یهورگ  هدومرف  فیلکت  هک  هدومن 
دیاش و  تسا .  رتهب  ناتراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  امـش  يارب  راک ،  نیا  دیناسرب !  لتق  هب  ار  دوخ  دـیدرگ و  زاب  دوخ  قلاخ  يوس  هب  و  دـینک ! 

 . دـینکفین تکاله  هب  دوخ ،  تسد  هب  ار  دوخ  ( 12  . . . (() اوُْقُلت الَو   : )) هدومرف رکذ  لاعتم  يادـخ  هک  ییاجنآ  رد  هک  دراد  ناـمگ  نینچ 
تاـجرد ِغَْـلبَا  زا  نتفاـی  تداهـش  هب  دـّبعت  هکلب  تسین ،  نینچ  هکنآ  لاـح  دـشاب و  ندـش  هتـشک  هدوـمرف ،  یهن  نآ  زا  هک  هکلهت ))   )) نآ

 (( مَلْسَا  )) زا هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نآ  تایاور  نآ  لتقم ))   )) باتک بحاص  هدومن  رکذ  قیقحت  هب  و  تسا .  تداعس 
ای دنواهن  رد  میتفر ،  داهج  هب  تاوزغ  یکی  رد  تفگ :  مَلْـسَا ))   )) هک اوُْقُلت )) . . .  ال   )) هفیرـش هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هدـیدرگ  تیاور  نینچ 
هب تشپ  مور  راّفُک  ما ،  هدیدن  ضرع  لوط و  رد  ار  نآ  دننام  هک  اهفص  نانچ  میدوب  هتسب  فص  ود  نانمـشد  ناناملـسم و  ام  و  رگید ؛  دلب 

مدرم دومن ،  هلمح  نمـشد  فص  رب  نیملـسم  فص  ناـیم  زا  يدرم  سپ  دوـب ؛  مکحم  ناـشیا  تشپ  ینعی  دـندوب  هداد  دوـخ  رهـش  راـصح 
تعاـمج هب  دوب  رـضاح  هکرعم  نآ  رد  هک  هّللا  همحر  يراـصنا  بویاوبا  تخادـنا .  هکلهم  هب  ار  دوـخ  درم  نیا  َهلِإ ، )) . . .  ـال   : )) دـنتفگ

رد ار  دوخ  هدومن ،  هلمح  نمـشد  رب  هدـش  تداهـش  بلاـط  هک  درم  نیا  هک  دـیئامنن  لـیوءات  نینچ  ار  هیآ  نیا  امـش  هک  تفگ  ناناملـسم ، 
لوغـشم ام  نوچ  هک  دـیدرگ  لزان  ام  نءاـش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  هکلب  تسا ؛  ناـمگ  ار  امـش  هک  تسین  نینچ  تسا ،  هتخادـنا  هکلهت ))  ))

هب میدوب 

(12  ) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َلَْزنَءاَف اْهنَع ،  اِنلُغاشَِتب  ْتَعاض  ْدَقَف  اْهنِم ،  َدَسَف  ام  َِحلُْصن  َو  اهیف  َمیُقن  ْنَءا  اَنلاْومَءا  َو  انیلاهَءا  انْکََرت  َو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِةَرُْـصِنب 
َیلِإ ْمُکیِدـْیَءِاب  اوُْقُلت  َو ال   : ) اـِنلاْومَءا ِحالْـص  ـال  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِةَرُْـصن  ْنَع  ِفُّلَخَّتلا  َنِم  انِـسوُُفن  یف  َعَقَو  اـِمل  اراـکنِإ  ُهّللا 

ْمُْکیَلَع ُهّللا  َطَخَس  َو  ِۀَُکلْهَّتلا  َیلِإ  ْمُکیْدیَءِاب  ُْمْتیَْقلَءا  ْمُِکتُوُیب  یف  ُْمتْمَقَءا  َو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ُْمتْفَّلََخت  ْنِإ  ُهانْعَم :  ِۀَُکلْهَّتلا ، )
َو ِّوُدَْعلا  َلَمَح  ٍلُجَر  یف  ُۀَـیَّْالا  ِهِذـه  َْتلِْزنُءا  ام  َو  ِوْزَْغلا ،  یَلَع  اَنل  ٌضیرَْحت  َو  ِۀَـماقِْالا ،  َنِم  ِْهیَلَع  اْنمَزَع  َو  اْنُلق  امیف  اْنیَلَع  ُّدَر  َِکلذ  َو  ُْمتْکَلَهَف ، 

یف َِکلذ  یلَع  َكانْهَّبَن  ْدَـق  َو  ُلُوقَءا :  ِةَرِخَّْالا .  ِباوَِثل  ًءاجَر  ِهّللا  ِلِیبَس  یف  ِداهِْجلِاب  َةَداهَّشلا  ُُبلْطَی  َْوءا  ِِهْلعِفَک  اُولَعْفَی  ْنَءا  َُهباحْـصَءا  ُضِّرَُحی 
اّمَلَف ناوْرَم :  َو  ِۀَْبتُع  ِْنب  ِدیلَْولا  َعَم  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِثیِدَح  ُةاُور  َلاق  ِبابْـسالا .  ِهِذه  ْنَع  ُفِشْکَی  ام  یتْءایَـس  َو  ِباتِْکلا ،  اَذـه  ِۀَـبْطُخ 

 . َنیّتِس َۀَنَس  َنابْعَش  ْنِم  َْنیَضَم  ٍثالَِثل  َۀَّکَم  یلِإ  مالّسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َهَّجََوت  ُةادَْغلا  َناک 

همجرت

هک ار  هچنآ  مینامب و  اهنآ  دزن  رد  هک  میدومن  كرت  میدراذـگ و  او  ار  شیوخ  لاوما  لایع و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ندومن  يراـی 
دنوادـخ تهج ،  نیا  زا  دـندیدرگ و  عیاض  میدومن  تلفغ  اهنآ  زا  هکنآ  هطـساو  هب  هتفر  هتفر  سپـس  میئامن .  نآ  حالـصا  هدـیدرگ  دـساف 
حالصا هب  میرادرب و  تسد  ربمغیپ  يرای  زا  هک  میدومن  لایخ  میتشاد و  رّمَُخم  رطاوخ  رد  هک  هچنآ  تهج  زا  دومرف  لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت 

هک تسا  نانچ  دیدرک  تماقا  دوخ  ياه  هناخ  رد  دـیدومن و  ادـخ  لوسر  يرای  كرت  امـش  رگا  هک :  تسا  نیا  هیآ  ینعم  میـشوکب .  دوخ 
 . دیدرگ دیهاوخ  كاله  هطساو  نیا  هب  تفرگ و  دهاوخ  مشخ  امش  رب  یلاعت  يادخ  دیـشاب و  هتخادنا  هکلهم  رد  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ 

دوب دّـک  ؤم  یبیغرت  مینیزگ و  تماقا  اه  هناخ  رد  هک  میدوب  هدومن  مزع  نآ  رب  میدوب و  هتفگ  هچنآ  زا  اـم  رب  دوب  ّيدر  هفیرـش  هیآ  نیا  سپ 
ات دنک  بیغرت  زین  ار  دوخ  باحصا  دَرَوآ و  هلمح  نمشد  رب  هک  سک  نآ  رب  هدیدرگن  لزان  مییامنب و  گنج  رافک  اب  ناناملسم  ام  هکنآ  رب 

نیمه هبطخ  رد  ار  بلطم  نیا  دیوگ :  یم  سواط  نبا  دّیس  دبلط .  باوث  رجا و  دیما  هب  ادخ  هار  رد  ار  تداهش  ضیف  دننک و  داهج  وا  دننام 
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شرازگ زا  دعب  ثیدح  نایوار  درادرب .  بابـسا  نیا  يور  زا  هدرپ  هچنآ  دش  دـهاوخ  رکذ  مه  نیا  زا  دـعب  مدومن و  رکذ  اقباس  دوخ  باتک 
فیرشت دیلو ،  هناخ  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یبش  نآ  حبـص  رد  هک  دنا  هتفگ  نینچ  نیعل ،  ناورم  دیلو و  اب  ماما  تارکاذم 

ترجه زا  لاس 60  نابعش  هام  زا  زور  هس  دیدرگ و  ادخ  هناخ  هجوتم  تسب و  ار  هکم  رفس  راب  دوب  هدش  امرف 

(13) یبرع نتم 

یبرع نتم 

اراشَءاَف ِْرَیبُّزلا ،  ِْنب  ِهّللا  ُْدبَعَو  هنع  ُهّللا  یضر  ِساّبَْعلا  ِْنب  ِهّللا  ُْدبَع  ُهَءاجَو  َلاق :  ِةَدْعَْقلا .  ِيذَو  َلاّوَشَو  َناضَمَر  َرْهَـش  َو  َنابْعَـش  ِیقاب  اِهب  َماقَءاَف 
َوُه َو  ٍساّبَع  ُْنبا  َجَرَخَف  َلاق :  ِهیف . )) ٍضام  اَنَءا  َو  ٍْرمَءِاب ،  ینَرَمَءا  ْدَـق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  َلوُسَر  َّنا   : )) امَُهل َلاقَف  ِكاـْسم .  ْـالِاب  ِْهیَلَع 

ِنمْحَّرلا ِْدبَع  ابَءا  ای  َُهل :  َلاقَف  ِلاتِْقلاَو .  ِْلتَْقلا  َنِم  ُهَرَّذَح  َو  ِلالَّضلا  ِلْهَءا  ِْحلُِصب  ِْهیَلَع  َراشَءاَف  َرَمُع ،  ِْنب  ِهّللا  ُْدبَع  ُهَءاج  َُّمث  ُهاْنیَـسُحاو !  ُلوُقَی : 
یَنب َّنَءا  َتِْملَع  امَءا  َلیئارْـسِإ ،  یَنب  ایاَغب  ْنِم  ٍّیَْغب  یلِإ  َيِدْهُءا  اّیِرِکَز  َْنب  یَیْحَی  َْسءاَر  َّنَءا  یلاعَت  ِهّللا  یَلَع  اْینُّدـلا  ِناوَه  ْنِم  َّنَءا  َتِْملَع  امَءا 

اوُعَنْـصَی َْمل  ْنَءاَک  َنوُرَتْشَی  َو  َنوُعیبَی  ْمِِهقاوْسَءا  یف  َنوُِسلْجَی  َُّمث  اِّیبَن  َنیْعبَـس  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  یلِإ  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  َْنَیب  اـم  َنُوُلتْقَی  اُوناـک  َلیئارْـسِإ 
یتَرُْـصن َّنَعَدَت  َو ال  ِنمْحَّرلا  ِْدبَع  ابَءا  ای  َهّللا  ِقَّتِإ  ٍماِقْتنا ،  يذ  ٍزیزَع  َذْخَءا  َِکلذ  َدـَْعب  ْمُهَذَـخَءا  َو  ْمُهَلَْهمَءا  َْلب  ْمِْهیَلَع ،  ُهّللا  ِلِّجَُعی  ْمَلَف  اْئیَش ، 

(( .

همجرت

يوار دومرف .  تماقا  هکم  رد  ار  هدـعقلا  يذ  هام  لاوش و  هام  ناضمر و  هام  نابعـش و  یقاب  دـش و  همظعم  هکم  رهـش  دراو  هک  دوب  هتـشذگ 
باوج رد  مالّسلا  هیلع  ماما  دنامب .  هکم  رد  هک  دندومن  هراشا  دندمآ و  بانج  نآ  تمدخ  هب  ریبز  نب  هّللادبع  سابع و  نب  هّللادبع  دیوگ : 
بانج نآ  تمدخ  زا  سابع  نبا  سپ  مروایب .  اج  هب  دیاب  راچان  هک  يرما  هب  دومرف  رما  ارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج  دومرف : 
حلـص لالـض  هورگ  اب  هک  دومن  هراشا  دیـسر و  شتمدخ  هب  رمع  نب  هّللادبع  سپـس  ُهاْنیَـسُحاو !  تفگ :  یم  هک  یلاح  رد  دیدرگ  صخرم 
یلاعت يادخ  دزن  رد  ایند  يراوخ  یتسپ و  زا  هک  يا  هتـسنادن  نامحرلادبعابا !  يا  دومرف :  ماما  دـنک .  لاتق  هکنآ  زا  ار  وا  داد  میب  دـیامن و 

هتسنادن ایآ  لیئارسا ؛  ینب  ناشکرس  زا  یشکرس  يارب  زا  دندرب  فراعت  هیده و  هب  ار  مالّسلا  هیلع  ایرکز  نب  ییحی  بانج  رهطم  رس  هک  دوب 
شورف دیرخ و  دنتسشن و  یم  دوخ  ياهرازاب  رد  سپس  دنتشک ! ! ؟  یم  ار  ربمغیپ  داتفه  باتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  لیئارسا  ینب  هک  يا 

تفرگ یتدم  زا  دعب  هکلب  ناشیا  زا  ندیـشک  ماقتنا  رد  دومرفن  لیجعت  لاعتم  ادخ  سپ  دندوب ؛  هدرکن  يراک  چـیه  ایوگ  هک  دـندومن ،  یم 
 . رادمرب نم  يرای  زا  تسد  یلاعت و  يادخ  مشخ  زا  زیهرپب  هّللادبع !  يا  هدنشک .  ماقتنا  تّزع و  بحاص  صخش  نتفرگ  دننام  ار  ناشیا 

(14) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِدَرُـص ِْنب  َناْمیَلُـس  ِلِْزنَم  یف  اوُعَمَتْجاَـف  َدـیزَِیل ،  ِۀَْـعیَْبلا  َنِم  ِهِعاـِنْتما  َو  َۀَّکَم  یلِإ  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِلوُصُِوب  ِۀَـفوُْکلا  ُلـْهَءا  َعِمَـس  َو  َلاـق : 
ِهِّبَر یلِإ  َراص  َو  َکَلَه  ْدَق  َۀَیِواعُم  َّنَءِاب  ُْمتِْملَع  ْدَق  ْمُکَّنِا  ِۀَعیّـشلا ،  َرَـشْعَم  ای  ِِهتَبْطُخ :  ِرِخآ  یف  َلاق  َو  ابیطَخ .  ْمِهیف  َماق  اُوِلماکَت  اّمَلَف  یعازُْخلا ، 

ِتیغاوَط ْنِم  ابِراه  َۀَّکَم  یلِإ  َراَص  َو  ُهََفلاخ  ْدَق  مالّـسلاامهیلع  ٍّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  اَذه  َو  ُدیزَی ،  ُُهْنبا  ِهِعِـضْوَم  یف  َدَعَق  ْدَق  َو  ِِهلَمَع ،  یلَع  َمَدَق  َو 
وُدِـهاُجمَو ُهوُرِـصان  ْمُکَّنَءا  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْنِإَف  َمْوَْیلا ،  ُمُِکتَرُْـصن  یلِإ  َجاتْحا  ِدَـق  َو  ِِهْلبَق ،  ْنِم  ِهیبَءا  ُۀَعیـش  َو  ُُهتَعیـش  ُْمْتنَءا  َو  ٍنایْفُـس ،  یبَءا  ِلآ 
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ِْنب ِْنیَـسُْحلا  یلِإ  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ِْهَیلِإ :  اُوبَتَکَف  َلاق :  ِهِسْفَن .  ْنِم  َلُجَّرلا  اوُّرَغَت  الَف  َلَشَْفلاَو  َنْهَْولا  ُُمتْفُخ  ْنِإ  َو  ِْهَیلِإ ،  اُوِبتْکاَـف  ِهِّوُدَـع 
ِْنب ِهّللا  ِْدبَع  َو  ٍرِهاظُم  ِْنب  ِبیبَحَو  ٍداّدَش  ِْنب  َۀَعافِر  َو  َۀَبََجن  ِْنب  بَّیَسُْملاَو  ّیعازَْخلا  ِدَرُص  ِْنب  ِناْمیَلُـس  ْنِم  مالّـسلاامهیلع ،  َنینِمْؤُْملا  ِریِمَءا  ٍِّیلَع 

 . َنینِمْؤُْملا َنِم  ِِهتَعیش  ِِرئاس  َو  ٍِلئاو 

همجرت

عانتما دیلپ  دیزی  اب  ندرک  تعیب  زا  هدیسر و  همظعم  هکم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  دندینـش  هفوک  لها  نوچ  دیوگ :  يوار 
تساخرب و درـص  نب  نامیلـس  دـیدرگ ،  لماک  ناشیا  تیعمج  نوچ  دـندیدرگ و  عمتجم  یعازُخ  دَرُـص  نی  نامیلُـس  هناـخ  رد  همه  دراد ، 

يادخ بضغ  يوس  هب  هتفر و  َكرَد  هب  نیعل  هیواعم  هک  دیتسناد  امـش  نایعیـش !  هورگ  يا  تفگ :  دوخ  هبطخ  رخآ  رد  دناوخ و  يا  هبطخ 
هیلع نیسح  ماما  ترضح  هتسشن و  دوخ  ثیبخ  ردپ  ياج  هب  نوعلم  نآ  دیلپ  دنزرف  هدیـسر و  شیوخ  رادرک  جیاتن  هب  هدروآ و  يور  یلاعت 

تسا و هدومن  رارف  همظعم  هکم  يوس  هب  ُهّللاُمُهَنََعل -  نایفـسوبا -  لآ  نایتوغاط  ملظ  زا  تسا و  هدـینادرگ  ور  وا  اب  ندرک  تعیب  زا  مالّـسلا 
دییامن يرای  ار  وا  امش  هک  تسا  جاتحم  بانج  نآ  زورما  دیا و  هدوب  ترضح  نآ  راوگرزب  ردپ  هعیش  شیپ ،  زا  دیتسه و  وا  نایعیـش  امش ، 

؛  دیـسیونب بانج  نآ  هب  ار  دوخ  ضیارع  درک  دیهاوخ  داهج  وا ،  نانمـشد  اب  وا  باکر  رد  دومن و  دیهاوخ  يرای  ار  وا  هک  دیناد  یم  رگا   ؛
دوـخ هتفیرف  رورغم و  ار  درم  نیا  تروـص ،  نـیا  رد  دـیدرگ ،  قرفتم  وا  رود  زا  دـییامن و  وا  يراـی  رد  یتسـس  اداـبم  هـک  دیـسرت  یم  رگا 
يوس هب  تسیا  همان  نیا  ِهّللا )) . . .  ِمِْسب   )) هک نومـضم  نیا  هب  دنتـشون  بانج  نآ  تمدخ  هب  يا  همان  هفوک  لها  دـیوگ :  يوار  دـیزاسن . 

هّللادبع رِهاظُم و  نب  بیبح  داّدَش و  نب  ۀعافِر  هَبََجن و  نب  بَّیَسُم  دَرُص و  نب  نامیلُس  بناج  زا  مالّـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح 
 ! . داب وت  رب  ام  مالس  هک  نانم  ؤم  تعامج  زا  ترضح  نآ  نایعیش  ریاس  بناج  زا  لئاو و  نب 

(15) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َۀَّمُْالا ِهِذه  َّزَْتبا  يِذَّلا  َموُْملَّظلا  َموُشَْغلا  َدینَْعلا  َراّبَْجلَءا  ُْلبَق ،  ْنِم  َکیبَءا  َّوُدَع  َو  َكَّوُدَع  َمَصَق  يذَّلا  ِِهّلل  ُدْمَْحلاَف  ُدَْعب ،  اّمَءا  َْکیَلَع ،  ِهّللا  ُمالَس 
 ، اِهتاتُع َو  اِهتَِربابَج  َْنَیب  ًَۀلوُد  ِهّللا  َلام  َلَعَجَو  اهَرارِش ،  یْقبَتْساَو  اهَرایِخ  َلَتَق  َُّمث  اْهنِم ،  ًیضِر  ِْریَِغب  اْهیَلَع  َرَّمَءاَت  َو  اهَءْایَف ،  اهَبَـصَغ  َو  اهَْرمَءا ، 
 ، ِةَرا مِْالا  ِرْـصَق  یف  ٍریـَشب  ُْنب  ُنامْعُّنلاَو  ِّقَْحلا ،  یَلَع  َِکب  انُعَمْجَی  َهّللا  َّلََعل  ْلَْبقاَف  َكُْریَغ ،  ٌمامِإ  اْنیَلَع  َْسَیل  ُهَّنِإ  َُّمث  ُدوُمَث .  ْتَدَُعب  امَک  َُهل  ادُْعبَف 

ُمالَّسلاَو ِماّشلِاب ،  َقَْحلَی  یّتَح  ُهانْجَرْخَءا  َْتلَْبقَءا  ْدَـق  َکَّنَءا  انْغََلب  َْولَو  ٍدـیع ،  یلِإ  ُهَعَم  ُجُرَْخن  ـالَو  ٍۀَـعامَج ،  ـالَو  ٍۀَـعُمُج  یف  ُهَعَم  ُعِمَتَْجن  انَْـسلَو 
 ، َباتِْکلا اوُحَّرَـس  َُّمث  ِمیظَْعلا .  ِِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ّالِإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  َِکْلبَق ،  ْنِم  َکیبَءا  یلَع  َو  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُُهتاکََرب  َو  ِهّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع 
 . ْمِْهیَلَع َموُدُْقلا  ُهَنُولَءاْسَی  ِۀََعبْرالاَو ،  ِۀَثالَّثلاَو  ِْنیَْنثِْالاَو  ِلُجَّرلا  َنِم  ًۀَفیحَص  َنیسْمَخ  َو  ٍةَءاِم  َوَْحن  ْمُهَعَم  ًۀَعامَج  اوُذَْفنءا  َو  ِْنیَرَخآ  ِْنیَمْوَی  اُوِثَبلَو 

همجرت

درم نآ  دومن .  كاله  دوب  قباس  زا  وت  ردپ  نمـشد  وت و  نمـشد  هک  ار  سک  نآ  هک  تسازـس  ار  دنوادخ ي  نآ  ساپـس  دمح و  دعب ؛  اّما 
یضار تما  هکنآ  نودب  دومن و  بصغ  ار  ناشیا  لاوما  اه و  تمینغ  درک و  فرـصت  ملظ  هب  ار  تّما  نیا  روما  هک  راکمتـس  دینع و  راّبج و 

ادخ لام  دراذگ و  یقاب  ار  رارشا  ناکاپان و  تشک و  ار  ناراکوکین  رایْخَا و  نآ ،  زا  سپ  دیدرگ .  نارمکح  ریما و  ناشیا  رب  درم  نآ  دشاب 
سپ دندیدرگ .  رود  ادخ  تمحر  زا  دومث  موق  هکنانچ  ادخ ،  تمحر  زا  داب  رود  سپ  داد .  رارق  ناشکرس  ناملاظ و  يدنمتلود  هیامرس  ار 
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نب نامُعن  کنیا  دزاس و  عمتجم  قح  تعاطا  رب  وت  هطـساو  هب  ار  ام  لاعتمادخ  دیاش  هک  ام  يوس  هب  ایب  تسین ،  وت  زج  ییاوشیپ  ماما و  ار  ام 
هک دسرب  ام  هب  ربخ  رگا  میوش و  یمن  رـضاح  دیع  زامن  هعمج و  زامن  يارب  زا  وا  اب  دشاب و  یم  هرامالاراد  رـصق  رد  هفوک -  مکاح  ریـشب - 

تاکرب تمحر و  وت و  رب  ام  مالـس  ادـخ ،  لوسر  دـنزرف  يا  ددرگرب .  ماش  هب  اـت  دومن  میهاوخ  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  يا ،  هدومرف  تکرح 
رگید زور  ود  نآ ،  زا  سپ  هدومن و  بانج  نآ  تمدخ  هناور  ار  روبزم  همان  نآ ،  زا  دعب  َلْوَح )) . . .  الَو   ! )) داب وت  راوگرزب  ردـپ  رب  یهلا 

هس رفن ،  ود  رفن ،  کی  زا  هضیرع  يرغُط  هاجنپ  دص و  کی  ناشیا  اب  هک  دنداتسرف  شتمدخ  هب  ار  یتعامج  زور  ود  زا  دعب  دندرک .  گنرد 
 . ددرگ امرف  فیرشت  ناشیا  دزن  هب  ترضح  نآ  هک  دندوب  هدومن  شهاوخ  هدش  اضما  ياه  همان  نآ  رد  دوب و  رفن  راهچ  رفن و 

(16) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ٍدِحاو ٍبَْون  یف  اْهنِم  ُهَدـْنِع  َعَمَتْجا  یّتَح  ُُبتُْکلا  ِتََرتاَوت  َو  ٍباتِک ،  ُةَءامَّتِـس  ٍدِـحاو  ٍمْوَی  یف  ِْهیَلَع  َدَرَوَف  ْمُُهبیجَی .  الَف  ّیبَءاَـتَی  َکـِلذ  َعَم  َوُه  َو 
ِْهیَلَع َدَرَو  ام  ُرِخآ  َوُه  َو  ِباتِْکلا ،  اَذِهب  یفَنَْحلا  ِهّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدیعَـس  َو  یعیبَّسلا  ِیناه  ُْنب  ِیناه  ِْهیَلَع  َمَدَق  َُّمث  ٍباتِک .  ِْفلَءا  َرَـشَع  یْنثِإ  ٍۀَـقِّرَفَتُم 
ِۀَعیـش َو  ِِهتَعیـش  ْنِم  مالّـسلاامهیلع .  َنینِمْؤُْملا  ِریِمَءا  ٍّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ِهیف :  َو  ِۀَفوُْکلا ،  ِلْهَءا  ْنِم  مالّـسلا  هیلع 

َرَضْخَءا ْدَقَف  ِهّللا ،  ِلوُسَر  َْنباَی  َلَجَْعلا  َلَجَْعلاَف  َكُْریَغ ،  ْمَُهل  َْيءاَر  ال  َکَنوُرِظَْتنَی ،  َساّنلا  َّنِإَف  ُدَْعب ،  اّمَءا  مالّـسلا .  هیلع  َنینِمْؤُْملا  ِریِمَءا  ِهیبَءا 
ُمالَّسلاَو ََکل ،  ٍدَّنَُجم  ٍْدنُج  یلَع  ُمُدْقَت  امَّنِإَف  َْتئِش ،  اذِإ  اْنیَلَع  ْمُْدقاَف  ُراجْشالا ،  ِتَقَرْوَءا  َو  ُضْرالا ،  ِتَبَـشْعَءا  َو  ُرامِّثلا ،  ِتَعَْنیَءا  َو  ُبانَْجلا ، 

یعیبَّسلا ِیناه  ِْنب  ِیناِهل  مالّسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َلاقَف  َِکْلبَق .  ْنِم  َکیبَءا  یلَع  َو  ُُهتاکََرب  َو  ِهّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع 

همجرت

هضیرع دصشش  زور  کی  رد  هکنیا  ات  دومرفن  ار  ناشیا  شهاوخ  تباجا  دومرف و  یم  عانتما  ابا و  ترضح  نآ  هتشون ،  همه  نیا  دوجو  اب  و 
 ، هقرفتم تاعفد  نیدـنچ  هب  هعفد و  کی  رد  هکنآ  ات  دیـسر  یم  همان  سپ  زا  همان  نانچمه  دیـسر و  بانج  نآ  تمدـخ  هب  ناشیا  تباـتک  و 

یعیبَس و یناه  نب  یناه  اه ،  همان  همه  نآ  ندیـسر  زا  دعب  هک  تفگ  يوار  دـیدرگ .  عمتجم  بانج  نآ  دزن  رد  ناشیا  هتـشون  رازه  هدزاود 
نآ تمدـخ  هب  هک  دوب  هماـن  نیرخآ  نیا ،  دندیـسر و  شتمدـخ  هب  هفوک  زا  دوب  نومـضم  نیا  رب  هک  يا  هماـن  اـب  یفنح  هّللادـبع  نبدـیعس 
هیلع ناـنم  ؤم  ریما  یلع  نب  نیـسح  رـضحم  هب  تسا  يا  هضیرع  ِمیحَّرلا )) ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب   : )) دوب هتـشون  نآ  رد  دوـب .  هدیـسر  ترـضح 

ار یسک  وت  زجب  دنراد و  ار  وت  مودق  راظتنا  مدرم  دعب ؛  اما  مالّـسلا  هیلع  بانج  نآ  ردپ  نایعیـش  ترـضح و  نآ  نایعیـش  بناج  زا  مالّـسلا 
ناتخرد هایگ و  زا  رپ  اه  نیمز  هدیسراه و  هویم  هدش و  زبس  اهغاب  امرف ،  لیجعت  باتـشب و  ِهّللا !  ِلوُسَر  َْنباَی  سپ  دنناد ؛  یمن  دوخ  يادتقم 

ایهم هتسارآ و  يرکشل  هب  دیسر  یهاوخ  سپ  یهاوخب ،  هچنانچ  امرف ،  هجنر  مدق  رایب و  فیرشت  سپ  هدیدرگ ؛  گرب  زا  رپ  مرخ و  زبس و 
یناه نب  یناه  دیـسر ،  بانج  نآ  تمدـخ  هب  هماـن  نوچ  دوب )) .  وت  زا  شیپ  هک  وت  راوگرزب  ردـپ  رب  داـب و  وت  رب  ادـخ  تمحر  مالـس و  . 

یعیبَس

(17) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 ، ِهّللا ِلوُسَر  َْنباَـی  ـالاقَف :  اـمُکَعَم . )) ؟  ََّیلِإ  َدِّوُسَو  ِِهب  َِبتُک  يذَّلا  ِباـتِْکلا  اَذـه  یلَع  َعَمَتْجِإ  ْنَم  ینارِّبَخ   : )) یفَنَْحلا ِهّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدیعَـسَو 
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ِْریَمُع ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِجاّجَْحلا ،  ُْنب  ورْمَع  َو  ٍْسیَق ،  ُْنب  ُةَوْرُع  َو  ٍْمیَوُر ،  ُْنب  ُدیزَی  َو  ِثِراْحلا ،  ُْنب  ُدـیزَی  َو  رَْجبَءا ،  ُْنب  ُراّجَح  َو  یْعبِر ،  ُْنب  ُثَبَش 
َْنب َِملْسُم  َبَلَط  َُّمث  َِکلذ .  یف  َةَْریَْخلا  َهّللا  َلَءاَس  َو  ِماقَْملاَو ،  ِنْکُّرلا  َْنَیب  ِْنیَتَعْکَر  یّلَصَف  مالّسلا ،  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َماَق  اهَْدنِعَف  َلاق :  ٍدِراطُع .  ِْنب 

َِملْـسُم یّمَع  َْنبا  ُمُْکَیلِإ  ُتْذَقَن  ْدَق   : )) ُهانْعَم ام  ْمَُهل  ُلوُقَی  َو  ْمِْهَیلِإ  ِلوُصُْولِاب  ْمُهُدِعَی  ْمِِهُبتُک  َباوَج  ُهَعَم  َبَتَک  َو  ِلاْحلا ،  یَلَع  ُهَعَلَّطَءا  َو  ٍلیقَع 
ْمُهُراْشِبتْـسِإ َُرثَک  ِِهباتِک  یلَع  اوُفَقَو  اّمَلَف  ِۀَفوُْکلا ،  َیلِإ  َلَخَد  یّتَح  ِباتِْکلِاب  ٌِملْـسُم  َراَسَف  ٍلیمَج . )) ٍْيءاَر  َنِم  ِْهیَلَع  ُْمْتنَءا  ام  ینَفِّرَُعِیل  ٍلیقَع  َْنب 

ْمِْهیَلَع َءاَرَق  ٌۀَعامَج  ْمُْهنِم  ِْهَیلِإ  َعَمَتْجا  اَّمَلَف  ِْهَیلِإ .  ُِفلَتَْخت  ُۀَعیّشلا  ِتَراص  َو  یفَقَّثلا ،  َةَْدیَبُع  یبَءا  ِْنب  ِراتخُْملا  ِراد  یف  ُهُولَْزنَءا  َُّمث  ْمِْهَیلِإ ،  ِِهناْیتِِإب 
َباَتِک

همجرت

َْنباَی دندومن :  ضرع  هداد ؟  امش  هب  هک  دنا و  هتـشون  یناسک  هچ  ار  همان  نیا  هک  دیهد  ربخ  نم  هب  هک  دومرف  ار  یفنح  هّللادبع  نب  دیعـس  و 
نب ریمع  نب  دمحم  جاّجح و  نب  ورمع  سیق ،  نب  ةورُع  ْمیَوُر ،  نب  دیزی  ثراح ،  نب  دیزی  رَْجبَءا ،  نب  راّجَح  یْعبِر ،  نب  ثَبَش  ِهّللا !  ِلوُسَر 

يادـخ زا  باب  نیا  رد  دروآ و  ياج  هب  ماقم ))   )) و نکر ))   )) نایم رد  زاـمن  تعکر  ود  تساـخرب و  باـنج  نآ  سپ  دـنا .  هتـشون  راـطع 
تشون ار  نایفوک  ياه  همان  باوج  دینادرگ و  علّطم  لاح  تیفیک  زا  ار  وا  دیبلط و  ار  لیقع  نب  ملسم  بانج  سپس  دومن .  ریخ  بلط  لاعتم 

هب  : )) دوب نیا  همان  نآ  نومـضم  دـیامن و  تباجا  ار  ناشیا  تساوخ  رد  هک  دومرف  هدـعو  نآ  رد  دومن و  لاسرا  ملـسم  باـنج  هلیـسو  هب  و 
 . (( دزاس علطم  هتفرگ ،  رارق  نآ  رب  امـش  لیمج  يءار  هک  هچنآ  زا  ارم  هکنآ  ات  مداتـسرف  ار  لیقع  نب  ملـسم  دوخ  يومع  رـسپ  امـش  يوس 

هیلع ترضح  نآ  همان  نومـضم  رب  هفوک  لها  نوچ  دیـسر .  هفوک  رهـش  هب  ات  دیدرگ  هفوک  هناور  ترـضح ،  نآ  همان  اب  ملـسم  بانج  سپ 
دندروآ و دورف  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  هناخ  رد  ار  وا  دنتـشاد و  راهظا  ملْـسُم  بانج  ندـمآ  هب  رایـسب  يدنـسرخ  دـنتفای  عالطا  مالّـسلا 

ناشیا رب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  همان  دندمآ ،  یم  عمج  بانج  نآ  رود  رب  یهورگ  نوچ  دندرک و  یم  دش  دمآ و  شتمدخ  هب  نایعیـش  هورگ 
 . دنداتفا یم  هیرگ  هب  قایتشا  تیاغ  زا  ناشیا  دومن و  یم  تئارق 

(18) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُْنب ُرَمُع  َو  ِدیلَْولا  ُْنب  ُةَرامِع  َو  ّیلِهاْبلا  ِملْـسُم  ِْنب  ِهّللا  ُْدبَع  َبَتَک  َو  اْفلَءا .  رْـشَع  َۀَِینامَث  ْمُْهنِم  ُهَعَیاب  یّتَح  َنوُْکبَی ،  ْمُه  َو  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا 
ِْدیَبُع یلِإ  ُدیزَی  َبَتَکَف  ِهِْریَغ .  ِۀَیالَو  َو  ٍریَشب  ِْنب  ِنامْعُّنلا  ِفْرِِصب  ِْهیَلَع  َنوُریشَیَو  ٍلیقَع  ِْنب  ِِملْـسُم  ِْرمَءِاب  ُهَنوُِربُْخی  ِْهیَلَع - ِهّللا  ُۀَنَْعلَدیزَی  یلِإ  ٍدْعَس 

َو مالّسلا ،  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َْرمَءا  َو  ٍلیقَع  ِْنب  ِِملْسُم  َْرمَءا  ُُهفِّرَُعی  َو  ِْهَیلِإ ،  اهَّمَضَو  َۀَفوُْکلا  ُه  ّالَو  ْدَق  ُهَّنَءِاب  ِةَرْـصَْبلا -  یَلَع  اِیلاو  َناکَو  ٍدایِز -  ِْنب  ِهّللا 
ْنِم ٍۀَـعامَج  یلِإ  َبَتَک  ْدَـق  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  ناَک  َو  ِۀَـفوُْکلا .  َیلِإ  ِریـسَْمِلل  ِهّللا  ُدـْیَبُع  َبَّهَءاَتَف  ِِهْلتَق ،  َو  ٍِملْـسُم  ِلیـصَْحت  یف  ِْهیَلَع  ُدِّدَُـشی 

ِدوُعْـسَم ُْنب  ُدـیزَی  ْمُْهنِم  ِِهتَعاـط ،  ِموُُزل  َو  ِِهتَرُْـصن  یلِإ  ِهیف  ْمُهوُعْدَـی  َنیزَر  اـبَءا  یّنَُکی  َو  ُناْمیَلُـس  ُهُمْـسا  َُهل  ًیلْوَم  َعَم  اـباتِک  ِةَرْـصَْبلا  ِفارْـشَءا 
َْفیَک ٍمیمَت  یََنب  ای  َلاق :  اوُرَضَح  اّمَلَف  ٍدْعَس ،  یَنب  َو  َۀَلَْظنَح  یَنب  َو  ٍمیمَت  یَنب  ٍدوُعْسَم  ُْنب  ُدیزَی  َعَمَجَف  يْدبَْعلا .  ِدوُراْجلا  ُْنب  ُرِْذنُْملاَو  یلَشْهَّنلا 

همجرت

دیلو نب  ةرامع  نوعلم ،  یلهاب  ملـسم  نب  هّللادبع  ءانثا ،  نیا  رد  دندومن و  تعیب  بانج  نآ  اب  رفن  رازه  هدجیه  هکنآ  ات  دوب  لاونم  نیمه  هب 
ربخ اب  لیقع ،  نب  ملـسم  بانج  لاح  تیفیک  زا  ار  دیلپ  نآ  دنتـشاد و  موقرم  انزلادـلو  دـیزی  يوس  هب  يا  همان  دـینع ،  دعـس  نبرمع  دـیلپ ، 
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رد ار  يرگید  دراد و  فرـصنم  هفوک  تموکح  زا  ار  ریـشب  نب  نامُعن  هک  دندرک  هراشا  وا  هب  هتـسناد و  حالـص  نانچ  دیزی  يارب  دندومن و 
هب ار  هفوک  تلاـیا  روشنم  تشون و  دوب -  مکاـح  هرـصب  رد  هک  نیعل -  داـیز  نبا  يوس  هب  يا  هماـن  دـیلپ  دـیزی  دـیامن .  بوـصنم  وا  ياـج 

هاگآ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  لاح  لیقع و  نب  ملـسم  بانج  رما  لاح و  تیفیک  هب  ار  وا  دیـشخب و  وا  هب  هرـصب  تموکح  همیمض 
هفوک رهـش  نتفر  يایهم  دیلپ  دایز  نب  هّللادیبع  سپ  دیامن .  دیهـش  ار  وا  هدروآ و  تسد  هب  ار  ملـسم  بانج  هک  درک  رایـسب  دیکءات  دومن و 

رهش نآ  ناگرزب  فارشا و  زا  یهورگ  هب  هرصب و  لها  بناج  هب  يا  همان  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ترضح  فرط  نآ  زا  دیدرگ و 
هماـن نآ  دوـمرف و  هرـصب  هناور  هدرپـس ،  نیزروـبا - ))   )) هب دوـب  یّنکُم  هک  نامیلـس -  دوـخ  مـالغ  تسد  هب  ار  هماـن  نآ  تشاد و  هناور  ، 
دیزی تعامج  نآ  هلمج  زا  دنهن و  ندرگ  هب  ار  وا  تعاطا  دـیق  دـنیامن و  يرای  ار  بانج  نآ  هکنآ  هب  ناشیا  ندومن  توعد  رب  دوب  لمتـشم 

ار ناشیا  درک و  بلط  ار  دعـس  ینب  هلظنح و  ینب  میمت و  ینب  هفئاط  دوعـسم ،  نب  دیزی  دوب .  يْدبَع  دوراج  نب  رذـْنُم  یلـشْهَن و  دوعـسم  نب 
تعامج يا  تفگ :  دندیدرگ  رضاح  نوچ  دومن ؛  عمج 

(19) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِهیف َْتمَّدَقَت  َو  اطَـسَو ،  ِفَرَّشلا  ِیف  َْتلَلَح  ِرْخَْفلا ،  ُْسءاَرَو  ِرْهَّظلا  ُةَرَقَف  ِهّللاَو  َْتنَءا  ٍّخـَب ،  ٍّخـَب  اُولاقَف :  ْمُکیف ؟  یبَسَح  َو  ْمُْکنِم  یعِـضْوَم  َنْوََرت 
ََکل ُدَـهَْجن  َو  َۀَحیـصَّنلا  َکُحَنْمَن  ّانِإ  ِهّللاَو  اُولاقَف :  ِْهیَلَع .  ْمُِکب  َنیعَتْـسَءا  َو  ِهیف  ْمُکَرِواشُءا  ْنَءا  ُدـیرُءا  ٍْرمَِال  ْمُُکتْعَمَج  ْدَـق  ّینِإَف  َلاـق :  اـطَرَف . 

ْتَعَضْعَضَت َو  ِْمثِْالاَو ،  ِرْوَْجلا  ُباب  َرَـسَْکنِإ  ْدَق  ُهَّنِإ  َو  الَءا  ادوُقْفَمَو .  اِکلاه  ِهّللاَو  ِِهب  ْنوْهَءاَف  َتام ،  ْدَق  َۀَیِواعُم  َّنِإ  َلاقَف :  ْعَمْـسَن .  ْلُقَف  َْيأَّرلا ، 
َرَواش َو  َلَشَفَف ،  ِهّللاَو  َدَـهَتْجا  َدارَءا ،  يذَّلاَو  َتاْهیَه  َو  ُهَمَکْحَءا .  ْدَـق  ُهَّنَءا  َّنَظ  َو  ًاْرمَءا  اِهب  َدَـقَع  ًۀَْـعَیب  َثَدْـحَءا  َناک  ْدَـق  َو  ِْملُّظلا .  ُناـکْرَءا 

ْمِْهیَلَع ُرَّمَءاَتَیَو  َنیِملْسُْملا  یَلَع  َۀَفالِْخلا  یِعَّدَی  ِروُجُْفلا -  َْسءاَرَو  ِروُمُْخلا  َبِراش  َدیزَی -  ُهَْنبِإ  َماقَءا  ْدَق  َو  َلِذُخَف . 

همجرت

دنتفگ ادص  کی  یگمه  دیتفای ؟  هنوگچ  دوخ  نایم  رد  ارم  تیعقوم  بسح و  دیدروآ و  اج  هب  هنوگچ  شیوخ  قح  رد  ارم  ایآ  میمت ،  ینب 
طسو هطقن  رد  یمانکین و  رخف و  دمآ  رس  دوخ و  رمک  تشپ و  تارقف  اهناوختسا و  دننام  ار  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  وکین و  رایسب  ٍَخب ؛  ٍَخب  : 

رد ار  امـش  کنیا  تفگ :  میناد .  یم  دوخ  هریخذ  اه  یتخـس  رد  ار  وت  تساروت و  رم  يراوگرزب  هقباس  ّقح  میتفاـی .  يراوگزب ،  تفارش و 
رد ادص  کی  یگمه  مبلط .  تناعا  امـش  زا  مه  منک و  تروشم  مه  امـش  اب  رما  نآ  رد  مهاوخ  یم  هک  يرما  يارب  زا  ما  هدومن  عمج  اجنیا 
 . میونشب ات  وگب  میرادن ؛  غیرد  ریبدت  يءار و  رد  ار  دوخ  ششوک  میروآ و  اج  هب  تحیصن  طرـش  همه  ام  هک  مسق  ادخ  هب  دنتفگ :  باوج 
رب سوسفا  ياج  هک  رادـقم  یب  راوخ و  تسا  يا  هدرم  دـنگوس ،  ادـخ  هب  دـیدرگ و  لصاو  منهج  هب  هیواعم  تفگ :  دوعـسم  نبدـیزی  سپ 
نآ دیدرگ و  لزلزتم  يراکمتـس  ملظ و  ناکرا  بارخ و  هتـسکش و  متـس  روج و  هناخ  رد  وا  ندرم  اب  هک  دیـشاب  هاگآ  تسین و  وا  تکاله 
هک ار  هچنآ  تسا  رود  هتخاس ؛  مکحتسم  ار  نآ  ساسا  هکنآ  نامگ  هب  هتـسب  رب  نآ  ببـس  هب  ار  تراما  دقع  هتـشاد و  هزات  ار  یتعیب  نیعل ، 

دیلپ دیزی  دوخ  هداز  مارح  دنزرف  هک  قیقحت  هب  دنا و  هتخاس  لوذـخم  ار  وا  تروشم ،  رد  شنارای  هدومن و  تسـس  یـششوک  هدرک ،  هدارا 
نودـب دـناد  یم  ریما  ناشیا  رب  ار  دوخ  تسا و  ناناملـسم  هفیلخ  هک  دـنک  یم  اعدا  هدـیناشن ،  دوخ  ياـج  هب  ار  روجف  دمآرـس  راوخبارش و 

نیا رب  ناناملسم  زا  یسک  هکنآ 

(20) یبرع نتم 
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یبرع نتم 

ْنِم ُلَْضفَءا  ِنیّدلا  یَلَع  ُهُداهَِجل  اروُْربَم  امَـسَق  ِهّللِاب  ُمِْسقُءاَف  ِهِمَدَـق ،  َئِطْوَم  ِّقَْحلا  َنِم  ُفِْرعَی  ال  ٍْملِع ،  ِۀَِّلق  َو  ٍْملِح  ِرْـصَق  َعَم  ْمُْهنِم ،  ًیـضِر  ِْریَِغب 
ٌلْضَف ال َُهل  ِلـیثالا ،  ْيأَّرلاَو  ِلیـصالا  ِفَرَّشلا  ُوذ  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  ُْنبِإ  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  اَذـه  َو  َنیکِرْـشُْملا .  ِداـهِج 
ِِهب ْمِرْکَءاَف  ِریبَْکلا ،  یَلَع  ُونْحَی  َو  ِریغَّصلا  یَلَع  ُفِطْعَی  ِِهَتبارَق ،  َو  ِهِمَدـِق  َو  ِهِّنِـس  َو  ِِهتَِقباِسل  ِْرمالا ،  اَذـِهب  یلْوَءا  َوُه  َو  ُفَْزُنی .  ـال  ٌْملِع  َو  ُفَصُوی 
َناک ْدَـقَف  ِلِطاْبلا ،  ِةَدـْهَو  یف  اوُکَعْـسَت  َو ال  ِّقَْحلا  ِرُون  ْنَع  اْوَشْعَت  الَف  ُۀَـظِعْوَْملا .  ِِهب  ْتَغََلب  َو  ُۀَّجُْحلا  ِِهب  ِِهّلل  ْتَبَج  َو  ٍمْوَق ،  َماـمِإ  َو  ٍۀَّیِعَر  َیِعار 

ُرِّصَُقی ِهّللا ال  َو  ِِهتَرُْـصن .  َو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِْنبا  یلِإ  ْمُکِجوُرُِخب  اهُولِـسْغاَف  ِلَمَْجلا ،  َمْوَی  ْمُِکب  َلَذَْـخنِإ  ْدَـق  ٍْسیَق  ُْنبا  ُرْخَص 
اَهل ُتْعَرَّداَو  اهَتَّمال  ِبْرَْحِلل  ُتِْسِبل  ْدَق  انَءا  اهَو  ِِهتَریشَع .  یف  َۀَّلِْقلاَو  ِهَِدلَو  یف  َّلُّذلا  ُهّللا  ُهَثَرْوَءا  ّالِإ  ِِهتَرُْصن  ْنَع  ٌدَحَءا 

همجرت

تفرعم دنیبب ،  ار  دوخ  ياپ  شیپ  هک  يردق  هب  تسا  كدنا  وا  ملع  هاتوک و  وا  يرابدرب  ملح و  هتشرس  هکنآ  اب  دشاب  دونشخ  یـضار و  رما 
زا یلاعت  يادخ  دزن  رد  تسا  لضفا  نید ،  جیورت  يارب  زا  دیزی  اب  ندرک  داهج  دنگوس !  ادخ  هب  ًامَـسَق )) . . .  ِهّللِاب  ُمِْسقُأَف   . )) دادن قح  هب 
رد لیصا و  تفارش  بحاص  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  رتخد  دنزرف  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  انامه  و  ناکرشم .  اب  ندومن  داهج 

رتروازـس وا  درادن ،  اهتنم  هک  یملع  بحاص  دیآ و  یمن  رد  فصو  هب  هک  تسا  یلـضف  بحاص  تسا .  لیدع  یب  مکحم و  ریبدت  يءار و 
یّلـص لوسر  زا  وا  تبارق  مّدـقت و  تباب  زا  مه  نس و  ثیح  زا  مه  یتلیـضف و  ره  رد  وا  هقباس  تهج  زا  مه  یـسکره ،  زا  تفالخ  هب  تسا 

رب تسا  یماـما  وکین  تیعر و  رب  تسا  یهاـشداپ  یمارگ  سپ  ریبـک ؛  هب  تبـسن  تسا  ناـبرهم  ریغـص و  رب  تسا  فوـطع  هلآ ؛  هیلع و  هّللا 
رد ششوک  دیـشابن و  روک  قح  رون  ندید  زا  سپ  تسا ؛  ماجنا  اهتنم و  هب  یهلا  هظعوم  مامت و  قلخ  رب  ادخ  تّجح  وا ،  هطـساو  هب  مدرم و 
ات تخادنا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  تفلاخم  نالذـخ  هطرو  هب  لَمَج  زور  رد  ار  امـش  سیق  نبرخـص  هک  قیقحت  هب  دـیئامنن و  لطاب  جـیورت 

دییوشب و دوخ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دـنزرف  يرای  هب  نتفاتـش  اب  ار  هانگ  نیا  ثول  کنیا  سپ  دـیتخیوآ .  رد  شترـضح  اب  هکنیا 
وا دالوا  ردار  ّتلذم  دخ  هکنآ  زج  بانج  نآ  يرای  زا  دنکن  یهاتوک  سک  چیه  دنگوس !  ادخ  هب  دیرادرب .  نتـشیوخ  زا  ار  راک  نیا  گنن 

هدومن تسار  نت  رب  داهج  سابل  مگنج و  مزع  رد  اّیهم و  نونکا  دوخ  نم  دیامن و  كدنا  ار  وا  ناسک  هریشع و  درامگ و  ثرا  هب 

(21) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُنَْحن ٍدـِلاخ  ابَءا  ای  اُولاقَف :  ۀَـلَْظنَح ،  ُوَنب  ْتَمَّلَکَتَف  ِباوَْجلا .  َّدَر  ُهّللا  ُمُکَمِحَر  اُونِـسْحَءاَف  ْتَُفی ،  َْمل  ْبِرْهَی  ْنَم  َو  ْتُمَی  ْلَتُْقی  َْمل  ْنَم  اهِعْرِدـِب ، 
ًةَّدِش ِهّللاَو  یْقَلت  َو ال  اهانْضُخ ،  ّالِإ  ًةَرْمَغ  ِهّللاَو  ُضوَُخت  ال  َتْحَتَف ،  اِنب  َتْوَزَغ  ْنِإَو  َْتبَصَءا ،  اِنب  َْتیَمَر  ْنِإ  َِکتَریشَع ،  ُسِرافَو  َِکتَنانِک  ُْلبَن 

ِءایْشالا َضَْغبَءا  َّنِإ  ٍِدلاخ  ابَءا  ای  اُولاقَف :  ٍدیزَی ،  ِْنب  دْعَس  ُوَنب  ْتَمَّلَکَت  َو  ْلَْعفاَف .  َْتئِش  اذِإ  اِنناْدبَءِاب ،  َکیقَن  َو  اِنفایْسَءِاب  َكُرُْصنَن  اها ،  ْنیََقلّالِإ 
ِعِجاُرن اْنلِْهمَءاَف  انیف ،  انُّزِع  َیَِقب  َو  انَْرمَءا  انْدَـمَحَف  ِلاـتِْقلا  ِكْرَِتب  اـنَرَمَءا  ٍْسیَق  ُْنب  ُرْخَـص  َناـک  ْدَـق  َو  َکـِیْءاَر ،  ْنَع  ُجوُرُْخلاَو  َکـُفالِخ  اـْنَیلِإ 
ُنُطْقَن الَو  َْتبَضَغ  ْنِإ  یضَْرن  ال  َكُؤافَلُحَو ،  َکیبَءا  ُوَنب  ُنَْحن  ٍِدلاخ  ابَءا  ای  اُولاقَف :  ٍمیمَت  ِْنب  ِِرماع  ُوَنب  ْتَمَّلَکَت  َو  اُنیْءاَر .  َکیتْءاَی  َو  َةَرَوْشَْملا 

 ، َکْعُِطن انُْرمَءا  َو  َْکبُِجن  انُعْداَف  َْکَیلِإ ،  ُْرمالاَو  َْتنَعَض .  ْنِإ 

همجرت
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ار امـش  ادـخ  درب .  دـهاوخن  تمالـس  هب  ناج  گرم  زا  درک  رارف  هکنآ  دریمب و  تبقاع  دـشن  هتـشک  سکره  مرادرب ،  رد  ار  گـنج  هرز  و 
ریت مییام  دلاخ ،  ابا  يا  دنتفگ :  دندمآ و  مّلکت  هب  هلظنح  ینب  هفیاط  سپ  دییوگب .  هدیدنسپ  باوج  دیهد و  وکین  ارم  خساپ  دانک ،  تمحر 

گنج يزیوآ و  رد  نانمـشد  اب  رگا  دیـسر و  یهاوخدوخ  فده  هب  ینکفا  هناشن  يوس  هب  ار  ام  رگا  وت ؛  هریـشع  عاجـش  ناراوس  شکرت و 
تّدش چیه  اب  تفر و  میهاوخ  وت  اب  زین  ام  هکنآ  زج  يور  یمن  ورف  هطرو  چیه  رد  هک  مسق  ادخ  هب  دـشاب .  وت  نآ  زا  يزوریپ  حـتف و  ییامن 

ياهریشمش اب  دنگوس ،  ادخ  هب  میدرگ .  وربور  یتخس  لکشم و  نآ  اب  میـشاب و  کیرـش  وت  اب  زین  ام  هکنیا  رگم  يدرگن  ورب  ور  یتخـس  و 
نمشد دلاخ ،  ابا  يا  دنتفگ :  دندمآ  رد  نخس  هب  دعس  ینب  هاگنآ  مییامن .  تظفاحم  ار  وت  میـشاب و  وت  رپس  اهندب ،  هب  يرای و  ار  وت  دوخ ، 
كرت هک  هتـشاد  رومءام  ار  ام  رخـص  نب  سیق  هک  منک  هچ  وت ؛  ریبدـت  زا  ندوب  جراخ  تسا و  وت  يءار  اب  تفلاـخم  اـم ،  دزن  زیچ  ره  زا  رت 

ات دیاب  یتلهم  ار  ام  سپ  هدـنام ،  رادـیاپ  ام  هلیبق  رد  نءاش  تّزع و  تهج  نیا  زا  میتسناد و  یم  هتـسیاش  ار  رما  نیا  ام  نونک  ات  مینک و  لاتق 
نآ زا  سپ  تفای .  دهاوخ  روهظ  وت  دزن  رد  ام  يءار  هدیقع و  تروشم ،  زا  سپ  مییامن و  تروشم  هب  عوجر  میشوک و  تحلـصم  طرـش  هب 
وت هک  هچ  ره  زا  وتاب ؛  دنگوس  مه  میتسه و  وت  ردپ  هلیبق  نارـسپ  ام  دلاخ ،  ابا  يا  دنتفگ :  دـندرک  نخـس  زاغآ  میمت  نب  رماع  ینب  هفئاط  ، 

 ، ییامن چوک  ییاج  هب  نوچو  میکانمشخ  نآ  زا  زین  ام  هکلب  تسین  يدونشخ  نآ  زا  ار  ام  يریگ  مشخ 

(22) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َیلِإ َبَتَک  َُّمث  ْمُکیف .  ْمُکُْفیَـس  َلاز  الَو  ادـَبَءا ،  ْمُْکنَع  َْفیَّسلا  ُهّللا  َعَفَر  اهوُُمْتلَعَف ال  ِْنَئل  ٍدْعَـس  یَنب  ای  ِهّللاَو  َلاقَف :  َْتئِـش .  اذِإ  َکـَْیلِإ  ُْرمـالاَو 
ِذْخالا َنِم  َُهل  ینَتْوَعَد  َو  ِْهَیلِإ  ینَْتبَّدـَن  اـم  ُتْمِهَف  َو  َکـُباتِک ،  ََّیلِإ  َلَـصَو  ْدَـقَف  ُدـَْعب :  اـّمَءا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  مالّـسلا :  هیلع  ِْنیَـسُْحلا 

ُْمْتنَءا َو  ِةاجَّنلا .  ِلِیبَس  یلَع  ٍلیلَد  َْوءا  ٍْریَِخب  اْهیَلَع  ٍلِماع  ْنِم  َضْرالا  اُولْخَی  َهّللا ال  َّنَءا  َو  َِکتَرُْـصن .  ْنِم  یبیـصَِنب  ِزْوَْفلاَو  َکـِتَعاط  ْنِم  یّظَِحب 
ْدَقَف ٍِرئاط .  ِدَعْـسَءِاب  َتْدَعَـس  ْمِدـْقَءاَف  اهُعْرَف .  ُْمْتنَءا  َو  اُهلْـصَءا  َوُه  ٍۀَّیِدَـمْحَءا  ٍۀـَنُوْتیَز  ْنِم  ُْمتْعَّرَفَت  ِهِضْرَءا ،  یف  ُُهتَعیدَو  َو  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهّللا  ُۀَّجُح 

َو ٍدْعَـس  یَنب  َباقِر  ََکل  ُْتَللَذ  ْدَـق  َو  ِءاْملا .  ِدوُرُِول  اهِـسْمِخ  َمْوَی  ِءَّاْمَّظلا  ِِلبِْالا  َنِم  ََکل  اُعباتَت  َّدَـشَءا  ْمُُهتْکََرت  َو  ٍمیمَت  یَنب  َقانْعَءا  ََکل  ُْتلَّلَذ 
َنَرَد ََکل  ُْتلَسَغ 

همجرت

 . میراد تعاـطا  ییاـمرف ،  هچنآ  مینک و  تباـجا  اـت  ناوخب  تسار ،  وت  ناـمرف  زورما  مینک .  یهارمه  ار  وت  مییاـمنن و  راـیتخا  نطو  زین  اـم 
تفگ هدومن  بطاخم  ار  دعس  ینب  هفئاط  رگید  راب  دوعـسم ،  نب  دیزی  هاگنآ  میاوت .  عیطم  زین  ام  یهاوخب  هچنانچ  تسا  وت  تسد  هب  نامرف 

رب امـش  قرف  زا  ار  ماقتنا  غیت  لاعتم  يادخ  دییامن ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  ترـصن  كرت  امـش  رگا  دـنگوس !  ادـخ  هب  : 
مالّسلا هیلع  ماما  تمدخ  هب  يا  همان  دوعـسم  نب  دیزی  سپـس  دوب .  دهاوخ  یقاب  َدبالا  یِلا  امـش  نایم  رد  توادع  ریـشمش  تشاد و  دهاوخن 
مدیسر هدیمهف و  يدوب  هدومرف  توعد  تیغرت و  نادب  هک  ار  هچنآ  دیسر و  نم  هب  ترضح  هتـشون  نومـضم . . . (( :  نیا  هب  تشاد  موقرم 

هب دندرگ و  مدـیاب  دـنم  هرهب  يرای  ترـصن و  ضیف  زا  شیوخ  بیـصن  هب  تفای و  رد  مدـیابب  تنامرف  تعاطا  زا  ار  شیوخ  هرهب  انامه  هک 
تاجن هار  يوس  هب  هدـننک  تیادـه  ای  ریخ و  هقیرط  رب  هک  ییاوشیپ  زا  تشاذـگ  دـهاوخن  یلاخ  ار  نیمز  زگره  لاـعتم  يادـخ  هک  یتسرد 
ترضح نآ  هک  يدمحا  نوتیز  تخرد  لاهن  ون  دییامش  قح ،  ترضح  هعیدو  نیمز  يور  رب  قلخ و  رب  ادخ  تّجح  دییامش  کنیا  دشاب و 

راوخ و وت  تعاط  يارب  ار  میمت  ینب  ناشکندرگ  هورگ  انامه  دوعـسم .  تخب  هب  امرف  هجنر  مدـق  سپ  دـییوا ؛  هخاش  امـش  تخرد و  لـصا 
ینارتش صرح  زا  تسا  رتالاب  بتارم  هب  تعاط ،  رد  ندمآ  رد  مه  لابند  هب  ناشیا  قایتشا  هک  مدومن  راومه  ار  ناشیا  یگدـنب  قیرط  نانچ 
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مه ار  دعس  ینب  باقر  دنا .  هدرب  رس  هب  ناور ،  بآ  رب  دورو  يارب  یگنشت  هب  زور ،  هس  هک 

(23) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِفْوَْخلا َمْوَی  ُهّللا  َکَنَمآ  ََکل  ام   : )) َلاـق َباـتِْکلا  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َءاَرَق  اّـمَلَف  َعَمَلَف .  اـُهقَْرب  َّلَهَتْـسا  یّتَح  ٍنُْزم  ٍَۀباحَـس  ِءاـِمب  اهِروُدُـص 
ْنِم َعَزَجَف  َریـسَی ،  ْنَءا  َْلبَق  ُُهْلتَق  ُهَغََلب  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  ِجوُرُْخِلل  ِْهَیلِإ  ُراشُْملا  َزَّهََجت  اّمَلَف  ِرَبْکالا . )) ِشَطَْعلا  َمْوَی  َكاْورَءاَو  َكَّزَعَءاَو 

اسیسَد ُباتِْکلا  َنوُکَی  ْنَءا  َفاخ  َرِْذنُْملا  َّنَِال  ٍدایِز ،  ِْنب  ِهّللا  ِْدیَبُع  یلِإ  ِلوُسَّرلاَو  ِباتِْکلِاب  َءاج  ُهَّنِإَف  ِدوُراْجلا :  ُْنب  ُرِْذنُْملا  اَّمَءاَو  ُْهنَع .  ِهِعاطِْقنِإ 
َبَطَخَف َرَْبنِْملا  َدَعَـص  َُّمث  ُهَبَلَـصَف .  َلوُسَّرلا  ِهّللا  ُْدیَبُع  َذَخَءاَف  ٍدایِز .  ِْنب  ِهّللا  ِدـْیَبُِعل  ًۀَـجْوَز  ِرِذـْنُْملا  ُْتِنب  ُۀَّیِرَْحب  َْتناکَو  ٍدایِز .  ِْنب  ِهّللا  ِدـْیَبُع  ْنِم 
َعَرْـسَءاَو ٍدایِز ،  َْنب  َناْمثُع  ُهاخَءا  ْمِْهیَلَع  َبانَتْـسِإ  َحَبْـصَءا  اّمَلَف  َۀَْلیَّللا .  َْکِلت  َتاب  َُّمث  ِفاجْرِْالا .  ِةَراثِإَو  ِفالِْخلا  یَلَع  ِةَرْـصَْبلا  ِلْهَءا  َدَّعََوتَو 

 . ِۀَفوُْکلا ِرْصَق  یلِإ  َوُه 

همجرت

نآ دزیر ،  ورف  دیفس  ربا  زا  هک  ناراب  دننام  هک  یتحیـصن  هب  ما  هتـسش  ورف  ار  ناشیاه  هنیـس  هنیرید  ياه  هنیک  ما و  هدروآ  رد  تنامرف  دنب  هب 
ؤم نآ  همان  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  بانج  نوچ  دنوش .  هدنـشخرد  هاگنآ  دنیآ  رد  ادص  هب  ناراب  نتخیر  يارب  زا  ربا  ياه  هراپ  هک  ینامز 

فوخ زور  رد  دانک  نمیا  تیادخ  دش  هچ  ار  وت  دومرف :  طاسبنا  يداش و  يور  زا  تفای  عالطا  شنومضم  رب  دومن و  تئارق  ار  صلخم  نم 
تمدخ هب  ندیسر  مزع  دوب و  هرصب )  رهش  زا   ) جورخ هیهت  رد  دوعـسم  نبدیزی  یگنـشت .  زا  تمایق  زور  رد  داهد  هانپ  دراد و  زیزع  ار  وت  و 

يراز عزج و  زاغآ  سپ  دیآ .  نوریب  هرصب  زا  هکنآ  زا  لبق  هک  دیـسر  وا  هب  بانج  نآ  تداهـش  رثا  تشحو  ربخ  هک  هدومن  مولظم  ماما  نآ 
هب ترضح ))  نآ  ِلوسر   )) اب ار  بانج  نآ  همان  سپ  دوراج ،  نب  رْذنُم  اّما  دنامب .  مورحم  تداهش  ضیف  زا  هک  داد  رد  يراوگوس  هلان و  و 
ات هداتـسرف  نیعل  هّللا  دـیبع  هک  دـشاب  هسیـسد  هلیح و  همان  نیا  هک  ادابم  هکنآ  زا  دوب  هدیـسرت  هک  اریز  دروآ ؛  دـیلپ  دایز  نب  هّللا  دـیبع  دزن 

لوسر داینب ،  دب  دایز  نبا  سپ  دوب .  دایز  هّللا  دیبع  رـسمه  رذـنم ،  رتخد  هّیرحب ))   )) دـنادب و مالّـسلا  هیلع  ماما  هراب  رد  ار  وا  هدـیقع  هکنآ 
میب دیزی  وا و  اب  تفلاخم  باکترا  زا  ار  هرصب  لها  دناوخ و  هبطخ  تفر و  الاب  ربنم  رب  دوخ  تخیوایب و  شراد  رب  هتفرگ و  ار  ترـضح  نآ 

داینبدب دایز  نب  نامثع  شیوخ  ردارب  دش  حبـص  نوچ  دومن و  تماقا  هرـصب  رد  ار  بش  نآ  دوخ  دیناسرتب و  بوشآ  هنتف و  ناجیه  زا  داد و 
 . دیدرگ هفوک  هرامالاراد  رصق  هجوتم  مامت  تعرس  هب  دوخ  دیزگرب و  تباین  هب  ار 

(24) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُْنبا ُهَّنَءا  اُوفَرَع  اّمَلَف  ُْهنِم .  اَْونَدَو  ِهِموُدـُِقب  اوُرَـشابَتَف  مالّـسلا ،  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  ُهَّنَءا  اُهلْهَءا  َّنَظَف  ْالَیل ،  اهَلَخَد  َُّمث  یـْسمَءا ،  یّتَح  َلََزن  اَهبَراق  اّـمَلَف 
ْمُهَدَعَوَو ِناْطلُّسلا  ِۀَیِـصْعَم  یلَع  ْمُهَّدَعََوتَو  ْمُهَبَطَخَو  َرَْبنِْملا  َدَعَـصَو  َجَرَخ  َُّمث  ِةادَْغلا .  َیلِإ  ُهَتَْلَیل  َتابَو  ِةَرامِْالا  َرْـصَق  َلَخَدَف  ُْهنَع .  اُوقَّرَفَت  ٍدایِز 

َةَوْرُع ِْنب  یناه  َراد  َدَصَقَو  ِراتْخُْملا  ِراد  ْنِم  َجَرَخَف  ِراهتْشِْالا ،  َنِم  ِهِسْفَن  یلَع  َفاخ  َِکلِذب  ٍلیقَع  ُْنب  ُِملْسُم  َعِمَـس  اّمَلَف  ِناسْحِْالِاب .  ِۀَعاّطلا  َعَم 
ِثَعْـشالا َْنب  َدَّمَُحم  اعَد  یناه  ِراد  یف  ُهَّنَءا  َِملَع  اّمَلَف  ِْهیَلَع .  َدِصارَْملا  َعَضَو  ْدَق  ٍدایِز  ِْنب  ِهّللا  ُْدیَبُع  َناک  َو  ِْهَیلِإ ،  ِۀَعیّـشلا  ُفالِتْخا  َُرثَکَو  ُهاوآَف  ، 

ْدَق َلاقَف :  یکَتْشَی .  ُهَّنِإ  َلیق :  ْدَق  َو  يرْدَن ،  ام  اُولاقَف :  اِنناْیتِإ ؟  ْنِم  َةَوْرُع  َْنب  یناه  ُعَنْمَی  ام  َلاق :  َو  ِجاّجَْحلا  َْنب  َورْمَعَو  َۀَجِراخ  َْنب  َءامْسَءا  َو 
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ُهْوَقلاَف ُُهتْدَُعل ،  ٍكاش  ُهَّنَءا  َمَلْعَءا  َْولَو  ِهِراد ،  ِباب  یلَع  ُسِلْجَی  ُهَّنَءا  َو  َءََرب  ْدَق  ُهَّنَءا  ینَغََلبَو  َِکلذ  ینَغََلب 

همجرت

لها دیدرگ .  هفوک  لخاد  هنابش  سپ  دیآ ،  رد  بش  ات  دومن  گنرد  دمآ و  دورف  بکرم  زا  دیـسر  هفوک  رهـش  کیدزن  هب  نوعلم  نآ  نوچ 
دندمآ و یم  وا  دزن  هب  دنتخادنا و  یم  وا  ياهمدق  هب  ار  دوخ  سپ  تسا ؛  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  دیسر  نامگ  نانچ  ار  هفوک 

رصق لخاد  هدیناسر  هرامالاراد  ورملق  هب  ار  دوخ  دیلپ  نیعل  نآ  سپ  دندش .  قّرفتم  وا  فارطا  زا  تسا  داینبدب  دایز  نبا  هک  دنتخانـش  نوچ 
زا ار  مدرم  دـناوخ و  هبطخ  تفر و  ربـنم  يـالاب  دجـسم ،  رد  تفاتـش و  نوریب  دـش  حبـص  نوچ  درب ؛  رـس  هب  حابـص  اـت  ار  بش  نآ  دـش و 
اب نیعل  دایز  نبا  ندیسر  زا  لیقع  نب  ملسم  بانج  نوچ  و  داد .  وا  ناعیطم  هب  زئاوج  ناسحا و  هدعو  دیناسرت و  دیزی  ینعی  ناطلس  تفلاخم 

ِْهیَلَع هورع -  نب  یناه  هناخ  دصق  دمآ و  نوریب  راتخم  هناخ  زا  دوش ،  هاگآ  هفوک  رد  وا  ندوب  زا  دیلپ  نآ  هک  ادابم  هکنآ  میب  زا  دیدرگ  ربخ 
هب دـندرک و  یم  تدوارم  ترثک  هب  بانج  نآ  دزن  هب  هعیـش  هورگ  نآ ،  زا  سپ  داد .  هانپ  دوخ  هناخ  رد  ار  وا  یناه  سپ  دومن .  ۀَـمْحَّرلا - 

دنروآ و تسد  هب  ار  ملـسم  بانج  هک  تشامگ  هفوک  رهـش  رد  ناسوساج  دایز  نب  هّللادیبع  فرط ،  نآ  زا  دندش و  یم  فّرـشُم  شتمدـخ 
 : تفگ دیبلط و  ار  دیلپ  جاّجح  نبورمع  هجراخ و  نب  ءامـسا  نیعل و  ثعـشا  نبدـمحم  تسا ،  هورع  نب  یناه  هناخ  رد  هک  تسنادـب  نوچ 

ضرم زا  هدـیدرگ و  ضراع  یـضرم  ار  یناه  هک  دـنا  هتفگ  نینچ  میناد  یمن  ام  دـنتفگ :  دـیآ ؟  یم  ام  دزن  هب  هورع  نب  یناه  هک  دـش  هچ 
هناخ رد  رب  وا  هتفای و  دوبهب  ضرم  زا  هک  ما  هدینش  تفگ :  دایز  نبا  دراد .  تیاکش 

(25) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ًۀَّیِشَع ِْهیَلَع  اوُفَقَو  یّتَح  ُهَْوتَءاَف  ِبَرَْعلا .  ِفارْشَءا  ْنِم  ُهَّنَِال  ُُهْلثِم ؛  يْدنِع  َدُسْفَی  ْنَءا  ُّبِحُءا  یِّنِإَف ال  انِّقَح ،  ْنِم  ِْهیَلَع  ُبِجَی  ام  َعَدَی  ْنَءا ال  ُهوُُرمَو 
اُولاقَف ینُعَنْمَت .  يوْکَّشلا  ُمَُهل :  َلاقَف  ُُهتْدـَُعل .  ٍكاش  ُهَّنَءا  ُمَلْعَءا  َْول  َلاق :  َو  َكَرَکَذ  ْدَـق  ُهَّنِإَف  ِریمالا ،  ِءاِقل  ْنِم  َکُعَنْمَی  ام  اُولاقَف :  ِِهباـب ،  یلَع 

ٌدِّیَس َکَّنَِال  َِکْلثِم ،  ْنِم  ُناْطلُّسلا  ُُهلِمَتْحَی  ِءافَْجلاَو ال  ِءاْطبِْالاَو  َكاْطبَتْسا ،  ِدَقَو  ٍۀَّیِشَع ،  َّلُک  َكِراد  ِباب  یلَع  ُسِلَْجت  َکَّنَءا  ُهَغََلب  ْدَق  ُهَّنِإ  َُهل : 
ْدَق ُهَسْفَن  َّنَءاَک  ِرْصَْقلا  َنِم  انَد  اذِإ  یّتَح  اهَبِکَرَف ،  ِِهتَْلغَِبب  اعَد  َُّمث  اهَِـسبَلَف  ِِهباِیِثب  اعَدَف  ِْهَیلِإ .  انَعَم  َْتبِکَر  ام  ّالِإ  َْکیَلَع  ُمِسُْقن  ُنَْحنَو  َکِمْوَق ،  یف 

 : َلاقَف يَرت ؟  امَف  ٌِفئاَخل ،  ِریمالا  ِلُجَّرلا  اَذه  ْنِم  ِهّللاَو  ّینِإ  یخَءا  َْنباَی  ۀَجِراخ :  ِْنب  ِءامْـسَءا  ِْنب  ِناّسَِحل  َلاقَف  َناک ،  يذَّلا  ِضْعَِبب  ْتَّسَحَءا 
 . الیبَس َکِسْفَن  یلَع  ُلَعَْجت  الَف  اْئیَش ،  َْکیَلَع  ُفَّوََختَءا  ام  ِّمَع  ای  ِهّللاَو 

همجرت

دییامن تاقالم  ار  وا  هتفر  شدزن  هب  امش  سپ  متفاتش ؛  یم  شتدایع  هب  انامه  تسا  يا  هضراع  ار  وا  هک  یمتسناد  رگا  دنیشن و  یم  شیوخ 
فارـشا و زا  یـصخش  نینچ  رما  هک  تسین  بوـبحم  ار  اـم  هـک  اریز  دراذـگن ؛  ورف  شتّمذ  رب  ار  اـم  هـبجاو  قوـقح  يادا  شدـیئامرف  هـب  و 

ماغیپ دنداتـسیاب و  شا  هناخ  برد  رب  یهاگنابـش  دندمآ و  یناه  دزن  هب  نیعل  نآ  ناگداتـسرف  دیآ .  زیچان  دـساف و  مدزن  رد  برع  نارورس 
هداتفا وت  دای  هب  وا  اریز  يدومرفن ؛  تاقالم  ار  وا  یتفاتشن و  ریما  ندید  هب  هک  هدیـسر  هچ  ار  وت  شدنتفگ  دندناسر ،  وا  هب  ار  نیعل  دایز  نبا 

ارم داد :  نینچ  خـساپ  ار  ناگداتـسرف  یناـه ،  متفاتـش .  یم  شتداـیع  هب  دوـخ  نم  تسا  هضراـع  ار  وا  هک  یمتـسناد  رگا  هک  هـتفگ  نـینچ 
زا ار  وت  گنرد  ینیشن و  یم  شیوخ  هناخ  برد  هب  ناهاگنابـش  هک  دنا  هداد  ربخ  دایز  نبا  هب  دنتفگ :  هتـشادزاب .  ریما  تمدخ  زا  يرامیب ، 
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هفیاط گرزب  دوخ و  موق  رورـس  ییوت  اریز  دننکن ؛  لّمحت  وت  دـننام  زا  نیطالـس  ار ،  ندرک  افج  ندـیورگان و  هدـمآ و  شوخان  شتاقالم 
دیـشوپ دیبلط و  ار  دوخ  سابل  راچان  یناه  سپ  يآ .  نیعل  هّللادـیبع  دزن  هب  نیـشنب و  بکرم  رب  ام  تمزالم  هب  هک  دـنگوس  ار  وت  شیوخ و 

تشذـگ و شرطاخ  رد  انامه  دیـسر  هرامالاراد  رـصق  کیدزن  هب  نوچ  دـش .  هار  هناور  دـیدرگ و  راوس  هتـساوخ و  ار  شیوخ  رتشا  هاگنآ 
هک دنگوس  ادخ  هب  هدازردارب ،  يا  تفگ :  ار  هجراخ  نب  ءامـسا  نب  ناّسح  اذـل  دوب .  هتفای  هک  ار  مئالع  زا  يا  هراپ  دومن  ساسحا  شـسفن 

؟  تسیچ باب  نیا  رد  وت  يءار  مفئاخ ،  كانمیب و  درم  نیا  زا  نم 

(26) یبرع نتم 

یبرع نتم 

يءاَر اّمَلَف  ِهّللا ،  ِدـْیَبُع  یلَع  اعیمَج  اُولَخَد  یّتَح  ُهَعَم  ُمْوَْقلاَو  یناه  َءاجَف  ٍدایِز .  ِْنب  ِهّللا  ُدـْیَبُع  ِْهَیلِإ  َثََعب  ٍءْیَـش  ِّيَءا  یف  ُمَْلعَی  ٌناّـسَح  ْنُکَی  َْملَو 
يدْعَم ِْنب  ورْمُع  َْتَیب  َدَْشنَءا  َو  یناه  یلِإ  َراشَءا  َو  ُهَْدنِع -  اِسلاج  َناکَو  یضاْقلا -  ٍْحیَرُـش  یلِإ  َتَفَْتِلا  َُّمث  ُهالْجِر .  ٍِنئاِخب  َْکتَتَءا  َلاق :  ایناه 

ام یناه ،  ای  ٍهیا  َُهل :  َلاقَف  ُریمالا ؟  اَهُّیَءا  َكاذ  امَو  یناه :  َُهل  َلاقَف  ٍداُرم  ْنِم  َِکلیلَخ  ْنِم  َكَریذَع  یْلتَق  ُدیُریَو  ُهَتایَح  ُدیرُءا  يدـَْیبُّزلا :  َبَرَک 
َحـالِّسلا َُهل  َْتعَمَج  َو  َكَراد  ُهَْتلَخْدَءاَـف  ٍلـیقَع  ِْنب  ِِملْـسُِمب  َْتئِج  َنیِملْـسُْملا ؟  ِۀَّماـع  َو  َنینِمْؤُْملا  ِریِمَِـال  َكِراد  یف  ُصِّبَُرت  یتَّلا  ُرُومُْـالا  ِهِذـه 

ام َلاقَف :  َْتلَعَف .  ْدَـق  یَلب  ُهّللا : -  ُهَنََعل  ٍدایِز -  ُْنبا  َلاقَف :  ُْتلَعَف .  اـم  َلاـقَف :  َّیَلَع .  یفْخَی  َکـِلذ  َّنَءا  َْتنَنَظَو  َکـَلْوَح  ِروُّدـلا  ِیف  َلاـجِّرلاَو 
 . َریمالا ُهّللا  َحَلْصَءا  ُْتلَعَف 

همجرت

ار ناّسح  و  یهد .  یم  رارق  رذع  هار  نتـشیوخ  رب  ارچ  وت  منیب و  یمن  رطخ  فوخ و  چیه  وت  رد  هک  مسق  ادـخ  هب  ومع ،  يا  تفگ :  ناّسح 
 . دندش لخاد  دایز  نبا  رب  ناگداتسرف ،  ناهارمه و  عیمج  اب  یناه  هداتـسرف .  یناه  بلط  هب  هّللادیبع  تهج  هچ  هب  هک  دوبن  یعالطا  ملع و 

نبا سپ  دروآ . )) وت  دزن  هب  شیاهاپ  ار ،  راکتنایخ   : )) تفگ لَثَم  قیرط  هب  داتفا  ۀَـمْحَّرلا -  ِْهیَلَع  هورع -  نب  یناه  هب  داـیز  نبا  مشچ  نوچ 
ار يدیبز  برک  يدْعَم  نبورمع  فورعم  رعش  دومن و  یناه  يوس  هب  هراشا  دش و  هتـسشن -  وا  يولهپ  رد  هک  ْحیَرُـش  هب  هجوتم  نوعلم  دایز 
وت تسود  هک  یهاوخ  رذع  تسا ،  نم  نتـشک  ناهاوخ  وا  میوا و  یناگدنز  ناهاوخ  نم  ینعی  یْلتَق ؛ )) . . .  ُدیُریَو  ُهَتایَح  ُدیُرا   : )) دـناوخ

 ! یناه يا  نک  سب  تفگ :  نوعلم  نآ  تسیچ ؟  بلطم  ریمالا !  اَهُّیَأ  تفگ :  یناه  دیامن .  یهاوخ  رذع  ات  روایب  داُرم ))  )) هفئاط زا  دشاب ، 
رد ار  لیقع  نب  ملـسم  يا ؟  هدروآ  مهارف  ناناملـسم  هبطاق  يارب  زا  دیزی و  نینم ) ! ؟ (  ؤملاریما  هیلع  دوخ  هناخ  رد  هک  تسیچ  اهراک  نیا 
هک يا  هتشادنپ  نینچ  يا .  هدروآ  مهارف  وا  يارب  زا  تناگیاسمه  ياه  هناخ  رد  رازراک  نادرم  گنج و  هحلـسا  يا و  هداد  لزنم  دوخ  هناخ 

 . ما هدرکن  نینچ  نم  دومرف :  ۀَمْحَّرلا -  ِْهیَلَع  یناه -  دوب ؟  دهاوخ  هدیشوپ  نم  رب  رما  نیا 

(27) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َْنَیب َفَقَو  یّتَح  ٌلِقْعَم  َءاجَف  ْمِهِرارْـسَءا - ْنِم  اریثَک  َفَرَع  ْدَـق  َو  ْمِهِرابْخَءا ،  یلع  ُهَْنیَع  ٌلِقْعَم  َناکَو  َيالْوَم -  ٍلـِقْعَِمب  َّیَلَع  ٍداـیِز :  ُْنبا  َلاـقَف 
 ، اریجَتْسُم ینَءاج  ْنِکلَو  ُُهتْوَعَد ،  الَو  ٍِملْـسُم  یلِإ  ُْتثََعب  ام  ِهّللاَو  َریِمالا  ُهّللا  َحَلْـصَءا  َلاقَف :  ِْهیَلَع ،  اْنیَع  َناک  ُهَّنَءا  َفَرَع  یناه  ُهآَر  اّمَلَف  ِْهیَدَی . 

یلِإ يراد  ْنِم  ِجوُرُْخلِاب  ُهُُرمآَو  ِْهَیلِإ  َعِجْرَءا  یّتَح  یلیبَس  ِّلَخَف  َتِْملَع  ْدَـق  ْذِإ  اّمَءاَف  ُُهْتیَوآَـف ،  ٌماـمِذ  َکـِلذ  ْنِم  ینلَخَدَو  ِهِّدَر ،  ْنِم  ُْتیَیْحَتْـساَف 
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ِهّللاَو ال َلاقَف :  ِِهب .  ینَِیتْءاَت  یّتَح  ادـَبَءا  یُنقِراُفت  ِهّللاَو ال  ٍدایِز :  ُْنبا  َُهل  َلاقَف  ِهِراوَجَو .  ِهِماـمِذ  ْنِم  َِکلذـِب  َجُرْخََـال  ِضْرـالا ،  َنِم  َءاـش  ُْثیَح 
ُْنب ُِملْـسُم  َماق  امُهَْنَیب ،  ُمالَْکلا  َُرثَک  اّمَلَف  ِِهب .  َکیتآ  ِهّللاَو ال  َلاق :  ِِهب .  ینَِیتْءاََتل  ِهّللاَو  َلاـقَف :  ُهَُلتْقَت !  یّتَح  یْفیَِـضب  َکـیتآ  ادـَبَءا ،  ِِهب  َکـیتآ 

ورْمَع

همجرت

نبا دروآ .  حالـصا  هب  ار  ریما  رما  ادـخ  ما ؛  هدرکن  نم  دومرف :  زاب  یناه  يا .  هدروآ  دوخ  هناخ  هب  یلب ،  تفگ :  ۀَـنْعَّللا -  ِْهیَلَع  هّللادـیبع - 
ناشیا رارـسا  زا  يرایـسب  هب  نایعیـش و  رابخا  رب  دوب و  دایز  نبا  سوساج  دیلپ ،  لِقْعَم ))   )) نیمه دـیبلط و  ار  دوخ  مالغ  لِقْعَم ))   ، )) دایز

سپ هدوب ؛  دایز  نبا  سوساج  نوعلم  نآ  هک  تسناد  دیدب  ار  وا  یناه  نوچ  داتسیاب .  دایز  نبا  روضح  رد  دمآ و  دیلپ  لقْعَم  دوب .  هدرب  یپ 
نم هناخ  هب  دوخ  وا  یلو  ما  هدرکن  توعد  ار  وا  مداتـسرفن و  لیقع  نب  ملـسم  بلط  هب  نم  ریِمالا !  ُهّللا  َحَلْـصَءا  دومرف :  دایز ،  نبا  هب  یناـه 
یّقح نم  هّمذ  رب  تسا  نم  هناخ  رد  هک  تهج  نیا  زا  منادرگرب و  ار  وا  میامن و  ّدر  هکنآ  زا  مدومن  ایح  نم  سپ  دروآ ،  هانپ  نم  هب  دـمآ و 

نم هناخ  زا  وا  هک  منک  رما  مور و  وا  دزن  هب  ات  نک  صخرم  ارم  هدـش  مولعم  نینچ  هعقاو  نوچ  مدومن و  تفایـض  ار  وا  سپ  هدومن ؛  لصاح 
هب تفگ :  نیعل  دایز  نبا  ددرگ .  جراخ  وا  يرادهاگن  قح  زا  نم  هّمذ  هطساو  نیا  هب  دهاوخب و  دوخ  هک  نیمز  زا  ياج  ره  هب  دور ،  نوریب 
وا دش و  دهاوخن  يرما  نینچ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  یناه  يروآ .  نم  دزن  هب  ار  وا  هکنآ  ات  يوشن  ادج  نم  زا  زگره  هک  دنگوس  ادخ 

ار وا  هّتبلا  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  دایز  نبا  یناسر .  لتق  هب  ار  وا  وت  هک  مروآ  وت  دزن  هب  ار  دوخ  نامهیم  اـیآ  دروآ ؛  مهاوخن  وت  دزن  هب  ار 
 ، دش رایسب  هورع  نب  یناه  دایز و  نبا  نایم  رد  نخس  نوچ  مرواین .  وت  دزن  هب  ار  وا  هک  مسق  ادخب  هن  دومرف :  یناه  يروآ .  نم  دزن  هب  دیاب 

ملسم

(28) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َعَفَتْرا اَذِإ  امُهَمالَک - ُعَمْسَی  َو  ٍدایِز  ُْنبا  امُهارَی  ُْثیَِحب  امُهَوًۀَیِحان  ِِهب  یّلَخَف  َماقَف  ُهَمِّلَکُءا ،  یّتَح  ُهاّیِإَو  ینِّلَخ  َریمالا  ُهّللا  َحَلْصَءا  َلاقَف :  یلِهاْبلا 
ِنَع َِکب  ُسَْفنََال  ّینِإ  ِهّللاَوَف  َِکتَریـشَع ،  یلَع  َءالَْبلا  َلُخْدـَت  َو ال  َکَسْفَن  َُلتْقَت  ْنَءا ال  َهّللا  َكُدِْـشنُءا  یناه  ای  ٌِملْـسُم :  َُهل  َلاقَف  امُُهتاوْصَءا . 

ُهُعَفْدـَت مَّنِإَو ا  ٌۀَـصَْقنَمالَو ،  ٌةازْخَم  َِکلذـِب  َْکیَلَع  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ِْهَیلِإ ،  ُهْعَفْداَف  ِهیراض ،  الَو  ِهیِلتاِقب  اوُْسَیلَو  ِمْوَْقلا  ِّمَع  ُْنبِإ  َلُـجَّرلا  اَذ  َّنِإ ه  ِلـْتَْقلا ، 
اَنَءا َو  ِهِّوُدَـع  یلِإ  ِهّللا  ِلوُسَر  ِْنبا  َلوُسَرَو  یْفیَـضَو  يراج  ُعَفْدَءا  اَنَءا  َراْعلاَو ،  َيْزِْخلا  َِکلذ  یف  َّیَلَع  َّنِإ  ِهّللاَو  یناـه :  َلاـقَف  ِناـْطلُّسلا .  َیلِإ 

َوُه َو  ُهُدِشاُنی ،  َذَخَءاَف  ُهَنوُد .  َتُومَءا  یّتَح  ُهْعَفْدَءا  َْمل  ٌرِـصان  یل  َْسَیل  ادِحاو  الُجَر  ّالِإ  ْنُکَءا  َْمل  َْول  ِهّللاَو  ِناوْعالا !  ُریثَکَو  ِْنیَدِعاّسلا  ُحیحَص 
 . َکَُقنُع ََّنبِرْضََال  َْوءا  ِِهب  یّنِیتْأََتل  ِهّللاَو  َلاقَف :  ُْهنِم ،  َِینْدُءاَف  یّنِم ،  ُهُونْدُءا  َلاقَف :  َِکلذ ،  ٍدایِز  ُْنبا  َعِمَسَف  ُهُعَفْدَءا .  ِهّللاَو ال  ُلوُقَی : 

همجرت

رد ار  ناشیا  هک  دومن  رما  دایز  نبا  میوگب .  نخـس  وا  اـب  اـت  راذـگاو  نم  هب  ار  وا  ریِمـالا !  ُهّللا  حَلْـصَءا  تفگ :  تساـخرب  یلهاـب  ورمع  نب 
نب ملسم  یناه و  نایم  رد  نخـس  هزاوآ  هاگان  هک  دینـش  یم  ار  ناشیا  نخـس  دید و  یم  ار  ناشیا  دوخ ،  هک  یمـسق  هب  دندیناشن  يا  هشوگ 

هریـشع رد  الب  هدـن و  نتـشک  هب  ار  دوخ  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  یناه !  يا  تفگ :  یم  ورمع  نب  ملـسم  دـیدرگ .  دـنلب  ورمع 
ناـشیا تسا و  شیوخ  هّیُما ،  ینب  اـب  تسا ،  موق  نیا  هدازومع  لـیقع  نب  ملـسم  مراد .  یمرب  وت  زا  ار  نتـشک  نم  ادـخ  هب  زادـنین ،  شیوخ 
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دهاوخن ار  وت  یتصقنم  يراوخ و  تهج ،  نیا  زا  راپسب و  دایز  نبا  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  دیناسر .  دنهاوخن  وا  هب  ررض  دنتسین و  وا  هدنـشک 
دشابن نم  رب  راع  تصقنم و  يراوخزج و  راک  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  باوج  رد  یناه  يراپس .  یم  ناطلس  هب  ار  وا  هک  اریز  دوب ؛ 

ملاس و حیحـص و  نم  يوزاـب  هکنآ  لاـح  مهدـب و  یملاـظ  نینچ  تسد  هب  ار  ادـخ  لوسر  دـنزرف  هداتـسرف  دوخ و  ناـمهیم  هدـنهانپ و  هک 
مهاوخن وا  تسد  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  مشاب  هتـشادن  يروای  چیه  مشاب و  ییاهنت  هب  دوخ  رگا  هک  ادخ  هب  دنـشاب ؛  رایـسب  نم  نادنواشیوخ 

ای هّللاو !  تفگ :  دایز  نبا  دـندرب .  نوعلم  نآ  دزن  هب  ار  یناه  دـیرآ .  نم  کیدزن  ار  وا  تفگ :  دینـش  ار  تاملک  نیا  دایز  نبا  نوچ  داد . 
 . منز یم  ار  وت  ندرگ  هکنآ  ای  يراپس  یم  نم  هب  ار  ملسم  هک  تسا  نآ 

(29) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُهَتَریـشَع َّنَءا  ُّنُظَی  یناـهَو  یُنفِّوَُخت -  ِۀَـقِراْبلِابَءا  َکـْیَلَع ،  ُهاـفَْهلاو  ٍداـیِز :  ُْنبا  َلاـقَف  َكِراد .  َلْوَـح  ُۀَـقِراْبلا  ُُرثْـکَت  ِهّللاَو  ْنَذِإ  یناـه :  َلاـقَف 
َْلیَسَو ُهَْفنَءا  َرَسَک  یّتَح  ُهَّدَخَو  ُهَنیبَجَو  ُهَْفنَءا  ُبِرْضَی  ْلَزَی  ْمَلَف  ِبیـضَْقلِاب ،  ُهَهْجَو  َضَْرعَتْـساَف  ُْهنِم ،  َِینْدُءاَف  یّنِم ،  ُهُونْدُءا  َلاق :  َُّمث  ُهَنوُعَمْـسَی -

 . ُلُجَّرلا َِکلذ  َُهبَذاجَف  ٍّیِطَرُش ،  ِْفیَس  ِِمئاق  یلِإ  ُهَدَی  یناه  َبَرَـضَف  ُبیـضَْقلا .  َرَـسَْکناَو  ِِهتَیِْحل  یلَع  ِِهنیبَجَو  ِهِّدَخ  ُمَْحل  َرَثَنَو  ِِهباِیث  یلَع  ُءامِّدلا 
 . ِِهب َِکلذ  َلِعُفَف  اسَّرُح ،  ِْهیَلَع  اُولَعْجِإ  َلاقَو :  َُهباب ،  ِْهیَلَع  اوُقَلْغَءاَو  ِرْـصَْقلا  ِتُوُیب  ْنِم  ٍْتَیب  یف  ُهْوَْقلَءا  یّتَح  ُهوُّرَجَف  ُهوُذُـخ ،  ٍدایِز :  ُْنبا  َحاـصَف 

انَتْرَمَءا ُریِمالا  اَهُّیَءا  ِمْوَْقلا ،  َِرئاس  َرَدَغ  َلَسْرَءا  َلاقَف :  َءامْسَءا - ُْنب  ُناّسَح  َِمئاْقلا  َّنِإ  َلیقَو :  ٍدایِز -  ِْنب  ِهّللا  ِْدیَبُع  یلِإ  َۀَجِراخ  ُْنب  ُءامْـسَءا  َماقَف 
 . ُُهُلتْقَت َکَّنَءا  َتْمَعَزَو  ِِهتَیِْحل  یلَع  ُهَءامِد  َْتلَّیَسَو  ُهَهْجَو  َتْمَشَه  ِِهب  َكاْنئِج  اذِإ  یّتَح  ِلُجَّرلِاب ،  َکَئیَجن  ْنَءا 

همجرت

لتق هب  ار  تباحـصا  وت و  نم ،  هریـشع  باحـصا و  ینعی  دوـش ،  رایـسب  وـت  هناـخ  رود  رب  اهریـشمش  ینک  نینچ  رگا  ادـخ  هب  تفگ :  یناـه 
ار وا  نخـس  وا  ناشیوخ  هک  دوب  نامگ  نانچ  ار  یناه  یناسرت ؟  یم  ریـشمش  زا  ارم  ُهافَْهلاو !  هک  دروآرب  دایرف  دایز  نبا  دیناسر .  دـنهاوخ 
 . دندروآ یقـش  نآ  کیدزن  ار  یناه ))   )) سپ دیرآ .  نم  دزن  ار  وا  تفگ :  نوعلم  دایز  نبا  دومن .  دـنهاوخ  يرای  ار  وا  دینـش و  دـنهاوخ 

نینزاـن و یناـشیپ  ینیب و  رب  ار  دوخ  بوچ  رّرکم  دیـشارخ و  ار  راوگرزب  نآ  تروص  تشاد  دوخ  سحن  تسد  رد  هک  یبوچ  اـب  نیعل  نآ 
مولظم نم  ؤم  نآ  یناشیپ  تروص و  ياهتـشوگ  دش و  يراج  وا  سابل  رب  نوخ  تسکـشب و  ار  یناه ))   )) ینیب دز .  یم  وا  تروص  هنوگرب 

نبا راک  ات  تفرگب  دوب  رـضاح  هک  ار  یطرُـش  ریـشمش  همئاق  هدرب  تسد  یناه  سپ  دیدرگ .  هتـسکش  بوچ  هکنآ  ات  تخیر  شنـساحم  رب 
ناشک ناشک  ار  وا  سپ  دیریگب .  ار  وا  هک  دروآرب  دایرف  داینبدـب  دایز  نبا  دوبر .  وا  تسد  زا  ار  دوخ  ریـشمش  یطرُـش  نآ  دزاسب .  ار  دایز 

ءامـسا دندرک .  نینچ  دنرامگب ،  وا  رب  نابـساپ  هک  دومن  رما  دایز  نبا  دنتـسب .  وا  يور  هب  ار  رد  هدومن و  سبح  ار  وا  یقاطا  رد  ات  دـندروآ 
هلیح و ماد  یناه و  ندروآ  يارب  داتـسرف  هّللادـیبع  تفگ :  تساخرب  ياج  زا  ءامـسا  نب  ناسح  هک  دـنتفگ  یـضعب  تساخرب و  هجراخ  نب 
ار وا  تروص  ناوختسا  میدروآ  نوچ  میروایب ،  وت  دزن  هب  ار  درم  نیا  هک  ینک  یم  رما  ار  ام  ریِمالا !  اَهَّیَأ  داهن ؛  رب  موق  همه  هب  تبـسن  رکم 

 . يراد ار  وا  نتشک  داقتعا  ییامن و  یم  يراج  وا  شیر  رب  نوخ  ینکش و  یم 

(30) یبرع نتم 

یبرع نتم 
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ِْهَیلِإ ّانِإَو  ِِهّلل  ّانِإ  َلاقَف :  ِرْصَْقلا .  َنِم  ٍۀَیِحان  یف  َسِبُحَو  َدُِّیقَو  َكََرت  یّتَح  َبِرُـضَف  ِِهب  َرَمَءاَو  انُهاه !  َْتنَءاَو  َلاق :  َو  ِهِمالَک  ْنِم  ٍدایِز  ُْنبا  َبَضَغَف 
َتَْحت اذـه  ٍورْمَع  ُۀَْـنبِإ  ُۀَْـحیَوُر  َْتناکَو  َِلُتق -  ْدَـق  اِیناه  َّنَءا  ِجاّجَْحلا  َْنب  ورْمَع  َغََلبَو  يِواّرلا :  َلاق  یناه .  ای  َكاـْعنَءا  یـسْفَن  یلِإ  َنوُعِجار ، 

َْمل اهُهوُجُوَو  َجِـحْذَم  ُناسُْرف  ِهِذـهَو  ِجاّجَْحلا  ُْنب  وُرْمَع  اَنَءا  يدان :  َو  ِرْـصَْقلِاب  َطاحَءا  یّتَح  ًۀَّفاک  َجِـحْذَم  یف  ٌورْمَع  َلَْبقَءاَف  َةَوْرُع - ِْنب  یناـه 
ْنَءا َیِـضاْقلا  اْحیَرُـش  َرَمَءاَف  ْمِهِمالَکَو ،  ْمِهِعاِمتْجِاب  ِهّللا  ُْدیَبُع  َِملَعَف  َِلُتق .  ْدَـق  اِیناه  انَبِحاص  َّنَءا  انْغََلب  ْدَـقَو  ًۀَـعامَج ،  ْقِراُفت  َْملَو  ًۀَـعاط  ْعَلَْخت 
ِِملْسُم یلِإ  ُرَبَْخلا  َغََلبَو  َلاق :  اُوفَرَْصناَو .  ِِهلْوَِقب  اوُضَرَف  ْمُهَرَبْخَءا ،  َو  َِکلذ  َلَعَفَف  ِْلتَْقلا ،  َنِم  ِِهتَمالَِـسب  ُهَمْوَق  َِربُْخیَو  ُهَدِهاُشیَف  ینا  یلَع ه  َلُخْدَی 

ِرْصَِقب ُْهنِم  َنَّصَحَتَف  ِهّللا ،  ِْدیَبُع  ِبْرَح  یلِإ  ُهَعَیاب  ْنَِمب  َجَرَخَف  ٍلیقَع ،  ِْنب 

همجرت

نتفگ نخـس  كرت  ات  دندزبار  وا  نانچ  دومن  رما  سپ  ییاجنیا ؟  رد  وت  کنیا  تفگ :  دـش و  مشخ  رد  نانخـس )  نیا  ندینـش  زا   ) دایز نبا 
ربخ یناه !  يا  ِهّلل ؛ )) . . .  ّانِإ   : )) تفگ ءامـسا  نب  ناـسح  دـنتخادنا .  شـسبح  هب  هرامالارادرـصق  زا  يا  هشوگ  رد  هتخاـس  دـّیقم  درک و 

یناه رـسمه  ورمع -  رتخد  هحیور - ))   )) هک جاجح  نب  ورمع  هب  هورع  نب  یناـه  لـتق  ربخ  دـیوگ :  يوار  مهد !  یم  وت  هب  ار  دوخ  گرم 
جِـحْذَم و ناراوس  کنیا  هک  دروآ  رب  دایرف  ورمع  دـندومن و  هطاحا  ار  هرامالاراد  رـصق  جِـحْذَم  هفیاط  حـیمج  اب  ورمع  سپ  دیـسر ؛  دوب ، 

کنیا میا .  هدومن  لصاح  هقرافم  ناناملسم  تعامج  مالسا و  هویـش  زا  هنو  رود  دوخ  زا  ار  ریما  تعاطا  دیق  ام  هن  دنرـضاح ،  هلیبق  ناگرزب 
یضاق حیرُـش  هب  دیدرگ .  ربخاب  موق  نانخـس  رـضاح و  تیعمج  زا  دایز  نبا  دیا .  هتخاس  لوتقم  ار  هورع ))  نب  یناه   )) ام سیئر  گرزب و 
لوتقم ار  وا  هک  دیوگب  دـناسرب و  مدرم  هب  ار  وا  یتمالـس  ربخ  هکنآ  ات  دـیامن  هدـهاشم  ار  وا  تایح  لاح  دـیآ و  یناه  دزن  هب  هک  دومن  رما 

ردـق نیمه  هب  زین  ناشیا  تخاس .  هاگآ  وا  ندوب  هدـنز  زا  ار  موق  تفای و  یناه  لاـح  زا  عـالطا  دـمآ و  یناـه  دزن  هب  حیرُـش  دـنا .  هتخاـسن 
تعیب رد  هک  یهورگ  اب  دوخ  دیسر  لیقع  نب  ملسم  بانج  عمس  هب  یناه  ندش  راتفرگ  ربخ  نوچ  دیوگ :  يوار  دنتشگرب .  دندش و  یضار 

 . دندمآ نوریب  نیعل  دایز  نبا  هبراحم  يارب  زا  دندوب  وا 

(31) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ٍِملْسُم َباحْصَءا  َنوُرِّذَُحیَو  ُْهنِم  َنُوفَّرَشَتَی  ِرْصَْقلا  ِیف  ُهَعَم  َنیذَّلا  ِهّللا  ِْدیَبُع  ُباحْـصَءا  َلَعَجَو  ٍِملْـسُم .  ُباحْـصَءا  َو  ُُهباحْـصَءا  َلَتَْتقاَو  ِةَرامِْالا ، 
ْعَنْـصَن ام  ٍضْعَِبل :  ْمُهُـضَْعب  ُلوُقَیَو  ُْهنَع ،  َنُوقَّرَفَتَی  ٍِملْـسُم  ُباحْـصَءا  َلَعَجَف  ُْلیَّللا .  َءاج  یّتَح  َِکلذَـک  اُولازَی  ْمَلَف  ِماّشلا ،  ِدُونُِجب  ْمُهَنوُدَّعَوَتَیَو 
َلَخَدَف ٍسُْفنَءا .  ِةَرْـشَع  يوِس  ُهَعَم  ِْقبَی  ْمَلَف  ْمِِهْنَیب .  َتا  ُهّللا ذ  َِحلُْـصی  یّتَح  ِمْوَْقلا  ِءالُؤه  َعَدـَنَو  اِنلِزانَم  یف  َدـُعْقَن  ْنَءا  یغَْبنَیَو  ِۀَْـنتِْفلا ،  ِلیْجعَِتب 

ُلاُقی ٍةَءاْرمِإ  ِباب  یلَع  َفَقَو  یّتَح  ِۀَفوُْکلا ،  ِبُورُد  یف  ادیحَو  َجَرَخ  َِکلذ  يءاَر  اّمَلَف  ُْهنَع .  ُةَرَشَْعلا  َقَّرَفَتَف  َبِْرغَْملا ،  یّلَُصِیل  َدِجْسَْملا  ُِملْـسُم 
 . ٍدایِز ِْنب  ِهّللا  ِْدیَبُع  یلِإ  ُرَبَْخلا  َیِشُوَف  اهَُدلَو ،  ِِهب  َِملَعَف  ُْهتَراجَءاَف .  اهَراجَتْسا  َُّمث  ُْهتَقَسَف .  ًءام  اْهنِم  َبَلَطَف  ُۀَعْوَط ،  اَهل 

همجرت

گنج لوغـشم  دنتخیوآ و  رد  مه  هب  ملـسم  بانج  باحـصا  اب  دیلپ  نآ  باحـصا  دـیدرگ .  نّصحتم  رـصق  رد  ماحدزا  فوخ  زا  هّللادـیبع 
ناشیا دنداد و  یم  میب  ار  ملسم  باحصا  دوب ،  هفوک  لها  هب  فِرْشُم  هک  رـصق  يالاب  زا  دوب  هرامالاراد  رد  دایز  نبا  اب  هک  یهورگ  دندش و 
قّرفتم هتفر  هتفر  دندوب  ملـسم  ترـضح  اب  هک  یناسک  دمآ .  رد  بش  ات  دندوب  لاونم  نیمه  هب  دندرک و  یم  دیدهت  ماش  هاپـس  ندـمآ  هب  ار 

البرک www.Ghaemiyeh.comهمانگوس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


لزنم رد  هکنآ  راوازس  مینک ،  يزیگنا  هنتف  رد  لیجعت  تعرـس و  هک  راک  هچ  ار  ام  هک  دنتفگ  یم  رگیدکی  هب  ناشیا  زا  یـضعب  دندیدرگ . 
یقاب لیقع  نب  ملسم  بانج  اب  یسک  رفن ،  هد  زجب  هرخالاب  دروآ ؛  حالصا  هب  ار  هورگ  نیا  رما  لاعتم  يادخ  ات  میراذگب  مینیـشنب و  شیوخ 

ّتیفیک ملسم  بانج  نوچ  دنام .  اهنت  سک و  یب  ملسم  ترضح  دندومن و  كرت  ار  وا  زین  رفن  هد  نآ  دش ،  لخاد  دجسم  هب  نوچ  دنامن ! ! 
نز نآ  مان  دیـسر .  ینز  هناخ  رد  رب  ات  دـیدرگ  یم  هفوک  رهـش  ياه  هچوک  رد  دـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  اهنت  دومن ،  هدـهاشم  ار  لاـح  نیا 
وا زا  لـیقع  نب  ملـسم  باـنج  دـناماشآ .  ار  وا  هدروآ  بآ  نز  نآ  دـیبلط .  بآ  يا  هعرج  وا  زا  دومن و  فقوت  اـجنآ  رد  دوب و  هَعْوَط ))  ))
هب نز  نآ  رـسپ  نآ ،  زا  سپ  داد .  هانپ  ار  وا  دوخ ،  هناـخ  هب  هدومن و  لوبق  نز  نآ  دـهد .  ياـج  ار  وا  دوخ  هناـخ  رد  هک  دومن  تساوخرد 

 . دیسر دایز  نبا  عمس  هب  ربخ  وا  تهج  زا  دش و  هاگآ  ملسم  ترضح  لاح 

(32) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُهَعْرِد َسََبل  ِْلیَْخلا ،  ِِرفاوَح  َْعقَو  ٌِملْسُم  َعِمَسَو  ِةَءاْرَْملا  َراد  اوُغََلب  اّمَلَف  ٍِملْسُم .  ِراضْحِال  ُهَذَْفنَءاَو  ًۀَعامَج  ِْهَیلِإ  َّمَضَو  َثَعْشالا  َْنب  َدَّمَُحم  َرَضْحَءاَف 
ََکل ُِملْسُم  ای  َثَعْشَءا :  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِْهَیلِإ  يدانَف  ًۀَعامَج  ْمُْهنِم  ٌِملْسُم  َلَتَق  یّتَح  ُهّللا . - ُهَنََعل  ِهّللا -  ِْدیَبُع  َباحْـصَءا  ُبِراُحی  َلَعَجَو  ُهَسَرَف  َبِکَرَو 
ُلوُقَی ُْثیَح  ِنَرَْقلا  َمْوَی  ّیِمَْعثَْخلا  ِِکلام  ِْنب  ِنارْمِح  ِتاْیبَءِاب  ُزَِجتْرَیَو  ْمُُهِلتاُقی  َلَْبقَءا  َُّمث  ِةَرَجَْفلا .  ِةَرَدَْغِلل  ٍنامَءا  ُّيَءاَو  ٌِملْسُم :  َُهل  َلاقَف  ُنامالا . 
یقالُی امْوَی  ًيِْرما  ُّلُک  اُّرم  ًانْخُـس  َدِراْبلا  َِطلْخَءا  َْوءا  اّرَغُءا  َْوءا  َعَدْخُءا  ْنَءا  ُهَرْکَءا  ارُْکن  ًاْئیَـش  َتْوَْملا  ُْتیَءاَر  ْنِإَو  اّرُح  ّالِإ  ُلَْتقُءا  ُتْمَْـسقَءا ال  : 

یلِإ ْتِفَْتلَی  ْمَلَف  ُّرُغَت ،  الَو  ُبِذْکَت  ُهَّنِإ ال  اوُدانَف  اّرَض  ُفاخَءا  الَو  ْمُُکبِرْضَءا  اّرَش 

همجرت

نوـچ دـنزاس .  رـضاح  ار  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  اـت  دوـمن  هناور  وا  اـب  ار  یهورگ  هدرک و  بـلط  ار  ثعـشا  نبدـمحم  نوـعلم ،  نآ 
بسا رب  راوس  تسارایب و  نترب  ار  دوخ  هرز  هدیـسر ،  بانج  نآ  شوگ  هب  اهبَکْرَم  مُس  زاوآ  دندیـسر .  هَعْوَط ))   )) هناخ رد  هب  ناگداتـسرف 

نب دمحم  سپ  داتسرف .  راوبلاراد  هب  ار  ناشیا  زا  یهورگ  ات  دش  گنج  لوغشم  تخیوآ و  رد  ُهّللا -  ُمُهَنََعل  دایز -  نبا  باحصا  اب  هدیدرگ 
رد نانآ  اب  زاب  ملـسم  درادن .  یـشزرا  راّدـغ ،  نارجاف  همانناما  دومرف :  ملـسم  یناما .  رد  وت  ملـسم !  يا  هک  دز  وا  هب  دایرف  نید  یب  ثعـشا 

روط هب  دوب  هدومن  ءاشنا  نَرَق ))   )) زور رد  هک  ار  یمعثخ  کلام  نب  نارمح  راعـشا  دـیدرگ و  لوغـشم  ایقْـشَا  برح  گنج و  هب  تخیوآ و 
تبرـش هچ  رگا  مدرگن ،  هتـشک  یگنادرم  قیرط  هب  زج  هک  ما  هدروخ  دـنگوس  ینعی :  اّرُح ؛ )) ّالِإ  ُلَْـتقُءا  ـال  ُتْمَْـسقَءا   : )) دـناوخ یم  زَجَر 

ای موش .  نانآ  رورغم  هتفیرف و  مدرگ و  نود ،  تسپ و  ياهمدآ  راتفرگ  رکم  هعدخ و  هب  هک  مرادن  شوخ  مشونب  یخلت  هب  ار  گرم  راوگان 
يدرم ره  مشکب .  گـنج  زا  تسد  میاـمن و  طولخم  یتسـس  زجع و  راوگاـن  مرگ  بآ  هب  ار  تعاجـش  يدرمناوج و  کـنخ  تبرـش  هکنآ 
ایقْشَا نآ  سپ  مرادن .  میب  ررض  چیه  زا  منز و  یم  ار  امش  زیت  ریـشمش  اب  نم  یلو  دش ،  دهاوخ  یتخـس  ّرـش و  راچد  يراگزور ،  رد  راچان 

 . دهد یمن  بیرف  ار  وت  دیوگ و  یمن  غورد  وت  هب  ثعشا  نب  دمحم  هک  دندروآرب  زاوآ 

(33) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِْنب ِهّللا  ِْدیَبُع  یلَع  َلِخْدُءا  اّمَلَف  اریسَءا .  َذِخُءاَف  ِضْرالا ،  َیلِإ  َّرَخَف  ِهِْفلَخ ،  ْنِم  ٌلُجَر  ُهَنَعَطَف  ِحارَْجلِاب ،  َنِْخثُءا  ْنَءا  َدَْعب  ِْهیَلَع  اوَُرثاکَتَو  َِکلذ ، 
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َْکیَلَع ال  ٍدایِز :  ُْنبا  َلاقَف  ٍریمَءِاب .  یل  َوُه  ام  ِهّللاَو  َکَْحیَو  ای  ْتُکُْـسا  َُهل :  َلاقَف  ِریمالا .  یَلَع  ْمِّلَـس  ُّیِـسَرَْحلا :  َُهل  َلاقَف  ِْهیَلَع .  ْمِّلَُـسی  َْمل  ٍدایِز 
َءوُس ُعَدَت  َکَّنِإَف ال  ُدـَْعبَو  یّنِم ،  ٌْریَخ  َوُه  ْنَم  َْکنِم  ُّرَـش  َوُه  ْنَم  َلَتَق  ْدـقَلَف  ینَْتلَتَق  ْنِإ  ٌِملْـسُم :  َُهل  َلاقَف  ٌلُوتْقَم .  َکَّنِإَف  ْمِّلَُـست ،  َْمل  ْمَءا  َتْمَّلَس 

َکِمامِإ یلَع  َتْجَرَخ  ُّقاش ،  ای  ُّقاع  ای  ٍدایِز :  ُْنبا  َُهل  َلاـقَف  َکـْنِم .  ِهب ا  یلْوَءا  َدَـحَءا  ـال  ِۀَـبَلَْغلا ،  َمَْؤلَو  ِةَریرَّسلا  َْثبُخَو  ِۀَْـلثُْملا  َحـُْبقَو  ِۀَْـلتِْقلا 
یَصَع َّقَش  امَّنِإ  ٍدایِز ،  َْنباَی  َْتبَذَک  ِملْسُم :  َُهل  َلا  قَف  ْمُهَْنَیب .  َۀَْنتِْفلا  َتْحَْقلَءاَو  َنیِملْسُْملا ،  یصَع  َْتقَقَشَو 

همجرت

هطـساو نیا  هب  دیـسر و  شنینزان  ندـب  رب  رامـش  یب  تحارج  رایـسب و  مخز  نوچ  دومرفن و  نانآ  بناج  هب  یتافتلا  الـصا  لـیقع  نب  ملـسم 
رد بانج  نآ  رس  بقع  زا  ینوعلم  هاگن  دندومن .  هطاحا  ار  وا  دندروآ و  موجه  وا  رس  رب  نیئآ ،  تواقش  هورگ  دیدرگ .  فیعـض  تسس و 

ریسا ار  تعاجش  هشیب  ریش  نآ  تداعـس  یب  تعامج  نآ  سپ  داتفا .  نیمز  رب  هزین ،  نآ  همدص  زا  هک  دز  ترـضح  نآ  تشپ  رب  هزین  دمآ و 
نید یب  رفاک  نآ  رب  مالس  دندومن  داینبدب  دایز  نبا  سلجم  لخاد  ار  بانج  نآ  نوچ  دندرب .  داینبدب  دایز  نبا  دزن  هب  دندومن و  ریگتـسد  و 

نم ریما  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  داب ،  وت  رب  ياو  نک !  سب  دومرف :  بانج  نآ  نک !  مالس  ریما  رب  تفگ :  نیعل  نآ  نانابساپ  زا  یکی  دومنن . 
لیقع نب  ملـسم  بانج  دش .  یهاوخ  هتـشک  ینکن ،  ای  ینکب  مالـس  تسین ؛  وت  رب  یکاب  تفگ :  هدمآ  رد  نخـس  هب  دیلپ  هّللادـیبع  تسین . 

نیا زا  دـنا و  هتخاس  لوتقم  ارم  زا  رتهب  وت  زا  رتدـب  قیقحت  هب  هک  ارچ  يا ،  هدرکن  یّمهم  راک  هک  انامه  یناـسر  لـتق  هب  ارم  وت  رگا  دومرف : 
نیدب یبیجنان و  فرط  هب  ار  ندش  بلاغ  تشرـس و  يدیلپ  هْلثُم و  حـُْبق  ودـب  نتـشک  يرگید  هب  درک  یهاوخن  راذـگورف  زگره  وت  هتـشذگ 

رب فلاخم ؛  يا  ساپـسان ،  يا  هک  دوشگرب  ازـسان  هب  نابز  هدیرب ،  نابز  بیجنان  نآ  سپ  تسین .  رتراوازـس  وت  زا  یـسک  همومذـم  تافص 
نبا يا  دومرف :  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  ملسم  بانج  یتخیگنارب .  ار  هنتف  یتسکـش و  ار  ناناملـسم  ياصع  يدرک و  جورخ  دوخ  نامز  ماما 

غورد هب  نخس  دایز ! 

(34) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ٍفیقَث ْنِم  ٍجالِع  یَنب  ِْدبَع  ٍْدیَبُع  ُْنب  ُدایِز  َكُوبَءا  َو  َْتنَءا  اهَحَْقلَءا  امَّنِإَف  ُۀَْنتِْفلا  اَّمَءا  َو  ُهّللا ، - ُهَنََعل  ُدیزَی -  ُُهْنباَو  ُهّللا - ُهَنََعل  ُۀَیِواعُم -  َنیِملْسُْملا 
الْهَءا َُهل  َكَرَی  َْمل  َو  ُهَنوُد  ُهّللا  َلاح  اْرمَءا ،  َکُسْفَن  َْکتَّنَم  ٍدایِز :  ُْنبا  َلاقَف  ِۀَّیِرَْبلا .  ُّرَـش  يَدَـی  یلَع  َةَداـهَّشلا  ُهّللا  ِینَقُزْرَی  ْنَءا  وُجْرَءا  اـَنَءا  َو  ، 

َو انَْنَیب  امَکَح  ِهّللِاب  انیضَر  ِِهّلل ،  ُدْمَْحلَءا  ٌِملْـسُم :  َلاقَف  َۀَیِواعُم !  ُْنب  ُدیزَی  ُُهلْهَءا  َلاقَف :  َۀَناجْرَم ؟  َْنباَی  ُُهلْهَءا  ْنَمَو  ٌِملْـسُم :  َلاقَف  ِِهلْهَِال .  ُهَلَعَجَو 
ُِملْسُم ای  ینِْربْخَءا  ٍدایِز :  ُْنبا  َلاقَف  ُنیقَْیلا .  ُهَّنِکلَو  ُّنَّظلا ،  َوُه  ام  ِهّللاَو  ٌِملْسُم :  َلاقَف  اْئیَـش .  ِْرمالا  َنِم  ََکل  َّنَءا  ُّنُظَتَءا  ٍدایِز :  ُْنبا  َلاقَف  ْمُکَْنَیب . 

َرَْکنُْملا ُُمتْرَهْظَءا  ْمُکَّنِکلَو  ُْتیَتَءا ،  اذـِهل  ام  ٌِملْـسُم :  َُهل  َلاقَف  ْمُهَتَِملَک ؟  َْتقَّرَفَو  ْمُهَْنَیب  ْمُهَْرمَءا  َتَّتَـشَف  ٌِمئَْتُلم  ْمُهُْرمَءا  َو  َدَـلَْبلا  اَذـه  َْتیَتَءا  اـِمب 
ِْریَِغب ِساّنلا  یَلَع  ُْمتْرَّمَءاَتَو  َفوُْرعَْملا  ُُمْتنَفَدَو 

همجرت

تخیگنارب مالـسا  رد  ار  هنتف  هکنآ  دنتـسکشب و  دیزی  وا  دینع  دنزرف  دیلپ و  هیواعم  ار  نیملـسم  عامتجا  ياصع  هک  تسین  نیا  زجب  یتفگ ، 
يادخ هک  تسا  نانچ  دیما  ارم  و  دوب .  دـیبع ))  )) مالغ نآ  مان  فیقَث و  هفیاط  زا  جالِع  ینب  زا  دوب  یمالغ  هفطن  زا  هک  تردـپ  يدوب و  وت 

وت يارب  زا  ار  نآ  ادخ  هک  دـنکفا  ییوزرآ  رد  تسفن  ار  وت  تفگ :  دایز  نبا  دـهد .  يزور  شقولخم  نیرتدـب  تسد  رب  ار  متداهـش  لاعتم 
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رگم هناجرم !  رسپ  يا  دومرف :  مالّسلا  هیلع  ملسم  بانج  دیناسر .  شلها  هب  ار  ماقم  نآ  دیدرگ و  لیاح  تدیما ،  وت و  هنایم  رد  تساوخن و 
هک میدونـشخ  یـضار و  ام  هّللدـمحلا .  دومرف :  هنعط  هار  زا  ملـسم  بانج  دـیزی ؟ !  تفگ :  دایز  نبا  تسیک ؟  نآ  لها  تفـالخ و  راوازس 

تسین کش  دومرف :  بانج  نآ  تسا ؟  يزیچ  رما  نیا  رد  ار  وت  هک  يراد  نامگ  نینچ  تفگ :  هّللادیبع  دیامرف .  مکح  امـش  ام و  نیب  ادخ 
مظنم مدرم  روما  يا ؟  هدمآ  رهش  نیا  هب  راک  هچ  هب  وت  هک  هد  ربخ  ارم  ملسم !  يا  تفگ :  دایز  نبا  میتسه .  قح  رب  ام  هک  تسا  نیقی  هکلب 
يارب نم  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  بانج  يدومن .  داجیا  ناـنآ  نیب  هملک  فـالتخا  يدـنکفا و  ناـشیا  ناـیم  رد  هقرفت  يدـمآ  وت  دوب و 

نفد هدرم  صخـش  دننام  هب  ار  فورعم ))   )) دـیتخاس و رهاظ  ار  رْکنُم ))  )) امـش هک  مدـمآ  نآ  يارب  زا  هکلب  ما  هدـماین  داسف  هقرفت و  داجیا 
 . دنشاب یضار  ناشیا  هکنآ  نودب  دیدش  ریما  مدرم  رب  دیدومن و 

(35) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِنَع یْهنَنَو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمِهیف  َُرمْءاَِنل  ْمُهاْنیَتَءاَف  َرَْصیَقَو ،  يرْسَک  ِلامْعَءِاب  ْمِهیف  ُْمْتلِمَعَو  ِِهب ،  ُهّللا  ْمُکَرَمَءا  ام  ِْریَغ  یلَع  ْمُهوُُمْتلَمَحَو  ْمُْهنِم  ًیضِر 
- ُهّللا ُهَنََعل  ٍدایِز -  ُْنبا  َلَعَجَف  هلآ .  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  َرَمَءا  امَک  َِکلذ  ُلْهَءا  اّنُکَو  ِۀَّنُّسلاَو ،  ِباـتِْکلا  ِمْکُح  یلِإ  ْمُهوُعْدـَنَو  ِرَْکنُْملا 
 . ِهّللا َّوُدَع  ای  ٍضاق  َْتنَءا  ام  ِْضقاَف  ِْمتَّشلِاب ،  ُّقَحَءا  َكُوبَءا  َو  َْتنَءا  ٌِملْسُم :  َُهل  َلاقَف  مالّـسلا !  مهیلع  َْنیَـسُْحلاَو  َنَسَْحلاَو  اِّیلَع  ُِمتْـشَیَو  ُهُِمتْـشَی 

یّلص ِهِِّیبَن  یلَع  یّلَُصیَو  ُهُرِفْغَتْسَیَو  یلاعَت  َهّللا  ُحِّبَُسی  َوُهَوِِهب  َدَعَـصَف  ُهَُلتْقَیَف ،  ِرْـصَْقلا  َالْعَءا  یلِإ  ِِهب  َدَعْـصَی  ْنَءا  َنارْمَح  َْنب  َْریَُکب  ٍدایِز  ُْنبا  َرَمَءاَف 
َدَوْسَءا الُجَر  ُُهْتلَتَق  ًۀَـعاس  ُْتیَءاَر  ُریمالا  اَهُّیَءا  َلاقَف :  َکـُنْءاش ؟  اـم  ٍداـیِز :  ُْنبا  َُهل  َلاـقَف  ٌروُعْذَـم .  َوُهَو  َلََزنَو  ُهَُقنُع ،  َبَرَـضَف  هلآ  هیلع و  هّللا 

 . ُّطَق ُهْعَْزفَءا  َْمل  اعَزَف  ُتْعَزَفَف  ِْهیَتَفَش - ٍلاق  َْوءا  ِهِعَبْصِإ -  یلَع  اّضاع  یئاذَح  ِهْجَْولا  یَئِّیَس 

همجرت

دیتخاس يراج  مور  سراف و  ناهاشداپ  دننام  هب  مدرم  نایم  رد  ار  مالـسا  راک  هدومرفن و  اهنآ  هب  رما  يادخ  هچنآ  هب  دیتشاداو  ار  قلخ  امش 
ترضح لوسر  ّتنس  نآرق و  ماکحا  هب  توعد  ار  ناشیا  مینک و  یهن  اهنآ  زا  ار  رکنم  رما و  مدرم  هب  ار  فورعم  هکنآ  يارب  زا  میدمآ  ام  . 

نانم ؤمریما  بانج  ازـسان  هب  بیجنان  دایز  نبا  میدرک .  مایق  زین  نیمه  يارب  میدوب و  یهن  رما و  ِبصنم  نیا  هتـسیاش  اـم  میدومن و  ناـحبس 
تناها درب و  یم  مان  ار  هیلع -  هّللا  ناوضر  لیقع -  نب  ملسم  بانج  مالّسلاامهیلع و  نیسح  نسح و  بانج  ناناوج  دّیس  ود  مالّـسلا و  هیلع 

یقش نآ  سپ  ادخ !  نمشد  يا  هد  ماجنا  یهاوخ  یم  هچ  ره  کنیا  مانشد ؛  ازسان و  هب  دیرتراوازس  تردپ  وت و  دومرف :  ملـسم  دومن .  یم 
ار بانج  نآ  نوچ  هداز  مارح  ریکب  دزاس .  دیهش  ار  وا  هدرب  هرامالاراد  رصق  يالاب  رب  ار  مولظم  دّیس  نآ  هک  دومن  رما  ار  نارمح  نب  ریکب  ، 
هیلع و هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  رب  تاولص  رافغتسا و  هبوت و  راگدرورپ و  حیبست  هب  لوغشم  لاح  نآ  رد  راوگرزب  دّیس  نآ  درب  یم  رصق  ماب  رب 

هدز تشحو  انزلادلو  نآ  دوخ  دیناسر و  تداهـش  هجرد  هب  ار  وا  دومن و  انـشآ  ْنیَتءاشن ،  زارف  ندرگ  نآ  ندرگ  رب  یتبرـض  سپ  دوب .  هلآ 
ار بانج  نآ  هک  یماگنه  نآ  ریما !  يا  تفگ :  یقـش  نآ  دوش ! ؟  یم  هچ  ار  وت  دیـسرپ :  وا  زا  داینبدـب  دایز  نبا  دـمآ .  دورف  رـصق  ماب  زا 

یم ار  دوخ  ياهبل  تفگ  هکنآ  ای  دیزگ  یم  نادـند  هب  ار  شیوخ  ناتـشگنا  هک  مدـید  دوخ  لباقم  رد  ار  يا  هرهچ  هایـس  درم  مدومن  دـیهش 
 . مدیدن دوخ  رد  عَزَف  هنوگ  نیا  نونکات  هک  مدیسرت  نانچ  نم  و  دیزگ . 

(36) یبرع نتم 

یبرع نتم 
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 ! ُجِـحْذَم یّنِم  َْنیَءاَو  ُهاجِحْذَـماو  ُلوُقَی :  َلَعَجَف  َلَتُْقِیل .  َجِرْخُءاَف  ُهّللا ، - ُهَمِحَر  َةَوْرُع -  ِْنب  یناِهب  َرَمَءا  َُّمث  َتْشِهَد .  َکَّلََعل  ٍدایِز :  ُْنبا  َلاـقَف 
َُهبَرَضَف یسْفَن .  یلَع  ْمُکَنیعُِال  ُْتنُک  امَو  ٍّیِخَِـسب ،  اِهب  اَنَءا  ام  ِهّللاَو  َلاقَف :  َکَُقنُع .  َّدُم  یناه  ای  َُهل :  اُولاقَف  یتَریـشَع !  یّنِم  َْنیَءاَو  ُهاتریـشَعاو 

 : ِقَدْزَرَْفِلل ُهَّنِإ  ُلاُقیَو :  يدْسالا .  ِْرَیبُز  ِْنب  ِهّللاُْدبَع  ُلوُقَی  یناه  َو  ٍِملْـسُم  ِْلتَق  یفَو  ُهَلَتَقَف .  ُهّللا - ُهَنََعل  ٌدیـشَر -  َُهل  ُلاُقی  ٍدایِز  ِْنب  ِهّللا  ِْدیَبُِعل  ٌمالُغ 
ِلیقَع ِْنباَو  ِقوُّسلا  ِیف  یناه  یلِإ  يرُْظناَف  ُتْوَْملا  اَم  َنیرْدَت  ِْتنُک ال  ْنِإَف 

همجرت

هب ار  هنع  ُهّللا  یـضر  هورع  نب  یناه  هک  دومن  مکح  نیعل  دایز  نبا  نایرج ،  نیا  زا  سپ  هتفرگ !  ورف  ار  وت  تشهد  اـیوگ  تفگ :  داـیز  نبا 
ّنِم َْنیَءا  َو  ُهاجِحْذَماو !   : )) دومرف یم  رّرکم  دنناسر ،  تداهـش  هجرد  هب  ات  دـندروآ  نوریب  سلجم  زا  ار  یناه  بانج  نوچ  دـنناسر .  لتق 

 ! مروآ دورف  ار  ریـشمش  ات  شکب  ار  تندرگ  تفگ :  دّالج  نم ؟  هلیبق  ناشیوخ و  دیئاجک  یتَریـشَع ؟  یّنِم  َْنیَءاَو  ُهاتَریـشَعاو  ُجِـحْذَم ؛  ي 
نبا زا  یمالغ  سپ  منک .  یمن  تناعا  ار  وت  شیوخ  نتـشک  رد  متـسین و  یخـس  شیوخ  ناج  لذب  هب  نم  دـنگوس !  ادـخ  هب  دومرف :  یناه 
نب یناه  لیقع و  نب  ملسم  بانج  تبیصم  رد  دیناسر .  تداهش  هجرد  هب  ار  یقّتم  صلخم  نآ  دوب ،  دیـشر ))  )) شـسحن مان  هک  دیلپ  دایز 

تسا و قدزرف  راعـشا ،  نیا  لـئاق  هک  تسا  نآ  داـقتعا  ار  یـضعب  هدیـشک و  مظن  هتـشر  هب  ار  تاـیبا  نیا  يدـسا  ریبز  نـب  هّللادـبع  هورع ، 
مادـک گرم  هک  یناد  یمن  رگا  ینعی  يرُْظناَف ؛ )) . . .  ُتْوَْملا  اَم  َنیرْدـَت  ِْتنُک ال  ْنِإَـف   . )) تسا یفنح  نامیلـس  راعـشا  هک  هتفگ  يرگید 

هب گرم  رکنم  يا  امن  رظن  سپ  دـشاب ) هدومن  رکذ  لاح  ناـسل  هب  هدومن و  بطاـخم  ار  دوخ  هراـّما  سفن  رعاـش  دـیاش   ) ینآ رکنم  تسا و 
 . لیقع نب  ملسم  بانج  هب  امن  رظن  هداتفا و  لوتقم  ناشورف  دنفسوگ  رازاب  رد  هک  هّللا  همحر  هورع  نب  یناه  يوس 

(37) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 - ِلیبَس 3 ِّلُِکب  َيِرْسَی  ْنَم  َثیداحَءا  احَبْصَءاَف  ِّیِغَْبلا  ُخْرَف  امَُهباصَءا  ِلیتَق 2 -  ٍرامَط  ْنِم  يوُْهی  ُرَخآَو  ُهَهْجَو  ُْفیَّسلا  َمَّشَه  ْدَق  ٍلََطب  یلِإ   - 1
 - ِلیقَـص 5 َْنیَتَْرفَـش  يذ  ْنِم  عَْطقَءاَو  ٍۀَِّییَح  ٍةاتَف  ْنِم  ییْحَءا  َناـک  ًیتَف  ِلیـسَم 4 -  ُّلُک  َلاس  ْدَق  ٍمَد  ُحِضَنَو  ُهَنَْول  ُتْوَْملا  َرَّیَغ  ْدَـق  ادَـسَج  يَرت 

ِلوُحُِذب ُجِحْذِم  ُهَْتِبلَط  ْدَقَو  انِمآ  َجیلامَْهلا  ُءامْسَءا  ُبَکْرَیَءا 

همجرت

ماگنه نآ  رد  هک  دنا  هدومن  رکذ  یـضعب  هچنآ  هب  دشاب  هراشا  دیاش   ) دیـشارخ ار  وا  يور  ریـشمش ،  همدص  هک  یعاجـش  درمناوج  نآ   - 1
زا دارم  ای  تخاـس  حورجم  ار  وا  ياـهبل  هک  دز  یناـه  كراـبم  يور  رب  یتبرـض  نارمح  نبریکب  دـنرب  داـیز  نبا  دزن  هب  ار  وا  دنتـساوخ  هک 

درمناوج نآ  و  تسا )  بَْرقَا  ینعم  نیا  دروآ و  دراو  وا  یناـشیپ  تروـص و  رب  داـیز  نبا  هک  یتبرـض  زا  هیاـنک  دـشاب و  یناـه  لََـطب ، ))  ))
متس ملظ و  هب  راکمتس  یغای  یغاب  دایز  نب  هّللادیبع   - 2 دندنکفا .  ریز  هب  ماب  تشپ  زا  ار  وا  هتشک  هک  تسا  لیقع  نب  ملـسم  رگید  عاجش 

ار وا  گنر  گرم  هک  ار  يدسج  نآ  يدید   - 3 دندش .  رذگهر  ره  ثیدح  یناه  ملسم و  یهاگحبص  سپ  تفرگ ،  ار  راوگرزب  ود  نیا  ، 
دوب و ایح -  اب  تفع و  اب  نانز  زا  رتایح  اب  بتارم  هب  هک  ایح -  اـب  درمناوج  نآ   - 4 دوب .  يراج  اههار  رد  ندـب  نآ  نوخ  دوب و  هداد  رییغت 
 ، هجراخ نب  ءامسا  هک  تسا  راوازس  ایآ   - 5 دوب .  هدروخ ،  لقیص  مَد  ود  ریشمش  زا  رت  هدنرب  شتوطس  تعاجش و  مامـصمص  کلذ ،  عم 
وا زا  ار  یناه ))   )) نوخ جِـحْذَم  هلیبق  هکنآ  لاح  دـشاب و  ناما  رد  ددرگ و  راوس  بیجن  ياهبکرم  رب  درب  داـیز  نبا  دزن  هب  ار  یناـه  باـنج 
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 . دنیامن یم  هبلاطم 

(38) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 : يواّرلا َلاق  ِلیلَِقب  ْتَیِضْرُءا  ایاَغب  اُونوُکَف  مُکیخَءِاب  اوُرءاَثَت  َْمل  ُْمْتنَءا  ْنِإَف  ِلوُسَمَو 2 -  ٍِلئاس  ْنِم  ٍۀَْبقَر  یلَع  مُهُّلُکَو  ٌداُرم  ِهیلاوَح  ُفوُطَت   - 1
 ، ِِهتَوْطَـسَو ِِهلاِعف  یلَع  ِهیف  ُهُرُکْـشَی  َباوَْجلا  ِْهیَلَع  َداـعَءاَف  ُهّللا . - اَمُهَنََعلَۀَـیِواعُم  ِْنب  َدـیزَی  یلِإ  یناـهَو  ٍِملْـسُم  ِرَبَِخب  ٍداـیِز  ِْنب  ِهّللا  ِدـْیَبُع  َبَتَکَو 
 . ِماهْوالاَو ِنُونُّظلا  یَلَع  ِْسبَْحلاَو  ِماِقْتنِْالاَو  ِةَذِـخا  ؤُْملِاب  َکـِلذ  َدـْنِع  ُهُُرمْءاَـیَو  ِِهتَهَج ،  یلِإ  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ُهُّجََوت  ُهَغََلب  ْدَـق  ْنَءا  ُُهفِّرَُعیَو 
؛  ٍِملْسُم ِْلتَِقب  َمَْلعَی  ْنَءا  َْلبَق  ِةَرْجِْهلا ،  َنِم  َنیّتِس  َۀَنَـس  ِۀَّجَْحلا  ِيذ  ْنِم  َْنیَـضَم  ٍثالَِثل  ِءاثالُّثلا  َمْوَی  َۀَّکَم  ْنِم  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ُهُّجََوت  َناکَو 

 . ِْهیَلَع ِهّللا  ُناوْضِر  ٌِملْسُم  ِهیف  َِلُتق  يذَّلا  ِمْوَْیلا  ِیف  َۀَّکَم  ْنِم  َجَرَخ  مالّسلا  هیلع  ُهَّنَِال 

همجرت

هکنانآ مه  دندوب و  وا  لاح  راظتنا  رد  دنتشگ و  یم  دوب ) هدش  راتفرگ  رصق  رد  هک   ) هورع نب  یناه  رود  رب  لاح  نآ  رد  همه  دارم  هلیبق   - 1
هک دیناوت  یمن  دارم ،  هلیبق  يا  امـش  رگا  سپ   - 2 دـندش .  یم  هدرک  لا  ؤس  هک  یناسک  نآ  مه  دـندومن و  یم  وا  لاـح  تیفیک  زا  لا  ؤس 
 ، دنا یـضار  دنهد  یم  ناشیا  هب  انز  يارب  زا  هک  یغلبم  كدـنا  هب  هک  هراکدـب  نانز  نوچ  هک  دـیاب  سپ  دـییامن  شیوخ  ردارب  یهاوخنوخ 

ملسم و بانج  لتق  ّتیفیک  ربخ و  رب  لمتشم  دیلپ ،  دیزی  هب  يا  همان  داینبدب  دایز  نبا  دیوگ :  يوار  دیشاب .  یضار  رادقم  نیمه  هب  مه  امش 
همیمـض تنعل  همیقر  نآ  لـصاح  هک  تشاد  هناور  هفوـک  يوـس  هـب  ار  دـینع  نآ  هماـن  باوـج  دـیلپ  دـیزی  سپ  تشوـن .  هللا  هـمحر  یناـه 

نآ هب  ربخ  هک  دـینادرگ  هاگآ  ار  داـیز  نبا  بآـم و  تواقـش  هدرکرـس  نآ  تلوص  توطـس و  رب  باوصاـن و  رادرک  رب  دوب  وا  يرازگرکش 
ؤم ماقم  رد  هک  داد  نامرف  نیعل  ملاظ  دایز  نبا  هب  دیزی  هدـیدرگ ؛  قارع  فرط  هب  هجوتم  مالّـسلا  هیلع  ماما  بکوم  هک  هدیـسر  نینچ  یقش 
زا مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هّجوت  دوب  دزاس و  راتفرگ  سبح  دیق  هب  ار  مدرم  نامگ ،  مّهوت و  ضحم  هب  دیآرب و  مانَا  هّفاک  زا  ماقتنا  هذخا و 
زور تشه  هب  هدوب  هبنش  راهچ  زور  رد  دنتفگ  یضعب  دوب و  هتشذگ  مارحلا  ۀجحلا  يذ  هام  زا  هک  زور  هس  هب  هبنش  هس  زور  رد  همظعم  هّکم 

ترـضح تداهـش  هب  دوش  هاگآ  رهاظ  بسح  هب  ترـضح  نآ  هکنآ  زا  لبق  هّللا  لوسر  ترجه  زا  تصـش  لاس  رد  هتـشذگ  روبزم  هام  زا  ، 
 . دوب هدیدرگ  ایقْشَا  هورگ  لوتقم  زور  نامه  رد  ملسم  بانج  هک  دومرف  تضهن  هّکم  زا  يزور  رد  بانج  نآ  هک  اریز  ملسم ؛ 

(39) یبرع نتم 

یبرع نتم 

یلَع ُهّللا  یَّلَـص  َو  ِهّللِاب  ّالِإ  َةَُّوق  الَو  ُهّللا  َءاش  ام  ِِهّلل  ُدْـمَْحلَءا   : )) َلاقَف ابیطَخ ،  َماق  ِقارِْعلا  َیلِإ  ِجوُرُْخلا  یَلَع  َمَزَع  اَّمل  مالّـسلا  هیلع  ُهَّنَءا  َِيُورَو 
َْریَخ َو  َفُسُوی .  یلِإ  َبوُقْعَی  َقایتْشِإ  یف  الْسَءا  یلِإ  ینََهلْوَءا  امَو  ِةاتَْفلا ،  ِْدیِج  یلَع  ِةَدالِْقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِْدلُو  یلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ  َمَّلَسَو .  ِِهلوُسَر 

ال ابْغَس ،  ًَۀبِرْجَءا  َو  افَّوُج  اشارْکَءا  یّنِم  َّنََالْمَیَف  ِءالَبْرَک ،  َو  ِسیواوَّنلا  َْنَیب  ِتاوَلَْفلا  ُنالْـسُع  اهُعَّطَقَت  یلاصْوَءِاب  ّینَءاَک  ِهیقال ،  اَنَءا  ٌعَرْـصَم  یل 
هّللا یّلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ْنَع  َّذُشَت  َْنل  َنیِرباّصلا ،  َرْجَءا  انیّفَُویَو  ِِهئالَب  یلَع  ُِربْصَن  ِْتیَْبلا ،  َلْهَءا  اناضِر  ِهّللا  یَـضِر  ِمَلَْقلِاب .  َّطُخ  ِمْوَی  ْنَع  َصیحَم 
ِهّللا ِءاَِقل  یلَع  انِّطَُومَو  ُهَتَجْهُم  انیف  الِذاب  َناک  ْنَم  ُهُدْعَو ،  ْمِِهب  ُزَْجُنیَو  ُُهْنیَع  ْمِِهب  ُّرَقَت  ِسْدُْقلا ،  ِةَریظَح  یف  َُهل  ٌۀَعوُمْجَم  َیِهَو  ُُهتَمَْحل ،  هلآ  هیلع و 

 (( . یلاعَت ُهّللا  َءاش  ْنِإ  اِحبْصُم  ٌلِحار  ینَّنِإَف  انَعَم ،  ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن 
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همجرت

هبطخ تساخرب و  تشاد  قارع  ترفاسم  تمیزع  ترضح  نآ  هک  یماگنه  هدش  تیاور  نینچ  هّکم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ینارنخس 
ملق هب  هک  دومرف  نینچ  دورـس ،  تبترم  یمتخ  ترـضح  رب  لیمج  يانث  دومن و  شیاتـس  ار  دُودَو  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  دومرف و  ءاشنا  يا 

هب مقاتشم  رایسب  هچ  دنیازفا و  تنیز  نادب  هک  نیمیـس  ناشو  هم  ندرگ  رب  يدنبندرگ  نوچ  مدآ  نادنزرف  رب  گرم  طخ  دش  هدیـشک  ریدقت 
ینیمز يادخ  مالّسلاامهیلع و  فسوی  رادید  هب  بوقعی  قایتشا  نوچ  دنتسج  الب  ماد  نیا  زا  دنتسر و  انف  راد  نیا  زا  هک  نیرید  نارای  رادید 
ناگرگ هک  منیب  یم  ایوگ  دومن .  مهاوخ  نآ  رادـید  راچان  هب  هک  البرک ))  )) و سیواون ))   )) نیمزرـس نیب  امیف  هدومرف  رایتخا  نم  يارب  زا 
يرارف دنراد .  هتشابنا  نآ  زا  ار  دوخ  یهت  ياهکشَم  هنـسرگ و  ياه  مکـش  هک  دننک  یم  هراپ  هراپ  ارم  ياضعا  هفوک ،  يایقْـشَا  ینعی  نابایب 

قح يالب  يابیکش  تسا .  نآ  رد  ام  يدونشخ  تسا ،  دونـشخ  نآ  رب  يادخ  هچنآ  يزیرگ .  قح  تشونرـس  زا  هن  تسین و  یهلا  ياضق  زا 
سپ درادن ؛  ییادـج  وا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  نت  هراپ  دیـشخب و  دـهاوخ  ام  هب  نارباص  رجا  سپ  وا ؛  ياهاضق  رب  رباص  میتسه و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  نامشچ  هطـساو  نیدب  ات  دیدرگ  دنهاوخ  عمتجم  سُدق  ضایر  رد  وا  نت  ياه  هراپ  تسوا و  هقیرط  رب  ام  راتفر 
ام یتـسود  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  تسا و  يراـثن  ناـج  مزع  هک  ار  سک  ره  دـنک .  اـفو  شلوسر ،  هب  شیوخ  هدـعو  هب  ادـخ  دوش و  نشور 

( . 13  ) هّللا ءاش  نا  قارع ،  يوس  هب  دش  مهاوخ  هناور  ادرف  دادماب  نم  هک  اریز  دوش ؛  رفس  هدامآ  هک  شدیاب  تخیر ،  دهاوخ 

(40) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ٍعیکَو ِهیبَءا  ْنَع  ٍعیکَو ،  ُْنب  ُنایْفُـس  ٍدَّمَُحم  ُوبَءا  انَثَّدَح  َلاق :  ِۀَمامِْالا )) ِِلئالَد   )) ِباتِک یف  ِّیمامِْالا  يِرَبَّطلا  َریِرَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ُوبَءا  يَورَو 
ِقارِْعلا َیلِإ  َجُرْخَی  ْنَءا  َلـْبَق   - ُمـالَّسلا اَـمِْهیَلَع  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  اـنیَقل  ٍجَـلَخ :  ُْنب  ُةَرارُزَو  ُّيِدـِقاْولا  ٍدَّمَُحم  وـُبَءا  َلاـق  َلاـق :  ِشَمْعـالا  ِنَع  ، 

ادَدَع ُۀَِکئالَْملا  َِتلََزنَو  ِءامَّسلا  ُباْوبَءا  ْتَِحتُفَف  ِءامَّسلا  َوَْحن  ِهِدَِیب  َءاَمْوَءاَف  ِْهیَلَع .  ْمُهَفُویُسَو  ُهَعَم  ْمَُهبُوُلق  َّنَءاَو  ِۀَفوُْکلِاب  ِساّنلا  َفْعَض  ُهانْرَبْخَءاَف 
َكانُه َّنَءا  انیقَی  ُمَلْعَءا  ْنِکلَو  ِءالُؤِهب ،  ْمُُهْتَلتاَقل  ِرْجالا  ُطُوبُهَو  ِءایْـشالا  ُبُراـقَت  ـالَْول   : )) مالّـسلا هیلع  َلا  قَف  َّلَـجَو  َّزَع  ُهّللا  ـالِإ  ْمِهیـصُْحیال 

 : ُهُظَْفل اذه  ام  َلاقَف  مالّسلا ،  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِلَتْقَم  یف  یّنَثُْملا  ُْنب  ُرَّمَعُم  يَورَو  ُِّیلَع . )) يَدلَو  ّالِإ  ْمُْهنِم  وُْجنَی  یباحْصَءا ال  َعَرْصَم  َو  یعَرْـصَم 
یبَءا ِْنب  ِدْعَس  ُْنب  ُرَمُع  َمَدَق  ِۀَیِوْرَّتلا  ُمْوَی  َناک  اّمَلَف 

همجرت

ام يارب  زا  تفگ  هک  هدومن  تیاور  دوخ  ۀمامالا ))  لئالد   )) باتک رد  ۀَمْحَّرلا -  ِْهیَلَع  بهذـملا -  یماما  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا 
جلخ نب  ةرارز  يدقاو و  دمحم  وبا  هک  هدرک  تیاور  شمْعَا . ))   )) زا وا  شیوخ و  ردپ  هتفگ  زا  عیکو  نب  نایفـس  دمحم  وبا  درک  ثیدـح 
يوس هب  تضهن  همّظعم  هّکم  زا  ناشیا  هکنآ  زا  لبق  میدیسر  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  بانج  تاقالم  فرش  هب  ام  هک  دنتفگ  نینچ 

تسا و بانج  نآ  تمدـخ  لیام  ناشیاهلد  هکنیا  اب  میتفگ  میتشاد و  هضرع  شتمدـخ  هب  ار  هفوک  لـها  لاـح  فعـض  سپ  دـیامرف ؛  قارع 
ياهرد سپ  دومن ،  نامسآ  يوس  هب  هراشا  دوخ  كرابم  تسد  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنا .  هدیشک  وا  يور  رب  ار  ناشیاهریشمش  نکل 

دوب یمن  رگا  دومرف :  سپ  دناد ؛  یمن  یـسک  يادـخ  زجب  ار  اهنآ  ياصحا  هک  يددـع  هب  دـیدرگ  لزان  رایـسب  هکئالم  دـش و  زاب  نامـسآ 
 ، باوث رجا و  ندش  لطاب  و  ددرگ ) عقاو  يراج و  وا  هرّدقم  بابسا  بجوم  هب  يرّدقم  رما  ره  دیاب  هکنآ  ینعی   ) رگید مه  هب  ءایـشا  براقت 

نداتفا لحم  تسا  نیمز  نآ  رد  هک  مناد  یم  نیقیلا  ملع  بجوم  هب  نکل  و  مدومن ،  یم  هلتاقم  مدرم  نیا  اب  هکئالم  نیا  کـمک  هب  هنیآ  ره 
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نب رَمْعَم  مالّـسلا .  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  یلع  مدنبلد  دنزرف  رگم  يدحا  ناشیا  همه  زا  دنام  دـهاوخن  یقاب  نم و  نارای  باحـصا و  نم و 
ِْهیَلَع صاّقو -  یبا  نب  دعس  نبرمع  دش  هیورت  زور  نوچ  هک  هدومن  تیاور  نومضم  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  تداهـش  باب  رد  یّنَثُم 

دیدرگ همّظعم  هکم  دراو  دیلپ  دیزی  رما  هب  هوبنا  يرکشل  اب  ُۀَنْعَّللا - 

(41) یبرع نتم 

یبرع نتم 

هیلع ُْنیَـسُْحلا  َجَرَخَف  ِْهیَلَع ،  َرَدَق  ْنِإ  ُهَِلتاُقی  َْوءا  ُهَزَجان  َوُه  ْنِإ  َلاتِْقلا  َْنیَـسُْحلا  َزِجاُنی  ْنَءا  ُدـیزَی  ُهَرَمَءا  ْدَـق  ٍفیثَک ،  ٍدـْنُج  یف  َۀَّکَم  یلِإ  ٍصاّقَو 
یِّمُْقلا َدُواد  ِْنب  ِدَّمَحُِمل  ُهَّنَءا  ِلْصالا  یَلَعَو  ِۀَـقِّثلا  َةَدـیَرب  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِْنیَـسَْحلا  ِْنب  ِدَـمْحَِال  ٍلْـصَءا  ِباـتِک  ْنِم  ُتیوُرَو  ِۀَـیِوْرَّتلا .  َمْوَی  مالّـسلا 

َجوُرُْخلا ُْنیَـسُْحلا  َدارَءا  یتَّلا  ِۀَْـلیَّللا  ِیف  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  ِۀَّیِفَنَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َراـس  َلاـق :  مالّـسلا  هیلع  ِهّللا  ِدـْبَع  یبَءا  ْنَـع  ِدانْـسِْالِاب 
َُکلاح َنوُکَی  ْنَءا  ُْتفِخ  ْدَـق  َو  َکیخَءا ،  َو  َکیبَءِاب  ْمُهَرْدَـغ  َْتفَرَع  ْدَـق  ْنَم  ِۀَـفوُْکلا  َلـْهَءا  َّنِإ  یخَءا ،  اـی  َُهل :  َلاـقَف  َۀَّکَم .  ْنَع  اـهَتَحیبَص 

ِیف َۀَـیِواعُم  ُْنب  ُدـیزَی  یَنلاتْغَی  ْنَءا  ُْتفِخ  ْدَـق  یخَءا  ای   : )) َلاقَف ُهُعَْنمَءاَو .  ِمَرَْحلِاب  ْنَم  ُّزَعَءا  َکَّنِإَف  َمیُقت  ْنَءا  َْتیَءاَر  ْنِإَـف  یـضَم ،  ْنَم  ِلاـحَک 
 ، ِّرَْبلا یِحاَون  ِضَْعب  َْوءا  ِنَمَْیلا  َیلِإ  ْرِـصَف  َکـِلذ  َْتفِخ  ْنِإَـف  ِۀَّیِفَنَْحلا :  ُْنبا  َُهل  َلاـقَف  ِْتیَْبلا . )) اَذـه  ُۀَـمْرُح  ِِهب  ُحابَتُْـسی  يذَّلا  َنوُکَءاَـف  ِمَرَْحلا ، 

 ، ِِهب ِساّنلا  ُعَْنمَءا  َکَّنِإَف 

همجرت

ار وا  دنک و  لاتق  وا  اب  دبای  وا  هلتاقم  رب  تردق  رگا  ّالاو  دیامن  گنج  رد  تقبس  بانج  نآ  هک  یتروص  رد  دنک  گنج  ترـضح  نآ  اب  هک 
لوصا زا  یلـصا  باتک  زا  مراد  تیاور  و  دومرف .  تضهن  همّظعم  هکم  زا  هیورت  زور  رد  ینویامه  بکوم  سپ  دـناسر .  تداهـش  هجرد  هب 
تـسا یمق  دواد  نبدمحم  زا  تایاور  نآ  لصا  دوب و  لدع  هقث و  يدرم  هک  تسا  هدـیرب  نبرمع  نب  نیـسح  نبدـمحا  نآ  عماج  هک  رابخا 

الاو ردارب  تمدـخ  هب  هّیفنح  نب  دـمحم  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  شیوخ  دانـسا  اب  هک 
 ، ردارب يا  درک :  ضرع  دـمحم  تشاد .  همظعم  هکم  زا  جورخ  مزع  بانج  نآ  نآ ،  حبـص  رد  هک  یبش  نآ  رد  دـش  بایفرـش  دوخ  ماـقم 

ادابم هک  مراد  میب  نم  یناد و  یم  شیوخ  رادقم  یلاع  ردارب  راوگرزب و  ردـپ  هب  تبـسن  ار  ناشیا  رکم  ردـغ و  امـش  هک  دـننانآ  هفوک  لها 
یمارگ رتزیزع و  وت  ییامرف  تماقا  هکم  رد  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  كرابم  يءار  رگا  سپ  ددرگ ؛  ناگتـشذگ  لاح  لاونم  رب  زین  وت  لاـح 

 - ُهّللا ُهَنََعل  هیواعم -  نبدیزی  ادابم  هک  مسرت  یم  دومرف :  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  ترـضح  دوب .  یهاوخ  تسا  مرح  میقم  هک  سک  ره  زا  رت 
ضرع دـمحم  دنکـشب .  ادـخ  هناخ  تمرح  نم ،  لتق  تهج  زا  هک  مشاب  یـسک  لّوا  نم  هطـساو  نیا  هب  دزاـس و  لوتقم  ارم  یناـهگان  روطب 

همه زا  اجنآ  رد  اریز  امرف ؛  رایتخا  ار  تسد  رود  یحاون  زا  یضعب  ای  وش  نمی  امرف  فیرشت  تسا  هشیدنا  ار  وت  بلطم  نیا  زا  رگا  هک  دومن 
 . تفای دهاوخن  تسد  وت  رب  سک  چیه  دوب و  یهاوخ  رت  یمارگ  سک 

(42) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 ، ُهاتَءاَف ِۀَّیِفَنَْحلا ،  َْنبا  َِکلذ  َغَلَبَف  مالّـسلا ،  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َلََحتْرِإ  ِرَحَّسلا  ِیف  َناک  اّمَلَف  َْتُلق . )) امیف  ُرُْظنَءا   : )) َلاقَف ٌدَحَءا .  َْکیَلَع  ُرَدُْقی  الَو 
؟  الِجاع ِجوُرُْخلا  یَلَع  َكادَح  امَف  َلاق :  یَلب . ))   : )) َلاق َُکْتلَءاَس ؟  امیف  َرَظَّنلا  ینْدِعَت  َْملَءا  یخَءا  ای  َلاقَف :  اهَبِکَر  ْدَـقَو  ِِهتَقان  َمامِز  َذَـخَءاَف 
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َلاقَف الیتَق . )) َكارَی  ْنَءا  َءاش  ْدَـق  َهّللا  َّنِإَف  ْجُرْخُءا ،  ُْنیَـسُح ،  ای  َلاقَف :  َُکْتقَراف ،  امَدـَْعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  یناتَءا   : )) َلاـقَف
 : َُهل َلاقَف  َلاق :  ِلاْحلا ؟  اَذـه  ِْلثِم  یلَع  ُجُرَْخت  َْتنَءاَو  َکَعَم  ِءاسِّنلا  ِءالُؤَه  َُکلْمَح  ینْعَم  امَف  َنوُعِجار ،  ِْهَیلِإ  ّانِإَو  ِِهّلل  اـّنِإ  ِۀَّیِفَنَْحلا :  ُْنب  ُدَّمَُحم 
ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِلئاسَّرلا ،  ِباتِک  یف  یْنیَلُْکلا  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َرَکَذَو  یـضَمَو .  ِْهیَلَع  َمَّلَـسَو  ایابَـس ، )) َّنُهارَی  ْنَءا  َءاـش  ْدَـق  یل :  َلاـق  ْدَـق  ))

 ، ِْنیَسُْحلا ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ییْحَی ، 

همجرت

دنهد و چوک  همظعم  هکم  زا  ار  فیرش  بکوم  دومرف  مکح  دش ،  رحـس  ماگنه  نوچ  دومن .  يرظن  دیاب  باب ،  نیا  رد  دومرف :  بانج  نآ 
یخَءا ای  تشاد :  هضرع  تفرگ  دوب  راوس  نآ  رب  هک  ار  هقان  مامز  تفاتش و  شتمدخ  هب  دیسر  هّیفنح  نبدمحم  هب  ربخ  نوچ  دش .  هار  هناور 

زیچ هچ  سپ  تفگ :  دمحم  تسا .  نینچ  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ییامرف ؟  یلمءات  متـشاد  هضرع  هچنآ  رد  هک  يدومرف  هدعو  ! 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدش ،  ادج  تدزن  زا  هک  ماگنه  نآ  دومرف :  يدومن ؟  هکم  زا  جورخ  مزع  تعرس ،  نیا  اب  هک  تشاداو  ار  وت 
و تسین )  فطل  زا  یلاخ  ظفل  لاـمجا  اـجنیا  رد  دـشاب و  هدرک  هدارا  ار  رگید  ینعم  دـیاش  و  باوخ .  ملاـع  رد  ینعی   ) دـمآ نم  دزن  هب  هلآ 

 . . ّانِإَو ِِهّلل  ّانِإ   : )) تفگ هّیفنح  دمحم  دنیبب !  لوتقم  ار  وت  هک  تسا  ّقلعتم  نیا  رب  یهلا  ّتیشم  هک  قارع  بناج  هب  ورب  نیـسح !  يا  دومرف : 
دومرف ردارب ،  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیوگ :  يوار  تسیچ ؟  هچب  نز و  ندرب  هارمه  زا  دوصقم  سپ  دشاب  نینچ  نوچ  . (( . 

هیلع ماما  دنیبب .  ریسا  ار  ناشیا  ادخ  هک  هتفای  ّقلعت  ناشیا  يریسا  رب  قح  ّتیـشم  هک  هدومرف  نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  مه  هک 
باتک رد  هنع  ُهّللا  یـضر  ینیلک  بوقعی  نبدـمحم  دـش .  دـصقم  هناور  تفگ و  ردارب  هب  عادو  مالـس  هاـگنآ  دومرف  ار  نخـس  نیا  مالّـسلا 

دنس هب  شیوخ  لئاسر ))  ))

(43) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َجوُرُخ انْرَکَذ  َلاق :  مالّـسلا  هیلع  ِهّللا  ِْدبَع  یبَءا  ْنَع  َنارْمُح ،  ِْنب  َةَزْمَح  ْنَع  َلیعامْـسِإ ،  ِْنب  َناوْرَم  ْنَع  َناْوفَـص ،  ْنَع  ٍحُون ،  ِْنب  َبوُّیَءا  ْنَع 
َدَْعب ُْهنَع  ُلَءاْسَت  ٍثیدَِـحب ال  َُکثِّدَـحُءاَس  ّینِإ  ُةَزْمَح  ای  مالّـسلا :  هیلع  ِهّللا  ِدـْبَع  ُوبَءا  َلاـقَف  ُْهنَع ،  ِۀَّیِفَنَْحلا  ِْنبا  َفُّلََختَو  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا 
یَنب یلِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  َبَتَکَو :  ٍساطْرِِقب  َرَمَءا  اهِّجَوَتُم ،  َلَصَف  اَّمل  مالّـسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا  َّنِإ  اذه :  انِِـسلْجَم 

ِْنب ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَّمَُحم  ُدـیفُْملا  َرَکَذَو  ُمـالَّسلاَو .  َحـْتَْفلا ،  ُِغْلبَی  َْمل  یّنَع  َفَّلََخت  ْنَمَو  َدَهْـشَتْسِإ ،  ْمُْکنِم  یب  َقَِـحل  ْنَم  ُهَّنِإَـف  ُدـَْعب ،  اـّمَءا  ٍمِشاـه ، 
ِهّللاِْدبَع یبَءا  یلِإ  ِهِدانْسَءِاب  ْمِْهیَلَع ، )) ِهّللا  ُتاوَلَـص  ِءایِـصْوالا  ِِدلْوَمَو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِیبَّنلا  ِِدلْوَم   )) ِباتِک یف  هنع  ُهّللا  یـضر  ِنامْعُّنلا 

ُهَیَِقل َۀَنیدَْملا ،  َلُخْدَِیل  َۀَّکَم  ْنِم  امِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَص  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِهّللا  ِْدبَع  ُوبَءا  َراس  اّمل  َلاق :  مالّـسلا ،  هیلع  ِقِدا  ّصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج 
ِمِهیْدیَءا یف  َنیفِدْرُْملاَو  َنیمَّوَسُْملا  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٌجاْوفَءا 

همجرت

یبا جورخ  زا  نخـس  بانج  نآ  تمدخ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  نارمح  نب  هزمح  زا  هدومن  تیاور  نتم ،  رد  روکذم 
 : دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دومن .  فّلخت  بانج  نآ  ترـصن  زا  هّیفنح  نب  دمحم  هکنآ  دمآ و  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع 

نوچ هک  یتـسرد  هب  ییاـمنن :  لا  ؤـس  هیفنح  نب  دـمحم  لاـح  زا  ارم  سلجم ،  نیا  زا  سپ  هک  یثیدـح  هب  مهد  ربـخ  ار  وـت  نم  هزمح ،  يا 
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نآ رد  دندروآ و  شتمدخ  هب  ذغاک  هراپ  هک  داد  نامرف  دومرف ،  قارع  يوس  هب  هّجوت  دش و  ادج  هّکم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 
هب امـش  زا  سک  ره  دـعب ؛  اّما  مشاه .  ینب  تعامج  هب  یلع  نب  نیـسح  بناج  زا  تسا  يا  هتـشون  نیا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب   : )) تشون
رد هنع  ُهّللا  یضر  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم  خیـش  مالـسلاو )) .  دسرن .  يزوریپ  هب  دیامن  فّلخت  هکنآ  ددرگ و  دیهـش  ددنویپب  نم 
هک هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  دوخ  دانـسا  هب  هئایـصوءا ))  دلوم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  دلوم   )) باتک

رهـش دراو  هکنآ  يارب  زا  دـمآ  نوریب  همّظعم  هکم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  یبا  ترـضح  هک  ماگنه  نآ  رد  دومرف :  ترـضح  نآ 
زا هک  یناگتـشرف  ینعی   ) نیفدُْرم هکئالم  و  تسا )  هناشن  ار  نایهاپـس  هچنانچ  هناشن  نابحاص   ) نیمّوسم هکئالم  زا  یجاوفا  دوش  هبّیط  هنیدم 

بایفرش دندوب  راوس  یتشهب  بیجن  ياهبسا  رب  تسد و  رد  اه  هبرح  هک  دور ) ماظن  هب  هک  رکشل  فوفص  لثم  دنسر  یم  رس  بقع 

(44) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َكَّدَج َّدَمَءا  َّلَجَو  َّزَع  َهّللا  َّنِإ  ِهیخَءاَو ،  ِهیبَءاَو  ِهِّدَج  َدَْعب  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهّللا  َۀَّجُح  ای  اُولاقَو :  ِْهیَلَع  اوُمَّلَـسَف  ِۀَّنَْجلا ،  ِبُُجن  ْنِم  ٍبُُجن  یلَع  ُبارِْحلا 
 ، اهیف ُدِهْـشَتْسَءا  یتَّلا  ِیتَعُْقبَو  یتَْرفُح  ُدِـعْوَْملا  ْمَُهل :  َلاقَف  اِنب .  َكَّدَـمَءا  َهّللا  َّنَءاَو  ٍةَریثَک ،  َنِطاوَم  یف  ِنب ا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـصِهّللا  َلوُسَر 

َنوُکَنَف َكاْقلَی  ٍّوُدَـع  ْنِم  یـشَْخت  ْلَهَف  َعیُطنَو ،  ََکل  َعَمْـسَن  ْنَءا  انَرَمَءا  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا ،  َۀَّجُح  ای  اُولاقَف :  ینُوتْءاَف .  اُهتْدَرَو  اذ  إَف  ُءـالَبْرَک ،  َیِهَو 
ُنَْحن انالْوَم ،  ای  َُهل :  اُولاقَف  ِّنِْجلا ،  ِینِمُْؤم  ْنِم  ٌجاْوفَءا  ُْهتَتَءاَو  یتَعُْقب .  یلِإ  َلِصَءا  َْوءا  ٍۀَـهیرَِکب  ینوُْقلَی  الَو  َّیَلَع  ْمَُهل  َلیبَس  ال  َلاقَف :  َکَـعَم ؟ 

امَءا ْمَُهل :  َلاقَو  اْریَخ  ْمُهازَجَف  َِکلذ .  َكاْنیَفََکل  َِکناکَِمب  َْتنَءاَو  ََکل  ٍّوُدَـع  ِّلُک  ِْلتَِقب  انَتْرَمَءا  ْوَلَف  ُءاشَت ،  اِمب  اـنْرُمَف  َكُراـْصنَءاَو  َکـُتَعیش 
ُْلتَْقلا ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیذَّلا  َزَرَبـَل  ْمُِکتُوُیب  یف  ُْمْتنُک  َْول  ْلـُق   : ) ِِهلْوَق یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  يّدَـج  یلَع  َلَْزنُْملا  ِهّللا  َباـتِک  ُْمتْءَرَق 

ُنَحَتُْمی اذاِمبَف  یناکَم  یف  ُتْمَقَءا  اذ  إَف  مْهِعِجاضَم ، )  یلِإ 

همجرت

مالّسلا مهیلع  نسح  ماما  نینم و  ؤملاریما  ادخ و  لوسر  زا  دعب  ادخ  تجح  يا  دندرک :  ضرع  دندومن و  مالس  ترـضح  نآ  رب  هدیدرگ و 
يارب زا  ار  ام  یلاعت  قح  انامه  رایسب و  دراوم  رد  ام  هلیسو  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  تّدج  دومن  ددم  ادخ  هک  یتسرد  هب  ملاع ،  عیمج  رب 

نآ مان  موش و  یم  دیهـش  نآ  رد  هک  تسا  يا  هعقب  هرفح و  نآ  رد  ام  هاـگ  هدـعو  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هداتـسرف .  وت  يراـی  دادـما و 
ار وت  نخـس  هک  هداد  نامرف  ار  ام  يادخ  ادـخ ،  تجح  يا  دنتـشاد :  هضرع  دـییآ .  نم  دزن  هب  موش  دراو  اجنآ  رد  نوچ  تسا ؛  البرک )) ))
تسین و یهار  نم  رب  ار  نمـشد  دومرف :  میـشاب ؟  هارمه  وت  اب  ام  هک  يراد  نانمـشد  زا  هشیدـنا  چـیه  اـیآ  میـشاب ،  وت  رما  عیطم  میونـشب و 
دندیـسر و بانج  نآ  تمدخ  هب  ّنج  هفئاط  نینم  ؤم  زا  یتّیعمج  زین  و  دوخ .  هعقب  هب  مسرب  هک  ماگنه  نآ  ات  دیناسر  دنناوتن  نم  هب  یبیـسآ 

عیمج هک  یهد  نامرف  ار  ام  رگا  امرفب  رما  یهاوخب  هک  هچنآ  هب  ار  ام  وت ،  ناراـی  نایعیـش و  هورگ  مییاـم  اـم !  يـالوم  يا  دـندومن :  ضرع 
رد نیـسح  ماما  دومن .  میهاوخ  وت  باـنج  زا  نانمـشد  تیاـفک  یـشاب ،  نیکم  مارآ و  دوخ  ياـج  رد  وت  میناـسر و  لـتق  هب  ار  وت  نانمـشد 
 ، هدیدرگ لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مّدج  رب  هک  ار  هفیرش  هیآ  نیا  رگم  دهد ،  ریخ  يازج  ار  امـش  ادخ  دومرف :  ناشیا  باوج 
رب لتق  مکح  هکنانآ  هّتبلا  دـیوش  نکاس  شیوخ  ياه  هناخ  رد  رگا  اـنامه  ادـخ ،  لوسر  يا  وگب  ینعی  14 ؛ )  . . . () َْول ُْلق   : ) دیا هدـناوخن 

( . دننک رارف  دنناوتن  گرم  لاگنچ  زا  و   ) دنتفا تزرابم  هب  شیوخ  هاگباوخ  دوخ و  ياه  هناخ  نامه  رد  تسا  بوتکم  رّدقم و  ناشیا 

(45) یبرع نتم 
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یبرع نتم 

الَقْعَم اهلَعَجَو  َضْرالا ،  اَـحَد  َمْوَی  یل  یلاـعَت  ُهّللا  اَـهَراتْخا  ِدَـقَو  یتَْرفُح .  َنِکاـس  ُنوُکَی  اذ  ْنَمَو  َنوُرَبَتُْخی ،  اذاـِمبَو  ُسوُْعتَْملا ،  ُْقلَْخلا  اَذـه 
َنوُرُضَْحت ْنِکلَو  ِةَرِخَّْالاَو ؟  اْینُّدلا  ِیف  انامَءا  ْمَُهل  َنوُکَتَف  اُنتَعیش ،  ُنُکْسَتَو  ْمُهُؤاعُد ،  ُباُجیَو  ْمُُهتاولَصَو ،  ْمُُهلامْعَءا  ُلَبُْقت  انیّبُِحمَو ،  اِنتَعیـِشل 

یبَسَنَو یلْهَءا  ْنِم  ٌبُولْطَم  يدـَْعب  یْقبَی  الَو  ُلَْتقُءا ،  ِهِرِخآ  یف  يذَّلا  ِۀَـعُمُْجلا - َمْوَی  َۀَـیاوِّرلا  ِهِذـه  ِْریَغ  یف  ءاروُشاع -  ُمْوَی  َوُهَو  ِْتبَّسلا ،  َمْوَی 
َّنَءا الَْول  ِِهبیبَح  َْنباَو  ِهّللا  َبیبَح  اـی  ِهّللاَو  ُنَْحن  ُّنِْجلا :  َِتلاـقَف  ُهّللا .  اَـمُهَنََعل  َۀَـیِواعُم  ِْنب  َدـیزَی  یلِإ  یـسْءاَر  ُراـُسیَو  یْتَیب ،  ِلـْهَءا  َو  یناوْخِإَو 

ُنَْحنَو مالّـسلا :  هیلع  ْمَُهل  َلاقَف  َْکَیلِإ .  اُولِـصَی  ْنَءا  َْلبَق  َكِءادـْعَءا  َعیمَج  اْنلَتَقَو  َكانَْفلاَخل  َکـُتََفلاُخم  َنل ا  ُزوُجَیـال  ُهَّنَءا  َو  ٌۀَـعاط  َكَْرمَءا 
 ، ِمیْعنَّتلِاب َّرَم  یّتَح  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َراس  َُّمث  ٍۀَـنََّیب .  ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَیَو  ٍۀَـنََّیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َکـِلْهَِیل  ْنِکلَو  ْمُْکنِم ،  ْمِْهیَلَع  ُرَدـقَءا  ِهّللاَو 

َیِقَلَف

همجرت

دش و دنهاوخ  هدرک  ناحتما  دنتسه  تکاله  يارب  زا  ّدعتسم  هک  قلخ  نیا  زیچ  هچ  هب  سپ  منیزگ  تماقا  دوخ  ياج  رد  نم  هک  هاگره  سپ 
وْحَد  )) زور رد  ار  نیا  يادخ  هکنآ  لاح  دوش ،  نوفدم  البرک  لادوگ  مربق و  رد  نم  ياج  هب  یسک  هچ  دنوش و  یم  شیامزآ  رما  مادک  هب 

نکاـس اـجنآ  رد  هداد و  رارق  نم  ناتـسود  نایعیـش و  هاـگلزنم  ار  نآ  دوـمرف و  راـیتخا  نم  يارب  زا  هدوـمن ،  نهپ  ار  نـیمز  هـک  ضْرـالا )) 
رد دیوش و  رـضاح  تسا  اروشاع  زور  هک  هبنـش  زور  رد  نکل  و  ترخآ .  ایند و  رد  ناشیا  يارب  زا  تسا  ناما  نیمز  نآ  سپ  دش ؛  دنهاوخ 
نم لتق  زا  سپ  سک  چیه  دش و  مهاوخ  هتشُک  زور  نامه  رخآ  رد  نم  هک  دیدرگ  رـضاح  هعمج  زور  دومرف :  تیاور ،  نیا  زا  ریغ  یتیاور 

دندرک ضرع  نایّنج  سپ  ُهّللا -  اَمُهَنََعل  هیواعم  نب  دیزی  يوس  هب  دنرب  یم  ار  مرس  دوب و  دهاوخن  یقاب  نم  ناردارب  باسنا و  تیب و  لها  زا 
ار ام  وت  نامرف  تفلاخم  تسا و  بجاو  ام  رب  وت  رما  تعاـطا  هک  دوب  نیا  هن  رگا  ادـخ !  بیبح  رـسپ  ادـخ و  بیبح  يا  دـنگوس ،  ادـخ  هب  : 
 . دنبای تسد  امـش  هب  دـنناوتب  هکنآ  زا  شیپ  میدـیناسر  یم  لتق  هب  ار  وت  نانمـشد  همه  تنامرف ،  فالخ  رب  باب  نیا  رد  هتبلا  تسین ،  زیاج 

يور زا  هک  تسا  نیا  ام  رظن  نکل  و  تسامـش ،  زا  رتدایز  نانمـشد ،  عفد  رب  ام  تردق  دنگوس ،  ادخ  هب  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تّجح هنّیب و  ساسا  رب  ترخآ  رد  زین  نانآ  یگدـنز  دـنا ،  هدـنز  هک  نانآ  دنـسر و  تکاله  هب  اهنآ ،  رب  تجح  مامتا  زا  سپ  دـشاب و  هنّیب 

لزنم هب  دیسر  ات  دیدرگ  هار  هناور  ترضح  نآ  سپ  دشاب . 

(46) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َمْکُح َّنَِال  َۀَّیِدَْهلا ،  مالّـسلا  هیلع  َذَخَءاَف  َۀَیِواعُم  ِْنب  ِدـیزَی  یلِإ  ِنَمَْیلا  ُلِماع  يرَیْمِْحلا  ناْسیَر  ُْنب  ُریَحب  اِهب  َثََعب  ْدَـق  ًۀَّیِدَـه  ُلِمَْحت  اْریِع  َكانُه 
ْنَءا َّبَحَءا  ْنَمَو  ُهَتَبْحُص ،  انَّسَحَءاَو  ُهارِک  ُهاْنیَفَو  ِقارِْعلا  َیلِإ  انَعَم  َِقلَْطنَی  ْنَءا  َّبَحَءا  ْنَم   : )) ِلامِْجلا ِباحْصَِال  َلاق  َُّمث  ِْهَیلِإ .  َنیِملْـسُْملا  ِرُومُءا 
َیِقَلَف ٍقْرِع ،  َتاذ  َغََلب  یّتَح  مالّـسلا  هیلع  َراس  َُّمث  َنوُرَخآ .  ٌمْوَق  َعَنَْتماَو  ٌمْوَق  ُهَعَم  یـضَمَف  ِقیرَّطلا . )) َنِم  َعَطَق  ام  ِرْدَِـقب  ُهارِک  ُهاْنیَطْعَءا  اـنَقِراُفی 
َقَدَـص  : )) مالّـسلا هیلع  َلاقَف  َۀَّیَمُءا .  یَنب  َعَم  َفُویُّسلاَو  َکَعَم  َبُولُْقلا  ُْتفَّلَخ  َلاقَف :  اِهلْهَءا .  ْنَع  َُهلَءاَسَف  ِقارِْعلا ،  َنِم  ادِراو  ٍِبلاغ  َْنب  َرِْـشب 

َعَـضَوَف ِةَریهَّظلا ،  َْتقَو  َۀَِّیبَْلعَّثلا  یَتَءا  یّتَح  مالّـسلا  هیلع  َراس  َُّمث  يواّرلا :  َلاق  ُدـیُری . )) ام  ُمُکْحَیَو  ُءاشَی  ام  ُلَـعْفَی  َهّللا  َّنِإ  ٍدَـسَءا ،  یَنب  وُخَءا 
ایانَْملاَو َنوُعَرْسَت  ُْمْتنَءا  ُلوُقَی :  اِفتاه  ُْتیَءاَر  ْدَق   : )) َلاقَف َظَْقیَتْسا ،  َُّمث  َدَقَرَف  ُهَسْءاَر ، 

همجرت
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تاقالم درب ،  یم  هیواعم  نبدـیزی  هب  ییایادـه  يرَیْمِح ،  ناْسیر  نب  ریحب  نمی -  یلاو  فرط  زا  هک  ار  يا  هلفاـق  ناـکم  نآرد  و  میعنت ))  ))
دوب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدهع  هب  رصع ،  نآ  رد  نیملسم  روما  تنطلس  مکح و  اریز  دنتفرگ ؛  اهنآ  زا  ار  اه  هیده  نآ  دومرف  رما  درک و 
هیارک دیایب  قارع  ات  ام  اب  هک  دراد  یم  تسود  سک  ره  دومرف :  نارتش ،  نابحاص  هب  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تما  ماما  وا  و 
ردـق هب  دوش ،  ادـج  ام  زا  هک  تسا ،  نآ  بوبحم  ار  هک  ره  تشاد و  میهاوخ  تبحاـصم  ییوکین  هب  وا  اـب  داد و  میهاوخ  وا  هب  اـمامت  ار  وا 

یتعامج دـندنام و  ترـضح  نآ  باکر  رد  یهورگ  سپ  مییاـمرف ؛  یم  اـطع  وا  هب  هیارک  هدـمآ ،  هدومن و  یط  تفاـسم  نمی  زا  هک  هچنآ 
لزنم نیا  رد  دیـسر و  ( 15  (() قْرِع تاذ   )) لزنم هب  هکنآ  ات  دنار  بَکْرَم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ  دندومن .  نتفر  زا  عانتما 
ضرع بلاغ  نبرشب  دیسرپ .  ار  هفوک  لها  لاوحا  ترـضح  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  دمآ  یم  قارع  زا  هک  بلاغ ))  نبرـشب  ))

 ، دـسا ینب  زا  ام  ردارب  دومرف :  ترـضح  هّیما ؟ !  ینب  اب  نانآ  ياهریـشمش  دوب و  امـش  اب  ناشیا  ياهلد  هک  مدراذـگ  ناـنچ  ار  مدرم  دومن : 
 . دراد هدارا  هک  ار  هچنآ  دنک  یم  مکح  هتفای و  ّقلعت  وا  ّتیشم  هک  ار  هچنآ  دروآ  یم  اج  هب  يادخ  هک  یتسرد  هب  تفگ .  یتسار  هب  نخس 
ار كرابم  رس  سپ  دیـسر ،  هّیبلعث ))   )) لزنم هب  رهظ  لاوز  تقو  هب  ات  دش  هناور  هدرک و  چوک  لزنم  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیوگ :  يوار 

یم تعرـس  هب  امـش  هک  تفگ  یمه  یفتاه  هک  مدید  باوخ  رد  دومرف :  دیدرگ  رادـیب  نوچ  تفر ،  باوخ  هب  یکدـنا  دراذـگ و  نیلاب  رب 
ار امش  گرم  دور و 

(47) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ای َُهل :  َلاقَف  ِدابِْعلا . )) ُعَجْرَم  ِْهَیلِإ  يذَّلا  ِهّللاَو  َّیَُنب  ای  یَلب   : )) َلاقَف ِّقَْحلا ؟  یَلَع  انْـسَلَفَءا  ِۀـَبَءا  ای  ُِّیلَع :  ُُهْنبا  َُهل  َلاقَف  ِۀَّنَْجلا . )) َیلِإ  ْمُِکب  ُعَرْـسَت 
ِیف مالّـسلا  هیلع  َتاب  َُّمث  ِهِِدلاو . )) ْنَع  اَدلَو  ازَج  ام  َْریَخ  َّیَُنب  ای  ُهّللا  َكازَجَف   : )) مالّـسلا هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َُهل  َلاقَف  ِتْوَْملِاب .  یلاُبن  ْنَذِإ ال  ِۀـَبَءا 

اَم ِهّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  َلاق :  َُّمث  ِْهیَلَع .  َمَّلَس  ُهاتَءا  ْدَق  يدْزالا ،  ِةَّرِهابَءا  یّنَُکی  ِۀَفوُْکلا  ِلْهَءا  ْنِم  ٍلُجَِرب  َوُه  اذِإَف  َحَبْصَءا ،  اّمَلَف  ِروُکْذَْملا ،  ِعِضْوَْملا 
ِیَنب َّنِإ  َةَّرِه ،  ابَءا  ای  َکَْحیَو   : )) مالّسلا هیلع  ُْنیَسُْحلا  َلاقَف  هلآ ؟  هیلع و  هّللا  یّلـصِهّللا  ِلوُسَر  َكِّدَج  ِمَرَحَو  ِهّللا  ِمَرَح  ْنِم  َکَجَرْخَءا  يذَّلا 
الِماش الُذ  ُهّللا  ُمُهَّنَِـسْبلََیلَو  ُۀَـیِغاْبلا  ُۀَـئِْفلا  ِینَُلتْقََتل  ِهّللا  ُْمیَءاَو  ُْتبَرَهَف ،  یمَد  اُوبَلَطَو  ُتْرَبَصَف ،  یـضْرِع  اوُمَتَـشَو  ُتْرَبَصَف ،  ِیلام  اوُذَـخَءا  َۀَّیَمُءا 

ْذِإ اَبَس  ِمْوَق  ْنِم  َّلَذَءا  اُونوُکَی  یّتَح  ْمُهُّلُذَی ،  ْنَم  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َّنَطِّلَُسَیلَو  اعِطاق ،  اْفیَسَو 

همجرت

؟  میتسین قح  رب  ام  رگم  ردـپ ،  يا  دومن :  ضرع  ربکا  یلع  ترـضح  شدـنبلد  دـنزرف  ماـگنه  نیا  رد  درب .  یم  تشهب  يوس  هب  لـیجعت  هب 
ربکا یلع  ترضح  میتسه .  قح  رب  ام  تسوا ،  يوس  هب  ناگدنب  همه  تشگزاب  هک  ییادخ  نآ  دنگوس ،  ادخ  هب  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماما 

 ، دـهد ریخ  يازج  ار  وت  ادـخ  دـنزرف ،  يا  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  میرادـن .  ندرم  زا  كاب  تسا  نینچ  هک  لاح  درک :  ضرع 
رد ار  بش  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نیعلا  ةرق  سپ  دهد .  یم  شیوخ  ردپ  هب  تبـسن  یکین ،  ضوع  رد  ار  نادنزرف  هک  ییازج 

دمآ ماما  تمدـخ  هب  دـیآ و  یم  دوب ،  يدْزَا  هّرهابا  هب  یّنَکُم  هک  يدرم  هفوک  فرط  زا  هک  دـید  هاگان  دـش  حبـص  نوچ  درب ،  رـس  هب  لزنم 
هیلع ماـما  دروآ ؟  نوریب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوـسر  تّدـج  مرح  ادـخ و  مرح  زا  ار  وـت  زیچ  هچ  ِهّللا !  ِلوُـسَر  َْنباَـی  تشاد :  هـضرع 

ربص دندومن  عیاض  ارم  ضْرِع  مدومن و  ربص  دـنتفرگ  ارم  لام  ُهّللا -  ُمُهَنََعل  هّیُما -  ینب  هک  یتسرد  هب  هّرهابا ،  يا  َکَْحیَو !  دومرف :  مالّـسلا 
ناشیا هک  یّتلذ  سابل  لاعتم  يادخ  تشک و  دنهاوخ  ارم  راکمتس  هورگ  نیا  ادخ ،  هب  مدرک و  رارف  دنزیرب  ارم  نوخ  هک  دنتساوخ  مدرک و 
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هک ار  یسک  ناشیا  رب  دومن  دهاوخ  ّطلسم  ادخ  دروآ و  دهاوخ  دورف  اهنآ  رب  ار  هدنرب  ریـشمش  مه  دیناشوپ و  دهاوخ  ناشیا  هب  دریگ  ارف  ار 
اهلام و رد  ینارمکح  سپ  دش ،  هاشداپ  ناشیا  رب  ینز  هک  ماگنه  نآ  دنـشاب  ابـس  موق  زا  رتدـب  ّتلذـم  رد  ات  دـنادرگ  لیلذ  راوخ و  ار  اهنآ 

 . دومن یم  اهنآ ،  ياهنوخ 

(48) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِْنب ِْریَهُز  َعَم  اّنُک  اُولاق :  َۀَلیَجبَو  َةَرازَف  ِیَنب  ْنِم  ٌۀَعامَج  َثَّدَحَو  مالّـسلا ،  هیلع  َراس  َُّمث  ْمِِهئامِدَو .  ْمِِهلاْومَءا  یف  ْتَمَکَحَف  ْمُْهنِم  ٌةَءاَْرمِإ  ْمُْهتَکَلَم 
ِضَْعب یف  َناک  اّمَلَف  ًۀَـیِحان .  اْنلَزَنَف  ُهاْنلَزَتْعا  َلوُزُّنلا  َدارَءا  اذِإ  َناکَف  ُهانْقَِحل  یّتَح  مالّـسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا  ُِریاُسن  اّنُکَف  َۀَّکَم ،  ْنِم  اْنلَْبقَءا  اَّمل  ِْنیَْقلا 

َمَّلَـس یّتَح  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ُلوُسَر  َلَْبقَءا  ْذِإ  اَنل  ٍماعَط  ْنِم  يّدَغَتَن  ُنَْحن  امَْنیَبَف  ِهیف ،  َُهلِزاُنن  ْنَءا  ْنِم  اّدـُب  ْدَِـجن  ْمَلَف  ٍناکَم ،  یف  َلََزن  ِماّیالا 
یلَع امَّنَءاَک  یّتَح  ِهِدَـی  یف  ام  اّنِم  ٍناْسنِإ  ُّلُک  َحَرَطَف  ُهَِیتْءاَِتل ،  َْکَیلِإ  ینَثََعب  مالّـسلا  هیلع  ِهّللا  ِدـْبَع  ابَءا  َّنِإ  ِْنیَْقلا  ُْنب  ُْریَهُز  اـی  َلاـق :  َُّمث  اـْنیَلَع . 

َْتعِمَسَف ُهَْتیَتَءا  ْوَلَف  ِهیتْءاَت ،  َُّمث ال  ِهّللا  ُلوُسَر  ُْنبِإ  َْکَیلِإ  ُثَْعبَیَءا  ِهّللا ،  َناْحبُـس  ٍورْمَع : - ُْتِنب  ُمَْلیَد  َیِهَو  ُُهتَجْوَز -  َُهل  َْتلاقَف  ُْریَّطلا .  اَنِـسوُؤُر 
هیلع ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  َلِّوُحَف  ِهِعاتَمَو  ِِهلَقَثَو  ِهِطاطْـسُِفب  َرَمَءاَف  ُهُهْجَو ،  َقَرْـشَءا  ْدَـق  ارِْـشبَتْسُم  َءاـج  ْنَءا  َِثَبل  اـمَف  ُْریَهُز ،  ِْهَیلِإ  یـضَمَف  ِهِمـالَک .  ْنِم 

 . مالّسلا

همجرت

اب ام  دنتفگ :  هلیَجب  هفئاط  هرازَف و  ینب  زا  یتعامج  دنا :  هدرک  تیاور  دش .  هار  هناور  هدومن و  چوک  زین  لزنم  نآ  زا  شیامرف ،  نیا  زا  سپ 
هب نوچ  و  میدرگن .  قحلم  باـنج  نآ  هب  هکنآ  اـت  میتفر  یم  هار  نیـسح  ماـما  لاـبند  رثا و  رب  هار  رد  میدـمآ و  نوریب  همّظعم  هکم  زا  ْریَهُز 
زا رود  يا  هشوگ  رد  میدومن و  یم  يریگ  هرانک  بانج  نآ  يودرا  زا  ام  دومرف  یم  لوزن  هدارا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  میدیـسر  یم  یلزنم 
مه اهنآ  اب  هکنآ  زج  میتشادن  يا  هراچ  زین  ام  دمآ و  دورف  اهلزنم  زا  یکی  رد  ترضح  نآ  ینویامه  يودرا  هکنیا  ات  مدیزگ .  یم  اهنآ  دید 
زا يا  هداتـسرف  میدید  ناهگان  میدوب  تشاچ  ندروخ  لوغـشم  هدومن و  بیترت  دوخ  يارب  ماعط  هک  یماگنه  یتّدم ،  زا  سپ  میوش .  لزنم 
هب ارم  مالّسلا  هیلع  ماما  ریهُز !  يا  تفگ :  دومن و  نیق  نب  ریهُز  هب  باطخ  درک و  مالس  دمآ و  ام  يوس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بناج 

ایوگ هک  تخادنیب  ار  نآ  مایپ )  نیا  تشحو  زا   ) تشاد تسد  رد  يا  همقل  هک  ام  زا  سک  ره  سپ  ییآ .  شتمدـخ  هب  هک  هداتـسرف  وت  دزن 
 : تفگ وا  هب  دوب  ورمع  رتخد  ملید ))   )) شمان هک  ریهز  هجوز  ( 16  ( . ) مینکب میتسناوت  یمن  یتکرح  چیه  هک   ) دوب هتسشن  ام  رس  رب  هدنرپ 
نآ تمدخ  هب  شاک  يا  تفگ :  شا  هجوز  سپس  یباتـش ؟ !  یمن  شتمدخ  هب  وت  دنک و  یم  توعد  ار  وت  ادخ  لوسر  دنزرف  هّللا !  َناْحبُس 

تراشب اب  ریهز  هک  تشذگن  شیب  یکدنا  دش .  بانج  نآ  تمدخ  هناور  نیق  نب  ریهُز  يدینـش .  یم  ار  ناشیا  شیامرف  یتفر و  یم  بانج 
ياه همیخ  هب  کیدزن  ار  وا  عاتم  لقث و  هاگرخ و  همیخ و  هک  دومن  رما  هاگنآ  دمآ .  زاب  ناشخرد  يور  نامداش و  و 

(49) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َو یحوُِرب  ِهیْدفُِال  مالّسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِۀَبْحُـص  یلَع  ُْتمَزَع  ْدَقَو  ٌْریَخ ،  ّالِإ  یبَبَِـسب  ِکَبیـُصی  ْنَءا  ُّبُِحا  یِّنِإَف ال  ٌِقلاط ،  ِْتنَءا  ِِهتَأَْرمِِال :  َلاقَو 
انْوَع ُهّللا  َناک  َْتلاقَو :  ُْهتَعَّدَوَو .  ْتََکبَو  ِْهَیلِإ  ْتَماقَف  اِهلْهَءا .  یلِإ  اهَلِـصُوِیل  اهِّمَع  یَنب  ِضَْعب  یلِإ  اهَمَّلَـسَو  اَهلام  اـهاطْعَءا  َُّمث  یـسْفَِنب .  ِهیقَءا 
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ْنَءا ْمُْکنِم  َّبَحَءا  ْنَم  ِِهباحْـصَِال :  َلاق  َُّمث  مالّـسلا .  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِّدَـج  َدـْنِع  ِۀَـمایِْقلا  ِیف  ینَرُکْذـَت  ْنَءا  َُکلَءاْسَءا  َکـَل ،  ُهّللا  َراـخ  اـنیعُمَو ، 
َِکلِذب َفَرَعَف  ٍلیقَع ،  ِْنب  ِِملْـسُم  ُرَبَخ  اهیف  ُهاتَءاَف  َۀـَلابُز ،  َغََلب  یّتَح  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َراس  َُّمث  ِِهب .  یّنِم  ِدـْهَْعلا  ُرِخآ  َوُهَف  ّالِإَو  ینَبَحْـصَی ، 
ِءاـُکْبلِاب ُعِـضْوَْملا  َّجـَتْراَو  يواّرلا :  َلاـق  ِباحْـصالا .  ُراـیِخَو  ُُهلْهَءا  ُهَعَم  َیَِقبَو  ِباـِیتْرِْالاَو ،  ِعاـمْطالا  ُلـْهَءا  ُْهنَع  َقَّرَفَتَف  ُهَِعبَت ،  ْنَّمِم  ٌۀَـعامَج 

 ، ِْهَیلِإ ُهّللا  ُهاعَد  اِمل  ادِصاق  َراس  مالّسلا  هیلع  َْنیَسُْحلا  َّنِإ  َُّمث  ٍلیسَم .  ُّلُک  ِْهیَلَع  ُعُومُّدلا  َِتلاسَو  ٍلیقَع ،  ِْنب  ِِملْسُم  ِْلتَِقل  ِلیوَْعلاَو 

همجرت

تهج زا  هک  مراد  یمن  تسود  اریز  مداد ؛  قالط  ار  وت  نم  تفگ :  دوخ  هجوز  هب  دندز و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ماشتحا  کلف 
وا يادف  ار  دوخ  ناج  هکنآ  ات  میامن  رایتخا  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبحاصم  هک  ما  هدش  مزاع  نم  دسر و  وت  هب  یبوخ  ریخ و  زج  نم 

شلها هب  هک  درپس  شیاـه  هدازومع  یـضعب  تسد  هب  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  نز  نآ  لاوما  سپـس  میاـمن .  شنادرگ  ـالب  رپـس  ار  حور  منک و 
تلئسم وت  زا  روما ،  رد  وت  هاوخریخ  داب و  وت  نیعم  رای و  ادخ  تفگ :  دومن و  عادو  ار  وا  درک و  هیرگ  تساخرب و  هنم  ؤم  نز  نآ  دنناسر . 

هارمه هب  دهاوخ  سک  ره  تفگ :  شیوخ  باحصا  هب  ریهز  سپس  ییامن .  دای  مالّـسلا ،  هیلع  نیـسح  ِّدج  دزن  رد  تمایق  زور  ارم  هک  مراد 
لزنم هب  هکنآ  ات  دیدرگ  هار  هناور  دومن و  چوک  لزنم  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  وا .  اب  تسا  نم  دهع  نیرخآ  نیا  هن  رگا  دیایب و  نم 

عمط و لها  زا  هک  یهورگ  دیدرگ .  مالّسلا  هیلع  ماما  عومـسم  هّللا  همحر  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  ربخ  هلابز ))   )) رد دیـسر و  هلابُز ))  ))
دنزرف باستنا  تداعس  باکر  رد  یسک  دندش و  ادج  وا  زا  هدومن  تقرافم  رایتخا  دندیدرگ  علّطم  لاح  تقیقح  زا  هک  ناتـسرپ  ایند  هبیر و 
طرخنم رابِک  باحصا  کلـس  رد  هک  رایخَا  زا  یهورگ  بانج و  نآ  ناشیوخ  هریـشع و  تیب و  لها  رگم  دنامن  یقاب  بآم  یمتخ  ترـضح 

لزلزت هب  ناکم  نآ  دش ،  عقاو  هک  ناغفا  دایرف و  هنع و  ُهّللا  یضر  ملسم  بانج  تبیصم  رد  هک  هلان  هیرگ و  تدش  زا  تفگ :  يوار  دندوب . 
دـصق هب  لماک و  داقتعا  قداص و  ّتین  اب  نج  سنا و  ماما  نآ  نآ ،  زا  سپ  دش .  يراج  نامـشچ  زا  نوحیج  دور  نوچ  اهکـشا  دـمآ و  رد 

تباجا

(50) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ٍلیقَع َْنب  َِملْـسُم  َکِّمَع  َْنبا  اُولَتَق  َنیذَّلا  ُمُهَو  ِۀَـفوُْکلا  ِلْهَءا  یلِإ  ُنَکَْرت  َْفیَک  ِهّللا ،  ِلوُسَر  َْنباَی  َلاـقَو :  ِْهیَلَع  َمَّلَـسَف  ُرِعاّـشلا ،  ُقَدْزَرَْفلا  ُهَیِقَلَف 
امَءا ِِهناوْضِرَو ،  ِِهتَّنَجَو  ِِهناْحیَرَو  ِهّللا  ِْحَور  یلِإ  َراص  ْدَقَلَف  اِملْسُم ،  ُهّللا  َمِحَر   : )) َلاق َُّمث  ایِکاب ،  مالّسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َرَبْعَتْسَءاَف  َلاق :  ُهَتَعیشَو ؟ 
ِنُکَت ْنِإَو  ُلَْبنَءا 2 -  َو  الْعَءا  ِهّللا  َباَوث  َّنِإَف  ًۀَسیفَن  َّدَُـعت  اْینُّدـلا  ِنُُکت  ْنِإَف   - )) 1 ُلوُقَی :  َءاَْشنَءا  َُّمث  اْنیَلَع . )) ام  َیَِقبَو  ِْهیَلَع  ام  یـضَق  ْدَـق  ُهَّنَءا 

 - ُلَمْجَءا 4 یْعَّسلا  ِیف  ِءْرَْملا  ِصْرِح  ُۀَّلِقَف  ارَّدَقُم  امِْـسق  ُقازْرالا  ِنُکَت  ْنِإَو  ُلَْضفَءا 3 -  ِهّللا  ِیف  ِْفیَّسلِاب  ٍءَْرما  ُْلتَقَف  ْتَئِْـشنُءا  ِتْوَْمِلل  ُناْدبالا 
یلِإ اباتِک  مالّسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َبَتَکَو  يواّرلا :  َلاق  ُلَْخبَی  ُءْرَْملا  ِِهب  ٍكوُْرتَم  ُلاب  امَف  اهُعْمَج  ِكْرَّتِلل  ُلاْومالا  ِنُکَت  ْنِإَو 

همجرت

درک مالس  ترضح  نآ  رب  دش و  زیاف  شتمدخ  فرـش  هب  رعاش  قذزرف  دیدرگ .  هار  هناور  هدرک و  چوک  لزنم  نآ  زا  الع  ّلج و  قح  یعاد 
لیقع و نب  ملسم  بانج  تیومع  رـسپ  ناشیا  هکنآ  لاح  يدومن و  هفوک  لها  نخـس  هب  دامتعا  هنوگچ  ِهّللا ،  ِلوُسَر  َْنباَی  تشاد :  هضرع  و 

ملـسم دانک  تمحر  ادخ  دومرف :  دیدرگ و  ناور  بانج  نآ  كرابم  هدید  زا  کشا  بالیـس  تفگ :  يوار  دـنتخاس ! ؟  لوتقم  ار  وا  نارای 
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بوتکم و وا  رب  هک  ار  هچنآ  دروآ  اج  هب  وا  هک  یتسرد  هب  راگدرورپ و  ناوضر  ّتنَج و  ناحیر و  حور و  يوس  هب  تفر  هک  یتسرد  هب  ار ، 
هدرمـش سیفن  عاتم  ایند  رگا  ینعی   - 1 دومرف :  ءاشنا  ار  تایبا  نیا  سپـس  میروآ .  اج  هب  هک  ام  رب  تسا  هدنام  یقاب  دوب و  هدـیدرگ  رّدـقم 

رد ریشمش  اب  درم  ندش  هتشک  سپ  دنا ،  هدش  قلخ  گرم  يارب  اهندب  رگا  و   - 2 دوب .  دهاوخ  یلعَا  رترب و  نآ  زا  یهلا  باوث  دشاب ،  هدش 
بلطرد نتـشاد  مک  صرح  سپ  هدیدرگ ،  تمـسق  قلخ  نایم  رد  راگدرورپ  ریدقت  رد  اه  يزور  رگا  و  تسا 3 -  لضفا  یهلا  ياضر  هار 

دـشاب لیخب  درک  قافنا  رد  درم  هک  تسا  هدش  هچ  سپ  تسا ،  نتـشاذگ  يارب  زا  ایند  ياهلام  ندرک  عمج  رگا  و   - 4 تسا .  رتوکین  قزر 
زا یعمج  هب  يا  همان  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بناج  زا  نآ ،  زا  سپ  دیوگ :  يوار  تشاذـگ .  دـهاوخ  زاب  ایند  نیا  رد  ار  نآ  هک  ار  یلام 

 : هلمج زا  تفای  رودص  فرش  هفوک  نایعیش 

(51) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َبَراق اّمَلَف  يواْدیَّصلا .  ِرَهْسُم  ِْنب  ِْسیَق  َعَم  ِِهب  َثََعبَو  ِۀَفوُْکلِاب ،  ِۀَعیّـشلا  َنِم  ٍۀَعامَجَو  ٍداّدَش  َْنب  َۀَعافَرَو  َۀَبَْجن  ِْنب  ِبِّیَـسُْملاَو  ِدَرُـص  ِْنب  َناْمیَلُس 
اّمَلَف ٍدایِز .  ِْنبا  َیلِإ  ُْنیَصُْحلا  ُهَلَمَحَف  ُهَقَّزَمَو ،  َباتِْکلا  َجَرْخَءاَف  ُهَشِّتَُفِیل ،  ٍدایِز  ِْنب  ِهّللا  ِْدیَبُع  ُبِحاص  ریَُمن  ُْنب  ُْنیَـصُْحلا  ُهَضَرَتْعِإ  ِۀَفوُْکلا  َلوُخُد 

َْتقَرَخ اذاِملَف  َلاق :  مالّـسلاامهیلع .  ِهَْنبِإَو  ٍِبلاط  یبَءا  ِْنب  ِِّیلَع  َنینِمْؤُْملا  ِریِمَءا  ِۀَعیـش  ْنِم  ٌلُجَر  اَنَءا  َلاق :  َْتنَءا ؟  ْنَم  َُهل :  َلاق  ِْهیَدَی  َْنَیب  َِلثُم 
ِۀَفوُْکلا ال ِلْهَءا  ْنِم  ٍۀَـعامَج  یلِإ  مالّـسلاامهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  َلاق  ْنَم ؟  یلِإَو  ُباتِْکلا  ِنَّمِم  َلاق :  ِهیف !  ام  َمَْلعَت  ّالَِئل  َلاق :  َباتِْکلا ؟ 

ُهابَءاَو َْنیَسُْحلا  َنَْعلَتَف  َرَْبنِْملا  َدَعْصَت  َْوءا  ِمْوَْقلا ،  ِءالُؤه  ِءامْـسَءِاب  ینَِربُْخت  یّتَح  یُنقِراُفت  ِهّللاَو ال  َلاقَو :  ٍدایِز  ُْنبا  َبِضَغَف  ْمُهَءامْـسَءا .  ُفِرْعَءا 
 . ابْرِإ ابْرِإ  َُکتْعَّطَق  ّالِإَو  ُهاخَءاَو ، 

همجرت

نب سیق  هلیـسو  هب  ار  نامرف  نآ  ناّبحم و  هعیـش و  هورگ  زا  رگید  يا  هّدع  داّدَش و  نب  ۀعافِر  هَبََجن ،  نب  ّبیـسُم  یعازُخ ،  دَرُـص  نب  نامیلُس 
 - ِْهیَلَع ِهّللا  ُۀَنَْعل  ریُمن -  نب  ْنیَـصُح  دیـسر  هفوک  رهـش  یلاوح  هب  سیق  دومرف ؛  لاسرا  هفوک  هب  يوادیـص  لدب )  هخـسن  رد  رهـسم  رهـصم ( 
ربنع هماـن  نآ  نیَـصُح ،  ضرغ  زا  عـالطا  زا  سپ  سیق  دـیامن .  شیتفت  وا  لاـح  زا  اـت  دروخرب  وا  هب  ِْهیَلَع -  ِهّللا  ُۀَـنَْعل  داـیز -  نبا  هتـشامگ 
نیعل نآ  روضح  رد  نوچ  دروآ ؛  داهن  دـب  دایز  نبا  روضح  رد  هتفرگ  ار  نید  كاپ  نم  ؤم  نآ  نیعل ،  نیـصُح  دومن .  هراپ  هراپ  ار  هماـمش 

ؤم ریما  نایقّتم  يالوم  ناشیک  صـالخا  نایعیـش و  زا  يدرم  دومرف :  باوج  رد  سیق  یتسیک ؟  وت  دومن :  لا  ؤس  وا  زا  یقـش  نآ  داتـسیاب ، 
ار همان  ارچ  تفگ :  نیعل  نآ  . ř Ə لّسلا هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  بانج ،  نآ  دنبلد  دنزرف  وریپ  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانم 

یمن ار  ناشیا  ياهمان  هک  هفوک  لها  زا  یتعامج  يوس  هب  هدـیدرگ  رداص  تماما  هسّدـقم  هیحاـن  زا  هماـن  نآ  دومرف :  سیق  يدومن ؟  هراـپ 
لاسرا ناشیا  يارب  همان  هک  یتعامج  مان  هب  یهد  ربخ  هکنآ  رگم  تفای  یهاوخن  ییاهر  نم  تسد  زا  مسق ،  ادخ  هب  تفگ :  دایز  نبا  مناد . 

 . میامن هراپ  هراپ  ار  تندب  ینکن  نینچ  رگا  ییوگ و  ازسان  ار  وا  ردارب  ردپ و  یلع و  نب  نیسح  يور و  الاب  ربنم  رب  هکنآ  ای  هدش و 

(52) یبرع نتم 

یبرع نتم 

یّلَصَو ِْهیَلَع  یْنثَءاَو  َهّللا  َدِمَحَف  َرَْبنِْملا ،  َدِعَصَف  ُلَْعفَءاَف .  ِهیخَءاَو  ِهیبَءاَو  ِْنیَسُْحلا  ُنَْعل  اّمَءاَو  ْمِِهئامْسَءِاب ،  َكُِربْخُءا  الَف  ُمْوَْقلا  اَّمَءا  ُْسیَق :  َلاقَف 
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 ، ُهابَءاَو ٍدایِز  َْنب  ِهّللا  َدـْیَبُع  َنََعل  َُّمث  ْمِْهیَلَع ،  ِهّللا  ُتاوَلَـص  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلاَو  ٍِّیلَع  یلَع  ِمُّحَرَّتلا  َنِم  َرَثْکَءاَو  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـصِِّیبَّنلا  یَلَع 
اذَـک ٍعِضْوَِمب  ُُهتْفَّلَخ  ْدَـق  َو  ْمُْکَیلِإ ،  مالّـسلاامهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُلوُسَر  اَنَءا  ُساّنلا ،  اَهُّیَءا  َلاـق :  َُّمث  ْمِهِرِخآ .  ْنَع  َۀَّیَمُءا  یَنب  َةاـتُع  َنََعلَو 
هیلع َْنیَـسُْحلا  َغَلَبَف  هّللا .  همحر  َتامَف  َكانُه ،  ْنَم  یِْقلُءاَف  ِرْـصَْقلا ،  الْعَءا  ْنِم  ِِهئاْقلِِإب  َرَمَءاَف  َِکلذـِب ،  ٍدایِز  ُْنبا  َِربْخُءاَـف  ُهُوبیجَءاَـف .  اذَـکَو ، 
یلَع َکَّنِإ  َِکتَمْحَر  ْنِم  ٍّرَقَتْسُم  یف  ْمُهَْنَیبَو  انَْنَیب  ْعَمْجاَو  امیرَک  الِْزنَم  اِنتَعیـِشلَو  اَنل  ْلَعْجا  َّمُهّللَءا   : )) َلاق َُّمث  ِءاُکْبلِاب ،  َرَبْعَتْـساَف  ُُهتْوَم ،  مالّـسلا 

 . ِزِجاْحلا َنِم  مالّسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  ُهَبَتَک  َباتِْکلا  اَذ  َّنَءا ه  َِيُورَو  ٍریدَق . )) ٍءْیَش  ِّلُک 

همجرت

مهاوخ اج  هب  مرادن و  هقیاضم  وا ،  ردارب  ردـپ و  نیـسح و  ماما  رب  نتفگ  ازـسان  زا  درک و  مهاوخن  راهظا  ار  هورگ  نآ  مان  اّما  دومرف :  سیق 
ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترضح  رب  تاولص  یهلا و  يانث  دمح و  طیارش  تفر  الاب  ربنم  رب  نحتمم  نم  ؤم  نآ  سپـس  دروآ ؟ ! 
ود نانم و  ؤملاریما  بانج  رواد ،  هدـیزگ  رب  رَْونَا  ناور  رهطم و  حور  رب  تمحر  لوزن  بلط  لاعتم  يادـخ  زا  نآ ،  زا  سپ  دروآ ،  ياج  هب 

طرـش هک  ار  هچنآ  دومن و  دای  رایـسب  نعل  هب  ار  هیما  ینب  ناـیغاب  ةاـتُع و  نیعل و  نآ  ردـپ  هّللادـیبع و  نآ ،  زا  دـعب  دومن و  وا  دـنبلد  دـنزرف 
يوس هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  مانا  ماما  لوسر  هداتسرف و  منم  مدرم !  هورگ  يا  دومرف :  سپـس  دومنن .  راذگ  ورف  دوب  ناشیا  نعاطَم 
سیق تداهش  دییامن .  تعراسم  شتمدخ  هب  تباجا و  ار  شنامرف  کنیا  مدمآ ،  اجنیا  هب  مدراذگ و  لزنم  نالف  رد  ار  ترـضح  نآ  امش ، 

ریاط دنتخادنا و  ریز  هب  هرامالا  راد  رصق  يالاب  زا  ار  راوگرزب  نآ  هک  دومن  مکح  تفای ،  عالطا  هعقاو  نیا  زا  دایز  نبا  نوچ  سپ  رهسم  نب 
 ، دیسر مالّسلا  هیلع  ماما  فیرش  عْمَس  هب  رهـصم  نب  سیق  تداهـش  ربخ  نوچ  و  هنع .  ُهّللا  یـضر  دومن  زاورپ  كالفا  هْورُذ  هب  شکاپ  حور 

ام و هنایم  نیزگب و  ترخآ  رد  میرک  یلزنم  ام  نایعیش  يارب  زا  دنوادخ ،  تفگ :  تشادرب و  اعد  هب  تسد  دش  نایرگ  بانج  نآ  نامـشچ 
نآ رودـص  هک  تسا  دراو  نینچ  رگید  یتیاور  رد  رداق .  يزیچ  ره  رب  ییوت  هک  یتسرد  هب  امرف ،  عمج  شیوخ  تمحر  هاگرارق  رد  ناشیا 

 . ربخ نیا  زا  ریغ  هب  دوب و  زجاح ))  )) لزنم زا  ناج  سنِا و  ماما  زا  نامجرت  تیاده  نامرف 

(53) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 . ٍسِراف ِْفلَءا  ِیف  َدیزَی  ِْنب  ِّرُْحلِاب  اذِإَف  ِۀَفوُْکلا ،  َنِم  ِْنیَتَلَحْرَم  یلَع  َراص  یّتَح  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َراس  َو  يواّرلا :  َلاق  َِکلذ .  ُْریَغ  َلیقَو : 
(( . ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ّالِإ  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  ال   : )) َلاقَف ِهّللا .  ِْدبَع  ابَءا  ای  َْکیَلَع  َْلب  َلاقَف :  اْنیَلَع . )) ؟  ْمَءا  اَنلَءا   : )) مالّسلا هیلع  ُْنیَسُْحلا  َُهل  َلاقَف 
ّینِإَف ْمُُکلُسُر ،  َّیَلَع  ِِهب  ْتَمِدَقَو  ْمُُکُبتُک  ِِهب  یْنتَتَءا  ام  ِفالِخ  یلَع  ُْمْتنُک  اذِإَف   : )) مالّـسلا هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َُهل  َلاق  یّتَح  امُهَْنَیب ،  ُمالَْکلا  َدَّدََرت  َُّمث 

َۀَفوُْکلا َکَلِخْدـُیال  اقیرَط  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  ْذُـخ  لب  ال ،  َلاقَو :  َِکلذ ،  ْنِم  ُُهباحْـصَءاَو  ُّرُْحلا  ُهَعَنَمَف  ُْهنِم . )) ُْتیَتَءا  يذَّلا  ِعِضْوَْملا  َیلِإ  ُعِجْرَءا 
ِْبیَذُع یلِإ  َلَصَو  یّتَح  مالّـسلا ،  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َرَـسایَتَف  ِقیرَّطلا .  ِیف  ینَتَْفلاخ  َکَّنَءِاب  ٍدایِز  ِْنبا  یلِإ  اَنَءا  َرَذَتْعَِال  ِۀَنیدَْملا  َیلِإ  َُکلِـصُوی  الَو 

 . ِتاناجَْهلا

همجرت

ود هب  هکنآ  ات  دـیدرگ  هار  هناور  هدومرف  چوک  لزنم  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  دـیوگ :  نینچ  يوار  تسا .  دراو  زین  رگید  تایاور 
هیلع نیسح  ماما  دیسر  شتمدخ  هب  ّرُح  نوچ  درک ؛  تاقالم  راوس  رازه  اب  ار  یحایر  دیزی  نب  ّرُح  ناکم  نآ  رد  دیـسر .  هفوک  رهـش  یلزنم 
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ترـضح نآ  مرومءام .  امـش  توادـع  ررـض و  رب  هک  تشاد  هضرع  ّرح  ام ؟  اب  ینمـشد  يارب  ای  يا  هدـمآ  ام  يرای  هب  ایآ  دومرف :  مالّـسلا 
هک نونکا  دومرف :  هدومن و  ّرح  هب  باطخ  هکنآ  ات  دـیدرگ  لدـب  ّدر و  يرایـسب  نانخـس  ّرح  باـنج و  نآ  نیب  َلْوَح ! )) . . .  ـال   : )) دومرف

هدمآ نم  دزن  هب  رتاوت  هب  امش  نالوسر  ناگداتـسرف و  تسا و  نآ  نّمـضتم  رعْـشُم و  امـش  ضیارع  اه و  همان  هچنآ  فالخ  هک  دینآ  رب  امش 
رب شباحـصا  ّرح و  دومن .  مهاوخ  رایتخا  ار  تعجارم  هدومن  فطعنم  شیوخ  ماقم  هب  تمیزع  نانع  ما  هدمآ  هک  ناکم  نآ  زا  زین  نم  دنا ، 

هدید رون  و  هلآ !  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  دنزرف  يا  دنتـشاد :  هضرع  دندومن و  عنم  تعحارم  زا  ار  شترـضح  هدیدرگن  یـضار  یعّدم  نیا 
نبا دزن  هب  مناوت  تهج  نیا  هب  ات  دـشاب  هنیدـم  يوس  هب  لصاو  هن  هفوک و  دراو  هن  هک  يریگ  شیپ  ار  یهار  هک  تسا  ناـنچ  حالـص  لوتب ! 

زا منام و  ناما  رد  راّدـغ  رفاـک  نآ  طَخَـس  زا  راذـتعا  نیا  هب  دـیاش  مدومنن ،  تاـقالم  هار  رد  ار  باـنج  نآ  هک  مهاوخب  ار  رذـع  نیا  داـیز 
یبارس رب  هکنآ  ات  دومرف  ّیط  ار  تفاسم  قیرط  نآ  زا  داد و  رارق  ریسم  ار  پچ  تمس  رطاخ ،  نیا  هب  ماما  ترضح  مزرو .  فّلخت  شتمدخ 

 . دوب نارتشا  اهبکْرَم و  هعرشم  یبآ  ینعی  تاناجِْهلا ))  ْبیَذُع   )) هب دوب  موسوم  هک  دیسر 

(54) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُُهباحْـصَءاَو ُّرُْحلا  َُهل  َضَرَعَف  ِْهیَلَع .  ِقییْـضَّتلِاب  ُهُُرمْءاَیَو  مالّـسلا ،  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْرمَءا  یف  ُهُمُولَی  ِّرُْحلا  َیلِإ  ٍدایِز  ِْنب  ِهّللا  ِدـْیَبُع  ُباتِک  َدَرَوَف  َلاق : 
ِْدیَبُع ِریمالا  ُباتِک  ْنِکلَو  یَلب ،  ُّرُْحلا :  َلاقَف  ِقیرَّطلا . )) ؟  ِنَع  ِلوُدُْعلِاب  انُْرمْءاَت  َْملَءا   : )) مالّـسلا هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َُهل  َلاقَف  ِریـسَْملا .  َنِم  ُهوُعَنَمَو 
ابیطَخ مالّسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َماقَف  يواّرلا :  َلاق  َِکلِذب .  یُنِبلاُطی  اْنیَع  َّیَلَع  َلَعَج  ْدَقَو  َْکیَلَع ،  ِقییْـضَّتلِاب  ِهیف  ینُُرمْءاَی  َلَصَو  ْدَق  ٍدایِز  ِْنب  ِهّللا 

ْتَرَّکَنَت ْدَق  اْینُّدلا  َّنِإَو  َنْوََرت ،  ْدَق  ام  ِْرمالا  َنِم  اِنب  َلََزن  ْدَـق  ُهَّنِإ   : )) َلاق َُّمث  ِْهیَلَع ،  یّلَـصَف  ُهَّدَـج  َرَکَذَو  ِْهیَلَع  یْنثَءاَو  ُهّللا  َدَـمَحَف  ِِهباحْـصَءا ،  یف 
ِّقَْحلا َیلِإ  َنْوََرت  الَءا  ِلیبَْولا .  یْعرَْملاَک  ٍْشیَع  ِسیْسَخَو  ِءانِْالا ،  َِۀبابَصَک  ٌَۀبابَص  ّالِإ  اْهنِم  َْقبَت  َْملَو  ًءاذِح ،  ْتَّرَمَتْساَو  اُهفوُْرعَم  ََربْدَءاَو  ْتَرَّیَغَتَو 

ّینِإَف اّقُِحم ،  ِهِّبَر  ِءاِقل  یف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ُْهنَع ،  یهانَُتی  ِلِطاْبلا ال  َیلِإَو  ِِهب ،  ُلَمُْعی  ال 

همجرت

رد هک  ّرح  شنزرس  تمالم و  رب  دوب  لمتشم  همان  نیا  دیسر و  یحایر  دیزی  نب  ّرح  هب  ماجرف  دب  دایز  نبا  همان  ماگنه  نآ  رد  دیوگ :  يوار 
تخـس و راربا  دّیـس  دـنزرف  رب  ار  راک  هک  هدومن  دـیکا  رما  همیمـض ،  تنعل  همان ،  نآ  رد  هدومن و  هحماسم  مالّـسلا ،  هیلع  ماـما  دـنزرف  رما 
 . دندیدرگ عنام  نتفر  زا  ار  وا  دنتفرگ و  راّرک  ردـیح  هدـید  رون  رب  هار  رـس  هرابود  دوخ  باحـصا  اب  ّرُح  سپ  دریگ .  راوشد  وا  رب  ار  لاجم 

کنیا نکل  و  یلب !  تشاد :  هضرع  ّرُح  مییاـمن ! ؟  لودـع  موسرم  هار  زا  يدرک  رما  ار  اـم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
 . مزرون فّلخت  شنامرف  زا  ات  هتشامگ  نم  رب  سوساج  مریگ و  تخس  ترضح  رب  ار  رما  هک  هدومن  مرومءام  هدیـسر و  نم  هب  هّللادیبع  همان 

باـنج نآ  دـیزی ،  نب  ّرُح  اـب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هملاـکم  زا  سپ  هک  هتفگ  نینچ  يوار  ّرُح  اـب  وـگتفگ  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ینارنخس 
ار شیوخ  راوگرزب  ّدـج  دروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  ءانث  دـمح و  طیارـش  دومن و  ادا  يا  هبطخ  باستنا  تداعـس  باحـصا  نایم  رد  تساخرب 
رب هک  ار  هچنآ  دییامن  یم  هدهاشم  قیقحت  هب  مدرم !  هورگ  يا  دومرف :  سپس  دومن  راثن  شترـضح  كاپ  ناور  رب  دودحمان  دورد  دوتـسب و 
 ، لباقم رد  هتفر و  سپ  زاب  نآ  تفرعم  یکین و  هدومن و  راکـشآ  ار  دوخ  يدـب  هتفریذـپ و  رییغت  راگزور  هک  یتسار  هب  هدـیدرگ و  لزان  ام 
زا تایح و  هناـمیپ  هترد  نآ  زا  يدرُد  رگم  هدـنامن  یقاـب  راـگزور  سءاـک  زا  تسا و  رارمتـسا  رب  ناباتـش و  يدارماـن  یماـک و  خـلت  هویش 

یمن یهن  لطاب  زا  يدَحَا  دراد و  یمن  لومعم  یسک  ار  قح  هک  دینیب  یمن  ایآ  هایگ ؛  بآ و  یب  راز  هروش  نیمز  راخ و  زجب  شیع  ناتسلگ 
! ؟  دیامن
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(55) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِهّللا ِلوُسَر  َْنباَی  ُهّللا - َكادَـه  انْعِمَـس -  ْدََـقل  َلاقَف :  ِْنیَْقلا ،  ُْنب  ُْریَهُز  َماقَف  اـمََرب . )) ّـالِإ  َنیِملاّـظلا  َعَم  َةاـیَْحلاَو  ًةَداعَـس  ّـالِإ  َتْوَْملا  يرَءا  ـال 
 ، یّلَجَْبلا ِِعفان  ُْنب  ُلالِه  َماقَو  يواّرلا :  َلاق  اهیف .  ِۀَـماقِْالا  یَلَع  َکَعَم  َضوُهُّنلا  اَنَْرثََّال  َنیدَّلَُخم  اهیف  اـّنُکَو  ًۀَِـیقاب  اْینُّدـلا  َِتناـک  َْولَو  َکََـتلاقَم ، 
 : َلاقَف ٍْریَـضُخ ،  ُْنب  ُْریَُرب  َماقَو  َلاق :  َكاداع .  ْنَم  يداُعنَو  َكالاو  ْنَم  یلاُون  انِِرئاَصبَو ،  اِنتاِّین  یلَع  ّانِإَو  اـنِّبَر ،  َءاـِقل  اـنْهِرَک  اـم  ِهّللاَو  َلاـقَف : 
َُّمث َلاق :  ِۀَمایِْقلا .  َمْوَی  انُعیفَش  َكُّدَج  ُنوُکَی  َُّمث  انُؤاضْعَءا ،  َکیف  َعَّطَقَتَف  َْکیَدَی  َْنَیب  َِلتاُقن  ْنَءا  اْنیَلَع  َِکب  ُهّللا  َّنَم  ْدََقل  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  ِهّللاَو 

ِمْوَْیلا ِیف  َِکلذ  َناک  َو  َءالَبْرَک .  َغََلب  یّتَح  يرْخُءا ،  ُهَنوُِریاُسیَو  ًةَرات  ُهَنوُعَنْمَی  َریسَْملا  َدارَءا  امَّلُک  َراسَو .  َبِکَرَو  َماق  مالّسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا  َّنِإ 
 . ِمَّرَحُْملا َنِم  یناّثلا 

همجرت

منیب یمن  ار  گرم  نم  هک  یتـسرد  هب  قح و  قیرط  هب  شراـگدرورپ  تاـقالم  هب  ددرگ  بغار  نم  ؤـم  هک  تسا  نیا  ّتیعـضو ،  نیا  هجیتـن 
رد مالّسلا  هیلع  ماما  باحـصا  زا  یعمج  ریهُز و  ینارنخـس  یتسـس .  یگنتلد و  ناراکمتـس إ ّال  اب  ار  یناگدنز  یتخبکین و  تداعـس و  رگم 
نآ هب  لد  شوگ  میدینـش و  ار  امـش  تاشیامرف  همه  ام  لوسر !  دـنزرف  يا  تشاد :  هضرع  تساـخرب و  ياـج  زا  نیق  نب  ریهُز  ماـگنه  نیا 
وت اب  ار  ندش  هتشک  هتبلا  نادیواج ،  نآ  رد  ام  يدوب و  هدنیاپ  ام  يارب  زا  ایند  هک  رگا  دراد .  میقتـسم  تیاده  هداج  رب  ار  وت  ادخ  میدرپس . 
مه یّلجب  عفان  نب  لاله  هک  هتفگ  يوار  نینچمه  تسین .  ییاقب  ار  ایند  هکنآ  ياج  هچ  میداد ،  یم  حـیجرت  ایند ،  یگـشیمه  یناگدـنز  رب 

تریـصب قداص و  ياـه  ّتین  رب  میناد و  یمن  دـنیاشوخان  ار  دوخ  راـگدرورپ  تاـقالم  اـم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومن :  ضرع  تساـخرب و 
 : تفگ تساخرب و  ياج  زا  ْریَـضُخ  نب  ریرب  هاگنآ  تنانمـشد .  اب  مینمـشد  تناتـسود و  اب  میتسود  میا ؛  هدـنیاپ  تباث و  شیوخ  هناصلخم 
رد دوش و  هراپ  هراپ  ام  ياضعا  میدرگ و  هتـشک  وت  لباقم  رد  هک  تسا  هدراذـگ  ّتنم  ام  رب  لاعتم  يادـخ  هک  قیقحت  هب  ِلوُسَر ! . . .  َْنباَـی 
 ، ناراثناج نارای و  زا  تاملک  نیا  عامتـسا  زا  سپ  بانج  نآ  تفگ :  يوار  دـشاب .  هدوب  ام  عیفـش  تمایق  زور  رد  وت  راوگرزب  ّدـج  ضوع 
نآ شباحـصا ،  ّرُح و  دـنارب ،  بکرم  تساوخ  هک  یفرط  ره  زا  دـیدرگ و  راوس  شیوخ  بَکْرَم  رب  تساراـیب و  اـبیز  تماـق  تساـخاپرب و 
زور نآ ،  دندیـسر و  البرک  نیمز  هب  هکنآ  ات  دوب  لاونم  نیمه  هب  دندوب و  یم  تباکر  مزالم  رگید  یهاگ  دندرک و  یم  تعنامم  ار  بانج 

مّرحم مود 

(56) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 : َلاق َُّمث  ِءالَْبلاَو .  ِبْرَْکلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَءا  ّینِإ  َّمُهّللَءا  مالّـسلا :  هیلع  َلاقَف  َءالَبْرَک .  َلیقَف :  ِضْرالا . )) ؟  ِهِذـه  ُمْسا  اَم   : )) َلاق اهَلَـصَو  اّمَلَف 
ُلوُسَر يّدَج  ینَثَّدَح  اذِهب  ِهّللاَو ،  انُهاهَو  انِرُوُبق ،  ُّلَحَم  ِهّللاَو  انُهاهَو  اِنئامِد ،  ُکَفْسَمَو  اِنلاحِر  ُّطَحَم  انُهاه  اُولِْزنَءا ،  ٍءالَبَو  ِبْرَک  ُعِضْوَم  اذه 

ٍّفُءا ُرْهَد  ای  ُلوُقَیَو :  ُهَْفیَـس  ُِحلْـصَی  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َسَلَجَو  ًۀَیِحان ،  ُُهبا  حْصَءاَو  ُّرُْحلا  َلََزنَو  اعیمَج ،  اُولَزَنَف  ِِهلآَو .  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ِهّللا 
َیلِإ َدْعَْولا  َبَْرقَءا  ام  ِلیبَس  ُِکلاس  ٍّیَح  ُّلُکَو  ِلیدَْبلِاب  ُعَنْقَی  ُرْهَّدلاَو ال  ِلیتَق  ٍبِحاصَو  ٍِبلاط  ْنِم  ِلیصالاَو  ِقارْشِْالِاب  ََکل  ْمَک  ِلیلَخ  ْنِم  ََکل 

ِلیلَْجلا َیلِإ  ُْرمالا  اَمَّنِإَو  ِلیحَّرلا 

البرک www.Ghaemiyeh.comهمانگوس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


همجرت

یم هانپ  وت  هب  ادنوادخ !  دومرف :  تسا .  البرک  نیمز  نیا  هک  دنتشاد  هضرع  تسیچ ؟  نیمز  نیا  مان  دومرف :  دیـسر ،  البرک  هب  نوچ  دوب و 
دیوش هدایپ  اِنئامِد ؛ )) ُکَفْـسَمَو  اِنلاحِر  ُّطَحَم  اـنُهاه  اُولِْزنا ،   . )) تسا ـالب  برک و  نیا  دومرف :  نآ  زا  سپ  ءـالب . ))  )) و بْرَک ))   )) زا مرب 

ارم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مّدج  ام .  هاگمارآ  تساجنیا  ام ؛  ياهنوخ  ندش  هتخیر  ناکم  ام و  ياهراب  نداتفا  لحم  تساجنیا  هک 
اب ّرُح  دندمآ و  دورف  دوخ  ياهبَکْرَم  زا  یگمه  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  هتخاس . . .  هاگآ  هعقاو  نیا  زا 

حالصا ار  دوخ  ریشمش  هک  تسشنب  نیمز  يور  رب  ُمالَّسلاَو -  ُةالَّصلا  ِْهیَلَع  نامولظم -  دّیس  بانج  دنتفرگ و  لزنم  يرانک  رد  زین  شباحصا 
یتسود دـب  هچ  ار ،  وت  رم  داب  ّفُا  راـگزور !  يا  ِلـیلَخ ؛ )) . . .  نِم  َکـَل  ٍّفُءا  ُرْهَد  اـی   : )) دومرف همزمز  ار  راعـشا  نیا  دـیامن و  هداـمآ  و 

رب هک  ییاهالب  رد  راگزور  يدـیناسر و  لتق  هب  ار  شیوخ  نابحاصم  ناـبلاط و  هک  ناـهاگماش  ناهاگحبـص و  رد  وت  هک  رایـسب  هچ  یتسه 
انف راد  نیا  زا  ندومن  چوک  هدعو  رایسب  هچ  تسا  راپـسهر  ار  گرم  لیبس  هدنز  ره  تسین و  یـضار  عناق و  یلدب  هب  دوش  یم  لزان  صخش 

 . تسا لیلج  دنوادخ  يوس  هب  یسک  ره  رما  تیاهن  هک  تسین  نیا  زجب  هدش و  کیدزن 

(57) یبرع نتم 

یبرع نتم 

(( ُهاتْخُءا ای  ْمَعَن   : )) َلاقَف ِْلتَْقلِاب .  َنَْقیَءا  ْدَق  ْنَم  ُمالَک  اذه  یخَءا  ای  َْتلاقَف :  َِکلذ ،  مالّسلاامهیلع  َۀَمِطاف  ُْتِنب  ُبَْنیَز  ْتَعِمَـسَف  يواّرلا :  َلاق 
 : يداُنت ُمُوْثلُک  ُّمُءا  ْتَلَعَجَو  َبُویُْجلا .  َنْقَقَشَو  َدوُدُْخلا ،  َنْمََطلَو  ُةَوْسِّنلا ،  یََکبَو  َلاق :  ُهَسْفَن .  ُْنیَسُْحلا  ََّیلِإ  یْعنَی  ُهالْکَثاو ،  ُبَْنیَز :  َْتلاقَف  . 
 ! ُهاتْخُءا ای   : )) اَهل َلاقَو  مالّسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َّنُهاّزَعَف  َلاق :  ِهّللا .  ِْدبَع  ابَءا  ای  َكَدَْعب  ُهاتَعیـضاو  ُهاْنیَـسُحاو  ُهاخَءااو  ُهاّمُءااو  ُهاِّیلَعاو  ُهادَّمَُحماو 

ٍمُوْثلُک َُّما  ای  ُهاتْخُءا  ای   : )) َلاق َُّمث  َنوُِکلْهَی . )) ِۀَّیِرَْبلا  ِعیمَجَو  َنُوتوُمَی ،  ْمُهُّلُک  ِضْرالا  َلْهَءاَو  َنُونْفَی ،  ِتاومَّسلا  َناّکُس  َّنِإَف  ِهّللا ،  ِءازَِعب  ْيَّزَعَت 
َّیَلَع َْنلُقَت  الَو  اهْجَو  َّیَلَع  َنْشِمَْخت  الَو  اْبیَج  َّیَلَع  َنْقُقْـشَت  الَف  ُْتِلُتق  اَنَءا  اذِإ  َنْرُْظنُءا  ُبابُر ،  ای  ِْتنَءاَو  ُۀَـمِطاف ،  ای  ِْتنَءاَو  ُبَْنیَز ،  ای  ِْتنَءاَو  ، 

(( . ارْجَه

همجرت

نانخس نیا  تشاد :  هضرع  دینش ،  دوخ  ردارب  زا  ار  تاملک  نیا  مالّسلااهیلع ،  ارهز  همطاف  رتخد  نوتاخ  بنیز  همّرکم  ایلع  هک  هتفگ  يوار 
لتق رد  مه  نم  رهاوخ ،  يا  تسا !  نینچ  یلب  دومرف :  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دراد .  شیوخ  ندش  هتـشک  هب  نیقی  هک  تسا  یـسک  ِنآ  زا 
یم نم  هب  ار  نتشیوخ  گرم  ربخ  هتفرگرب و  یناگدنز  زا  لد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دروآ  رب  ُهالْکَثا  دایرف و  هردخم  نآ  منیقی .  رب  دوخ 

بانج دـندومن و  هراـپ  اـهنابیرگ  دـندز و  تروص  هب  همطل  دـنداتفا و  ملا  هیرگ و  هب  یگمه  هبترم  کـی  مرح  ناـنز  دـیوگ :  يوار  دـهد . 
نیا و  میریگرب .  ّتلذم  كاخ  ردنا  يراوخ  هب  هّللادـبعابا  يا  وت  زا  دـعب  ام  هک  ُهانَـسَحاو )) ُهاّیلَع ،  او  ُهادَّمَُحم ،  او   )) دروآرب دایرف  موثلکُّما 

بادآ هب  رهاوخ !  يا  دومرف :  یم  داد و  یم  يرادلد  ار  شیوخ  رهاوخ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیوگ :  يوار  دنتفگ .  یم  نانخـس  هنوگ 
همه نیمز  لها  دندرگ و  یم  یناف  یلعا ،  توکلم  نانکاس  هک  یتسرد  هب  زاس ؛  شیوخ  راعش  ار  يرابدرب  هتساریپ  شاب و  هتـسارآ  ییادخ 

بنیز وت  و  موثلکُّما ،  مرهاوخ  يا  دومرف :  سپـس  دوب .  دنهاوخ  كاله  ضرعم  رد  یتسه  ناهج  تاقولخم  همه  قلخ و  عیمج  دنریم و  یم 
دیشارخم نم  گرم  رب  تروص  دینکن و  هراپ  نابیرگ  هک  راهنز  موش ،  هتـشک  نم  نوچ  هک  دییامن  رظن  بابَر !  يا  وت  همطاف و  يا  وت  مه  و 

 . دیئوگن هدوهیب  نخس  و 
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(58) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُّرَُجت ًةَرِساح  ْتَجَرَخ  ِتانَْبلاَو - ِءاسِّنلا  َعَم  ًةَدِرَْفنُم  َرَخآ  ٍعِضْوَم  یف  َْتناکَو  ِتاْیبالا -  َنوُمْضَم  ْتَعِمَس  اَّمل  َبَْنیَز  َّنَءا  َرَخآ :  ٍقیرَط  ْنِم  َِيُورَو 
 ، یـضَتْرُْملا ُِّیلَع  یبَءاَو  ِءارْهَّزلا ،  ُۀَـمِطاف  یّمُءا  َْتتاـم  َمْوَْیلا  َةاـیَْحلا ،  ینَمِدـْعَءا  َتْوَْملا  َْتَیل  ُهـالْکَثاو ،  َْتلاـقَو :  ِْهیَلَع  ْتَفَقَو  یّتَح  اـَهبَْوث ، 
(( ُناْطیَّشلا ِکَْملِح  َّنَبَهْذَی  ُهاتْخُءا ال  ای   : )) َلاقَو اْهَیلِإ  مالّسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َرَظَنَف  َنیقاْبلا .  َلاِمثَو  َنیِضاْملا  َۀَفیلَخ  ای  ُّیِکَّزلا ،  ُنَسَْحلا  یِخَءاَو 

َْتلاقَف َماَنل . )) اطَْقلا  َكُِرت  َْول   : )) َلاق َُّمث  ِعُومُّدلِاب ،  ُهاْنیَع  ْتَقَرَقَْرتَو  ُهَتَّصُغ  َّدَرَف  ُءادِْفلا .  ََکل  یسْفَن  ُلَتُْقتَسَءا ؟  یّمُءاَو  َْتنَءا  یبَءِاب  َْتلاقَف :  . 
 . اْهیَلَع ًۀَّیِـشْغَم  ْتَّرَخَو  ُْهتَّقَـشَف  اِهْبیَج  یلِإ  ْتَوْهَءا  َُّمث  یـسْفَن ،  یلَع  ُّدَـشَءاَو  یْبلَِقل  ُحَْرقَءا  َِکلذَـف  اباِصتْغِإ ،  َکَسْفَن  ُبِصَتْغَتَفَءا  ُهاتَْلیَو ،  اـی  : 

 ، ْتَقافَءا یّتَح  َءاْملا  اَهِهْجَو  یلَع  َّبَصَف  مالّسلا  هیلع  َماقَف 

همجرت

نآ نوچ  دـندوب و  هتـسشن  يا  هشوگ  رد  نارتخد  نانز و  ریاس  اب  نوتاخ  بنیز  همرکم  ایلع  هک  هدـش  دراو  قیرط  نیا  هب  رگید  تیاور  رد  و 
نیمز يور  رب  ار  دوخ  سابل  تشادن  رـس  رب  هعنقم  هک  یتلاح  رد  دمآ  نوریب  رایتخا  یب  دینـش  دوخ  ردارب  زا  ار  تایبا  نیا  نومـضم  هردخم 

دیسر و یم  نم  گرم  شاک  يا  ینعی  َْتَیل ؛ )) . . .  ُهالْکَثاو   : )) دروآرب دایرف  داتسیاب و  مالّسلا  هیلع  ماما  رس  يالاب  رب  هکنآ  ات  دیـشک  یم 
هیلع یبتجم  نسح  مردارب  یـضترم و  یلع  مردـپ  ارهز و  همطاـف  مرداـم  منک  یم  ساـسحا  هک  تسا  زورما  دـش !  یم  ماـمت  نم  یناگدـنز 

دومرف هدهاشم  لاح  نیا  هب  ار  دوخ  رهاوخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  ناگدنام !  یقاب  هانپ  ناگتفر و  نیشناج  يا  دنتفر ؛  ایند  زا  مالّسلا 
هـضرع همّرکم  نآ  دربـن .  ار  وت  يراـبدرب  ملح و  ناطیـش ،  شاـب  بقارم  زیزع !  رهاوخ  يا  دومرف :  دوـمن و  هرّدـخم  نآ  بناـج  هب  يرظن  : 

وا كرابم  نامشچ  دیـشک و  رد  هودنا  زا  مد  هودنا ،  مغ و  همه  اب  مولظم  ماما  نآ  سپ  دش ؟  یهاوخ  هتـشک  ایآ  تیادف ،  هب  مناج  تشاد : 
باوخ هب  هتبلا  دندراذگ  یم  شیوخ  لاح  هب  ار  اطق )) غرم   )) رگا ینعی  َماَنل ؛ )) اطَْقلا  َكُِرت  َْول   : )) دومرف ار  لثم  نیا  دیدرگ و  کشا  زا  رپ 

هب ار  دوخ  انامه  ردارب ،  ُهاتَْلیَو !  ای  هک  دروآرب  دایرف  دمآ و  رد  هیرگ  هب  دینش  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  مالک  نیا  یتقو  نوتاخ  بنیز  تفر .  یم 
یم ارم  لد  رتشیب  نخس  نیا  کنیا  يا .  هدش  سویءام  شیوخ  یناگدنز  زا  انامه  هریت ؛  ار  شیوخ  زور  یتفای و  روهقم  هریچ  مصخ  گنچ 

 . داتفا رد  يور  رب  شوه  یب  ات  دومن  قش  نابیرگ  هدروآ  رد  تسد  سپس  دشاپ .  یم  نوزفا  مخز  رب  کمن  دشارخ و 

(59) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِلْمَِحل ابَبَـس  َنوُکَی  ْنَءا  ُنِکُْمی  ّمِمَو ا  َنیعَمْجَءا .  ْمِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَـص  ِهِّدَـجَو  ِهیبَءا  ِتْوَِمب  َۀَبیـصُْملا  اَهَرَّکَذَو  ِهِدـْهُِجب  مالّـسلا  هیلع  اـهاّزَع  َُّمث 
ْتَذَْـفنَءا ْدَـق  ُهّللا - ُهَنََعل  َۀَـیِواعُم -  ُْنب  ُدـیزَی  َناک  ِدالِْبلا  َنِم  اهِْریَغ  َْوءا  ِزاـجِْحلِاب  َّنُهَکََرت  َْول  ُهَّنَءا  ِِهلاـیِِعلَو :  ُهَعَم  ِهِمَرَِحل  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا 

 - مالّـسلا هیلع  ُعَنَتُْمیَو  ِةَداهَّشلاَو ،  ِداهِْجلا  َنِم  مالّـسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا  ُعَنْمَی  ام  ِلامْعالا  َئِّیَـسَو  ِلاصیتْسِْالا  َنِم  َّنِِهب  َعَنَـصَو  ِْهَیلِإ ،  َّنُهَذُـخْءاَِیل 
 . ِةَداعَّسلا ِتاماقَم  ْنَع  َّنَُهل - َۀَیِواعُم  ِْنب  َدیزَی  ِذْخَءِاب 

همجرت
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دـهج و لامک  اب  دـیدرگرب و  هقافا  لاـح  هب  اـت  دیـشاپ  وا  تروص  رب  بآ  دروآ و  شوه  هب  ار  رهاوخ  هک  تساـخرب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  سپ 
وا دای  هب  ار  رادقم  یلاع  دج  تافو  راوگرزب و  ردپ  تداهش  تبیـصم  داد و  دنپ  دومرف و  هظعوم  ار  وا  داد و  یم  یّلـست  ار  رهاوخ  شـشوک 

ءادهـشلادیس ترـضح  هکنآ  يارب  زا  دشاب  هدوب  ببـس  ناوت  یم  هک  يروما  هلمج  زا  َنیعَمْجَءا .  ْمِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاَوَلَـص  دبای .  یلـست  ات  دروآ 
نآ یکی  دـشاب  هدروآ  الب  رپ  يالبرک  هب  دوخاب  ار  دوخ  رَهْطَءا  ترتع  رّهطُم و  مرح  مالّـسلا  هیلع  مولظم  ماـما  ءاـیقتا  رورـس  مالّـسلا و  هیلع 

 ، دـیدرگ یم  قافنرپ  قارع  هجوتم  دوخ  تشاذـگ و  یم  زاب  دالب  ریاس  زا  زاجح  ریغ  رد  ای  زاجح  رد  ار  تیب  لها  بانج  نآ  رگا  هک  تسا 
هب راربَا ،  دّیس  ترتع  اب  رادرک  راتفر و  ءوس  تایاهن و  یب  تامدص  دنیامن و  ناشلاصیتسا  هک  دومن  یم  رّرقم  ار  دوخ  ناگتشامگ  دیلپ  دیزی 
زا تداهش  تداعس  كرد  داهج و  زوف  هطـساو  نیا  هب  تشاد و  یم  ذوخءام  ار  مَُما  دّیـس  تیب  لها  مرتحم و  مرح  هدرپارـس  دنروآ و  ياج 
امَو ِلاتِْقلا  ِلاَح  ِفْصَو  یف  یناّثلا  ُکَلْـسَْملا  دوب .  رودـقم  ریغ  هیلاع  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  ار  ترـضح  نآ  روسیم و  ریغ  دابِع  ماما  نآ  يارب 

ِلاْحلا َْکِلت  ْنِم  ُبُْرقَی 

شیافو اب  نارای  مالّسلا و  هیلع  ماما  تداهش  اروشاع و  ثداوح  زا  شرازگ  مود :  کلسم 

(1) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َرَمُع ْنِم  يرَتْشاَو  ُهوُعاطَءاَف ،  ُهَمْوَق  َّفَخَتْـساَو  ُهوُعَبَّتَءاَف ،  مالّـسلا ،  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِلاِتق  یلِإ  َُهباحْـصَءا  ٍدایِز  ِْنب  ِهّللا  ُْدیَبُع  َبَدَنَو  يواّرلا :  َلاق 
ٍدایِز ُْنبا  ُهَعَْبتَءاَو  ٍسِراف ،  ِفالآ  ِۀََـعبْرَءا  یف  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِلاتِِقل  َجَرَخَو  ُهاّبَلَف .  ِبْرَْحلا  ِۀَـی  ـالَو  یلِإ  ُهاـعَدَو  ُهاْینُدـِب  ُهَتَرِخآ  ٍدْعَـس  ِْنب 
یّتَح مالّسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  اوُقَّیَضَف  ٍسِراف .  َْفلَءا  َنوُرْشِع  ِمَّرَحُْملا  َنِم  َنْوَلَخ  ٍلاَیل  ِّتِس  یلِإ  ُهَْدنِع  ْتَلَماکَت  یّتَح  ُهّللا ،  ُمُهَنََعل  ِرِکاسَْعلِاب 

 . ِِهباحْصَءا ْنِمَو  ُشَطَْعلا  ُْهنِم  َلان 

همجرت

نآ نوخو  دـنزیتس  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  مشچ  رون  اب  هک  دوشگرب  شیوخ  باحـصا  توعد  هب  نابز  هّللادـیبع  دـیوگ :  يوار 
رد هک  دومن  بلط  دوخ  موق  زا  دودرم  ناطیـش  نآ  دنداهن و  شوگ  رد  شنامرف  هقلح  دندرک و  تعباتم  زین  ناداهندب  نآ  دنزیرب .  ار  مولظم 

راکنایز نآ  دنداد و  شنامرف  هب  رـس  دنداهن و  هدید  رب  تعاطا  تشگنا  زین  نانید  یب  نآ  دنیادزب .  رطاخ  زا  رابغ  گنز  دنیآ و  رد  شتعاط 
تخودـنایب ار  ير  تلایا  ناـمرف  تخورف و  اـیند  هب  نید  مه  راـکبان  راّدَـغ  نآ  دـش .  رادـیرخ  دوخ  ياـیند  هب  ار  ترخآ  راـکهبت ،  رمع  زا 

ار ینطاـب  رفک  تفگب و  یکّیبـل  زین  دعـس  رمع  دنکـشب ،  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ادـخ و  دـهع  دـنک و  رکـشل  ریما  هـک  شتـساوخ 
 . دیدرگ مّمصم  ار  راّرک  ردیح  هدید  رون  راربا و  دّیس  دنزرف  گنج  دمآ و  نوریب  هفوک  زا  راوخنوخ  رکشل  رازه  راهچ  اب  تفهن .  تسناوتن 

هراوس رازه  تسیب  مارحلا  مّرحم  مشش  زور  رد  هکنآ  ات  دومن  هناور  داینبدب  نآ  لابند  هب  رکشل  زا  سپ  رکشل  دایز  نب  هّللادیبع  نآ ،  زا  سپ 
دوخ و رب  یگنـشت  هک  يّدح  هب  اتدـنتفرگ  گنت  مالّـسلا  هیلع  مولظم  نیـسح  رب  ار  راک  دـندمآ و  عمج  البرک  رد  نیئآ  دـب  نید  یب  رکـشل 

 . تفای الیتسا  شباحصا 

(2) یبرع نتم 

یبرع نتم 
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ُْنبا َْتنَءا  ْمَعَن ،  َّمُهّللَءا  اُولاق :  ینَنُوفِْرعَت . )) ؟  ْلَه  َهّللا  ُمُکُدُْشنُءا   : )) َلاقَف ِِهتْوَص ،  یلْعَءِاب  يدانَو  ِهِْفیَس  ِِمئاق  یلَع  یکَّتَءاَو  مالّسلا  هیلع  َماقَف 
 : َلاـق ْمَعَن .  َّمُهّللَءا  اُولاـق :  هلآ . )) ؟  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ُلوُـسَر  يّدَـج  َّنَءا  َنوُـمَْلعَت  ْلَـه  َهّللا  ُمُکُدُْـشنُءا   : )) َلاـق ِهِْطبِـسَو .  ِهـّللا  ِلوُـسَر 
َْنب َِیلَع  یبَءا  َّنَءا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا  ُمُکُدُْشنُءا   : )) َلاق ْمَعَن .  َّمُهّللَءا  اُولاق :  ٍدَّمَُحم . )) ؟  ُْتِنب  َۀَـمِطاف  یّمُءا  َّنَءا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا  ُمُکُدُْـشنُءا  ))

؟  امالْـسِإ ِۀَّمُْالا  ِهِذه  ِءاِسن  ُلَّوَءا  ٍِدْلیَوُخ  َْتِنب  َۀَجیدَخ  یتَّدَـج  َّنَءا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا  ُمُکُدُْـشنُءا   : )) َلاق ْمَعَن .  َّمُهّللَءا  اُولاق :  ٍِبلاط . )) ؟  یبَءا 
 . ْمَعَن َّمُهّللَءا  اُولاق :  (( . 

همجرت

نیا دنلب  زاوآ  هب  دومن و  دوخ  ریـشمش  همئاق  رب  هیکت  تساخاپرب و  مولظم  ماما  نآ ،  زا  سپ  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ینارنخـس  نیتسخن 
نآ باوج  رد  دـیتسه ؟  نم  قح  هب  فراـع  دیـسانش و  یم  ارم  اـیآ  مهد ،  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  مدرم !  يا  دومرف :  ادا  ار  تاـملک 

سپ تسا .  ربمغیپ  رتخد  هک  لوتبلا  نیع  ةرق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دـنزرف  ییوت  میـسانش ،  یم  ار  وت  یلب  دـنتفگ :  یگمه  بانج 
راگدرورپ ِلوسر  نم  راوگرزب  ّدج  هک  دیناد  یم  ایآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  دومرف :  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج .  نآ  ْطبِـس  ییوت 

نم هّدج  هک  دیناد  یم  ایآ  دنگوس ،  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماما  میناد !  یم  هک  تسا  دـهاش  ادـخ  دـنتفگ :  تسا ؟  نایملاع 
دنتفگ دومن ؟  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  راتخم  دمحا  قیدصت  رایتخا و  ار  مالـسا  هک  تُّما  نیا  رد  دوب  ینز  لّوا  وا  تسا و  دْلیَوُخ  تنب  هجیدخ 
مردپ يومع  ءادهشلادیس  هزمح  هک  دیناد  یم  ایآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماما  میناد !  یم  هک  یهاوگ  وت  ایادخ  : 

 ! میناد یم  مه  ار  نیا  هک  يدهاش  ایادخ  دنتفگ :  تسا ؟  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

(3) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َّنَءا َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا  ُمُکُدُْـشنُءا   : )) َلاق ْمَعَن .  َّمُهّللَءا  اُولاـق :  یبَءا . )) ؟  ُّمَع  ِءادَـهُّشلا  َدِّیَـس  َةَزْمَح  َّنَءا  َنوُمَْلعَت  ْلَـه  َهّللا  ُمُکُدُْـشنُءا   : )) َلاـق
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ُْفیَـس  اذه  َّنَءا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا  ُمُکُدُْشنُءا   : )) َلاق ْمَعَن .  َّمُهّللَءا  اُولاق :  یّمَع . )) ؟  ِۀَّنَْجلا  ِیف  َراّیَّطلا  َرَفْعَج 

. )) ؟  اهُِسبال اَنَءا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللا  ِلوُسَر  ُۀَمامِع  ِهِذه  َّنَءا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا  ُمُکُدُْشنُءا   : )) َلاق ْمَعَن .  َّمُهّللَءا  اُولاق :  ُهُدِّلَقَتُم . )) ؟  اَنَءا 
اْملِح ْمُهَمَظْعَءاَو  اْملِع  ْمُهَمَلْعَءاو  امالْـسِإ  ِساّنلا  ُلَّوَءا  َناک  مالّـسلا  هیلع  اـِّیلَع  َّنَءا  َنوُمَْلعَت  ْلَـه  َهّللا  ُمُکُدُْـشنُءا   : )) َلاـق ْمَعَن .  َّمُهّللَءا  اُولاـق : 

ُدوُذَـی ِضْوَْحلا ،  ِنَع  ُدـِئاّذلا  ِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَـص  یبَءاَو  یمَد  َنوُّلِحَتْـسَت  َِمبَف   : )) َلاق ْمَعَن .  َّمُهّللَءا  اُولاق :  ٍۀَـنِمُْؤمَو . )) ؟  ٍنِمُْؤم  ُّلُک  ُِّیلَو  ُهَّنَءاَو 
. )) ! ! ؟  ِۀَمایِْقلا َمْوَی  یبَءا  ِدَِیب  ِدْمَْحلا  ُءاِولَو  ِءاْملا ،  یَلَع  ُرِداّصلا  ُریعَْبلا  ُداُذی  امَک  الاجِر  ُْهنَع 

همجرت

؟  تسا نم  يومع  تشرس ،  ربنع  تشهب  رد  راّیط  رفعج  هک  دیناد  یم  ایآ  مهد ،  یم  مسق  ادخ  هب  ار  امش  دومرف :  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ادخ هب  ار  امـش  دومرف :  زادرپ ،  متـس  هورگ  نآ  هب  زاین  یب  دنوادخ  هدیزگرب  ماما  نآ  زاب  تسا !  نینچ  هک  میناد  یم  ام  ادـنوادخ  دـنتفگ : 
ماما میناد !  یم  مه  ار  نیا  ادخ  هب  یلب ،  دنتفگ :  تسا ؟  راربَا  دّیس  ریشمش  نامه  ما  هتسب  نایم  رد  هک  يریشمش  نیا  دیناد  یم  هک  دنگوس 
هّللا یّلـص  راتخم  دمحا  همامع  نامه  تسا  نم  رـس  رب  هک  يا  همامع  هک  دیراد  عالطا  مسق ،  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
یلع تیالو  هاش  دیناد  یم  هک  ادخ  هب  دومرف :  ترـضح  میناد !  یم  مه  ار  نیا  هک  ادخ  هب  دـنتفگ :  تسا ؟  راگدرورپ  لوسر  هلآ و  هیلع و 
همه زا  شملح  هجرد  الاو و  شملع  هیاپ  هک  سک  نآ  تسا  وا  دومن و  ماـنَا  دّیـس  زا  مالـسا  توعد  لوبق  هک  دوب  یـسک  لوا  مالّـسلا  هیلع 
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مالّـسلا هیلع  هّللادـبعابا  میناد !  یم  مه  ار  تلیـضف  نیا  هک  ادـخ  هب  دـنتفگ :  هنم ؟  ؤم  نم و  ؤم  ره  ّیلو  تسوا  تسا و  یلْعَا  عَـفْرَا و  سک 
دهاوخ رود  رثوک  ضوح  زا  ار  ینامدرم  زیخاتسر  زور  رد  مردپ  هکنآ  لاح  دیدرمـش و  لالح  ارم  نوخ  نتخیر  تهج  هچ  هب  سپ  دومرف : 

 . تسوا تسد  هب  زور  نآ  رد  دمح  ءاولو  دننارب  بآ  ِرس  زا  ار  نارتش  هکنانچ  دومن 

(4) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُبَْنیَز ُُهتْخُءاَو  ُُهتاَنب  َعِمَـسَو  َۀَـبْطُْخلا  ِهِذـه  َبَطَخ  اّمَلَف  اناشْطَع ! ! !  َتْوَْملا  َقوُذـَت  یّتَح  َکی  كِرات  ُْریَغ  ُنَْحنَو  ُهَّلُک  َِکلذ  اـنِْملَع  ْدَـق  اُولاـق : 
َّنَُرثْـکََیل يرْمَعَلَف  َّنُهاتِّکَـس   : )) اـمَُهل َلاـقَو  ُهَْنبِإ  اـِّیلَعَو  َساـّبَْعلا  ُهاـخَءا  َّنِْهَیلِإ  َهَّجَوَـف  َّنُُهتاوْـصَءا .  ْتَعَفَتْراَو  َنْـمََطلَو  َْنبَدـَنَو  َنـْیََکب  ُهَمـالَک 

اُوبِکَرَف ِلامْهِْالاَو ،  ِریخْءاَّتلا  َنِم  ُهُرِّذُـحَیَو  ِلاتِْقلا ،  ِلیْجعَت  یلَع  ُهُّثِحَی  ٍدْعَـس  ِْنب  َرَمُع  یلَع  ِهّللا  ِدـْیَبُع  ُباتِک  َدَرََوو  يواّرلا :  َلاـق  َّنُهُؤاـُکب . ))
َلاقَف ُناْمثُعَو ؟  ُساّبَْعلاَو  ُرَفْعَجَو  ِهّللا  ُدـْبَع  یتْخُءا  ُوَنب  َْنیَءا  يدانَف :  ُهّللا - ُهَنََعل  ِنَشْوَْجلا -  ِيذ  ُْنب  ُرْمِـش  َلَْبقَءاَو  مالّـسلا .  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َوَْحن 

 ، َنُونِمآ ُْمْتنَءا  یتْخُءا  یَنب  ای  َلاقَف :  َُکنْءاَش ؟  ام  َُهل :  اُولاقَف  ْمُِکلاوْخَءا . )) ُضَْعب  ُهَّنِإَف  اقِـساف ،  َناـک  ْنِإَو  ُهُوبیجَءا   : )) مالّـسلا هیلع  ُْنیَـسُْحلا 
 . َۀَیِواعُم َْنب  َدیزَی  َنینِمْؤُْملاِریِمَءا  َۀَعاط  اُومِْزلَءاَو  ِْنیَسُْحلا ،  ُمُکیخَءا  َعَم  ْمُکَسُْفنَءا  اُوُلتْقَت  الَف 

همجرت

تبرـش ماک  هنـشت  هکنآ  اـت  میراد  یمن  رب  وت  زا  تسد  نیا  دوجو  اـب  میراد و  رارقا  ملع و  اـهنآ  رب  يدرمـش  هک  لـیاضف  نیا  همه  دـنتفگ : 
وا مالک  عامتسا  شنارتخد  نارهاوخ و  دومن  مامتا  ار  شیوخ  هبطخ  ناج ،  سنا و  ماما  نآ  نامولظم و  دّیس  نآ  نوچ  یـشچب ؟ !  ار  گرم 

ردارب مالّـسلا  هیلع  ماما  دندومن .  دنلب  هلان  هب  اهادص  دـنتخاون و  دوخ  تروص  هب  یلیـس  دـندروآرب و  هبدـن  هیرگ و  هب  اهادـص  دـندرک ،  ار 
مدوخ ناج  هب  دییامن ،  تکاس  ار  ناشیا  دومرف :  داتسرف و  مرح  لها  يوس  هب  ار  مالّـسلاامهیلع  ربکا  یلع  شدنزرف  سابع و  ترـضح  دوخ 

دایز نب  هّللادیبع  نامرف  دیوگ :  يوار  نیعل  رمش  هب  مالّسلا  هیلع  سابع  نکشنادند  باوج  دنراد .  شیپ  رد  رایسب  ياه  هیرگ  اهنآ  هک  مسق 
 . لامها ریخءات و  زا  دوب  هداد  میب  لاتق و  رد  لیجعت  هب  هدومن  یم  صیرحت  ار  وا  هک  دیـسر  نومـضم  نیا  هب  سحن ،  دعـس  نبرمع  هب  دـیلپ 
هک داد  رد  ادن  نَِتف ،  لها  رورس  نآ  نشوجلا ،  يذرمش  دندروآ و  ناج  سنا و  ماما  بناج  هب  ور  نامیا ،  یب  نآ  رما  هب  ناطیش  رکـشل  سپ 

نیا باوج  دومرف :  شیوخ  یمارگ  ناردارب  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامثع ؟  و  سابع ،  رفعج ،  هّللادبع ،  نم :  ناگدازرهاوخ  دنیاجک 
 ، راّدـغ رفاک  نآ  هب  راّرک  ردـیح  دـنمورب  ناناوج  نآ  تسامـش .  ياه  یئاد  هرمز  زا  یلو  تسا  نید  یب  قساـف و  وا  هچرگ  دـیهدب  ار  یقش 

دیـشاب و تحار  هب  ناما  دهم  رد  امـش  مرهاوخ !  ناگدـیدرون  يا  تشاد :  هضرع  راکبان  نوعلم  نآ  تسا ؟  راک  هچ  ام  اب  ار  وت  دـندومرف : 
 . دیهرب تمالس  هب  ات  دیشاب  نینم ) ! ؟ (  ؤملاریما  دیلپ  دیزی  تعاط  دیق  مزتلم  دیهدن و  نتشک  هب  نیسح ،  ناتردارب  اب  ار  دوخ 

(5) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َۀَمِطاف َْنب  َْنیَسُْحلا  اَنَدِّیَسَو  اناخَءا  َكُْرتَن  ْنَءا  انُْرمَْأتَءا  ِهّللا ،  َّوُدَع  ای  َِکنامَءا  ْنِم  ِِهب  َْتئِج  ام  َنُِعلَو  َكادَی  ْتَّبَت  ٍِّیلَع :  ُْنب  ُساّبَْعلا  ُهادانَف  َلاق : 
َصْرِح مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َيءاَر  اَّملَو  يواّرلا :  َلاق  ابِـضْغُم .  ِهِرَکْـسَع  یلِإ  ُرْمِّشلا  َعَجَرَف  َلاق :  ِءانَعُّللا .  ِدالْوَءا  ِءاـنَعُّللا  ِۀَـعاط  یف  َلُخْدـَنَو 
ْلَْعفاَف ِموَْیلا  اَذه  یف  اّنَع  ْمُهَفِرْصَت  ْنَءا  َْتعَطَتْسا  ِنِإ   : )) ِساّبَْعلا ِهیخَِال  َلاق  ِلاقَْملاَو  ِلاعِْفلا  ِظِعاوَْملِاب  ْمِهِعاِفْتنا  َۀَِّلقَو  ِلاتِْقلا  َلیْجعَت  یلَع  ِمْوَْقلا 

ُْنب ُرَمُع  َفَّقَوَتَف  َِکلذ ،  ُساّبَْعلا  ُمَُهلَءاَسَف  يواّرلا :  َلاق  ِِهباتِک . )) َةَوِالتَو  َُهل  َةالَّصلا  ُّبِحُءا  ّینَءا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإَف  ِۀَْلیَّللا ،  ِهِذه  یف  انِّبَِرل  یّلَُصن  انَّلََعل  ، 
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 ، ٍدَّمَُحم ُلآ  ْمُهَو  َْفیَکَف  ْمُهاْنبَجََال ،  َِکلذ  َْلثِم  اُولَءاَسَو  ِمَْلیَّدـلاَو  ِكْرُّتلا  َنِم  ْمُهَّنَءا  َْول  ِهّللاَو  يدـَْیبُّزلا :  جاّـجَْحلا  ُْنب  وُرْمَع  َُهل  َلاـقَف  ٍدـْعَس . 
 . َِکلذ یلِإ  ْمُهُوباجَءاَف 

همجرت

ار ام  ادخ ؛  نمشد  يا  ارت !  همانناما  رم  دانک  تنعل  ادخو  داب  هدیرب  تتسد  هک  دروآرب  دایرف  دیلپ ،  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  سابع  ترضح  سپ 
يوار میشاب ! ؟  نانیعل  دالوا  نانیعل و  تعاط  هدنبو  میراذگباو  ار  مالّـسلاامهیلع  همطاف  دنزرف  نیـسح  دوخ  دّیـس  ردارب و  هک  ینک  یم  رما 
يوس هب  تشگزاب  تفاتش و  نایرکشل  بناج  هب  كانمشخ  كوخ  دننام  ماما ،  دنزرف  زا  مالک  نیا  عامتـسا  زا  سپ  كاب  یب  رمـش  دیوگ : 

هک دنا  صیرح  رثا  تواقش  رکشل  هک  دومن  هدهاشم  مالّسلا ،  هیلع  نیسح  مانَا ،  دّیـس  دنزرف  نآ  نوچ  دیوگ :  يوار  دومن .  دوخ  ياهورین 
رثا ناشیا  تخـس  ياهلد  رب  الـصا  قلطم ،  قدص  نآ  هظعوم  قح و  مالک  دنزادرپب و  لاتق  رما  هب  دنزاس و  لعتـشُم  ار  گنج  هرئان  يدوز  هب 
رگا دومرف :  لضفلاوبا  شردارب  هب  تسا ،  لصاح  یعافتنا  ناشیا  يارب  بانج  نآ  هلیمج  لاوقا  هدیمح و  لاعفا  رودص  هدهاشم  هن  درادـن و 
زامن راگدرورپ  ياضر  يارب  زا  ار  بشما  دیاش  هک  نادرگ  زاب  ار  ناشیا  نادرگب و  ام  زا  ار  ایقْشَا  نیا  ّرـش  زور ،  نیا  رد  تسا  تردق  ار  وت 
سابع ترـضح  دـیوگ :  يوار  مراد .  یم  تسود  رایـسب  ار  وا  باتک  توالت  وا و  يارب  زا  زامن  هک  دـناد  یم  لاعتم  يادـخ  اریز  مرازگب ؛ 
جاّجَح نب  ورْمَع  دادن .  باوج  درک و  لّمءات  نیعل  دعـسرمع  درک .  تساوخرد  ار  بش  کی  تلهم  سانـشن  قح  هورگ  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع 

 ، دندرک یم  ام  زا  ار  اضاقت  نیا  دندوب و  یم  ناملید  ناکرت و  ناشیا ،  ياج  هب  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  دـمآ و  نخـس  هب  يدـیبز 
 ، ایح یب  مدرم  نآ  سپ  دـیهد ! ؟  یمن  تلهم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  هک  هدـش  هچ  لاح  میدومن ،  یم  تباجا  ار  ناـشیا  هتبلا 

هب ار  بش  کی 

(6) یبرع نتم 

یبرع نتم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادَّمَُحم  يّدَـج  َۀَـعاّسلا  ُْتیَءاَر  ّینِإ  ُهاتْخُءا  ای   : )) َلاقَو َظَْقیَتْسا  َُّمث  َدـِقَرَف ،  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َسَلَجَو  يواّرلا :  َلاق 
َلاق ادَـغ . ))  : )) ِتایاوِّرلا ِضَْعب  یفَو  ٍبیرَق . )) ْنَع  اـْنَیلِإ  ٌحـِئار  َکَّنِإ  ُْنیَـسُح  اـی  َنُولوُقَی :  ْمُهَو  َنَسَْحلا  یخَءاَو  َۀَـمِطاف  یّمُءاَو  اـِّیلَع  یبَءاَو 

َعَمَجَف ُْلیَّللا ،  َءاج  َُّمث  اِنب . )) َمْوَْقلا  ِیتِمُْـشت  ال  الْهَم ،   : )) مالّـسلا هیلع  ُْنیَـسُْحلا  اََهل  َلاقَف  ْتََکبَو .  ْتَحاصَو  اـهَهْجَو  ُبَْنیَز  ْتَمَطَلَف  يواّرلا : 
الَو ْمُْکنِم ،  َحَلْصَءا  اباحْصَءا  ُمَلْعَءا  ّینِإَف ال  ُدَْعب ،  اّمَءا   : )) َلاقَو ْمِْهیَلَع  َلَْبقَءا  َُّمث  ِْهیَلَع ،  یْنثَءاَو  َهّللا  َدِمَحَف  َُهباحْـصَءا ،  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا 
ِدَِیب ْمُْکنِم  ٍلُجَر  ُّلُک  ْذُخْءاَْیلَو  الَمَج ،  ُهوُذِخَّتاَف  ْمُکَیِـشَغ  ْدَق  ُْلیَّللا  اَذهَو  اْریَخ ،  اعیمَج  یّنَع  ُهّللا  ُمُکازَجَف  یْتَیب ،  ِلْهَءا  ْنِم  َلَْضفَءا  ٍْتَیب  َلْهَءا 

 (( . يْریَغ َنوُدیُری  ْمُهَّنِإَف ال  ِمْوَْقلا ،  ِءالُؤهَو  ینوُرَذَو  ُْلیَّللا  اَذه  ِداوَس  یف  اُوقَّرَفَتَو  یْتَیب ،  ِلْهَءا  ْنِم  ٍلُجَر 

همجرت

رادیب سپ  دوبر ،  باوخ  ار  وا  يا  هظحل  تسـشنب و  نیمز  يور  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیوگ :  يوار  دنداد .  تلهم  ابع ،  لآ  سماخ 
ردپ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دمحم  ترضح  دوخراوگرزب  ّدج  تعاس  نیمه  رد  کنیا  رهاوخ !  يا  دومرف :  دوخ  رهاوخ  هب  دش و 

بیرقنع نیـسح !  يا  دندومرف :  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  نسح  مردارب  همطاف و  مردام  یـضترم و  یلع  شیوخ  رادـقم  یلاع 
نوتاخ بنیز  هرّدـخم  يایلع  دـیوگ :  يوار  دوب .  یهاوخ  ام  دزن  هب  ادرف  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  تایاور  یـضعب  رد  و  دوب .  یهاوخ  ام  دزن 

هیلع نیـسح  ماـما  دومن .  هیرگ  دیـشک و  هحیـص  تخاون و  دوخ  تروص  هب  یلیـس  ناـج ،  سنا و  ماـما  نآ  زا  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ 
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نوچ مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدنز  بش  نیرخآ  زاسم .  نمـشد  تتامـش  دروم  ار  ام  شاب و  مارآ  نابرهم ،  رهاوخ  يا  دومرف :  مالّـسلا 
اج هب  ار  یهلا  ءانثو  دـمح  طیارـش  دومن و  عمج  ار  دوخ  نارای  باحـصا و  مالّـسلا ،  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  دیـسر ،  رد  اروشاع  بش 

لضاف ار  یتیب  لها  هن  امش و  زا  رتهب  رت و  حلاص  ار  یباحـصا  چیه  نم  ینعی  ُدَْعب ؛ )) . . . ،  اّمَأ   : )) دومرف دومن و  دوخ  نارای  هب  ور  دروآ و 
سپ تسا ؛  هتفرگ  ارف  ار  امش  بش  یکیرات  کنیا  داهد .  ریخ  يازج  امش  یگمه  هب  ادخ  مناد .  یمن  شیوخ  تیب  لها  زا  رت  هتـسیاش  رت و 

قّرفتم نم ،  رود  زا  رات  بش  نیا  رد  دیریگب و  ارم  تیب  لها  نادرم  زا  یکی  تسد  امـش  زا  کی  ره  دییامن و  نتـشیوخ  بکرم  ار  بش  نیا 
 . تسین نم  زجب  يا  هدارا  ار  ناشیا  اریز  دیراذگب ؛  او  نمشد  هورگ  نیا  هب  ارم  دیوش و 

(7) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُساّبَْعلا ِلْوَْقلا  اَذِهب  ْمُهَءاََدبَو  اَدبَءا ،  َِکلذ  ُهّللا  اَنارَءا  ال  َكَدَْعب !  یْقبَِنل  َِکلذ  ُلَعْفَن  َِملَو  ٍرَفْعَج :  ِْنب  ِهّللا  ِْدبَع  ُءاْنبَءاَو  ُهُؤاْنبَءاَو  ُُهتَوْخِإ  َُهل  َلاقَف 
(( . ْمَُکل ُْتنِذَءا  ْدَـقَف  اُوبَهْذِإ  ٍِملْـسُم ،  ْمُِکبِحاِصب  ِلـْتَْقلا  َنِم  ْمُُکبْـسَح   : )) َلاـقَف ٍلـیقَع  یَنب  یلِإ  َرَظَن  َُّمث  يواّرلا :  َلاـق  ُهوَُعباـت .  َُّمث  ٍِّیلَع ،  ُْنب 

ُلوُقَن ْمَُهل ،  ُلوُقَن  اذام  َو  اَنل  ُساّنلا  ُلوُقَی  اذامَف  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  اُولاقَو :  ِِهْتَیب  ِلْهَءا  ُعیمَجَو  ُُهتَوْخِإ  َمَّلَکَت  اهَدـْنِعَف  َلاـق :  َرَخآ  ٍقیرَط  ْنِم  َِيُورَو 
َْنباَی ِهّللاَو  ال  ٍْفیَِسب .  ُهَعَم  ْبِرْـضَن  َْملَو  ٍْحمُِرب  ُهَعَم  ْنَعْطَن  َْملَو  ٍمْهَِـسب  ُهَعَم  ِمَْرن  َْمل  انِِّیبَن ،  ِْتِنب  َْنباَو  انَمامِإِو  انَدِّیَـس  َو  انریبَک  َو  انَْخیَـش  انْکََرت  ّانِإ 

ُْنب ٌْملـسُم  َماق  َُّمث  َكَدـَْعب .  َشیْعلا  ُهّللا  َحَّبَقَف  َكَدِرْوَم ،  َدَِرنَو  َْکیَدَـی  َْنَیب  َلَتُْقن  یّتَح  انِـسُْفنَءِاب  َکیقَن  اّنِکلَو  ادـَبَءا ،  َُکقِراُفن  ِهّللا ال  ِلوُسَر 
 ، ُّوُدَْعلا اَذه  َِکب  َطاحَءا  ْدَقَو  َْکنَع  ُفِرَْصنَنَو  اذَکه  َکیّلَُخن  ُنَْحن  َلاقَو :  َۀَجَسْوَع 

همجرت

هچ هب  دنتـشاد :  هضرع  دندمآ و  رد  نخـس  هب  رفعج ،  نب  هّللادبع  نادنزرف  شنادنزرف و  ناردارب و  دومرف ،  ار  نانخـس  نیا  نوچ  ترـضح 
یـسک لوا  و  داهدن .  ناشن  ام  هب  ار  يزور  نینچ  ادخ  زگره  مینامب ؟  هدـنز  ایند  رد  وت  زا  دـعب  هکنآ  يارب  زا  ایآ  مینکب ؛  ار  راک  نیا  ببس 

هب يرظن  ترـضح  نآ ،  زا  سپـس  دـیوگ :  يوار  دـندش .  وا  عبات  زین  ناردارب  ریاس  دوب و  مالّـسلا  هیلع  سابع  دـنار  نابز  رب  نخـس  نیا  هک 
زا و  دیورب .  دیهاوخ  هک  اج  ره  هب  مداد  نذا  ار  امش  نم  تسا ؛  سب  ار  امش  ملسم  تبیصم  دومرف :  ناشیا  هب  دومن و  لیقع  نادنزرف  بناج 

هبترم کـی  دومرف ،  ادا  ناـمجرت  تیادـه  ناـبز  رب  نانخـس  هنوگ  نیا  ناـج  سنا و  ماـما  نآ  نوچ  هک  هدـیدرگ  تیاور  نینچ  رگید  قیرط 
مدرم میورب ،  میراذگباو و  ار  وت  هاگره  ادـخ ،  لوسر  دـنزرف  يا  دـنتفگ :  باوج  رد  بابک ،  لد  اب  بانج  نآ  تیب  لها  عیمج  ناردارب و 

رد ار  شیوخ  ربمغیپ  رتخد  دنزرف  دوخ و  ياقآ  گرزب و  ام  هک  مییوگب  ایآ  مییوگب ؟  یخـساپ  هچ  ناشیا  هب  ام  تفگ و  دـنهاوخ  هچ  ام  هب 
تبرـض هن  میدز و  وا  يادـعا  هب  هزین  نعط  هن  میدـنکفا و  نمـشد  يوـس  هـب  يریت  وا  يراـی  رد  هـن  میتشاذـگ و  اـهنت  نانمـشد  هورگ  ناـیم 

یم الب  رپس  ار  شیوخ  نکل  میوش و  یمن  ادـج  وت  زا  زگره  ام  دـش ؛  دـهاوخن  يرما  نینچ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  میدرب ؛  راک  هب  يریـشمش 
میشاب هدوب  مه  ام  یشاب  وت  هک  دروم  ره  رد  میوش و  هتـشک  وت  يور  شیپ  رد  هکنآ  ات  مینک  یم  يرادهاگن  ار  وت  دوخ ،  سفن  هب  مییامن و 

هنوگ نیا  نوزحم  لد  اب  تساخرب  ياج  زا  هجَسْوَع  نب  ِملْسُم  ماگنه  نیا  رد  دنادرگ !  حیبق  تشز و  وت  زا  دعب  ار  یناگدنز  ادخ  . 

(8) یبرع نتم 

یبرع نتم 

یل ْنُکَی  َْمل  َْولَو  يدَِیب ،  ُهُِمئاق  َتَْبثَءا  ام  یْفیَِسب  ْمُُهبُرْضَءاَو  یْحمُر  ْمِهِروُدُص  یف  َرِسْکَءا  یّتَح  َِکلذ  ُلَْعفَءا  اَنَءاَو  اَدبَءا  ُهّللا  ینارَی  ِهّللاَو ال  ال 
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ِلوُسَر َْنباَی  ِهّللاَو  ال  َلاقَف :  ّیفَنَْحلا  ِهّللا  ِْدبَع  ُْنب  ٌدیعَـس  َماقَو  َلاق :  َکَعَم .  َتُومَءا  َْوءا  َْکقِرافُءا  َْملَو  ِةَراجِْحلِاب ،  ْمُُهْتفَذََقل  ِِهب  ْمُُهِلتاقُءا  ٌحالِس 
َُّمث َکیف  ُلَْتقُءا  ّینَءا  َتِْملَع  َْولَو  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ٍدَّمَُحم  ِِهلوُسَر  َۀَّیِـصَو  َکـیف  اـنْظِفَح  ْدَـق  اـّنَءا  ُهّللا  َمَْلعَی  یّتَح  ادـَبَءا  َکـیّلَُخن  ـال  ِهّللا 

ٌةَدِحاو ٌۀَْـلتَق  َیِه  امَّنِإَو  َْفیَکَف  َکَنوُد ،  یما  مِح  یْقلَءا  یّتَح  َُکْتقَراف  ام  ًةَّرَم - َنیْعبَـس  َِکلذ  یب  ُلَعُْفی  يرْذُءا -  َُّمث  اّیَح  ُجَرْخُءا  َُّمث  ییْحُءا 
ٍةَّرَم َْفلَءا  ُتْرُِـشن  َُّمث  ُْتِلُتق  ّینَءا  ُتْدَدََول  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  ِهّللاَو  َلاقَو :  ِْنیَْقلا  ُْنب  ٌْریَهُز  َماق  َُّمث  اَدبَءا ! ؟  اَهل  َءا  ضِْقناال  یتَّلا  َۀَمارَْکلا  ُلانَءا  َُّمث 

ِْلثِِمب ِِهباحْـصَءا  ْنِم  ٌۀَـعامَج  َمَّلَکَتَو  َلاق :  َِکْتَیب .  ِلْهَءاَو  َكِدـْلُوَو  َِکناوْخِإ  ْنِم  ِۀَْـیتِْفلا  ِءالُؤه  ْنَعَو  َکـْنَع  َلـْتَْقلا  َعَفَد  ْدَـق  یلاـعَت  َهّللا  َّنِإَو 
اذاَف انِهوُجُوَو ،  انیْدیَءِاب  َکیقَن  ُءادِْفلا  ََکل  انُسُْفنَءا  اُولاقَو :  َِکلذ 

همجرت

هتفرگ ارف  ار  وت  فارطا  نانمـشد  همه  نیا  هکنآ  اب  میورب  میدرگ و  رب  وت  زا  میراذـگب و  ار  وت  روط  نیمه  ایآ  تفگ :  تفُـسب ،  نونکم  ّرُد 
هکنآ ات  مشوک  یم  تیرای  هب  دوخ  نم  داهدن ؛  ناشن  ار  يرما  نینچ  نم  هب  ادخ  دش ؛  دهاوخن  نینچ  دـنگوس !  ادـخ  هب  زگره !  دنـشاب ! ؟ 

یحالـس ارم  رگا  منز و  یم  تبرـض  ار  ناشیا  تسا  نم  تسد  هب  ریـشمش  همئاق  ات  ددرگ و  هتـسکش  ات  منزب ،  ءادـعا  هنیـس  رد  ار  دوخ  هزین 
 : دـیوگ يوار  مریمب .  وت  اب  ات  موش  یمن  ادـج  امـش  تمدـخ  زا  درک و  مهاوخ  باترپ  اهنآ  يوس  هب  گنـس  منک ،  هلتاقم  نآ  اب  هک  دـشابن 

دنادب ادخ  ات  میتسه  امـش  باکر  مزالم  میراذـگ و  یمن  اهنت  زگره  ار  وت  ام  هّللاو ،  هن  دومن :  ضرع  تساخرب و  یفنح  هّللا  دـبع  نبدـیعس 
دننک و یم  هدنز  ارم  سپ  موش ،  یم  هتـشک  وت  هار  رد  نم  هک  منادب  رگا  میدرک و  تظفاحم  ار  شربمغیپ  دمحم  ّتیـصو  وت  ّقح  رد  ام  هک 
رد ار  مدوخ  گرم  هکنآ  ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  دـننک  نینچ  هبترم  داتفه  ات  دـنهد و  یم  داب  رب  ارم  رتسکاخ  دـننازوس و  یم  نآ  زا  دـعب 
هک دیـسر  مهاوخ  یتمارک  هب  نآ  زا  دـعب  تسین و  شیب  ندـش  هتـشک  هبترم  کی  هکنآ  لاـح  منکن و  وت  يراـی  هنوگچ  منیبب  وت  يور  شیپ 
نآ زا  دـعب  موش و  هتـشک  هک  مراد  یم  تسود  ِهّللا !  ِلوُسَر  َْنباَـی  تفگ :  تساـخ و  ياـپرب  نیق  نب  ریهُز  نآ  زا  سپ  درادـن .  اـهتنا  زگره 

و درادرب .  وت  تیب  لها  دالوا و  ناردارب و  ناناوج و  نیا  وت و  زا  ار  ندش  هتـشک  لاعتم  يادخ  مشاب و  نینچ  هبترم  رازه  ات  موش  هدز  هرابود 
دنتفگ نانخس  قَسَن ،  نیمه  رب  ّقح  رب  ماما  نآ  باحصا  زا  یهورگ 

(9) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 . يَّرلا ِْرغَِثب  َُکْنبِإ  َرِّسُءا  ْدَق  ِلاْحلا ،  َْکِلت  یف  ّیِمَرْضَْحلا  ٍریَشب  ِْنب  ٍدَّمَحُِمل  َلیقَو  اْنیَلَع .  ام  اْنیَضَقَو  انِّبَِرل  اْنیَفَو  ْدَق  ُنوُکَن  َْکیَدَی  َْنَیب  اْنِلُتق  ُنَْحن 
 ، ُهّللا َکَمِحَر   : )) َلاقَف َُهلْوَق  مالّسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َعِمَـسَف  ُهَدَْعب .  یْقبَءا  اَنَءاَو  َرَـسُوی  ْنَءا  ُّبِحُءا  ُْتنُک  ام  یـسْفَنَو ،  ُُهبِـسَتْحَءا  ِهّللا  َْدنِع  َلاقَف : 

َدوُُرْبلا َباْوثالا  ِهِذـه  َکَْنبِإ  ِطْعَءاَف  َلاق :  َُکْتقَراف .  ْنِإ  اّیَح  ُعابِّسلا  ینَْتلَکَءا  َلاقَف :  َِکْنبِإ . )) ِكاکَف  یف  ْلَمْعاَف  یتَْعَیب ،  ْنِم  ٍّلَـح  یف  َْتنَءا 
َۀَْلیَّللا َْکِلت  ُُهباحْصَءاَو  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َتابَو  يواّرلا :  َلاق  ٍرانید .  ُْفلَءا  اُهتَمیق  ٍباْوثَءا  َۀَسْمَخ  ُهاطْعَءاَف  ِهیخَءا .  ِءاِدف  یف  اِهب  ُنیعَتْـسَی 

ِْنب َرَمُع  ِرَکْسَع  ْنِم  ِۀَْلیَّللا  َْکِلت  یف  ْمِْهَیلِإ  َرَبَعَف  ٍدِعاقَو .  ٍِمئاقَو  ٍدِجاسَو  ٍعِکار  َْنَیب  ام  ِلْحَّنلا ،  ِّيِوَدَک  ُّيِوَد  ْمَُهلَو 

همجرت

وت روضح  رد  هکنآ  ات  مینک  یم  تسارح  شیوخ  ياه  يور  اهتـسد و  هب  ار  وت  اـم  داـب ،  وت  يادـف  هب  اـم  ياـهناج  هک  دنتـشاد  اـه  هضرع  و 
ریشب نبدمحم  لاح ،  نیا  رد  و  میشاب .  هدروآ  ياج  هب  تسا  بجاو  ام  تّمذ  رب  هچنآ  هدومن و  افو  دوخ  راگدرورپ  دهع  هب  میوش و  هتـشک 

منک و یم  باستحا  ادخ  دزن  رد  ار  دوخ  ار و  وا  تفگ :  یمرـضح  هدیدرگ .  راّفک  ریـسا  ير  ّدحرـس  رد  وت  دنزرف  هک  دنتفگ  ار  یمرـضح 
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ادخ دومرف :  دینشب  وا  زا  ار  نخس  نیا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  میامن .  یناگدنز  وا  زا  دعب  نم  دشاب و  ریسا  وا  هک  تسین  بوبحم  ارم 
هب نید  كاپ  نم  ؤم  نآ  یناهرب .  يریـسا  زا  ار  تدـنزرف  هک  امن  شـشوک  ورب و  مدومن  لالح  دوخ ،  تعیب  زا  ار  وت  داـنک ؛  تمحر  ار  وت 

مالّسلا هیلع  ماما  میوج .  تقرافم  تمدخ  زا  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دننک  هراپ  هراپ  ارم  ارحص  ناروناج  درک :  ضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  تمدخ 
هماج جنپ  سپ  دهد .  تاجن  يریسا  زا  ار  دوخ  ردارب  اهنآ  هلیسو  هب  وا  هک  هدب  ترگید  دنزرف  هب  ار  ینامی  دُرب  هماج  دنچ  نیا  سپ  دومرف : 

رـس هب  ار  بش  نآ  باستنا ،  تداعـس  باحـصا  اب  نامولظم  ماما  دـیوگ :  يوار  دومرف .  اطع  وا  هب  دوب  اـهنآ  ياـهب  یفرـشا  رازه  هک  یتمیق 
رد يا  هراپ  دوجس و  رد  یخرب  عوکر و  رد  یـضعب  دوب ؛  دنلب  ناشیا  زا  تدابع  هلان و  اعد و  همزمز  لسع  روبنز  دننام  هک  یتلاح  رد  دندرب 
نآ ترابع  زا  رهاظ  دندومن .  روبع  نییآ  تداعس  موق  نآ  رب  نیعل  دعس  رسپ  رکشل  زا  رفن  ود  یـس و  بش  نآ  رد  سپ  دندوب .  دوعق  مایق و 

ترثک رد  هشیمه  مالّسلا  هیلع  ماما  ترضح  لاح  دندش و  قحلم  ناشیا  هب  هک  تسا 

(10) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِءْزُْجلا ِیف  ِهِّبَر  َْدبَع  ُْنبا   )) َرَکَذَو ِِهتافِـص .  ِلامَکَو  ِِهتالَـص  ِةَْرثَک  یف  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ُۀَّیِجَـس  َْتناک  اذَـکَو  الُجَر .  َنُوثالَثَو  ِناْنثِإ  ٍدـْعَس 
ناک َُهل ،  ُتْدـِلُو  َْفیَک  ُبَجَْعلَءا  َلاقَف :  َکیبَءا ؟  َدـْلُو  َّلَقَءا  اـم  مالّـسلاامهیلع :  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ٍّیلَِعل  َلـیق  َلاـق :  ِدـْقِْعلا ))  )) ِباـتِک ْنِم  ِِعباّرلا 

َرَمَءاَو َبِرُضَف  ٍطاطْسُِفب  مالّسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َرَمَءا  ُةادَْغلا  َناک  اّمَلَف  َلاق :  ِءاسِّنِلل .  ُغَّرَفَتَی  َنا  یتَمَف ك  ٍۀَعْکَر ،  َْفلَءا  ِۀَْلیَّللاَو  ِمْوَْیلا  ِیف  یّلَُـصی 
يراْصنالا ِهِّبَر  ِْدبَع  َْنب  ِنمْحَّرلا  َدـْبَعَو  ینادْـمَْهلا  ٍْریَـضُخ  َْنب  َْریَُرب  َّنَءا  َيِوُرَف :  َِیلْطَِیل .  َلَخَد  َُّمث  ٌةَرُون ،  اهیف  َلِعُجَو  ٌریثَک  ٌکْسِم  اهیف  ٍۀَـنْفَِجب 

ُۀَعاس ِهِذـه  ام  ُکَحْـضَتَءا !  ُْریَُرب  ای  ِنمْحَّرلا :  ُدـْبَع  َُهل  َلاقَف  ِنمْحَّرلا .  َدـْبَع  ُکِحاُضی  ٌْریَُرب  َلَعَجَف  ُهَدـَْعب ،  اـِیلْطَِیل  ِطاطْـسُْفلا  ِباـب  یلَع  اـفَقَو 
اِمب اراْشِبتْسا  َِکلذ  ُلَْعفَءا  امَّنِإَو  ّاباش ،  الَو  الْهَک  َلِطاْبلا  ُْتبَبْحَءا  ام  ینَّنَءا  یمْوَق  َِملَع  ْدََقل  ٌْریَُرب :  َلاقَف  ٍلِطاب .  الَو  ٍکْحِض 

همجرت

باتک زا  مراهچ  وزج  رد  هّماع  ياملع  زا  ّهبَر  َْدبَع  ْنبِا  تسا .  هدوب  لاونم  نیا  رب  تانیاک ،  رورـس  دـنزرف  نآ  هیلامک  تافـص  رد  تالص و 
وت راوگرزب  ردپ  ردقچ  هک  دندومن  ضرع  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیدّجهتملا  لضفا  تمدخ  هک  هدومن  رکذ  دوخ  دیرفلادقع )) ))
 ، يزور هنابـش  ره  رد  ترـضح  نآ  هک  اریز  مدیدرگ ؛  دلوتم  وا  زا  هنوگچ  نم  هک  مراد  بجع  دومرف :  باوج  رد  هدوب ؟  كدـنا  دالوا  ار 

مهد زور  حبـص  نوچ  دیوگ :  يوار  دیامن .  تسلاجم  نانزاب  هک  تشاد  تغارف  هنوگچ  لاح  نینچ  اب  سپ  دـناوخ !  یم  زامن  تعکر  رازه 
یم هنفج ))   )) ار نآ  برع  هک  یگرزب  هساک  هک  دومرف  رما  دندومن و  اپ  رب  همیخ  هک  داد  نامرف  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  دیدرگ 

ینامداش یخوش و  دـشکب .  هرون  هکنآ  يارب  زا  دـیدرگ  همیخ  نآ  لـخاد  باـنج  نآ  سپ  دـندرک .  هرون  ناوارف و  کـشُم  زا  رپ  دـنیوگ ، 
هداتـسیا همیخ  نامه  رد  رب  يراصنا  ّهبر  دبع  نب  نمحّرلادبع  ینادمه و  ریَـضُخ  نب  ریُرب  هک  تسا  تیاور  نینچ  اروشاع  بش  رد  باحـصا 

هب ار  وا  دومن و  یم  یخوش  نمحرلادبع  اب  ریرب ))  )) لاح نآ  رد  دنیامن .  تفاظن  زین  اهنآ  مالّـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دعب  هکنآ  ات  دندوب 
یم هنوگچ  تلاـح  نیا  رد  تسین ،  ییوگ  هدوهیب  ندـیدنخ و  تقو  تعاـس ،  نیا  ریرب !  يا  تفگ :  وا  هب  نمحرلا  دـبع  دروآ .  یم  هدـنخ 

تـسود ار  هدوهیب  لطاب و  نانخـس  يریپ ،  لاـح  رد  هن  یناوج و  ماـگنه  رد  هن  نم  هک  دـنناد  یم  همه  نم  ناـسک  تفگ :  ریرب  يدـنخ ! ؟ 
تسین دنگوس ،  ادخ  هب  تفر ؛  میهاوخ  نآ  يوس  هب  هک  هچنآ  هب  تسا  تراشب  یمّرخ و  راهظا  تهج  زا  نم  یخوش  نیا  متشادن و 

(11) یبرع نتم 
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یبرع نتم 

ُباحْـصَءا َبِکَرَو  يواّرلا :  َلاق  َْنیَْعلا .  َروُْحلا  ُِقناُعن  َُّمث  ًۀَعاس ،  اِهب  ْمُهَِجلاُعنَف  اِنفایْـسَءِاب  َمْوَْقلا  ِءالُؤه  یْقَلن  ْنَءا  ّالِإ  َوُه  ام  ِهّللاَوَف  ِْهَیلِإ ،  ُریـصَن 
 - ُهَتَقان مالّسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َبِکَرَف  اوُعِفَْتنَی .  ْمَلَف  ْمُهَرَّکَذَو  اوُعَمْسَی  ْمَلَف  ْمُهَظَعَوَف  ٍْریَضُخ  َْنب  اْریَُرب  مالّسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َثَعَبَف  ٍدْعَس .  ِْنب  َرَمُع 

یَلَع َو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ٍدَّمَُحم  یلَع  یّلَـص  َو  ُُهلْهَءا ،  َوُـه  اـِمب  ُهَرَکَذَو  ِْهیَلَع  یْنثَءاَو  َهّللا  َدِـمَحَف  اُوتَْـصنَءاَف .  ْمُهَتَْـصنَتْساَف  ُهَسَرَف - َلـیقَو : 
ْمُکانْخَرْـصَءاَف َنیِهلاو  انوُُمتْخَرْـصَتْسِإ  َنیح  احَْرتَو  ُۀَـعامَْجلا  اَُهتَّیَءا  ُمَُکل  اـّبَت   : )) َلاـق َُّمث  ِلاـقَْملا .  یف  َغَْلبَءاَو  ِلُـسُّرلاَو ،  ِءاـیْبنالاَو  ِۀَِـکئالَْملا 

 . ْمُِکنامیا یف  اَنل  اْفیَس  اْنیَلَع  ُْمْتلَلَس  َنیفِجُوم . 

همجرت

میهاوخ شوغآ  مه  نیعلا  روح  اب  نآ  زا  دعب  میروایب و  شـشوک  گنج  راک  هب  موق  نیا  اب  شیوخ  ياهریـشمش  هب  تعاس  کی  هکنآ  رگم 
مالّسلا هیلع  ماما  ترضح  سپ  دندش ،  راوس  دیلپ  سحن  رمع  دینع  رکشل  دیوگ :  يوار  اروشاع  حبص  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ینارنخس  دوب . 

اهنآ یلو  دروآ  اج  هب  ار  تحیصن  هظعوم و  طرش  حلاط  هورگ  نآ  لباقم  رد  حصان  نم  ؤم  نآ  دیامن و  هظعوم  ار  ایقْشَا  ار  ْریَضُخ  نب  ریُرب  ، 
شیوخ و رتش  رب  سّدقم  سیفن  سفن  هب  ترضح  نآ  دوخ  سپ  دندربن ؛  یعفن  یلو  تخاس  رّکذتم  ار  ناشیا  دندادن و  وا  حیاصن  هب  شوگ 

يانث دـمح و  مالّـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دـندش .  تکاس  سپ  دـنوش ،  تکاس  هک  تساوخب  ناشیا  زا  دـیدرگ و  راوس  دوخ  بسا  رب  یلوق  هب 
رد داتـسرف و  دورد  نیلـسُرم ،  ایبنا و  هکئـالم و  رب  دروآ و  اـج  هب  تسا  راوازـس  ار  قح  سّدـقم  تاذ  هک  هچنآ  هب  ادـخ  رکذ  دومن و  یهلا 
ره داب !  امـش  رب  یتخـس  نایز و  مدرم !  يا  دومرف :  ار  تاملک  نیا  سپـس  دـیناسر  تیاهن  هب  ار  نایب  تغالب  طرـش  ناسل  تقالط  راـتفگ و 

نامز رد  دشاب  ُهّللا  ُهَنََعل  هیواعم  نایغط  ترـضح  نآ  دارم  دـیاش   ) دـیدرک یـسردایرف  بلط  ام  زا  دـیناریح  نادرگرـس و  هک  ماگنه  نآ  هنیآ 
هیت رد  هک  دـشاب  ّتیلهاج  رفک و  ناـمز  هک  تسا  لـمتحم  دـندوب و  وا  داـسف  ناـیغط و  هب  ـالتبم  هفوک  لـها  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ 

اب میدنار و  ار  دوخ  ياه  بکرم  ام  سپ  دندیـسر . ) تیادـه  هارهاش  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  هب  دـندوب و  ناریح  قلخ ،  همه  تلالض 
یلو مییامن )  صالخ  ار  امـش  هیواعم ،  نایغط  دـیق  زا  ای  رفک  ّتلذـم  زا  ینعی   ) میـسرب ناتدایرف  هب  هکنآ  يارب  زا  میدـمآ  ناتیوس  هب  باتش 

ریشمش ام  يور  رب  امش 

(12) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َحَبْصَءا ٍلَمَءا  الَو  ُمُکیف  ُهْوَْشفَءا  ٍلْدَع  ِْریَِغب  ْمُِکئاِیلْوَءا  یلَع  ْمُِکئادْعَِال  ًاَّبلُءا  ُْمتْحَبْصَءاَف  ْمُکِّوُدَعَو .  انِّوُدَع  یلَع  اهانْحَدَْتقِإ  اران  اْنیَلَع  ُْمتْـشَشَحَو 
ِةَْریَطَک اْهَیلِإ  ُمتْعَرْـسَءا  ْنِکلَو  ُفِصْحَتْـسَی ،  اَّمل  يْءاَّرلاَو  ُنِماـط  ُشْءاَْـجلاَو  ٌمَیـشِم  ُْفیَّسلاَو  اـنوُُمتْکََرت  ُتـْالیَْولا -  ُمَُکل  ـالْهَم -  ْمِهیف .  ْمَُکل 

َۀَبَـصَعَو َِملَْکلا ،  یفِّرَُحمو  ِباتِْکلا ،  َةَذَـبَنَو  ِبازْحالا ،  َذاذِـشَو  ِۀَّمُْالا ،  َدـیبَع  ای  ْمَُکل  اقْحُـسَف  ِشا .  رَْفلا  ِتَفاهَتَک  اْهَیلِإ  ُْمْتیَعا  دـَتَو  ِبابُّذـلا ، 
 . ْمُُکلوُصُءا ِْهَیلِإ  ْتَجَـشَو  ٌمیدَق .  ُمُکیف  ٌرْدَـغ  ِهّللاَو  ْلَجَءا  َنُولَذاخَتَت ! ؟  اّنَعَو  َنوُدُـضْعَت ،  ِءالُؤهَءا  ِنَنُّسلا .  َیِفْطُمَو  ِناْطیَّشلا ،  َۀَـثَفَنَو  ِماثَّْالا ، 

 . ْمُکُعوُُرف ِْهیَلَع  ْتَرَّزَءاَتَو 

همجرت

نانمشد ندینازوس  رب  دوخ  ام  هک  ار  یشتآ  ام  ندینازوس  رب  دیدومن  رو  هلعش  دوب و  امش  تسد  رد  ام  دوخ  زا  ریشمش  نآ  هک  دیدیشک  یم 
هارمه و  هّیُما )  ینب   ) دنیامش يادعا  هکنانآ  ترـصن  يرای و  يارب  دیا  هدش  عمج  امـش  مدرم !  يا  میدوب .  هتخورفا  امـش ،  نانمـشد  دوخ و 
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چیه هّیما  ینب  هکنآ  اب  مالّسلا )  مهیلع  تیب  لها   ) دندوب امش  ناهاوخ  ریخ  ناتسود و  ۀقیقحلا  یف  هک  یناسک  نآ  تکاله  ررض و  رب  دیدش 
 . دیراذگن نوریب  دوخ  میلگ  زا  اپ  دیـشاب و  مارآ  دـندرواین ؛  رب  ار  امـش  يوزرآ  هنوگ  چـیه  دـنتخاسن و  عقاو  امـش  نایم  رد  يداد  لدـع و 

اهلد هدـماین و  نوریب  فالغ  زا  اهریـشمش  زونه  هک  یتلاح  رد  دـیدومن  كرت  ار  ام  يرای  دـیتشاذگ و  ورف  ار  ام  داب !  امـش  رب  ياو  نیدـنچ 
دنک و زاورپ  هک  یسگم  دننام  دیتفاتش  هنتف  يوس  هب  دوخ  انامه  دوب .  هدیدرگن  راوتـسا  گنج  رثا  ندش  رو  هلعـش  رب  اه  يءار  تسا و  مارآ 

دازآ ان  يا  دانک ،  رود  تمحر  زا  ناتیادخ  دزیر .  ورف  شتآ  رب  هک  هناورپ  دننام  دیدناوخ  ار  رگیدمه  دـیدمآ و  درگ  داسف  رب  هنارک  ره  زا 
ياهزیر هانگ و  نادنواشیوخ  ّقح و  تاملک  ناگدننک  فیرحت  ادـخ و  باتک  هب  نایانتعا  یب  فئاوط و  ناگنن  مان و  یب  تّما و  نیا  نادرم 

لها ام  نوچ  ترـصن  زا  دـیراکددم و  ار  هّیما  ینب  تعامج  نیا  ایآ  تیادـه ؛  ّتنـس و  ياهغارچ  ناگدـننک  شوماخ  ناطیـش و  ناهد  بآ 
رب ناتدوجو  تخرد  خیب  تسا و  یمیدـق  امـش  رْکَم  رْدَـغ و  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا .  نیمه  امـش  راک  انامه  دـییوج ؟  یم  يرود  تیب 

سک نآ  نابغاب و  نوچ  هک  دینام  ار  يدیلپ  تخرد  نآ  انامه  تسا ؛  هدروآرب  هخاش  يراّکَم  رب  هدش و  هتسب  يراّدَغ 

(13) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 . ُۀَّلِّذلا اَّنِم  َتاْهیَهَو  َِۀلِّذلاَو .  ِۀَّلِّسلا  َْنَیب  ِْنیَتَْنثا :  َْنَیب  َزَکَر  ْدَق  یِعدَّلا  َْنبا  َّیِعَّدلا  َّنِإَو  الَءا  ِبِصاْغِلل .  ٌۀَلْکُءاَو  ِرِظاّنِلل  اجَش  ٍرَجَـش  َثَبْخَءا  ُْمْتنُکَف 
ِعِراـصَم یلَع  ِماـئِّللا  َۀَـعاط  َِرثُْؤت  ْنَءا  ْنِم  ٌۀَِّیبَءا :  ٌسوُُفنَو  ٌۀَّیِمِح  ٌفُونُءاَو  ْتَرُهَطَو  َْتباـط  ٌروُجُحَو  َنُونِمْؤُْملاَو  ُُهلوُسَرَو  َکـِلذ  اـَنل  ُهّللا  َیبْءاَـی 

 : يدارُْملا ِْکیَسُم  ِْنب  َةَوْرَف  ِتاْیبَءِاب  مالّسلا  هیلع  ُهَمالَک  َلَصْوَءا  َُّمث  ِرِصاّنلا . )) َِۀلْذَخَو  ِدَدَْعلا  ِۀَِّلق  َعَم  ِةَرْسُْالا  ِهِذِهب  ٌفِحاز  ّینِإَو  الَءا  ِمارِْکلا . 
انیرَخآ َۀلْوَدَو  انایانَم  ْنِکلَو  ٌْنبُج  انُّبِط  ْنِإ  امَو  انیبِّلَغُم  ُْریَغَف  ْبَْلُغن  ْنِإَو  امِْدق  َنُوماّزَهَف  ْمِزْهَن  ْنِإَف  ))

همجرت

کنیا دوش .  اراوگ  ناشیا  رب  دروخ  هنابصاغ  نآ  زا  راکمتس  رگا  ریگ و  ورف  تخس  ار  شیولگ  دنک  لوانت  نآ  زا  هداد ،  شرورپ  ار  نآ  هک 
؛  ندوب وا  لیلذ  يرگید  ندش و  هتشک  یکی  میامن :  رایتخا  ار  بلطم  ود  زا  یکی  نم  هک  هدومن  راوتسا  اپ  هداز  انز  دنزرف  هداز  انز  هّللا  دیبع 
اه نماد  نآ  هن  نید و  كاپ  نانم  ؤم  هن  ددنـسپ و  یم  ام  رب  شلوسر  ادـخ و  ار  نآ  هن  تسا  رود  رایـسب  ام  هّیجـس  زا  يراوخ  ّتلذ و  رایتخا 
رب ار  نابیجنان  يرادربنامرف  دنهد  یمن  حیجرت  دنراد و  غیرد  هک  سوفن  نآ  هن  هیلاع و  تّمه  نابحاص  هن  تسا و  هزیکاپ  تئاند  ثول  زا  هک 

دوجو اب  شیوخ  هریـشع  نیا  اب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  دـندرگ .  هتـشک  یگنادرم  هب  گـنج  نادـیم  رد  تّمه  گرزب  نادرمناوج  نوچ  هکنآ 
نب ةورف  تایبا  هب  ار  دوخ  مالک  دومن  لصو  راّرک  ردیح  دنزرف  راگزور و  نادرم  رورس  نآ  سپ  ما ؛  هدامآ  امش  اب  گنج  يارب  مک ،  نارای 
رفظ میدق  زا  ام  هویش  میهد ،  تسکش  ار  نمـشد  ددرگ و  بیـصن  ترـصن  هبلغ و  ار  ام  هاگره  ینعی  ْمِزْهَن ؛ )) . . .  ْنِاَف   : )) يدارم کیـسم 

تـسین یلد  دب  ْنبُج و  رب  ام  تداع  اریز  دوب ؛  دهاوخن  ام  بناج  زا  ندروخ  تسکـش  میوش ،  لوتقم  بولغم و  رگا  هدوب و  مصخ  رب  نتفای 
رتش رگا  هک  تسا  نآ  رب  راگزور  هویشو  تسا  هدوب  ار  ام  نانمـشد  راگزور ،  شدرگ  ياضتقم  هب  نتفای  رفظ  هبون  هدیـسر و  ام  گرم  هکلب 

نیمز رب  وناز  تسـشن و  دـهاوخ  يرگید  هناخ  رد  رب  راچان  تساخرباج  اجنآ  زا  دومن و  دـنلب  ینامدرم  هناـخ  رد  زا  ار  شیوخ  هنیـس  گرم 
مدرم زین  نیرید  ياهنرق  رد  هکنانچ  دندشن ،  گرم  راچد  امش  تسد  زا  نم  موق  ناگرزب  دز .  دهاوخ 

(14) یبرع نتم 

یبرع نتم 
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انْدـِلُخ اذِإ  ُكُولُْملا  َدـْلِخ  ْوَلَف  انیلَّوالا  نوُرُْقلا  یْنفَءا  امَک  یمْوَق  ِتاوَرَـس  ْمُِکلذ  یْنفَءاَف  انیرِخِآب  َخانَءا  ُهَلِکالَک  ٍسانُءا  ْنَع  َعَّفَر  ُتْوَْملا  اَـم  اذِإ 
ُبَکُْری ام  ِْثیَرَک  ّالِإ  اهَدَْعب  َنُوثَْبَلت  ِهّللاَو ال  ُْمیَءا   : )) َلاق َُّمث  انیَقل )) امَک  َنُوتِماّشلا  َیْقلَیَس  اوُقیفَءا  اِنب :  َنیتِماّشِلل  ْلُقَف  انیَقب  ًاذِإ  ُمارِْکلا  َیَِقب  َْولَو 

َُّمث ال ْمُکَءاکَرُـشَو ،  ْمُکَْرمَءا  اوُعَمْجَءاَف  يّدَـج ،  ْنَع  یبَءا  ََّیلِإ  ُهَدـْهَع  ٌدـْهَع  ِرَوْحِْملا ،  َقَلَق  ْمُِکب  َقَْلقَتَو  یحَّرلا  َرَْود  ْمُِکب  َروُدَـی  یّتَح  ُسَرَْفلا 
ّیبَر َّنِإ  اهتَیِـصاِنب ،  ٌذِـخآ  َوُه  ّالِإ  ٍۀَّباد  ْنِم  اـم  ْمُکِّبَرَو ،  ّیبَر  ِهّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ّینِإ  َنوُرِْظُنت .  ـالَو  ََّیلِإ  وُْضقا  َُّمث  ٌۀَّمُغ ،  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَءا  ْنُکَی 

ْمِْهیَلَع ْثَْعباَو  ِءامَّسلا ،  َرَطَق  ْمُْهنَع  ْسِبْحا  َّمُهّللَءا  ٍمیقَتْسُم .  ٍطارِص  یلَع 

همجرت

میرک نامدرم  ءاقب  رگا  هکنانچ  میدوب و  رادیاپ  زین  ام  هّتبلا  يدوب ،  رّـسیم  ار  ناهاشداپ  رم  ایند  رد  یگدنیاپ  رگا  دنا .  هدیدرگ  گرم  راچد 
يراد دوخ  ام  تتامـش  زا  دنیآ و  دوخ  هب  رورغ  یتسم  زا  هک  وگب  ناگدننک  تتامـش  هب  سپ  میدوب ؛  یقاب  ایند  رد  زین  ام  دشاب ،  نکمم  ار 
دومرف راعشا ،  نیا  ندناوخ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفرگ .  دهاوخ  رب  رد  زین  ار  اهنآ  هتفرگ ،  رب  رد  ار  ام  هک  یگرم  اریز  دنیامن ؛ 

رب یـسک  هک  رادقم  نآ  هزادنا  هب  ّالا  دوب  دیهاوخن  نارماک  دـیزیرب ،  قحان  هب  ارم  نوخ  دـیزیگنا و  هک  هنتف  نیا  زا  سپ  دـنگوس !  ادـخ  هب  : 
دنکفا بارطضا  رد  نانچ  دروآ و  شدرگ  هب  ار  امش  ایـسآ ،  گنـس  دننام  راگزور  دوش و  نوگرگد  امـش  رب  هنامز  رود  هک  دنیـشن ،  بسا 

هیلع نانم  ؤمریما  مراوگرزب  ردـپ  ناـمیپ  دـهع و  مداد ،  ربخ  هکنیا  ددرگب و  دوخ  روحم  درگ  هک  دیـشاب  یخرچ  دـننام  ینادرگرـس  رد  هک 
 ، هتفگ یم  دوخ  موق  هب  هک  ار  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  تاباطخ  دوب  هتفرگارف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مّدج  زا  هک  تسا  مالّـسلا 

یلاعت يادـخ  يارب  زا  هک  ار  دوخ  ياکرُـش  دیـشاب و  مّمـصم  ار  دوخ  يارآ  امـش  نونکا  هک  دومرف  بطاخم  تاملک  نامه  هب  ار  هورگ  نآ 
يراج نم  رب  شیوخ  مکح  سپـس  دنام .  دهاوخن  یفخم  ناتدوخ  رب  ناتراک  تمائـش  يدب و  نیا ،  زا  سپ  دیروآ .  مهارف  دیا ،  هداد  رارق 
هدنرچ چیه  تسامـش و  نم و  راگدرورپ  هک  ما  هدومن  ییادخ  رب  لّکوت  نم  هک  دیهدن  دـیهد ،  تلهم  دـیهاوخ  یمن  هکنانچ  ارم  دـییامن و 

ياهلاس ریگزاب و  ناشیا  زا  ار  تمحر  ناراب  ادنوادخ ،  تسا .  راگدرورپ  تسد  رد  شرما  مامز  هکنیا  رگم  تسین  يا 

(15) یبرع نتم 

یبرع نتم 

اْنبَنَءا َْکَیلِإَو  اْنلَّکََوت  َْکیَلَع  انُّبَر  َْتنَءاَو  انُولَذَخَو .  انُوبَّذَک  ْمُهَّنِإَف  ًةَرَبْصُم .  اسْءاَک  ْمُهُموُسَی  ٍفیقَث  َمالُغ  ْمِْهیَلَع  ْطِّلَسَو  َفُسُوی .  ْیَنِسَک  َنینِس 
ِنَع َيِوُرَف  ِلاتِْقِلل .  َُهباحْصَءا  یّبَعَو  ُهَبِکَرَف  ِزَِجتْرُْملَءا ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلصِهّللا  ِلوُسَر  ِسَرَِفب  اعَدَو  مالّسلا  هیلع  َلََزن  َُّمث  ُریـصَْملا . )) َْکَیلِإَو 
َوَْحن یمَرَو  ٍدْعَس  ُْنب  ُرَمُع  َمَّدَقَتَف  يواّرلا :  َلاق  َِکلذ .  ُْریَغ  َِيُورَو  ٍلِجار . )) ِةَءاِمَو  اسِراف  َنیَعبْرَءاَو  ًۀَسْمَخ  اُوناک  ْمُهَّنَءا   : )) مالّسلا هیلع  ِِرقاْبلا 
َلاقَف ُرْطَْقلا .  اَهَّنَءاَک  ِمْوَْقلا  َنِم  ُماهِّسلا  ِتَلَْبقَءاَو  یمَر ،  ْنَم  ُلَّوَءا  ّینَءا  ِریمالا :  َْدنِع  یل  اوُدَهْـشا  َلاقَو :  ٍمْهَِـسب  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِرَکْـسَع 

(( . ْمُْکَیلِإ ِمْوَْقلا  ُلُسَر  ُماهِّسلا  ِهِذه  َّنِإَف  ُْهنِم ،  َُّدب  يذَّلا ال  ِتْوَْملا  َیلِإ  ِتْوَْملا ،  َیلِإ  ُهّللا  ُمُکَمِحَر  اُومُوق   : )) ِِهباحْصَِال مالّسلا  هیلع 

همجرت

اهنآ رب  ار  یفیقث  ینب  ناوج  رامگب و  مدرم  نیا  رب  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  رـصع  یلاسکـشخ  ياهلاس  دـننام  ار  یلاسکـشخ  طحق و 
كرت دنتفگ و  غرود  ام  هب  مدرم  نیا  اریز  دناشچب ؛  اهنآ  هب  ار  گرم  راوگان  برش  هک  تسا )  جاّجَح ))   )) ای راتُخم ))  )) دارم  ) نک ّطلسم 

ماما دوب .  دهاوخ  وت  يوس  هب  يا  هدنب  ره  تشگزاب  میا و  هدروآ  ور  وت  هب  میدرک و  لّکوت  وت  رب  ام و  راگدرورپ  ییوت  دـندومن و  ام  يرای 
(( زجترم  )) هب یّمسم  هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  صاخ  بسا  دش و  هدایپ  بکرم  زا  تاملک  نیا  يادا  سپ  مالّسلا  هیلع  نیـسح 
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هیلع رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و  تسارایب .  ار  دوخ  رکـشل  لیلق ،  لاتق  مزعو  لادج  دصق  هب  دش و  راوس  بسا  نآ  رب  دومرف و  بلط  دوب 
دراو مه  رگید  تایاور  ربخ ،  نیا  زجب  هدایپ و  رفن  دص  کی  دندوب و  هراوس  رفن  جنپ  لهچ و  بانج ،  نآ  باحصا  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا 

اهر نیلـسرُْملا ،  ُْریَخ  دنزرف  باحـصا  بناج  هب  يریت  هدمآ و  نید  یب  رکـشل  شیپاشیپ  رد  ِْهیَلَع  ِهّللا  ُۀَنََعل  دعـس  رمع  دـیوگ :  يوار  تسا . 
رد مدوب .  نم  نیسح ،  يوس  هب  تخادناریت  هک  یسک  لّوا  هک  دیهد  یهاوگ  دایز ،  نبا  دزن  رد  امـش  هک  دومن  باطخ  هفوک  لها  هب  درک و 
هب مالّسلا  هیلع  ماما  ترضح  تفرگ .  ندیراب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  يوس  هب  ناراب  تارطق  دننام  ناسکان ،  نآ  زا  اهریت  ماگنه  نآ 

هورگ نیا  ناروآ  مایپ  اهریت  نیا  اریز  تسین ؛  نآ  زا  يا  هراچ  هک  یگرم  يوس  هب  دیزیخرب  دانک ،  تمحر  ار  امش  ادخ  دومرف :  دوخ  نارای 
دنتخیوآ رد  مه  اب  زور  زا  یتعاس  دیدرگ و  لعتشم  لاتق  هرئان  سپ  امش .  يوس  هب  تسا  نید  یب 

(16) یبرع نتم 

یبرع نتم 

مالّسلا هیلع  ُْنیَسُْحلا  َبَرَـض  اهَْدنِعَف  َلاق :  ٌۀَعامَج .  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِباحْـصَءا  ْنِم  َِلُتق  یّتَح  ًۀَلْمَح ،  َو  ًۀَلْمَح  ِراهَّنلا  َنِم  ًۀَعاس  اُولَتَْتقاَف 
 ، ٍۀـَثالَث َِثلاث  ُهُولَعَج  ْذِإ  يراـصَّنلا  یَلَع  ُُهبَـضَغ  َّدَتْـشاَو  ادـَلَو ،  َُهل  اُولَعَج  ْذِإ  ِدوُهَْیلا  یَلَع  ِهّللا  ُبَضَغ  َّدَتْـشِإ   : )) ُلوُقَی َلَـعَجَو  ِِهتَیِْحل  یلَع  ُهَدَـی 

ِهّللاَو ال امَءا  ْمِهِِّیبَن .  ِْتِنب  ِْنبا  ِْلتَق  یلَع  ْمُُهتَِملَک  ْتَقَفَّتا  ٍمْوَق  یلَع  ُُهبَضَغ  َّدَتْشاَو  ُهَنوُد ،  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  اوُدَبَع  ْذِإ  ِسوُجَْملا  یَلَع  ُُهبَضَغ  َّدَتْشاَو 
 : َلاـق ُهَّنَءا  مالّـسلا  هیلع  ِقِداّـصلا  اـَنالْوَم  ْنَع  َِيُورَو  یمَدـِب . ))  ٌبَّضَُخم  اـَنَءاَو  یلاـعَت  َهّللا  یَْقلَءا  یّتَـح  َنوُدـیُری  اّـمِم  ٍءْیَـش  یلِإ  ْمُُهبی  ُجءا 

یّتَـح َرْـصَّنلا  ُهّللا  َلَْزنَءا  ٍقاـس ،  یلَع  ُبْرَْحلا  ِتَماـقَو  ُهّللا - ُهَنََعل  ٍدْعَـس -  ُْنب  ُرَمُع  َو  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  یَقَْتلا  اََّمل  ُلوُقَی :  یبَءا  ُْتعِمَـس  ))
ُْنب ُدَّمَُحم  ٍرِهاط  ُوبَءا  اهاوَر  ِهّللا . )) َءاِقل  َراتْخاَف  ِهّللا ،  ِءاِقل  َْنَیبَو  ِِهئادْعَءا  یلَع  ِرْصَّنلا  َْنَیب  َرِّیُخ  َُّمث  مالّسلا ،  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْسءاَر  یلَع  َفَْرفََرت 

 : مالّسلا هیلع  ُْنیَسُْحلا  َحاص  َُّمث  يواّرلا :  َلاق  ِنیّدلا . )) ِِملاعَم   )) ِباتِک یف  یسْرَّتلا  ْنیَسُح 

همجرت

هجرد هب  بانج  نآ  باستنا  تداعس  باحصا  زا  یتعامج  هکنآ  ات  دندومن  یم  هلمح  زا  سپ  هلمح  دندیدرگ و  لوغـشم  لادج  لاتق و  هب  و 
بـضغ دومرف :  تفرگ و  ار  فیرـش  نساحم  هدرب  تسد  مالّـسلا  هیلع  مانَا  ماما  ماگنه  نآ  رد  دیوگ :  يوار  دنتـشگ .  زئاف  تداهـش  هعیفر 
بـضغ دیدرگ  دیدش  تسادخ و  رـسپ  ریَزُع  دنتفگ  هک  دنداد  رارق  ادخ  يارب  زا  دـنزرف  هک  ماگنه  نآ  دـش  دـیدش  دوهی  تعامج  رب  ادـخ 

هفئاـط رب  دـش  تخـس  ادـخ  بضغ  نینچمه  تسا و  هثـالث ))  ثلاـث   )) ادـخ هکنآ  رب  دـندش  لـئاق  هک  ناـمز  نآ  ناینارـصن  هورگ  رب  ادـخ 
تفرگ دـهاوخ  تّدـش  یهلا  بضغ  دـنیامن و  شتـسرپ  ّتینادـحو  هب  ار  ادـخ  هکنآ  نودـب  دـندرک  شتـسرپ  ار  هام  باتفآ و  هک  ناسوجم 

هدرک هدارا  هچنآ  رد  دومن  مهاوخن  مدرم  نیا  تباجا  هک  دیشاب  هاگَّا  ربمغیپ .  رتخد  رسپ  نتشک  رب  هدیدرگ  قفّتم  ناشیا  لوق  هک  یهورگرب 
نیـسح نبدـمحم  رهاطوبا  مشاب .  هتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  هک  یتلاح  رد  میامن  تاقالم  ار  ادـخ  هکنآ  ات  میامن  تعیب  دـینع  دـیزی  اـب  هک  دـنا 

دوخ راوگرزب  ردپ  زا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  قطان  قح  هب  ماما  ترـضح  هک  هدومن  تیاور  نیّدلا ))  ملاعم   )) باتک رد  یـسُْرب 
لاعتم س يادخ  دیدرگ  لعتشم  لاتق  هرئان  دومن و  تاقالم  نیعل  دعس  رمع  اب  ماما  ترضح  هک  ماگنه  نآ  رد  دومرف :  هک  مدینـش  رقاب  ماما 
رب هکنآ  نایم  دیدرگ  ّریخم  بانج  نآ  دومن و  زابرپ  مالّسلا  هیلع  مولظم  ماما  رس  يالاب  رب  غرم  دننام  هکنآ  ات  دومرف  لزان  نامسآ  زا  ترصن 

 . دوش لئان  تداهش  هعیفر  هجرد  هب  دیامن و  راگدرورپ  تاقالم  هکنآ  ای  دشاب و  روصنم  رّفظم و  نانمشد ،  رکشل 

(17) یبرع نتم 
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یبرع نتم 

ِْنب ِرَمُع  یلَع  َلَْبقَءا  ْدَـق  یحایّرلا  َدـیزَی  ُْنب  ُّرُْحلا  اَذِإَف  َلاق :  ِهّللا . )) ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَـی  ٍّباذ  ْنِم  امَءا  ِهّللا ،  ِهْجَِول  اُنثیُغی  ٍثیغُم  ْنِم  اـمَءا  ))
َفَقَوَو ُّرُْحلا  یَـضَمَف  َلاق :  يْدیالا .  َحیِطَتَو  ُسوُؤُّرلا  َریِطَت  ْنَءا  ُهُرَْـسیَءا  ًالاِتق  ِهّللاَو  ِْيإ  َلاقَف :  َلُجَّرلا ؟  اَذـه  َْتنَءا  ٌِلتاقُمَءا  َُهل :  َلاقَف  ٍدـْعَس ، 

اَمل ِۀَفوُْکلا  ِلْهَءا  ُعَجْـشَءا  ْنَم  َلیق :  َْولَو  ٌبیرَُمل ،  َكَْرمَءا  َّنِإ  ِهّللاَو  ٍْسَوءا :  ُْنب  ُرِجاهُْملا  َُهل  َلاقَف  ْلِْکفِْالا .  ُْلثِم  ُهَذَخَءاَو  ِِهباحْـصَءا  ْنِم  اِفقْوَم 
ُْتعُِّطق َْولَو  اْئیَـش  ِۀَّنَْجلا  یَلَع  ُراتْخَءا  ـال  ِهّللاَوَف  ِراـّنلاِو ،  ِۀَّنَْجلا  َْنَیب  یـسْفَن  ُرِّیَخُءا  ِهّللاَو  ّینِإ  َلاـقَف :  َکـْنِم ؟  ُهارَءا  يذَّلا  اَذـه  اـمَف  َُکتْوَدَـع ، 

ْدَقَف َّیَلَع ،  ُْبتَف  َکـَْیلِإ  ُْتُبت  ّینِإ  َّمُهّللَءا  ُلوـُقَی :  َوُـهَو  ِهِسْءاَر  یلَع  ُهُدَـیَو  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  ادِـصاق  ُهَسَرَف  َبَرَـض  َّمـُث  ُتـْقِرْحُءاَو . 
 . َکِِّیبَن ِْتِنب  ِدالْوَءاَو  َِکئاِیلْوَءا  َبُوُلق  ُْتبَعْرَءا 

همجرت

ماما نآ ،  زا  سپ  دـیوگ :  يوار  تفریذـپن .  ار  یهلا  ناگتـشرف  کمک  نامـسآ و  ترـصن  دومن و  رایتخا  ار  ادـخ  ياقل  ترـضح  نآ  سپ 
؟  دسرب ام  دایرف  هب  راگدرورپ  ياضر  يارب  زا  هک  تسه  یـسردایرف  ایآ  هک  دروآرب  دایرف  نایفوک ،  رکـشل  لباقم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

دیزی نب  ّرُح  ماگنه  نیا  رد  دیوگ :  يوار  دـیامن ؟  عفد  ار  نانمـشد  ّرـش  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ 
یگنج مسق ،  ادـخ  هب  تفگ :  دعـسرمع  درک ! ؟  یهاوخ  گـنج  مولظم  نیا  اـب  اـیآ  دومرف :  دروآ و  دـیلپ  دعـسرمع  يوس  هب  ور  یحاـیر 

زا دعب  ّرح  هک  هتفگ  يوار  دتفیب .  اه  نت  زا  اهتـسد  دیآ و  رد  زاورپ  هب  اهندب  زا  اهرـس  هک  دشاب  نیا  شا  هلحرم  نیرتناسآ  هک  دومن  مهاوخ 
زا یکی  دمآ .  رد  هزرل  هب  شندب  داتسیاب و  اهنآ  زا  رود  یناکم  رد  تفرگ و  هرانک  دوخ  نارای  زا  تفر و  يا  هشوگ  هب  نخس ،  نیا  ندینش 

هفوک لـها  درم  نیرت  عاجـش  هک  دنـسرپب  نم  زا  رگا  هتخادـنا ،  دـیدرت  کـش و  هب  ارم  وت  راـک  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  ار  وا  ْسَوا  نیرجاـهم 
ناـیم اردوخ  هک  ادـخ  هب  تفگ :  وا  باوج  رد  ّرُح  منیب ! ؟  یم  وت  رد  هک  تسا  یلاـح  هچ  نیا  سپ  مرذـگ ؛  یمن  وـت  ماـن  زا  نم  تسیک ، 

هبوت دننازوسب !  دننک و  هراپ  هراپ  ار  مندب  هچ  رگا  منک  یمن  رایتخا  تشهبرب ،  ار  زیچ  چـیه  هک  دـنگوس  ادـخ  هبو  منیب  یم  مّنهج  تشهب و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  دنزرف  روضح  هبعک  مزع  قداص  یتّین  اب  دیناهج  بکرم  راتفگ ،  نیا  زا  دعب  رادمان  ّرح  سپس  هللادنع  یضر  رح 
یم تلئـسم  تتّیدـحا  هاگرد  زا  مدومن و  هبانا  وت  يوس  هب  ادـنوادخ !  ینعی  َّمُهّللَأ ؛ )) . . .   : )) تفگ یم  هداـهن و  رـس  رب  ار  تسد  دومن و 

؛  ییامرف لوبق  ارم  هبوت  هک  میامن 

(18) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ام َِکب  َنوُُغْلبَی  َمْوَْقلا  َّنَءا  ُْتنَنَظ  ام  َِکب ،  َعَْجعَجَو  ِعوُجُّرلا  ِنَع  َکَسَبَح  يذَّلا  َُکبِحاص  اـَنَءا  َكادـِف  ُْتلِعُج  مالّـسلا :  هیلع  ُْنیَـسُْحِلل  َلاـقَو 
ََکل اَنَءا  َلاقَف :  ْلِْزنَءاَف . )) َْکیَلَع  ُهّللا  ُبُوتَی  ْمَعَن   : )) مالّـسلا هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َلاـقَف  ٍۀـَبَْوت ؟  ْنِم  یل  يَرت  ْلَـهَف  ِهّللا ،  َیلِإ  ٌِبئاـت  اـنَءاَو  يرَءا ، 

َْنَیب ٍلیتَق  َلَّوَءا  َنوُکَءا  ْنَءا  یل  ْنَذْءاَف  َْکیَلَع ،  َجَرَخ  ْنَم  َلَّوَءا  ُْتنُک  اذِإَف  َلاق :  َُّمث  يْرمَءا .  ُرِخآ  ُریصَی  ِلوُزُّنلا  َیلِإَو  ًالِجار ،  یّنِم  ٌْریَخ  اسِراف 
اُوِلُتق ًۀَعامَج  َّنَِال  ِنَّْالا ،  َنِم  ٍلیتَق  َلَّوَءا  َدارَءا  اّمَّنِإ  ِباتِْکلا :  ُعِماج  َلاق  ِۀَمایِْقلا .  ِیف  ادَغ  ادَّمَُحم  َكَّدَج  ُِحفاُصی  ْنَّمِم  َنوُکَءا  یّلََعل  َْکیَدَـی ، 

هیلع ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  َلِمُحَف  َدَهْـشَتْسا ،  َُّمث  ٍلاْطبَءاَو .  ٍناعْجُـش  ْنِم  ًۀَـعامَج  َلَتَق  یّتَح  ٍلاـِتق  َنَسْحَءا  ُلـِتاُقی  َلَـعَجَف  َُهل ،  َنِذَءاَـف  َدَرَو .  اـمَک  ُهَْلبَق 
 : ُلوُقَیَو ِهِهْجَو  ْنَع  َبارُّتلا  ُحَسْمَی  َلَعَجَف  مالّسلا ، 

همجرت
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تیادف تشاد :  هضرع  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هب  ما .  هدنکفا  فوخ  بْعُر و  هب  ار  وت  ربمغیپ  رتخد  دالوا  وت و  يایلوا  ياهلد  اریز 
متفرگ و تخـس  وت  رب  ار  راک  مدیدرگ و  عنام  هنیدم  ای  هکم  يوس  هب  نتـشگرب  زا  ار  وت  مدوب و  تتمدخ  مزالم  هک  یـسک  نآ  منم  مدرگ ! 

نم هبوت  اـیآ  مدومن ،  ادـخ  يوس  هب  تشگزاـب  هبوت و  نم  دـنناسرب و  مدـید  هک  هزادـنا  نیا  هب  ار  ملظ  نید  یب  هورگ  نیا  هک  دوبن  مناـمگ 
 : دومن ضرع  ّرح  يآ .  دورف  دوخ  بَکْرَم  زا  لاح  دومرف ،  دـهاوخ  لوبق  ار  وت  هبوت  ادـخ  یلب ،  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟  هتفریذـپ 

هتشک امـش  هار  رد  مباتـشب و  نادیم  هب  هکنیا  ات  تسا  مندش  هدایپ  زا  رتهب  مندوب  هراوس  سپ  تسا ؛  نداتفا  رد  بسا  زا  نم  رما  تبقاع  نوچ 
جورخ وترب  هک  مدوـب  یـسک  لوا  نم  نوـچ  تشاد :  هضرع  دوـمن ،  هدـهاشم  رورـس  نآ  زا  هک  ّتبحم  تفطـالم و  نآ  زا  سپ  ّرُح  موـش . 

زا یکی  تمایق  يادرف  رد  دیاش  دوش ،  یم  هتشک  وت  روضح  رد  هک  مشاب  یسک  لوا  هک  امرف  اطع  نذا  سپ  مداتسیا ،  وت  لباقم  رد  مدرک و 
یـسک لوا  هک  دوب  نیا  ّرُح  دارم  دیوگ :  باتک  فل  ؤم  دنیامن .  یم  هحفاصم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  تراوگرزب  ّدج  اب  هک  مشاب  یـصاخشا 
هکنانچ دندوب ؛  هدمآ  لئان  تداهش  هجرد  هب  ترضح  رکشل  زا  یتعامج  ّرح ،  تداهش  زا  لبق  ّالا  دشاب و  وا  دوش  یم  هتـشک  نآ  نامه  هک 

ار دوخ  یکالاچ ،  هب  اجیه  هشیب  ریش  نآ  داد و  دنمتداعـس  ّرُح  هب  داهج  نذا  ترـضح  نآ  سپ  تسا .  دراو  مه  رگید  رابخا  رد  بلطم  نیا 
 . دوبن رّوصتم  نآ  زا  رتهب  هک  دومن  يدربن  تخاونرب و  یگنادرم  يوزاب  تخادنا و  رد  رکشل  يایرد  هب 

(19) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِْهَیلِإ َجَرَخَف  ادـِباع ،  ادِـهاز  َناکَو  ٍْریَـضُخ ،  ُْنب  ٌْریَُرب  َجَرَخَو  يواّرلا :  َلاق  ِةَرِخَّْالاَو . )) اَْینُّدـلا  ِیف  اّرُح - َکُّمُءا  َْکتَّمَـس  اـمَک  ُّرُْحلا -  َْتنَءا  ))
ُناوْضَر َِلُتق  یّتَح  ُِلتاُقی  ْلَزَی  َْملَو  ٌْریَُرب .  ُهَلَتَقَف  ایَقالَتَف ،  َلِْطبُْملا ،  اَمُْهنِم  ُّقِحُْملا  َُلتْقَی  ْنَءا  یف  ِهّللا :  َیلِإ  ِۀَـلَهابُْملا  یَلَع  اقَفَّتاَو  لِقْعَم  ُْنب  ُدـیزَی 

 ، ُُهتَدـِلاوَو ُُهتَءاَْرما  ُهَعَم  َناکَو  ِداهِْجلا ،  ِیف  ََغلابَو  ِدـالْجلا  ِیف  َنَسْحَءاَـف  یْبلَْکلا ،  ِحاـنَج )  ) ِباـبُح ُْنب  ٌبْهَو  َجَرَخَو  يواّرلا :  َلاـق  ِْهیَلَع .  ِهّللا 
 . مالّسلا هیلع  ُْنیَسُْحلا  ِيَدَی  َْنَیب  َلَتُْقت  یّتَح  ُْتیَضَر  ام  ال ،  َْتلاقَف :  ْمَءا ال ؟  ِْتیَضَرَءا  ُهاّمُءا ،  ای  َلاقَو :  امِْهَیلِإ  َعَجَرَف 

همجرت

شکاپ حور  دیشون و  تداهش  تبرـش  هکنآ  ات  تخادنا  تکاله  كاخ  هب  ار  هفوک  لها  ناریلد  ناعاجـش و  زا  یهورگ  راد ،  وریگ  نآ  رد 
لامکاب كالَْول  هجاوخ  ْطبِـس  دـندروآ ،  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  ار  ّرح  حورجم  ندـب  نوچ  دـیدرگ .  شوغآ  مه  نیعلاروح  اـب 

(( ّرح  )) ار وت  تردام  هکناـنچ  درمدازآ ،  ییوت  ُّرُْحلا ؛ )) . . .  َْتنَءا   : )) دومرف دومن و  كاـپ  وا  تروص  زا  ار  كاـخ  تفطـالم ،  تفءار و 
يدرم وا  دـیود و  نوریب  دانع ،  لها  اب  داهج  دـصق  هب  ْریَـضُخ  نب  ریُرب  دـیوگ :  يوار  ترخآ !  ایند و  رد  دازآ  درمناوج  ییوت  هداهن و  ماـن 

زا سپ  دـمآ .  نوریب  نیعل ،  دعـسرمع  رکـشل  زا  ّرح ،  هزرابم  يارب  نییآدـب ،  لِقْعَم  نبدـیزی  سپ  دوب .  داـّبُع  داّـهُز و  زا  هلمج  زا  اـسراپ و 
تـسا قح  رب  هکنآ  تسد  هب  تسا  لطاب  رب  هک  ناشیا  زا  کی  ره  هک  ّتین  نیا  رب  دـنیامن  هلهابم  هک  دـندرک  نیا  رب  قافتا  ود  ره  تاـقالم ، 
کلام هب  ناج  ریُرب ))  )) تسد هب  نوعلم  نآ  رمالا  رخآ  دـندیدرگ ،  هلتاقم  لوغـشم  دـنتخیوآ و  رد  مه  اـب  میمـصت  نیمه  اـب  دوش .  هتـشک 

ات دیدرگ  نییآ  دب  موق  نآ  اب  هلتاقم  لوغشم  نید  كاپ  نم  ؤم  نآ  زاب  داتـسرف .  َكرَد  هب  ار  دیلپ  لِقْعَم  نبدیزی  نآ  ریرب ))  )) دادب و خزود 
دمآ و نادیم  فرط  هب  دـیدرگ و  تداهـش  ماج  ندیـشون  بلاط  یبلک  بابح ))   )) ای  ) حانج هب  و  دـیوگ :  يوار  دیـشون .  تداهـش  تبرش 
 . دـندوب وا  اب  البرک  رد  ود  ره  شردام  هجوز و  دومرف و  دانع  لها  اب  گنج  رد  رایـسب  شـشوک  داهج و  رد  هغلاـبم  دومن و  یتدـالج  وکین 

ردام هب  تفاتش و  ناشیا  دزن  هب  دربن  نادیم  زا  شیوخ ،  تدالج  راهظا  يدرمناوج و  طیارش  يادا  زا  سپ 

(20) یبرع نتم 
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یبرع نتم 

َکِِّیبَن ِْتِنب  ِْنبِإ  يَدَـی  َْنَیب  ِْلتاقَف  ْعِجْراَو  اِهلْوَق  ْنَع  ْبُزْعُءا  َّیَُنب  ای  ُهُّمُءا :  َُهل  َْتلاقَف  َکِسْفَن .  یف  ینْعَْجفَت  ـال  َکـْیَلَع  ِهّللاـِب  ُُهتَءاْرمِإ :  َْتلاـقَو 
َكاِدف ُلوُقَت :  َیِهَو  ُهَوَْحن  ْتَلَْبقَءاَف  ادوُمَع ،  ُُهتَءاَْرمِإ  ْتَذَـخَءاَف  ُهادَـی ،  ْتَعُِطق  یّتَح  ُِلتاُقی  ْلَزَی  َْملَو  َعَجَرَف ،  ِۀَـمایِْقلا .  َمْوَی  ِهِّدَـج  َۀَعافَـش  ْلَنَت 

َنُود َدوُعَءا  َْنل  َْتلاقَو :  ِِهبْوَِثب ،  ْتَذَخَءاَف  ِءاسِّنلا ،  َیلِإ  اهَّدُرَِیل  َلَْبقَءاَف  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِمَرَح  َنِیبِّیَّطلا  َنُود  ِْلتاق  یّمُءاَو  یبَءا 
 . َّنُْهَیلِإ ْتَفَرَْـصناَف  ُهّللا ، )) ِکُمَحْرَی  ِءاسِّنلا  َیلِإ  یعِجْرِإ  اْریَخ ،  یْتَیب  ِلْهَءا  ْنِم  ُْمتیزُج   : )) مالّـسلا هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َلاـقَف  َکَـعَم .  َتُومَءا  ْنَءا 
 ، ِءالَْبلا ِلاوْهَءا  یلَع  َرَبَصَو  ِءادـْعالا ،  ِلاِتق  یف  ََغلاـبَف  َۀَجَـسْوَع ،  ُْنب  ٌِملْـسُم  َجَرَخ  َُّمث  ِْهیَلَع .  ِهّللا  ُناوْضِر  َلـُِتق ،  یّتَح  ُلـِتاُقی  یْبلَْکلا  ِلَزَی  َْملَو 

َیلِإ َطَقَس  یّتَح 

همجرت

يوش هتشک  مالّسلا  هیلع  ماما  روضح  رد  هکنآ  ات  دش  مهاوخن  یضار  وت  زا  نم  تفگ :  شردام  يدش ؟  یـضار  نم  زا  وت  ایآ  تفگ :  دوخ 
هدم شوگ  وا  نخـس  هب  مدنزرف !  يا  تفگ :  شردام  ناشنم .  تدوخ  يازع  هب  ارم  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تفگ :  زین  شا  هجوز  . 
يوش هتشک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  رتخد  رسپ  روضح  رد  ات  درگرب  نادیم  يوس  هب  نادب و  یلْوَا  ار  نتسج  هرانک  ترـسمه  يءار  زا  و 

شیاهتـسد هکنآ  ات  دومن  هناناج  گنج  هدروآ و  الب  نادیم  هب  ور  بهو ))   )) سپ یـسرب ؛  وا  راوگرزب  ّدج  تعافـش  هب  تمایق  زور  رد  هک 
مردام ردـپ و  تفگ :  یم  هک  یلاح  رد  تفاتـش  بهو ))   )) يرای هب  تشادرب و  يدومع  وا  رـسمه  ماـگنه  نیا  رد  دـیدرگ .  ادـج  ندـب  زا 

تشگرب بهو  امن .  تدالج  گنج و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  روضح  رد  نانچمه  وت  داب !  تیادف 
 ، هفیفع نآ  هب  مالّسلا  هیلع  ادهشلادّیس  ترضح  مریمب !  وت  اب  هکنآ  رگم  مدرگ  یمنرب  تفگ :  شرـسمه  دنادرگرب ،  نانز  همیخ  هب  ار  وا  ات 

درک و تعاـطا  نز  نآ  سپ  درگرب .  داـهد ،  تریخ  يازج  تیب ،  لـها  اـم  هب  وت  ناـسحا  ضوـع  رد  داـنک و  تمحر  ار  وـت  ادـخ  دوـمرف : 
نادیم هب  مدق  هّللا  همحر  هجَسْوَع  نب  ملْـسُم  وا ،  زا  سپ  دمآ .  لئان  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  ات  دش  گنج  لوغـشم  هرابود  بهو  تشگرب . 

دانع لها  اب  داهج  رد  ششوک  هغلابم ،  دهج و  لامک  اب  وا  دیامن .  راربَا  دّیس  دنزرف  مدق  راثن  ار  دوخ  ناج  ات  هک  دیدرگ  اّیهم  داهن و  يدرم 
ات دومن  اهتنم  یب  ربص  الب ،  ياه  یتخس  لّمحت  رب  دومرف و  ، 

(21) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 ، ُِملْـسُم ای  ُهّللا  َکَمِحَر   : )) مالّـسلا هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َُهل  َلاـقَف  ٍرِهاـظُم .  ُْنب  ٌبیبَح  ُهَعَمَو  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  ِْهَیلِإ  یـشَمَف  ٌقَمَر ،  ِِهبَو  ِضْرـالا 
َُهل َلاقَف  ِۀَّنَْجلِاب .  ْرِْـشبَءا  ُِملْـسُم  ای  َکُعَرْـصَم  َّیَلَع  َّزَع  َلاقَف :  ٌبیبَح ،  ُْهنِم  انَدَو  ًالیْدبَت . )) اُولَّدـَب  امَو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ُمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف 

َلاقَف َکَّمَهَءا .  ام  ِّلُِکب  ََّیلِإ  َیِصُوت  ْنَءا  ُْتبَبْحََال  َِرثالا  ِیف  ّینَءا  ُمَلْعَءا  ینَّنَءا  الَْول  ٌبیبَح :  َُهل  َلاق  َُّمث  ٍْریَِخب .  ُهّللا  َكَرََّشب  افیعَض :  ًالْوَق  ٌِملْسُم 
َُّمث اْنیَع .  َکَّنَمُْعنََال  ٌبیبَح :  َُهل  َلاقَف  َتوُمَت .  یّتَح  ُهَنوُد  ِْلتاقَف  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  ِهِدَِیب  َراشَءاَو  اذـِهب -  َکیـصوُءا  ّینِإَف  ٌِملْـسُم :  َُهل 

 . َُهل َنِذَءاَف  مالّسلا ،  هیلع  َْنیَسُْحلا  َنَذْءاَتْساَف  يراْصنالا ،  َۀَظُْرق  ُْنب  وُرْمَع  َجَرَخَف  ِْهیَلَع .  ِهّللا  ُناوْضِر  َتام 

همجرت

هجنر مدـق  هدایپ  نحتمم ،  نم  ؤم  نآ  نیلاب  رب  نمت  ؤم  ماما  هک  دوب  نت  رد  یقمر  شزونه  داتفا و  نیمز  يور  رب  تاـحارج  همدـص  زا  هکنآ 
 . دانک تمحر  ار  وتادـخ  دومرف :  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  باـنج  سپ  دوب .  باـنج  نآ  تمدـخ  رد  زین  رهاـظم  نب  بیبح  دومرف و 
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هب ار  یناگدنز  تدم  هک  دنتسه  نامدرم  زا  یناسک  ینعی  17 ؛ )  . . . (() ْمُْهنِمَف  : )) دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگنآ 
رهاظم نب  بیبح  دندرکن .  لیدـبت  ار  یهلا  ياهتمعن  دـنراظتنا و  رد  رگید  یـضعب  دـندومن و  رایتخا  ار  تداهـش  ادـخ  هار  رد  دـندرب و  رس 

 ! ملـسم يا  منیبب ؛  نیمز  يور  رب  لاح  نیا  هب  ار  وت  تسا  راوشد  نم  رب  هجـسوع !  نب  ملْـسُم  يا  تفگ :  دـمآ  هجـسوع  نب  ملـسم  کـیدزن 
 . ّتنج هب  داهد  تراشب  ار  وت  ادـخ  تفگ :  فیعـض  زاوآ  هب  وا  باوج  رد  هجـسوع  نب  ملـسم  تشرـس .  ربنع  تشهب  هب  ار  وت  داـب  تراـشب 
نم هب  ار  دوخ  تیصو  هک  متشاد  تسود  هتبلا  موش ،  یم  قحلم  وت  هب  يدوز  هب  زین  نم  مناد  یم  نیقی  هب  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگ :  بیبح 

و تسا -  راوگرزب  نیا  هب  تمدخ  وت ،  هب  نم  ّتیـصو  تفگ :  هجـسوع  نب  ملـسم  ینک .  ّتیـصو  تسا  مهم  ترظن  رد  هک  هچنآ  ییامن و 
هب هک  راد  شوخ  لد  تفگ :  رهاـظم  نب  بیبـح  يوش .  هتـشک  اـت  نک  داـهج  شروضح  رد  هک  دومن -  مالّـسلا  هیلع  ماـما  يوس  هب  هراـشا 
 . درک زاورپ  نانج  راسخاش  هب  هجسوع  نب  ملسم  كاپ  حور  هظحل  نیا  رد  دومن .  مهاوخ  نشور  ار  تمشچ  راک ،  نیا  ندروآاج  هب  هلیسو 

 ، ناج لد و  اب  نامولظم  هاش  هاگرکشل  زا  يراثناج  دصق  هب  يراصنا  ( 18  ) هظرق نب  ورمع  سپس 

(22) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 . ٍداهِجَو ٍدادَـس  َْنَیب  َعَمَجَو  ٍدایِز ،  ِْنبا  ِبْزِح  ْنِم  اریثَک  اعْمَج  َلَتَق  یّتَح  ِءامَّسلا  ِناْطلُـس  ِۀَـمْدِخ  یف  ََغلابَو  ِءازَْجلا  َیلِإ  َنیقاتْـشُْملا  َلاِتق  َلـَتاقَف 
 ، ٌءوُس مالّسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  ُلِصَی  ْنُکَی  ْمَلَف  ِِهتَجْهُِمب .  ُهاّقََلت  ّالِإ  ٌْفیَس  الَو  ِهِدَِیب  ُهاقَّتا  الِإ  ٌمْهَس  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  یتْءاَی  َناکَو ال 

ْءاَْرقاَف ِۀَّنَْجلا ،  ِیف  یمامَءا  َْتنَءا ؟  ْمَعَن ،   : )) َلاق ُْتیَفْوَءا ؟  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  َلاقَو :  مالّسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  َتَفَْتلاَف  ِحارِْجلِاب .  َنِْخثُءا  یّتَح 
 . ِْهیَلَع ِهّللا  ُناوْضَر  َِلُتق  یّتَح  َلَتاقَف  َِرثالا . )) ِیف  ّینَءا  ْمَلْعاَو  َمالَّسلا  یِّنَع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللا  َلوُسَر 

همجرت

باوث دیما  هب  كالاچ ،  هنادرم و  كاب ،  یب  ناقشاع  وچمه  هناقاتشم  داتفا و  رد  راکبان ،  هورگ  نایم  رد  راکشریش  نوچمه  ورمع ))  )) سپ
دایز نبا  ياهورین  زا  یعمج  دز و  نمـشد  رکـشل  يایرد  هب  ار  شیوخ  اهنت ،  کـی و  ءامـس ،  ناطلـس  يراذـگتمدخ  دـصق  هب  ءازج و  زور 

هناقفـشم حـیاصن  هب  ار  اهنآ  دومن و  یم  عنم  ار  نامیا  یب  هورگ  نآ  نایز  نابز ،  غیت  اب  یهاگ  راوگرزب  نآ  داتـسرف .  راوبلا  راد  هب  ار  رادـغ 
هب ار  ریت  نآ  هکنیا  رگم  دش  یمن  باترپ  مالّسلا  هیلع  ماما  بناج  هب  يریت  چیه  دوب و  لوغشم  گنج  راک  هب  مه  یهاگ  دومرف و  یم  هظعوم 

ندب رد  ناج  ات  دیرخ و  یم  ار  نآ  شیوخ  ناج  نت و  هب  هکآ  رگم  دروآ  یمن  دورف  ماما  يوس  هب  يریشمش  چیه  تفرگ و  یم  دوخ  تسد 
یلوتـسم راوگرزب  نآ  ندب  فعـض  تاحارج ،  ترثک  زا  هکنآ  ات  دـیدرگن  دراو  ءادهـشلادیس  نامولظم  ماما  نادرگالب  رپس  ار  دوخ  تشاد 

يافو لوبق و  نم  تمدخ  ایآ  هللا !  لوسر  نبای  تشاد :  هضرع  دومن و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بناج  هب  يا  هناقاتـشم  هاگن  سپ  دیدرگ . 
داد و تشهب  هب  هدژم  ار  وا  دومرف و  یلب  وا ،  باوج  رد  باوص  قطنم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا ؟  هاگرد  لوبقم  شیوخ ،  دهع  هب 

 . میآ یم  امش  دزن  هب  يدوز  هب  مناور و  وت  لابند  رد  زین  نم  هک  نادب  و  یباتش ،  نم  يوس  هب  نوچ  تمایق  يادرف  دومرف : 

(23  ) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ْلَْتبَت الَف  ِۀَیفاْعِلل ،  ابَلَط  انَتْعَبَت  امَّنِإَف  یّنِم ،  ٍنْذِإ  یف  َْتنَءا   : )) مالّسلا هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َُهل  َلاقَف  َدوْسَءا .  اْدبَع  َناکَو  ٍّرَذ ،  یبَءا  یلْوَم  ٌنْوَج  َزََرب  َُّمث 
ینَْولَو ٌمیئََلل  یبَسَح  َّنِإَو  ٌْنتَنَُمل  یحیر  َّنِإ  ِهّللاَو  ْمُُکلُذْـخَءا .  ِةَّدِّشلا  ِیفَو  ْمُکَعاِصق  ُسَْحلَءا  ِءاخَّرلا  ِیف  اَنَءا  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  َلاقَف :  اـنِقیرَِطب . 
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َعَم ُدَوْسالا  ُمَّدـلا  اَذـه  َِطلَتْخَی  یّتَح  ْمُُکقِراـفُءا  ـال  ِهّللاَو  ـال  یهْجَو ،  ّضیبَیَو  یبَسَح  َفُرْـشَیَو  یحیر  َبیطَیَف  ِۀَّنَْجلاـِب ،  َّیَلَع  ْسَّفَنَتَف  ُدَوْسََـال ، 
ْدَق َكادـِف  ُْتلِعُج  ِهّللا ،  ِدـْبَع  ابَءا  ای  ِْنیَـسُْحِلل :  َلاقَف  يوادـْیَّصلا ،  ٍدـِلاخ  ُْنب  ُرْمَع  َزََرب  َُّمث  ِْهیَلَع .  ِهّللا  ُناوْضَر  َِلُتق ،  یّتَح  َلَتاق  َُّمث  ْمُِکئاـمِد . 

 : مالّسلا هیلع  ُْنیَسُْحلا  َُهل  َلاقَف  ًالیتَق .  َِکلْهَءا  َْنَیب  ادیرَف  ادیحَو  َكارَءاَف  َفَّلََختَءا  ْنَءا  ُتْهِرَکَو  َِکباحْصَءِاب ،  َقَْحلَءا  ْنَءا  ُتْمَمَه 

همجرت

هک رذوبا  يالوم  نوج ))   ، )) وا زا  سپ  دیشکرپ .  رگید  يارس  هب  دیشکرس و  تداهش  تبرـش  هکنیا  ات  داد  همادا  ار  گنج  هظرق  نب  ورمع 
ام اب  وت  اریز  ورب ؛  یهاوخ  هک  اج  ره  هب  دومرف :  ترـضح  نآ  دیبلط .  داهج  نذا  دیدرگ و  ادهـشلادّیس  روضح  بایفرـش  دوب  هایـس  یمالغ 
 : دومن ضرع  نوج ))   . )) نکفیم الب  شتآ  رد  ار  دوخ  ام  هار  رد  الاح  يداهن  گنج  نادـیم  رد  مدـق  نوچ  تیفاع ،  بلط  يارب  يا  هدـمآ 

تـسا يراوشد  یتخـس و  ماگنه  هک  نونکا  مدوب  تتمعن  ناوخ  سیل  هساک  شیاـسآ ،  ماـگنه  یـشوخ و  ناـمز  رد  نم  ِهّللا !  ِلوُسَر  َْنباَـی 
ّتنم نم  رب  هکنیا  تسا ،  هایـس  مگنر  تسپ و  مبَـسَح  دب و  نم  هحیار  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  مورب ! ؟  هتـشاذگ و  اهنت  ار  امـش  مناوت  هنوگچ 

ادج امش  تمدخ  زا  زگره  هک  ادخ  هب  ددرگ .  دیفس  مه  نم  يور  فیرـش و  ممـسج  وکین و  ما  هحیار  موش و  تشهب  لها  زین  نم  ات  راذگ 
نایامن گنج  دز و  رکشل  يایرد  هب  ار  دوخ  گنهن  نوچمه  سپس  مزاسن .  طولخم  امش  ياهنوخ  اب  ار  دوخ  هایـس  نوخ  نیا  هکنآ  ات  موشن 

يوادیـص دلاخ  نبورمع  نآ ،  زا  سپ  دیوگ :  يوار  دومن .  زاورپ  یلْعَا  هْورُذ  هب  شحور  غرم  زاتمم و  تداهـش  صاخ  زایتما  هب  ات  هک  دوب 
ای دوـمن :  ضرع  دـمآ  ءادهـشلادّیس  تمدـخ  هب  سپ  دـیامن .  ترداـبم  هبراـحم  نادـیم  هب  هنادرم  هک  تساوـخ  درک و  نتخاـب  ناـج  دـصق 
ار وت  مشاب و  هدنز  هک  تسا  راوگان  ارم  مدرگ و  قحلم  تترضح  باحصا  هب  هک  ما  هتشامگ  نآ  رب  تّمه  داب !  تیادف  هب  مناج  هّللادبعابا ، 

 . میامن هدهاشم  لوتقم  ار  امش  تیب ،  لها  روضح  رد  هکنآ  ای  منیبب  سک  یب  اهنت و 

(24) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َْنَیب َفَقَوَف  یمابَّشلا ،  ِدْعَس  ُْنب  ُۀَلَْظنَح  َءاجَو  يواّرلا :  َلاق  ِْهیَلَع .  ِهّللا  ُناوْضِر  َِلُتق  یّتَح  َلَتاقَف  َمَّدَقَتَف  ٍۀَعاس . )) ْنَع  َِکب  َنوُقِحال  ّانِإَف  ْمَّدَقَت  ))
ِبازْحالا ِمْوَی  َْلثِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَءا  ّینِإ  ِمْوَق  ای  يداُنی :  َذَـخَءاَو  ِهِرَْحنَو .  ِهِهْجَِوب  َحامِّرلاَو  َفُویُّسلاَو  َماـهِّسلا  ِهیقَی  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِيَدَـی 

َنوُّلَوت َمْوَی  ِدانَّتلا ،  َمْوَی  َْلثِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَءا  ّینِإ  ِمْوَق  ایَو  ِدابِْعِلل .  اْملُظ  ُدـیُری  ُهّللا  اَمَو  ْمِهِدـَْعب ،  ْنِم  َنیذَّلاَو  َدوُمَثَو  ٍداعَو  ٍحُون  ِمْوَق  ِْبءاَد  َْلثِم 
هیلع ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  يرَْتفا .  ِنَم  َباخ  ْدَـقَو  ٍباذَِـعب  ُهّللا  ُمُُکتِحْـسَیَف  اْنیَـسُح  ُُلتْقَت  ِمْوَق ال  اـی  ٍمِصاـع ،  ْنِم  ِهّللا  َنِم  ْمَُکل  اـم  َنیِربْدـُم 

؟  اِنباحْصَءِاب ُقَْحَلنَو  انِّبَر  یلِإ  ُحوَُرن  الَفَءا  َلاقَو :  مالّسلا 

همجرت

نآ سپ  دش .  میهاوخ  قحلم  امـش  هب  رگید ،  یتعاس  زا  سپ  زین  ام  هک  ِهِنب  نادیم  هب  مدق  دومرف :  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح 
دعـسا نب  هلظنح  دیوگ :  يوار  ِْهیَلَع .  ِهّللا  ُناوْضِر  دوبر .  تداهـش  يوگ  ات  دومن  داهج  دـمآ و  نیک ،  رکـشل  لباقم  رد  نید  كاپ  صلخم 
ریشمش هزین و  ریت و  هچ  ره  داتـسیاب و  لوتب ،  نیعلا  ةَّرق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هدید  رون  لباقم  رد  ِْهیَلَع -  ِهّللا  ُناوْضِر  یماش - 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  هار  رد  ناج  لد و  هب  ار  اهنآ  تشاد و  یم  زاـب  لـباقم  رد  ار  دوخ  ندرگ  تروص و  دـمآ ،  یم  ترـضح  نآ  يوس  هب 

یم امـش  رب  نم !  موق  يا  19 ؛ )  . . . (() ّینِإ ِمْوَق  ای  دومن . . . (( :  یم  توالت  ار  نآرق  تاـیآ  دز و  یم  داـیرف  دـنلب  زاوآ  هب  دوب و  رادـیرخ 
يادخ دـندش ،  رفاک  دـندوب و  ناشیا  زا  دـعب  هک  نانآ  دومث و  داع و  حون و  موق  نوچ  نیـشیپ  ياه  تما  ياهزور  دـننامه  يزور  زا  مسرت 
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 ! هورگ يا  درادن ؛  دوخ  ناگدنب  قح  رد  ملظ  هدارا  لاعتم  يادخ  و  دوب ) هدرک  لزان  اهنآ  رب  هک  روطنامه   ) دنک لزان  امش  رب  باذع  یلاعت 
ظفح هاگهانپ و  یلاعت  يادخ  زجب  اما  دینک  یم  رارف  دینادرگ و  یم  يور  هک  تسا  يزور  نآ  و  تمایق ،  زور  باذع  زا  امـش  رب  مسرت  یم 

زا دومن و  دـهاوخ  كاله  ار  امـش  لاعتم  يادـخ  هک  دـیناسرن  تداهـش  هب  ار  نیـسح  مدرم !  يا  دـید )) .  دـیهاوخن  دوخ  يارب  يا  هدـننک 
 . ددنبب ارتفا  ادخ  هب  هک  یسک  نآ  دش  دهاوخ  دیمون  ادخ  تمحر 

(25) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِلاِمتْحا یَلَع  َرَبَصَو  ِلاْطبالا ،  َلاِتق  َلـَتاقَف  َمَّدَـقَتَف ،  یْلبَی . ))  ـال  ٍکـُْلم  یلِإَو  اـهیف  اـمَو  اْینُّدـلا  َنِم  َکـَل  ٌْریَخ  َوُه  اـم  یلِإ  ُْحر  یَلب  َُهل :  َلاـقَف 
ِهّللا ِدـْبَع  َْنب  ادیعَـسَو  ِْنیَْقلا  َْنب  اْریَهُز  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َرَمَءاَف  ِرْهُّظلا ،  ُةالَـص  ْتَرَـضَحَو  َلاق :  ِْهیَلَع .  ِهّللا  ُناوْضِر  َِلُتق ،  یّتَح  ِلاوْهالا ، 
ُْنب ٌدیعَس  َمَّدَقَتَف  ٌمْهَس ،  مالّسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  َلَصَوَف  ِفْوَْخلا .  َةالَص  ْمِِهب  یّلَص  َُّمث  ُهَعَم ،  َفَّلََخت  ْنَم  ِفِْصِنب  ُهَمامَءا  امَّدَقَتَی  ْنَءا  ّیفَنَْحلا 

ِْغْلبَءا َّمُهّللَءا  َدوُمَثَو .  ٍداع  َنَْعل  ْمُْهنَْعلا  َّمُهّللَءا  ُلوُقَی :  َوُهَو  ِضْرالا  َیلِإ  َطَقَس  یّتَح  یّطََخت  الَو  َلاز ،  ام  ِهِسْْفَنب  ِهیقَی  َفَقَوَو  ّیِفَنَْحلا ،  ِهّللا  ِْدبَع 
 . َکِِّیبَن ِۀَّیِّرُذ  ِةَرُْصن  یف  ََکباَوث  ُْتدَرَءا  ّینِإَف  ِحارِْجلا ،  َِملَءا  ْنِم  ُتیَقل  ام  ُهِْغْلبَءاَو  َمالَّسلا ،  یِّنَع  َکَِّیبَن 

همجرت

هب میور و  دوخ  راـگدرورپ  يوـس  هب  هک  هدـشن  نآ  تقو  اـیآ  دوـمن :  ضرعو  دـیدرگ  داـبِع ،  ماـما  دارم و  هبعک  تفتلم  هظعوـم ،  زا  سپ 
اهیفامو ایند  زا  هک  هچنآ  يوس  هب  ورب  یلب ،  دومرف :  اـفو ،  اـب  راـی  نآ  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  میوش ؟  قحلم  شیوخ  ناردارب 

رد مدق  راکـش ،  ریـش  نوچ  دعـسا  نب  ۀلظنح  سپ  دـشابن .  يدوبان  لاوز و  ار  نآ  زگره  هک  ترخآ  تنطلـس  يوس  هب  تسارتهب و  وت  يارب 
دومن شیوخ  راعش  الب ،  ياهسرت  رب  ار  ییابیکش  تخاس و  دوخ  دنمتداعس  ياه  هرطاخ  داهنشیپ  ار  ناناولهپ  گنج  داهن و  رازراک  رامْضِم 

هیلع ماما  ترضح  دیـسر ،  رهظ  زامن  تقو  دیوگ :  يوار  اروشاع  رهظ  زامن  يرازگرب  دمآ .  لئان  تداهـش  هب  ایِقْـشَا  هقرف  تسد  هب  هکنآ  ات 
هب ناـیملاع  دوصقم  هبعک  نآ  يور  شیپ  رد  هک  داد  صاـصتخا  ّزع  صاـخ ،  ناـمرف  هب  ار  یفنح  هّللادـبع  نبدیعـس  نیق و  نب  ریهُز  مالّـسلا 

يریت لاح ،  نیا  رد  دندناوخ ،  ار  فوخ  زامن  دوخ  هدنامیقاب  نارای  زا  یعمج  اب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  دنتـسیاب و  يزابناج  ناونع 
نت رب  ناج  لد و  هب  ار  الب  ریت  نآ  داهن و  شیپ  يزابناج  مدق  هّللادبع  نبدیعـس  دمآ .  لالُز ،  بآ  یقاس  دنزرف  يوس  هب  لابَو  لها  بناج  زا 
نآ يوس  هب  تاـحارج  هچنآ  فدـه  دوخ  اـت  تشاد  یمن  رب  مدـقزا  مدـق  دـش و  راوتـسا  یگنادرم  ياـپ  لاونم  نیمه  هب  دومن .  لوبق  دوـخ 
لاح نآ  رد  دیطلغ و  نیمز  يور  رب  دوب ،  هدش  دراو  ءافواب ،  قشاع  نآ  ندـب  رب  هک  اه  مخز  يرایـسب  زا  دـیدرگ و  دوب ،  هدیـسر  ترـضح 

 . دومث داع و  موق  نوچ  نک  تنعل  ار ،  ایح  یب  هورگ  نیا  ایادخ !  تفگ :  یم 

(26) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُْنب ٌْدیَوُس  َمَّدَقَتَو  يواّرلا :  َلاق  ِحامِّرلا .  ِنْعَطَو  ِفُویُّسلا  ِبْرَض  ْنِم  ِِهب  ام  يوِس  امْهَس  َرَشَع  َۀَثالَث  ِِهب  َدِجُوَف  ِْهیَلَع ،  ِهّللا  ُناوْضِر  ُهَبَْحن  یضَق  َُّمث 
َْنَیب َطَقَـس  یّتَح  ِلِزاّنلا ،  ِبَطَْخلا  یَلَع  ِْربَّصلا  ِیف  ََغلابَو  ِلِساْبلا ،  ِدَـسالا  َلاَِتق  َلـَتاقَف  ِةـالَّصلا ،  َریثَک  ًافیرَـش  َناـکَو  ِعاـطُْملا ،  ِیبَءا  ِْنب  ورْمَع 

 ، انیّکِس ِهِّفُخ  ْنِم  َجَرْخَءاَو  َلَماحَتَف  ُْنیَسُْحلا ،  َِلُتق  َنُولوُقَی :  ْمُهَعِمَس  یّتَح  ٌكارِح  ِِهب  َْسَیلَو  َِکلذَک  ْلَزَی  َْملو  ِحا ،  رِْجلِاب  َنِْخثُءا  ْدَقَو  یْلتَْقلا 
امَک اُوناکَو  ِْهیَدَی ،  َْنَیب  ِْلتَْقلا  َیلِإ  َنوُعِراُسی  مالّسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ُباحْـصَءا  َلَعَجَو  َلاق :  ِْهیَلَع .  ِهّللا  ُناوْضَر  َِلُتق ،  یّتَح  اِهب  ْمُُهِلتاُقی  َلَعَجَو 
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ٍسِدْرَکُمَو ٍسِّعَدُم  َْنَیب  ُْلیَْخلاَو  ٍۀَِّمُلم  ِْعفَِدل  اوُدُون  اذِإ  ٌمْوَق   - 1 َلیق : 

همجرت

 ، نم ّتین  دصق و  اریز  زاس ؛  هاگآ  ار  ناشیا  هدیـسر ،  نم  رب  اه  مخز  درد  زا  هک  هچنآ  ناسرب و  دوخ ،  ِدُودَو  ربمغیپ  هب  ارم  مالـس  ایادـخ ! 
دیوس  : )) دیوگ يوار  دومن .  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  تفگب و  ار  تاملک  نیا  مدرگ .  لئان  وت  ياهباوث  هب  ات  دوب  وت  ربمغیپ  هیّرُذ  يرای 
رایسب زامن  دوب و  فیرش  يدرم  وا  دومیپ و  تداهش  هبعک  هار  تعاجـش  مدق  هب  دیدرگ و  يزابناج  عاتم  رادیرخ  عاطم ))  یبا  نب  ورمع  نب 

تامدص لّمحت  رب  يروبص  هیپ  دومن و  هنادرم  گنج  داتفارد و  كاپان ،  ناتفص  هابور  نآ  نایم  رد  كانمشخ  ریش  دننام  سپ  دناوخ -  یم 
رادمان عاجـش  نآ  ندبرب  رامـش  یب  ياه  مخز  زا  هک  یتسـس  فعـض و  تهج  زا  هکنآ  ات  دوبر .  تداعـس  يوگ  نید ،  یب  هورگ  زا  هدراو 

یمه مدرم  دینـش  هک  ینامز  ات  تشادن  یتکرح  چیه  رب  تردق  دوب و  لاونم  نیمه  هب  داتفا و  نیمز  رب  ناگدـش  هتـشک  نایم  رد  دوب  هدیـسر 
شفک نایم  زا  دروآ و  هلمح  راکبان ،  هورگ  نآ  رب  رایـسب  تقـشم  اب  یناوتان ،  لاح  ناـمه  اـب  سپ  تشگ .  ایقْـشَا  لوتقم  نیـسح  دـنتفگ : 

کیاکی دیوگ :  يوار  تشگ .  رختفم  تداهـش  هجرد  هب  ات  Y ، Ġ řȘ� وک رکـشلاب  هبرح  نآ  اب  دروآ و  نوریب  ار  يدراـک  شیوخ 
1 هتفگ :  ناشیا  لاح  فصو  رد  رعاش  هکنانچ  دندیود ؛  یم  ناباتش  گرم  يوس  هب  شروضح  رد  نامولظم ،  ماما  نآ  ناراثن  ناج  نارای و 

 . دنیامن وا  زا  نمشد  یتخس  عفد  دبلط ،  يرای  هب  ار  اهنآ  یسک  یتقو  هک  دنا  یناسک  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  يافواب  نارای  ینعی  - 

(25) یبرع نتم 

یبرع نتم 

هیلع ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َجَرَخ  ِِهْتَیب ،  ِلـْهَءا  يوِس  ُهَعَم  َْقبَی  َْمل  اّـمَلَف  ِسُْفنـالا  ٍباَـهِذ  یلِإ  َنُوتَفاـهَتَی  ْمُهَّنَءاَـک  ِعوُرُّدـلا  یَلَع  َبُولُْقلا  اوُِـسُبل   - 1
یخْرَءاَو ُْهنِم ،  ٍسیآ  َرَظَن  ِْهَیلِإ  َرَظَن  َُّمث  َُهل .  َنِذَءاَف  ِلاتِْقلا ،  ِیف  ُهابَءا  َنَذْءاَتْساَف  اْقلُخ -] ْمِِهنَـسْحَءاَو   ] ًاهْجَو ِساّنلا  ِحَبْـصَءا  ْنَم  َناکَو  مالّـسلا - 

 ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  َِکلوُسَِرب  اقِْطنَمَو  اُقلُخَو  اْقلَخ  ِساّنلا  ُهَبْشَءا  ٌمالُغ  ْمِْهَیلِإ  َزََرب  ْدَقَف  ْدَهْشا ،  َّمُهّللَءا   : )) َلاق َُّمث  یَکبَو .  ُْهیَْنیَع  مالّسلا  هیلع 
َوَْحن مالّـسلا  هیلع  َمَّدَـقَتَف  یمِحَر . ))  َْتعَطَق  امَک  َکَمِحَر  ُهّللا  َعَطَق  ٍدْعَـس  َْنبای   : )) َلاقَو َحاـصَف  ِْهَیلِإ . )) اـنْرَظَن  َکِِّیبَن  یلِإ  انْقَتْـشا  اَذِإ  اـّنُکَو 

 . اریثَک اعْمَج  َلَتَقَو  ادیدَش  ًالاِتق  َلَتاقَف  ِمْوَْقلا ، 

همجرت

نآ دنیایب ،  هدش  هتسارآ  فص  رگید  يا  هقرف  دنروآ و  يور  هتشارفا  ياه  هزین  اب  يا  هقرف  دنشاب ،  هقرف  ود  نمشد  رکشل  هک  یتلاح  رد   - 1
الب شتآ  رب  ار  دوخ  هناورپ ،  دننام  و  دنـشوپ ،  یم  هرز  يور  رب  هک  ایوگ  نهآ  وچ  ار  يوق  ياهلد  فوخ ،  همهاو و  چیه  نودب  افواب  نارای 

ایقْشَا لوتقم  دندیشون و  تداهش  تبرش  ماما  باحـصا  نارای و  همه  نوچ  هصالخ ،  دنرایتخا .  یب  شیوخ  ياهناج  نداد  رد  دننکفا و  یم 
نآ دیـشر  ناوجون  دنمتـسم و  ماما  دـنبلد  دـنزرف  سپ  ترـضح ،  نآ  ناشیوخ  تیب و  لها  رگم  دـنامن  یقاب  باحـصا  زا  یـسک  دنتـشگ و 

ریظن یب  لیدع و  یب  هنامز  رد  هدوبر و  قلخ  همه  زا  تقبـس  يوگرظنم  تحابـص  رد  دوب و  نیـسحلا  نب  یلع  شیمان  مان  هک  دـیحو  مولظم 
دومن و دوخ  ناوج  يوس  هب  یـسویءام  ترـسح و  رظن  سپ  دادـب ؛  شنذا  زین  ردـپ  دومن ،  تساوخرد  راوـگرزب  ردـپ  زا  داـهج  نذا  دوـب ، 

نیرت هیبش  هک  دور  یم  نانآ  گنج  هب  یناوج  هک  شاب  دـهاش  هورگ  نیا  رب  اراگدرورپ !  تفگ :  تخیر و  ورف  ناگدـید  زا  کشا  بالیس 
نیا يوس  هب  میدش ،  یم  وت  ربمغیپ  رادید  قاتشم  هاگره  ام  وت و  ربمایپ  هب  ییارس  نخـس  ینطاب و  صالخاو  يرهاظ  تقلخ  رد  تسا  مدرم 
عطق ارم  محر  هکنانچ  دنک  عطق  ار  وت  محر  ادخ  دعـس !  نبا  يا  دومرف :  دنلب  زاوآ  هب  دیـشک و  يا  هحیـص  سپـس  میدومن ،  یم  رظن  ناوج 
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كاب یب  هورگ  نآ  اب  داهن و  تداعس  نادیم  رد  تعاجش  مدق  لوسر ،  هیبش  نآ  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  تداهـش  داهج و  يدرک . 
ءایقْشَا نآ  زا  ریثک  یعمج  تخس و  تیاغ  هب  درک  یگنج  تماما  ناتسوب  لاهنون  دینادرگ و  كانهودنا  ار  اه  هرطاخ  تخادرپ و  گنج  هب 

(26) یبرع نتم 

یبرع نتم 

هیلع ُْنیَسُْحلا  یَکَبَف  ٌلیبَس ؟  ِءاْملا  ْنِم  ٍَۀبْرَش  یلِإ  ْلَهَف  ینَدَهْجَءا ،  ْدَق  ِدیدَْحلا  ُلِْقثَو  ینَلَتَق ،  ْدَق  ُشَطَْعلَءا  َِتبَءا ،  ای  َلاقَو :  ِهیبَءا  یلِإ  َعَجَر  َُّمث 
ُءاَمْظَت ًَۀبْرَش ال  یفْوالا  ِهِسْءاَِکب  َکیقْـسَیَف  مالّـسلا ،  هیلع  ادَّمَُحم  َكَّدَج  یْقَلت  ام  َعَرْـسَءا  امَف  ًالیلَق ،  ِْلتاق  َّیَُنب  ای  ُهاثْوَغاو ،   : )) َلاقَو مالّـسلا 

ُهاَتبَءا ای  يدانَف :  ُهَعَرَـصَف ،  ٍمْهَِـسب  يْدبَْعلا  ِةَُّرم  ُْنب  ُذِْقنُم  ُهامَرَف  ِلاتِْقلا ،  َمَظْعَءا  َلَتاقَو  ِلازِّنلا ،  ِِفقْوَم  یلِإ  مالّـسلا  هیلع  َعَجَرَف  اَدبَءا . )) اهَدَْعب 
یّتَح مالّسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َءاجَف  َتامَف .  ًۀَقْهَش  َقَهَش  َُّمث  اْنیَلَع ،  َموُدُْقلا  ِلِّجَع  ََکل :  ُلوُقَیَو  ُمالَّسلا  َكُؤَْرقَی  يّدَج  اذه  ُمالَّسلا ،  یِّنِم  َْکیَلَع 
هیلع هّللا  یّلص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِۀَمْرُح  ِكاِهْتنا  یَلَعَو  ِهّللا  یَلَع  ْمُهَءارْجَءا  ام  َكُولَتَق ،  امْوَق  ُهّللا  َلَتَق   : )) َلاقَو ِهِّدَخ  یلَع  ُهَّدَخ  َعَضَوَو  ِْهیَلَع ،  َفَقَو 

(( . ُءافَْعلا َكَدَْعب  اْینُّدلا  یَلَع  هلآ ،  و 

همجرت

هحلـسا ینیگنـس  تشک و  ارم  یگنـشت  ردپ !  يا  تفگ :  دمآ و  راوگرزبردپ  تمدخ  هب  سپـس  تخادـنا .  كاله  كاخ  هب  ار  تخبنوگن 
دایرف داتفا و  هیرگ  هب  مه  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  تسه ؟  بآ  زا  یتبرش  لوصح  يوس  هب  یهار  ایآ  دنکفا ،  بَعَت  هب  ارم  نینهآ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترـضح  تّدج  يدوز  هب  هک  شاب  گنج  راک  هب  رگید  یکدنا  مزیزع !  دنزرف  يا  دومرف :  دروآرب و  ُهاثْوَغ  او 
ساـسحا ینیبن و  یگنـشت  يور  زگره  نآ  زا  سپ  هک  داد  دـهاوخ  وت  هب  یتبرـش  رثوک  راشرـس  ماـج  زا  ناـشیا  دومن و  یهاوخ  تاـقالم  ار 

دادب تعاجـش  داد  درک و  ناوتن  رّوصت  نآ  زا  رتالاب  هک  دومن  میظع  یگنج  تشگرب و  نادیم  يوس  هب  ربکا  یلع  ترـضح  ییامنن .  شطع 
داتفا و نیمز  يور  رب  ریت  نآ  همدص  زا  هک  دـنکفا  ءادهـشلادّیس ،  دیـشر  دـنزرف  نآ  بناج  هب  يریت  يدـبع ))  هُّرم  نب  ذـْقنُم   )) لاح نآ  رد 
هب هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مّدج  کنیا  داب !  وت  رب  نم  مالس  ناج ،  ردپ  ینعی  َْکیَلَع ؛ )) . . .  ُهاَتبَا !  ای   : )) دروآرب دایرف 
نآ نوچ  دومن .  میلـست  نیرفآ  ناجرب  ناـج  دز و  داـیرف  تفگب و  نیا  ربکا  یلع  اـیب .  اـم  دزن  هب  دوز  دـیامرف :  یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت 

هنوگرب ار  دوخ  تروص  هنوگو  دـمآ  ناشیا  نیلاب  رب  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  دومن ،  عادو  هناقاتـشم  ار  یناـف  ياـیند  نیا  ناوج 
رب لاعتم و  يادخرب  دندومن  یخاتـسگ  تءارج و  رایـسب  هچ  دنتـشک ،  ار  وت  هک  ار  یناسک  نآ  دـشُکب  ادـخ  دومرف :  دراذـگ و  وا  تروص 

 ! ایند نیا  رس  رب  كاخ  وت ،  زا  سپ  افَْعلا ؛ )) َكَدَْعب  اینُّدلا  یَلَع   ، )) هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمرح  نتسکش 

(27) یبرع نتم 

یبرع نتم 

اهَّدَرَو اهَذَخَءاَف  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َءاجَف  ِْهیَلَع .  ْتَّبَکَءاَف  ْتَءاجَو  ُهاخَءا ،  َْنباَی  ُهابیبَح  ای  يداُنت :  ٍِّیلَع  ُۀَْنبِإ  ُبَْنیَز  ْتَجَرَخَو  يواّرلا :  َلاق 
َْکِلت یف  مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َحاَصَف  ًۀَـعامَج ،  ْمُْهنِم  ُمْوَْقلا  َلَتَق  یّتَح  ِلُجَّرلا ،  َدـَْعب  ُلُجَّرلا  ُمُْهنِم  ُجُرْخَی  ِِهْتَیب  ُلْهَءا  َلَـعَج  َُّمث  ِءاـسِّنلا .  َیلِإ 
َّنَءاَک ٌمالُغ  َجَرَخَو  يواّرلا :  َلاق  ادـَبَءا .  ِمْوَْیلا  اَذـه  َدـَْعب  اناوَه  ُْمْتیَءاَر  ِهّللاَوَف ال  اْربَص ،  یْتَیب  َلْهَءا  اـی  اْربَص  یتَموُمُع ،  یَنب  اـی  اْربَص  ِلاـْحلا : 

هیلع ُْنیَسُْحلا  یَلَجَف  ُهاّمَع .  ای  َحاصَو :  ِهِهْجَِول  ُمالُْغلا  َعَقَوَف  ُهَقَلَفَف ،  ِهِسْءاَر ،  یلَع  يدْزالا  ٍْلیَُضف  ُْنبا  َُهبَرَضَف  ُِلتاُقی ،  َلَعَجَف  ٍرَمَق ،  َۀَّقِـش  ُهَهْجَو 
َحاصَف ِقَفْرِْملا ،  ِنُدـَل  ْنِم  اهَّنَطَءاَف  ِهِدِـعاِسب  اهاقَّتاَف  ِْفیَّسلاـِب ،  ٍْلیَُـضف  َْنبا  َبَرَـضَف  َبِضْغُءا ،  ٍْثَیل  َةَّدِـش  َّدَـشَو  ُْرقَّصلا ،  ِیلْجَی  اـمَک  مالّـسلا 
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 . َکَلَه یّتَح  ُْلیَْخلا  ُْهتَءاَطَوَف  ُهوُذِْقنَتْسَِیل ،  ِۀَفوُْکلا  ُلْهَءا  َلَمَحَف  ِرَکْسَْعلا ،  ُلْهَءا  ُهَعِمَس  ًۀَْحیَص 

همجرت

 ! ُهاخَءا َْنباَی  ُهابیبَح  ای  درک :  یم  ادن  هک  یتلاح  رد  دیود  نوریب  همیخ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  نوتاخ  بنیز  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ :  يوار 
يور زا  ار  رهاوخ  دروآ و  فیرـشت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنکفا ،  ربکا  یلع  هراپ  هراپ  ندـب  يور  رب  ار  دوخ  دـمآ و  هرّدـخم  نآ  سپ 

زا دـعب  یکی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تیب  لها  نادرم  کـیاکی  نآ  زا  سپ  دـینادرگرب .  ناـنز  دزن  هب  درک  دـنلب  ربکا  یلع  هزاـنج 
ترـضح سپ  دندیـسر .  تداهـش  عـیفر  هجرد  هب  ناشیکدـب  نآ  تسد  هب  ناـشیا  زا  یتعاـمج  هـکنآ  اـت  دـندیدرگ  نادـیم  هـناور  يرگید 

ار ییابیکش  يروبـص و  نم !  تیب  لها  يا  و  نم !  ناگدازومع  يا  دومرف :  دومن و  دنلب  دایرف  هحیـص و  هب  زاوآ  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
يوار دید .  دیهاوخن  دوخ  هب  يراوخ  يور  زگره  زور  نیا  زا  سپ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دیـشاب ؛  تنحم ،  راب  لّمحتم  دـیزاس و  دوخ  راعش 

یب هاوخدب و  هورگ  نآ  اب  دوب ،  هام  هراپ  هباثم  هب  رظنم  یگدنـشخرد  تروص و  نسُح  رد  هک  دیمارخ  نوریب  یناوج  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : 
هب بکرم  زا  ناوج  نآ  تفاکـشار و  وا  قرف  هک  دز  مولظم ،  نآ  قرف  رب  یتبرـض  موْشیَم  يدْزَا  لیـضف  نبا  تخادرپ .  گنج  راک  هب  نید ، 

ریـش نوچمه  دیناسر و  نادیم  هب  ار  دوخ  يراکـش ،  زاب  دـننام  مالّـسلا  هیلع  ماما  سپ  دروآرب .  ُهاّمَع  ای  دایرف  داتفا و  نیمز  يور  تروص ، 
ریشمش رپس  ار  دوخ  يوزاب  انّزلاَُدلَو  نآ  دروآ و  دورف  كاپان ،  نَّا  رب  یتبرـض  ریـشمش ،  اب  دومن و  هلمح  كاب ،  یب  نیعل  نآ  رب  كانمـشخ 
 . دندینش ار  وا  دایرف  رکشل  همه  هک  دروآرب  يدنلب  دایرف  نیعل  نآ  دیدرگ و  عطق  قفِْرم  زا  شا  سحن  تسد  هدومن و  مالّسلا  هیلع  ماما 

(28) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ادـُْعب  : )) ُلوُقَی مالّـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلاَو  ِِهلْجِِرب ،  ُصَْحفَی  َوُهَو  ِمالُْغلا  ِْسءاَر  یلَع  اِمئاق  مالّـسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا  ُْتیَءاَرَف  ُةَْربَْغلا ،  ِتَلَْجناَو  َلاق : 
الَف َکـُبیُجی  َْوءا  َکـُبیُجی ،  ـالَف  ُهوُعْدـَت  ْنَءا  َکِّمَع  یلَع  ِهّللاَو  َّزَع  َلاـق :  َُّمث  َكُّدَـج . )) َکـیف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَمَـصَخ  ْنَمَو  َكُولَتَق ،  ٍمْوَِقل 

 : يواّرلا َلاق  ِِهْتَیب .  ِلْهَءا  ْنِم  یْلتَْقلا  َْنَیب  ُهاْقلَءا  یّتَح  ِهِرْدَص  یلَع  َمالُْغلا  َلَمَح  َُّمث  ُهُرِـصان . )) َّلَقَو  ُهُِرتاو  َُرثَک  ِهّللاَو  ٌمْوَی  اذـه  ُُهتْوَص ،  َکُعَْفنَی 
ِهّللا ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَی  ٍّباذ  ْنِم  ْلَه   : )) يدانَو ِِهتَجْهُِمب ،  ِمْوَْقلا  ِءاَِقل  یلَع  َمَزَع  ِِهتَّبِحَءاَو ،  ِِهناْیِتف  َعِراصَم  مالّسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َيءاَر  اَّملَو 

ُتاوْصَءا ْتَعَفَتْراَف  اِنتَناعِإ . )) ؟  یف  ِهّللا  َدـْنِع  ام  وُجْرَی  ٍنیعُم  ْنِم  ْلَه  اِنتَثاغِِإب ؟  َهّللا  وُجْرَی  ٍثیغُم  ْنِم  ْلَه  انیف ؟  َهّللا  ُفاخَی  ٍدِّحَُوم  ْنِم  ْلَه   ؟
یلِإ َمَّدَقَتَف  ِلیوَْعلِاب ،  ِءاسِّنلا 

همجرت

نابـسا ّمُس  لامیاپ  نوعلم  نآ  یلو  دـنیامن  اهر  اـجیه  هشیب  ریـش  لاـگنچ  زا  ار  نیعل  نآ  اـت  دـندروآ  هلمح  نیبم ،  ماـما  رب  نید  یب  ناـیفوک 
نآ رـس  يالاب  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  مدید  تسـشن  ورف  رابغ  نوچ  دـیوگ :  يوار  دـیود .  نارین  بناج  هب  شا  سحن  حور  دـیدرگ و 

نانآ دنتـشک و  ار  وت  هک  یهورگ  نآ  دنـشاب  رود  ادخ  تمحر  زا  دومرف :  یم  ماما  دیلام و  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهاپ  وا  هداتـسیا و  ناوج 
یناوخب ار  وا  هک  وت  يومع  رب  تسا  نارگ  مسق !  ادخ  هب  دومرف :  سپس  دومن .  دنهاوخ  ینمـشد  ناشیا  اب  وت  ردپ  ّدج و  تمایق  زور  رد  هک 

تـسا يزور  نآ  زورما  هک  مسق  ادخ  هب  دشخبن .  يا  هدیاف  هدش و  رید  رگید  دهد  باوج  دهاوخب  هاگره  دهد و  باوج  ار  وت  دـناوتن  وا  و 
دوخ هنیس  رب  ار  ناوج  نآ  هزانج  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  سپـس  تسا .  كدنا  یـسر ،  دایرف  رایـسب و  نآ  رد  يزیر  نوخ  هک 

ار دوـخ  ناتـسود  ناـناوج و  هاـگلتق  ناـمولظم  ماـما  نوـچ  دـیوگ :  يوار  داد .  رارق  نیمز  يور  رب  مشاـه  ینب  يادهـش  ناـیم  رد  تفرگ و 
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داهن دب  هورگ  اب  سیفن  سفن  اب  هک  دومرف  مزع  میمـصت  دنا  هدرپس  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دنا و  هداتفا  كاخ  يور  رب  همه  هک  دومرف  هدهاشم 
ایآ دیامن ؟  ناملاظ  نایغای و  ّرش  عفد  نایملاع ،  راگدرورپ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  هک  داد  رد  یسک  یب  يادن  دیامن و  داهج  ، 

دیما ام  یسردایرف  هب  تسه ك  یـسردایرف  ایآ  دراذگن ؟  اهنت  ار  ام  دسرتب و  لاعتم  يادخ  زا  تیب  لها  ام  يرای  رد  هک  تسه  یتسرپادخ 
ام هب  ام ،  يرای  هطساو  هب  هک  تسه  يا  هدننک  تناعا  ایآ  دشاب ؟  هتشاد  ار  راگدرورپ  ياقل 

(29) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َعَقَوَف ٍمْهَِـسب ،  ِلِهاْکلا  ُْنب  ُۀَلَمْرَح  ُهامَرَف  ُهَلِّبَُقِیل ،  ِْهَیلِإ  َءاَمْوَءاَو  ُهَذَـخَءاَف  ُهَعِّدَوُءا . )) یّتَح  ریغَّصلا  يِدـَلَو  ینیلِوان   : )) َبَْنیَِزل َلاقَو  ِۀَْـمیَْخلا  ِباب 
 ، یب َلََزن  ام  َّیَلَع  ْنِّوَه   : )) َلاقَو ِءامَّسلا  َوَْحن  ِمَّدلِاب  یمَرَو  اتََالَْتمِإ ،  یّتَح  ِْهیَّفَِکب  َمَّدلا  یَْقَلت  َُّمث  ِهیذُـخ . ))  : )) َبَْنیَِزل َلاقَف  ُهََحبَذَـف .  ِهِرَْحن  یف 

هیلع ِْنیَسُْحلِاب  ُشَطَْعلا  َّدَتْـشاَو  يواّرلا :  َلاق  ِضْرالا . )) !  َیلِإ  ٌةَرْطَق  ِمَّدلا  َِکلذ  ْنِم  ْطُقْـسَی  ْمَلَف   : )) مالّـسلا هیلع  ُِرقاْبلا  َلاق  ِهّللا . )) ِْنیَِعب  ُهَّنِإ 
هیلع َْنیَـسُْحلا  ِمِراَد  ِیَنب  ْنِم  ٌلُجَر  یمَرَف  ٍدْعَـس .  ُْنبا  ُْلیَخ  امُْهتَـضَرَتْعاَف  ِْهیَدَی ،  َْنَیب  ُهوُخَءا  ُساّبَْعلاَو  َتارُْفلا ،  ُدیُِری  ُةاّنَـسُْملا  َبَکَرَف  مالّـسلا ، 

َُّمث ِمَّدـلا ،  َنِم  ُهاتَحا  ْتََالَْتما ر  یّتَح  ِهِکَنَح  َتَْحت  ِْهیَدَـی  َطََسبَو  َمْهَّسلا  ِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَـص  َعَزَْتناَف  ِفیرَّشلا .  ِهِکَنَح  یف  ُهَتَْبثَءاَـف  ٍمْهَِـسب  مالّـسلا 
 : َلاقَو ِِهب  یمَر 

همجرت

مرتحم نارتخد  مرح و  نانز  سپ  رغـصا  یلع  ترـضح  تداهـش  تسا ؟  دوجوم  یلاعت  يادـخ  دزن  رد  هک  يرجا  اهباوث و  هب  دوش  راودـیما 
نوتاـخ بنیز  دوـمن و  تعجر  همیخ  يوـس  هب  ترـسح ،  زا  رپ  لد  اـب  ترـضح  نآ  دـندومن .  دـنلب  هیرگ  هلاـن و  هـب  اهادـص  مرکا  لوـسر 

تفرگ و ار  موصعم  لفط  مولظم  ماما  دروآ ،  ار  وا  نوچ  میاـمن و  عادو  وا  اـب  اـت  رواـیب  ارم  ریغـص  دـنبلد  دـنزرف  هک  دومرف  ار  مالّـسلااهیلع 
دومنن ایح  ادخ  زا  ُهّللا -  ُهَنََعل  دیلپ -  يدـسا  لهاک  نب  هلمرح  دـسوبب ،  ار  وا  هدـش  مخ  تمحرم  لامک  تفءار و  هار  زا  تساوخ  هک  نیمه 

ار ولگ  ایوگ  هک  يروط  هب  دومن  تباصا  موصعم  لفط  نآ  كزان  يولگ  هب  ریت  هک  تخادـنا  يدـمحا  ناتـسوب  لـگون  نآ  بناـج  هب  يریت 
سپ ریگب ؛  ار  لفط  نیا  دومرف :  نوتاخ ،  بنیز  هب  ترـسح ،  مغ و  لامک  اب  ترـضح  نآ  سپ  دومن .  هراپ  شوگ  ات  شوگ  دنیامن ،  حـبذ 

رب هک  هچنآ  دومرف :  هاگنآ  دیـشاپ ،  نامـسآ  يوس  هب  دـش  نوخ  زا  رپ  نوچ  تفرگ  لفط  يولگ  ریز  رد  ار  تسد  ود  ره  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  ددرگ .  یم  لزان  لداع  راگدرورپ  روضح  رد  گرزب  تبیـصم  نیا  هک  تسا  نآ  دیامن  یم  ناسآ  ار  بئاصم  نیا  نم 
یگنشت دیوگ :  يوار  داتفین !  نیمز  يور  مه  هرطق  کی  یتح  دیشاپ ،  نامـسآ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  موصعم  لفط  نوخ  نآ  زا  دومرف : 

نآ ردارب  لاح  نآ  رد  ددرگ ،  تارف  لخاد  ات  دناسر  تارف  رب  فرْشُم  يدنلب  هب  ار  دوخ  ترضحنآ  دیدرگ ،  دیدش  تیاغ  هب  دیهـش  ماما  رب 
دنزرف رب  هار  رس  راکهبت  دعس  نبا  رکـشل  ماگنه  نیا  رد  درک .  یم  تکرح  ترـضحنآ  يور  شیپ  رد  سابعلا ،  لضفلاوبا  بانج  سان  ماما 

دنتفرگ راتخم ،  دمحا 

(30) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َسَّدَـق ُهُولَتَق  یّتِح  ٍناکَمَو ،  ٍِبناج  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  اوُطاحَءاَو  ُْهنَع ،  َساّبَْعلا  اوُعَطَْتقا  َُّمث  َکِِّیبَن . )) ِْتِنب  ِْنبِاب  ُلَعْفَی  ام  َْکَیلِإ  وُکْـشَءا  ّینِإ  َّمُهّللَءا  ))
ِءالَبْرَِکب َْنیَسُْحلا  یَْکبَءا  ًیتَف  ِْهیَلَع  یْکُبی  ْنَءا  ِساّنلا  ُّقَحَءا  ُرِعاّشلا :  ُلوُقَی  َِکلذ  یفَو  ادیدَش ،  ًءاُکب  مالّسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  یَکَبَف  ُهَحوُر ،  ُهّللا 

البرک www.Ghaemiyeh.comهمانگوس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع َْنیَسُْحلا  َّنَءا  َُّمث  يواّرلا :  َلاق  ٍءاِمب  ٍشَطَع  یلَع  َُهلَداجَو  ٌءْیَش  ِهیْنثَی  ُهاساو ال  ْنَمَو  ِءامِّدلِاب  ُجَّرَـضُْملا  ِلْضَْفلا  ُوبَءا  ٍِّیلَع  ِهِِدلاو  ُْنباَو  ُهوُخَءا 
ِبوُکُر ْنِم  یلْوَءا  ُْلتَْقلءا  ُلوُقَی :  َِکلذ  یف  َوُهَو  ًۀَمیظَع ،  ًۀَـلَتْقَم  َلَتَق  یّتَح  ِْهَیلِإ ،  َزََرب  ْنَم  َّلُک  ُُلتْقَی  ْلَزَی  ْمَلَف  ِزاِرْبلا ،  َیلِإ  َساّنلا  اَعَد  مالّـسلا 

(( ِرانلا ِلوُخُد  نم  یلوا  ُراعلاَو  ِراْعلا 

همجرت

نید هار  دیهش  نآ  فیرش  هناچ  ریز  رد  ریت  نآ  هک  تخادنا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  بانج  بناج  هب  يریت  مراد ))  ینب   )) هلیبق زا  يدرم 
هب دش ،  نوخ  زا  رپ  نوچ  تشاد و  هاگن  حورجم  هناچ  ریز  رد  ار  كرابم  تسد  ود  ره  دیشک و  نوریبار  ریت  سپ  تسـشنب .  مکحم  فینح 

مروآ یم  تیاکش  وت  يوس  هب  اهلا !  هک  تخاس  حورجم  لد  مَهْرَم  تاجاحلا ،  یـضاق  هاگرد  هب  ار  تاجانم  نیا  تخادنا و  نامـسآ  يوس 
مکحم عاجش  نآ ،  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  سابع  ترضح  تداهش  دنروآ .  یم  اج  هب  تربمغیپ  رتخد  دنزرف  هب  تبسن  متس  ملظ و  زا  هچنآ  زا 

رود رب  بناج  ره  زا  دندش و  لیاح  بلاغلا ،  هّللادسا  دـنزرف  ود  نآ  نایم  رد  ناهابور  نآ  هک  دـندومن  ادـج  وا  زا  ار  ساّبع  شردارب  ساسا 
لوتقم ار  رادمان  سابع  راّرک ،  ردیح  دنزرف  راّدغ  نارفاک  نآ  هکنآ  ات  دندومن  هطاحا  ار  ناشیا  دندمآدرگ و  مالّـسلا  هیلع  لضفلاوبا  بانج 
بالیـس ياهّرُد  دوخ ،  ربارب  ناج  اب  ردارب  تداهـش  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـندومن .  لولم  ردارب ،  تبیـصم  رد  ار  لوتب  نیعلا  ةرق  و 
مالّسلا هیلع  ماما  دیوگ :  يوار  ( 20  . ) دومن دیحو ،  مولظم  نآ  يازع  رد  دـیدش  هیرگ  و  تخیر ،  نوریب  هدـید  زا  نوحیج  دور  وچ  کشا 

دنزرف لـباقم  رد  رارـشَا  ناتفـص  هاـبور  نآ  زا  سک  ره  دـیبلط و  لاـتق  لادـج و  نادـیم  هب  ار  ناـقفانم  نآ  یمارگ ،  ردارب  تداهـش  زا  سپ 
 ، راّفُک نآ  دیلپ  داسجا  زا  هکنآ  ات  داتسرف  یم  رارقلا ،  َْسِئب  هب  ار  وا  رابشتآ ،  ریشمش  تبرض  هب  راربَا  ماما  دمآ ،  یم  راّرَک ،  ردیح  هّللادسا 

(21  . . . (() ُتْوَْملَا  : )) دوبایوگ لاقم  نیدب  ترضح  لاح  نآ  ردو  دمآ  مهارف  گنج  نادیم  رد  یمیظع  لوتقم 

(31) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُدِـشَیَف ِْهیَلَع  ُّدِشََتل  َْتناک  َلاجِّرلا  َّنِإَو  ُْهنِم ،  اشْءاَج  ََطبْرَءا  ُُهباحْـصَءاَو  ِِهْتَیب  ُلْهَءاَو  ُهُْدلُو  َِلُتق  ْدَق  ُّطَق  ارُوثْکَم  ُْتیَءاَر  ام  ِهّللاَو  ِةاوُّرلا :  ُضَْعب  َلاق 
ِْهیَدَی َْنَیب  َنُومَزُْهیَف  اْفلَءا ،  َنیثالَث  اُولَّمَکَت  ْدَق  َو  ْمِْهیف ،  ُلِمْحَی  َناک  ْدََقلَو  ُْبئَّذلا .  اَهیف  َّدَـش  اذا  يْزعِْملا  َفاشِْکنا  ُْهنَع  ُفِشَْکنَتَف  ِۀِْفیَِـسب  اْهیَلَع 

ْلَزَی َْملَو  يواّرلا :  َلاـق  ِمـیظَْعلا . )) َِّیلَْعلا  ِهّللااـِب  ّـالِإ  َةَّوـُق  ـال  َو  َلْوَـح  ـال   : )) ُلوـُقَی َوُـه  َو  ِهِزَکْرَم  یلِإ  ُعِـجْرَی  َّمـُث  ُرِـشَْتنُْملا ،  ُدارَْجلا  ُمُهَّنَءاَـک 
ْمُتنْکَُو ال ُنید  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َنایْفُـس ،  یبءا  لآ  َةزعیـش  اـی  ْمُکَْحیَو   : )) ْمِِهب َحاـصَف  ِِهلْحَر .  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اُولاـح  یّتَـح  ْمُُهِلتاـُقی  مالـْسلاِْهیَلَع 

(( . َنوُمُعَْزت امَک  ابَرَع  ُْمتنُک  ْنِإ  ْمُِکباسْحَءا  یلِإ  اوُعِجْرا  َو  ِهِذه  ْمُکاْینُد  یف  ارارْحءا  اُونوُکَف  ِداعَْملا  َنُوفاَخت 

همجرت

 ، دنگوس ادخ  هب  هک  دنا  هدومن  راهظا  نینچ  ار  دوخ  بجعت  رارک ،  ردیح  دـنزرف  نآ  تعاجـش  نایب  رد  رابخا  نایوار  زا  یـضعب  هصالخ ، 
تیب لها  نادنزرف و  هکنآ  اب  دنشاب  هدومن  هطاحا  نایم  رد  ار  وا  رامش  یب  نانمشد  هدیدرگ و  رایسب  رکشل  راچد  هک  ار  یسک  مدیدن  زگره 

رد مالسلا .  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  دشاب  رت  لد  يوق  هک  دنشاب  هدیدرگ  لوتقم  ننمـشد  تسد  هب  هدیـشون و  گرم  تبرـش  وا  باحـصا  و 
هک يا  هلمح  نانچ  دومن ،  هلمح  اهنآ  هب  زیت  ریشمش  اب  زین  ترـضح  نآ  سپ  دندروآ ،  هلمح  بانج  نآ  رب  رازراک  نادرم  هک  دوب  لاح  نیا 
هب اهزب ،  هلگ  نایم  رد  كاب  یب  یگرگ  هکنآ  دـننام  دنتفاکـش  یم  ار  اـه  فص  دـنتخیر و  یم  مه  يور  رب  شرابـشتآ  ریـشمش  تبرـض  زا 
 ، ترضح نآ  يور  شیپ  زا  دندوب  لماک  ددع  هب  درمان  رازه  یس  هک  یماگنه  دروآ  لدگنس ،  ناقفانم  نآ  رب  هلمح  دتفا و  رد  یکانمـشخ 
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الا ةوق  لوح و ال  ال  دومرف :  تفرگ و  رارق  نینوخ  زکرم  رد  رای  یب  ماما  نآ  سپـس  دندومن .  یم  رایتخا  رارق  رب  ار  رارف  اه  خلم  هوبنا  دـننام 
نایملاع راگدرورپ  لوسر  رهطم  مرح  ترضح و  نآ  نایم  رد  دیدرگ  لیاح  ناطیش  رکشل  هکنآ  ات  دیگنج  اهنآ  اب  نانچمه  ماما ع  هللااب . )) 

يا مکحیو ؛ )) . . .   : )) هک دز  هاـبت ،  نید  هورگ  رب  داـیرف  هللا ،  تریغ  ندـعم  نآ  سپ  دندیـسر ،  اـه  هدرپارـس  اـه و  همیخ  هب  کـیدزن  و 
و دیـشاب .  نادرم  دازآ  هلمج  زا  دوخ  ایند  رد  سپ  دـیرادن ،  سرت  تماـیق  زور  باذـع  زا  تسین و  نید  امـش ر  رگا  نایفـسوبا !  لآ  ناوریپ 

 . دیتسه برع  زا  امش  رگا  دیراد  نامگ  هکنانچ  دییامن  دوخ  ياه  بسح  هب  عوجر 

(32) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َو ْمُکَتاتُع  اوُعَنمْاَف  ُحانُج  َّنِْهیَلَع  َْسَیل  ُءاسَّنلا  َو  ینَنُوِلتاـُقت  َو  ْمُُکِلتاـقُءا  يذَّلا  اـَنَءا  ُلُوقَءا :   : )) َلاـق َۀَـمِطاف  َْنباَـی  ُلوُقَت  اـم  ُرْمِـش :  ُهاداـنَف  َلاـق 
ُلِمْحَی َلَعَجَف  ِبْرَْحلِاب  ُهوُدَـصَق  َو  َۀَـمِطاف  َْنباَی  َِکلذ  ََکل  هّللا  ۀَـنَعل  ُرْمِـش :  َلاقَف  اّیَح )) ُْتمُد  اـم  یمَرَِحل  ِضُّرَعَّتلا  َنِم  ْمُکَتاـغُط  َو  ْمَُکلاّـهُج 

ْدَق َو  ًۀَعاس  ُحی  رَتْسَی  َفَقَوَف  ًۀَـحارِج  َنوُْعبَـس  َو  ِناتَْنثا  َُهباصَأ  یّتَح  يْدِـجَی  الَف  ٍءام  ْنِم  ًَۀبْرَـش  ُُبلْطَی  َِکلذ  َعَم  َوُه  َو  ِْهیَلَع ،  َنُولِمْحَی  َو  ْمِْهیَلَع 
ٍبَعُش َثالَث  َُهل  ُموُمْسَم  ُمْهَـس  ُهاتَأَف  ِِهتَْهبَج  ْنَع  َمَّدلا  َحَسْمَِیل  َبْوَّثلا  َذَخَأَف  ِِهتَْهبَج  یلَع  َعَقَوَف  ُرَجَح ،  ُهاتَأ  ْذِإ  ُِفقاو  َوُه  امَْنیَبَف  ِلاتِْقلا  ِنَع  َفُعَض 

کَّنِإ ز َّمُهّللَءا   : )) َلاـق َو  ِءاـمَّسلا  َیل  ِا  ُهَسُأَر  َعَفَر  َُّمث  ِهّللا ص ))  ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَع  َو  ِهَّللاـِب  َو  هّللا  ِمِْسب   : )) مالـْسلاِهیَلَع َلاـقَف  ِِهْبلَق ،  یلَع  َعَـقَوَف 
ُبازیم ُهَّنَأَک  ُمَّدلا  َثَعَْبناَف  ِهِرْهَظ ،  ِءارَو  ُنِم  ُهَجَرْخَأَف  َمْهَّسلا ،  َذَخَأ  َُّمث  ُهُْریَغ )) ِیبَن  ِْتِنب  ُْنبِإ  ِضْر  ْالا  ِهْجَو  یلَع  َْسَیل  ًالُجَر  نَُوُلتْقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَت 

 ، َفَقَو َو  ِلاتِْقلا  ِنَع  َفُعَضَف  ، 

همجرت

امش اب  نم  میوگ  یم  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماما  ییوگ ؟  یم  هچ  مالّـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  دنزرف  يا  هک  دز  دایرف  دیلپ  رمـش  دیوگ :  يوار 
مرح ضرعتم  دیراذگن  ار  دوخ  نایغای  نالهاج و  ناشک و  رس  نیا  سپ  تسین ،  یهانگ  ار  نانز  دیراد و  گنج  نم  اب  امـش  مراد و  گنج 

دـصق یگمه  نید  یب  تعامج  نآ  سپ  همطاف !  رـسپ  يا  تساور  وت  تجاح  نیا  تفگ :  رمـش  متایح  لاح  رد  نم  هک  یمادام  دـنوش  نم 
ياضاقت لاـح  نیا  رد  دـندروآ و  مولظم  نآ  يوس  هب  هلمح  ناـنآ  دومن و  ایقـشا ،  هورگرب  هلمح  هللادـسا  دـنزرف  نآ  دـندومن و  نیبم  ماـما 

هیلع ماما  دیدرگ .  دراو  شفیرـش  ندـب  رب  مخز  ود  داتفه و  هکنآ  ات  دیـشخبن  يا  هدـیا  یلو  دومن  كاب  یب  نانید  یب  نآ  زا  بآ  زا  یتبرش 
ترضح نآ  هک  لاح  نامه  رد  سپ  دوب  هدش  یلوتـسم  شبانج  رب  فعـض  لاتق ،  همدص  زا  دیامن و  تحارتسا  هک  داتـسیاب  یتعاس  مالّـسلا 

ار نوخ  هک  تفرگ  ار  دوخ  عماج  ماما  تشگ ،  يراج  نوخ  دومن و  تباصا  شکرابم  یناشیپ  رب  نانمـشد  بناج  زا  یگنـس  دوب ،  هداتـسیا 
دومرف ترضح  تسشن !  دوب  یهلا  ملع  نزخم  هک  شبلق  رب  ریت  نآ  دمآ و  ترضح  بناج  هب  هبعش  هس  يریت  دیامن  كاپ  فیرش  یناشیپ  زا 

هک ار  یسک  نآ  دنشک  یم  هورگ  نیا  هک  یناد  یم  وت  ادنوادخ !  تفگ :  دومن و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  كرابم  سپـس  هللا )) . . .  مسب  : ))
نآ ياج  زا  نادوان  دننام  نوخ  دیشک و  نوریب  رس  تشپ  زا  تفرگ و  ار  ریت  نآ  سپ  وا .  ریغ  هب  يربمغیپ  رتخد  دنزرف  نیمز  يور  رب  تسین 

ترثک زا  دوب و  هدنامن  لاتق  رب  ییاناوت  ار  بانج  نآ  دش و  يراج 

(33) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َْنیَسُْحلا ع َمَتَشَف  ُهّللا ،  ُهَنََعل  ِرْسنَّلا - ُْنب  ُِکلام  َُهل  ُلاُقی  َةَْدنِک  ْنِم  ُلُجَر  ُهَءاج  یّتَح  ِهِمَِدب  هّللا  یَْقلَی  ْنَأ  ًۀیهارَک  ُْهنَع ،  َفَرَْصنا  ُلُجَر  ُهاتَأ  امّلُکَف 
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ُْنیَـسُْحلا ع یَعْدَتْـساَف  يواّرلا  َلاق  ًامَد .  ُُسنُْرْبلا  َالَْتما  َو  ِهِسْأَر  یلِإ  ُْفیَّسلا  لَصَو ز  َو  َُسنُْربْلا  َعَطَقَف  ِْفیَّسلِاب ،  ِفیرَّشلا  ِهِسُأر  یلَع  َُهبَرَـض  َو 
یلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  هّللا  ُْدبَع  َجَرَخَف  ِِهب .  اوطُاحَأ  َو  ِْهَیلِإ  اوُداع  َُّمث  ًۀَْئیَنُه  اُوِثبَلَف  اْهیَلَع  َّمَتْعا  َو  اهَِسبَلَف  ٍةَوُْسنَلَِقب  یَعْدَتْسا  َو  ُهَسْأَر ،  اِهب  َّدَشَف  ٍۀَقْرِِخب 

ًاعاِنْتمِإ َعَنَْتما  َو  یبَأَف  ُهَِسبْحَِتل ،  ِیلَع ع  ُهَْنبِإ  ُبَْنیَز  ُْهتَقِحَلَف  ِْنیَسُْحلا ع ،  ِْبنَج  یلِإ  َفَقَو  یّتَح  َّدَشَف  ِءاسَّنلا ،  ِْدنِع  ْنِم  ْقِهاُری  َْمل  ُمالُغ  َوُه  َو  ع - 
 : ُمالُْغلا َُهل  َلاقَف  ِْفیَّسلِاب .  ِْنیَـسُْحلا ع  َیلِإ  ِلِه -  أْکلا  ُْنب  ُۀَـلَمْرَح  َلیق :  َو  ٍْبعَک  ُْنب  ُرَْحبءا )  ) يوْهَأَف یّمَع !  ُقِرافُأ  ِهّللا ال  َو  َلاق :  َو  ًادـیدَش 

! ؟  یّمَع ُُلتْقَتَأ  ِۀَثیبْخلا  َْنباَی  َکَْلیَو 

همجرت

رد ادابم  هکنیا  يارب  دمآ  یم  ناشیا  کیدزن  سک  ره  تشادن و  ار  ندیگنج  تردق  اذل  دوب  هتـشگ  ناوتان  فیعـض و  تاحارج ،  اهمخز و 
زا يدرم  هکنآ  ات  دـش  یم  رود  اجنآ  زا  تشگ و  یم  زاب  دـشاب ،  شندرگرب  مولظم  نآ  نوخ  هک  یلاح  رد  دـیامن  تاقالم  ادـخ  اـب  تماـیق 
رـس رب  ریـشمش  تبرـض  درک و  يراج  هدیرب  نابز  هب  ازـسان  دـنچ  هدازانز  نآ  دوب  رـسی  نب  کلام  شـسحن  مان  هک  دـمآ  هدـنک ))   )) هفیاط

 : دیوگ يوار  مالّسلا  هیلع  نسح  نب  هللادبع  تداهش  تشگ .  زیربل  نوخ  زا  شا  همامع  دش و  هتفاکش  ماما  همامع  هک  دروآ  دورف  شکرابم 
 (( هوسنلق  )) ار نآ  برع  هک  دیبلط  یهالک  تسب و  مکحم  نآ  اب  ار  كرابم  رس  دومرف و  بلط  ار  یلامتـسد  مرح  لها  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما 

رکشل سپ  دومن  نادیم  مزع  رگید  راب  دیدرگ و  نآ  هب  سبلم  دیچیپ و  نآ  يور  رب  ار  همامع  داهن و  نویامه  قرف  رب  مه  ار  نآ  دنمان و  یم 
مالّسلا هیلع  نسح  ماما  دنزرف  هللادبع  دندومن و  هطاحا  ار  ماما  ترـضح  دندرک و  عوجر  مرـش  یب  نانید  یب  نآ  زاب  دومن ،  گنرد  یکدنا 

مولظم نیـسح  دوخ  راوگرزب  يومع  رانک  رد  ات  دـیود  یم  دـمآ و  نوریب  ناج ،  سنا و  ماما  مرح  زا  ناـنز و  دزن  زا  دوب  غلاـب  اـن  یلفط  هک 
مسق ادخ  هب  تفگ :  دومن و  دیدش  عانتما  لفط  نآ  یلو  دنادرگ  زاب  مرح  يوس  هب  ار  وا  هک  تساوخ  دیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  بنیز  داتسیاب 
رگید لوـق  رباـنب  اـی  بعک ))  نبرحب   ، )) ماـگنه نیا  رد  مراذـگ !  یمن  اـهنت  وا  زا  منک و  یمن  راـیتخا  ییادـج  شیوـخ  يوـمع  زا  زگره  ! 

یب هدازانز  يا  وت !  رب  ياو  تفگ :  وا  هب  باطخ  هللادبع  دروآ ،  دورف  مالّسلا  هیلع  ماما  رب  ریشمش  تساوخ  هک  نیمه  لهاک ))  نب  ۀلمرح  ))
 ! ایح

(34) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 : َلاق َو  ِهَیلا  ُهَّمَـضَف  ُْنیَـسُْحلا ع  ُهَذَخَءاَف  ُهاّمَع !  ای  ُمالُْغلا :  يَدانَف  ُۀَقَّلَعُمَیِه .  اذاَف  ِدـْلِْجلا  َیلا  اهَّنَطَءاَف  ِهِدَِـیب ،  ُمالُْغلا  اهاقَّتاَف  ِْفیَّسلِاب ،  َُهبَرَـضَف 
ِلِهاْکلا ُْنب  ُۀَـلَمْرَح  ُهامَرَف  َلاق :  َنیِحلاّصلا )) .  َِکئابِآب  َکُقِْحُلی  َهّللا  َّناَف  َْریَْخلا ،  َِکلذ  یف  ْبِسَتْحاَو  َِکب  َلََزن  ام  یلَع  ِْربْصا  یخءا ،  َْنباَی  ))

َّیَلَع َلاق :  َُّمث  ِْحمُّرلِاب ،  ُهَنَعَطَف  ِْنیَـسُحلا  ِطاطُْـسف  یلَع  َلَمَح  ِنَشْوَْجلا  ِيذ  ِْنب  َرْمِـش  َّنا  َُّمث  ِْنیَـسُْحلا ع .  ِهَّمَع  ِرْجِح  یف  َوُه  َو  ُهََحبَذَف  ٍمْهَِـسب ، 
َو ِراّنلِاب . )) ُهّللا  َکَقَرْحءا  یلْهَءا ،  یلَع  ُقِرُْحِتل  ِراّنلِاب  یعاّدـلا  َْتنَءا  ِنَشْوَْجلا ،  ِيذ  َْنباَی   : )) ُْنیَـسُْحلا ع َُهل  َلاقَف  ِهیف .  ْنَم  یلَع  ُُهقِرُْحا  ِراـّنلِاب 
(( ُْهنِم َدَّرَجُءا  الَِئل  یبایث ،  َتَْحت  ُُهلَعْجءا  ِهیف  ُبَغُْری  ٍبِْوِثب ال  ینُوتیا  ُْنیَسُْحلا ع :  َلاق  َو  يواّرلا :  َلاق  َفَرَْصناَو .  ییحَتْساَف  ُهَخَّبَوَف ،  ُثَبَش  َءاج 

َْتبِرُض ْنَم  ُساِبل  َكاذ  ال ،   : )) َلاقَف ٍناُّبِتب ،  َِیتءاَف  . 

همجرت

كدوک نآ  دروآ و  دورف  ار  ریـشمش  دومنن و  اورپ  لوسر  ادـخ و  زا  اـیح ،  یب  انزلادـلو  نآ  یلو  یناـسر  لـتق  هبار  میومع  یهاوخ  یم  وت 
دوخ هنیس  رب  تفرگ و  ار  وا  ماما  ترضح  دروآ .  رب  ماما  او  دایرف  تخیوآ و  تسوپ  هب  شتسد  تخاس و  رپس  ریـشمش  شیپ  رد  ار  شتـسد 
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وت ادخ  هک  راد  باستحا  باوث  ریخ و  هب  لجوزع  يادخ  دزن  رد  ار  نآ  امن و  ییابیکش  تبیصم  نیا  رب  ردارب !  دنزرف  يا  دومرف :  دیناسچ و 
موصعم هداز  ماما  نآ  بناـج  هب  يریت  هداز  مارح  لـهاک  هلمرح  ءاـنثا  نیا  رد  دـیوگ :  يوار  دومرف :  دـهاوخ  قحلم  تا  یمارگ  ردـپ  هب  ار 

نآ زا  سپ  دومن  میلـست  نیرفآ  ناـج  رب  ناـج  وا  دـیرب و  دوب ،  شراوگرزب  يومع  شوغآ  رد  هک  ار  میتـی  نآ  يولگ  ریت  نآ  هک  تخادـنا 
رد هک  سک  ره  اب  ار  اه  همیخ  ات  دیروایب  شتآ  تفگ :  درب و  ورف  اه  همیخ  هب  ار  دوخ  هزین  دومن  هلمح  رهطم  مرح  ياه  همیخ  هب  دیلپ  رمش 
هک دـنروآ  شتآ  ییوگ  یم  وت  ایا  نشوجلا !  يذ  رـسپ  يا  دومرف :  ماما  ترـضح  هللا ،  تریغ  ندـعم  نآ  منازوس  شتآ  هلعـش  هب  تسا  نآ 
زا ار  دینع  رمش  نآ  دمآ و  دیلپ  ثبش ))   )) ماگنه نیا  رد  دنازوسب .  خزود  شتآ  هب  ار  وت  ادخ  ینازوسب ،  نم  تیب  لها  رـس  رب  ار  اه  همیخ 
يا هنهک  هماج  دومرف :  دوخ  تیب  لها  هب  ماما  دـیوگ :  يوار  تشگ .  رب  هدومن  مرـش  راهظا  ایح  یب  گس  نآ  هک  دومن  شنزرـس  راـک  نیا 

دنزاسن هنهرب  ار  مندب  نانمشد  هکنیا  ات  مشوپب  میاهسابل  ریز  رد  ار  هماج  نآ  مهاوخ  یم  دنکن ،  تبغر  نآ  رد  یـسک  هک  دیروایب  نم  يارب 
.

(35) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 ، ٍةَرَبَح ْنِم  َلیوارَِـسب  یعدَتْـسا ع  َُّمث  مالـسلا .  هیلع  ُْهنِم  ُهوُدَّرَج  َِلُتق ع  اّمَلَف  ِِهباِیث ،  َتُْحت  ُهَلَعَج  َو  ُهَقَرَخَف  اـِقلَخ ،  اـبْوث  َذَـخَءاَف  ُۀَّلِّذـلا . )) ِْهیَلَع 
َدَْعب ٍرَْحب  ادَـی  َْتناکَف  ادَّرَُجم ،  َْنیَـسُْحلا ع  َكََرت  َو  هللا -  هنعل  ٍْبعَک -  ُْنب  ُرَْحب  اهَبَلَـس  َِلُتق  امَلَف  اهَُبلْـسَی ،  الَِئل  اهَزَرَف  امَّنِا  َو  اهَـسََبل ،  َو  اهَزَرَفَف 
اَّمل َو  َلاق :  یلاعت .  ُهّللا  ُهَکَلْهَءا  ْنَءا  یلا  امَد  َو  اـْحیَق  ِناحَْـضنَتَف  ِءاـتِّشلا  ِیف  ِناـبّطَرَتَت  َو  ِناـِسبای  ِنادوُع  اـمُهَنَءاَک  ِْفیَّصلا  ِیف  ِناـسَْبیَت  َکـِلذ 
َیلا ِهِسَرَف  ْنَع  ُْنیَـسُْحلا ع  َطَقَـسَف  ًۀَـنْعَط ،  ِِهتَرِـصاخ  یلَع  ینَزُْملا  ِبَـهَو  ُنـْب  ُحـِلاص  ُهَـنَعَط  ِذـُْفنُْقلاَک ،  َیَِقب  َو  ِحارِْجلاـِب ،  ُْنیَـسُْحلا ع  َنِْـخثُءا 

 : يواّرلا َلاق  هیلع .  هللا  تاولص  َماق  َُّمث  ِنَْمیءالا .  ِهِّدَخ  یلَع  ِضْرءالا 

همجرت

 ، مهاوخ یمن  دومرف :  تفریذپن و  ار  سابل  نآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنیوگ  یم  نابت ))   )) ار نآ  برع  هک  دندروآ  يا  هماج  نینچ  سپ 
رد دومن و  هراپ  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  ماما  دندروآ  يا  هنهک  هماج  سپس  دشاب  هدش  هدز  وا  هب  يراوخ  تلذ و  غاد  هک  تسا  یـسک  سابل  نیا 

هجرد هب  نوچ  دـنرواین و  نوریب  بانج  نآ  فیرـش  ندـب  زا  ار  نآ  ات  دوب  نیا  سابل  نآ  ندرک  هراـپ  تلع  دیـشوپ و  دوخ  ياـه  هماـج  ریز 
تسا لیوارس ))   )) هب فورعم  ابرع  نایم  رد  نآ  مان  هک  یسابل  ترضح  نآ  سپس  دندروآ  نوریب  شفیرش  ندب  زا  ار  نآ  دیـسر ،  تداهش 

نآ ندـب  زا  ار  نآ  ات  دوب  نیا  سابل ،  نآ  ندرک  هراپ  تلع  دیـشوپ و  دوخ  نت  رب  دومن و  هراپ  ار  نآ  تشاد و  بلط  دوب ،  هربح  سنج  زا  و 
سابل نآ  زا  هنهرب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوبر و  رد  تراغ  هب  ار  عماج  نآ  بعک ))  نبرحب   ، )) دش دیهـش  یتقو  یلو  دندرواین  نوریب  بانج 

یم کشخ  بوچ ،  ود  دـننام  ناتـسبات  لصف  رد  انزلادـلو  بعک  نب  رحب  سحن  ياهتـسد  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  زاـجعا  زا  درک و  اـهر 
خزود کلام  هب  ناج  هکنیا  ات  دوب  التبم  درد  نیمه  هب  دش و  یم  يراج  اهنآ  زا  كرچ  نوخ و  هک  دوب  یم  رت  نانچ  ناتـسمز  رد  دیدرگ و 

رب یتسـس  فعـض و  دوب  هدیدرگ  دراو  شکرابم  ندـب  رد  هک  رایـسب  تاحارج  اهمخز و  رثا  رد  ماما  ترـضح  نوچ  دـیوگ :  يوار  درپس . 
يرم به  نب و  حلاص  عقوم ،  نیا  رد  دمآ  یم  رظن  هب  تشپراخ  دننام  شندب ،  رب  رایـسب  ياهریت  تباصا  رثا  زا  دـش و  یلوتـسم  شترـضح 

تسار هنوگ  رب  داتفا و  نیمز  رب  بسا  يالاب  زا  مولظم  نآ  هک  دز  نیبم  ماما  هاگیهت  رب  هزین  اب  نید  یب  ینزم )  ای  )

(36) یبرع نتم 
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یبرع نتم 

َلابِجلا َْتَیل  َو  ِضْرالا ،  یَلَع  ْتَِقبُْطا  َءامَّسلا  َْتَیل  ُهاْتَیب ،  َلْهَءا  او  ُهادّیَـس ،  او  ُهاخَءا ،  او  يداُنت :  َیِه  َو  ِطاطْـسُْفلا  ِباب  ْنِم  ُبَْنیَز  ْتَجَرَخ  َو 
ٍکیرَش ُْنب  ُۀَعْرُز  َُهبَرَضَف  ٍِبناج .  ِّلُک  ْنِم  ِْهیَلَع  اُولَمَحَف  َلاق :  ِلُجَّرلِاب .  َنورِظَْتنَت  ام  ِِهباحْصَءِاب :  ُرْمِـش  َحاصَو  َلاق :  ِلْهَّسلا .  یَلَع  ْتَکَدْکَدَت 

ْدَق َناک  َو  ِهِهْجَو ،  یلَع  اِهب  ابَک ع  ًَۀبْرَض  ِْفیَّسلِاب  ِسَّدَقُملا  ِهِِقتاع  یلَع  ُرَخآ  َُهبَرَض  َو  ُهَعَرَصَف .  َۀَعْرُز  ُْنیَسُْحلا ع  َبَرَضَف  يرُسْیلا ،  ِهِِفتَک  یلَع 
اـْضیَءا ُنانِـس  ُهامَر  َُّمث  ِهِردَـص .  یناَوب  یف  ُهَنَعَطَف  َحـْمُّرلا  َعَزَْتنا  َُّمث  ِِهتَُوقَْرت .  یف  یعَخَّنلا  ٍسَنَءا  ُْنب  ُنانِـس  ُهَنَعَطَف  ُّبُکَی .  َو  ُءُونَی  َلَعَجَف  ییعَءا ، 

 . ِهِرَْحن یف  ُمْهَّسلا  َعَقَوَف  ٍمْهَِسب ، 

همجرت

 : دـیوگ ياور  داتـسیاب  راوتـسا  هوک  نوج  تساخرب و  كاخ  يور  زا  هللا  تریغ  نآ  هراـبرد  تفرگ .  رارق  ـالبرک  كاـخ  يور  رب  تروص 
ياو مردارب ،  ياو  يا  داد :  یم  ادـن  هک  یتلاح  رد  دـیود  نوریب  مرح  ياه  همیخ  زا  لاح  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نوتاخ  بنیز  همرکم  ياـیلع 
رمش دیوگ :  ياور  دیدرگ  یم  زیرزیر  نیمز  حطـس  يور  رب  اههوک  داتفا و  یم  نیمز  رب  نامـسآ  شاک  يا  متیب !  لها  ياو  مرورـس  دیس و 
کی ماگنه  نیا  رد  دـینک ؟  یمن  مامت  ار  شراک  ارچ  دـیراد ،  راظتنا  هچ  درم  نیا  قح  رد  هک  دیـشک  هحیـص  دـینع  ناـهارمگ  نآ  هب  دـیلپ 

 ، كرـشم کیرـش ))  نب  تعرز   )) دـندومن هرـصاحم  ار  وا  دـندیدرگ و  رو  هلمح  رگج ،  هنـشت  ماـما  رب  فـط  ره  زا  نید  یب  هورگ  هبترم 
لصا منهج و  هب  تخادنا و  نیمز  يور  رب  ار  وا  دز و  وا  رب  یتبرض  زین  ادهشلادیس  ترضح  دز و  مالّـسلا  هیلع  ماما  كرابم  هناش  رب  یتبرض 

ترـضح رـس ،  هدبز  نآ  ریـشمش  همدص  زا  هک  دومن  انـشآ  ترـضح  نآ  سدقم  شود  رب  يریـشمش  تبرـض  رگید ،  يانزلدلاو  دـنادرگ . 
رهطم نآ  لاوحا  نینچ  رد  داتفا و  نیمز  رب  دوب  راگدرورپ  لامج  راونا  هنیآ  رب  هک  دوخ  يور  هب  راـقو ،  نامـسآ  نآ  مالّـسلا  هیلع  هللادـبعابا 

نب انـس ،  ماگنه  نیا  رد  تسـشن ؛  یم  ینامز  تساخ و  یم  رب  یهاگ  دوب و  هدـیدرگ  فیعـض  هتـسخ و  هتفر و  لاح  زا  لاعتم ،  دزیا  لالج 
نیمه هب  دومن  انشآ  تلاسر ،  ترضح  مشچ  رون  تداهش و  نادیم  راوسهش  نیقی ،  کلم  زارف  رس  نآ  ندرگ  هربنچ  رب  هزین  نید ،  یب  سنا 

هک شا  هنیس  ياه  ناوختسا  رب  دیشک و  نوریب  ار  هزین  رگید  راب  دومنن ،  افتکا  رادقم 

(37) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 : ُلوُقَی َوُه  َو  ُهَتَیِْحل  َو  ُهَس  ْاَر  اِهب  َبَضَخ  ِِهئامِد  ْنِم  ات  َالَْتما  اَمَّلُک  َو  اعیمَج .  ِْهیَّفَک  َنَرَق  َو  ِهِرَْحن ،  ْنِم  َمْهَّسلا  َعَزَنَف  ادِـعاق .  َسَلَج  َو  َطَقَـسَف ع ، 
ِْنیَـسُْحلا ع َیلِإ  َکَْحی  َو  ْلَْزنِإ  ِِهنیمَی :  ْنَع  ٍلُجَِرل  ُهّللا -  ُهَنََعل  ٍدْعَـس -  ُْنب  ُرَمُع  َلاقَف  یَّقَح ))  َّیَلَع  ابوُصْغَم  یمَِدب  ابَّضَُخم  هّللا  یَْقل  َا  اذـکَه  ))

ُمَلْعَأ َو  َکَسْأَر  ُّزَتْج  ّینِإ َال  ِهّللا  َو  ُلوُقَی :  َوُه  َو  ِفیرَّشلا  ِهِْقلَح  یف  ِْفیّسلِاب  َُهبَرَـضَف  ُهّللا -  ُهَنََعل  یَعَخَّنلا -  ٍسَنَأ  ُْنب  ُِّیلْوَخ  ِْهَیلِإ  َرَدَبَف  ُهَحِرَأَف . 
 : ُرِعاّشلا ُلوُقَی  َِکلذ  یف  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ُهَس  ْاَر  َّزَتْجا  َُّمث  اّمُأ ! ! !  َو  ابَأ  ِساّنلا  ُْریَخ  َو  ِهّللا ص  ِلوُسَر  ُْنبا  َکَّنَأ 

همجرت

نآ دومن و  افج  ریت  ناشن  ار  الب  هریاد  هطقن  نآ  نیعل ،  كرشم  نانـس  نیرخالا ،  نیلوالا و  یقـشا  سپـس  درب  ورف  دوب  یندل  مولع  قودنص 
رارق بارت  شرف  رب  بابرالا  بر  شرع  هراوشوگ  نآ ،  همدـص  زا  دـمآ و  دراو  ارـس ،  ود  دیـس  شوغآ  هنیـس و  بیز  نآ  يولگ  رب  ـالب  ریت 

ریز رد  ار  شتـسد  ود  ره  دیـشک و  نوریب  ولگ  زا  ار  ریت  نآ  تسـشن و  نیمز  يور  رب  تساخرب و  یگنادرم  تریغ و  تیاـغ  زا  زاـب  تفگ . 
ار ادـخ  لاح  نیمه  هب  هک  دومرف :  یم  دـیلام و  یم  فیرـش  نساـحم  رـس و  رب  دـیدرگ  یم  نوخ  زا  رپ  نوچ  تفرگ و  یم  كراـبم  يولگ 
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وا نیمی  فرط  رد  هک  یثیبخ  هب  نیعل  سحن  دعس  نبرمع  سپ  دنـشاب  هدومن  بصغ  ارم  قح  هتـشغآ و  دوخ  نوخ  هب  هک  میامن  یم  تاقالم 
رهطم رس  هک  دومن  تعرـس  یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ  دیوگ :  يوار  نک  تحار  ار  نیـسح  يآ و  دورف  بکرم  زا  وت !  رب  ياو  تفگ :  دوب ، 
یعخن سنا  نب  نانس  هاگنآ  دومن  بانتجا  حیبق  لعف  نآ  زا  داتفا و  شسجن  سحن  ندب  رب  هزرل  یلو  دیامن  ادج  ندب  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما 

لا سماخ  قلح  رب  افج  ملظ و  ریـشمش  دومن ،  ار  اهیلع -  هللا  مالـس  لوتب  يارهز  هدید  رون  لوسر و  دنزرف  لتق  دـصق  دـش و  هدایپ  بسا  زا 
لوسر دنزرف  ییوت  مناد  یم  هکنآ  لاح  منک و  یم  ادج  تندب  زا  رـس  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  یمه  هدـیرب  نابز  هب  دروآ و  دورف  ابع ، 
صاخ هدنب  نآ  سدـقم  رـس  ینادزی  ماع  تمحر  زا  دـیما  ان  یقـش  نآ  سپ  ردام !  ردـپ و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

فعاضم ار  شباذع  انآف  انآ  نانک و  تنعل  نانس ))   )) رب ادخ  ( 22  . ) دومن ادج  فیرش  ندب  زا  ار  یناحبس  ترضح 

(38) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِقِداّصلا ع ِنَع  ِنیّدلا ، )) ِِملاَعَم   )) ِِهباتِک یف  یـسُْرْبلا  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَحذم  ٍرِهاط  ُوبَأ  يَور  َو  ٍنانِـس  اّفَک  ُهُریُبت  َةادَغ  اْنیَـسُح  َْتلَدَع  ٍۀَّیِزَر  ُّيَأَف 
َلاق َکِِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  َو  َکُّیِفَص  ُْنیَسُْحلا  اَذه  َّبَر  ای  اُولاق :  َو  ِءاُکْبلِاب  ِهّللا  َیلِإ  ُۀَِکئالَْملا  ِتَّجَض  َناک ،  ام  ِْنیَسُْحلا ع  ِْرمَأ  ْنِم  َناک  اَّمل   : )) َلاق

َو ِْهیَلْجِر  َو  ِْهیَدَی  َعَطَق  َّمذث  ًۀَلَْمنَأ  ًۀَلَْمنَأ  ُهَِلمانَأ  َعَطَقَف  ُراتْخُْملا  ُهَذَخَأ  اذه  انانِس  َّنَأ  َِيُور :  َو  اذِهل )) ُمِقَْتنَءا  اذِهب  َلاق :  َو  ِِمئاْقلا ع  َّلِظ  ُهّللا  َماقَأَف  : 
اهیف ُۀَِملْظُم  ُءادْوَس  ُةَدیَدش  ُةَْربُغ  ِْتقَْولا  َِکلَذ  یف  ِءامَّسلا  ِیف  ْتَعَفَتْرا  َو  يواّرلا :  لَاق  ُبِرَطْـضَی .  َوُه  َو  اهیف  ُةامَر  َو  ُْتیَز  اهیف  ارْدـِق  َُهل  یلْغَأ 

 ، ْمُهَءاج ْدَق  َباذَْعلا  َّنَأ  ُمْوَْقلا  َّنَظ  یّتَح  ُرثَأ ،  َو ال  ُْنیَع  اهیف  يُری  ُءارْمَح ال  ُحیر 

همجرت

تبیصم اب  هک  تسا  تبیـصم  مادک  ینعی  ۀیزر )) . . .  ياف   : )) هتفگ نینچ  رعاش  نادیهـش ،  رورـس  نامولظم و  ماما  تبیـصم  رد  دننادرگ . 
دومن ادج  ترضح ،  نآ  رهطم  ندب  زا  رس  نید  یب  نانس  ملظ  تسد  هک  دوب  ماگنه  نآ  تبیـصم  دیامن ؛  يربارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

مالّـسلا هیلع  قداصلادـمحم  نب  رفعج  هللادـبع  یبا  ترـضح  هک  هدومن  رکذ  نیدـلا ))  ملاعم   )) باتک رد  یـسرب  نسح  نبدـمحم  رهاطوبا 
هیاس لجوزع  يراب  هاگرد  هب  هکئالم  دیدرگ ،  عقاو  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تداهـش  يامظع  تبیـصم  هک  ماگنه  نآ  هدومرف 

صخش نیا  هب  دومرف :  داد و  ناشن  شناگتشرف  هب  دوب  هداتسیا  هک  یتلاح  رد  ار  بانج  نآ  دومن  هماقا  ار  هجرف -  هللا  لجع  مئاق -  ترـضح 
دـیرب و ار  شناتـشگنا  دـنبدنب  تفرگب و  راـتخم  ار  نیعل  نانـس  نیمه  هک  تسا  دراو  ربخ  رد  و  لوتقم !  نیا  يارب  زا  دیـشک  مهاوخ  ماـقتنا 

تخادنا نغور  نایم  رد  ار  دیلپ  نآ  دیناشوجب و  نوعلم ،  نآ  ناج  تکاله  يارب  نوتیز  نغور  زا  یگید  دومن و  عطق  ار  شیاهاپ  اهتـسد و 
هیلع ءادهشلادیس  ترضح  هک  تعاس  نآ  رد  دیوگ :  يوار  دیدرگ .  لصاو  یهلا  باذع  هب  ات  دوب  بارطظا  هب  گید  نایم  رد  یقـش  نآ  و 

یخرس داب  نایم ،  نآ  رد  تساخرب و  نامـسآ  هب  دوب  کیرات  هایـس و  هک  يدیدش  رابغ  درگ و  دمآ ،  لئان  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  مالّـسلا 
رکشل دنیبب .  ار  ییاج  تسناوت  یمن  سک  چیه  مشچ  هک  تفرگ  ندیزو 

(39) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 : ُخِراص َخَرَـص  ْذِإ  ِهّللا  هَنََعل  ٍدْعَـس  َْنب  َرَمُع  ِباحْـصَأ  َعَم  ُِفقاَول  ّینِإ  َلاق :  ٍِعفان  ُْنب  ُلـالِه  يَور  َو  ْمُْهنَع .  ْتَلَْجنا  َُّمث  ًۀَـعاس ،  َِکلذَـک  اُوِثبَلَف 
الیتَق ُْتیَأَر  ام  ِهّللا  َوَف  ِهِسْفَِنب ،  ُدوُجََیل  ُهَّنِإَف ع  ِْهیَلَع ،  ُْتفَقَوَف  ِْنیَّفَّصلا ،  َْنَیب  ْتَجَرَخَف  َلاق :  َْنیَـسُْحلا ع .  َلَتَق  ْدَق  ُرْمِـش  اذـهَف  ُریم  ْالا  اَهُّیَأ  ْرِْـشبَأ 
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ًءام لِاْحلا  َْکلرت  یف  یقْـسَتْساَف  ِِهْلتَق .  یف  ِةَرْکِْفلا  ِنَع  ِِهتَءْایَه  لُامَج  َو  ِهِهْجَو  ُرُون  ینَلَغَـش  ْدََقل  َو  اهْجَو ،  َرَْونَأ  َو ال  ُْهنِم  َنَسْحَأ  ِهِمَِدب  اخَّمَـضُم 
اَنَءا ال َکَْلیَو !  ای  مالسلا :  هیلع  ُْنیَـسُحلا  َُهل  َلاقَف  اهِمیمَح ! !  ْنِم  َبَرْـشَتَف  َۀَیِماحلا  َدَِرت  یتَح  َءاملا  ُقوذَت  هّللا ال  َو  َُهل :  ُلوُقَی  الُجَر  ُْتعِمَـسَف 
 ، ٍرِدَتْقُم ٍکیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  یف  ِهِراد  یف  ُهَعَم  ُنُکْـسَءا  َو  ِهّللا ص  ِلوُسَر  يّدَج  یلَع  ُدرَءا  َْلب  اهِمیمَح ،  ْنِم  ُبَرْـشَءا  َو ال  َۀَیِماحلا  ُدِرَءا 

 (( . یب ُْمْتلَعَف  َو  ینِم  ُْمْتبَکَتْرا  ام  ِْهَیلءا  وُکْشَءا  َو  ٍنِسآ ،  ِْریَغ  ٍءام  ْنِم  ُبَرْشَءا  َو 

همجرت

لوا لاح  هب  عاضوا  تسـشن و  ورف  رابغ  هکنآ  ات  دـندوب  لاح  نیا  رب  یتعاس  هدـیدرگ و  لزان  نانآ  رب  ادـخ  باذـع  هک  درک  نامگ  نمـشد 
 : دنز یم  دایرف  هک  ار  یسک  مدینش  هک  مدوب  هداتسیا  سحن  دعس  رمع  رکـشل  اب  نم  تفگ :  یم  هک  هدرک  تیاور  عفان  نب  لاله  تشگرب . 

رکـشل فص  ود  نایم  رد  نم  تفگ :  لاله  دـیناسر .  لتق  هب  ار  نیـسح  نشوجلا ،  يذ  نب  رمـش  هکنیا  هک  داب  تراـشب  ار  وت  ریمـالا !  اـهیا 
چیه مدوب  هدیدن  زگره  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دوب ؛  نداد  ناج  لوغـشم  مولظم  نآ  هک  یتلاح  رد  مداتـسیا  بانج  نآ  رـس  يالاب  رب  مدـمآ و 

تروص و رون  هک  قیقحت  هب  دـشاب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زا  رتـهب  هجو ،  تینارون  ییورـشوخ و  رد  هک  ار  هتـشغآ  شیوخ  نوخ  هب  هتـشک 
یب يرفاک  هک  مدینـش  دومن ،  یم  یبآ  هعرج  شهاوخ  لاح  نآ  رد  تشاد و  زاب  باـنج  نآ  لـتق  تیفیک  رد  رکفت  زا  ارم  وا  تئیه  لاـمج 
دراو دوخ  هکنآ  ات  دیـشچ  یهاوخن  بآ  ادخ  هب  هک  دومن  تراسج  هنوگ  نیا  هدـیرب  نابز  هب  مالّـسلا  هیلع  نیلـسرملادیس  طبـس  نآ  هب  نید 

دومرف وا  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ترضح  هک  مدینش  دوخ  شوگ  هب  نم  سپس  یماشایب !  منهج  نازوس  مرگ و  بآ  زا  يدرگ و  خزود 
مهاوخ ماقم  یلاع  لوسر  مراوگرزب و  دـج  تمدـخ  هب  هکلب  مماشآ  یمن  خزود  میمح  زا  موش و  یمن  خزود  رب  دراو  نم  داب !  وت  رب  ياو  : 
ياهبآ زا  دوب و  مهاوخ  نکاس  ردتقم  کیلم  دزن  رد  قدص  هاگلزنم  رد  راوگرزب  نآ  اب  تسا  راتخم  دـمحا  زا  هک  یتشهب  هناخ  رد  دیـسر و 

شتمدخ هب  دیماشآ و  مهاوخ  دوش ،  یمن  راوگان  هدیدنگ و  هک  دومرف  فصو  دوخ  دیجم  باتک  رد  لجوزع  يادخ  هک  تشهب 

(40) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ْنِم ُْتبَّجَعَتَف  ْمُهُمِّلَُکِیل ،  ُهَّنِءا  َو  ُهَسءاَر  اوُّزَتْجاَف  اْئیَـش ،  ِۀَمْحَّرلا  َنِم  ْمُْهنِم  ٍدَحَءا  ِْبلَق  یف  ْلَعْجَی  َْمل  َهّللا  َّنَءاَک  یّتَح  ْمِهِعَمْجَءِاب ،  اُوبِـضَغَف  َلاق : 
ََۀبْوَـح ُْنب  ُقاحْـسءا  ُهَصیمَق  َذَـخَءاَف  ِْنیَـسُْحلا ع  ِبَلَـس  یلَع  اوـلَْبقَءا  َُّمث  لاـق :  ادـَبَءا .  ٍْرمَءا  یلَع  ْمُکُعِماـجُءا  ـال  ِهّللا  َو  ُْتُلق :  َو  ْمِِـهتَمْحَر  ِۀَِّلق 

َلاَق ٍۀَـنْعَط .  َو  ٍَۀبْرَـض  َو  ٍۀَْـیمَر  َْنَیب  ام  َةَرَـشَع  َعِْضب  َو  ُةَءاِم  ِهِصیمَق  یف  َدِـجُو  ُهَّنَءا  َِيُور :  َو  ُهُْرعَـش .  َطَعَْتماَو  صَْربَءا  َراـصَف  ُهَِسبَلَف  یمَرْـضَْحلا ، 
َِيُورَو ُهّللا -  ُهَنََعل  یْمیَّتلا -  ٍْبعَک  ُْنب  ُرَْحب  ُهَلیوارَس  َذَخَءاَو  ًَۀبْرَض . )) َنُوثالَث  َو  َُعبْرَءا  َو  ًۀَنْعَط  َنُوثالَث  َو  ُثالَث  ِْنیَسُحلِاب ع  َدِجُو  ُقِداّصلا ع : 

 . ِْهیَلْجِر ْنِم  ادَعْقُم  انِمَز  َراص  ُهَّنَءا  : 

همجرت

یگمه ناشیکدـب  نآ  تفگ :  لاله  دـیدروآ  اج  هب  هک  تشز  رادرک  زا  دـیدولآ و  نم  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  هکنآ  زا  منک  یم  تیاـکش 
رون رهطم  رـس  سپ  تسا ؛  هدادـن  رارف  محر  نانید  یب  نآ  زا  یکی  بلق  رد  لجوزع  يادـخ  ایوگ  هک  دـندمآ  نایغط  مشخ و  هب  ناـنچ  نآ 

نم سپ  هللا -  مهلذخ  هللا و  مهنعل  دوب -  لوغـشم  ملکت  هب  ناشیا  اب  هک  یتلاح  رد  دندومن  ادج  ندب  زا  ار  ربمغیپ  رگج  هراپ  ردیح و  هدـید 
 : دیوگ يوار  دومن  مهاوخن  قافتا  امش  اب  يرما  چیه  رد  زگره  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ :  مدمآ و  تفگش  هب  هورگ  نآ  یمحر  یب  زا 
 ، دندومن ادج  بانج  نآ  رهطم  ندب  زا  رس  دندرک و  لوتقم  ملظ  غیت  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیلـسرملادیس  طبـس  نیعل ،  هورگ  نآ  هکنآ  زا  سپ 
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نهاریپ نادیهش ،  رورس  نامولظم و  ماما  هحلـسلا  اهـسابل و  تراغ  يارب  دندروآ  يور  رادرک  تواسق  تعامج  نآ  راثآ و  تواقـش  رکـشل 
زاجعا زا  دیناشوپ و  دوخ  سحن  ياسران  تماق  هب  ار  نآ  دوبر و  افجرپ ،  یمرـضح  هیوح  نب  قاحـسا  ار  ءالتبا  تنحم و  نادنز  فسوی  نآ 

ورف دیلپ  تخبدب  نآ  ندب  ياهوم  عیمج  هک  یمـسق  هب  دش ،  التبم  دیفـس  صرب  ضرم  هب  هایـسور  نآ  سحن  ندـب  زاین ،  یب  هار  دیهـش  نآ 
 ، ریـشمش هزین و  ریت و  مخز  زا  تحارج  هد  دص و  کی  زا  هدایز  ياج  تداهـش ،  رـصم  زیزع  نآ  نهاریپ  ود  هک  تسا  تیاور  رد  تخیر و 
 . دنتفای ریشمش  تبرـض  راهچ  یـس  هزین و  هنعط  هس  یـس و  ياج  رورـس  نآ  رهطم  دسج  رد  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنتفای 

مه درب و  تراغ  هب  ار  ترضح  راولش  داهن ،  دب  یمیمت  بعک  نبرحب 

(41) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُلَدَْجب ُهَمَتاخ  َذَخَءا  َو  ٍِدلاخ .  ُْنب  ُدَوْسالا  ِْهیَْلعَن  َذَخَءا  َو  اهوذتْعَم .  َراصَف  اِهب  َّمَتْعاَف  یمَرْـضَْحلا  َۀَـمَْقلَع  ِْنب  ِدـَثُْرم  ُْنب  ُسَنْخَءا  ُهَتَمامِع  َذَـخَءاَو 
َذَخَءا َو  َکَلَه .  یتِح  ِهِمَد  یف  ُطَّحَـشَتَی  ُهَکََرت  َو  ِْهیَلْجِر  َو  ِْهیَدَی  َعَطَقَف  ُراتْخُْملا  ُهَذَخَءا  اذَه  َو  ِمَتاْخلا .  َعَم  ُهَعَبْـصِءا ع  َعَطَقَف  یْبلَْکلا ،  ٍمیلَـس  ُْنب 

 . ِِهِلتاق َةَرْمُع  یبال  ُراتْخُْملا  اَهَبَهَو  ٍدْعَس  ُْنب  ُرَمُع  َِلُتق  اّمَلَف  ٍدْعَس  ُْنب  ُرَمُع  ُءاْرتَبلا ،  ُهَعْرِد  َذَخَءا  َو  ِثَعْشالا .  ُْنب  ُْسیَق  ٍّزَخ  ْنِم  َْتناک  َُهل ع  ًۀَفیطَق 
ُهَْفیَـس ذخءا  ُهَّنَءا :  ٍدْعَـس  ِْنبا  ِۀَیاوِر  یف  َو  َۀَلَْظنَح .  ُْنب  ُدَوْسَءالا  َُهل  ُلاُقی  ٍمیمَت  یَنب  ْنِم  ُلُجَر  َلیق :  َو  يدوالا .  ِِقلَخلا  ُْنب  ُعیمُج  ُهَْفیَـس  َذَخَءا  َو 

 . یلَشْهَّنلا ُسِفالَْفلا 

همجرت

رورس نآ  همامع  دیدرگ  ریگ  نیمز  زین  دوخ  دش و  جلف  شسحن  ياهاپ  ریذن ،  ریشب و  دنزرف  هزجعم  زا  ریرـش  رفاک  نآ  هک  تسا  تیاور  رد 
تداهش و بصنم  زارفرس  نآ  رس  زا  دنتفگ  یم  رتبا  یمرضح  همقلع  نب  دثرم  نب  سنخا  ار  وا  هک  ینوعلم  دوب  رونا  دیشروخ  کشر  هک  ار 

نآ يایض  رثا  زا  دیچیپ و  دوخ  رس  رب  ار  نآ  دوب و  رد  ار  ماما  همامع  يدوا ،  دیزی  نبرباج  هک  دنتفگ  یضعب  تشادرب و  رثوک  یقاس  دنزرف 
ار تداعـس  روط  میلک  نآ  ياضیب  نیلعن  دـش ،  هناوید  نوعلم  نآ  دومن و  رارف  مدـع  هاگتملظ  هب  شـشوه  لقع و  شافخ  اسآ ،  رهم  هماـمع 

نوریب یبلک  میلس  نب  لدج  هب  ار  تداهش  کلم  نامیلـس  رتشگنا  دوبرب .  ترـضح  ياپ  زا  دورمن ،  نوعرف و  زا  رتدب  دودرم  دلاخ  نب  دوسا 
عطق رتشگنا  اب  دوب -  شترـضح  هدارا  هراشا  هب  طونم  ناـکما  ملاوع  رادـم  هک  ار -  ترـضح  كراـبم  تشگنا  يدوهی ،  ملاـظ  نآ  دروآ و 
حور ات  دیطلغ  یم  دوخ  نوخ  رد  دیلپ  گس  نآ  دـیرب و  ار  شـسحن  ياهاپ  اهتـسد و  هتفرگ و  ار  نیعل  نیمه  هدـیبع ،  یبا  نبراتخم  دومن ! 

ثعـشا نب  سیق  دوب ،  یندل  رارـسا  میرح  راد  هدرپ  نآ  اب  هک  زخ  زا  هفیطق  هللا -  هنعل  دیدرگ -  كاله  هدـش  خزود  کلام  میلـست  شنیبج 
ماقتنا هب  رادرکدـب  گس  نآ  نوچ  دربب و  رتبا  دعـس  رمع  دـب ،  ءارتب ))  )) هب موسوم  هک  ار  تعاجـش  هشیب  ریـش  نآ  هرز  دوبر .  دوحج  ملاظ 
نادـیم زات  هکی  نآ  ریـشمش  دیـشخب .  نیعل ،  نآ  لتاق  هرمع ))  یبا   )) هب ار  هرز  نامه  دـیدرگ ،  راتخم  لوتقم  راـتخم  دـمحا  دـنزرف  نوخ 

هک دنا  هتفگ  یضعب  دومن و  زاب  زابنا ،  تواقش  يدوا ))  قلخ  نب  عیمج   ، )) ار تعافش 

(42) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َناـک َکـِلذ  َّناَـف  ِراـقْفلا ،  يِذـِب  َْسَیل  ُبوُْهنَملا  ُْفیَّسلا  اَذـه  َو  ُْلیَدـُب .  ِْنب  ٍبیبَح  ِْتِنب  یِلا  َکـِلذ  َدـَْعب  َعَقَو  ُهَّنَءا  اـّیِرَکَز :  ُْنب  ُدَّمَُحم  َداز  َو 
ْتَءاج َو  يواّرلا :  َلاَق  ُهاْنیَکَح .  ام  َةَروُص  َو  ُهاْنُلق  ام  َقیدـصَت  ُةاوُّرلا  َلَقَن  ْدَـق  َو  ِۀَـمامالا ،  َو  ِةَُّوُبنلا  ِِرئاـخَذ  ْنِم  ِِهلاـْثمَءا  َعَم  اـنوُصَم  َو  اروخْذَـم 
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َنْمُقَف ُحیصَا ،  انا  َو  یتادِّیَس  یلا  ُتْعَرْسَءاَف  ُۀَیِراْجلا :  َِتلاق  َِلُتق .  َكَدِّیَس  َّنِا  ِهّللا  َۀَمَءا  ای  ُلُجَر :  اَهل  َلاَقَف  ِْنیَسُْحلا ع .  ِمَیِخ  ِۀَیِحان  ْنِم  ُۀَیِراج 
اهِرْهَظ ْنَع  ِةَءاْرَْملا  َۀَفَْحِلم  َنوُعِزَْتنَی  اُولَعَج  یتَح  ِلُوتَْبلا ،  ِْنیَع  ِةَُّرق  َو  ِلوُسَّرلا  ِلآ  ِتُوُیب  ِبْهَن  یلَع  ُمْوَْقلا  ََقباسَت  َو  َلاق :  َنْحِص .  َو  یهْجَو  یف 
ًةَءاَْرما ُْتیَءاَر  َلاق :  ٍِملْسُم  ُْنب  ُْدیَمُح  يوَرَف  ِءاّبِحالاَو .  ِةامُحلا  ِقارِِفل  َْنبُْدنَی  َو  ِءاُکْبلا  یَلَع  َنْدَعاسَتَی  ِهِمیرَح  َو  ِهّللا ص  ِلوُسَر  ُتاَنب  َجَرَخ  َو  ، 

یَنب ْنِم 

همجرت

تیاور هب  دومن و  زاب  راقفلاوذ  بحاص  دنزرف  نایم  زا  ار  ریـشمش  دوب  هابت  نید  هلظنح ))  نبدوسا   )) هایـسور نآ  مان  هک  میمت  ینب  زا  يدرم 
 . دیسر لیدب  نب  بیبح  رتخد  هب  ریشمش  نآ  تبقاع  هک  هتفگ  ایرکز  نب  دمحم  تشادرب و  یلـشهن ))  سفالف   )) ار ریـشمش  دعـس ،  یب  نبا 

راقفلاوذ ياوس  تفر  تراغ  هب  البرک  رد  ءانثلاو -  ۀیحتلا  فالا  هیلع  ءادهشلادیس -  بانج  زا  هک  يریـشمش  نآ  هک  تسا  رکذ  نایاش  هتبلا 
تسا و ظوفحم  نوصم و  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدـخ  رد  تماما  توبن و  عیادو  ریاخذ و  ریاـس  اـب  راـقفلاوذ  اریز  تسا ؛  رارک  ردـیح 

مرتحم مرح  ياه  همیخ  هیحان  زا  یکزینک  دیوگ :  يوار  دنا .  هدومن  نایب  راثآ  رابخا و  نایوار  ار  هانیکح  ام  تروص  اعدـم و  نیا  قیدـصت 
هب نانز  هحیـص  نم  تفگ :  كزینک  نآ  دش !  هتـشک  تیاقا  هللا !  ۀـما  ای  تفگ :  دیـسر  وا  هب  يدرم  دـمآ .  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رب داـیرف  هلاـن و  زاـغآ  نم  لـباقم  رد  دنتـساخرب و  ناـنز  همه  سپ  مداد  ناـشیا  هب  ار  كانتـشحو  ربـخ  نیا  متفر و  دوخ  مناـخ  دزن  تعرس 
زا هک  دیسر  ییاج  هب  تراغ  راک  دندومن و  لوتب  نیعلا  ترق  لوسر و  لا  لاوما  تراغ  رد  تعراسم  ایقشا ،  رکشل  دیوگ :  يوار  دندروآ . 

ناسک و قارف  رد  هیرگ  دـندش و  لوغـشم  هلان  هیرگ و  هب  مه  قافتا  هب  بانج  نآ  میرح  لوسر و  لآ  نارتخد  دـندوبر  یم  رداچ  اهنز ،  رس 
دعس رمع  باحـصا  نایم  رد  دوخ  رـسمه  اب  هک  لئاو  نبرکب  هلیبق  زا  ینز  مدید  دیوگ :  ملـسم  نب  دیمح  دندومن  یم  دوخ  ناتـسود  ابحا و 

هک دید  یتقو  دوب ،  نیعل 

(43) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ْمُه َو  َّنِهِطاطُْـسف  یف  ِْنیَـسُْحلا ع  ِءاَِسن  یلَع  اوُمَحَْتقا  ِدَـق  َمْوَْقلا  َِتءاَر  اّـمَلَف  ٍدْعَـس .  ِْنب  َرَمُع  ِباحْـصَءا  یف  اـهِجْوَز  َعَم  َْتناـک  ِلـِئاو  ِْنب  ٍرَْکب 
ِتاراَثل ای  ِهّلل ،  الا  َمْکُح  ال  ِهّللا ! ؟  ِلوُسَر  ُتاَنب  ُبَلُْستَءا  ٍِلئاو  ِْنب  ٍرَْکب  َلآ  ای  َْتلاق :  َو  ِطاطْـسُفلا  َوَْحن  ْتَلَْبقَءا  َو  اْفیَـس  ْتَذَخَءا  َّنُهَنُوُبلْـسَی ، 
ٍتابَلْسُم َرِساوَح  َنْجَرَخَف  َراّنلا ،  اَهِیف  اُولَعْـشءاَو  ِۀَْمیَخلا  َنِم  َءاسِّنلا  اوجَرْخُءا  مث  يواّرلا :  َلاَق  ِِهلْحَر .  یلا  اهَّدَرَف  اهَجْوَز  اهَذَخَءاَف  ِهّللا ،  ِلوُسَر 

َنْحِص یْلتَْقلا  یِلا  ُةَوْسِّنلا  َرَظَن  اّمَلَف  ِْنیَسُحلا ،  ِعَرْصَم  یلَع  اِنب  ُْمتْرَرَم  ام  الا  ِهّللا  ِقَِحب  َْنُلق :  َو  ِۀَّلِّذلا .  ِرْسَءا  یف  ایابَـس  َنیـشْمَی  ٍتایکاب  ٍتایفاح 
 : ٍبیئَک ٍْبلَق  َو  ٍنیزَح  ٍتْوَِصب  يداُنت  َو  َْنیَسُْحلا ع  ُبُْدنَت  َیِه  َو  ٍِّیلَع  َۀَْنبا  َبَْنیَز  یْسنَءا  ِهّللا ال  َوَف  َلاق :  َّنُهَهوُجُو .  َْنبَرَض  َو 

همجرت

 ، دنلوغـشم تیب  لها  تراـغ  هب  دـنا و  هدـش  لـخاد  اـه  همیخ  رد  دـنا و  هدروآ  موجه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مرح  ناـنز و  رـس  رب  نایرکـشل 
لوسر نارتخد  هک  تسا  راوازـس  ایآ  لئاو !  نبرکب  لآ  يا  هک  دروآ  رب  هثاغتـسا  دایرف  تفاتـش و  اه  همیخ  بناـج  هب  هتـشادرب و  يریـشمش 

هتفرگ و ار  وا  نز  نیا  رهوش  هللا ! ! ))  لوسر  تاراثلای  هللا ،  الا  مکح  ال  (( ! ؟  تساجک امش  تریغ  دنیامن ؟ !  هنهرب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
نوریب اه  همیخ  زا  ار  اهاط  لآ  نانز  تامس ،  تواقش  هورگ  نآ  تارهاط ،  اه  همیخ  تراغ  زا  سپ  دیوگ :  يوار  دینادرگرب .  شا  همیخ  هب 

هدز تراغ  هنهرب و  ياپ  رس و  اب  نانز  دنتخورفا و  رب  دوب ،  نایملاع  هاگهانپ  ناما و  دهم  هک  اه  همیخ  نآ  رب  ناودع  ملظ و  شتآ  دندومن و 
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رب ار  ام  هک  میهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  دنتفگ :  یم  دندوب  هدـش  هتفرگ  تراسا  هب  يراوخ  اب  هک  یلاح  رد  دـندمآ و  نوریب  نانک  هیرگ 
رب هحیـص  دایرف  داتفا ،  نادیهـش  نآ  هب  نانز  مشچ  نوچ  دندرک و  لوبق  ار  اضاقت  نیا  زین  نانمـشد  دینارذگب ،  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هاگلتق 

مالّـسلا هیلع  نوتاخ  بنیز  همرکم  ایلع  هک  منک  یمن  شومارف  هک  دنگوس  ادخ  هب  دـیوگ :  يوار  دـندز  دوخ  تروص  هب  یلیـس  دـندروآ و 
هک تاـنئاک  هجاوخ  يا  دز :  یم  ادـص  نیگمغ  یبلق  نیزح و  زاوآ  هب  دومن و  یم  هبدـن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هک  ار  یـضترم  یلع  رتخد 

نوخ هب  هک  تسا  نیـسح  نیا  کنیا  ددرگ ،  یم  تلالج  هدس  میدقت  نامـسآ  ناگتـشرف  دودحمان  دورد  اب  اه  هفحت  اه و  هیآ  دـه  هتـسویپ 
ملظ نیا  زا  دنا  هدش  ریسا  هک  دنتسه  وت  نارتخد  اهنیا  تسا و  هدیدرگ  هعطق  هعطق  شیاضعا  هدش و  هتشغآ  دوخ 

(44) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِهّللا َیلا  ایابَـس ،  َُکتاَنب  َو  ُهالْکَثاو ،  ِءاضْعالا ،  ُعَّطَقُم  ِءامِّدـلِاب ،  ُلَّمَُرم  ِءارَْعلاـِب ،  ُْنیَـسُح  اذـه  ِءاـمَّسلا .  ُۀَِـکئالَم  َکـْیَلَع  یّلَـص  ُهادَّمَُحماو ، 
ُْنیَـسُح اذه  َو  ُهادَّمَُحماو ،  ءادَهُّشلا .  ِدِّیَـس  َةَزمَح  یلا  و  ِءارهَّزلا ،  َۀَـمِطاف  یِلا  َو  یـضَتْرُملا  ٍّیلَع  یِلا  َو  يزفَطْـصُْملا  ٍدَّمَُحم  یلا  َو  یکَتْـشُْملا 

ای هّللا .  ُلوُسَر  يّدَـج  َتام  َمْوَْیلَءا  ِهّللا ،  ِدـْبَع  ابءا  ای  َْکیَلَع  ُهابْرَکاو  ُهاـنْزُحاو ،  اـیاغَْبلا .  ِدـالوَءا  ُلـیتَق  ِءاـبَّصلا ،  ُحـیِر  ِْهیَلَع  یفْـسَت  ِءارَعلاـِب ، 
ُۀَلَّتَقُم َُکتَّیّرُذ  َو  ایابَـس ،  َکـُتاَنب  ُهادَّمَُحماو ،  ِتاـیاوَّرلا :  ِضْعب  یف  َو  اـیابَّسلا .  َقْوَس  َنُوقاـُسی  یفطْـصُْملا  ُۀَّیِّرُذ  ِءـالوه  ٍدَّمَُحم ،  َباحْـصَءا 

ِْنیَْنثالا ِمْوَی  یف  ُهُرَکْسَع  یحْضَءا  ْنَم  یبءِاب  ِءادَّرلاَو .  ِۀَمامِعلا  ُبُولْسَم  افَْقلا ،  َنِم  ِسءاَّرلا  ُزوُزْحَم  ُْنیَـسُح  اذَه  َو  ِءابَّصلا ،  ُحیر  ْمِْهیَلَع  یفْـسَت 
ُموُمْهَْملا ِیبءِاب  ُءادـِفلا .  َُهل  یـسْفَن  ْنَم  یبءِاب  يوادـُیَف .  ُحـیرَج  َو ال  یَجتُْریَف ،  ُِبئاغ  ْنَم ال  یبءِاب  يرُعلا .  ُعَّطَقُم  ُهُطاطُْـسف  ْنَم  یبءاـِب  اَـبْهَن . 

 . یضَم یتَح  ُناشطَْعلا  یبءِاب  یضَق .  یّتَح 

همجرت

ای مرب ،  یم  تیاکش  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  هزمح  ارهز و  همطاف  یـضترم و  یلع  یفطـصم و  دمحم  تمدخ  هب  دنوادخ و  هب  اه  متـس  و 
نزح و اسب  يا  تسا  هدش  هتشک  ناگدازانز  تسد  هب  وا  درذگ و  یم  وا  رب  ابص  داب  هداتفا و  نابایب  هشوگ  رد  هک  تسا  نیـسح  نیا  دمحم ! 

هلا هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باحـصا  يا  دییاجک  دومن !  تلحر  ایند  زا  راتخم  دمحا  مراوگرزب  دج  هک  منک  یم  ساسحا  زورما  نم !  هودنا 
کنیا دـمحم !  ای  تفگ :  یم  هک  تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد  دـنرب و  یم  يریـسا  هب  ار  یفطـصم  هیرذ  ناـسک ،  یب  نیا  کـنیا   ؟ !

ار شیادر  همامع و  هدیدرگ  ادج  افق  زا  رس  نیسح  کنیا  دزو و  یم  ناشیا  داسجا  رب  ابص  داب  دنا و  هدش  هتشک  وت  هیرذ  ریسا و  وت  نارتخد 
زور هب  دشاب  هراشا  هملک  نیا  دیاش  تفر .  جارات  هب  شرکـشل  هبنـشود  زور  رد  هک  نیـسح  نآ  يادف  مردپ  دـنا .  هدیـشک  شـشود  رـس  زا 
دیما ات  هتفرن  رفس  هب  هک  نیسح  نآ  يادف  هب  مردپ  دندیرب .  ار  شمرح  ياه  همیخ  بانط  هک  نیسح  نآ  يادف  هب  مردپ  هدعاس .  ینب  هفیقس 

هب مردپ  تفر .  ایند  زا  هودنا  مغ و  راب  اب  هک  شیادف  هب  مناج  دومن  مناوت  اوادم  هک  تسین  يروط  شندب  مخز  مشاب و  هتشاد  ار  شتشگزاب 
 . تسا یفطصم  دمحم  شدج  هک  وا  يادف  هب  مردپ  تفر .  ایند  راد  زا  هنشت  بل  اب  هک  وا  يادف 

(45) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُِّیلَع یبءِاب  یفَطصُْملا ،  ُدَّمَُحم  یبَءِاب  يدُْهلا ،  ِِّیبَن  ُْطبِـس  َوُه  ْنَم  یبَءِاب  ِءامَّسلا ،  ِهلا  ُلوُسَر  ُهُّدَج  ْنَم  یبءِاب  ِءامَّدلِاب ،  ُرُطْقَت  ُُهتَْبیَـش  ْنَم  یبَءِاب 
ْتَْکبءاَف يواّرلا :  َلاَق  یّلَص .  یّتَح  ُسْمَّشلا  ِْهیَلَع  ْتَّدُر  ْنَم  یبَءِاب  ِءاسِّنلا ،  ُةَدِّیَـس  ِءارهَّزلا  ُۀَمِطاَف  یبءِاب  يْربُْکلا ،  ُۀَجیدَخ  یبَءِاب  یـضَتْرُْملا ، 
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يدان َُّمث  يواّرلا :  َلاَق  ُْهنَع .  اهوُّرَج  یّتَح  ِبارْعالا  َنِم  ُةَّدِع  َعَمَتْجاَف  ِْنیَـسُْحلا ع ،  َدَسَج  ْتَقَنَتْعا  َۀَْنیَکُـس  َّنَءا  َُّمث  ٍقیدَص !  َو  ٍّوُدَـع  َّلُک  ِهّللا  َو 
ِْنیَسُْحلا ع َبَلَس  يذَّلا  ََۀبْوَح  ُْنب  ُقاحْسا  ْمُه  َو  ُةَرَشَع  ْمُْهنِم  َبَدَْتناَف  ُهَرْهَظ ؟  َْلیَْخلا  یِّطَُویَف  ِْنیَسُْحِلل  ُبِدَْتنَی  ْنَم  ِِهباحْصءا :  یف  ٍدْعَـس  ُْنب  ُرَمُع 

َۀَمَْیثَخ ُْنب  ُِملاس  َو  يْدبَْعلا ،  ٍذـِْقنُم  ُْنب  ُءاجَر  َو  يوادـْیَّصلا ،  ٍحـْیَبُص  ُْنب  ُرَمُع  َو  یـِسْبنَّسلا ،  ٍْلیَفُط  ُْنب  ُمیکَح  َو  ٍدـَثْرَم ،  ُْنب  ُسَنْخَءاَو  ُهَصیمَق ، 
اوُّضَر یّتَح  ْمِهْلیَخ  ِِرفاوَِحب  َْنیَسُْحلا ع  اوُساَدَف  ُهّللا ،  ُمُهَنََعل  ٍِکلام  ُْنب  ُْدیَسُءا  َو  یمَرْـضَْحلا ،  ِثَبَـش  ُْنب  یناه  َو  ٍمِعان ،  ُْنب  ُظِحاو  َو  یفْعُْجلا ، 

 . ُهَرْدَص َو  ُهَرْهَظ 

همجرت

یفطـصم و دمحم  يادف  هب  مناج  تسا  يده  یبن  طبـس  هک  وا  يادف  هب  مردپ  تساهنامـسآ .  هللا  لوسر  هداز  دنزرف  هک  وا  يادف  هب  مردـپ 
رگید عولط  تشگزاب و  برغم  زا  وا  رب  باتفآ  هک  سک  نآ  يادـف  هب  مناج  نانز .  هدیـس  ءارهز  همطاـف  یـضترم و  یلع  يربک و  هجیدـخ 

دنایرگب ار  نمـشد  تسود و  كانزوس  نانخـس  نیا  اب  مالّـسلا  هیلع  يربک  بنیز  دنگوس !  ادـخ  هب  تفگ :  يوار  درازگ .  زامن  وا  ات  دومن 
زا ار  همولظم  نآ  دندش و  عمج  بارعا  زا  یهورگ  سپ  دیشک ،  شوغآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  دوخ  ردپ  هزانج  نوتاخ ،  هنیکـس  سپس 
رد ادن  دوخ  نید  یب  نارای  باحصا و  نایم  رد  نیعل  دعـس  رمع  نیبم ،  ماما  تداهـش  زا  سپ  دیوگ :  يوار  دندومن .  ادج  ردپ  شعن  يور 
نآ تباجا  انزلادلو  رفن  هد  سپ  دزاتب ؟  وا  ندب  رب  دروآ و  اج  هب  نیسح  هرابرد  ار  دایز  نبا  دوخ  ریما  توعد  دنک  تباجا  هک  تسیک  داد : 

فیرش ندب  زا  نهاریپ  هک  دوب  نوعلم  نامه  وا  نید و  یب  هیوح  نب  قاحسا  زا :  تسا  ترابع  اهنوعلم  نآ  سحن  ياهمان  دندومن و  ار  نیعل 
ذفنم نب  ءاجر  رفاک ؛  يوادیص  حیبص  نب  ورمع  نیعل ؛  یسبنس  لیفط  نب  میکح  نیئادب ؛  دثرم  نب  سنخا  دروآ ؛  نوریب  مالّسلا ،  هیلع  ماما 

نب دیسا  دینع و  یم  رضح  ثبـش  نب  یناه  رگافج ،  یفعج  بهو  نب  حلاص  یقـش ،  معان  نب  ظحاو  دیلپ ؛  یفعج  همیثخ  نب  ملاس  يدبع ؛ 
 . دنتسکش مه  رد  دندرک و  لامیاپ  دوخ  اهبسا  مس  هب  ار  لوسر  دنزرف  تشپ  هنیس و  نانیعل ،  نآ  سپ  نیعمجا -  هللا  مهنعل  کلاه -  کلام 

(46) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِّلُِکب ِرْهَّظلا  َدَْعب  َرْدَّصلا  انْـضَضَر  ُنَْحن  ِةَرَـشَْعلا :  ُدَحَءا  ٍِکلام  ُْنب  ُْدیَـسُءا  َلاقَف  ٍدایِز  ِْنبا  یَلَع  اوُفَقَو  یّتَح  ِةَرَـشَْعلا  ِءالوه  َءاج  َو  يواّرلا :  َلاَق 
ْمَُهل َرَمَءاَف  َلاق :  ِهِرْدَص .  َرِجانَح  اّنَحَط  یّتَح  َْنیَـسُْحلا  َرْهَظ  اِنلُویُِخب  انئِطَو  َنیذَّلا  ُنَْحن  اُولاق :  ُْمْتنَءا ؟  ْنَم  ٍدایِز  َْنبا  َلاَقَف  ِرْـسالا  ٍدیدَش  ٍبوبْعَی 

ْمُهَیْدیَءا َّدَشَف  ُراتْخُْملا ،  ُمُهَذَخَءا  ِءالوه  َو  انِز .  َدالْوءا  اعیمَج  ْمُهانْدَجَوَف  ِةَرَشَْعلا ،  ِءالوه  یلا  انْرَظَنَف  ُدِهاّزلا :  ُرَمُع  ُوبءا  َلاق :  ٍةَریسَی .  ٍةَِزئاِجب 
ِْنیَسُْحلا ع َْلتَق  َدِهَش  ْدَق  افوفْکَم  الُجَر  ُتیَقل  َلاق :  ٍحابَر  ُْنبا  يَور  َو  اوُکَلَه .  یّتَح  ْمُهَروُهُظ  َْلیَْخلا  ءاطْوءا  َو  ِدیدَْحلا ،  ِکَکُِسب  ْمُهَلُجْرَءا  َو 

ّینَءا َْریَغ  ٍةَرَشَع ،  َرِشاع  ُهَْلتَق  ُتْدِهَش  ُْتنُک  لاقَف :  ِهِرََصب ؟  ِباهِذ  ْنَع  َِلئُسَف  . 

همجرت

نآ هاگراب  رد  دندمآ و  داهندب  دایز  نبا  دزن  هب  دـنتخات  ردـیح  مشچ  رون  رهطم  ندـب  رب  بسا  هدومن و  تارج  هک  يرفن  هد  دـیوگ :  يوار 
نآ مییام  ینعی  انضضر ؛ )) . . .  نحن   : )) دناوخب ار  تیب  نیا  دوب  کلام  نب  دیسا  شـسحن  مان  هک  ناهایـسور  نآ  زا  یکی  دنداتـسیا  نیعل 

میتخاس درخ  میتسکش و  مه  رد  لکیه ،  يوق  تماق و  دنلب  ورزیت ،  ياهبـسا  هلیـسو  هب  ار  شا  هنیـس  سپـس  نیـسح و  تشپ  لوا  هک  رفن  هد 
هب میدومن  دوخ  ياهبکرم  لامیاپ  ار  وا  میتخات و  نیح  ندب  رب  ار  اهبسا  هک  یناسک  نآ  مییام  دنتفگ :  دیناسک ؟  هچ  امش  دیـسرپ :  دایز  نبا 
وبا زا  دنداد  اهنآ  هب  زیچان  يا  هزیاج  هک  دومن  مکح  دایز  نب  هللادیبع  دیوگ :  يوار  میدرک  درخ  مرن و  ار  شا  هنیس  ياهناوختسا  هک  يدح 
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رفن هد  نیا  راتخم  یتقو  میتفای و  هداز  مارح  ار  اهنآ  همه  میدومن  رظن  کین  نوچ  ار  نوعلم  رفن  هد  نآ  تفگ :  هک  تسا  يورم  دـهاز  ورمع 
هب ناج  ات  دنتخات  اهنآ  سحن  تشپ  رب  ار  اهبسا  دنتـسبورف و  نیمز  هب  نینهآ  ياهخیم  اب  ار  اهنآ  ياپ  تسد و  ات  درک  رما  دومن ،  ریگتـسد  ار 

مالّسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  تداهش  زور  رد  هک  مدید  ار  يروک  درم  تفگ :  هک  تسا  تیاور  حابر  نبا  زا  دندرپس .  خزود  کلام 
نایرکشل زا  رگید  رفن  هن  اب  نم  تفگ :  باوج  رد  وا  شندش ،  انیبان  ببـس  زا  دندرک  یم  لا  ؤس  وا  زا  تشاد ،  روضح  دایز  نبا  رکـشل  رد 

يوس هب  نم  دیـسر  تداهـش  هب  ترـضح  نآ  نوچ  متخادنا و  ریت  هن  مدز  ریـشمش  هت  نم  هکنآ  زج  مدوب  رـضاح  البرک  رد  اروشاع  زور  رد 
ياج هب  ار  اشع  زامن  متشگرب و  دوخ  هناخ 

(47) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ْبِجَءا َلاقَف :  یمانَم ،  یف  ٍتآ  یناتءاَف  ُتُْمن .  َو  َةَرِخالا  َءاَشِْعلا  ُْتیَّلَـص  َو  یلِْزنَم  یِلا  ُْتعَجَر  َِلُتق  اّمَلَف  ِمْرَءا ،  َْمل  َو  ْبِرْـضءا  َْمل  َو  ْنَعْطَءا  َْمل 
ْنَع ُرِـساح  َءارْحَـص ،  یف  ُِسلاـج  یبَّنلا ص  اَذءاَـف  ِْهَیلا ،  ینَّرَج  َو  یبیبـالَِتب  َذَـخَءاَف  َُهلَو ؟  یل  اـم  ُْتلُقَف :  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوُـسَر 

 . اران ْمُهُسُْفنءا  ْتَبَهَْتلا  ًَۀبْرَض  َبَرَـض  اّمَلَف  َۀَعْـسَّتلا ،  َِیباحْـصَءا  َلَتَقَف  ٍران  ْنِم  ُْفیَـس  ِهِدَی  یف  َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُِمئاق  ُکَلَم  َو  ٍَۀبْرَِحب ،  ُذِخآ  ِْهیَعارِذ ، 
ِهّللا ُّوُدَـع  ای  َلاق :  َو  ُهسْأَر  َعَفَر  َُّمث  الیوَط .  َثَکَم  َو  ّیَلَع ،  َّدُرَی  ْمَلَف  ِهّللا ،  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَءا  ُْتُلق :  َو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ُتْوَثَج  َو  ُْهنِم  ُتَْونَدَـف 

َو ٍْحمُِرب  ُْتنَعَط .  َو ال  ٍْفیَِـسب ،  ُْتبَرَـض  ام  ِهّللا  َو  ِهّللا ،  َلوُسَر  ای  َْتلُقَف :  َْتلَعَف .  ام  َْتلَعَف  َو  یْقَح  ِعَْرت  َْمل  َو  یتَْرتِع  َْتلَتَق  َو  یتَمْرُح  َتْکَهَْتنِإ 
 . ٍمْهَِسب ُْتیَمَر  ال 

همجرت

دزن هب  هدومن ،  بلط  ار  وت  مالّـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  تفگ :  نم  هب  دمآ و  نم  دزن  هب  یـصخش  ایور  ملاع  رد  سپ  متفر  باوخ  هب  مدروآ و 
نآ سپ  دروآ .  ربمایپ  تمدخ  هب  ات  ناشک  ناشک  تفرگ و  ارم  نابیرگ  صخش  نآ  سپ  تسا ؟ !  راک  هچ  لوسر  اب  ارم  متفگ :  ایب .  ربمایپ 
نآ يور  شیپ  رد  يا  هتـشرف  دراد و  تسد  رد  يا  هبرح  هدز و  الاب  قفرم  ات  ار  دوخ  ياـه  نیتسآ  هتـسشن و  ییارحـص  رد  مدـید  ار  باـنج 
هب ار  رفن  هن  نآ  هتشرف  نآ  دندوب .  رضاح  مه  رگید  رفن  هن  نآ  دراد و  تسد  رد  شتآ  زا  يریشمش  هداتسیا و  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح 

کیدزن نم  سپ  تفر .  یم  كرد  هب  تفرگ و  یم  ورف  ار  وا  شتآ  هلعـش  دز  یم  هک  یتبرـض  ار  کی  ره  هک  دـیناسر  لـتق  هب  تیفیک  نیا 
ارم مالـس  باوج  تترـضح  نآ  هللا ! ))  لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا   : )) متفگ متـسشن و  وناز  ود  هب  باـنج  نآ  روضح  رد  مدـش و  تمدـخ 
ارم ترتع  یتسکش و  ارم  تمرح  ادخ !  نمشد  يا  دومرف :  دومن و  الب  ار  شرـس  سپـس  دنکفا  ریز  هب  ار  كرابم  رـس  زارد  یتدم  دومرفن . 

ریـشمش هن  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هللا !  لوسر  ای  متفگ :  نم  سپ  يدرک ! ! !  هچنآ  يدرک  يدومنن و  ار  قح  تیاعر  يدـیناسر و  لتق  هب 
متخادنا ریت  هن  مدرب و  راک  هب  هزین  هن  مدز و 

(48) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ْنِم ینَلَحَکَف  ِْنیَسُْحلا ع ،  يَِدلَو  ُمَد  اذه  یل :  َلاقَف  امَد .  ُُّولّمَم  ُتْشَط  اذِإَف  ُْهنِم ،  ُتَْونَدَف  یّنِم  ُنْدُءا  َداوَّسلا ،  َترَّثَک  ِّنِکل  َو  َْتقَدَص ،  َلاقَف : 
َبُِـصن ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  نزاک  اذِا   : )) َلاق ُهَّنَءا  ِِّیبَّنلا ص  َیِلا  ُهُعَفْرَی  ِقِداّصلا ع ،  ِنَع  َِيُور  َو  اْئیَـش .  ُرِْـصبُءا  َۀَعاّسلا ال  یَّتَح  ُتْهَبَْتناَف  ِمَّدلا ،  َِکلذ 

ِّالا ُلَسُْرم  ُِّیبَن  َو ال  ُبَّرَقُم  ُکَلَم  ِعْمَْجلا  یف  یْقبَی  ًۀَقْهَـش ال  ْتَقَهَـش  ُْهتَأَر  اذِاَف  ِهِدَی .  یف  ُهَسْأَر  َو  ُْنیَـسُْحلا ع  ُلَبْقَی  َو  ٍرُون ،  ْنِم  ُۀَُّبق  َۀَـمِطاِفل ع 
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ْنَم َو  ِْهیَلَع  َنیزِّهَجُْملا  َو  ُهَتَلَتَق  یل  ِهّللا  ُعَمْجَیَف  ٍسءاَر .  ـِالب  ُهَتَلَتَق  ُمِصاـُخی  َوُـه  َو  ( 23) ٍةَروُص ِنَسْحَأ  یف  اَهل  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهّللا  ُُهلِّثَُمیَف  اـَهل .  یَکب 
ُنَسَْحلا ع ْمُُهُلتْقَیَف  َنوُرَْشُنی  َُّمث  َنینِمْؤُْملا ص .  ُریِمَأ  ْمُُهُلتْقَیَف  َنوُرَْشُنی  َُّمث  ْمِهِرِخآ  یلَعَِیتآ  یّتَح  ْمُُهُلتقَأَف  ِهِمَد ،  یف  َكَرَش 

همجرت

نوچ اـیب و  نم  کـیدزن  هب  دومرف :  هاـگنآ  يدوزفا  اـهنآ  دادـعت  رب  يدوب و  رکـشل  یهایـس  نکل  ییوگ و  یم  تسار  دومرف :  ادـخ  لوسر 
دننام نوخ  نآ  زا  سپـس  تسا و  نیـسح  مدنزرف  نوخ  نیا  دومرف :  ترـضح  سپ  مدـید ،  نوخ  زا  رپ  یتشط  شتمدـخ  رد  مدـش  کیدزن 
يورم مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دنیب  یمن  ار  ییاج  ممـشچ  رگید  مدید  متـشگ ،  رادیب  باوخ  زا  یتقو  دیـشک و  منامـشچ  رد  همرس 

یم بصن  رون  زا  يا  هبق  ارهز  همطاف  يارب  زا  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  هدومن  تیاور  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  اعوفرم  هک  تسا 
هیلع همطاف  نوچ  درادن و  ندب  رب  رـس  هتفرگ و  تسد  يور  رب  ار  دوخ  رـس  هک  یتلاح  رد  دیآ  یم  رـشحم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دنیامن و 

 . دنتفا یم  هیرگ  هب  یمه  هکنآ  رگم  دنام  یمن  لسرم  ربمغیپ  هن  برقم و  هتشرف  چیه  هک  دنز  یم  هرعن  کی  دنیبب  لکش  نیا  هب  ار  وا  مالّسلا 
نیسح لاح ،  نآ  رد  دیامن و  یم  لثم  مالّسلا  هیلع  ارهز  همطاف  يارب  زا  اهتروص  نیرتهب  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لجوزع ،  يادخ  سپس 

ندب زا  رـس  هکنانآ  ار و  وا  ناگدنـشک  دنوادخ ،  سپـس  دنک  یم  همـصاخم  دوخ  نالتاق  هب  درادـن  ندـب  رب  رـس  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع 
یم لتق  هب  ار  نانآ  همه  نم  دنک و  یم  عمج  یناکم  رد  دنا  هتشاد  تکرش  مولظم  نآ  نوخ  نتخیر  رد  يوحن  هب  ای  دندومن و  ادج  شرهطا 
یم هدنز  زاب  دیامن ؛  یم  لوتقم  ار  ناشیا  همه  مالّـسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  بانج  زاب  دنک  یم  هدنز  ار  نانآ  لجوزع  يادـخ  سپـس  مناسر . 

ماما سپ  دنک  یم  هدنز  ار  ناشیا  ادخ  زاب  دناسر و  یم  لتق  هب  ار  ایْقشَا  نآ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دنوش و 

(49) یبرع نتم 

یبرع نتم 

لَاَق َُّمث  ُنْزُْحلا . )) یَْـسُنی  َو  ُْظیَْغلا  ُفَشْکَی  َِکلذ  َدـْنِعَف  ْمُهَلَتَق .  ّالءا  ُدَـحَءا  اِنتَّیِّرُذ  ْنِم  یْقبَی  الَف  َنوُرَْـشُنی  َُّمث  ُْنیَـسُْحلا ع  ُمُُهُلتْقَیَف  َنوُرَْـشُنی  َُّمث 
ِِّیبَّنلا ص َنِع  َو  ِةَرْسَْحلا )) َو  ِنْزُْحلا  ِلُوِِطب  ِۀَبیـصُْملا  ِیف  اَنل  َنوُکِراشُْملا  ْمُه  َو  َنُونِمْؤُْملا  ِهّللا  َو  ْمُه  انَتَعیـش ،  انَتَعیـش  ُهّللا  َمِحَر   : )) ُقِداّصلا ع

َعَنَـص ام  َمَلْعَءا  یّتَح  ُلُخْدُءا  ال  ُلوُقَتَف :  َۀَّنَْجلا .  ِیلُخْدُءا  اَهل :  ُلاُقیَف  اِهئاِسن .  ْنِم  ٍۀَُّمل  یف  ُۀَـمِطاف ع  یتْءاـَت  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َناـک  اذا   : )) َلاـق ُهَّنَأ 
اهِخارِِصل ُخَرْصَءاَف  ًۀَخْرَص  ُخرْصَتَف  ْسءاَر ،  ِْهیَلَع  َْسَیل  اِمئاق  ِْنیَـسُْحلا ع  َیِلا  ُرُْظنَتَف  ِۀَمایِْقلا ،  ِْبلَق  یف  يرُْظنُءا  اَهل  ُلاُقیَف :  يدَْعب .  ْنِم  يَدلَِوب 

(( . ُهادا ُؤف  َةَرَمَثاو  ُهاَدلَو ،  او  يداُنت  َو  يرخءا (( :  ٍۀَیاوِر  یف  َو  اهِخارِِصل . )) ُۀَِکئالَْملا  ُخَرْصَت  َو 

همجرت

هبترم کی  مادک  ره  هکنآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  ام  هیرذ  زا  يدحا  سپ  دندرگ  یم  هدنز  زاب  دروآ و  یم  لتق  هب  ار  نانآ  مالّسلا  هیلع  نیسح 
اهرطاخ زا  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  تبیـصم  هودنا و  دنیـشن و  یم  ورف  ام  مشخ  ظیغ و  ماگنه  نیا  رد  دناسر  یم  لتق  هب  ار  اهنآ 

هک دنگوس  ادخ  هب  ار ،  ام  نایعیش  دنک  تمحر  ادخ  دومرف :  مالّسلا  هیلع  رفعج  ماما  نآ ،  زا  سپ  ( 24) دوش یم  هدرپس  یشومارف  هب  هتفر و 
ادخ لوسر  زا  دنکیرـش و  ام  اب  تبیـصم  رد  ناشترـسح ،  هودنا و  نزح و  يزارد  هطـساو  هب  اهنآ  مسق !  ادخ  هب  دـنا  قح  رب  نانم  ؤم  ناشیا 
سپ دیآ ،  یم  دنا ،  هتفرگ  ار  شفارطا  نانز  هک  یلاح  رد  مالّسلا  هیلع  ارهز  همطاف  دوش  تمایق  نوچ  دومرف :  هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع 

زا نم  تلحر  زا  دـعب  منادـب  هکنآ  ات  موش  یمن  تشهب  لخاد  نم  دـیوگ :  یم  مالّـسلا  هیلع  همطاف  وش !  تشهب  لخاد  دوش  یم  هتفگ  وا  هب 
طـسو هب  ینعی  ۀـمایقلا ؛ ))  بلق  یف  يرظنا   : )) دوش یم  هتفگ  وا  هب  سپ  دـنا .  هدرک  راتفر  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مدـنزرف  اـب  اـیند ، 
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دروآ یم  رب  دایرف  ماگنه  نیا  رد  درادن .  ندب  رد  رس  هداتسیا و  دنیب  یم  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  دیامن  رظن  نوچ  امن !  رظن  رـشحم  يارحص 
مالّسلا هیلع  ارهز  همطاف  هک  هدش  دراو  نینچ  رگید  تیاور  رد  و  دنتفا .  یم  دایرف  هب  مه  ناگتـشرف  میآ و  یم  دایرف  هب  وا  دایرف  زا  زین  نم  و 

 . دروآ یم  رب  هاداوف ))  ةرمثاو  هادلواو ،   )) يادن

(50) یبرع نتم 

یبرع نتم 

اَدبَءا ُْحَور  اُهلُخْدَی  ال  ْتَّدَوْسا ،  ْیتَح  ٍماع  َْفلَءا  اْهیَلَع  َدَقْوءا  ْدَق  ْبَْهبَه  اَهل  ُلاُقی  اران  ُُرمْءاَیَف  َِکلذ ،  َْدنِع  اَهل  َّلَج  َو  ّزَع  ُهّللا  ُبَضْغَیَف   : )) َلاق
َو ْتَقَهَـش  َو  اِهب  اُولَهَـص  َو  ْتَلَهَـص  اِهتَلِـصْوَح  یف  اوُراص  اذاَف  ْمُهُطِقَْتلَتَف ،  ِْنیَـسُْحلا ع ،  َهَلَتَق  یَطَقَْتلا  اَهل :  ُلاُقیَف  ادـَبَءا .  ُّمَغ  اْهنِم  ُجُرْخَی  ـال  َو 

ِهّللا ِنَع  ُباوَْجلا  ُمِهیتْءاَیَف  ِناثْو ؟  ْالا  ِةَدَبَع  َْلبَق  َراّنلا  اََنل  َْتبَجْوَءا  َِمب  ِّبَر  ای  ٍۀَقِطان :  ٍۀَِقلَذ  ٍۀَنِْـسلءِاب  َنوُقِْطنَیَف  اِهب .  اوُرَفَز  َو  ْتَرَفَز  َو  اِهب  اوُقَهَش 
َنیثالَّثلا ِدَّلَجُْملا  ِیف  ُْتیَءاَر  َو  ِلامْع . )) ْالا  ِباقِع   )) ِباتِک یف  ِْهیََوباب  ُْنبا  ِْنیَثیدَْـحلا  ِهِذَـه  يَور  ُمَْلعَی . )) ْنَمَک ال  َِملَع  ْنَم  َْسَیل  َّلَج :  َو  َّزَع 

َلوُسَر ُْتعِمَس  لاق :  َۀَْحلَط  ْنَع  ِهِدانْسِاب  يدز  ْالا  ِساَّبَْعلا  ِیبَءا  ِْتِنب  َۀَمِطاف  ِۀَمجَْرت  یف  ِراجَّْنلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  َدادْغَِبب  َنیثَّدَحُْملا  ِْخیَـش  ِلییْذَت   )) ْنِم
َُهل ْرِفْغاَف  َتام  َنوُراه  یخَءا  َّنِا  َّبَر !  ای  َلاق :  ُهَّبَر  َلَئَس  َنارْمِع  َْنب  یَسُوم  َّنِا  لوقی :  ِهّللا ص 

همجرت

به  )) وا مان  هک  ار  یـشتآ  دنک  یم  رما  سپ  دیآ ،  یم  بضغ  هب  مالّـسلا ،  هیلع  همطاف  یهاوخ  داد  يارب  زا  لجوزع  يادخ  ماگنه  نآ  رد 
مغ و چـیه  ددرگ و  یمن  لخاد  نآ  رد  یحور  میـسن  زگره  هک  هدـیدرگ  هایـس  تیاغ  هب  هکنآ  ات  هدـش  هتخورفا  لاس  رازه  تسا و  به )) 
ار مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  ار  یناسک  نآ  هناد ،  دـننام  هب  هک  دـسر  یم  شتآ  نآ  هب  باطخ  سپ  دوش  یمن  جراـخ  نآ  نورد  زا  یهودـنا 

ههیـش بسا  دننام  شتآ  نآ  دنتفرگ ،  ياج  ْبَه  ْبَه  شتآ  نایم  رد  نوچ  دـنیچ و  یم  رب  مدرم  نایم  زا  ار  نانآ  شتآ  نیچ ؛  رب  دنتـشک ، 
ْبَه  )) دنـشک و یم  هرعن  وا ،  هرعن  هب  مه  نانآ  دـیآ و  یم  هرعن  هب  ْبَه )) ْبَه   )) دنـشک و یم  ههیـش  وا ،  ههیـش  هب  زین  ناـشیا  دـشک و  یم 

هک دـنیآ  یم  نخـس  هب  اـیوگ  ناـبز  هب  ناـشیا  سپ  دـننک .  یم  داـیرف  وا ،  داـیرف  هب  زین  اـهنآ  دـیآ و  یم  داـیرف  هب  شیوخ  هلعـش  هب  ْبَه ))
هک دسر  یم  ناشیا  هب  باوج  ةزعلا  بر  بناج  زا  يدومن ؟  شتآ  بجوتـسم  ( ، 25  ) ناتـسرپ تب  زا  لبق  ار  ام  تلع  هچ  هب  ار ،  راگدرورپ 
رد هیوباب  نبا  ار  ربخ  نیا  دـیوگ :  یم  هماقم -  هللا  یلعا  سواـط -  نبا  دیـس  تسین .  دـناد ،  یمن  هک  یـسک  دـننام  دـناد  یم  هک  سک  نآ 
هک راجن ،  نبدمحم  دادغب  نیثدـحم  خیـش  لییذـت ))   )) باتک موس  دـلجم  رد  ار  نآ  هک  هدومرف  هدومن و  رکذ  لامعالا ))  باقع  باتک (( 
زا مدینش  تفگ :  وا  هک  هدومن  تیاور  هحلط  زا  دوخ  دانسا  هب  روبزم  خیس  ما  هدید  تسا ،  يدزءا  سابعلا  یبا  تنب  همطاف  تالاح  حرش  رد 

 - مالّسلا هیلع  انیبن و  یلع  نارمع -  نب  یسوم  دومرف :  یم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(51) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 - ٍِبلاط یبَءا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َِلتاق  الَخ  ام  َُکْتبَجََال ،  َنیرِخَّْالا  َو  َنیلَّو  ْـالا  ِیف  ینَْتلَئَـس  َْول  َنارْمِع !  َْنب  یَـسُوم  اـی  ِْهَیلا :  ُهّللا  یَحْوَءاَـف 
- . امِْهیَلَع ُهُمالَس  َو  ِهّللا  ُتاوَلَص 

همجرت

البرک www.Ghaemiyeh.comهمانگوس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


داتسرف یسوم  يوس  هب  یحو  لجوزع  يادخ  سپ  زرمایب  ار  وا  هتفر  ایند  زا  نوراه  مردارب  اراگدرورپ ،  هک  دومن  لا  ؤس  دوخ  راگدرورپ  زا 
یلع نب  نیسح  ناگدنشک  رگم  مزرمآ  یم  مزرمایب ،  ار  مدرم  نیرخآ  نیلوا و  هک  ییامن  تساخرد  نم  زا  رگا  نارمع !  نب  یـسوم  يا  هک 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب 

(52) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 - ٍبلاط یبَا  نب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُحلا  َِلتاق  ـالَخ  اـم  َکـُْتبَجال ،  َنیرِخـالا  َو  نیلَّوـالا  ِیف  ینَْتلَئَـس  َْول  َنارْمِع !  َْنب  یَـسُوم  اـی  ِْهَیلا :  هّللا  یَحْواَـف 
- . امِْهیَلَع ُهُمالَس  َو  ِهّللا  ُتاوَلَص 

همجرت

داتسرف یـسوم  يوس  هب  یحو  لجوزع  يادخ  سپ  زرمایب .  ار  وا  هتفر  ایند  زا  نوراه  مردارب  اراگدرورپ ،  هک  دومن  لاوس  دوخ  راگدورپ  زا 
نب نیـسح  ناگدنـشک  رگم  مزرمآ  یم  مزرماـیب ،  ار  مدرم  نیرخآ  نیلوا و  هک  ییاـمن  تساوـخ  رد  نم  زا  رگا  نارمع !  نب  یـسوم  يا  هک 

 . مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  یلع 

ءادهشلادیس ترضح  ابع  لآ  سماخ  تداهش  زا  سپ  موس :  کلسم 

(1) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِْنیَسُْحلا ع ِسْءاَِرب  َثََعب  ُهّللا -  ُهَنََعل  ٍدْعَس - َْنب  َرَمُع  َّنِا  َُّمث  َلاق :  ِْهَیِلا .  انْرَشَءا  ام  ُمامَت  َیِه  َو  ِِهْلتَق ع  ْنَع  ِةَرَّخَءاَتُْملا  ِرُومُالا  یف  ثلاثلا  کلسملا 
سِوُؤُِرب َرَمَءا  َو  ٍدایِز  ِْنب  ِهّللا  ِدـْیَبُع  یِلا  يدْز  ْالا  ٍِملْـسُم  ِْنب  ٍدـْیَمُح  َو  یحَبْـص  ْـالا  َدـیِزَی  ِْنب  ِیلْوَخ  َعَم  ءاروُشاـع -  ُمْوَی  َوُه  َو  ِمْوَْیلا  َکـِلذ  یف 
ِجاّجَْحلا ِْنب  ورْمَع  َو  ِثَعْـش  ْـالا  ِْنب  ِْسیَق  َو  ُهّللا - ُهَنََعل  ِنَشْوَْجلا -  ِيذ  ِْنب  ِرْمِـش  َعَم  اـِهب  َحَّرَـس  َو  ْتَفُِّظنَف  ِِهْتَیب  ِلـْهَءا  َو  ِِهباحْـصَءا  ْنِم  َنیقاـْبلا 

ع ِْنیَسُْحلا ،  ِلایِع  ْنِم  َفَّلََخت  ْنَِمب  َلَحَر  َُّمث  ِسْمَّشلا ،  ِلاَوز  یِلا  یناّثلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهِمْوَی  َۀَّیَِقب  ٍدْعَس  ُْنبا  َماقءا  َو  َۀَفوُْکلا .  اُومِدَق  یّتَح  اِهب  اُولَْبقَءاَف 
ٍءاطِو ِْریَِغب  لِاْمِْجلا  براَْتقَءا  ِسالْحَءا  یلَع  ُهَءاِسن ص  َلَمَح  َو 

همجرت

عقاو ءانثلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  اـبع  لآـسماخ  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  يروما  ناـیب  رد  شخب  نیا  موس  کلـسم 
 : دیوگ ياور  دیـسر  دهاوخ  ماجنا  هب  میدومن  نآ  هب  هراشا  باتک  لوا  رد  هک  ار  هچنآ  باتک و  نیا  زا  امیاعدم  تمـسق  نیا  رد  هدیدرگ و 

یحبـصا و دـیزی  نب  یلوخ  هارمه  هب  اروشاع  زور  نامه  رد  ار  دیهـش  ماما  رهطم  رـس  نییبنلا ،  متاـخ  مدـنزرف  لـتق  زا  سپ  نیعل  دعـس  رمع 
 - ءادهـش ریاـس  رونا  ياهرـس  هک  داد  مکح  زین  تشاد و  هناور  داـهن ،  دـب  داـیز  نب  هللادـیبع  دزن  هب  هللا -  اـمهنعل  يدزا -  ملـسم  نبدـیمح 
اب ار  نانآ  دندومن و  هزیکاپ  كاپ و  ار  ترضح  نآ  ناراثن  ناج  تیب و  لها  زا  هچ  نارای و  باحـصا و  زا  هچ  نیعمجا -  مهیلع  هللا  ناوضر 
ات ار  مهدزای  زور  اروشاع و  زور  زین  دوخ  دعس  رمع  دنتفر و  هفوک  يوس  هب  رهطم  ياهرس  اب  ثعـشا  نب  سیق  دیلپ و  نشوجلا  يذ  نب  رمش 
رد ایقـشا  نآ  متـس  ناـفوط  زا  هک  ار  یناـسک  نآ  لاـمآ و  مغ  تیب  لـها  نآ  لاوز ،  زا  دـعب  دوـمن و  تماـقا  ـالبرک  نیمز  رد  لاوز  ماـگنه 
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ياهسالپ يور  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  تالایع  زا  دندوب  هدنام  یقاب  الب ،  تنحم و  نیمزرس 

(2) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 : ِهِلئاق ُّرَد  ِهِّلل  َو  ِموُمُْهلا .  َو  ِِبئاصَْملا  ِّدَـشَءا  یف  ِموُّرلا  َو  ِكُْرتلا  ُْیبَس  ُقاُسی  امَک  َّنُهُوقاـس  َو  ِءادـْعَءْالا ،  َْنَیب  ِهوُجُْولا  ِتاَـفَّشَکُم  ٍءاـطِغ  ـال  و 
 : َِيُور َو  ِباسِْحلا  َمْوَی  ِهِّدَج  َۀَعافَش  اْنیَـسُح  ْتَلَتَق  ٌۀَّمُءا  وُجَْرتَءا  ُرَخآ :  َلاق  َو  ُبیجََعل  اذ  ْنِا  ُهُوَنب  يْزُغی  َو  ٍمِشاه  ِلآ  ْنِم  ِثوُْعبَْملا  یَلَع  یّلَُـصی 
ِْنب َدیِزَی  یِلا  َو  ٍدایِز  ِْنب  ِهّللا  ِْدیَبُع  یِلا  َِکلِذب  َبَّرَقَِتل  ُِلئابَْقلا ،  اَْهتَمسَْتقاَف  اسءاَر ،  َنیْعبَس  َو  ًۀَِینامث  َْتناک  ِْنیَـسُْحلا ع  ِباحْـصءا  َسو  ُؤر  َّنَءا 
ِيذ ُْنب  ُرْمِش  ْمُُهبِحاص  َو  اسْءاَر ،  َرَـشَع  یْنثِاب  ُنِزاوَه  ْتَءاج  َو  ِثَعْـش .  ْالا  ُْنب  ُْسیَق  ْمُُهبِحاص  َو  اسْءاَر ،  َرَـشَع  َۀَثالََثب  ُةَْدنِک  ْتَءاجَف  َۀَیِواعُم : 

 . اسْءاَر َرَشَع  َۀَْعبَِسب  ُمیمَت  ْتَءاج  َو  ِهّللا .  مهَنََعل  ِنَشْوَْجلا . 

همجرت

تبیـصم و تدش  اب  مور  كرت و  ناریـسا  دننام  دندوب  ءایبنا  ياهتناما  هک  ار  تراهط  تمـصع و  لآ  نانز  دندومن  راوس  نارتش ،  جدوه  یب 
 . . . (( نم ثوعبملا  یلع  یلصی   : )) هدروآ رد  مظن  هتشر  هب  ار  یمظع  تبیصم  نیا  برع  رعاش  دندرب .  یم  يریسا  هب  هصغ ،  مغ و  ترثک 

زا دنتسرف و  یم  شکاپ  حور  رب  دورد  تیحت و  تسا ،  ماشه  لآ  زا  هک  ثوعبم  ربمغیپ  رب  مدرم  هک  تسا  روآ  تفگـش  رایـسب  هیـضق  نیا   ؛
تداهـش هب  متـس  ملظ و  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یتما  نآ  اـیآ  دـنناسر ! !  یم  لـتق  هب  ار  وا  نادـناخ  نادـنزرف و  رگید ،  فرط 

ماما باحـصا  رهطم  ياهرـس  هک  تسا  تیاور  دنـشاب ؟ !  هتـشاد  تعافـش  دیما  شراوگرزب  دـج  زا  تمایق  زور  رد  دـنناوت  یم  دـندناسر ، 
دب هداز  مارح  دیزی  ترطف و  تسپ  دایز  نبا  هب  نتسج  برقت  يارب  بارعا  ياه  هلیبق  دندوب  ینارون  رس  تشه  داتفه و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

دیلپ ثعشا  نب  سیق  ناشیا  سیئر  دنتشادرب و  ار  رهطم  رس  هدزیـس  هدنک ))   )) هفیاط هک  وحن  نیا  هب  دندومن  تمـسق  دوخ  نایم  رد  تنیط ، 
ربنع رس  هدفه  میمت  هورگ  و  هللا -  هنعل  نشوجلا -  يذ  نب  رمش  یگدرکرس  هب  دنتفرگ  ار  نحتمم  نم  ؤم  رـس  هدزاود  نزاوه ))   )) هلیبق دوب 

رـس هدزیـس  رـشرپ  مدرم  یقاب  رـس و  تفه  جحذم  هلیبق  دندرب و  ار  دحا ،  يادخ  ناگدنب  نآ  زا  رـس  هدزناش  دسا  ینب  دنتـشادرب و  ار  میمش 
 . دندروآ هفوک  هب  دوخ  اب  دندومن و  تمسق  ار  رونا 

(3) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُْنبا َلَصَْفنا  اََّمل  َو  يواّرلا :  لَاَق  اسءاَر .  َرَشَع  َۀَثالَِثب  ِسانلاُِرئاَس  َءاج  َو  ٍُسو  ُؤر  ِۀَْعبَِسب  ُجِحْذَم  ْتَءاج  َو  اسْءاَر  َرَـشَع  َۀَّتِِـسب  ٍدَسَءا  ُوَنب  ْتَءاج  و 
َو ْهَیَلَع  َنَّْالا  َیِه  ام  یلَع  اهُونَفَد  َو  ِءامِّدلِاب ،  ِۀَـلَّمُرُْملا  رِِهاَوَّطلا  ِثَثُْجلا  َْکَلت  یلَع  اوُّلَـصَف  ٍدَـسَءا  ِیَنب  ْنِم  ُمْوَق  َجَرَخ  ءْالبرَک  ْنَع  ِهّللا  هَنََعل  ٍدـْعَس 

ْنِم َْتلاقَف :  ِتاِّیفوُْکلا ،  ْنِم  ُةءاْرِما  ْتَفَرْشَءاَف  يواّرلا :  لَاَق  َّنِْهَیِلا .  ِرَظَّنِلل  اُهلْهَءا  َعَمَتِْجا  َۀَفوُْکلا  اُوبَراق  اّمَلَف  ِْهَیِلا  ِراشُْملا  ْیبسَّلِاب  ٍدْعَس  ُْنبا  َراس 
َلاَق َْنیَّطَغَتَف .  َّنُْهتَطْعَءاَف  َِعناقَم ،  َو  ارُزُءا  َو  ًءالُم  ْتَعَمَجَف  اهِحْطَـس ،  ْنِم  َْتلَزَنَف  ٍدَـمَُحم ص .  ِلآ  يراسُءا  ُنَْحن  َْنلُقَف  َّنَْتنَءا ؟  يراس  ْالا  ِّيَءا 

ِْربَّصلا یف  ُهَماما  ُهَّمَع و  یـساو  ْدَـق  َناک  َو  یّنَثُْملا ،  ُنَسَْحلا  ُْنب  ُنَسَْحلاَو  ُۀَّلِْعلا ،  ُْهتَکَهَن  ْدَـق  ِْنیَـسُْحلا ع ،  ُْنب  ُِّیلَع  ِءاـسِّنلا  َعَم  َناـک  َو  يواّرلا : 
 . ِحارِْجلِاب َنِْخثُءا  ْدَق  َو  َُّثتُْرا  امَّنِا  َو  ِحامَّرلا ،  ِنْعَط  َو  ِفُویُّسلا  ِبْرَض  یلَع 

همجرت
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ياهتـسد اب  هفوک  يوس  هب  تفر  نیمزرـس ،  نآ  زا  دـمآ  نوریب  نیعل  دعـس  نبا  نوچ  دـیوگ :  يوار  نفک  نوگلگ  يادهـش  يراپـسکاخ  هب 
هب ار  ادهـش  نآ  دـندرازگ و  زامن  هرهاط ،  هبیط و  داسجا  نآ  رب  دـندمآ و  نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  دـسا  ینب  هفیاـط  زا  یتعاـمج  نینوخ ، 
هبق تشادرب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  ناریـسا  نیعل ،  دعـس  نبا  تساهنآ  ياهربق  کنیا  هک  یناکم  ناـمه  رد  دـندرپس  كاـخ 

ماگنه نیا  رد  دندمآ  رهش  فارطا  هب  ناریـسا  ياشامت  يارب  مدرم  دندیـسر ،  هفوک  کیدزن  تیب  لها  نوچ  دیناسر و  هفوک  هب  دوخ  هارمه 
 : دنتفگ ناریـسا  دینادناخ ؟  هلیبق و  مادـک  زا  ناریـسا  امـش  نتنا )) ؟  يراسالا  يا  نم   : )) دز دایرف  دـمآ و  ماب  تشپ  رب  هفوک  نانز  زا  ینز 

دقراچ سابل و  هعطق  نیدنچ  دمآ و  نیئاپ  ماب  تشپ  زا  نز  نآ  عقوم  نیا  رد  میتسه !  دمحم  لآ  زا  ناریـسا  ام  دمحم ! )) لآ  يراسا  نحن  ))
يوار دندومن .  شیوخ  هدرپ  باجح و  ار  اهنآ  دنتفریذپ و  ار  اهکاشوپ  سابل و  نآ  نانآ  دومن  ناشمیدقت  دروآ و  اهنآ  تمدخ  هب  هعنقم  و 

دوب هتخاس  ناوتان  فیعض و  ار  وا  ضرم  هکی  لاح  رد  دوب ،  مائل ،  ءایقشا  ریسا  تیب ،  لها  نانز  هارمه  مه  مالّسلا  هیلع  داجـس  ماما  دیوگ : 
هب دوخ  ردق  یلاع  ماما  راوگزب و  يومع  تمدخ  رد  تاساوم  طرش  وا  دوب و  ریـسا  نانز  اب  زین  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  ینثم  نسح  و 

فیعض و دوب ،  هدیسر  شفیرش  ندب  رب  هک  رایسب  ياهمخز  رثا  رد  دوب و  هدومن  هزین  مخز  ریشمش و  تبرـض  رب  رایـسب  ربص  هدروآ و  ياج 
 . دیدرگ ناوتان 

(4) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َو اسْفَن  َرَـشَع  َۀَْعبَـس  ِمْوَْیلا  َِکلذ  یف  ِْنیَـسُْحلا ع  ِهِّمَع  يَدَـی  َْنَیب  َلَتَق  یّنَثُْملا  ِنَسَْحلا  َْنب  َنَسَْحلا  َّنَءا  ِحـیباصَْملا : ))  )) ِباتِک ُفِّنَـصُم  يَور  َو 
ْمُهَعَم َناک  َو  ِۀَنیدَْملا .  َیِلا  ُهَلَمَح  َو  َءَِرب ،  یّتَح  ُهاواد  َو  ِۀَفوُْکلا  َیلا  ُهَلَمَحَف  َۀَجِراخ ،  ُْنب  ُءامْـسَءا  ُُهلاخ  ُهَذَخَءاَف  احارِج ،  َرَـشَع  َۀَـینامث  َُهباصَءا 

ْنِم َنوُْکبَت  َو  َنوُحُونَتَءا   : )) ِْنیَـسُْحلا ع ُْنب  ُِّیلَع  َلاقَف  َنوُْکبَی .  َو  َنوُحونَی  ِۀَفوُْکلا  ُلْهَءا  َلَعَجَف  ِْطبِّسلا ع .  ِنَسَْحلا  ادـَلَو  ورْمَع  َو  ُدـْیَز  اْضیَءا 
اهَّنَءاَک اْهنِم ،  َقَْطنَءا  ُّطَق  ًةَرِفَخ  ْرَءا  ْمَلَف  ٍذـِئَمْوَی ،  ٍِّیلَع  ِۀَْـنبِا  َبَْنیَز  یلا  ُتْرَظَن  َو  يدْـسالا  میزخ  ُْنب  ُریـَشب  َلاـق  اـنَلَتَق .  يذَّلا  ِنَمَف  اـِنلْجَءا ! ! ؟ 

ِهِّلل ُدْمَْحلَءا  َْتلاق :  َُّمث  ُسارْجالا ،  ِتَنَکَس  َو  ُساْفنالا  ِتَّدَتْراَف  اُوتُکْـسا ،  ِنَءا  ِساّنلا  َیلا  ْتَءاَمْوَءا  ْدَق  َو  َنینِم ع ،  ؤُْملا  ِریِمَءا  ِناِسل  ْنِم  ُغَْرُفت 
 ، ِرْدَْغلا َو  ِْلتَْخلا  َلْهَءا  ای  ِۀَفوُْکلا ،  َلْهَءا  ای  ُدَْعب :  اّمَءا  ِرایْخالا .  َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  يّدَج  یلَع  ُةالَّصلا  َو  ، 

همجرت

هب ار  ایقـشا  هورگ  زا  رفن  هدفه  الب ،  زور  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  ینثم  نسح  هک  هدرک  تیاور  حیباصم ))   )) باتک فنـصم 
هب تشادرب و  هکرعم  نایم  زا  ار  وا  هجراخ  نب  ءامـسا  وا  ییاد  لاح ،  نآ  رد  دـمآ و  دراو  شفیرـش  ندـب  رب  مخز  هدـجیه  داتـسرف و  منهج 

دیز و ناریسا ،  نایم  رد  نینچمه  تخاس  هنیدم  هناور  ار  وا  تفای و  دوبهب  ات  دومن  اوادم  هجلاعم و  ار  شندب  ياهمخز  دروآ و  هفوک  يوس 
نیز ماما  دـندومن  يراز  هیرگ و  هب  عورـش  دـندید ،  ار  تیب  لها  هفوک  لها  هک  یماگنه  دـندوب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نادـنزرف  ورمع ، 

و دـینک ؟  یم  هیرگ  ام  لاح  رب  دـیا و  هدومن  عامتجا  اجنیا  رد  هفوک !  لـها  يا  نوکبت )) . . .  نوحونتا و   : )) دومرف مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا 
يوس هب  زور  نآ  رد  دیوگ :  یم  يدسا  ملذح  نب  ریشب  هفوک  رد  مالّسلا  هیلع  بنیز  ینارنخـس  هدیناسر ! ؟  لتق  هب  ار  ام  نازیزع  یـسک  هچ 
تناتم ایح و  دوب ،  يریظن  یب  اناوت و  يرونخـس  هک  لاح  نیع  رد  دنگوس !  ادـخ  هب  مدـش ،  هجوتم  مالّـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  رتخد  بنیز 

هب دـنار  یم  نخـس  راو  یلع  وا  تخیر و  یم  ورف  وا  ياسر  نابز  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  رابرهگ  نانخـس  ایوگ  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  وا  ياپارس 
بنیز سپ  داتفا  ادـص  زا  نارتش  ياهگنز  تشگ و  سبح  اه  هنیـس  رد  اهـسفن  ماگنه  نیا  رد  دـنیامن  تاعارم  ار  توکـس  دومن  هراشا  مدرم 

يراتفرگ يارب  ایآ  ردغ !  هعدخ و  لها  يا  هفوک !  مدرم  يا  دعب ،  اما  هللادمحلا )) . . . .   : )) دومن ینارنخـس  هب  عورـش  مالّـسلا  هیلع  يربک 
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 ! دابم کشخ  ناتنامشچ  کشا  سپ  دینک ؛  یم  هیرگ  ام 

(5) یبرع نتم 

یبرع نتم 

الَخَد ْمُکَناْمیَءا  َنوذِخَّتَت  اثاْکنَءا ،  ٍةَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  یتَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُکلَثَم  اَمَّنِا  ُۀَّنَّرلا ،  ِتَءاَدَه  َو ال  ُۀَْـعمَّدلا ،  ِتَءاَقَر  الَف  َنوُْکبَتَءا ! ؟ 
ٍۀَّضِفَک َْوءا  ٍۀَْـنمِد .  یلَع  یعْرَمَک  َْوءا  ِءادـْعالا ! ؟  ُزْمَغ  َو  ِءامالا ،  ُقَلَم  َو  ُِفنَّشلا ،  ُرْدَّصلاَو  ُفَطَّنلا ،  َو  ُفَلَّصلا  الا  ْمُکیف  ْلـْه  َو  ـالَءا  ْمُکَْنَیب . 
اوُْکباَف ِهّللا  َو  ْيا  َنوبِحَْتنَت ! ؟  َو  َنوُْکبَتَءا  َنُوِدلاخ .  ُْمْتنَءا  ِباذَْعلا  یف  َو  ْمُْکیَلَع  ُهّللا  َطِخَس  ْنَءا  ْمُکِسُْفنَءِال  ُْمْتمَّدَق  ام  َءاس  الَءا  ٍةَدوُْحلَم ،  یلَع 

َو ِةَُّوبُّنلا ،  ِمَتاخ  ِلیلَـس  َْلتَق  َنوُضَحَْرت  ّینَءا  َو  ادبَءا .  اهَدَْعب  ٍلْسَِغب  اهوُضَحَْرت  َْنل  َو  اهِرانَـش ،  َو  اهِراِعب  ُْمْتبَهَذ  ْدَقَلَف  الیلَق .  اوُکَحْـضاَو  اریثَک ، 
َو َنورَِزت ،  ام  َءاس  الَءا  ْمُِکتَّنُس .  ِةَرْدِم  َو  ْمُِکتَّجُح ،  ِرانَم  َو  ْمُِکَتلِزان ،  ِعَْزفَم  َو  ْمُِکتَرَیِخ ،  ِذالَم  َو  ِۀَّنَْجلا ،  ِلْهَءا  ِبابَش  ِدِّیَـس  َو  َِۀلاسِّرلا ،  ِنِدْعَم 

ْدَقَلَف اقْحُس ،  َو  ْمَُکل  ادُْعب 

همجرت

دـشاب هدش  هدیبات  مکحم  هکنآ  زا  دعب  ار  دوخ  هتـشر  هک  تسا  نز  نآ  لثم  مدرم  امـش  لثم  هک  تسین  نیا  زج  دانیـشنم !  ورف  ناتیاه  هلان  و 
دوخ هب  الا  تسه  یتفـص  امـش  رد  ایا  دـیریگ ؛  یم  دوخ  نایم  رد  تنایخ  رکم و  یلغد و  هیام  ار  دوخ  نامیا  امـش  دـنادرگ  زاب  ار  نآ  بات 

یسولپاچ نابز  هنیک و  زا  ولمم  اه  هنیس  رگم  تسا و  راع  بیع و  بجوم  هچنآ  هب  شیالا  زج  هب  ندز و  فازگ  فال و  تقیقح و  یب  نتسب 
تـسین ندروخ  لباق  هک  دیور  یم  اهبالجنم  رد  هک  دینام  ار  یهایگ  ای  ( 26  . ) نید نانمشد  رافک و  دننام  ندز  کمـشچ  ناکزینک و  دننام 

دیشاب هاگآ  ( 27  ) لجوزع ادـخ  رهق  تنطاب  للح  رپ  رفاک  روگ  نوچ  ترهاظ  دـنهد .  شیارآ  نآ  هب  ار  هدرم  روگ  هک  دـینام  يا  هرقن  هب  ای 
نادیواج و ترخآ ،  باذع  رد  امش  دوب و  یهلا  طخس  بجوم  هک  داتسرف  شیپ  امش  يارب  امش  ياه  سفن  هک  ار  هچنآ  هدوب  يراک  دب  هک 

راع گنن و  هب  هک  تقیقح  هب  اریز  دینکب ؛  دیاب  مک  هدنخ  رایـسب و  هیرگ  هک  ادخ  هب  یلب  دییامن ،  یم  هلان  هیرگ و  ایا  دوب .  دیهاوخ  دـلخم 
هنوگچ ار  تنج  لها  بابش  دیس  توبن و  متاخ  لیلس  نتـشک  هانگ  ثول  تسـش ؛  ناوتن  یبآ  چیه  هب  ار  دیلپ  نیا  هک  دیدش  هدولآ  راگزور 
تجح ماقم  رد  امش و  سر  دایرف  الب ،  لوزن  ماگنه  رد  دوب و  امش  هانپ  وا  روما ،  ندومن  رایتخا  رد  هک  یسک  نامه  نتشک  تسش ! ؟  ناوت 

(28  . ) دوب امش  گرزب  ار ،  هلا  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  تنس  نتخومآ  رد  امش و  يامنهر  مصخ ،  اب 

(6) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِۀَفوُْکلا َلْهَءا  ای  ْمُکَْلیَو  ُۀَنَکْسَْملاَو .  ُۀَّلِّذلا  ُمُْکیَلَع  َْتبِرُـض  َو  ِهّللا ،  َنِم  ٍبَضَِغب  ُْمتُْؤب  َو  ُۀَقْفَّصلا ،  ِتَرِـسَخ  َو  يْدیالا ،  ِتَّبَت ،  َو  ُّیْعَّسلا ،  َباَخ 
اِهب ُْمْتئِج  ْدََقل  ُْمتْکَهَْتنا ! ؟  َُهل  ٍۀَمْرُح  َّيَءا  َو  ُْمتْکَفَس ! ؟  َُهل  ٍمَد  َّيَءا  َو  ُْمتْزَْربَءا ! ؟  َُهل  ٍۀَمیرَک  َّيَءا  َو  ُْمْتیَرَف ! ؟  هّللا  ِلوُسَِرل  ٍِدبَک  َّيَءا  َنوُرْدَتَءا  ، 

ُباَذََـعل َو  امَد ،  ُءامَّسلا  ِتَرَطَم  ْنَءا  ُْمْتبِجَعَفَءا  ِءامَّسلا .  ِءالِم  َو  ِضْرالا  ِعالِطَک  َءاهْوَش ،  َءاقْرَخ  اهِـضَْعب :  یف  َو  َءامُقَف .  َءادْوَس  َءاـْقنَع  َءاـْعلَص 
َلاَق ِداصْرَْملِاَبل .  ْمُکَّبَر  َّنا  َو  ِراّثلا ،  َتْوَف  ُفاخَی  َو ال  ُرادـِبلا  ُهُزُفْحَی  ُهَّنءاَف ال  ُلْهَْملا ،  ْمُکَّنَّفِخَتْـسَی  الَف  َنوُرَْـصُنت ،  ـال  ُْمْتنَءا  َو  يزْخَءا  ِةَرِخـالا 

 . ْمِهِهاْوفَءا یف  ْمُهیْدیَءا  اوُعَضَو  ْدَق  َو  َنوُْکبَی ،  يرایِح  ٍِذئَمْوَی  َساّنلا  ُْتیَءاَر  ْدََقل  ِهّللا  َوَف  يواّرلا : 

همجرت
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دیـشک يدـیمون  هب  هک  قیقحت  هب  داب و  امـش  رب  یهلا  تمحر  زا  يورد  تکاله و  دـیدروآ ،  اـج  هب  هک  دوب  یهاـنگ  دـب  هک  دیـشاب  هاـگآ 
رب دش  دوز  دیتشگرب و  لجوزع  يادخ  بضغ  هب  امش ؛  هلماعم  نیا  دیدرگ  ررض  تراسخ و  امش و  ياهتسد  دش  راکنایز  امـش و  شـشوک 

هراپ هراپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگج  مادـک  دـیناد  یم  ایآ  هفوک !  لـها  يا  داـب ،  امـش  رب  ياو  تنکـسم ؛  تلذ و  غاد  اـمش 
عیاـض ار  وا  مرح  مادـک  دـیتخیر و  ار  ادـخ  لوسر  نوخ  مادـک  دـیتخاس  راکـشآ  ار  رهوگ  رد  وچ  هززعم  همرتـحم ،  ناوناـب  هچ  دـیدومن و 

نیمز و رادـقم  هزادـنا و  هب  یملظ  تسا و  شنزرـس  بجوم  هک  دـیدروآ  اج  هب  شوخان  يا  هیهاد  حـیبق و  يراک  هک  قیقحت  هب  دـیتخاس ؟ 
رت هدننک  راوخ  نیسپ  زاب  زور  باذع  هتبلا  تسا و  هدیراب  ناترس  رب  نوخ  نامـسآ  رگا  هک  دیآ  یم  تفگـش  ار  امـش  ایآ  دیدومن .  نامـسآ 

دیدرگن جراخ  شیوخ  دح  زا  دیوشن و  کبس  داد  تلهم  ناتیادخ  هکنآ  هطساو  هب  سپ  دوب ؛  دهاوخن  يروای  ار  امـش  زور  نآ  رد  تسا و 
هک دـسرت  یمن  دـنک و  يراک  تمکح  فالخ  ربب  هک  دـنک  یمن  بات  یب  اـب  وا  دروآ و  یمن  باتـش  هب  ار  يادـخ  ماـقتنا ،  رد  هلجع  اریز   ؛
هب دیوگ :  يوار  دناتس . ) ملاظ  زا  مولظم  داد  ات   ) تسا هار  رس  رب  راظتنا  هب  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  دورب .  وا  تسد  زا  ندرک  یهاوخنوخ 

 . دندرک یم  هیرگ  هتفرگ و  ناهد  رب  اهتسد  نارح ،  همه  مدید  زور  نآ  رد  ار  هفوک  مدرم  دنگوس !  ادخ 

(7) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُْریَخ ْمُُکبابَـش  َو  ِلوُهُْکلا ،  ُْریَخ  ْمُُکلوُهُک  یّمُءا  َو  ُْمْتنَءا  یبَءاـِب  ُلوـُقَی :  َوُـه  َو  ُُهتَیِْحل  ْتَّلَـضْخا  یَّتَـح  یْکبَی  یبـْنَج  یلا  اـِفقاو  اْخیَـش  ُْتیَءاَر  َو 
 : َلاق يدَج ع  ْنَع  یبَءا ،  ینَثَّدَح  َلاق :  یسُوم  ُْنب  ُْدیَز  يَور  َو  يْزبَی .  َو ال  يزُخی  ال  ٍلْسَن ،  ُْریَخ  ْمُُکلْسَن  َو  ِءاسِّنلا ،  ُْریَخ  ْمُک  ؤاِسن  َو  ِبابَّشلا 

َو ُهُدَمْحَءا  يرَّثلا ،  َیلا  ِشْرَْعلا  َۀَنِزَو  یـصَْحلاَو ،  ِْلمَّرلا  َدَدَـع  هِِّلل  ُدْـمَْحلَءاژ  َْتلاقَف :  َءالَبْرَک ،  ْنِم  َْتدَرَو  ْنَءا  َدـَْعب  يْرغُّصلا  ُۀَـمِطاف  ْتَبَطَخ 
ِّطَِـشب اوُِحبُذ  ُهَتَّیِّرُذ  َّنَءا  َو  ُُهلوُسَر ،  َو  ُهُدـْبَع  ادَّمَُحم  َّنَءا  َو  َُهل ،  َکیرَـش  ـال  ُهَدْـحَو  ُهّللا  ـالا  َهلا  ـال  ْنَءا  ُدَهْـشَءا  َو  ِْهیَلَع .  ُلَّکَوـَتَءا  َو  ِِهب  ُنِمْوَءا 
ِدوُهُْعلا ِذْخَءا  ْنِم  َْتلَْزنَءا  ام  َفالِخ  َْکیَلَع  َلُوقَءا  ْنَءا  َو  َبِذَْکلا ،  َْکیَلَع  َيِرَْتفَءا  ْنَءا  َِکب  ُذوُعءا  ینِا  َّمُهّللَا  ٍتاِرت .  َو ال  ٍلْحَذ  ِْریَِغب  ِتارُفلا 

ِْریِْغب ِلُوتْقَْملَا  ُهُقَح ،  ِبُولْسَْملا  ٍِبلاط ع ،  یبَءا  ِْنب  ِیلَع  ِۀَّیِصَِول 

همجرت

هب مردام  ردپ و  تفگ :  یمه  دوب و  هدش  رت  شنامـشچ  کشا  زا  شـشیر  هک  درک  یم  هیرگ  نانچ  هداتـسیا  میولهپ  رد  مدید  ار  يدرم  ریپ 
تساهلسن و نیرتهب  امش  لسن  نانز و  نیرتهب  ناتنانز  ناناوج و  نیرتهب  امش  ناناوج  دنملاع و  ناریپ  نیرتهب  زا  امـش  ناریپ  داب ؛  امـش  يادف 

مردپ تفگ :  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  دیز  اهیلع  هللا  مالس  يرغص  همطاف  ینارنخس  ددرگ .  یمن  ناسکان  بولغم  راوخ و  لسن  نیا 
هب يا  هبطخ  دیـسر ،  هفوک  رهـش  هب  البرک  زا  هکنآ  زا  سپ  يرغـص  همطاف  دومرف :  نینچ  هک  دوب  هدومن  تیاور  مدج  زا  هک  داد  ربخ  نم  هب 
هب نابایب و  ياهگنـس  اهگیر و  هرامـش  هب  تسا  زاس  ار  دنوادخ  سدقم  تاذ  ساپـس  دمح و  هللادـمحلا ؛ )) . . . .   : )) دـناوخ نومـضم  نیا 
وا هب  ار  شیوخ  مراد و  شدنوادخ  هب  نامیا  میوگ و  یم  ساپس  ار  وا  نامـسآ !  نیمز و  حطـس  ات  نابرهم ،  دنوادخ  شرع  ینیگنـس  هزادنا 

دمحم هک  نآ  رب  مهد  یم  یهاوـگ  تسا و  کیرـش ،  زاـین و  یب  هناـگی و  وا  تسین و  ییادـخ  وا  زجب  هک  مهد  یم  تداهـش  مراپـس و  یم 
دننام تارف  بآ  رانک  رد  ار  ربمایپ  نادـنزرف  هکنآ  رب  مهد  یم  تداهـش  زین  تسوا و  صوصخم  لوسر  صاخ و  هدـنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

وت هب  اراگدرورپ ،  دشاب  راکبلط  اهنآ  زا  ینوخ  یسک  دنشاب و  هدناسر  لتق  هب  ار  یسک  هکنآ  نودب  و  دومن ،  ادج  ندب  زا  رـس  نادنفـسوگ 
نامیپ دـهع و  تما ،  زا  هک  ربمغیپ  رب  يدومرف  لزان  هچنآ  فالخ  رب  میوگ  ینخـس  هکنآ  ای  مشاـب  هتـسب  غورد  وت  رب  هکنیا  زا  مرب  یم  هاـنپ 

 ، مالّسلا هیلع  یلع  شیوخ  یصو  يارب  زا  تفرگ 
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(8) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِْدنَع َو ال  ِِهتایَح  یف  امیض  هنع  تعفد  ام  مهسوءرل  اسْعَت  مِِْهتَنِْسلَءِاب ،  ُۀَِملْـسُم  ُرَـشْعَم  ِهیف  ِهّللا  ِتُوُیب  ْنِم  ٍْتَیب  یف  ِسْم  ْالِاب  ُهَُدلَو  َِلُتق  امک  ٍْبنَذ 
ُلْذَع َو ال  ٍِمئال  ۀَمَْول  َکیف  َّمُهّللا  ُهْذُخْءاَت  َْمل  ِبِهاذَْملا  َروُهْـشَم  ِِبقانَْملا ،  َفوُْرعَم  ِۀَکیرَْعلا ،  َبِّیَط  ِۀَبیقَّنلا  َدوُمْحَم  َْکَیِلا  ُهَتْـضَبَق  یّتَح  ِِهتامَم 
اینُّدلا یف  ادِهاز  َْکَیِلا ،  ُهَتْـضَبَق  یّتَح  َِکلوُسَِرل  َو  ََکل  احِـصان  ْلَزَی  َمل  َو  اریبَک ،  ُۀَِبقانَم  َتْدِمَح  َو  اریغَـص ،  ِمالـسِْالل  ِّبَر  ای  ُهَْتیَدَـه  ٍلِذاع . 

 ، ِۀَفوُکلا َلْهءا  ای  ُدَْعب ،  اّمءا  ٍمیقَتْسُم .  ٍطارِـص  یِلا  ُهَْتیَدَه  َو  ُهَتْرَتْخاَف  ُهَتیـضَر  َِکلیبَس  یف  ََکل  ادِهاُجم  ِةَرِخ  الا  یف  ابِغار  اْهیَلَع ،  ٍصیرَح  َْریَغ 
اْنیََدل ُهَمْهَف  َو  انَْدنِع  ُهَْملِع  َلَعَج  َو  انَـسَح ،  انَءالَب  َلَعَجَف  اِنب ،  ْمُکالَْتبا  َو  ْمُِکب ،  ِهّللا  اَنالَْتبِا  ٍْتَیب  ُلْهَءا  ّان  إف  ِءالَیْخلا .  َو  ِرْدَْغلا  َو  ِرْکَْملا  َلْهءا  ای 

 . ِهِدابِِعل ِهِدِالب  یف  ِضْر  ْالا  ِلْهءا  یلَع  ِِهتَّجُح  َو  ِِهتَمْکِح  َو  ِهِمْهَف  ُءاعَو  َو  ِهِْملِع  ُۀَْبیَع  ُنْحَنَف  . 

همجرت

لتق هب  دنا ،  هتشک  هتشذگ  زور  رد  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  دننام  هانگ  یب  ار  وا  دنتفرگ و  شتـسد  زا  ار  وا  قح  مدرم  هک  یلع  نآ 
دندوب یتعامج  دجـسم  نآ  رد  هک  دیدرگ  عقاو  هفوک )  دجـسم  ینعی   ) ادخ ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  رد  مالّـسلا )  هیلع  یلع  لتق   . ) دندیناسر

عفد وا  زا  ار  یملظ  دوـب  تاـیح  رد  اـت  اریز  داـب !  ناـشیا  رب  یهلا  تمحر  زا  يرود  تکـاله و  هک  دـندومن  یم  مالـسا  راـهظا  ناـبز  هب  هک 
يداد لاقتنا  شیوخ  تمحر  يوس  هب  ار  وا  یناـف  راد  نیا  زا  دیـسر و  Ș  ̘ يارس هب  X يایند  نیا  زا  هک  ماگنه  نآ  هن  دـندومنن و 

هاگ چیه  هک  دوب  نانچ  وا  ادنوادخ ،  دوب .  روهشم  شکولـس  هار  فورعم و  شبقانم  دوب و  تعیبط  هزیکاپ  سفن و  هدیدنـسپ  هک  یتلاح  رد 
رد يدومن و  تیاده  مالـسا  يوس  هب  ار  وا  یکدوک  ماگنه  دمآ  یمن  عنام  تیاضر  تا و  یگدـنب  قح  رد  ار  وا  ناگدـننک  تمالم  تمالم 

شکاپ حور  هکنآ  ات  تشاذگ  یمن  ورف  تربمغیپ ،  يدونشخ  وت و  ياضر  يارب  ار  تحیصن  هراومه  يدیدنـسپ و  ار  شبقانم  یگرزب  لاح 
فورعم شتمه  دوب و  ترخآ  يوس  هب  شتبغر  هکلب  دوبن  صیرح  لیام و  نآ  هب  هدز و  اپ  تشپ  ار  یناف  يایند  ذـئاذل  وا  يدومن .  ضبق  ار 

 . . . دعب اما   ، )) يدرک شتیاده  تسار  هار  هب  سپس  يدومن  شرایتخا  يدش و  یـضار  وا  زا  وت  دوب .  وت  هدیدنـسپ  هار  رد  ندرک  داهج  رد 
لجوزع يادخ  هک  تراهط  تمصع و  تیب  لها  مییام  ربکت !  هعدخ و  يراکم و  لها  يا  هفوک !  تعامج  يا   ؛ ))

(9) یبرع نتم 

یبرع نتم 

اَنلاْومَءا َو  الالَح  انلاِتق  ُْمْتیَءاَر  َو  انوُُمتْرَّفَک .  َو  انوُُمْتبَّذَکَف ،  انِّیب .  الیضْفَت  َقَلَخ  ْنَّمِم  ٍریثَک  یلَع  ٍدَّمَُحم ص  ِهَِّیبَِنب  انّلَـضَف  َو  ِِهتَمارَِکب  ِهّللا  اَنَمَرْکَءا 
ْمُُکنُویُع َِکلِذل  ْتِّرَق  ٍمَّدَقَتُم .  ٍدْقِِحل  ِْتیَْبلا  َلْهَءا  انئامد  ْنِم  ُرُطْقَت  مُُکفُویُـس  َو  ِسمْْالِاب ،  انَّدَج  ُْمْتلَتَق  امَک  َُلب  إک  َو  ٍكُْرت  ُدالْوَءا  انَّنَءاَک  ابْهَن . 

َو اِنئامِد  ْنِم  ُْمْتبَـصَءا  اِمب  ِلَذَْـجلا  یِلا  مْکُـسُْفنَءا  ْمُکَّنَوُعْدـَت  ـالَف  َنیرِکاـْملا .  ُْریَخ  ِهّللا  َو  ُْمتْرَکَم  ارْکَم  َو  ِهّللا  یَلَع  ًءاِرْتِفا  ْمُُکبُوُلق .  ْتِحِرَف  َو  ، 
ُریسَی ِهّللا  یَلَع  َِکلذ  ْنَا  اهءاَْربَن  ْنَءا  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  یف  ِۀَمیظَْعلا  اَیازَّرلا  َو  ِۀَلیَلَْجلا  ِِبئاصَملا  ْنِم  اِنباصَءا  ام  َّن  ِاَف  اِنلاْومَءا .  ْنِم  ْمُْکیِْدیَءا  َْتلان 

 . ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُْحی  ِهّللا ال  َو  ْمُکاتآ  اِمب  اوُحْرفَت  َو ال  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اوُسْءاَت  ْالیَِکل  . 

همجرت

دومن و ناحتما  میرادـن )  رادرک  راتفگ و  قح  زج  هک   ) ام دوجو  هب  ار  امـش  تخاس و  التبم  امـش ) ياه  ملظ  يروبـص و  لمحت و  هب   ) ار اـم 
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یلاعت و يراب  تمکح  مهف و  فرظ  هللا و  ملع  قودنـص  مییام  سپ  داد ؛  رارق  اـم  دزن  رد  ار  مهف  ملع و  دومرف و  ررقم  وکین  ار  اـم  ناـحتما 
لص یفطصم  دمحم  هسظاو  هب  هتـشاد و  یمارگ  شیوخ  تمارک  هب  ار  ام  ادخ  ناگدنب  يارب  زا  وا  دالب  رد  نیمز  يور  رب  قح  تجح  مییام 

دیداد و تبسن  غورد  هب  ار  ام  تما  امش  سپ  ادیوه ؛  رهاظ و  یتلیضف  هب  داد  تلیضف  هب  داد  تلیضف  تاقولخم  زا  يرایـسب  رب  هلا  هیلع و  هللا 
كرت و ناریـسا  زا  ام  هکنآ  لصم  تسا ،  تمینغ  ردـه و  ام  لاوما  لالح و  ام  نتـشک  هک  دـیتشادنپ  نینچ  دـیتسناد و  جراخ  ار  اـم  نید  زا 
هب دکچ  یم  امش  ياهریشمش  مد  زا  تیب ،  لها  ام  ياهنوخ  زونه  دیتشکار و  مالّسلا  هیلع  یلع  ام  دج  هتشذگ  زور  رد  هک  نانچمه  میراتات 

يادـخ رب  ءارتفا  يور  زا  هیدر  داش  ناتیاهلد  ناتنامـشچ و  زین  نیمه  يارب  دـیتشاد و  تیلهاج  ناـمز  زا  هک  هنیرید  هنیک  تاودـع و  هطـساو 
يوس هب  ار  امـش  دنک  توعد  امـش  سفن  هک  دـیاشن  سپ  تسا ؛  ناگدـننک  رکم  نیرتهب  ادـخ  دـیتخیگنا و  هک  يرکم  تهج  زا  لجوزع و 
ياه تبیصم  نیا  هک  یتسرد  هب  دیسر  ام  لاوما  هب  امش  تسد  دیتخیر و  ار  ام  نوخ  نونکا  ناتیاهوزرآ  هب  ندیسر  هطساو  هب  رورـس  حرف و 

ام  : )) دـیامرف یم  نآرق  رد  هدومرف و  تبث  ار  نآ  ظوـفحم  حوـل  باـتک  رد  تفلخ  زا  شیپ  لاـعتم  دـنادخ  تسا  هدیـسر  اـم  هب  هک  گرزب 
زا لبق  اهنآ  همه  هکنیا  رگم  دهد  یمن  يور  امش  دوجو  رد  هن  نیمز و  رد  یتبیصم  چیه  ینعی  ۀبیصم ؛ )) . . . .  نم  باصا 

(10) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ٍضَْعب َسءَاب  ْمُکُـضَْعب  ُقیذَی  َو  ِباذَِعب  ْمُُکتِحُْـسیَف  ُتامِقَن ،  ِءامَّسلا  َنِم  ْتََرتاَوت  َو  ْمُِکب ،  َّلَح  ْدَق  َّنءاَکَف  َباذَْعلاَو ،  َۀَنْعَّللا  اوُرِظَْتناَف  ْمَُکل ،  اّبَت 
ُۀَّیَءا َو  ْمُْکنِم ! ؟  اْنتَنَعاط  ٍدَی  ُۀَّیَءا  َنوُرْدَتَءا  ْمُکَْلیَو ،  َنیِملاّظلا .  یَلَع  ِهّللا  ُۀَنَْعل  الَءا  انوُُمتْمَلَظ ،  اِمب  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ِمیلالا  ِباذَْـعلا  یف  َنوُدَّلَُخت  َُّمث 

ْمُِکتَِدْئفَءا یلَع  َِعبُط  َو  ْمُکُدابْکَءا ،  ْتَْظلَغ  َو  ْمُُکبُوُلق ،  ِهّللا  َو  ْتَسَق  انََتبَراحَم ! ؟  َنوُْغبَت  اْنَیِلا  ُْمْتیَشَم  ٍلْجِر  ِۀَّیَءِاب  ْمَءا  اِنلاِتق ! ؟  یلا  ْتَعََزن  ٍسْفَن 
ای ْمَُکل  اّبَتَف  َنوُدَـتْهَت .  ُْمْتنَءاَف ال  ًةَواشِغ  ْمُکِرََـصب ) یلَع  َلَعَج  َو  ْمَُکل  یْلمَءا  َو  ُناـْطیَّشلا  ُمَُکل  َلَّوَس   ) ْمُکِراـْصبَءا َو  ْمُکِعامْـسءا  یلَع  َِمتُخ  َو  ، 

ِِّیبَّنلا ِةَْرتِع  َو  ِهیَنب  َو  يّدَـج  ٍِبلاط  یبَءا  ِْنب  ِّیلَع  ِهیخَءِاب  ُْمتْرَدَـغ  اـِمب  ْمُْکیَدـَل  َُهل  ٍلوُخُد  َو  ْمُکَلَِبق  ِهّللا ص  ِلوُسَِرل  ٍتاِرت  ُّيَءا  ِۀَـفوُْکلا ،  َلـْهَءا 
 : َلاقَف ْمُکُرِخَتْفُم  َِکلِذب  َرَخَْتفاَو  ْمِْهیَلَع ،  ُهُمالَس  َو  ِهّللا  ُتاوَلَص  ِرایْخالا 

همجرت

هداد تسد  زا  هچنآ  يارب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا  ناسآ  ادـخ  يارب  رما  نیا  تسا و  تبث  ظوفحم  حول  رد  منیرفاـیب  ار  نیمز  هکنآ 
نایز و درادن !  تسود  ار  یشورف  رخف  ربکتم  چیه  دنوادخ  دیشابن و  هنامداش  هتسبلد و  تسا  هداد  امـش  هب  هچنآ  هب  دیروخن و  فسءات  دیا 
رد یپ  ایوگ  هک  ار  ییاه  تمعن  هدیـسر و  امـش  رب  نالا  ایوگ  هک  یباذع  نانچ  ار  یهلا  باذع  تنعل و  دیـشاب  رظتنم  داب !  امـش  رب  تکاله 

طلـسم هک  دهاوخ  امـش  زا  یهورگ  دنکفا و  دهاوخ  نوریب  باذـع  ياه  هشیت  هب  ار  امـش  دوجو  هشیر  سپ  دوش ؛  یم  لزان  نامـسآ  زا  یپ 
؛  دوب دیهاوخ  نادیواج  كاندرد  باذـع  رد  یگمه  سپ  نآ  زا  دـیناشچب ) رگیدـمه  يارب  ار  باذـع  یتخـس  هک   ) رگید یهورگ  رب  دوش 

هدیدرگ قیاش  یسفن  هچ  امش و  زا  یتسد  هچ  هک  دیناد  یم  ایا  داب !  امش  رب  ياو  تشار  ناراکمتس  ارم  ادخ  تنعل  دیدرک و  متـسام  رب  اریز 
تلالظ رهم  هتشگ و  هنیک  ظیغ و  رپ  ناتیاهرگج  تخـس و  ناتیاهبلق  دنگوس  ادخ  هب  دیدمآ ؟  ام  گنج  هب  اپ  مادک  اب  دینک و  لاتق  ام  اب  هک 

سپ هدیشک ؛  ناتنامشچ  رب  هدرپ  هتخادنا و  رد  ار  امـش  اهوزرآ  اه و  هسوسو  اب  ناطیـش  هدش و  هدز  ناتناگدید  اهـشوگ و  رب  ناتیاهلد و  رب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نوخ  دنچ  دیناد  یم  ایآ  داب !  امـش  رب  تکاله  نایز و  هفوک !  لها  يا  دش  دـیهاوخن  تیادـه  زگره 

ایوگ نومـضم  نیا  هب  و  دـینک !  یم  تاهابم  رخف و  تیب ،  لها  ام  نتـشک  هب  هک  يدـح  هب  ات  دـیراد  لد  رد  ار  وا  كاـپ  ترتع  نادـنزرف و 
 : هک دیتسه 
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(11) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َو ُثَْکثَْکلا  ُِلئاْقلا  اَهُّیَءا  َکیِفب  ْحاِطن  ُّيَءاَف  ْمُهاـنْحَطَن  َو  ٍكُْرت  َْیبَس  ْمُهَءاـِسن  اـْنیَبَس  َو  ْحاـمِر  َو  ٍۀَّیِدـْنِه  ٍفُویُِـسب  ٍِّیلَع  یَنب  َو  اـِّیلَع  اـْنلَتَق  ُنَْحن 
اَم ٍءْرما  ِّلُِکل  امَّناَف  َكُوبَءا ،  یْعقَءا  امَک  ِْعقاَو  ْمِظْکءاَف  اریهْطَت ،  ْمُهَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  َبَهْذَءا  َو  ُهّللا  ُمُهاَّکَز  ٍمْوَق  ِلـْتَِقب  َتْرَخَْتفا  ُبَْلثـالا ، 

يِراُوی ٍجاس ال  َكُرَْحب  َو  انُروُُحب  ارْهَد  َشاج  ْنا  اُنْبنَذ  امَف  ُْرعِش :  ُهّللا .  اْنلَّضَف  ام  یلَع  ْمَُکل -  ْالیَو  انوُُمتْدَسَحَءا -  ُهادَی .  ْتَمَّدَق  ام  َو  َبَسَتْکا 
ِتَعَفَتْراَو َلاـق :  ٍرُون )) .  ْنِم  َُهل  اـمَف  اروـُن  َُهل  ُهّللا  ِلَـعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  ِمیظَْعلا  ِلْـضَْفلاوُذ  ُهّللا  َو  ُءاـشَی  ْنَم  ِهیت  ؤـُی  ِهّللا  ُلْـضَف  َکـِلذ   )) اصِماعَّدـلا

 . ْتَتَکَسَف انَفاوْجَءا ،  ِْتمَرْضَءا  َو  انَروُُحن  ِتْحَْضنَءا  َو  اَنبُوُلق  ِْتقَرْحَءا  ْدَقَف  َنیبِّیَّطلا ،  َۀَْنباَی  ُِکبْسَح  اُولاق :  َو  ِبیحَّنلاو ،  ِءاُکْبلِاب  ُتاوْصالا 

همجرت

ناریـسا دـننام  میدومن  ریـسا  ار  ناشیا  نانز  اه و  هزین  يدـنه و  ياهریـشمش  اب  ار  یلع  نادـنزرف  یلع و  میتشک  ام  ینعی  انلتق )) . . .  نحن  ))
هک یهورگ  نتشک  هب  ینک  یم  رخب  يا  داب !  تناهد  رب  كاخ  نانخس ،  نینچ  هدنیوگ  يا  یتسکش !  هچ  میداد  تسکش  ار  ناشیا  كرت و 

ناشنب ورف  ار  دوخ  مشخ  دیلپ !  صخش  يا  هتـشادرب  ناشیا  زا  ار  يدیلپ  سجر و  تسا و  هدینادرگ  هزیکاپ  كاپ و  ار  ناشیا  یلاعت  دنوادخ 
هب شیوخ  تسد  هب  هدومن و  بسک  هک  تسا  يازج  نامه  یک  ره  يارب  نانامه  تسشن .  تردپ  هکنانچ  نیـشنب  دوخ  مد  رب  گس  نوچ  و 
رعش نیا  هداد و  تلیضف  ار  ام  یلاعت  يادخ  هک  هچنآ  هطساو  هب  امش  رب  ياو  دیدرب ؟  یم  دسح  ام  رب  ایآ  تسا  هداتـسرف  شیپ  تمایق  يوس 

هب ام  تلیـضف  لالج و  تکوش و  يایرد  یهلا )  رما  هب   ) يزور دـنچ  رگا  تسا  هانگ  هچ  ار  ام  ینعی  اـنبنذ ؛ )) . . . .  اـمف   : )) دومرف رکذ  ار 
 . . . . (( لضف کللذ   . )) دنامب ناهنپ  دـناوتن  نآ  رد  ( 29  () صومعد  ) زیلچفک هک  هک  یمـسق  هب  دشاب  مارآ  وت  لابقا  يایرد  دیآ و  شوج 

ره تسا و  میظع  لضف  بحاص  دـنوادخ  دـهد و  یم  دـهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسا  دـنوادخ  لضف  نیا  31 ؛ )  . . . . (() مل نـم  و  ( )) 30)
اهادص دومرف ،  ادا  ار  تاملک  نیا  همرکم  هردخم  نآ  نوچ  دیوگ :  يوار  تسین  وا  يارب  يرون  هدادن ،  رارق  وا  يارب  يرون  ادخ  هک  یسک 

يدومن و بابک  ار  ام  ياهلد  هک  قیقحت  هب  نیبیط !  رتخد  يا  تاشیامرف  نیا  تسا  یفاک  دنتـشاد :  هضرع  هفوک  لـها  دـش و  دـنلب  هیرگ  هب 
 . یتخورفا ام  نطاب  نوردنا و  هب  هودنا  شتآ  يدرک و  مرن  ار  ام  ياهندرگ 

(12) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ام ْمَُکل ،  اءْوُس  ِۀَـفوُْکلا ،  َلْهَءا  ای  َْتلاقَف :  ِءاُکْبلِاب ،  اهَتْوَص  ًۀَِـعفار  اِهتَّلِک ،  ِءارَو  ْنِم  ِمْوَْیلا  َکـِلَذ  یف  ٍِّیلَع ع  ُۀَْـنبِا  ٍمُوْثلُک  ُّمُءا  ْتَبَطَخ  َو  َلاـق : 
ٍةاَود ُّيَءا  َنورْدـَتَءا  ْمُکَْلیَو ،  اقْحُـس .  َو  ْمَُکل  اّبَتَف  ُهوُُمْتبَکَن ! ؟  َو  ُهَءاـِسن  ُْمْتیَبَس  َو  ُهوُُمْتثِرَو  َو  َُهلاْومَءا  ُْمْتبَهَْتنا  َو  ُهُوُُمْتلَتَق  َو  اْنیَـسُح  ُْمْتلَذَـخ  ْمَُکل 

ْمُِکبُوُلق ْنِم  ُۀَمْحَّرلا  ِتَعُِزن  َو  ِِّیبَّنلا ص ،  َدـَْعب  ٍتالاجِر  َْریَخ  ُْمْتلَتَق  اهوُُمتْکَفَـس ؟  ٍءامِد  َّيَءا  َو  ُْمْتلَمَح ؟  ْمُکِروُهُظ  یلَع  ٍرْزِو  َّيَءا  َو  ْمُْکتَهَد ؟ 
ُدَّقَوَتَی اهُّرَح  اران  َنْوَزُْجتَـس  ُمُکِّمال  ٌلـْیَوَف  اْربَص  یخَءا  ُْمْتلَتَق  َْتلاـق :  َُّمث  َنوُرِـساْخلا .  ُمُه  ِناْطیَـشلا  ُبْزِح  َو  َنُوِبلاـغلا  ُمُه  ِهّللا  َبْزُح  َّنِا  ـالَءا 

اوُدَّلََخت انیقی  اّقَح  ٍرَقَس  یَفل  ادَغ  ْمُکَّنِا  راّنلِاب  اورِْشبءاَف  الَءا  ُدَّمَُحم  َُّمث  ُنآرُْقلا  اَهَمَّرَح  َو  اهَکْفَس  ُهّللا  َمَّرَح  ًءامِد  ُْمتْکَفَس 

همجرت

هیلع یلع  نانموم  ریما  رتخد  موثلک  ما  همرکم  ایلع  دیوگ :  ياور  مالّسلا  هیلع  موثلک  ما  ینارنخس  دیدرگ .  شوماخ  همرکم  هردخم  نآ  سپ 
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 ! داب امش  رب  ییاوسر  هفوک !  لها  يا  دومرف :  دوب  هدرک  دنلب  هیرگ  هب  ادص  هک  یتلاح  رد  دناوخ  هبطخ  هدرپ  تشپ  زا  زور  نامه  رد  مالّسلا 
فرـصت دننام  دیدش  فرـصتم  ار  نآ  دیردب و  تراغ  هب  ار  شلاوما  دیتشکب و  ار  وا  دـیتخاس و  راوخ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـش  هچ 

هیهاد و هچ  دـیناد  یم  ایآ  داب !  امـش  رب  تکاله  نایز و  سپ  دـیدنکفا ؛  یتخـس  جـنر و  هب  ار  ناشیا  دـیدومن و  ریـسا  ار  وا  نانز  ثاریم و 
هچ دـیدومن و  هدز  تبیـصم  ار  یمرح  هچ  دـیتخیر و  هک  اـهنوخ  هچ  دـیتفرگ و  شود  رب  هاـنگراب  هـچ  دـیدش و  بـکترم  یگرزب  تیاـنج 
قلخ نیرتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  زا  دـعب  هک  ار  نیادرم  نآ  دـیتشک  دـیدرب ،  جرات  هب  ار  یلاوما  هچ  دـیدومن و  تراـغ  ار  ینارتخد 
نیا هاگنا  دنراکنایز  رساخ و  ناطیش  رکـشل  تس و  يادخ  رکـشل  يارب  يراگتـسر  هک  دیـشاب  هاگآ  هدش  هدنک  ناتیاهلد  زا  محرت  دندوب و 
رازآ گنس  بوچ و  اب  ار  هدنرپ  هک  روطنامه  دیتشک  هجنکش  رازا و  اب  ریصقت  یب  ار  مزیزع  ردارب  یخا ؛ )) . . . .  متلتق   : )) دناوخ ار  تایبا 
یمن ورف  شا  هلعـش  هک  یـشتا  دوب ؛  دـهاوخ  منهج  شتآ  امـش  يازج  هک  تسا  دوز  دـیوگ !  الیواو  ناتیازع  رد  ناتردام  دنـشکب  دـنهد و 

نآ تمرح  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دیمح  لوسر  دـیجم و  نآرق  هدرک و  مارح  ار  اهنآ  نتخیر  ادـخ  هک  دـینتخیر  ار  ییاهنوخ  دنیـشن و 
يادرف رد  هک  منهج  شتآ  هب  ار  امش  داب  تراشب  دنا  قطان 

(13) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َلاَق ُدَمُْحی  َْسَیل  اِمئاد  یّنِم  ِّدَْخلا  یَلَع  ٍفَکْفَکُم  ٍّلِهَتْـسُم  ٍزیرَغ  ٍْعمَدـِب  َُدلُویَـس  ِِّیبَّنلا  َدـَْعب  ْنَم  ِْریَخ  یلَع  یخَءا  یلَع  یتایَح  یف  یْکبال  ّینءا  َو 
َنْمََطل َو  َّنُهَهوُجُو  َشَمَخ  َو  َّنِهِـسو ،  ؤر  یلَع  َباُرتلا  َنْعَـضَو  َو  َّنُهَروُعُـش  ُءاسِّنلا  َرَـشَن  َو  ِحْوَّنلاَو ،  ِبیحَّنلاَو  ِءاُکبلِاب  ُساّنلا  َّجَـضَف  يواّرلا : 

َنیِدباْعلا ع َْنیَز  َّنَءا  َُّمث  ِمْوَْیلا .  َِکلذ  ْنِم  ُرَثْکَءا  ٍكاب  َو  ًۀَیِکاب  َُری  ْمَلَف  ْمُهاِحل ،  اوُفَتَن  َو  ُلاجِّرلا  یََکب  َو  ِرُوبُّثلاَو ،  ِْلیَْولِاب  َنْوَعَد  َو  َّنُهَدوُدُخ ، 
اهُّیَءا  : )) َلاق َُّمث  ِْهیَلَع ،  یّلَـصَف  ُْهلْهَءا  َوُه  اِمب  ِِّیبَّنلا  َرَکَذ  َو  ِْهیَلَع  یْنثَءا  َو  َهّللا  َدَـمَحَف  اِمئاق ،  َماقَف  اُوتَکَـسَف ،  اُوتُکْـسا ،  ِنَءا  ِساـّنلا  َیلا  ءاـمْوَءا 

ِحُوبْذَْـملا ُْنبا  اَنَءا  ٍِبلاط .  یبَءا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَءا  یـسْفَِنب :  ُُهفِّرَعُءا  اـَنَءاَف  یْنفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  ینَفَرَع ،  ْدَـقَف  ینَفَرَع  ْنَم  ُساـّنلا 
 . ٍتاِرت َو ال  ٍلْحَذ  ِْریَغ  ْنِم  ِتارُْفلا  ِّطَِشب 

همجرت

رب دوخ  رمع  مامت  رد  منایرگ و  دوخ  یناگدـنز  تدـم  رد  نم  کـنیا  دوب و  دـیهاوخ  نادـیواج  قح ،  نیقی و  هب  رقـس ،  خزود  رد  تماـیق 
يور مدرم  نیرتـهب  هلا  هیلع و  هللا  لـص  لوسر  زا  سپ  هک  منک  یم  هیرگ  سک  نآ  رب  تخیر ،  مهاوخ  کـشا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مردارب 
اهادص یگمه  مدرم  دیوگ :  يوار  تسین .  یمامت  ار  نآ  هک  تسا  يراج  میاه  هنوگ  رب  ناراب  دننام  کشا  منامـشچ  زا  هتـسویپ  دوب  نیمز 

دندز دوخ  يور  رب  همطل  دندیشارخ و  اهتروص  دنتخیر و  رس  رب  تبیصم  كاخ  ناشیرپ و  اهوم  هفوک  نانز  دندومن و  دنلب  هحون  هیرگ و  هب 
 . دندوبن هلان  هیرگ و  رد  زور  نآ  دننام  هب  يزور  چیه  دندنک  ار  اه  شیر  دنداتفا و  هیرگ  هب  زین  یفوک  نادرم  دندروآ و  رب  الیوا  دایرف و  و 

سپ دندش  تکاس  همه  سپ  دیشاب .  تکاس  هک  دومن  هراشا  هفوک  لها  هب  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  سپس  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  ینارنخس 
رب دودحمان  دورد  دنار و  نابز  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  یمان  مان  دروآ و  اج  هب  یهلا  يانث  دـمح و  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

دسانش یمن  هکنآ  دسانش و  یم  هک  دسانش  یم  ارم  سک  ره  مدرم !  يا  دومرف :  سپس  داتـسرف ؛  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دومحم  دمحا  ناور 
وا هک  یـسک  نآ  دـنزرف  منم  بلاط !  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  منم  منک :  یم  یفرعم  وا  يارب  ار  دوخ  نم  سپ  ارم ،  بسن  بسح و 

دنرف منم  دشاب ؛  هدیدرگ  یسک  لتق  ببـس  هکنآ  ای  دشاب  هدش  بکترم  یهانگ  هکنآ  ندوب  دندومن  ادج  ندب  زا  رـس  تارف  رهن  رانک  رد  ار 
دندومن ار  وا  تمرح  کنه  هک  یسک 
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(14) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُمُُکتْدَشان ُساّنلا ،  اَهُّیَءا  ارْخَف .  َِکلِذب  یفَک  َو  اْربَص  َِلُتق  ْنَم  ُْنبا  اَنَءا  ُُهلایِع .  َِیبُس  َو  ُُهلام  َبُِهْتناَو  ُهُمیعَن  َِبلُـس  َو  ُهُمیرَح  َکُِهْتنا  ِنَم  ُْنبا  اَنَءا 
اِمل اّبَتَف  ُهوُُمْتلَذَخ ! ؟  َو  ُهوُمَْتَلتاق  َو  َۀَْعیَْبلاَو  َقاثیْملاَو  َدـْهَْعلا  ْمُکِـسُْفنَءا  ْنِم  ُهوُُمْتیَطْعَءا  َو  ُهوُُمتْعَدَـخ  َو  یبَءا  یلا  ُْمْتبَتَک  ْمُکَّنَءا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا 

؟  یتَّمُءا ْنِم  ُْمتْسَلَف  یتَمْرُح  ُْمتْکَهَْتناَو  یتَْرتِع  ُْمْتلَتَق  ْمَُکل :  ُلوُقَی  ْذا  هّللا ص  ِلوسَر  یلا  َنورُْظنَت  ٍْنیَع  ِۀَّیَءِاب  ْمُِکیءاَِرل  اءْوَس  َو  ْمُکِـسُْفنال  ُْمْتمَّدَق 
َو یتَحیصَن  َِلبَق  ءاْرما  ُهّللا  َمِحَر   : )) َلاقَف َنوُمَْلعَت .  ام  َو  ُْمتْکَلَه  ٍضْعَِبل :  ْمُهُـضَْعب  ُلوُقَی  َو  ٍۀَیِحان ،  ِّلُک  ْنِم  ُتاوْصَءا  ْتَعَفَتْراَف  يواّرلا :  َلاَق  ! 

ِهّللا ِلوُسَر  َْنباَی  انُّلُک  ُنَْحن  ْمِهِعَمْجَءِاب :  اُولاقَف  ُۀَنَسَح . )) ُةَوْسُءا  ِهّللا ص  ِلوُسَر  یف  اَنل  َّناَف  ِِهْتَیب ،  ِلْهَءا  َو  ِِهلوُسَر  یف  َو  ِهّللا  ِیف  یتَّیِـصَو  َظِفَح 
ّاناَف ُهّللا ،  َکُمَحْرَی  ْكِْرمَءِاب  انْرُمَف  َْکنَع ،  َنیبِغار  َو ال  َکیف  َنیدِهاز  َْریَغ  َکِمامِِذل  َنوُِظفاح  َنوُعیطُم  َنوُعِماس 

همجرت

وا ربص ))  )) لکش هب  هک  یسک  نآ  دنزرف  منم  دندومن ؛  ریسا  ار  شلایع  دندرب و  تراغ  هب  ار  شلاوما  دندرک و  یـساپسان  ار  شتمعن  قح  و 
تیب لها  ام  هیرفخ  رد  متـس  ملظ و  اب  شندـش  دیهـش  نیمه  تفرب و  شیئاـناوت  تقاـط و  هک  دـندز  شندـب  رب  مخز  ردـق  نیا  دنتـشک .  ار 

دیدرک ردغ  وا  اب  دیتشون و  مردپ  هب  اه  همان  هک  دیفرتعم  هاگا و  اعدم  نیا  رب  ایآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  مدرم !  يا  دـنک .  یم  تیافک 
ار وا  ات  دیدرک  لاتق  وا  اب  وع ،  رد  و  دـییامن ) گنج  شنانمـشد  اب  دـینک و  يرای  ار  وا  هک   ) دـیداد وا  هب  اب  قاثیم  دـهع و  دـیدومن و  رکم  و 

يوس هب  هدید  مادک  هب  امش !  يءار  داب  حیبق  دیاتسرف و  شیپ  زا  دوخ  ترخآ  يارب  زا  هک  ار  هچنآ  ارم  داب  نایز  يدب و  سپ  دیدومن  دیهش 
تمرح کته  دیتشک و  ار  ام  ترتع  امش  تفگ :  دهاوخ  امـش  هب  تمایق  زور  رد  هک  دومن ،  دیهاوخ  رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

یمه رگید  یهورگ  هب  نایفوک  زا  یهورگ  دش و  دنلب  هلان  يادص  ییاج  ره  زا  دیوگ :  ياور  دیتسین .  نم  تما  زا  امـش  سپ  دیدومن ؛  نم 
رد ار  متیصو  دریذپب و  ارم  زردنا  هک  ار  درم  نآ  دنک  تمحر  ادخ  دومرف :  ترضح  نآ  سپ  دیناد .  یمن  دوخ  دیدش و  كاله  هک  دنتفگ 

هفوک مدرم  تسا .  وکین  رادرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هب  یـسات  رد  ار  ام  اریز  دیامن ؛  لوبق  شتیب  لها  شلوسر و  ادخ و  ياضر  هار 
رما هچنآ  مینادرگ ؛  یمن  رب  ور  تمدـخ  زا  مینابهگن و  ار  وت  تمرح  مییوت و  نامرف  هب  شوگ  همه  اـم  لوسر !  دـنزرف  يا  دـنتفگ :  یگمه 

تنانمشد اب  ام  دنک ؛  تمحر  تیادخ  امرفب ،  عوجر  تسا 

(15) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َلیح ُةَرَکَْملا ،  ُةَرَدَْغلا  اُهتَّیَءا  َتاْهیَه ،  َتاْهیَه   : )) َلاقَف ع انمَلَظ .  َو  َکَمَلَظ  ْنَّمِم  ُءاَْربَن  َو  َدیزَی  َّنَذُخْءاََنل  َکِْملِِـسل ،  ُْملِـس  َو  َِکبْرَِحل  ُبْرَح 
ُلِمَْدنَی اَّمل  َحْرَْجلا  َّناَف  ِتاِصقاّرلا ،  ِّبَر  َو  الَک  ُْلبَق ! ؟  ْنِم  یبَءا  یلا  ُْمْتیَتَءا  امَک  ََّیلا  اُوتْءاَت  ْنَءا  َنوُدیُرتَءا  ْمُکِسُْفنَءا ،  ِتاوْهَـش  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب 

َْنَیب ُُهتَراِرم  َو  یتاِهل  َْنَیب  ُهَدَـجَو  َو  یبَءا ،  یَنب  َو  یبَءا  ُلْکَث  َو  ِهّللا ص  ِلوُسَر  ُلْـکَث  َْسُنی  َْمل  َو  ُهَعَم ،  ِِهْتَیب  ُلـْهَءا  َو  ِسْمـالِاب  یبَءا ص  َلـُِتق  ، 
َو ُْنیَـسُْحلا  َِلُتق  ْنِا  َوْرَغ  ال   : )) َلاق َُّمث  اْنیَلَع . )) َو ال  اَنل  اُونوکَت  ْنَءا ال  یَتلَءاسَم  َو  يرْدَص .  ِشاِرف  یف  يرَْجت  ُهُصَـصُغ  َو  یْقلَح ،  َو  يرِجانَح 

یحوُر ِرْهَّنلا  ِّطَِشب  ٌلیتَق  امَظْعَءا  َِکلذ  َناک  اْنیَـسُح  َباصَءا  يذَّلِاب  َنافوُک  َلْهَءا  ای  اوُحَْرفَت  ـالَف  اـمرْکَءا  َو  ٍْنیَـسُح  ْنِم  اْریَخ  َناـک  ْدَـق  ُهُْخیَش 
(( . اْنیَلَع اَنل و ال  َمْوَی  الَف  ٍسْءاِرب ،  اسْءاَر  ْمُْکنِم  انیضَر  َلاق :  َُّمث  امَّنَهَج )) ُران  ُهادْرَءا  يذَّلا  ُءاَزَج  ُهُؤادف 

همجرت
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اور متس  ام  رب  تقیقح  رد  وت و  رب  هک  یـسک  نآ  زا  میدروآ و  تمدخ  هب  هتـسب  كارتف  هب  ار  دیلپ  دیزی  ام  میتسود  تناتـسود  اب  مینمـشد و 
راکم رادغ  مدرم  يا  تاهیه !  تاهیه  ینعی  تاهیه ! ؟ )) . . . .  تاهیه   : )) دومرف مالّسلا  هیلع  داجـس  ماما  مییوج  یم  يرازیب  وا  زا  تشاد 

اور كولس  نامه  زین  نم  رب  دیدومن  متـس  مناردپ  هب  هک  روطنامه  دیراد  میمـصت  دیـسر ؛  دیهاوخن  هدومن ،  لیم  نآ  هب  امـش  سفن  هچنآ  ، 
مزنه اریز  دـش ؛  دـهاوخن  عقاو  يرما  نینچ  هک  دـنگوس !  هدـننک  هلوره  نارتش  راـگدرورپ  هب  32 ؛ )  (() تاصقارلا برور  الک  (( ؟  دـیراد

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تداهش  تبیصم  زونه  دش  هتشک  امش  تسد  هب  شنارای  اب  مردپ  زورید  هتفاین  يدوبهب  ردپ  تبیـصم  تحارج 
ار میولگ  سفن و  هار  نآ  یخلت  تسا و  یقاب  نم  ماک  رد  زونه  اه  هضغ  مغ  نیا  هدیدرگن و  مشومارف  مردـپ  نادـنزرف  مالّـسلا و  هیلع  یلع 

تایبا نیا  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  هاگنآ  ام  نمشد  هن  دیشاب و  نم  روای  هن  هک  تسا  نآ  متساوخ  رد  نونکا  هتـسب  هرگ  ما  هنیـس  رد  هتفرگ و 
وا زا  رتهب  هک  زین  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  وا  ردپ  اریز  دنتشک ؛  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  رگا  تسین  بجع  ینعی  نا ؛ )) . . .  ورغ  ال   : )) دناوخ ار 

رایسب يدونشخ  یلاحشوخ و  نیا  هانگ  اریز  دش ؛  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  نایفوک  يا  دیشابن  دونشخ  سپ  دندناسر .  تداهش  هب  دوب 
ار وا  هک  سک  نآ  يازج  داب !  شیادف  هب  مناج  دمآ ،  لئان  تداهش  هب  تارف  رهن  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  دنزرف  تسا  گرزب 
ام يرای  هب  هن  رس ،  هب  رس  امش  زا  میدونشخ  ام  انیضر ؛ )) . . . .   : )) دومرف مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  سپـس  تسا  منهج  شتآ  هدرک ،  دیهش 

 . ام ررض  هب  هن  دیشاب و 

(16) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِْنیَسُْحلا ُءاَِسن  َلِخْدَءا  َو  ِْهیَدَی ،  َْنَیب  َعَضَوَف  ِْنیَـسُْحلا ع  ِسْءاَِرب  َء  یِج  َو  اّماع ،  انْذا  َنِذَءا  َو  ِرْـصَْقلا ،  ِیف  َسَلَج  ٍدایِز  َْنبا  َّنَءا  َُّمث  يواّرلا :  َلاَق 
يذَّلا ِهِّلل  ُدْمَْحلَءا  َلاق :  َو  اْهیَلَع  َلَْبقَءاَف  ِیلَع ع .  ُۀَْنبِا  ُبَْنیَز  ِهِذه  َلیقَف :  اْهنَع ،  لَءاَسَف  ًةَرِّکَنَتُم ،  ِیلَع ع  ُۀَْـنبِا  ُبَْنیَز  ْتَسَلَجَف  ِْهَیلا .  ُُهناْیبِص  َو  ع 

ِهّللا َْعنُص  ِْتیَءاَر  َْفیَک  ٍدایِز :  ُْنبا  َلاقَف  انُْریَغ .  َوُه  َو  ُرِجاْفلا ،  ُبِذْکَی  َو  ُقِساْفلا  ُحِضَتْفَی  امَّنِا  َْتلاقَف :  ْمُکَتَثوُدْحُءا ! ! !  َبَذْکَءا  َو  ْمُکَحَـضَف 
َکَْنَیب ُهّللا  ُعَمْجَیَـس  َو  ْمِهِعِجاضَم ،  یلا  اوُزَرَبَف  َلَتَْقلا ،  ُمِْهیَلَع  ُهّللا  َبَتَک  ُمْوَق  َءالوه  الیمَج ،  الا  ُْتیَءاَر  ام  َْتلاقَف :  َِکْتَیب ؟  ِلْهَءا  َو  َکیخَءِاب 

 . َۀَناجْرَم َْنباَی  َکُّمُءا  َْکتَلَبَه  ٍِذئَمْوَی ،  ُجَلَْفلا  ِنَِمل  ْرُْظناَف  ُمَصاُخت  َو  ُّجاحَتَف  ْمُهَْنَیب ،  َو 

همجرت

هرامالا رادرصق  رد  داینب  دب  دایز  نبا  مالّـسلا ،  هیلع  تیب  یلها  دورو  را  سپ  دیوگ :  يوار  دایز  وبا  سلجم  رد  ماما  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها 
رد ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  هک  دومن  مکح  دندرگ  رـضاح  هفوک  لها  مومع  سلجم  نآ  رد  هک  داد  رد  ماع  يالـص  تسـشن و 

بام تواقـش  نآ  سلجم  رد  بانج  نآ  ناکدوک  مالّـسلا و  هیلع  ماما  ترـضح  تیب  یلها  نارتخد  ناـنز و  دـنداهن و  نیعل  نآ  يور  شیپ 
نبا تسشبن  دندرگن  وا  لاح  تفتلم  دنسانشن و  ار  وا  هک  یمسق  هب  مالّسلا  هیلع  نوتاخ  بنیز  ترضح  همرکم  ایلع  سپ  دندیدرگ ؛  رـضاح 
دایز نبا  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  رتخد  نوتاخ  بنیز  همرکم  ایلع  نیا  دنتفگ :  وا  هب  درک ،  لا  ؤس  هردـخم  نآ  لاح  زا  یقـش  دایز 

تخاس رهاظ  ار  امـش  غورد  دومن و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  ادخ  دـمح  تفگب :  ار  تاملک  نیا  هدـیرب  نابز  هب  دـش و  بانج  نآ  هجوتم  نیعل 
لوسر نادـناخ  ام  تسا و  نارجاف  ناشرد  ییوگغورد  تسا و  ناقـساف  يارب  ییاسور  دومرف :  بیجنان ،  داـیز  نبا  باوج  رد  بنیز  مناـج 

زا یبوـخ  زجب  نم  دوـمرف :  يربـک  بنیز  درک !  هچ  وـت  تیب  لـها  تردارب و  اـب  ادـخ  يدـید  تـفگ :  داـیز  نـبا  زاـب  میتـسین  نـینچ  ادـخ 
دوب و هدومرف  ردقم  ناشیا  يارب  ار  تداهـش  لجوزع  ادخ  ادخ ) صاخ  ناگدـنب  زا   ) دـندوب یهورگ  البرک  يادهـش  مدـیدن ،  مراگدرورپ 

وت هیلع  نانآ  دزادرپ و  یـسرباسح  هب  دـیامن و  عمج  اهنآ  وت و  نیب  یلاعت  يادـخ  يدوز  هب  دنتفاتـش و  دوخ  يدـبا  هاـگمارآ  يوس  هب  اـهنآ 

البرک www.Ghaemiyeh.comهمانگوس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


هب تردام  هناجرم !  نبا  يا  تسیک ؟  نآ  زا  يزوریپ  يراگتسر و  زیخاتسر  زور  رد  هک  امن  رظن  سپ  دنیامن ؛  ینمشد  وت  اب  دندوا و  تجح 
 . دنیشن تیازع 

(17) یبرع نتم 

یبرع نتم 

اََهل َلاقَف :  اهِقِْطنِم .  ْنِم  ٍء  یَِـشب  ُذَـخ  ُْوتال  ُةَارَْملاَو  ُةَاَْرِما ،  اهَّنِا  ُریمْالا  اَهُّیَا  ٍْثیَرُح :  ُْنب  ورْمِع  َُهل  َلاقَف  اِهب .  َّمَه  ُهَّنَءاَـک  َو  ِبِضَغَف  يواّرلا :  َلاَـق 
َْتعَطَق َو  یلْهَک ،  َْتلَتَق  ْدََـقل  يرْمََعل  َْتلاقَف :  َِکْتَیب ! ! !  ِلْهَءا  ْنِم  ِةَدَرَْملا  ِةاصُْعلا  َو  ِْنیَـسُْحلا  َِکتَیِغاط  ْنِم  یْبلَق  ِهّللا  یَفَـش  ْدََـقل  داـیِز :  ُْنبا 

 : َْتلاقَف ارِعاش .  َكُوبَءا  َناک  ْدََقل  يرْمََعل  َو  ُۀَعاّجَس ،  ِهِذه  ٍدایِز :  ُْنبِا  َلاقَف  َْتیَفَتْشا  ِدَقَف  َكُؤافِش  اذه  َناک  إَف ن  یلْـصَءا  َْتثَثزتْجا  َو  یعْرَف 
ْدَق َْسَیلَءا  َلاقَف :  ِْنیَسُْحلا .  ُْنب  ُِّیلَع  َلیقَف :  اذه ؟  ْنَم  َلاقَف :  ِْنیَـسُْحلا ع  ِْنب  ِّیلَع  یِلا  ٍدایِز  ُْنبا  َتَفَْتلا  َُّمث  ِۀَعاجَّسلا .  َو  ِةَءارَْمِلل  ام  ٍدایِز  َْنباَی 

(( . ُساّنلا ُهَلَتَق  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  یّمَُسی  َُخءا  یل  َناک  ْدَق   : )) ُِّیلَع ع َلاقَف  ِْنیَسُحلا ! ؟  َْنب  ایلَع  ِهّللا  َلَتَق 

همجرت

هب میمـصت  هک  دومن  یم  هکنانچ  رام ،  نوچ  دش  مشخ  رد  رادرکردـب  دایز  نبا  رارکردـیح ،  رتخد  زا  راتفگ  نیا  ندینـش  اب  دـیوگ :  يوار 
هذـخاوم ناشنانخـس  رب  ار  نانز  هفئاط  تسا و  نز  نیا  داـیز !  نبا  يا  تفگ :  نوعلم ،  نآ  هب  ثیرح  نب  ورمع  سپ  دراد  هردـخم  نآ  لـتق 

نیسح و نتشک  اب  داد  افش  ارم  هنیس  ادخ  هک  قیقحت  هب  هک  دومن  ایوگ  نانخس  نیا  هب  هدیرب  نابز  ایح ،  یب  یقـش  دایز  نبا  ازاب  دننک .  یمن 
نادناخ تخرد  ياه  خاش  یتشک و  ارم  يالوم  رورس و  وت  دنگوس !  مدوخ  ناج  هب  دومرف :  مالّسلا  هیلع  يربک  بنیز  شتیب  لها  ناشکرس 

نیا تفگ :  دیلپ  دایز  نبا  يا ؟ !  هتفای  افـش  نونکا  تسا ،  وت  درد  يافـش  هیام  اهنیا  رگا  سپ  يدرک ،  عطق  ارم  یگدنز  هشیر  دـیدرب و  ارم 
اب ار  نانز  دایز !  نبا  يا  دومرف :  مالّسلا  هیلع  يربک  بنیز  دوب .  زاس  هیفاق  رعاش و  مه  وا  ردپ  هک  دنگوس  دوخ  ناج  هب  تساوگ ،  هیفاق  انز 

تسیک نیا  تفگ :  دیدرگ و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بناج  هب  هجوتم  دایز  نبا  سپـس  تسا !  راک  هچ  يزادرپرعـش  يزاس و  هیفاق 
 : دومرف مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تشکن ؟  ار  نیـسحلا  نب  یلع  ادخ  رگم  تفگ :  دایز  نبا  تسا .  نیـسحلا  نب  یلع  نیا  دنتفگ :   ؟

 . دش هتشک  البرک  رد  مدرم  تسد  هب  هک  نیسحلا  نب  یلع  شمان  دوب  يردارب  ارم 

(18) یبرع نتم 

یبرع نتم 

یباوَج یلَع  ُةَءاْرُج  َِکبَو  ٍدایِز :  ُْنبا  َلاقَف  اهِمانَم .  یف  ْتُمَت  َْمل  یتَّلا  َو  اِهتْوَم  َنیح  َسُْفن  ْالا  یَّفَوَتَی  ُهّللا  ِّیلَع ع :  َلاـقَف  ُهَلَتَق .  ُهّللا  ِلـَب  َلاـقَف : 
ُهَعَم یْنُلْتقاَف  ِِهْلتَق  یلَع  َْتمَزَع  َْتنُک  ْنِإَف  ادَحَءا ،  اّنِم  ِْقُبت  َْمل  َکَّنِا  ٍدایِز  َْنبا  ای  َْتلاقَف :  َبَْنیَز ،  ُُهتَّمَع  ِِهب  تَعِمَسَف ط  ُهَُقنُع .  اُوبِرْضاَف  ِِهب  اُوبَهِْذا 

َو ُةَداع  اِنل  َْلتَْقلا  َّنَءا  َتِْملَع  امءا  ٍدایِز  َْنبا  ای  یندَّدَُهت  ِْلتَْقلِابءا   )) َلاقَف َلَْبقَءا ع  َُّمث  َهَمَّلَکُءا )) یّتَح  َۀَّمَع  ای  یتُکْـسُءا   : )) ِِهتَّمَِعل ُِّیلَع ع  َلاقَف  . 
ِیلَع ُۀَْنبِا  ُبَْنیَز  َْتلاقَف  ِمَظْع .  ْالا  ِدِجـسَْملا  ِْبنَج  یف  ِْتَیب  یِلا  اُولِمُحَف  ِِهْتَیب  ِلْهَءا  َو  ِْنیَـسُْحلا ع  َْنب  ِیلَِعب  ٍدایِز  ُْنبا  َرَمَءا  َُّمث  ُةَداهَّشلا .  انُتتَمارَک 

کَکُـس یف  ِِهب  َفیطَف  ِْنیَـسُْحلا ع ،  ِسءاَِرب  ٍدایِز  ُنْبا  َرَمَءا  َُّمث  انیبُس .  امَک  َنیبُس  َّنُهَّنِإَف  ُۀَـکُولْمَم  َوءا  ٍدـَلَو  ُمُءا  ِّالا  ُۀَِـیبَرَع  اْنیَلَع  ّنَلُخْدَـی  ال  ع : 
 . ِۀَفوُْکلا

همجرت
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ار حاورا  دنوادخ  یفوتی ؛ ))  هللا   : )) دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  نآ  دش .  هتـشک  ادخ  تسد  هب  هکلب  تسین  نینچ  تفگ :  دایز  نبا 
باوج رب  تارج  ار  وت  ایآ  تفگ :  دایز  نبا  دریگ .  یم  باوخ  ماـگنه  هب  زین  دـنا  هدرمن  هک  ار  یحاورا  دـنک و  یم  ضبق  گرم  ماـگنه  هب 

رگا یتشاذن ،  هدنز  ار  يدحا  ام  زا  دایز !  رـسپ  يا  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  نوتاخ  بنیز  دـینزب .  ار  شندرگ  دـیربب و  ار  درم  نیا  تسا ،  نم 
 ! همع يا  دومرف :  دوخ ،  همرکم  همع  به  مالّـسلا  هیلع  نیدـجاسلا  دیـس  ترـضح  ناسرب !  لـتق  هب  مه  ارم  سپ  یـشکب  ار  وا  یهاوخ  یم 
ایآ یناسرت ،  یم  نتشک  هب  ارم  انامه  دایز !  رسپ  يا  دومرف :  دش و  دایز  نبا  هجوتم  سپس  میوگ  نخـس  نیعل  نیا  اب  ات  شاب  مارآ  يا  هظحل 
هیلع داجـس  دیـس  هک  دوخ  مکح  داینب  دـب  دایز  نبا  هاگنآ  تسا ؟  تداهـش  رد  ام  تمارک  تسا و  تداع  اـم  يارب  ندـش  هتـشک  یناد  یمن 
چیه دومرف :  مالّسلا  هیلع  نوتاخ  بنیز  دندومن  دراو  دوب ،  هفوک  مظعا  دجسم  بنج  هک  يا  هناخ  رد  ار  دابع  ماما  تیب  لها  ریاس  مالّسلا و 
درم نیا  هب  دندوب و  هدش  التبم  يریـسا  يالب  هب  ام  دننام  مه  ناشیا  اریز  ناکزینک ؛  دـلو و  ما  رگم  دـمآ  یمن  ام  دزن  هب  هفوک  نانز  زا  سک 

راعـشا هک  تسا  بسانم  هچ  دننادرگب و  هفوک  رهـش  ياه  هچوک  رد  ار  نیلـسرملا  دیـس  دنزرف  نیبم و  ماما  رهطم  رـس  هک  دومن  مکح  نیعل 
دنزرف تبیصم  رد  هک  ار  نادنمشناد  زا  یکی 

(19) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َنیرِظاّنِلل ِهِّیِصَو  َو  ٍدَّمَُحم  ِْتِنب  ِْنبا  ُْسءاَر  َلاقَف :  ِلوُسَّرلا ص  ِلآ  ْنِم  الیتَق  اِهب  ِیثْرَی  ِلوُقُْعلا ،  ِيَوذ  ِضْعَِبل  اتاْیبءا  انُه  َلثَّمَتَءا  ْنءا  یل  ّقِحَی  َو 
ُعَمْـسَت ِنُذُءا  َّلُک  َُكْءزُر  َّمَصَءا  َو  ًۀَـیامَع  ُنُویُْعلا  َكِرَْظنَِمب  ْتَلُحَک  ُعَّجَفَتُم  َو ال  ْمُْهنِم  ُرِْکنُم  ٍعَمْـسَِمب ال  َو  ٍرَْظنَِمب  َنوُِملْـسُْملا  َو  ُعَفُْری  ٍةانَق  یلَع 

َلاَق ُعَجْـضَم  َكِْربَق  ِّظَِخل  َو  ُةَْرفُح  ََکل  اهَّنَءا  ْتَّنَمَت  ـِالا  ُۀَـضْوَر  اـم  ُعَجْهَت  َکـِب  ْنُکَت  َْمل  اـْنیَع  َتْمَنَءا  َو  يَرک  اـَهل  َْتنُک  َو  اـنافْجَءا  َتْظَْقیَءا 
َریِمَءا َرَـصَن  َو  ُهَلْهَءا  َو  َّقَْحلا  ِرِهْظَءا  يذَّلا  ِهّلِلا  ُدْمَْحلَا  ِهِمالَک :  ِضَْعب  یف  َلاق  َو  ِْهیَلَع  یْنثَءا  َو  َهّللا  َدَمَحَف  َرَْبنِْملا  َدِعَـص  ٍدایِز  َْنبِا  َّنَا  َُّمث  يواّرلا : 

 ! ! ! ِباّذَْکلا َْنب  َباَّذَْکلا  َلَتَق  َو  ُهَعایْشَءا  َو  َنینِم  ؤُْملا 

همجرت

رتخد دنزرف  رس  هک  تسا  تفگش  رایسب  ینعی  نبا ؛ )) . . . .  سار   : )) مینک رکذ  اجنیا  رد  هدومن و  ءاشنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دنناد یم  مالسا  لها  زا  ار  دوخ  هکنانآ  لاح  نامه  رد  دننک و  هراظن  نآ  هب  مدرم  ات  دنیامن  هزین  يالاب  رب  ار  ربمایپ  یصو  هدید  رون  ربمایپ و 

هیرگ و یمظع  تبیصم  نیا  رب  هن  دنشاب و  عینشت  رما  نیا  راکنا  ماقم  رد  هن  کلذ  عم  دنونـشب و  دوخ  شوگ  هب  دنیبب و  ار  یمظع  هیهاد  نیا 
تتداهش اب  وت  هدومن .  رک  ار  اونـش  ياهـشوگ  وت  تبیـصم  رکذ  نودنا  انیب و  ار  روک  نامـشچ  تیور  رادید  ارهز  مشچ  رون  يا  دنیامن  هلان 

یمن باوخ  هب  وت  تکوش  سرت  زا  زگره  هک  ار  تناتـسود  نامـشچ  يدرک و  رادیب  دـندوب ،  تحار  وت  لایخ  زا  هک  ار  تناتـسود  نامـشچ 
 . دشاب وت  يدبا  هاگمارآ  ربق و  لحم  شاک  هک  دنک  یم  انمت  هکنآ  رگم  تسین  نیمز  يور  رد  يا  هعقب  چیه  نیـسح !  يا  يدـیناباوخ  تفر 

دمح ساپـس و  نخـس ،  زاغآ  رد  ساپـسان  سانخ  نآ  تفر و  ربنم  يالاب  رب  دایز  نبا  سپـس  دـیوگ :  يوار  يدزا  فیفع  هللادـبع  تداـهش 
ریما دومن و  رهاظ  ار  قح  لها  قح و  هک  ار  ادخ  دمح  هک  دوب  نیا  دنارب  هدیرب  نابز  رب  هک  نانخس  هلمج  زا  تفگب و  نوسفا  هار  زا  ار  یهلا 

 . تشکب ار  باذک  دنزرف  باذک  دیشخب و  ترصن  ار  شناوریپ  دیزی و  نینم  ؤملا 

(20) یبرع نتم 

یبرع نتم 
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ْتَبَهَذ يرُْـسْیلا  ُُهْنیَع  َْتناک  َو  اهِداّهُز  َو  ِۀَعیّـشلا  ِرایِخ  ْنِم  َناک  َو  يدز  ْالا  ِفیفَع  ِْنب  ِهللا  ُْدبَع  ِْهَیِلا  َماق  یّتَح  اْئیَـش ،  ِمالْکلا  اَذـه  یلَع  ِداز  اْمف 
َو َْتنَءا  ِباّذَْکلا  َّنَا  َۀَناجْرَم ،  َْنب  ای  َلاقَف :  ِْلیَّللا  َیَِلا  ِهیف  یَّلَُصیَف  َمَظْع  ْالا  َدِجْـسَْملا  ُمِزالُی  َناک  َو  َنیّفِـص  َمْوَی  یف  يرْخ  ْالا  َو  ِلَمَْجلا  َمْوَی  یف 

َبِضَغَف يواّرلا :  لاَق  َنینِم .  ؤُملا  ِِربانَم  یلَع  ِمالَْکلا  اَذِهب  َنوُمَلّکَتَت  َو  َنّیِیبَّنلا  َدَالْوَءا  َنُوُلتْقَتَءا  ِهّللا ،  َّوُدَع  ای  ُهُوبَءا  َو  َکَلَمْعَتِْـسا  ِنَم  َو  َكُوبَءا 
ُمَعَْزت َو  َسْجِّرلا  اَْهنَع  ِهّللا  َبَهْذَءا  ْدَـق  یتَّلا  َةَرِهاّطلا  َۀَـیّرُذلا  ُُلتْقَتَءا  ِهّللا ،  ُوُّدَـع  ای  ُمَّلَکَتُْملا  اَنَءا  َلاقَف :  ُمَّلَکَتُْملا ؟  اَذـه  ْنَم  َلاق :  َو  ٍداـیِز  ُْنبا 
ِلوُسَر ٍدْـمَُحم  ِناِسل  یلَع  ِنیعَّللا  ِْنب  ِنیعَّللا  َکِتیغاط  ْنِم  َنوُمِقَْتنَی  ِراْصنَالا  َو  َْنیرِجاهُْملا  ُدالْوَءا  َْنیَءا  ُهاـثْوَغاو  ِمالْـس .  ْـالا  ِنیِد  ْیلَع  َکَّنَءا 

ٍدایِز ِْنبا  ُبَضَغ  َدادزْاَف  يواّرلا :  َلاق  نیَملاْعلا .  ِّبَر 

همجرت

زا دوب  يدرم  وا  تتساخرب و  ياج  زا  هیلع -  هللا  ناوضر  يدزا -  فیفع  نب  هللادبع  هک  دنامن  دایز  نبا  رب  نانخـس  نیا  زا  هدایز  لاجم  سپ 
گنج رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  باکر  رد  وا  پچ  مشچ  دوب و  داهز  هلمج  زا  مالّـسلا و  هیلع  یـضترم  یلع  ءایلوا  هاـش  هعیـش  راـیخا 

رد ار  مایا  هتـسویپ  دوب و  هدومن  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  میدـقت  نیفـص  گـنج  رد  مه  ار  شرگید  هدـید  دوب و  هتفد  شتـسد  زا  لـمج 
ردپ هدرک و  ریما  ار  وت  هک  یسک  نآ  ردپ و  ییوت و  باذک  دایز !  نبا  يا  دومرف :  و  دوب -  لوغـشم  تدابع  هب  بش  ات  هفوک  عماج  دجـسم 
نبا دـیوگ :  يوار  دـینار ؟  یم  نانخـس  نینچ  نیا  نانم  ؤم  ربنم  يالاب  رب  هتخاس و  لوتقم  ار  ایبنا  دالوا  ادـخ ،  نمـشد  يا  انامه  نیعل .  نآ 
هیرذ یناسر  یم  لتق  هب  ایآ  ادـخ ،  نمـشد  يا  وگنخـس  منم  دومرف :  هللادـبع  تسیک ؟  وگنخـس  نیا  تفگ :  دـش  بضغ  رد  داینبدـب  داـیز 

مالسا نید  رب  هک  يراد  نامگ  همه  نیا  اب  هتشادرب و  نانآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  لجوزع  يادخ  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هرهاط 
ربکتم رابج  زا  ار  لوسر  لآ  داد  هک  راصنا  نیرجاهم و  نادـنزرف  دـنیاجک  هک  دروآ  رب  هاثوغا  دایرف و  هللادـبع  هاـگنآ  یناملـسم ؟  یتسه و 
يوار دـنریگب .  تسا ،  هدرک  تنعل  ار  وا  نیملاعلا  بر  لوسر  هک  نید  یب  هدوتـسان  نآ  زا  ماقتنا  دنناتـسب  نید ،  یب  هیواعم  نب  دـیزی  نیعل 
درم نیا  تفگ :  تشگ و  نوزفا  شبضغ  مشخ و  هدرک و  داب  نوعلم  دایز  نبا  ندرگ  ياهگر  فیفع ،  هللادبع  نیشتآ  نانخس  زا  دیوگ : 

(21) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ْنِم ُهوُصَّلَخَف  َّهَمَع  ِیَنب  نِم  ِدْزْالا  َنِم  ُفارْـشالا  َِتماقَف  هُوُذُخءاَِیل ،  ٍۀَیِحان  ِّلُک  ْنِم  ُةَزِوالَْجلا  ِتَرَدابَتَف  ِِهب  َّیَلَع  َلاق :  َو  ُهُجادْوَءا  ْتَخَفَْتنا  یّتَح 
یَمْعَءا ِدْز ،  ْالا  یَمْعَءا  یمْع  ْالا  اَذـه  یِلا  اُوبَهِْذا  ٍدایِز :  ُْنبا  َلاقَف  ِِهلِْزنَم .  یِلا  ِِهب  اوُقَلَْطنا  َو  ِدِجْـسَْملا  ِباب  ْنِم  ُهوُجَرْخَءا  َو  ِةَزِوـالَْجلا  يِدـْیَءا 
ْمُهَبِحاص اوُعَنْمَِیل  ِنَمَْیلا  ُِلئابَق  ْمُهَعَم  ْتَعَمَتْجا  َو  اُوعَمَتْجا  َدز  ْالا  َِکلذ  َغََلب  اّمَلَف  ِْهَیِلا ،  اوقَلَْطناَف  َلا :  ق  ِِهب .  ینُوتْءاَف  ُهَْنیَع  یمْعَءا  امَک  ُهَْبلَق  ُهّللا 

ادیدَش الاِتق  اُولَتَتَقاَف  يِوارلا :  َلاَق  ِموََقلا .  ِلاتِِقب  ْمُهَرَمَءا  َو  ِثَعش  َالا  ِْنب  ٍدَمَُحم  یِلا  ْمُهَّمَض  َو  َرَـضُم  َِلئابَق  َعَمَجَف  ٍدایِز  َْنبا  َِکلذ  َغََلب  َو  َلاق :  . 
ْتَحاصَف ِْهیَلَع .  اوُمَحَْتقا  َو  َباْبلا  اُورَسَکَف  ٍفیفَع  ِْنب  ِهللا  ِْدبَع  ِراد  یِلا  ٍدایِز  ِْنبِا  ِباحْصَءا  َلَصَو  َو  َلاق :  ِبَرَْعلا .  َنِم  ِۀَعامِج  ْمُهَْنِیب  َِلُتق  یتَح 

 ، ُهاِّیا ُْهَتلَوانَف  یْفیَس ،  ینیلِوان  ِْکیَلَع  َلاقَف ال  ُرَذَْحت .  ُْثیَح  ْنِم  َمْوَْقلا  َكاتَءا  ُهَتَْنبِا : 

همجرت

ناگرزب و رگید  تمـس  زا  دنریگب و  ار  هللادبع  هک  دـندیود  یبناج  ره  زا  دایز  نبا  نارومءام  ماگنه  نیا  رد  دـیروایب !  نم  دزن  هب  ار  روسج 
دجـسم رد  زا  دـنداد و  ییاهر  ناـشیا  تسد  زا  ار  هللادـبع  دنتـساخرب و  وا  تیاـمح  هب  دـندوب  يو  ناـگداز  ومع  هک  دزا  ینب  هلیبق  فارـشا 

زین ار  وا  بلق  دنوادخ  هک  دیدروآ  نم  دزن  هب  ار  دزا  هلیبق  روک  نآ  دیورب  تفگ :  نیعل  دایز  نبا  دندیناسر .  شا  هناخ  هب  دـندرب و  شنوریب 
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دیسر و دزا  هفئاط  هب  ربخ  نیا  دنیامن  شریگتـسد  ات  دنتفر  وا  يوس  هب  دایز  نبا  نارومءام  تفگ :  يوار  تسا  هدرک  روک  شنامـشچ  نوچ 
عامتجا و نیا  زا  دایز  نبا  نوچ  دیوگ :  يوار  دـنناهرب .  اه  هکلهم  نآ  زا  ار  هللادـبع  ات  دنتـسویپ  اهنآ  هب  زین  نمی  لیابق  دـندش و  عمج  اهنآ 

دیوگ يوار  دنگنجب .  هلیبق  اب  هک  دومن  رما  هدرک و  اهنآ  هدنامرف  ار  ثعشا  نب  دمحم  هدرک و  عمج  ار  رـضم ))  )) لیابق دش ،  علطم  تدحو 
هللادـبع هناخ  برد  ات  دایز  نبا  رکـشل  دیـسر و  لـتق  هب  برع  لـیابق  زا  يریثک  عمج  هکنآ  اـت  تفرگ  رد  ناـشیا  نیباـمیف  یمیظع  گـنج  : 

 ، ناجردپ هک  دروآ  رب  دایرف  هللادبع  رتخد  دندروآ  موجه  فیفع  نب  هللادبع  رس  رب  دندش و  هناخ  لخاد  هتسکش و  ار  رد  هدرک و  يورـشیپ 
ناسرب نم  هب  ارم  ریـشمش  سرتن و  مرتخد  يا  تفگ :  هللادـبع  دـندش .  دراو  کنیا  یتشاد  میب  هک  ییاجنآ  زا  نمـشد  رکـشل  شاـب  بظاوم 

نوچ

(22) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ٍلََطب َو  ٍرِـساح  َو  ْمُکِعْمَج  ْنِم  عٍراد  ْمَک  ِِرماع  َّمُءا  ُْنبا  َو  یْخیَـش  ُفیفَع  ِرِهاّطلا  ِفیِفَع  ِلَضَْفلا  ِيذ  َْنبا  اَنَءا  ُلوُقَی :  َو  ِهِسْفَن  ْنَع  ُّبُذَـی  َلَعَجَف 
َلَعَج َو  َلاق :  ِةَرَرَْبلا  ِةَْرتِْعلا  ِیِلتاق  ُةَرَجَْفلا  ِءالُؤه  َْکیَدَـی  َْنَیب  ُمِصاخُءا  ًالُجَر  ُْتنُک  ینَْتَیل  َِتبَءا  ای  ُلوُقَت :  ُهَتَْنبِا  َتلَعَج  َو  َلاـق :  ٍرِواـغُم  ُُهْتلَدَـج 

 . ِِهب َنیعَتْـسَی  ُرِـصان  َُهل  َْسَیل  َو  یبَءِاب  ُطاُحی  ُهْالُذ  او  ُُهتَْنبِا :  َْتلاقَف  ِِهب .  اوُطاحَءا  َو  ِهیَلَع  اوُِرثاکَت  یتَح  اذَک  ٍۀَـهَج  ُّلُک  ْنِم  ِْهیَلَع  َنوُروُدَـی  ُمْوَْقلا 
يرَدْصَم َو  يِدرْوَم  ْمُْکیَلَع  َقاض  يرََصب  ْنَع  یل  ُحَسْفَی  َْول  ُمِْسقُءا  ُلوُقَی :  َو  ُهِْفیَس  ُریُدی  َلَعَجَف 

همجرت

منم ینعی  يذ ؛ )) . . . .  نبا  انا   : )) دـناوخ یم  زجر  هب  ار  تایبا  نیا  تخاـس و  یم  رود  دوخ  زا  ار  نارومءاـم  تفرگ  تسد  هب  ار  ریـشمش 
فورعم تلاصا  تباجن و  رد  هک   ) مرماع ما  دنزرف  نم  و  فیفع ))   )) مردپ تساهتلیـضف  بحاص  تسا و  بویع  زا  كاپ  هک  فیفع  دنزرف 

يوار متخادنا . )  تکاله  كاخ  هب  ار  ناشیا  و   ) مدـیگنج امـش  شوپ  هرز  عاجـش و  نادرم  اب  هریغ  نیفـص و  رد  تاقوا  رایـسب  هچ  تسا ) 
رتدب نانمشد  اب  رویغ ،  ردپ  وت  نوچ  روضح  رد  زورما  مدوب و  درم  زین  نم  شاک  يا  تفگ :  یم  ردپ  هب  سوسفا  ماقم  رد  شرتخد  دیوگ : 

یم عفد  دوخ  زا  ار  نمـشد  ییاهنت  هب  وا  دندز و  هقلح  هللادبع  رود  رب  بناج  ره  زا  ایح  یب  موق  نآ  دـیوگ :  يوار  مدـیگنج !  یم  رفاک ،  زا 
زا نمـشد  تفگ :  یم  ردپ  هب  رتخد  دـندروآ ،  موجه  دنتـساوخ  یم  هک  فرط  ره  زا  دـنبای و  تسد  وا  رب  هک  دوبن  یتردـق  ار  اهنآ  دومن و 

نایم رد  نیگن  دننام  ار  وا  دندروآ و  موجه  وا  رس  رب  نآ  کی  رد  یگمه  هکنیا  ات  دومن  یم  عفد  ار  اهنآ  اروف  وا  دیسر و  وت  هب  تمـس  نالف 
عفد نید  كاپ  هللادبع  دیامن .  کمک  وا  هب  هک  درادن  يروای  هتفرگ و  نایم  رد  نمـشد  ار  مردپ  هک  دروآ  رب  هالذا  او  دایرف  رتخد  دـنتفرگ . 

ینعی ول ؛ )) . . . .  مسقا   : )) دناوخ یم  ار  رعش  نیا  داد و  یم  نارود  تمـس  ره  هب  ار  ریـشمش  دومن و  یم  شیوخ  زا  نید  یب  تعامج  نآ 
 . ممورحم ییانیب  تمعن  زا  هک  لصاح  هچ  یلو  مدوب  هتفرگ  گنت  امش  رب  ار  راک  هتبلا  دوبب  ییانیب  ارم  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب 

(23) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ٍفیفَع َْنب  ِهللا  ُْدبَع  َُهل  َلاقَف  َكازْخَءا  يذَّلا  ُدْمَْحلَا ِهللا  َلاق  ُهآَر  اّمَلَف  ٍدایِز  ِْنبا  یَلَع  َلِخْدَءاَف  َلِمُح  َُّمث  ُهوُذَخَءا ،  یّتَح  ِِهب  اُولاز  امَف  يواّرلا  َلاَق 
ِهللا َْدبَع  ای  ُلوُقَت  اذام  ٍدایِز :  ُْنبا  ُِهل  َلاقَف  يرَدْـصَم  َو  يدرْوَم  ُمْکیَلَع  َقاض  يرََـصب  ْنَع  یل  َجُِّرف  َْول  ُمِْسقُءا  ُهللا .  َِینازْخَءا  اذاِمب  َو  ِهللا  َّوُدَـع  ای 

َحَلْصَءا َو  َنَسْحَءا  ْمَءا  َءاسَءا  َناّفَع  َْنب  َناْمثُع  َو  َْتنَءا  ام  ُهَمَتَـش  َو  َۀَناجْرَم  َْنبا  ای  ٍجالِع  یَنب  َْدبَع  ای  َلاقَف  َناّفَع ؟  ِْنب  َناْمثُع  َنینِموُْملا  ِریِمَا  ِیف 
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هیبَءا َو  َدیزَی  ْنَع  َو  َکیبَا  ْنَع  َو  َْکنَع  یْنلَس  ْنِکل  َو  َّقَْحلا  َو  ِلْدَْعلِاب  َناْمثُع  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  یضْقَی  ِهِقلَخ  ُِّیلَو  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ِهللا  َو  َدَْسفَءا  ْمَءا 
امءا َنیَملاْعلا ،  یبَر  ُدْمَْحلا ِهللا  ٍفیفَع :  ِْنب  ِهللا  ُْدبَع  َلاقَف  ٍۀَّصُغ  َدـَْعب  ًۀَّصُغ  َتوَْملا  قوُذـَت  َْوءا  ٍءْیـش  ْنَع  َُکْتلَءاَس  ِهللا ال  َو  ٍدایِز :  َْنبا  َلاقَف  . 

َکُّمُءا َكَِدَلت  ْنَءا  ِْلبَق  ْنَم  َةَداهَّشلا  َِینَقُزْرَی  ْنَءا  یبَر  َهللا  ُلءاْسءا  ُْتنُک  ْدَق  ینَا 

همجرت

نیعل هللادیبع  دـندرب  دایز  نبا  دزن  هب  دـندرک و  ریگتـسد  ار  یفتم  نم  ؤم  نآ  هکنآ  ات  دنتـشادن  رب  وا  هطاحا  زا  تسد  رکـشل  دـیوگ :  ياور 
راوخ ارم  ادخ  تهج  هچ  زا  ادخ !  نمـشد  يا  تفگ :  هللادبع  دومن !  راوخ  ار  وت  هک  ار  ادخ  دـمح  تفگ :  داتفا  هللادـبع  هب  شمـشچ  نوچ 

نمشد يا  تفگ :  دایز  نبا  متخاس  یم  هایس  امش  رب  ار  راگزور  مدرک و  یم  گنت  امش  رب  ار  هار  دوب ،  انیب  نم  نامـشچ  رگا  هللاو !  دومن ؟ 
هداد و رگید  شحف  هناجرم و  رـسپ  ياو  جالع  ینب  هلیبق  مالغ  رـسپ  يا  تفگ :  هللادـبع  تسیچ ؟  نافع  نب  نامثع  هرابرد  وت  داقتعا  ادـخ ! 

دنوادـخ هدومن و  دـساف  هکنآ  ای  دـشاب  هدروآ  حالـص  هب  ار  تتما  رما  دـشاب  رادرکوکین  ای  راکدـب  تسا  راـک  هچ  ناـمثع  اـب  ار  وت  تفگ : 
لاح زا  ارم  نکلو  درک  دـهاوخ  رداص  قح  هب  مکح  ناـمثع  مدرم و  ناـیم  رد  دوخ  وا  تسا  شیوخ  قلخ  مکاـح  یلاو و  یلاـعت  كراـبت و 
هعرج هکنآ  ات  دومن  مهاوخن  لا  ؤس  زیچ  چیه  نیا  زا  دعب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  دایز  نبا  سرپب .  شردـپ  دـیزی و  تردـپ و  دوخ و 

ار تداهش  هک  ما  هدرک  اعداتسا  یلاعت  يراب  هاگرد  زا  هشیمه  نم  نیملاعلا ! ))  بر  هللادمحلا   : )) تفگ هللا  دبع  یـشچب .  ار  گرم  هعرج 
نیعل نیرتدـب و  تسد  هب  نم  تداهـش  هک  ما  هدرک  تساوخرد  ادـخ  زا  نینچمه  و  يوش ؛  دـلوتم  ردام  زا  وت  هکنآ  زا  شیپ  دزاـس  مبیـصن 

 . تداهش ضیف  هب  ندیسر  زا  مدش )  زابناج  مداد و  تسد  زا  ار  ممشچ  ود  گنج  نادیم  رد   ) نوچ دشاب .  قلخ  نیرت 

(24) یبرع نتم 

یبرع نتم 

يذـّلا ُدْـمَْحلاَف ِهللا  َنْالا  َو  ِةَداهـشَّلا  َنِم  ُتِسئَی  يرََـصب  َّفُک  اّمَلَف  ِهَیِلا  ْمِهـضَْغبَءا  َو  ِهِْقلَخ  ِنَْعلَءا  يَدَـی  یَلَع  َکـِلذ  َلَـعْجَی  ْنَءا  َهّللا  ُْتلَءاَـس  َو 
َۀَیِواْعُم ِْنب  َدـیزَی  یِلا  ٍدایِز  ُْنب  ِهللا  َدـْیَبُع  َبَتَک  َو  يوّرلا :  َلاق  ِۀَخبَّـسلا .  ِیف  َِبلُـص  َو  ُهُُقنُع  َْتبِرُـضَف  ُهَُقنُع  اُوبِرِْـضا  ٍدایِز :  ُْنبا  َلاقَف  اـهیْنقَزَر . 

ُهَلَص َو  َنیحَف  ُورْمَع ،  امَءاَف  َِکلذ .  ِْلثِِمب  ِۀنَیدَْملا  ِریِمَءا  ِصاْعلا  ِْنب  ٍدیعَس  ِْنب  ٍورْمَع  یِلا  اْضیَءا  َبَتَک  َو  ِِهْتِیب  ِلْهَءا  ِرَبَخ  َو  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَِقب  هُِربُْخی 
ُْتِنب ُبَْنیَز  َْتناک  َو  ِِمتءاْملا  َو  ِِبئاصَْملا  َنَنُـس  اُوماـقَءا  َو  ٍمِشاـه  یَنب  ُۀـیعاو  ْتَمُظَعَف  َکـِلذ  مْهَُمَلْعَءا  َو  َساـّنلا  َبَطَخ  َو  َرَْبنَْملا  َدِعَـص  ُرَبَْخلا 

يدَـقَتْفُم ِلْهَءا  َو  یتَْرتِِعب  ِمَم  ْالا  ُرِخآ  ُْمْتنَءا  َو  ُُمْتلَعَف  اذام  ْمَُکل  ُِیبنَّلا  َلاَق  ْذِا  َنُولوُقَت  اذام  ُلوُقَت :  َو  َْنیَـسْحلا ع  ُبِدـْنَت  ٍِبلاـط  یبَءا  ِْنب  ٍلـیقَع 
ِمَِدب اوُجّرُض  ْمُْهنِم  َو  يراسُءا  ْمُْهنِم 

همجرت

تباجا هب  يدومن  نیرید  نامز  رد  هک  ار  تیاعد  هکنآ  رب  هدومن  هاگآ  ارم  هتخاس و  مبیصن  ار  تداهش  نالا  هک  ار  ادخ  دمح  مدش و  دیمون 
تداهـش تبرـش  ار  نیقی  لـها  كاـپ  نم  ؤـم  نآ  نیعل ،  نآ  مکح  هب  سپ  دـینزب  ار  شندرگ  هک  دوـمن  مکح  داـیز  نـبا  مدوـمرف .  نورقم 

کی نیعل  دایز  نب  هللادیبع  دیوگ :  يوار  دندیـشک .  شرادرب  دـنیوگ  راز  هروش  نیمز  و  هخبـس ))   )) ار نآ  هک  یعـضوم  رد  دـندیناشچ و 
نآ تیب  لها  يریـسا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تنج  لها  بابـش  دیـس  لتق  ربخ  رب  لمتـسم  تشاد  هناور  هیواعم  نب  دـیزی  بناج  هب  همان 

تشحو ربخ  نیا  نوچ  داتسرف و  هنیدم -  یلاو  صاع -  نب  دیعـس  نبورمع  هب  هنیدم  يوس  هب  ربخ  نیمه  نمـضتم  رگید  همان  و  ترـضح ؛ 
هاـگآ مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  تتبیـصم  هب  ار  ناـشیاو  دـناوخب  مدرم  روـضح  رد  هبطخ  تفر و  ربـنم  يـالاب  رب  دیـسر  نوـعلم  نآ  هب  رثا 
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بنیز دنتخادرپ .  يراوگوس  يرادازع و  هماقا  هب  تشگ و  نوزفا  ناشهودـنا  میظع و  مشاه  ینب  هلان  دایرف  ربخ ،  نیا  ندینـش  اب  دـینادرگ ، 
 : دـناوخ یمه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يازع  رد  ار  تایبا  نیا  دومن و  يراوگوس  هبدـن و  رد  صاـخ  ماـمتها  بلاـط  یبا  نب  لـیقع  رتخد 

لوسر يارب  یباوج  هچ  تمایق  يادرف  رد  دیا  هدـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  بکترم  هک  ءایقـشا  هورگ  يا  ینعی  نولوقت ؛ )) . . . .  اذام  ))
نیا نم  تیب  لها  ترتع و  اب  نم ،  تلحر  زا  سپ  نامزلا !  رخآ  تما  يا  دـیامرف :  ار  امـش  هک  نامز  نآ  دـیراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

یضعب دیدروآ .  اج  هب  هک  دوب  يراتفر  هنوگچ 

(25) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 : ُلوُقَی َو  يداُنی  اِفتاه  ِۀَـنیدَْملا  ُلْهَءا  َعِمَـس  ُْلیَّللا  َءاَج  اّمَلَف  َلاق :  یمِحَر  ِيَوذ  یف  ٍءوُِسب  ینوُُفلَْخت  ْنَءا  ْمَُکل  ُتْحَـصَن  ْذِا  یئازَج  اذـه  َناک  ام 
ُهَّنِإَف َۀَیِواعُم  ُْنب  ُدیزَی  امَءا  َو  ِلیتَق  َو  ٍِکلام  َو  َیِّبن  ْنِم  ْمُْکیَلَع  وُعْدَی  ِءامَّسلا  ِلْهَءا  ُلُک  لیْکنَّتلا  َو  ِباذَْعلِاب  اوُرِْشبَءا  اْنیَسُح  الْهَج  َنُوِلتاْقلا  اهُّیَءا 

ِِهلاْقثَءا ِلْمَِحب  َو  ُهَعَم  َِلُتق  ْنَم  ِسُؤوُرَو  ِعْنیَسُْحلا  ِْسءاَر  ِلْمَِحب  ِهیف  ُهُُرمْءاَی  ِْهَیِلا  ِباوَْجلا  ِداعَءا  ِْهیَلَع  ِفَقَو  َو  ِدایِز  َْنب  ِهللا  ُْدِیبُع  ُباتِک  َلَصَو  اَّمل 
امَک ِماّشلا  َیِلا  ُرّفَُحم  ْمِِهب  َراسَف  ِءاسّنلا .  َو  يراس  ْالا  َو  َسوُؤُرلا  ِْهَیِلا  َمَّلَـسَف  يِذئاْعلا ،  َۀَـبَْلعَث  ِْنب  ٍرّفَحُِمب  ٍدایِز  ُْنبا  یَعْدَتْـساَف  ِِهلایِع .  َو  ِِهئاِسن  َو 

 . ِراْطق ْالا  ُلْهَءا  َّنُهَهوُجُو  ُحَّفَصَتَی  ِراّفُْکلا ،  اَیابَِسب  ُراُسی 

همجرت

هب مداد  دنپ  ار  امش  هک  دوبن  نم  ياه  تحیصن  شاداپ  راتفر  مسق  نیا  دیتخاس ؛  هتشغآ  ناشنوخ  هب  ار  یخرب  دیدرک و  ریگتـسد  ریـسا و  رد 
ار یفتاه  يادص  هنیدم  لها  عیمج  دیـسر ،  بش  هب  زور  نآ  نوچ  دـییامن !  دـنیاشوخان  دـب و  راتفر  نم  ناشیوخ  اب  نم  زا  دـعب  ادابم  هکنیا 

لهاج وا  قح  به  دیتشک و  ار  یلع  نب  نیسح  هک  یهورگ  يا  ینعی  اهیا ؛ )) . . . . .   : )) دناوخ یم  دنلب  زاوآ  هب  ار  تایبا  نیا  هک  دندینش 
يارب هکئالم  لیابق  مه  خزود و  کلام  ناربمغیپ و  زا  نامسآ  لها  همه  تمایق ،  زور  هجنکـش  باذع و  هب  ار  امـش  ارم  داب  تراشب  دیدوب ، 

ماش هب  ناریسا  نداتسرف  میرم .  نب  یسیع  نارمع و  نب  یـسوم  دواد و  نب  نامیلـس  نابز  رب  دیدش  هدرک  تنعل  امـش  دننک .  یم  نیرفن  امش 
رد تشگ  علطم  مان  نومضم  رب  دیسر  دانع  لها  هدرک  رـس  نآ  تسد  هب  اهندب  دایز  نبا  همان  نوچ  ۀیواهلا ، -  امهیلع  هیواعم -  نب  دیزی  اما 

هدش دیهش  ترضح  نآ  باکر  رد  هک  بانج  نآ  نارای  ناناوج و  ياهرس  اب  ار  رثوک  یقاس  دنزرف  رهطم  رـس  هک  تشون  دایز ،  نبا  باوج 
رفحم دـیزی ،  رما  تعاط  بجوم  هب  زین  دـیلپ  دایز  نبا  دـیامن .  ماش  هناور  بانج ،  نآ  تالایع  تیب و  لها  نانز  مشح و  اهالاک و  اب  دـندوب 

لها یقش ،  نآ  دومن .  ماجنا  تنحم  ماش  هناور  درپس و  نوعلم  نآ  هب  ار  نانز  ناریسا و  سدقم و  ياهرس  دومن و  بلط  ار  يذئاع  هیلعث  نب 
ماش هب  دـندمآ ،  یم  اهنآ  ياشامت  هب  مدرم  هک  یمـسق  هب  راسکنا  تلذ و  اب  راید  هب  راید  راـفک ،  ناریـسا  دـننام  ار  تراـهط  تمـصع  تیب 

 . دروآ هدش  بارخ 

(26) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َكارَءا ام  َو  یل  ْرِفْغا  َّمُهّللَءا  ُلوُقَی :  ٍلُجَِرب  اَنَءا  اذاَف  ِْتیَْبلِاب ،  ُفوُطَءا  ُْتنُک  َلاق :  ِۀَجاْحلا ،  َعِضْوَم  ُْهنِم  انْذَخَءا  اثیدَح  ُهُْریَغ  َو  َۀَعیَهل  ُْنبا  يَور 
اهَرَفَغ َهّللا  َتْرَفْغَتْـساَف  ِراجْـشالا  ِقَرَو  َو  ِراْصمالا  ِرْطَق  َْلثِم  َْتناک  َْول  ََکبُونُذ  َّناَف  اذـه ،  ْلُقَت  َو ال  َهّللا  ِقَّتا  ِهّللا !  َدـْبَع  اـی  َُهل :  ُْتلُقَف  ـالِعاف . 

َعَم َراس  ْنَّمِم  ارَفَن  َنیـسْمَخ  اـّنُک  اـنَّنَءا  ْمَلْعا  َلاـقَف :  ُُهْتیَتَءاَـف ،  یتَّصِِقب ،  َكَِربْخُءا  یّتَح  یّنِم  ُنْدُءا  یل :  َلاـقَف  َلاـق :  ُمیحَر .  ُروُفَغ  ُهَّنا  َکـَل ، 
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اوُرَکَس یّتَح  ًۀَْلَیل  یباحْصَءا  َبِرَشَف  ِتُوباّتلا ،  َلْوَح  َرْمَخلا  اْنبِرَش  َو  ٍتُوبات  یف  َسْءاَّرلا  اَنْعَضَو  اْنیَْسمَءا  اذا  اّنُکَف  ِماّشلا ،  یلا  ِْنیَسُْحلا ع  ِْسءاَر 
َو ُمیهاْربا  َو  ُحُون  ُمدآ ع و  َلََزن  َو  ْتَِحُتف ،  ْدَـق  ِءاـمَّسلا  ُباْوبَءا  اذاَـف  اـقَْرب ،  ُْتیَءاَر  َو  ادـْعَر  ُْتعِمَـس  ُلـْیَّللا  َّنَج  اّـمَلَف  ْمُهَعَم .  ْبَرْـشَءا  َْمل  َو  ، 

 . ِۀَِکئالَْملا َنِم  ُْقلَخ  َو  ُلیئَْربَج  ْمُهَعَم  َو  َنیعَمْجَءا ،  ْمِْهیَلَع  َو  ُدَّمَُحم ص  انُِّیبَن  َو  ُلیعامْسا  َو  ُقاحْسا 

همجرت

یم فاوط  مارحلا  هللا  تیب  رد  دیوگ :  یم  هک  تسا  نآ  ربخ  نآ  زا  تجاح  لحم  هصالخ و  هک  دـنا  هدرک  تیاور  وا  ریغ  و  هعیهل ))  نبا  ))
زا ادـخ !  هدـنب  يا  متفگ :  وا  هب  نم  يزرمایب !  هک  مرادـن  نامگ  هچ  رگا  زرمایب ؛  ارم  ادـنوادخ !  تفگ :  هک  مدـید  ار  يدرم  هاـگان  مدرک 
 ، ییامن رافغتـسا  وت  دشاب و  ناتخرد  گرب  ای  ناراب  تتارطق  هباثم  هب  تناهانگ  رگا  اریز  وگن ؛  لطاب  نانخـس  نینچ  زیهرپب و  یلاعت  يادـخ 
 . میامن تیاکح  وت  هب  ار  شیوخ  هصق  ات  ایب  نم  دزن  هب  تفگ :  درم  نآ  تسا .  میحر  روفغ و  هک  دـشخب  یم  ار  تناهانگ  لجوزع  يادـخ 

نیا ام  همانرب  میتفر و  ماش  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  نینزان  رـس  هارمه  رگید  رفن  هن  لهچ و  اب  نم  هک  نادب  تفگ :  متفر  شدزن  هب  نم 
یم يراوخبارـش  هب  میدـش و  یم  عمج  توبات  نآ  رود  رب  میدراذـگ و  یم  توبات  نایم  رد  ار  كرابم  رـس  نآ  دـش  یم  بش  نوچ  هک  دوب 

هب بل  بش  نآ  نم  دنتـشگ و  تتـسم  دـندش و  لوغـشم  رمخ  برـش  هب  شیپ  ياهبـش  تداـع  هب  نم  ناـقیفر  هبـش  زا  یبش  سپ  میتخادرپ . 
زاب نامسآ  ياهرد  مدید  ناهگان  مدرک و  هدهاشم  ار  یقرب  دیـسر و  مشوگ  هب  يدعر  زا  وا  دش ،  کیرات  الماک  بش  نوچ  مدزن و  بارش 
هللا یلص  دمحم  ترضح  ام  ربمغیپ  قاحسا و  ترضح  لیعامسا و  ترضح  میهاربا و  ترـضح  حون و  تترـضح  مدآ و  ترـضح  دیدرگ ، 

 . دندوب ناشیا  تمدخ  رد  هکئالم  زا  یهورگ  اب  لیئربج  دندش و  لزان  نامسآ  زا  هلآ  هیلع و 

(27) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِْسءاَر یلَع  ُِّیبَّنلا ص  یََکب  َو  ْمُهُّلُک ،  ُءاـیْبنالا  َلَـعَف  َِکلذَـک  َُّمث  ُهَلَّبَق ،  َو  ِهِسْفَن  َیلا  ُهَّمَـض  َو  َسْءاَّرلا  َجَرْخَءاَـف  ِتُوباـّتلا ،  َنـِم  ُلـیئَْربَج  انَدَـف 
َضْرالا ُْتلَْزلَز  ینَتْرَمَءا  ْناَف  َِکتَّمُءا ،  یف  َکَعیطُءا  ْنَءا  ینَرَمَءا  یلاعَت  َهّللا  َّنا  ُدَّمَُحم ،  اـی  ُلـیئَْربَج :  َُهل  َلاـق  َو  ُءاـیْبنالا .  هاّزَع  َو  ِْنیَـسُْحلا ع 

َءاَج َُّمث  ِۀَـمایِْقلا .  َمْوَی  ِهّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  اِفقْوَم  یِعَم  ْمَُهل  َّناَف  ُلـیئَْربَج ،  ـال  ُِّیبَّنلا :  َلاـقَف  ٍطُول .  ِمْوَِقب  ُْتلَعَف  اـمَک  اـهَِلفاس  اـهَیلاع  ُْتلَعَج  َو  ْمِِهب ، 
ِْنب ٍدَّمَُحم  لییْذـَت ))   )) یف ُْتیَءاَر  َو  ََکل .  ُهّللا  َرَفَغ  الَف  ْبَهْذا ،  َلاقَف :  ِهّللا .  َلوُسَر  ای  َنامالءا  َنامالءا ،  ُْتلُقَف :  انُوُلتْقَِیل .  اـنَوَْحن  ُۀَِـکئالَْملا 
ُْنب ُْنیَسُْحلا  َِلُتق  اَّمل  َلاق :  ُهُظَْفل :  اذه  ام  ِثیدَْحلا  اَذه  یف  ًةَدایِز  ِهِدانْسِاب  یکُْوبُّشلا  ِرْـصَن  ِْنب  ِیلَع  ِۀَمِجَْرت  یف  َدادْغَِبب  َنیثَّدَحُْملا  ِْخیَـش  ِراّجَّنلا 

 : ِِطئاْحلا یَلَع  ٍدیدَح  ٍمَلَِقب  ْتَبَتَک  َو  ُدَی  ْتَجَرَخَف  ِسْءاَّرلِاب  اضَْعب  ْمُهُضَْعب  ُء  ییِجَی  َو  َنُوبَرْشَی  اوُسَلَج  ِهِسْءاَِرب  اُولَمَح  َو  ِیلَع 

همجرت

هیلع ءاـیبنا  ریاـس  دیـسوب  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  رب  دروآ و  نوریب  ار  نآ  هتفر و  دوب  نآ  رد  رهطم  رـس  هک  توباـت  نآ  کـیدزن  هب  لـیئربج 
ءایبنا دومن و  یم  هیرگ  نینزان ،  رـس  ندید  ضحم  هب  لوسر  ترـضح  دندرک و  یم  ترایز  ار  كرابم  رـس  نآ  لیئربج ،  دننام  مه  مالّـسلا 

هک هدومرف  رما  ارم  لجوزع  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دمحم !  ای  تشاد :  هضرع  شتمدـخ  هب  لیئربج  دـنتفگ .  یم  تیزعت  وا  هب  مالّـسلا  هیلع 
ییامرفب دوخ  تمآ  قح  رد  هک  هچنآ  هب  مشاب  تنامرف  عیطم  هک  هدومرف  رما  ارم  لجوزع  دـنوادخ  قح  رد  هک  هچنآ  هب  مشاب  تنامرف  عیطم 

 . مدرک نینچ  طوـل  موـق  رب  هکناـنچ  منادرگرب  ناـشیا  ریز  زا  نیمز  حطـس  اـت  مروآ  رد  هلزلز  هب  ار  نیمز  ییاـمرف  یم  رگا  مدروآ ؛  اـج  هـب 
نایملاع راگدرورپ  روضح  رد  تمایق  زور  رد  تسا  یهاگ  هدـع  تما و  اب  ارم  اریز  امنم ؛  نینچ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
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هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدروآ  رب  نایملاع ،  ربمایپ  يوس  هب  نامالا  دایرف  نم  دـناسر ،  لتق  هب  ار  ام  ات  دـندمآ  اـم  يوس  هب  هکئـالم  سپ 
رصن نب  یلع  تالاح  رکذ  رد  هک  مدید  دادغب  نیثدحملا  خیـش  راجن  نب  دمحم  لییذت ))   )) ابتک رد  دزرماین !  ار  وت  ادخ  ورب  دندومرف :  هلآ 
نیسح ماما  ترـضح  نوچ  تفگ :  هک  ددرگ  یم  روکذم  هک  ظافلا  نیا  یتدایز  دوب  هدومن  رکذ  ار  تیاور  نیمه  دوخ  دانـسا  هب  یکوبش ، 

لمح دـندمآ ،  یم  دورف  هک  یلزنم  ره  رد  دـندرب و  یم  بارخ ،  ماش  يوس  به  ار  باـنج  نآ  رهطم  رـس  دـمآ -  لـئان  تداهـش  هجرد  هب 
 ، دروآ یم  رگید  یضعب  دزن  هب  ار  رونا  رس  نآ  ناشیا  زا  یـضعب  دندرک و  یم  رام  رهز  بارـش  دنتـسشن و  یم  سدقم ،  رـس  نآ  ناگدننک 

 : تشون راوید  رب  ار  رعش  نیا  ینهآ  ملق  اب  دمآ و  نوریب  بیغ  زا  یتسد  نیح  نآ  رد  سپ 

(28) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِسْءاَِرب ُمْوَْقلا  َراَس  َو  يواّرلا :  َلاَق  اُومِزَه .  َو  َسْءاَّرلا  اوُکََرت  َِکلذـِب  اوُعِمَـس  اّمَلَف  َلاق  ِباـسِْحلا  َمْوَی  ِهِّدَـج  َۀَعافَـش  اْنیَـسُح  ْتَلَتَق  ٌۀَّمُءا  وُجَْرتَءا 
 . ُۀَجاح َْکَیلا  یل  َْتلاقَف :  ْمِِهتَلْمُج -  ْنِم  َناک  َو  ِرْمِّشلا -  َنِم  ٍمُوْثلُک  ُّمُءا  َْتنَد  َقْشَمِد  ْنِم  اُوبرَق  اّمَلَف  ِِهلاجِر ،  ْنِم  يرْسالاَو  ِِهئاِسن  َو  ِْنیَـسُْحلا 

ِْنَیب ْنِم  َسو  ؤُّرلا  ِهِذَـه  اوُجِرُْخی  ْنَءا  ْمِْهَیلا  َمَّدَـقَت  َو  ِةَراظَّنلا ،  ِلِیلَق  ٍْبرَد  یف  اْنلِمْحاَف  َدَـلَْبلا  اَِـنب  َْتلَخَد  اذا  َْتلاـق :  َکـُتَجاح ؟  اـم  َو  َلاـقَف : 
یَلَع ُسوُؤُّرلا  َلَعُْجت  ْنَءا  اِهلاوُس :  ِباوَج  یف  َرَمَءاَـف  ِلاـْحلا .  ِهِذَـه  یف  ُنَْحن  َو  اـْنَیلا  ِرَظَّنلا  ِةَْرثَک  ْنِم  اـنیزَخ  ْدَـقَف  اـْهنَع ،  اـنوُّحَُنی  َو  ِلـِماحَْملا 
ِباب َِجرَد  یلَع  اوُِفقُوَف  َقْشَمِد ،  ِباب  ْمِِهب  یتَءا  یّتَح  ِۀَفِّصلا ،  َْکِلت  یلَع  َةَراظَّنلا  ُمِِهب  َکَلَس  َو  اْرفُک -  َو  ُْهنِم  ایْغَِبِلماحَْملا  ِطاسْوَءا  یف  حامِّرلا 

 . ُْیبَّسلا ُماَُقی  ُْثیَح  ِعِماْجلا  ِدِجْسَْملا 

همجرت

نارومءام دنراد ! ؟  ار  وا  دج  تعافش  دیما  تمایق  زور  رد  نوچ  دنتشک  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتما  ایآ  ینعی  ۀما ؛ )) . . . .  وج  رتا  ))
هیلع تمـصع  تیب  لها  ناریـسا و  دایز ،  نبا  ناگتـشامگ  دیوگ :  يوار  ( 33  ، ) دنتخیرگب یگمه  دـندید ،  ار  هنحـص  نیا  نوچ  دایز  نبا 

هب مالّـسلا  هیلع  موثلک  ما  دندیـسر ،  قشمد  کیدزن  هب  هک  نیمه  دنداد  تکرح  موش  ماش  تمـس  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  كرابم  مالّـسلا و 
یم رهـش  لـخاد  ار  اـم  نوچ  دومرف :  موثلک  ما  تسیچ ؟  تجاـح  تفگ :  رمـش  تسا .  یتجاـح  وت  هب  ارم  دومرف :  نشوجلا ،  يذ  نب  رمش 

اه لمحم  نایم  زا  ار  اهرس  هک  راپسب  دوخ  نایرکشل  هب  و  دنشاب ؛  مک  نآ  رد  ناگدننک  ددرت  نایچ و  اشامت  هک  دیربب  يا  هزاورد  زا  دییامن 
رفک ناودع و  یغب و  هار  زا  بیجنان  نآ  دوش .  مک  يرادقم  ام  تفخ  يراوخ و  ات  دنربب ؛  رود  ام  زا  یکدنا  دـندروآ و  نوریب  اه  هواجک  و 

ار لوسر  لآ  دنتشاد و  هاگن  اه  لمحم  طسو  رد  دندز و  هزین  يالاب  رب  ار  اهرس  هک  دومن  رما  نارود ،  همرکم  نآ  شهاوخ  دض  رب  نایغط  و 
نآ رد  دنتشاد ،  هاگن  عماج  دجسم  رد  رب  ار  ناشیا  سپس  دوب .  رایـسب  نآ  رد  قلخ  ماحدزا  هک  دندومن  قشمد  دراو  یهار  زا  لاح  نیمه  رب 

 ! دنتشاد یم  هاگن  ار  رافک  ناریسا  هک  یناکم 

(29) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُهُولَءاَس ُهوُدَقَف  ْذا  َدَْعب  ُهوُدَجَو  اّمَلَف  ِِهباحْصَءا ،  ِعیمَج  ْنِم  ارْهَـش  ُهَسْفَن  یفْخَءا  ِماّشلِاب  ِْنیَـسُْحلا ع  َْسءاَر  َدهاش  اَّمل  َنیِعباّتلا  َضَْعب  َّنَءا  َِيُور  َو 
َِکب امَّنَءاَک  َو  الیمَْرت  ِِهئامِدـِب  الِّمَرَتُم  ٍدَّمَُحم  ِْتِنب  َْنباَی  َکِسْءاَِرب  اُؤاج  ُلوُقَی :  َءاَْشنَءا  َُّمث  اِنب ،  َلََزن  اـم  َنْوََرت  ـالَءا  َلاـقَف :  َکـِلذ ،  ِبَبَـس  ْنَع 
اُولَتَق امَّنِءا  َو  َْتِلُتق  ْنَءِاب  َنوُرِّبَُکی  َو  الیوْءاَّتلا  َو  َلیْزنَّتلا  َِکْلتَق  یف  اُوبَّقَرَتَی  اَّمل  َو  اناشْطَع  َكُولَتَق  الوسَر  َنیدـِماع  اراهِج  اُولَتَق  ٍدَّمَُحم  ِْتِنب  َْنباَی 
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يذَّلا ِهِّلل  ُدْـمَْحلَءا  َلاق :  َو  ِعِضْوَْملا -  َِکلذ  یف  ْمُه  َو  ِِهلایِع  َو  ِْنیَـسُْحلا ع  ِءاِسن  ْنِم  انَدَـف  ُْخیَـش ،  َءاـج  يواّرلا :  َلاـق  ـالیلْهَّتلاَو  َریبْکَّتلا  َکـِب 
ْلَه ُْخیَش !  ای   : )) ِْنیَسُْحلا ع ُْنب  ُِّیلَع  َُهل  َلاقَف  ْمُْکنِم ! ! !  َنینِم  ؤُْملا  َریِمَءا  َنَْکمَءا  َو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  َدالِْبلا  َحارَءا  َو  ْمُکَکَلْهَءا  َو  ْمُکَلَتَق 

همجرت

ار مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  رهطم  رس  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  باحـصا  نیعبات  يالـضف  زا  یکی  هک  تسا  هدش  تیاور 
تلع دنتفای و  ار  وا  نوچ  دش ؛  ناهنپ  هتـشگ و  يراوتم  دوخ  باحـصا  دالوا و  لها و  زا  هام  کی  تدم  درک ،  هدـهاشم  عمج  نآ  نایم  رد 

نآ زا  دعب  دیدرگ !  لزان  ام  رب  یگرزب  تبیـصم  هچ  دش و  هتخیر  ام  رـس  رب  كاخ  هچ  هک  دـینیب  یمن  ایآ  تفگ :  دندیـسرپ ،  ار  شیافتخا 
نیا دـندروآ و  ار  تا  هتـشغآ  نوخ  هب  نینزان  رـس  مدرم  ادـخ !  لوسر  هداز  رتخد  يا  تسا :  نینچ  شا  ینعم  هک  دومن  ءانـشآ  ار  يراعـشا 

قح رد  ار  نآرق  رهاظ  هن  هک  دندومن  دیهش  هنشت  بل  اب  ار  وت  دنشاب ؛  هتشک  ار  ادخ  لوسر  دمع ،  يور  زا  اراکـشآ و  هک  تسا  نانچ  لمع 
 ، وت نتشک  اب  هک  یلاح  رد  دنیوگ  یم  ربکا  هللا  وت ،  نتـشک  رد  يداش  راهظا  يارب  مدرم  کنیا  ( 34  . ) ار نآ  نطاب  هن  دندرک و  تیاعر  وت 
هک ءانثا  نا  رد  دیوگ :  يوار  یماش  درم  ریپ  تداهـش  هبوت و  دنا .  هتـشاذگن  یقاب  نآ  زا  يرثا  دـنا و  هتـشک  ار  هللا  الا  هلا  الاو  ربکا  هللا  لوق 
 : دـنار نابز  هب  ار  نانخـس  نیا  دـمآ و  تراهط  تمـصع و  نانز  دزن  هب  يدرم  ریپ  دـندوب ،  هتـشاد  هاگن  دجـسم  برد  کیدزن  ار  تیب  لها 

دیس ترضح .  تخاس  طلـسم  امـش  رب  ار  دیزی  نینموملا  ریما  دومن  صالخ  امـش  نادرم  هنتف  زا  ار  دالب  تشکب و  ار  امـش  هک  ار  ادخ  دمح 
نآرق ایآ  خیش !  يا  دومرف :  وا ،  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  نیدجاسلا 

(30) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ْدَق ُخـْیَّشلا :  َلاَق  یبْرُْقلا . ؟ )  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ارْجَءا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَءا  ُْلق ال   : ) َۀَـیالا ِهِذَـه  َْتفَرَع  ْلَهَف   : )) َلاق ْمَعَن .  َلاق :  َنآْرُْقلا . )) ؟  َتْءاَرَق 
ُتْءاَرَق ْدَق  ُْخیَّشلا :  َلاقَف  ُهَّقَح . ؟ ) یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو   : ) َلیئارْسا یَنب  یف  َتْءاَرَق  ْلَهَف  ُْخیَش ،  ای  یبرُْقلا  ُنَْحن   : )) ُِّیلَع ع ُِهل  َلاقَف  َِکلذ .  ُتْءاَرَق 

 ( . یبْرُْقلا يِِذلَو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَءا  اوُمَلْعاَو   : ) َۀَیالا ِهِذَه  َتْءاَرَق  ْلَهَف  ُْخیَش ،  ای  یبْرُْقلا  ُنْحَنَف   : )) َلاقَف َِکلذ . 
ْمُکَرِّهَُطی َو  ِْتیَْبلا  َلْهَءا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  امَّنِا   : ) َۀَـیالا ِهِذَـه  َتْءاَرَق  ْلَه  َو  ُْخیَـش ،  ای  یبرُْقلا  ُنْحَنَف   : )) َلاـقَف ع ْمَعَن .  َلاـق : 

(( . ُْخیَش ای  ِةَراهَّطلا  ِۀَیءِاب  ُهّللا  اَنَّصَخ  َنیذَّلا  ِْتیَْبلا  ُلْهَءا  ُنَْحن   : )) یلع ع َلاقَف  َِکلذ .  ُتْءاَرَق  ْدَق  ُْخیَّشلا :  َلاَق  اریِهْطَت . ؟ )

همجرت

ربمغیپ يا  ینعی  35 ؛ )))  . . . ) مکلئسا لق ال   : ) هدومرف لاعتم  دنوادخ  هک  يا  هدید  ار  هیآ  نیا  دومرف :  ترضح  یلب  تفگ :  يا ؟  هدناوخ 
خیـش نآ  دییامن . )) یتسود  منادـناخ  ءابرقا و  هرابرد  هکنآ  رگم  مهاوخ  یمن  يرجا  متلاسر  غالبا  يارب  امـش  زا  نم  هک  وگب  تما  نیا  هب  ! 
نآرق رد  ادـخ  هک  یبرقلا ))  يوذ   )) مییاـم هدوـمرف :  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ما .  هدوـمن  توـالت  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  یلب ،  درک :  ضرع 

هب ار  دوخ  ءابرقا  قح  ام ،  ربمغیپ  يا  ینعی  36 ) ؛ )  ) هقح یبرقلاذ  تآ  و   ) يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایا  خیش !  يا  دومرف :  سپس  تسا  هدومرف 
ماما میتسه .  ربمایپ  ناشیوخ  ام  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ما .  هدرک  تئارق  مه  ار  هیآ  نیا  یلب ،  تفگ :  درم  ریپ  نآ  ناـسرب  ناـشیا 

 ، دیدروآ تسد  هب  یتمینغ  هنوگ  ره  دینادب  ینعی  37 ؛ )))  . . . . ) امنا اوملعاو   : ) يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  خیش  يا  هک  داد  همادا  مالّسلا  هیلع 
هیلع داجـس  ماـما  ما .  هدـناوخ  زین  ار  هیآ  نـیا  يرآ ،  تـفگ :  درم  ریپ  تـسا . )  یبرقلا  يوذ  يارب  ربماـیپ و  يارب  ادـخ و  يارب  نآ  سمخ 

 : دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  يا  هدـناوخ  ار  ریهطت  هیآ  اـیآ  دوـمرف :  ماـما  سپـس  میتـسه .  اـم  یبرقلا ))  يوذ   )) نآ دوـمرف :  مالّـسلا 
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درادب هزیکاپ  دیاش  دیاب و  هکنانچ  ار  امش  دیادزب و  ار  يدیلپ  ره  تیب  لها  امـش  زا  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  ینعی  38 ؛ )))  . . . . ) دیریامنا )
 . ریهطت هیآ  لوزن  هب  ار  ام  داد  صیصخت  ادخ  هک  تیب  لها  نآ  مییام  دومرف :  ماما  ما  هدرک  توالت  زین  ار  هیآ  نیا  تفگ :  درمریپ  . 

(31) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِْریَغ ْنِم  ْمُه  ُنْحََنل  ّانا  ِهّللاَت   : )) ِْنیَـسُْحلا ع ُْنب  ُِّیلَع  َلاقَف  ْمُه ! ؟  ْمُکَّنا  ِهّللاَت  َلاَق :  َو  ِِهب ،  َمَّلَکَت  ام  یلَع  امِدان  اتِکاس  ُخـْیَّشلا  َیَِقب  يواّرلا :  َلاَـق 
ّینا َّمُهّللءا  َلاق :  َو  ِءاـمَّسلا  َیلا  ُهَسْءاَر  َعَفَر  َُّمث  ُهَتَماـمِع ،  یمَر  َو  ُخـْیَّشلا  یَکَبَف  َلاـق :  ْمُه . )) ُنْحََنل  اـّنا  ِهّللا ص  ِلوُسَر  انِّدَـج  ِّقَح  َو  ٍّکَـش ، 

َْتنَءا َو  َْکیَلَع  ُهّللا  َباَت  َْتُبت  ْنا  ْمَعَن ،   : )) َُهل َلاقَف  ٍۀـَبَْوت ؟  ْنِم  یل  ْلَه  َلاق :  َُّمث  ِْسنْـالاَو .  ِّنِْجلا  َنِم  ٍدَّمَُحم ص  ِلآ  ِّوُدَـع  ْنِم  َکـَْیِلا  ُءَْربَءا 
ْنَم َو  ُهُؤاِسن  َو  ِْنیَـسُْحلا ع  ُلَقَث  َلِخْدُءا  َُّمث  يواّرلا :  َلاَق  َِلتُقَف .  ِِهب  َرَمَءاَف  ِخـْیَّشلا ،  ُثیِدَـح  َۀَـیِواعُم  َْنب  َدـیزَی  َغَلَبَف  ُِبئات .  انَءا  َلاقَف :  انَعَم . ))

 . ِلابِْحلا یف  َنُونَّرَقُم  ْمُه  َو  َدیزَی ،  یلَع  ِِهلْهَءا  ْنِم  َفَّلََخت 

همجرت

زا تشگ و  نامیشپ  دوخ  ياه  هتفگ  زا  تسبورف و  راتفگ  زا  نابز  مانالا  ریخ  دنزرف  زا  مالک  نیا  عامتـسا  زا  سپ  درمریپ  نآ  دیوگ :  يوار 
هیلع نیدـباعلا  نیز  ماما  دـیتسه ! ؟  لوسر  ترـضح  تیب  لها  نامه  امـش  ایآ  هک  داد  دـنگوس  ار  ترـضح  نآ  بجحت ،  تفگـش و  يور 

ام دج  قح  هب  تسین و  يا  ههبـش  کش و  چیه  لاجم  صوصخ  نیا  رد  میربمایپ و  تیب  لها  نامه  ام  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  مالّـسلا 
شنامـشچ زا  کـشا  تشگ  علطم  لاـح  تقیقح  زا  نوچ  درمریپ  ءاـیبنالا  متاـخ  تیب  لـها  مییاـم  هک  دـنگوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

نآ زا  مرازیب  نم  ادنوادخ !  تفگ :  دومن و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  رـس  تخادنا و  نیمز  رب  تشادرب و  رـس  زا  ار  همامع  دیدرگ و  يراج 
 : دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دش ؟  یم  لوبق  نم  هبوت  ایآ  دومن :  ضرع  سپس  سنا  هچ  دشاب و  نج  زا  هچ  تسا  دمحم  لآ  نمشد  هک  یـسک 

هبوت شیوخ  رادرک  زا  نم  دومن :  ضرع  درمریپ  نآ  دوب  یهاوخ  اـم  اـب  ترخآ  رد  وت  ددریذـپ و  یم  ار  وت  هبوـت  ادـخ  ییاـمن ،  هب  وـت  رگا 
نینزان رـس  دندناسر .  لتق  هب  ار  درمریپ  نآ  دومن  مکح  دیـسر ،  ۀـیواهلا -  امهیلع  هیواعم -  نبدـیزی  هب  ربخ  نیا  نوچ  مدـش  مدان  مدرک و 

ماما نآ  ناکدوک  نانز و  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینزان  رـس  نآ ،  زا  دعب  دیوگ :  يوار  دـیزی  سلجم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
سلجم دراو  تلاح  نآ  اب  نوچ  دندوب و  هتسب  نامسیر  کی  هب  ار  ناشیا  همه  هک  یتئیه  هب  دندرب  نید  یب  دیزی  سلجم  هب  نیبم ، 

(32) یبرع نتم 

یبرع نتم 

یلَع انآَر  َْول  ِهّللا ص  ِلوُسَِرب  َکُّنَظ  ام  ُدیزَی ،  ای  ُهّللا  َكُدِْـشنُءا   : )) ِْنیَـسُْحلا ع ُْنب  ُِّیلَع  َُهل  َلاق  ِلاْحلا  َْکِلت  یلَع  ْمُه  َو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اوُفَقَو  اّمَلَف 
ُْنب ُِّیلَع  ُهآرَف  ِْهَیلا ،  َنْرُْظنَی  الَِئل  ُهَْفلَخ  َءاسِّنلا  َسَلْجَءا  َو  ِْهیَدَی ،  َْنَیب  ِْنیَـسُْحلا ع  َْسءاَر  َعَضَو  َُّمث  ْتَعِطُقَف .  ِلابِْحلِاب  ُدیزَی  َرَمَءاَف  ِۀَفِّصلاِهِذه ، ))

ُعَْزفَی ٍنیزَح  ٍتْوَِصب  ْتَدان  َُّمث  ُْهتَّقَـشَف ،  اِهْبیَج  یلا  ْتَوْهَءا  ُْهتَءاَر  اَّمل  اهَّناَف  ُبَْنیَز ،  اّمَءا  َو  اَدبَءا .  َِکلذ  َدـَْعب  َسوُؤُّرلا  ِلُکْءاَی  ْمَلَف  ِْنیَـسُْحلا ع 
 : يواّرلا َلاَق  یفَطْـصُْملا .  ِْتِنب  َْنباَی  ِءاسِّنلا ،  ِةَدِّیَـس  ِءارْهَّزلا  َۀَـمِطاَف  َْنباَـی  ینِم ،  َو  َۀَّکَم  َْنباَـی  ِهّللا ،  ِلوُسَر  َبیبَح  اـی  ُهاْنیَـسُح ،  اـی  َبُولُْقلا : 

َْنیَسُْحلا ع ُبُْدنَت  َدیَزی  ِراد  یف  ْتزناک  ٍمِشاه  یَنب  ْنِم  ُةَءاَْرما  ْتَلَعَج  َُّمث  ُتِکاس .  ُدیزَی  َو  ِسِلْجَْملا ،  یف  ارِضاح  َناک  ْنَم  ُّلُک  ِهّللاَو  ْتَْکبَءاَف 
َلاَق ِءایعِدالا .  ِدالوَءا  َلیتَق  ای  یماتَْیلاو ،  ِلِمارالا  َعِیبَر  ای  ُهادَّمَُحم ،  َْنباَی  ُهاْتَیب ،  ِلْهَءا  َدِّیَـس  ای  هادِّیَـس ،  ای  ُهابیبَح ،  ای  ُهاْنیَـسُح ،  اـی  يداـُنت :  َو 

 . اهَعِمَس ْنَم  ُّلُک  ْتَْکبَءاَف  يواّرلا : 
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همجرت

 ، ربمایپ رگا  وت  نامگ  هب  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دیزی !  يا  دومرف :  مالّسلا  هیلعداجس  ترضح  دنداتـسیا و  شلباقم  رد  دندش  دیزی 
سپس دنتخاس  اهر  بانط  دیق  زا  ار  نیسای  هط و  لآ  دندیرب و  ار  اهنامـسیر  درک  مکح  دیزی  دنک ؟  یم  هچ  دیامن  رادید  تئیه  نیا  هب  ار  ام 
نیسح ماما  رونا  رس  هب  ناشیا  مشچ  ات  داد  ياج  دوخ  رس  تشپ  رد  ار  نانز  تشاذگ و  ور  شیپ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـس  دیزی ، 

رخآ ات  رگید  شارخلد ،  هنحص  نآ  زا  دعب  داتفا و  نینزان  رس  نآ  رب  شمشچ  مالّسلا  هیلع  نیدجاسلادیس  بانج  نکیل  دتفین و  مالّسلا  هیلع 
تدـش زا  دـیدب  ار  دوخ  ردارب  كراـبم  رـس  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نوتاـخ  بنیز  اـما  و  دومرفن .  لواـنت  یتـشوگ  لـالح  هلک  تشوگ  شرمع 

 . دیـشارخار اهلد  شا  هلان  هک  یمـسق  هب  دروآرب  هانیـسحاو . . . .  دایرف  كانمغ  زاوآ  هب  سپـس  دز  كاچ  درب  ناـبیرگ  رد  تسد  یتحاراـن 
رد دنداتفا و  ناغفا  هیرگ و  هب  وا  زوسناج  هلان  زا  دنتـشاد  روضح  دیزی  سلجم  رد  هک  یناسک  نآ  همه  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ :  يوار 

ماما يارب  رایتخا  یب  دوب  دـیزی  هناخ  رد  هک  مشاه  ینب  نانز  زا  یکی  سپ  دوب .  تکاس  تسب و  ورف  راـتفگ  زا  بل  دـیلپ  نآ  دوخ  لاـح  نآ 
زا سک  ره  هک  هتفگ  يوار  هادمحم !  نبای  هاتیب  لها  دیس  ای  هابیبح !  ای  تفگ :  ناغف  هلان و  اب  دنلب  زاوآ  هب  تسیرگب و  مالّسلا  هیلع  نیـسح 

 . درک یم  هیرگ  رایتخا  یب  دینش  یم  ار  نز  نآ  يادص  سلجم  لها  نآ 

(33) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُتُْکنَتَءا ُدیزَی ،  ای  َکَْحیَو  َلاق :  َو  یمَلْسالا  ةَزََرب  ُوبَءا  ِْهیَلَع  َلَْبقَءاَف  ِْنیَـسُْحلا ع .  اَیاَنَث  ِِهب  ْتُْکنَی  َلَعَجَف  َنارُْزیَخ ،  ِبیـضَِقب  ُدیزَی  اعَد  َُّمث  َلاق : 
ِبابَـش ادِّیَـس  اُمْتنَءا  ُلوُقَی :  َو  ِنَسَْحلا ع  ِهیِخَءا  ایانَث  َو  ُهایانَث  ُفُشْرَی  َِّیبَّنلا ص  ُْتیَءاَر  ْدََـقل  ُدَهْـشَءا  َۀَـمِطاف ؟  ِْنبا  ِْنیَـسُْحلا ع  َْرغَث  َِکبیـضَِقب 

َلاق ابْحَس .  َجِرْخَءاَف  ِهِجارْخِاب ،  َرَمَءا  َو  ُدیزَی  َبِضَغَف  يواّرلا :  َلاَق  اریـصَم .  ْتَءاس  َو  َمَّنَهَج  َُهل  َّدَعَءا  َو  ُهَنََعل  َو  امُْکیَِلتاق  ُهّللا  َلَتَق  ِۀَّنَْجلا ،  ِلْهَءا 
َُّمث احَرَف  اوُّلَهَتْـسَو  اوُّلَهَءاَف  ْلَسالا  ِْعقَو  ْنِم  ِجَرْزَْخلا  َعَزَج  اوُدِهَـش  ٍردَِـبب  یخایْـشَءا  َْتَیل  ُلوُقَی :  َو  يْرَعبَّزلا  ِْنبا  ِتاْیبَءِاب  ُلَّثَمَتَی  ُدـیزَی  َلَعَج  َو  : 

ْلَدَتْعاَف ٍردَِبب  ُهاْنلَدَع  َو  ْمِِهتاداس  ْنِم  َمْوَْقلا  اْنلَتَق  ْدَق  ْلَُشت  ُدیزَی ال  ای  اُولاق : 

همجرت

نیا رد  دز .  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دنزرف  كرابم  نادند  هب  بوچ  نآ  اب  ررکم  دـیبلط  نارزیخ  بوچ  نیعل  دـیزی  نیب  نیا  رد 
اب ییامن و  یم  یتراسج  نینچ  تارج  هچ  هب  دـیزی !  يا  وت  رب  ياو  تفگ :  دومن و  ینمرا ،  زا  رتدـب  نآ  هب  باطخ  یملـسا  هزرب  وبا  ماگنه 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  مدید  دوخ  مشچ  هب  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  ینز ؟  یم  رهطا  همطاف  دنزرف  نیـسح  نادند  رهوگ  هب  بوچ ، 
تـشهب لها  ناناوج  رورـس  دیـس و  رفن  ود  امـش  ادیـس )) . . .  امتنا   : )) دومرف یم  دیـسوب و  یم  ار  نسح  نسح و  ياـیانث  ياهادـند  هلآ  و 

دیزی سپ  دیوگ :  ياور  تسا .  یهاگیاج  دب  هک  داب  منهج  ناشیا  هاگیاج  ار و  اهنآ  دنک  تنعل  ار و  امـش  ناگدنـشک  شکب  ادخ  دیتسه ، 
دندومن نوریب  ناشک  ناشک  ار  وا  ماگنه  نیا  رد  دننکفا .  نوریب  شـسلجم  زا  ار  هزربوبا ))   )) هک داد  مکح  دمآ و  مشخ  هب  نانخـس  نیا  زا 

همان حتف  ناونع  هب  دـحا  گنج  رد  ناناملـسم  تسکـش  ماگنه  رد  هک  ار  يرعبز  نبا  تایبا  هب  لیثمت  ماقم  رد  نوعلم  دـیزی  هک  تفگ  يوار 
يا ینعی  ردبب ؛ )) . . . .  یخایشا  تیل   : )) تشاد همزمز  منرت و  یمه  دوب ،  هدومن  ءاشنا  هکم  رد  نایفـس  وبا  باحـصا  شیرق و  رافک  يارب 

دـندوب و رـضاح  اجنیا  رد  هریغ )  لهجوبا و  دـیلو ،  هبیـش ،  هبتع ،  دـننام   ) دـندش هتـشک  ردـب  گنج  رد  هک  شیرق  زا  موق  ناـگرزب  شاـک 
نیا ندید  زا  ات  دنا ،  هدمآ  ناغفا  عزج و  هب  شیرق  ياهریـشمش  زا  دـندوب ،  هللا  لوسر  روای  هک  جرزخ  هفئاط  هنوگچ  دـندرک  یم  هدـهاشم 

هدنشخرد يدنسرخ ،  رورس و  تدش  زا  ناشیاهتروص  دنیامن و  دنلب  يداش  هب  اهادص  هنحص ، 
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(34) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُبَْنیَز ْتَماقَف  يواّرلا :  َلاَق  ْلَعَف  َناک  ام  َدَـمْحَءا  یَنب  نِم  ْمِقَْتنَءا  َْمل  ْنا  َفِدـْنِخ  ْنِم  ُتَْسل  ْلََزن  ٌیْحَو  َو ال  َءاج  رَبَخ  الَف  ِْکلُْملِاب  ُمِشاه  ْتَبَِعل 
َنیِذَّلا ُۀَِبقاع  َناک  َُّمث   : ) ُلوُقَی َِکلذَک  ُهّللا  َقَدَص  َنیعَمْجَءا ،  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهّللا  یَّلَـص  َو  َنیَملاْعلا .  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلءا  َْتلاق :  َو  ِیلَع  ُۀَْـنبا 
ِءامَّسلا َقافآ  َو  ِضْرالا  َراَْطقَءا  اـْنیَلَع  َتْذَـخَءا  ُْثیَح  ُدـیزَی -  اـی  َْتنَنَظَءا  َنُؤِزْهَتْـسَی . ) اـِهب  اُوناـک  َو  ِهّللا  ِتاـیِآب  اُوبَّذَـک  ْنَءا  ياوُّسلا  اُؤاـسَءا 

َکِْفنَءِاب َتْخَمَشَف  ُهَْدنِع ! !  َكِرَطَخ  َمیظَِعل  َِکلذ  َّنَءا  َو  ًۀَمارَک ! !  ِْهیَلَع  َِکب  َو  اناوَه ،  ِهّللا  یَلَع  اِنب  َّنَءا  ِءامالا -  ُقاُست  امَک  ُقاُسن  انْحَبْـصَءاَف 
َرُومالاَو ًۀَقِسْوَتْسُم ،  ََکل  اْینُّدلا  َْتیَءاَر  َنیح  ارورْسَم ،  َنالْذَج  َکِفْطَع ،  یف  َتْرَظَن  َو 

همجرت

 ( . تسا دیزی  دوخ  راعشا  زا  تیب  نیا   . ) یتفرگ مشاه  ینب  زا  ماقتنا  يدومن و  لمع  نینچ  نیا  هک  دابم  لش  تتـسد  دیزی  دنیوگب م  دوش و 
ینب دومنن .  یتدایز  دحا  گنج  رب  ردـب  گنج  میتشاد و  ربارب  ردـب  هلماعم  اب  ار  هلماعم  نیا  میتشک و  دـحا  گنج  رد  ار  جرزخ  ناگرزب  ام 

تسا تتراسج  مشاه  ینب  زا  رفاک  نآ  دارم   ) دوبن یتقیقح  ار  یحو  لوزن  دندرک ؛  هناهب  ار  مالسا  دنتشاد و  تنطلس  ياوه  بعل ،  هب  مشاه 
ار ردب  ناگتـشک  نوخ  ماقتنا  راتخم  دمحا  دالوا  زا  رگآ  یمدوبن  فدنخ  لسن  زا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  تبـسن 
اپ رب  مالّـسلا  هیلع  يربـک  بنیز  ماـگنه  نآ  رد  دـیوگ :  يوار  دـیزی  سلجمرد  مالّـسلا  هیلع  يربـک  بنیز  ینارنخـس  ( 39  . ) مدیـشک یمن 

؛ )) . . . .  هللادمحلا  : )) دومرف ادا  تسا ،  ناقیا  خاک  نیزم  شنایب  فیاطل  نامیا و  قیاقد  سسوم  شتاکن  قیاقد  هک  ار  هبطخ  نیا  تساخ و 
دمحا رب  دودـحمان  دورد  داد و  شرورپ  دوجو ،  راونا  هشا  لوبق  هب  ار  يوسام  تارذ  هک  تسازـس  ار  یهلا  سدـقم  تاذ  ساـیق  یب  ساـپس 

 . . . ناک مث   : ) دومرف راکذت  نینچ  شراثآ  زجعم  باتک  رد  راتفگ  تسار  دنوادخ  داب .  وا  راهطا  لآ  رب  دورد  راگدرورپ و  لوسر  دومحم 
دنتفرگ هرخسم  هب  ار  نآ  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دیسر  ییاج  هب  دندش  بکترم  لامعا د  هک  یناسک  ماجنارس  سپـس  40 ؛ ) ()
مکحم نامیور  رب  ار  هراچ  هار  یتفرگ و  گنت  تخـس  ام  رب  ار  نامـسآ  قافآ  نیمز و  راطقا  نوچ  هک  يدرب  ناـمگ  نینچ  اـیآ  دـیزی !  يا  ! 

ناریسا دننام  هک  دیسر  اجنیا  هب  نآ  ماجنا  رس  هک  يوحن  هب  یتشاد  هتسب 

(35) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ٌْریَخ ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَءا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  َو ال   : ) َّلَج َو  َّزَع  ِهّللا  َلْوَق  َتیـسَنَءا  الْهَم ،  الْهَمَف  اُنناْطلُـس ،  َو  انُْکُلم  ََکل  افَـص  َنیح  َو  ًۀَقِـسَّتُم ، 
ِتاَنب َکَقوُس  َو  َکَئاما  َو  َكَِرئارَح  َكُریدَْـخت  ِءاقَلُّطلا  َْنباَـی  ِلْدَْـعلا  َنِمَءا  ٌنیِهُم . ) ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  اـْمثِإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  اـمَّنِإ  ْمِهِـسُْفنَءِال 

َو ِلِزانَْملا  ُلْهَءا  َّنُُهفِرْـشَتْسَی  َو  ٍدََلب ،  یلا  ٍدََـلب  ْنِم  ُءادـْعالا  َّنِِهب  ودَْـحت  َّنُهَهوُجُو ،  َْتیَدـْبَءا  َو  َّنُهَرُوتُـس ،  َتْکَتَه  ْدَـق  ایابَـس ! ؟  ِهّللا  ِلوُسَر 
َْفیَک َو  ُّیِمَح .  َّنِِهتاـمَح  ْنِم  ـال  َو  ٍُِّّیلَو ،  َّنِِهلاـجِر  ْنِم  َّنُهَعَم  َْسَیل  ُفیرَّشلاَو ،  ُِّینَّدـلاَو  ُدـیعَْبلاَو ،  ُبیرَْقلا  َّنُهَهوُجُو  ُحَّفَـصَتَی  َو  ِلـِقانَْملا ، 

اْنَیلا َرَظَن  ْنَم  ِْتیَْبلا  َلْهَءا  انِـضُْغب  یف  ُءاْطبَتْـسَی  َْفیَک ال  َو  ِءادَـهُّشلا ! ؟  ِءامِدـِب  ُهُمَْحل  َتَبَن  َو  ِءاـیِکْزالا ،  َداـبْکَءا  ُهُوف  َظََـفل  ْنَم  ُۀَـبَقاُرم  یَجتُْرت 
 : ٍمِظْعَتْسَم َو ال  ٍمِّثَءاَتُم  َْریَغ  ُلوُقَت  َُّمث  ِناغْضالاَو ! ؟  ِنَحالا  َو  ِنآنَّشلاَو  ِفَنَّشلِاب 

همجرت
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غامد لطاب  لایخ  نیدب  دوب ! ؟  دهاوخ  وت  تمارک  تزع و  ام و  تلذم  يراوخ و  بجوم  ادـخ  دزن  رد  يدـناشک ،  راید  هب  راید  ار  ام  رافک 
کنیا هک  يدـنکفا  ینیب  دوخ  بجع و  رظن  تناـماد  هب  ناربکتم  دـننام  یتخادرپ و  یناـمداش  راـهظا  هب  يدیـشک و  ـالاب  ار  ربـکت  توخن و 

هب وت  هک  تسا  لوسر  هداوناخ  ام  هقح  تنطلس  هک  تسا  نیا  هن  رگم  يرادنپ ،  یم  مظنم  ار  روما  هتسب و  شیوخ  دارم  هب  ار  راگزور  تسد 
نایـسن رطاخ  زا  ار  ناخبـس  ترـضح  ناعذالا  بجاو  نامرف  يآ و  دوخ  هب  شاب و  مارآ  کنیا  يدومن ! ؟  دوخ  هصلاـخ  ار  نآ  متـس  ملظ و 

 ، میهد یم  تلهم  نانآ  هب  رگا  دننکن  روصت  دنتفرگ ) شیپ  نایغط  هار  و   ) دندش رفاک  هک  اهنآ  41 ؛ )  . . . . () نبسحی و ال   ) هدومرف هک  امنم 
وچ يریـسا  يا  هدننک  راوخ  باذع  اهنآ ،  يارب  دنیازفیب و  دخ  ناهانگ  رب  هکنیا  يارب  طقف  میهد  یم  تلهم  نانآ  هب  ام  تسا !  ناشدوس  هب 
زا يراد و  مرتحم  تزع  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  ناکزینک  نانز و  هک  تسا  يرتسگداد  تلادـع و  وت  ياعدا  کنیا  دومن ؛  ناشدازآ  ناـمالغ 
ولج رد  ینادرگب و  رهـش  رد  ناریـسا  دـننام  دـنرادن  ببـسانم  شـشوپ  هک  یلاـح  رد  ار  ربمغیپ  نارتـخد  یلو )   ) ییاـمن روتـسم  ناـمرحمان 

دنرگنب ادخ  لوسر  نادناخ  هب  يزیمآ  تناها  نامشچ  اب  فیرشو  تسپ  کیدزن و  رود و  مدرم  و  يراذگب ! ؟  اشامت  هب  نامرحمان  ناگدید 
هک تشاد  یهورگ  زا  تیاعر  دـیما  ناوت  یم  هنوگچ  دنـشاب  اهنآ  تیامح  ورایات و  یتشاذـگن  یقاب  ار  یـسک  نانآ  نادرم  زا  هک  یلاح  رد 

ناکاپ رگج  ياه  هراپ 

(36) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َْفیَک ال َو  َِکتَرَـصْحِِمب .  اُهتُْکنَت  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَءا  ِبابَـش  ِدِّیَـس  ِهّللا  ِْدبَع  یبَءا  ایانَث  یلَع  ایِحَْتنُم  ْلَُشت  ُدـیزَی ال  ای  اُولاق :  َُّمث  اَحرَف  اوُّلَهَتْـسَو  اوُّلَهال 
ُِفتْهَت َو  ِِبلَّطُْملاِْدبَع ! ؟  ِلآ  ْنِم  ِضْرالا  ِموُُجن  َو  ٍدَّمَُحم ص  ِۀَّیِّرُذ  َءامِد  َِکتَقارِاب  َۀَفاَّشلا  َْتلَـصْءاَتْساَو  َۀَحْرَْقلا ،  َتْءاَکَن  ْدَق  َو  َِکلذ ،  ُلوُقَت 
َْتلَعَف ام  َْتلَعَف  َو  َْتُلق  ام  َْتُلق  ْنُکَت  َْمل  َو  َتْمُِکب  َو  َْتِللُش  َکَّنَءا  َّنَّدَوََتل  َو  ْمُهَدِرْوَم ،  اکیشَو  َّنَدِرَتَلَف  ْمِهیداُنت !  َکَّنَءا  َتْمَعَز  َکِخایْـشَءِاب ، 

ّالا َتْزَزَح  و ال  َكَْدلِج ،  الا  َْتیَرَف  ام  ِهّللاَوَف  انَتامُح .  َلَتَق  َو  اِنئامَد  َکَفَـس  ْنَِمب  َکَبَـضَغ  ُْللْحا  َو  انْمَلَظ ،  ْنَّمِم  ْمِقَْتناَو  انِّقَِحب ،  ْذُخ  َّمُهّللءا  . 
ُهّللا ُعَمْجَی  ُْثیَح  َو  ِِهتَمُْحل ،  َو  ِِهتَْرتِع  یف  ِِهتَمْرُح  ْنِم  َتْکَهَْتناَو  ِِهتَّیِّرُذ ،  ِءامِد  ِکْفَـس  ْنِم  َْتلَّمََحت  اِمب  ِهّللا ص  ِلوُسَر  یلَع  َّنَدِرََتل  َو  ْکَـمَْحل . 

ْمُهَثْعَش ُُّملَیَو  ْمُهَلْمَش 

همجرت

هیلع هللا  یلـص  لوسر  تیب  لها  ام  تاودعو  ضغب  رد  هنوگچ  و  هدییور !  نادیهـش  نوخ  زا  ناشیاه  نت  تشوگ  هتخیرورف و  اهنآ  ناهد  زا 
دوخ پوچ  اب  وت  کنیا  هتـسیرگن و  ام  يوس  هب  هنیک  دسح و  هدید  هب  ینمـشد و  مشچ  هب  هشیمه  هک  سک  نآ  دومن  دـناوت  یهاتوک  هلآ  و 
یم میظع  ار  عینش  رما  نیا  هن  يرمش و  يزیچ  هب  ار  هانگ  نیا  هن  يراد و  یم  هدرزآ  ار  تنج  لها  بابش  دیـس  هللادبع  یبا  يایانث  ياهنادند 

 ، دـیزی يا  هک  يدـنتفگب  يداـش  يور  زا  دـندوب  رگا   )) هک ییوگ  یمه  يراد و  تاـهابم  دوخ  ناردـپ  هب  وت  کـنیا  دـیزی !  يا  يرادـنپ ! 
ناناوج رورـس  دیـس و  كرابم  ياهنادند  رب  بوچ  رورغ  ربکت و  اب  مه  کنیا  يدیـشک )) !  مشاه  ینب  زا  ماقتنا  نینچ  هک  دابم  لش  تتـسد 
نامدود خیب  يدرک و  هزات  ار  اهلد  مخز  یتخیرب و  راتخم  لوسر  ۀیرذ  نوخ  هک  یلاح  رد  ینارن  نخـس  نینچ  هنوگچ  ینز  یم  تشهب  لها 

رب ادص  یمه  دوخ  رفاک  ناردپ  هب  یتخاس و  نیگدنز  دندوب ،  نیمز  يور  ناگراتـس  هک  بلطملادـبع  لآ  نوخ  زا  ار  نیمز  يدـنک و  رب  ار 
یم وزرآ  اجنآ  رد  تفاتـش و  یهاوخ  منهج )  رد   ) ناشیا هاگمارآ  هب  ناباتـش  هک  يراد  بلط  نیا  رب  ار  ناـشیا  هک  تناـمگ  هب  يروآ ،  یم 

زا ار  اـم  قح  دـنوادخ !  يدوـب  يدرواـین  ياـج  هب  ار  یندرکاـن  هتفگن و  ار  ینتفگاـن  اـت  يدوـب  لـال  تناـبز  لـش و  تسد  شاـک  هک  ینک 
اب هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیزی !  يا  دنتـشکب .  ار  ام  نارای  دـنتخیر و  ار  ام  نوخ  اریز  دروآ ؛  دورف  ناشیارب  ار  بضغ  ریگرب و  ام  ناراکمتس 
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هب تمایق  يادرف  رد  و  يدومن !  هراپ  ار  شیوخ  ندب  تشوگ  يدیرد و  ار  دوخ  تسوپ  میظع ،  تیانج  نیا 

(37) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ٍدَّمَحُِمب ص َو  امِکاح ،  ِهّللِاب  َُکبْـسَح  َو  َنُوقَزُِری . ) ْمِهِّبَر  َْدنِع  ُءایْحَءا  َْلب  اتاْومَءا  ِهّللا  ِلِیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَـسَْحت  َو ال   : ) ْمِهِّقَِحب ُذُخْءاَی  َو 
ُفَعْـضَءا َو  اناکَم  ُّرَـش  ُمُکُّیَءا  َو  الَدـَب  َنیِملاّظِلل  َْسِئب  َنیِملْـسُْملا .  ِباَقِر  ْنِم  َکَنَّکَم  َو  ََکل  َلَّوَس  ْنَم  ُمَْلعَیَـس  َو  اریهَظ .  َلیئَْربَِجب  َو  امیـصَخ 

يْربُع ُنُویُْعلا  ِنِکل  َکَخیبَْوت ،  ُِرثْکَتْسَءا  َو  َکَعیْرقَت ،  ُمِظْعَتْسَءا  َو  َكَرْدَق ،  ُرِغْـصَتْسال  ّینءا  َکَتَبَطاُخم ،  یهاوَّدلا  َّیَلَع  ْتَّرَج  ِْنَئل  َو  اْدنُج . 
ُهاْوفالا َو  اِنئامِد ،  ْنِم  ُفِْطنَت  يدـْیالا  ِهِذـهَف  ِءاقَلُّطلا .  ِناَْطیَّشلا  ِبْزِِحب  ِءابَجُّنلا  ِهّللا  ِبْزِح  ِْلتَِقل  ِبَجَْعلا  ُّلُک  ُبَجَْعلاَف  ـالَءا  يّرَح .  ُروُدُّصلاَو  ، 

ُلِساوَْعلا اَُهباْتنَت  یکاوَّزلا  ُرِهاَوَّطلا  ُثَثُْجلا  َْکِلت  َو  انِموُُحل .  ْنِم  ُبَّلَحَتَت 

همجرت

رب هتـسکش و  ار  وا  ترتع  تمرحو  هدیـشک  شود  رب  ار  ربماسپ  هیرذ  نتـشک  هانگراب  هک  یلاـح  رد  ییاـیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  دزن 
هب ار  ناشیا  راک  دزاس و  عمج  ار  لوسر  لا  هدنکارپ ،  لجوزع  ادخ  هک  ماقم  نآ  رد  نانآ  رب  هدومن و  متـس  دـندوب  لوسر  نت  هراپ  هک  نانآ 
هک یناسک  ربم  نامگ  زگره  42 ؛ ))))  . . . ) نبـسحت الو   : )) دومرف لاعتم  دـنوادخ  هک  دریگب  ناراکمتـس  زا  ار  ناشیا  قح  دروآ و  حالص 

رادقم نیمه  وت  يارب  دیزی !  يا  دنوش .  یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  نانآ  هکلب  دـنناگدرم  دـندش ،  هتـشک  ادـخ  هار  رد 
دننام ینابیتشپ  ار  ام  هک  روطنامه  يراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  وچ  ینمـشد  ادـخ و  وچ  یمکاح  هک  تسا  یفاک  یتخبدـب 

ناناملـسم ندرگ  رب  دـنتخادنا و  تنطلـس  ساسا  ماکحتـسا  لایخ  هب  ار  وت  هک  تنامیا  یب  نارای  هیواعم و  يدوز  هب  تسا .  یفاک  لیئربج ، 
ناراکمتس امـش  هک  تسناد  دنهاوخ  نینچمه  تسا و  یتشاداپ  ضوع و  دب  خزود  شتآ  ار  ناراکمتـس  هک  دیمهف  دنهاوخ  دندومن ،  راوس 

نود خرچ  زا  هدراو  ياه  تبیـصم  هچ  رگا  دوب .  دهاوخ  رتمک  رت و  فیعـض  شناروای  رتدب و  شهاگیاج  کیمادک  ناگدـید ،  متـس  ام  ای 
مراذگن يردق  وت  ياب  نم  همه  نیا  اب  یلو  میوگ  نخس  یسکان  وت  وچ  اب  هک  دیناسر  ییاج  هب  ارم  راک 

(38) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َیلاَف ِدیبَْعِلل .  ٍمّالَِظب  َکُّبر  ام  َو  َكادَی ،  ْتَمَّدَق  ام  ّالا  ُدَِجت  َنیح ال  امَْرغُم ،  اکیشَو  انُدِجَِتل  امَنْغَم  انَتْذَخَّتا  ِِنَئل  َو  ِلِعارَْفلا .  ُتاهَّمُءا  اهُرِفْعَت  َو 
َو ال انَیْحَو ،  ُتیُمت  َو ال  انَرْکِذ ،  َّنَوُحْمَت  ِهّللا ال  َوَف  ْكَدـْهَج ،  ْبِصاـن  َو  َکَیْعَـس ،  َعْساَو  َكَدـْیَک ،  ْدِـکَف  ُلَّوَعُْملا .  ِْهیَلَع  َو  یکَتْْـشُْملا ،  ِهّللا 

ّالءا ِدانُْملا :  يِداُنی  َمْوَی  ادَدـَب ،  ّالا  َکُعْمَج  َو  ادَدَـع ،  ّالا  َکُماّیَءا  َو  ادَـنَف ،  ّالا  َُکیْءاَر  ْلَه  َو  اهَراع .  َْکنَع  ُضَحَْرت  َو ال  انَدَـمَءا ،  ُكِرْدـُت 
ُمَُهل َلِمُْکی  ْنَءا  َهّللا  ُلَءاْسَن  َو  ِۀَـمْحَّرلاَو .  ِةَداهَّشلِاب  اـنِرِخال  َو  ِةَرِفْغَْملاَو ،  ِةَداـعَّسلِاب  اـِنلَّوال  َمَتَخ  يذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَف  َنیِملاّـظلا .  یَلَع  ِهّللا  ُۀَـنَْعل 

 : ُهّللا ُهَنََعل  ُدیزَی -  َلاقَف  لیکَْولا .  َمَِعن  َو  ُهّللا  اُنبْسَح  َو  ُدُودَو ،  ُمیحَر  ُهَّنا  َۀَفالِْخلا ،  اْنیَلَع  َنِسُْحی  َو  َدیزَْملا ،  ْمَُهل  َبِجُوی  َو  َباوَّثلا ، 

همجرت

هک تسا  تفگش  ياج  رایسب  هچ  تسا ؛  نایرب  تبیصم  غاد  زا  هنیـس  نایرگ و  هدید  هک  منک  هچ  میامن ؛  ناوارف  ار  وت  خیبوت  شهوکن و  و 
زا هک  بیجنان  ناطیش  رکشل  تسد  هب  بیجن  نامدرم  ادخ و  بزح  هک  تسا  بیجنان  ناطیـش  رکـشل  تسد  هب  بیجن  نامدرم  ادخ و  بزح 
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داسجا کنیا  نازیوآ  ناتنادند  نب  زا  ام  تشوگ  تسا و  نازیر  امش  ناتـسد  زا  ام  نوخ  کنیا  دنوش  دیهـش  دنناگدش ،  دازآ  ءاقلط و  هرمز 
زورما رگا  سپ  تسارحـص  ناگدـنرد  نابایب و  ناگرگ  ناشیا  راوز  هک  هداتفا  نابایب  رد  كالولدیـس  ياهلگ  ون  نادیهـش و  كاـپو  هرهاـط 
ینیبن هک  تسا  نیـسپ  زاب  زور  رد  نا  يدربن و  يزیچ  نارـسخ  تمارغ و  زجب  هک  تفای  یهاوخ  دـیوز  هب  يدرمـش ،  تمینغ  ار  اـم  تراـسا 

هیکت و یلاعت و  يادخ  يوس  هب  نمتیاکش  تسین و  راکمتـس  دوخ  ناگدنب  رب  راگدرورپ  يا و  هداتـسرف  شیپ  دخ  هک  ار  یلمع  يازج  زجب 
ادـخ هب  اما  ربراـک  هبارتدـهجو  ناـسر  ماـجنا  هب  ار  دوخ  شـشوک  ناـیاپ و  هب  ار  شیوخ  هیح  رکم و  وت  دـیزی !  يا  تسوا .  رب  نم  داـمتعا 

دیسر و یهاوخن  ام  یلاع  تمه  درگ  هب  یباین و  تردق  یحو  رون  یشوماخ  رب  وتـشادرب  یناوتن  راگزور  هحفـص  زا  زا  ار  ام  مان  هک  دنگوس 
كدـنا و رگم  تیناگدـنز  راگزور  تفارخ و  یتسـس و  الا  تسین  تا  هشیدـناو  يار  لاح  تسـشورف  یهاوخن  دوخ  زاار  گنن  نیا  يدـیلپ 
ار لاعتم  ادخ  رم  دمح  تسار و  ناراکمتـس  رم  ادخ  تنعل  هک  دنک  ادـن  يدانم  هک  زور  نآ  یگدـنکارپ ،  رگم  تسین  تنطلـس  ثاثا  عمج 

نینچ هلا  ترضح  زا  دومن و  متخ  تمحر  تداهش و  هب  ار  نآ  رخآ  ترفغم و  تداعس و  هب  ارام  راک  لوا  هک 

(39) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِْبلَک ْنِم  ْذِخَّتَت  ال  اُولاقَف :  ْمِِهب .  ُعَنْصَی  امیف  ِماّشلا  َلْهَءا  َراشَتْسا  َُّمث  يواّرلا :  َلاَق  ِِحئاوَّنلا  یَلَع  َتْوَْملا  َنَوْهَءا  ام  ِِحئاوَص  ْنِم  ُدَمُْحت  ًۀَْحیَص  ای 
ِْنیَسُْحلا ِۀَْنبا  َۀَمِطاف  یلا  ِماّشلا  ِلْهَءا  ْنِم  ُلُجَر  َرَظَن  َو  ْمِِهب .  ُهْعَنْصاَف  ْمِِهب  ُعَنْصَی  ُلوُسَّرلا  َناک  ام  ْرُْظنُءا  ٍریـَشب :  ُْنب  ُنامْعُّنلا  َُهل  َلاقَف  اوْرَج .  ٍءوُس 

ُۀَمارَک َو ال  ال ،  ُبَْنیَز :  َْتلاقَف  ُمَدْخَتْـسُءاَو ؟  ُتِْمْتیُءا  ُهاتَّمَع  ای  اِهتَّمَِعل :  ُۀَـمِطاف  َْتلاقَف  ُۀَـیِراْجلا .  ِهِذـه  یل  ْبَه  َنینِم  ؤْملاَریِمَءا  ای  َلاقَف :  ع . 
 : ُدیزَی َُهل  َلاقَف  ُۀَیِراْجلا ؟  ِهِذه  ْنَم  ُّیِماّشلا :  َلاقَف  ِقِساْفلا .  اَذِهل 

همجرت

شترضح اریز  دشاب ؛  هفیلخ  وکین  ناشیا  ناگدنام  زاب  ربو  دیامرف  اطع  رجا  ار  دیزم  لماک و  باوث  ار  الب  تشد  نادیهش  هک  مراد  تلئـسم 
هب مالّسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  نت  هراپ  هبطخ  نوچ  هصالخ ،  ( . 44 ((() 43  . . . ) هللا انبسح   ) تسا و میرک  دود و  شـسدقا و  تاذ  میحر و 

ترـضح نت  هراپ  هبطخ  نوچ  هصالخ ،  دناوخب :  ار  رعـش  نیا  شابوا  کبـس  رب  هکنآ  زج  دیوگ  تسناوتن  نخـس  دیلپ  دیزی  دیـسر ،  ماجنا 
هلان اسب  ۀحیـص ؛ )) . . .  ای   : )) دناوخب ار  رعـش  نیا  شابوا  کبـس  رب  هکنا  زج  دیوگ  تسناوتن  نخـس  دـیلپ  دـیزی  دیـسر ،  ماجنا  هب  ارهز ع 

 : دـیوگ يوار  دـنلان .  یم  تبیـصم  درد  زا  هک  ینانز  رب  ندرم  تسا  ناسآ  لهـس و  هچ  تسا و  هتـسیاش  ناسک ،  دزن  هب  هک  رادـغاد  ناـنز 
نآ دـیامن ؟  راتفر  هنوگچ  ناشیا  اب  دراد و  كولـس  ناسچ  ناریـسا  هب  تبـسن  هک  دروآ  نایم  رد  تروشم  ماـش  لـها  اـب  دـینع  دـیزی  سپس 

 ، دیاشن نآ  رکذ  هک  ینخـس  هب  دندومن  تیب  لها  لتق  هب  هراشا  دـندرک و  تنایخ  تروشم  رد  دـنتفگ و  یتشز  هب  نخـس  ساپـسان  ياهگس 
ناشیا اب  مسق  هچ  دوب  یم  راگزور  نیا  رد  راتخم  دمحا  رگا  هک  نک  هشیدنا  دیزی !  يا  تفگ :  دنار  نخـس  قدص  هب  ریـشب  نب  نامعن  یلو 

 ، داتفا نیسح ع  تنب  همطاف  هب  شرظن  نایماش  زا  يدرم  دیزی  سلجم  رد  یماش  درم  ناتساد  امن .  ار  راتفر  نامه  وت  نونکا  دومن ،  یم  راتفر 
 - ناریـسا هاـنپ  نآ  يربـک -  بنیز  هب  ور  همرکم  همطاـف  شخبب .  نم  هب  ار  كزینک  نیا  ناـنموم !  ریما  يا  تفگ :  دـیزی  هب  ماـگنه  نیا  رد 
راد هدوسآ  رطاخ  دومرف :  هداد  یلـست  وا  هب  يربک  بنیز  دنراد !  عمط  نم  رد  يراذگتمدخ  هب  هک  دوبن  سب  ارم  یمیتی  همع !  يا  هک  دروآ 

نیا يارب  يرما  نینچ  هک 

(40  ) یبرع نتم 
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یبرع نتم 

َلاَقَف ْمَعَن .  َلاق :  ٍِبلاط ! ؟  یبَءا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  َۀَمِطاف ع  ُْنب  ُْنیَسُْحلَءا  ُّیَماّشلا :  َلاَقَف  ٍِّیلَع .  ُۀَْنبا  ُبَْنیَز  اُهتَّمَع  َْکِلت  َو  ِْنیَسُْحلا ،  ِۀَْنبا  ُۀَمِطاف  ِهِذه 
ْمِِهب َکَّنَقِْحلال  ِهّللاَو  ُدیزَی :  َلاقَف  ِموُّرلا .  ُْیبَس  ْمُهَّنَءا  ّالا  ُتْمَّهََوت  ام  ِهّللا  َو  ُهَتَّیِّرُذ ،  ُیبْسَت  َو  َکِِّیبَن  َةَْرتِع  ُُلتْقَتَءا  ُدیزَی ،  ای  ُهّللا  َکَنََعل  ُّیِماّشلا : 

ِّمَذ یف  ََغلاب  َو  َدَعَصَف ،  ُهابَءا ص  َو  َْنیَسُْحلا  َّمُذَیَف  َرَْبنِْملا  َدُعْصَی  ْنَءا  ُهَرَمَءا  َو  ِبِطاْخلِاب ،  ُدیزَی  اعَد  َو  يواّرلا :  َلاَق  ُهُُقنُع .  َبِرُـضَف  ِِهب  َرَمَءا  َُّمث  ، 
 ، ُبِطاْخلا اَهُّیَءا  َکَْلیَو   : )) ِْنیَـسُْحلا ع ُْنب  ُِّیلَع  ِِهب  َحاصَف  َدیزَی .  َو  َۀَیِواعُِمل  ِحْدَْملاَو  ِدیهَّشلا ،  ِْنیَـسُْحلاَو  ٍِبلاط  یبَءا  ِْنب  ِّیلَع  َنینِمْؤَملاِریِمَءا 

(( . ِراّنلا َنِم  َكُدَعْقَم  ْءاَّوَبَتَف  ِِقلاْخلا ،  ِطَخَِسب  ِقُولْخَْملا  َةاضْرَم  َْتیَرَتْشا 

همجرت

رتخد بنیز  زین  یکی  نآ  تسا و  نیـسح  رتخد  همطاـف  تفگ :  دـیزی  تسیک ؟  كزینک  نیا  رگم  تفگ :  یماـش  درم  تسین .  رـسیم  قساـف 
 ، يرآ تفگ :  دـیزی  تسا ! ؟  بلاط  یبا  نب  یلع  دـنزرف  همطاف و  رـسپ  هک  نیـسح  نآ  تفگ :  یماش  درم  دـشاب .  یم  بلاط  یبا  نب  یلع 

ادخ هب  یئامن ! ؟  یم  ریـسا  ار  نانآ  یناسر و  یم  لتق  هب  ار  ربمغیپ  ترتع  داب ؛  وت  رب  قح  تنعل  دیزی !  يا  تفگ :  یماش  درم  تسا !  نینچ 
هاگنآ مزاس .  قحلم  نانیا  هب  زین  ار  وت  تفگ :  دیزی  متـشادنپ !  مور  ناریـسا  ار  نانآ  هکنآ  زج  مدرکن  نانیا  هرابرد  یلایخ  چیه  هک  دنگوس 

هب ار  شراوگرزب  ردپ  نیـسح  ات  دور  ربنم  رب  ناوخ  هبطخ  هک  دومن  مکح  دیزی  دیوگ :  يوار  دـندز .  ندرگ  ار  میماش  درم  نآ  دومن  مکح 
دیس شدنزرف  ءایلوا و  هاش  هب  تبسن  دندوب  شقیال  هیواعم  دیزی و  هک  هچنآ  تفر و  ربنم  رب  نوعلم ،  نآ  مکح  هب  نارنخـس  درب .  مان  یتشز 
دنلب يادص  اب  داجس ع  ماما  سپـس  درب .  مان  یکین  هب  هدرک و  حدم  ار  دیلپ  هیواعم  شردپ  دیزی و  دومن و  رکذ  هغلابم  تیاغ  رد  ءادهـشلا ، 

رد وت  هاگلزنم  يدـیرخ !  قولخم  يدونـشخ  يداد و  رد  ار  قح  ياضر  وت ،  رب  ياو  بیطخ !  يا  ینعی  کلیو ! ؟ )) . . .   : )) هک دز  داـیرف 
 . تسا شتآ  زا  رپ  تمایق 

(41) یبرع نتم 

یبرع نتم 

اهُداوْعَءا ْمَُکل  ْتَبُِصن  ِهِْفیَِسب  َو  ِهِّبَِسب  َنُوِنْلُعت  ِِربانَْملا  یَلَعَءا  ُلوُقَی :  ُْثیَح  َنینِم ص  ؤُْملا  ِریِمَءا  ِفْصَو  یف  یِجافَْخلا  َناَنِـس  ُْنبا  َنَسْحَءا  ْدََقل  َو 
ْمُهُّنِکَی ٍلِْزنَم ال  یلا  ْمِِهب  َرَمَءا  َُّمث  ٍتاجاح .  َثالَث  َُهل  یضْقَی  ُهَّنَءا  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  یف  ِْنیَـسُْحلا ع  َْنب  اِّیلَع  ُهّللا -  ُهَنََعل  ُدیزَی -  َدَعَو  َو  يواّرلا :  َلاَق 

 : ُۀَْنیَکُس َْتلاق  ِْنیَسُْحلا ع .  یَلَع  َنوُحُونَی  ِْهَیلا  ِراشُْملا  ِدَلَْبلا  یف  ْمِهِماقَم  َةَّدُم  اُوناک  َو  ْمُهُهوُجُو ،  ْتَرَّشَقَت  یّتَح  ِهیف  اُوماقَءاَف  ٍدَْرب ،  َو ال  ٍّرَح  ْنِم 
ًۀَبِکار ًةَءاَْرما  ُْتیَءاَر  َو  ِهِرِخآ :  یف  ُلوُقَت  الیوَط  امانَم  ْتَرَکَذ  َو  ِمانَْملا ،  ِیف  ُْتیَءاَر  ِماـنَْملا  یف  ُْتیَءاَر  اـنِماقَم  ْنِم  ِِعباّرلا  ِمْوَْیلا  یف  َناـک  اّـمَلَف 

 . ِکیبَءا ُّمُءا  ٍدَّمَُحم ص  ُۀَْنبا  ُۀَمِطاف  یل :  َلیقَف  اْهنَع ،  ُْتلَءاَسَف  اهِسْءاَر ،  یلَع  ُۀَعوُضْوَم  اهُدَیَو  ٍجَدْوَه  یف 

همجرت

هدرک ناشیا  عابتا  هیما و  ینب  هب  باطخ  ( ؛ )) . . .  ربانملا یلعا   : )) تسا هدورـس  نانم  ؤم  ریما  حدـم  رد  وکین  هچ  یجاـفخ  نانـس  نب  نسح 
 . هدیدرگ ایهم  امـش  يارب  اهربنم  وا  ریـشمش  اب  هکنآ  لاح  دیئوگ و  یم  ازـسان  یلع ع  ماما  هب  ام  ربنم  يالاب  رب  راکـشآ  امـش  دـیوگ ) :  یم 

یلزنم رد  ار  لوسر ع  لآ  هک  درک  مکح  دومن و  تجاح  هس  ندروآ  رب  هدعو  زور  نامه  رد  نیدباعلا ع  نیز  ماما  هب  دـیزی  دـیوگ :  يوار 
ناشیا ياه  هرهچ  هک  نادـنچ  دـندوب  میقم  لزنم  نآ  رد  ناشیا  دومن و  یمن  ظـفح  ار  ناـنآ  اـمرگ ،  زا  هن  اـم و  رـس  زا  هن  هک  دـنداد  ياـج 

ندید باوخ  دوب .  البرک  دیهش  رب  هحون  هیرگ و  ناشیا  راک  دنتشاد ،  تماقا  ماش  رهـش  رد  هک  ینامز  تدم  نآ  همه  رد  تخادنا و  تسوپ 
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نآ مدید و  یباوخ  تشذگب ،  ماش  رهش  رد  ام  تماقا  زا  مراهچ  زور  نوچ  هک  هدومرف  نوتاخ  هنیکس  ماش  رهـش  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هنیکس 
نیا هک  مدیسرپ  هتشاذگ ،  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  هتـسشن و  یجدوه  رد  مدید  ار  ینز  دومرف :  نآ  رخآ  رد  و  دومن ،  رکذ  ار  ینالوط  باوخ 

موش و یم  بایفرش  شتمدخ  هب  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ :  تسا .  وت  هدج  یفطـصم ص  دمحم  تنب  ءارهز  همطاف  دنتفگ :  تسیک ؟  نز 
 . مهد یم  ربخ  ار  وا  هدمآ  دراو  ام  رب  هک  یمتس  زا 

(42) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُهاتَّمُءا ای  ُلُوقَءا :  َو  یْکبَءا  اْهیَدَی  َْنَیب  ُْتفَقَو  َو  اِهب  ُْتقَِحل  یّتَح  اهَوَْحن ،  ًةَرِدابُم  ُْتیَعَسَف  اِنب .  َِعنُـص  ام  اّهنَِربْخال  َو  اْهَیلا  َّنَِقلَْطنال  ِهّللاَو  ُْتلُقَف : 
یّفَک یل :  َْتلاقَف  انابَءا .  َْنیَسُْحلا  ِهّللا  َو  اُولَتَق  ُهاتَّمُءا  ای  انَمیرَح ،  ِهّللا  َو  اوُحابَتْسا  ُهاتَّمُءا  ای  انَلْمَـش ،  ِهّللا  َو  اوُدََّدب  ُهاَّمُءا  ای  انِّقَح ،  ِهّللا  َو  اوُدَحَج 
يَور َو  ِِهب .  َهّللا  یَْقلَءا  یّتَح  یُنقرراُفی  ِْنیَـسُْحلا ع ال  ِکیبَءا  ُصیمَق  اذَه  يدَبَک ،  ِتْحَْرقَءا  َو  یْبلَق ،  َطاِین  ِْتعَّطَق  ْدَـقَف  ُۀَْنیَکُـس ،  ای  َکَتْوَص 

َّنا َو  ابَءا ،  َنیْعبَـس  َدُواد  َْنَیب  َو  یْنَیب  َّنا  ِهّللاَو ،  َلاقَف :  ِتُولاْجلا  ُْسءاَر  ینَیَِقل  َلاـق :  ِنمْحَّرلا  ُدـْبَع  ِْنب  ٍدَّمَُحم  ِدَوْسءاـْلا  ِیبَءا  ْنَع  َۀَـعیَهل ،  ُْنبا 
َِیتُءا اَّـمل   : )) َلاـق ُهَّنَءا  َنیدـِباْعلا ع  ِْنیَز  ْنَع  َِيُور  َو  ُهَدـَلَو ! ! .  ُْمْتلَتَق  ُدِـحاو  ُّبَءا  ّـالا  ْمُکِِّیبـَن  َْنَیب  َو  َْسَیل  ُْمْتنَءا  َو  ینُمِّظَُعتَف ،  یناـْقلت  َدوُهَْیلا 

َْنَیب ُهُعَضَی  َو  ِْنْیَسُْحلا ع  ِسْءاَِرب  یتْءاَی  َو  ِبْرُّشلا ،  َِسلاجَم  ُذِخَّتَی  َناک  َدیزَی  یلا  ِْنیَسُْحلا ع  ِسْءاَِرب 

همجرت

؛  دندرک راکنا  ار  ام  قح  مدرم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ناج !  ردام  متفگ :  مدرک و  هیرگ  مداتسیا و  شروضح  رد  متفاتـش و  وا  يوس  هب  هاگنآ 
ردام يا  دـندرب ؛  تراغ  هب  ار  ام  میرح  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ناج  ردام  دـندومن ؛  ناشیرپ  ار  ام  تیعمج  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ناج !  رداـم 

وگزاب ار  ارجام  نیا  رگید  مناج !  هنیکس  یفک )) . . .   : )) دومرف نم  هب  ماگنه  نیا  رد  دنتشک ؛  ار  نیـسح  ام  ردپ  هک  مسق  ادخ  هب  مزیزع ! 
نهاریپ نیمه  اب  ات  مراد  یم  هاگن  دوخ  اب  ار  نآ  هک  تسا  نم  هارمه  تردـپ  نهاریپ  کنیا  يدرک ،  هراپ  ار  مبلق  گر  هک  اـمن  سب  نکم و 

ارم يدوـهی  تولاـجلا  سءار  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  نامحرلادـبع ،  نب  دـمحم  دوسـالا  وـبا  زا  هعیهل ))  نـبا   . )) مـنک تاـقالم  ار  ادـخ 
یم تاقالم  ارم  نوچ  دوهی  تعاـمج  تسا و  هطـساو  ردـپ  داـتفه  ربمغیپ ،  دواد  نم و  ناـیم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  دومن و  تاـقالم 

تسین هطساو  رفن  کی  زا  شیب  لوسر ص  نآ  ناتربمغیپ و  دنزرف  نایم  رد  هکنیا  اب  ناناملسم  امـش  دننک و  یم  تیاعر  ارم  میظعت  دنیامن ، 
ماما رهطم  رـس  نوچ  دومرف :  هک  تسا  تیاور  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  مور  ریفـس  زیگنا  تفگـش  نانخـس  دـیناسر ؟ !  یم  تداهـش  هب  ار  وا 

هب داـهن و  یم  دوخ  روضح  رد  ار  رونا  رـس  نآ  دروآ و  یم  مهارف  بارـش  سلجم  هراومه  نوـعلم  نآ  دـندروآ ،  دـیزی  دزن  هب  ار  نیـسح ع 
رـضاح سلجم  نآ  رد  دوب  موب  زرم و  نآ  ناگرزب  فارـشا و  هلمج  زا  هک  مور  رـصیق  ریفـس  يزور  تخادرپ .  یم  ینامداش  يراوخبارش و 

 . دیزی هب  دش و 

(43) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُدیزَی َُهل  َلاقَف  ْنَم ؟  ُْسءاَر  اذه  ِبَرَْعلا ،  َِکلَم  ای  َلاقَف :  ْمِِهئامَظُع ،  َو  ِموُّرلا  ِِکلَم  ُلوُسَر  ِهِِسلْجَم  یف  ٍمْوَی  َتاذ  َرَضَحَف  ِْهیَلَع .  ُبِرْشَی  َو  ِْهیَدَی 
َو ِسْءاَّرلا  اَذـه  ِۀَّصِِقب  ُهَِربْخُءا  ْنَءا  ُْتبَبْحَءاَف  ُُهْتیَءاَر ،  ءْیَـش  ِّلُک  ْنَع  یُنلَءاْسَی  انِْکُلم  یلا  ُْتعَجَر  اذا  ّینا  َلاـقَف :  ِسْءاَّرلا ؟  اَذـِهل  َو  َکـَل  اـم  : 
؟  ُهُّمُءا ْنَم  َو  ُّیِموُّرلا :  َلاَقَف  ٍِبلاط .  یبَءا  ِْنب  ِیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْسءاَر  اذـه  ُدـیزَی  َُهل  َلاقَف  ِروُرُّسلا .  َو  ِحَرَْفلا  یف  َکَـکِراُشی  یّتَح  ِِهبِحاـص ، 
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ِِدفاوَـح ْنـِم  یبَءا  َّنا  َکـنید ،  ْنـِم  ُنَـسْحَءا  ُنـید  یل  َکنیدـلَو ،  َکـَل  ٍفُءا  : љΘ ј љ نلا َلاَـقَف  ِهّللا .  ِلوُسَر  ُۀَْـنبا  ُۀَـمِطاف  َلاـقَف : 
َنُوُلتْقَت ُْمْتنَءا  َو  َدُواد ع  ِِدفاوَح  ْنِم  ّینَءِاب  یب  اکُّرَبَت  یمادـْقَءا  ِباُرت  ْنِم  َنوُذُـخْءاَی  َو  ینَنوُمِّظَُعی  يراصَّنلاَو  ُةَریثَک ،  ُءابآ  ُهَْنَیب  َو  یْنَیب  َو  دُواد ، 
؟  ِِرفاْحلا ِۀَسِینَک  َثیدَح  َْتعِمَس  ْلَه  َدیزَِیل :  َلاق  َُّمث  ْمُُکنید ! ! ؟  ٍنید  ُّيَءاَف  ُةَدِحاو ،  ُّمُءا  ّالا  ْمُکِِّیبَن  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  َْسَیل  َو  ْمُکِِّیبَن ،  ِْتِنب  َْنبا 

همجرت

هک تسا  رطاـخ  نیا  هب  نم  لا  ؤس  تفگ :  ریفـس  تسا ؟  راـک  هچ  وا  اـب  ار  وت  تفگ :  دـیزی  تسیک ؟  رـس  نیا  برع !  هاـشداپ  يا  تفگ : 
شتمدخ رد  ار  رـس  نیا  لاح  رکذ  نوچ  درک ،  دـهاوخ  شـسرپ  نم  زا  ما  هدـید  هک  يروما  همه  زا  مدرگ  یم  رب  دوخ  هاشداپ  دزن  هب  یتقو 

 : تفگ یمور  تسا .  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نآ  زا  رـس  نیا  تفگ :  نیعل  دـیزی  دوب .  دـهاوخ  کیرـش  وت  اب  رورـس  حرف و  رد  مرب 
رتهب وت  نید  زا  نم  نید  داب !  وت  نید  وت و  رب  فا  تفگ :  ینارـصن  تسا .  ادـخ ص  لوسر  رتخد  همطاـف  تفگ :  دـیزی  تسیک ؟  شرداـم 

میظعت رایـسب  ارم  يراصن  تعامج  تسا و  يرایـسب  ناردپ  دواد ع  نم و  نایم  هدوب و  دواد ع  ترـضح  ياه  هریبن  زا  نم  ردـپ  اریز  تسا ؛ 
وا و نایم  هکنآ  لاح  دیزاس و  یم  ولتقم  ار  شیوخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  ناناملـسم  اشم  دنریگ و  یمه  كربت  هب  ارم  مدق  كاخ  دـننک و  یم 

تیاکح ایآ  تفگ :  ینارـصن  درم  نآ .  زا  دـعب  دـیراد ! ؟  امـش  هک  تسا  ینید  هچ  نیا  سپ  تسین ؛  هلـصاف  رداـم  کـی  زجب  امـش  ربمغیپ 
؟  يا هدینش  ار  رفاح  هسینک 

(44) یبرع نتم 

یبرع نتم 

اُهلوُط ِءاْملا ،  ِطَسَو  یف  ُةَدِـحاو  ُةَدََـلب  ّالا  ُنارْمِع  اهیف  َْسَیل  ُۀَنَـس ،  ُهَریـسَم  ُرَْحب  ِنیّـصلاَو  َناّـمَع  َْنَیب  َّنا  َلاـقَف :  َعَمْـسَءا .  یّتَح  ْلـُق  َُهل :  َلاـقَف 
َو ُرَْبنَْعلاَو ،  ُدوُْعلا  ْمُهُراجْشَءا  ُتُوقاْیلاَو ،  ُرُوفاْکلا  ُلَمُْحی  اْهنِم  َو  اْهنِم ،  ُرَبْکَءا  ُةَدََلب  ِضْرالا  ِهْجَو  یلَع  ام  اخَـسْرَف ،  َنینامث  یف  اخَـسْرَف  َنُونامَث 

ُۀَـسِینَک یّمَُـست  ُۀَـسینَک  اهُمَظْعَءا  ُةَریثَک ،  ُِسئانَک  ِةَدَـلَْبلا  َْکِلت  یف  َو  ْمُهاوِس ،  اهیف  ِكُولُْملا  َنِم  ٍدَـحال  َْکِلم  ال  يراـصَّنلا ،  يِدـْیَءا  یف  َیِه 
ِبَهَّذـلاب ِۀَّقُْحلا  َلْوَح  اُونَّیَز  ْدَـق  َو  یـسیع ع ،  ُُهبَکْرَی  َناـک  ٍراـمِح  ُِرفاـح  ُهَّنا  َنُولوُقَی :  ُِرفاـح  اـهیف  ًۀَـقَّلَعُم ،  ٍبَهَذ  ُۀَّقُح  اـِهبارِْحم  یف  ِِرفاـْحلا ، 

ْمُُهنّءاَش اذه  اهَْدنِع ،  یلاعَت  ِهّللا  َیلا  ْمُهَِجئاوَح  َنوُعَفْرَی  َو  اهَنُولِّبَُقی  َو  اَهلْوَح  َنُوفوُطَی  َو  يراصَّنلا ،  َنِم  َُملاع  ٍماع  ِّلُک  یف  اهُدُصْقَی  ِجابیّدلاَو ، 
یف َو ال  ْمُکیف  ُهّللا  َكَرَاب  الَف  ْمُکِِّیبَن ،  ِْتِنب  َْنبا  َنُوُلتْقَت  ُْمْتنَءا  َو  ْمُهُِّیبَن ،  یسیع ع  ُُهبَکْرَی  َناک  ٍرامِح  ُِرفاح  ُهَّنَءا  َنوُمُعْزَی  ٍرامِح  ِِرفاِحب  ْمُُهبْءاَد  َو 

ینَحَضْفَی ّالَِئل  ینارْصَّنلا  اَذه  اُوُلْتقُءا  ُدیزَی :  َلاقَف  ْمُِکنید . 

همجرت

نآ طسو  رد  تسا و  تفاسم  لاس  کی  نآ  زا  روبع  هک  تسا  ییایرد  نیچ ،  نامع و  نیب  تفگ :  ینارـصن  مونـشب .  اـت  وگب  تفگ :  دـیزی 
 ، نیمز يور  رد  رهش  نآ  زا  رتگرزب  تسین و  ینادابآ  چیه  تسا ،  گنسرف  داتشه  رد  گنـسرف  داتـشه  نآ  ضرع  لوط و  هک  يرهـش  زجب 

الماک رهش  نآ  تسا و  ربنع  دوع و  نآ  ناتخرد  مامت  دنیامن و  یم  لمح  يرگید  ياهرهش  هب  توقای  روفاک و  رهـش  نآ  زا  تسین و  يرهش 
تسا و رایـسب  اـسیلک  رهـش  نا  رد  دـنرادن .  یتلاـخد  فرـصت و  نآ  رد  نیمز  يور  ناـهاشداپ  زا  کـی  چـیه  تـسا و  يراـصن  تـسد  رد 

تعامج تسا و  نازیوآ  قلعم و  نآ  رد  هدـیدرگ و  بصن  الط  زا  يا  هقح  نآ  بارحم  رد  هک  تسا  رفاح  هسینک  نآ ،  ياـسیلک  نیرتگرزب 
هچراـپ هرقن  ـالط و  اـب  ار  هقح  فارطا  تشگ و  یم  نآ  رب  یـسیع ع  هک  تسا  يرخ  مس  هقح ،  نآ  رد  هک  تسا  ناـنچ  داـقتعا  ار  يراـصن 

ياهتجاح دنـسوبیم و  ار  نآ  دننک و  یم  فاوط  نآ  رود  رب  دنیآ و  یمه  يراصن  هفئاط  زا  یتعامج  یلاس ،  ره  رد  دـنا و  هداد  تنیز  ریرح 
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اما هدوب  یسیع ع ،  ترـضح  غالا  نامه  ناشیا  هدیقع  هب  هک  یغالا  مس  قح  رد  تساهنآ  تداع  شور و  نیا  دنبلط .  یم  يادخ  زا  ار  دوخ 
امـش رب  ار  ناتنید  درادرب و  امـش  نایم  زا  ار  تکرب  ریخ و  دنوادخ  دینک !  یم  یتمرح  یب  نینچ  نیا  دیـشک و  یم  ار  ناتربمغیپ  دـنزرف  امش 

تکلمم رد  ادابم  ات  تشاذگن  هدنز  ار  وا  دیرب و  دیاب  ار  ینارـصن  نیا  رمع  هتـشر  تفگ :  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  دیزی  دنادرگن !  كرابم 
 . دنادرگ اوسر  ارم  دوخ 

(45) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُلوُقَی ِمانَْملا  ِیف  ْمُکِِّیبَن  َۀَحِراْبلا  ُْتیَءاَر  ّینَءا  ْمَلْعا  َلاق :  ْمَعَن .  َلاق :  ینَُلتْقَت ؟  ْنَءا  ُدیُرتَءا  َُهل :  َلاق  َِکلِذب ،  ینارْصَّنلا  َّسَحَءا  اّمَلَف  ِهِدِالب .  یف 
ِْسءاَر یلا  ََبثَو  َُّمث  ِهّللا .  ُلوُسَر  ادَّمَُحم  َّنَءا  َو  ُهّللا  ّالا  هلا  ْنَءا ال  ُدَهْـشَءا  اَنءا  َو  ِهِمالَک ،  ْنِم  ُْتبَّجَعَتَف  ِۀَّنَْجلا ،  ِلـْهَءا  ْنِم  َْتنَءا  ینارْـصَن  اـی  : 

 ، َقْشِمَد ِقاوْسَءا  یف  یـشْمَی  اـمْوَی  َنیدـِباْعلا ع  ُْنیَز  َجَرَخ  َو  َلاـق :  َلـُِتق . )) یّتَـح  یْکبَی  َو  ُُهلِّبَُقی  َلَـعَج  َو  ِهِرْدَـص  یلا  ُهَّمَـض  َو  ِْنیَـسُْحلا ع ، 
َنوُحِّبَذـُی َنوْعرَف ،  ِلآ  یف  َلیئارْـسا  یَنب  ِلـْثِمَک  اْنیَْـسمَءا   : )) َلاـق ِهّللا ؟  ِلوُسَر  َْنباـی  َْتیَْـسمَءا  َفـْیَک  َلاـقَف :  ٍورْمَع ،  ُْنب  ُلاـْهنِْملا  ُهَلَبْقَتْـساَف 

ِِرئاس یلع  ْرِخَتْفَت  ُْشیَُرق  ْتَْسمَءا  َو  ُِّیبَرَع ،  ادَّمَُحم  َّنَءِاب  ِمَجَْعلا  یَلَع  ُرِخَتْفَت  ُبَرَْعلا  ِتَْسمَءا  ُلاْهنِم  ای  ْمُهَءاِسن .  َنُویْحَتْسَی  َو  ْمُهَءاْنبَءا 

همجرت

دوخ باوخ  ات  نک  شوگ  سپ  تفگ :  ینارصن  يرآ .  تفگ :  دیزی :  یناسرب ؟  لتق  هب  ارم  یهاوخ  یم  کنیا  دیزی !  يا  تفگ :  ینارـصن 
تشهب لها  زا  وت  ینارصن !  يا  دومرف :  نم  هب  مدید ،  باوخ  رد  ار  لوسر ص  ترـضح  هتـشذگ  بش  میامن .  وگزاب  وت  رب  باب  نیا  رد  ار 

لوسر ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا   )) هک مهد  یم  تداهـش  کنیا  مدش و  بجعت  رد  دـمحم ص  ترـضح  شیامرف  زا  نم  یتسه . 
یم هیرگ  دیسوب و  یم  ار  نآ  هتسویپ  دینابسچ و  هنیس  هب  تشاد و  رب  ار  دیهش  ماما  رهطم  رـس  تساخرب و  ناملـسم  هزات  نیا  سپـس  هللا . )) 
هار ماش  رازاب  رد  نیدباعلا ع  نیز  ماما  يزور  دیوگ :  يوار  ورمع  نب  لاهنم  هب  داجس ع  ماما  شیامرف  دمآ .  لئان  تداهش  هب  هکنیا  ات  درک 

داجـس ع ماما  يروآ ؟  یم  بش  هب  ار  زور  هنوگچ  ادخ !  لوسر  رـسپ  يا  تشاد :  هضرع  دیـسر و  شتمدخ  هب  ورمع  نب  لاهنم  تفر ،  یم 
يارب ار  ناشنانز  دنتـشک و  یم  ار  ناشنادرم  دـندوب ،  راتفرگ  ناینوعرف  تسد  رد  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  لاح  نوچ  ام  لاح  کـنیا  دومرف : 

دوب هدیدرگ  ثوعبم  برع  نایم  زا  ادخ ص  لوسر  هکنیا  يارب  درک  یم  رخف  مجع  رب  هشیمه  برع  لاهنم !  يا  دنتـشاد .  یم  هاگن  تمدخ 
لها هک  ام  نونکا  دوب و  یشیرق  دمحم ص  هکنیا  تهج  هب  دومن  یم  رخف  برع  عیمج  رب  زین  شیرق  و 

(46) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ای ِهیف  اْنیَْـسمَءا  اّمِم  َنوُعِجار  ِْهَیلا  ّانا  َو  ِهِّلل  ّاناَف  َنوُدَّرَـشُم ،  َنُولُوتْقَم  َنُوبوُصْغَم  ُنَْحن  َو  ِِهْتَیب  ِلْهَءا  َرَـشْعَم  اْنیَْـسمَءا  َو  اْهنِم ،  ادَّمَُحم  َّنَءاـِب  ِبَرَْعلا 
ْمُکُرْخَف َو  ْمُکَنوُعَْبتَی  ُهُوَنب  ٍمْکُح  ِّيَءِاب  اوُعِـضُو  ُهُدالْوَءا  ْمِهِمادـْقَءا  َتَْحت  َو  ِهِرَْبنِم  َداوعَءا  َُهل  َنوُمِّظَُعی  ُلوُقَی :  ُْثیَح  ٍراـیْهَم  ُّرَد  ِهِّلل  َو  ُلاـْهنِم . ))

 . ًۀَنَس َةَرَـشَع  يدْحا  ُهَرْمُع  َّنا  ُلاُقی :  اریغَـص  ُورْمَع  َناک  َو  ِنَسَْحلا ،  ِْنب  ٍورْمَع  َو  ِْنیَـسُْحلا ع  ِْنب  یلَِعب  امْوَی  ُدیزَی  اعَد  َو  ُعَُّبت  َُهل  ٌبْحَـص  ْمُکَّنَءا 
 : ُهّللا ُهَنََعلُدیزَی  َلاقَف  ُُهِلتاقُءا .  َُّمث  انیِّکِـس ،  ِهِطْعَءا  َو  انیّکِـس  ینِطْعَءا  ْنِکل  َو  ال ،  ُورْمَع :  َُهل  َلاقَف  اِدلاخ ؟  ُهَْنبا  ینْعَی  اذـه ،  ُعِراُصتَءا  َُهل :  َلاقَف 
َُهل َلاقَف  َّنِِهئاضَِقب ؟  َُکتْدَعَو  یتَّلا  َثالَّثلا  َِکتاجاح  ْرُکْذُءا  ِْنیَسُْحلا ع :  ِْنب  ٍّیلَِعل  َلاق  َو  َۀَّیَْحلا  ّالا  ُۀَّیَْحلا  ُِدَلت  ْلَه  ِمَزْخَءا  ْنِم  اُهفِرْعَءا  ٌۀَنِْـشنِش 

:
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همجرت

 ، دندومن هاروآ  دنتخاس و  هدنکارپ  ار  ناگدنام  یقاب  هدرک و  دیهـش  ار  ام  نادرم  هدرک و  بضغ  ار  ام  قح  هنوگچ  نیبب  میربمایپ ،  نآ  تیب 
هچ هک  ار  یملید  رایهم  داهد  ریخ  شاداپ  يادخ  دیوگ :  سواط  نبا  نوعجار . ))  هیلا  انا  انا هللا و   : )) تفگ دیاب  تسار  ام  هک  یلاح  نیا  زا 

داجس و ماما  دندوب ،  ماش  رد  ناریسا  هک  مایا  نیا  زا  یـضعب  رد  دیلپ  دیزی  ( 45  . . . (() هل نومظعی   : )) تسا هدورس  تبـسانم  نیا  رد  وکین 
رـسپ اب  تفگ :  وا  هب  دیزی  تشادن ،  رتشیب  لاس  هدزای  دنیوگ  دوب ،  ریغـص  لفط  ورمع  عقوم  نآ  رد  دیبلط و  دوخ  دزن  هب  ار  نسح  نب  ورمع 
دیزی میگنجب !  مه  اـب  اـت  نم ،  هب  يرجنخ  یهدـب و  وا  هب  يرجنخ  مرـضاح  نکلو  هن ،  تفگ :  هلاـس  هدزاـی  ورمع  يریگ ؟  یم  یتشک  نم 

هس ( 46  . ) دوشن دـلوتم  رام  زج  رام  زا  هدـنام و  یقاـب  ناشردـپ  زا  هک  تسا  یتعیبط  تداـع  نیا  هک  تفگ  ار  برع  فورعم  لـثملا  برض 
هدعو هک  ار  تجاح  هس  نآ  تفگ :  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  دیزی  سپـس  دـیوگ :  يوار  دـیزی  زا  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تساوخرد 

 . وگب مزاس  هدروآ  رب  ما  هدرک 

(47) یبرع نتم 

یبرع نتم 

 . اّنِم َذِخُءا  ام  اْنیَلَع  َّدَُرت  ْنَءا  ُۀِیناّثلاَو :  ُهُعِّدَوُءا .  َو  ِْهَیلا  ُرُْظنَءا  َو  ُْهنِم  ُدَّوََزتَءاَف  ِْنیَـسُْحلَءا  یبَءا ،  َو  َيالْوَم  َو  يدِّیَـس  َهْجَو  ینَیُرت  ْنَءا  یلوالءا :  ))
َو اَدبَءا ،  ُهاَرت  ْنَلَف  َکیبَءا  ُهْجَو  اّمَءا  َلاقَف :  َّنِهِّدَج . )) ِمَرَح  یلا  َّنُهُّدُرَی  ْنَم  ِةَوْسِّنلا  ِءالوه  َعَم  ِهِّجَُوت  ْنَءا  یْلتَق  یلَع  َْتمَزَع  َْتنُک  ْنا  ُۀَِثلاّثلاَو : 
 . ِِهتَمیَق َفاعْضَءا  ُْهنَع  ْمُکُـضِّوَعُءا  ّیناَف  ْمُْکنِم  َذِخُءا  ام  اّمَءا  َو  َكُْریَغ ،  ِۀَنیدَْملا  َیلا  َّنُهُّدُرَی  الَف  ُءاسِّنلا  اَّمَءا  َو  َْکنَع ،  ُتْوَفَع  ْدَقَف  َُکْلتَق  اّمَءا 

َو اُهتَدالَق  َو  اُهتَعَنْقَم  َو  ٍدَّمَُحم  ِْتِنب  َۀَمِطاف  ُلَْزغِم  ِهیف  َّنال  اّنِم ،  َذِـخُءا  ام  ُْتبَلَط  امَّنا  َو  َْکیَلَع ،  ُرَّفَُوم  َوُه  َو  ُهُدـیُرن ،  الَف  َُکلام  اّمَءا   : )) َلاقَف ع
ِّدزِرب َرَمَءا  َّمـُث  َنیکاـسَْملاَو .  ِءارَقُْفلا  یَلَع  اـهَقَّرَف  َو  ِنیدـِباْعلا ع  ُنـْیَز  اهَذَـخَءاَف  ٍراـنید ،  ْیَتَءاـِم  ِهـْیَلَع  َداز  َو  َکـِلذ ،  ِّدَِرب  َرَمَءاَـف  اهُـصیمَق . ))

َو ِفیرَّشلا ،  ِهِدَسَج  َعَم  َءالَبْرَِکب  َِنفُدَف  َدیعُءا  ُهَّنَءا  َيِوُرَف  ِْنیَسُْحلا ع ،  ُْسءاَر  اّمَءا  َو  ِلوُسَّرلا .  ِۀَِنیدَِمب  ْمِِهناطْوَءا  یلا  ِلُوتَْبلا  اَیابَـس  َو  يراسالا 
ْنِم ُهانْطَرَـش  امَخَـسِْفنَی  ْالیَک  اهَعْـضَو  انْکََرت  ُهانْرَکَذ  ام  ُْریَغ  ُۀَِـفلَتُْخم  ُةَریثَک  ُراثآ  ْتَیِوُر  َو  ِْهَیلا .  ِراشُْملا  یَنْعَْملا  اَذـه  یلَع  ِۀَِـفئاّطلا  ُلَـمَع  َناـک 

 . ِباتِْکلا ِراَِصتْخا 

همجرت

زا ات  یهد  ناشن  نم  هب  ار  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  نم  يالوم  ردپ و  دیس و  كرابم  رس  هکنآ  لوا  دومرف :  مالّسلا  هیلع  ترـضح 
ینیما صخش  يراد  ارم  نتشک  مزع  رگا  هکنیا  موس  ینادرگ ؛  زاب  دنا  هدرب  تراغ  هب  ام  لاوما  هچ  ره  هکنآ  مود  موش ؛  ضیفتسم  شرادید 

دید یهاوخن  زگره  ار  ردپ  رـس  اما  تفگ :  دیزی  دناسرب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ناشدج  مرح  هب  ار  نانآ  ات  راد  هناور  نانز  نیا  اب  ار 
امـش لاوما  زا  هک  ار  هچنآ  اما  دیناسر و  دهاوخن  هنیدـم  هب  رگید  یـسک  وت ،  زجب  ار  نانز  متـشذگرد و  وت  نوخ  زا  سپ  وت ،  نتـشک  اما  و 

وت لام  زا  چـیه  تسین و  عمط  وت  لام  رد  ارم  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  مهد  یم  ومع  هب  ار  نآ  تمیق  ربارب  نیدـنچ  نم  دـنا ،  هدرب 
دوجو مالّـسلا  هیلع  همطاف  ما  هدـج  هماج  هعنقم و  دـنبندرگ و  یگدنـسیر و  هلیـسو  لاوما  نآ  نایم  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  هکلب  مهاوخن ؛ 

ماما هک  درک  میدـقت  ترـضح  نآ  هب  دوخ  زا  رانید  رازه  ود  دـندنادرگ و  زاب  ار  لاوما  نآ  دومن  مکح  دـیزی  دـنا .  هدرب  امغی  هب  هک  هتـشاد 
يوس هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  تیب  لها  ناریـسا  هک  دومن  رما  دیزی  سپـس  دومن  تمـسق  ارقف  نایم  رد  تفرگ و  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  داجس 
دـسج هب  دش و  هداد  عوجر  البرک  يوس  هب  رونا  رـس  نآ  هک  هدش  دراو  نینچ  تیاور  رد  ماما ؛  ترـضح  رهطم  رـس  اما  دننادرگرب .  هنیدـم 

رکذ زا  هک  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  یفلتخم  ناوارف و  تایاور  هچ  رگا  تسا ،  لوق  نیا  قفاوم  هیماما  ياملع  لمع  دـیدرگ و  قحلم  فیرش 
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 . دوش تیاعر  باتک  نیا  رد  راصتخا  طرش  ات  مینک  یم  يراددوخ  اهنآ 

(48) یبرع نتم 

یبرع نتم 

یلا اُولَـصَوَف  َءالَبْرَک .  ِقیرَط  یلَع  اِنب  ُُّرم  ِلیلَّدـِلل :  اُولاق  ِقارِْعلا ،  َیلا  اوُغََلب  َو  ِماّـشلا  َنِم  ُُهلاـیِع  َو  ِْنیَـسُْحلا ع  ُءاـِسن  َعَجَر  اَّـمل  َو  يواّرلا :  َلاَـق 
ِْربَق ِةَرایِِزل  اُودَرَو  ْدَق  ِلوُسَّرلا  ِلآ  ْنِم  الاجِر  َو  ٍمِشاه  یَنب  ْنِم  ُۀَـعامَج  َو  ُهّللا  ُهَمِحَر  يراْصنالا  ِهّللا  ِدـْبَع  َْنب  اِرباج  اوُدَـجَوَف  ِعَرْـصَْملا ،  ِعِضْوَم 

َِکلذ ُءاِسن  ْمُْهَیلا  ْتَعَمَتْجاَو  ِدابْکِالل ،  ِۀَـحِْرقُْملا  َِمتآملا  اُوماـقَءا  َو  ِمْطَّللاَو  ِنْزُْحلا  َو  ِءاـُکْبلِاب  اُوقـالَت  َو  ٍدِـحاو ،  ٍْتقَو  یف  اُوفاوَف  ِْنیَـسُْحلا ع ، 
َْدنِع ِْلیَّللا  ِیف  ِۀَناّبَْجلا  َیلا  ُجُرَْخن  اّنُک  اُولاق :  َنوُصاّصَْجلا  ِینَثِّدَـح  َلاق :  یْبلَْکلا  ِبابَح  یبَءا  ْنَع  َيِوُرَف  اماّیَءا .  َِکلذ  یلَع  اُوماقَءا  َو  ِداوَّسلا ، 

ِدوُدُْجلا ُْریَخ  ُهُّدَج  ٍْشیَُرق  اْیلَع  ْنِم  ُهاْوبَءا  ِدوُدُْخلا  ِیف  ٌقیَرب  ُهَلَف  ُهَنیبَج  ُلوُسَّرلا  َحَسَم  َنُولوُقَیَف :  ِْهیَلَع  َنوُحُونَی  َّنِْجلا  ُعَمْسَنَف  ِْنیَسُْحلا ع ،  ِلَتْقَم 

همجرت

گنهآ ماج  رف  تنحم  ماش  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لایع  تیب و  لها  نانز و  نوچ  دیوگ :  يوار  البرک  هب  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  دورو 
سپ ربب .  البرک  هار  زا  ار  ام  دـندومرف :  دوب  باکر  مزالم  هک  ناوراک  ياـمنهار  هب  دندیـسر ،  قارع  نیمزرـس  هب  دـندومن و  دوخ  نیمزرس 

اب هک  دـندید  ار  مشاه  ینب  زا  یتعامج  يراصنا و  هللادـبع  نب  رباج  دندیـسر ،  نادیهـش  هاگلتق  نابیرغ و  راـید  ءادهـش و  هاـگیاج  هب  نوچ 
ربج و اب  ناـسک  یب  نآ  ناـمز  کـی  رد  دـنا و  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  تتراـیز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  زا  یعمج 
ار اهلد  مخز  هکنانچ  دـنتخاد ؛  رپ  ياروگوس  هلان و  يراز و  هیرگ و  هب  مه  قافتا  هب  دـندومن و  تاقالم  نانج ،  کشر  نآ  رد  ناـشیوخ ، 
 . دندیشارخ گنچ  نخان و  هب  ار  گنت  ياه  هنیس  دندرک و  باریس  باوخ ،  یب  ياه  هدید  کشا  هب  ار  بابک  ياهلد  شتآ  دندومن و  هزات 

یبلک بابح  یبا  زا  دـندومن .  يرادازع  هناخ ،  متام  رد  ار  يزور  دـنچ  دـندمآ و  مهارف  ناشیا  درگ  رب  يداو  نآ  لها  نانز  ماـگنه  نیا  رد 
یم روبع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگلتق  يولج  زا  میتفر و  یم  ارحـص  بناج  هب  یبش  هک  دندرک  لقن  نم  هب  ناراکچگ  هک  هدـش  تیاور 

هک دیلام  یم  كاخ  هب  ار  دوخ  البرک  دیهش  تبیصم  رد  ءایبنا  متاخ   )) تسا نیا  شا  ینعم  هک  دندناوخ  یم  ار  يرعش  ناینج  هک  میدومن ، 
دادجا نیرتهب  زا  زین  وا  دج  دنا و  شیرق  ناگرزب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ردام  ردپ و  تسا  رهاظ  شترضح  نینزان  هنوگرب  یناریح  عزف و  راثآ 

 . (( تسا

(49) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َبَرَض َو  ُهَلْحَر  َّطَحَف  ِْنیَـسُْحلا ع ،  ُْنب  ُِّیلَع  َلََزن  اْهنِم  اْنبُرَق  اّمَلَف  ٍَملْذَح :  َْنب  ُریـَشب  َلاق  َۀَنیدَْملا .  َنیِبلاط  َءالبْرَک  ْنِم  اُولَـصَْفنا  َُّمث  يواّرلا :  َلاق 
ِلوُسَر َْنباَی  یَلب  ُْتُلق :  ُْهنِم . )) ؟  یَـش ء  یلَع  ُرِدْقَت  ْلَهَف  ارِعاش ،  َناک  ْدََـقل  َكابَءا  ُهّللا  َمِحَر  ُریـَشب ،  ای   : )) َلاق َو  ُهَءاِسن .  َلَْزنَءا  َو  ُهَطاطُْـسف 
ُْتغََلب اّمَلَف  َۀَـنیدَْملا ،  ُْتلَخَد  یّتَح  ُتْضَکَر  َو  یـسَرَف  ُْتبِکَرَف  ُریـَشب ،  َلاق  ِهّللا . )) ِدـْبَع  ابَءا  َْعناَو  ِۀَـنیدَْملا  ِلُـخْداَف   : )) َلاـق ُرِعاـَشل .  ّینا  ِهّللا 

ُْهنِم ُمْسِْجلَءا  ُرارْدـِم  یعُمْدَءاَف  ُْنیَـسُْحلا  َِلُتق  اِهب  ْمَُکل  َماقُم  َبِْرثَی ال  َلْهَءا  ای  ُلُوقَءا :  ُتْءاَْـشنَءا  َو  ِءاـُکْبلِاب ،  یتْوَص  ُْتعَفَر  ِِّیبَّنلا ص  َدِجْـسَم 
ِِهتاّمَع َعَم  ِْنیَسُْحلا ع  ُْنب  ُِّیلَع  اذه  ُْتُلق :  َُّمث  َلاق :  ُراُدی  ِةانَْقلا  یَلَع  ُْهنِم  ُسْءاَّرلا  َو  ٌجَّرَضُم  َءالَبْرَِکب 

همجرت
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هب ءالتبا  ترسح و  نارازه  اب  البرک  نیمز  زا  يراوگوس ،  يرادمتام و  فیاظو  يادا  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لا  دیوگ :  يوار 
دمآ و دورف  بکرم  زا  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  مدیسر ،  هنیدم  یلاوح  هب  نوچ  دیوگ :  ملذح  نبریـشب  دندروآ  ور  ءایبنا  متاخ  هنیدم  يوس 

دورف ام  لمحم  زا  ار  تراهط  تمـصع و  لآ  نانز  دـندومن و  اپ  رب  ار  مرح  ياه  همیخ  دـنتخادنا و  ریز  هب  نارتش  زا  ار  اـهراب  هک  دومرف  رما 
هضرع ریشب  یتسه ؟  اناوت  رعش  نتفگ  رب  مه  وت  ایآ  دوب ،  رعاش  يدرم  هک  دنک  تمحر  ار  تردپ  ادخ  ریـشب !  يا  دومرف :  هاگنآ  دندروآ ، 
هللادبع یبا  تداهـش  ربخ  هنیدـم  لها  هب  ور و  هنیدـم  يوس  هب  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تسایوگ .  ما  يرعـش  عبط  زین  نم  تشاد : 
دجـسم کیدزن  هب  نوچ  متفاتـش و  هنیدم  يوس  هب  مدـش و  راوس  مدوخ  بسا  رب  نم  دـیوگ :  ریـشب  امن .  وگزاب  تر  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 

لها يا  ینعی  لهاای ؛ )) . . . .   : )) مدومن ءاشنا  ار  تایبا  نیا  دـش و  دـنلب  نم  هلان  هیرگ و  داـیرف  مدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
مدراد ناور  ناگدید  زا  کشا  بالیـس  هکنیا  دنتـشک و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اریز  هدـنامن ؛  هنیدـم  رد  تماقا  لاجم  ار  امـش  برثی 

رب شرهطم  رس  هداتفا و  البرک  كاخ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  دنزرف  نینزان  مسج  هک  یلاحرد  دیشاب  هدوسا  هنیدم  رد  دیناوت  هنوگچ 
لها هب  ار  البرک  يادهش  زادگناج  تبیصم  ربخ  هکنآ  زا  دعب  دننادرگ )) یم  ار  رونا  رس  نآ  رهش  هب  رهش  نانمشد ،  تسا و  هتفر  هزین  يالاب 

لحر مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  کنیا  متفگ :  مدرک  وگزاب  هنیدم 

(50) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ّالا ُۀَبَّجَُحم  َو ال  ُةَرَّدَُـخم  ِۀَـنیدَْملا  یف  ْتیََقب  امَف  َلاق :  ُهَناکَم .  ْمُُکفِّرَعُءا  ْمُْکَیلا  ُُهلوُسَر  اَنَءا  َو  ْمُِکئانِِفب ،  اُولََزن  َو  ْمِّکتَحاِسب  اوُّلَح  ْدَـق  ِِهتاوَخَءا  َو 
َرَثْکَءا ًۀَیِکاب  َو ال  ایِکاب  َرَءا  ْمَلَف  ِرُوبُّثلاَو ،  ِْلیَْولِاب  َنوُعْدَی  َّنُهَدوُدُخ ،  ٍتابِراض  َّنُهُهوُجُو ،  ًۀَشَّمَُخم  َّنُهُروُعُـش  ًۀَـفوُشْکَم  َّنِهِروُدُـخ  ْنِم  َنْزََرب 
يدِّیَس یعَن  ُلوُقَت :  َو  ِْنیَسُْحلا ع  یَلَع  ُحُونَت  ًۀَیِراج  ُْتعِمَس  َو  ِهّللا ص .  ِلوُسَر  ِةافَو  َدَْعب  ُْهنِم  َنیِملْسُْملا  یَلَع  َّرَمَءا  امْوَی  َو ال  ِمْوَْیلا ،  َِکلذ  ْنِم 
ِلیلَْجلا َشْرَع  یهَد  ْنَم  یلَع  اعَم  امُکِْعمَد  َدَْعب  ٍْعمَِدب  ادوُجَو  ابِکْـسا  َو  ِعُومذّدلِاب  ادوُج  َّیَْنیَع  َو  اعْجفَءاَف  ُهاعَن  ٍعان  ینَـضَْرمَءاَف  اعجْوَءاَف  ُهاعَن  ٍعان 
یعاّنلا اَهُّیَءا  َْتلاق :  َُّمث  اعَـسْشَءا  ِراّدـلا  َطِـحاش  اـّنَع  َناـک  ْنا  َو  ِهِّیِـصَو  ِْنبا  َو  ِهّللا  ِِّیبَن  ِْنبا  یَلَع  اعَدْـجَءا  ِدْـجَْملاَو  ِنیّدـلا  َحَبْـصَءا  َو  اـعَزْعَزَف 

انَنْزُح َتْدَّدَج 

همجرت

تترضح نآ  تماقا  لحم  هک  امش  يوس  هب  ترضح  نآ  هداتسرف  منم  هتخاش و  لزنم  ناترهـش  یلاوح  هب  هتخادنا و  اامـش  تحاس  هب  تماقا 
هدرپ نانز  زا  یـسک  دندینـش ،  ار  زادگناج  ربخ  نیا  هنیدم  مدرم  یتقو  تفگ :  ریـشب  دیباتـشب !  شتمدـخ  هب  کنیا  مهد ،  ناشن  امـش  هب  ار 

رد دندیمارخ و  یم  نوریب  باجح  هدرپ و  نورد  زا  ناشارخ  تروص  ناشیرپ و  يوماب  همه  هک  رگم آ ،  دنامن  برثی  لها  هردـخم  نیـشن و 
هلان و هیرگ و  چـیه  دـندیناسر و  یم  سلطا  خرچ  هب  اروبثا  هلان و  ـالیواو و  ناـغفا و  داـیرف  دـندز و  یم  دوخ  تروص  رب  یلیـس  یلاـح  نآ 

لاح نآ  رد  دشاب و  رت  خلت  نآ  زا  ناناملـسم  تعامج  رب  ار  يزور  مدیدن  نینچمه  مرادن و  غارـس  ملاع  رد  ار  زور  نآ  دننام  ار  يراوگوس 
ربخ هدـنهد ،  ربخ  ینعی  اعجواف ؛ )) هاعن  عان  يدیـس  یعن   : )) دورـس یم  ار  تایبا  نیا  دومن و  یم  هلان  سوسفا و  راـهظا  ییوناـب  هک  مدـینش 

دـییامنم و لخب  مشچ  کشا  نتخیر  زا  نم ،  مشچ  ود  يا  دـنکفا ؛  يروجنر  درد و  هب  ارم  ربخ  نآ  داد و  نم  هب  ارم  يـالوم  دیـس و  گرم 
ار شرع  دومن و  رثا  میظع  شرع  هب  شتبیصم  هک  دییامن  هیرگ  سک  نآ  رب  دیزاس ؛  يراج  ار  کشا  هراومه  ناور  کشا  هب  دینک  ششخب 

لوسر دنزرف  ربامن  هیرگ  دشاب ؛  هدش  عطق  نید  ياضعا  يا  هراپ  هک  تسا  نانچ  هدیسر  نید  رب  هک  تبیصم  نیا  همدص  زا  دروا و  لزلزت  هب 
دروآ رب  باطخ  وناب  نا  سپس  تسا .  هداتفا  رود  هب  ام  راید  رهش و  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  هدیدرون  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
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یتحارج نآ  يدیشارخ ،  ار  ام  لد  مخز  يدومن و  هزات  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  ار  ام  مغ  هدنروآ !  گرم  ربخ  يا  هک 

(51) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُْنب ٍُِّّیلَع  َيالْوَم  ینَهَّجَو  ٍَملْذَـح  ُْنب  ُریـَشب  اَنَءا  ُْتُلق :  ُهّللا ؟  َکُـمَحْرَی  َْتنَءا  ْنَمَف  ُلِمَدـْنَت ،  اَّـمل  اـحوُُرق  اـّنِم  َتْشَدَـخ  َو  ِهّللا ع ،  ِدـْبَع  یبَءاـِب 
یـسَرَف ُْتبَرَـضَف  ورَداب ،  َو  یناکَم  ینوُکَرَتَف  َلاق :  ِِهئاِسن .  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِهّللا  ِْدبَع  یبَءا  ِلایِع  َعَم  اذَـک  َو  اذَـک  ٍعِضْوَم  یف  ُلِزان  َوُه  َو  ِْنیَـسُْحلا ، 

ِباـب ْنِم  ُْتبُرَق  یّتَح  ِساـّنلا ،  َباـقِر  ُْتیَّطََخت  َو  یـسَرَف  ْنَع  ُْتلَزَنَف  َعِضاوَْملاَو ،  َقُرُّطلا  اوُذَـخَءا  ْدَـق  ِساـّنلا  ُتْدَـجَوَف  ْمِْهَیلا ،  ُْتعَجَر  یّتَح 
َو ِْهیَلَع  َسَلَج  َو  َُهل  ُهَعَضَوَف  ُّیِـسْرَک ،  ُهَعَم  ُمِداخ  ُهَْفلَخ  َو  ُهَعُومُد ،  اِهب  ُحَسْمَی  ُۀَقْرِخ  ُهَعَم  َو  َجَرَخَف  الِخاد  ِْنیَـسُحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َناک  َو  ِطاطْـسُْفلا ، 

َْکِلت ْتَّجَـضَف  ُهَنوُّزَعَی ،  ٍۀَـیِحان  ِّلُک  ْنِم  ُسانلاَو  ِءاسِّنلاَو ،  يراوَْجلا  ُنینَح  َو  ِءاُکْبلِاب  ِساّنلا  ُتاوْصَءا  ْتَعَفَتْراَـف  ِةَْربَْعلا ،  َنِم  ُکـَلامَتَی  ـال  َوُه 
ِمْوَی ِِکلام  ِمیحّرلا ،  ِنمْحّرلا  َنیَملاْعلا ،  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَءا   : )) َلاقَف ْمُُهتَرْوَف .  ْتَنَکَـسَف  اُوتُکْـسا ،  ْنَءا  ِهِدَِـیب  َءاَمْوَءاَف  ًةَدـیدَش .  ًۀَّجَـض  ُۀَـعُْقْبلا 

 ، َنیعَمْجَءا ِِقئالَْخلا  ِء  يِراب  ِنیّدلا ، 

همجرت

کنیا داتـسرف و  نیدباعلا  نیز  نم  يالوم  هک  متـسه  ملذح  ریـشب  نم  متفگ :  دانک ؟  تمحر  وت  رب  ادـخ  یتسیک ،  وت  دوبن ؛  شیدوبهب  هک 
هب دـندراذگ و  اهنت  ارم  هنیدـم  لها  دـیوگ :  ریـشب  دـنا .  هدـمآ  دورف  نانز ،  مالّـسلا و  هیلع  هللادـبع  یبا  مرح  لها  دوخ و  ناکم ،  نالف  رد 
هب یتقو  میامن ،  تعجارم  بانج  نآ  تمدخ  هب  ات  مدز  مبـسا  هب  هنایزات  زین  نم  دنتفاتـش ؛  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تمدخ  هب  مامت  تعرس 

مدراذگ مدرم  ياهندرگ  رب  اپ  مدش و  هدایپ  بسا  زا  متشگ  روبجم  اذل  هدومن ؛  رپ  ار  اهناکم  اههار و  همه  مدرم  ماحدزا  مدید  مدیسر  اجنآ 
زا مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ماگنه  نیا  رد  تشاد ،  فیرـشت  لالج  هدرپ  ارـس  رد  ترـضح  نآ  مدیـسر و  اه  همیخ  رد  کیدزن  هب  هکنیا  اـت 

یسرک بانج  نآ  رس  بقع  زا  مداخ  درک و  یم  كاپ  نآ  اب  ار  دوخ  کشا  هک  تشاد  تسد  رد  یلامتـسد  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  همیخ 
تـسناوتن ار  دوخ  کشا  هیرگ ،  تدـش  زا  تفرگ و  رارق  نآ  يالاب  رب  داجـس  ماما  داـهن و  نیمز  يور  رب  ار  یـسرک  نآ  دـمایب و  تسد  رد 

هک دوب  یمسق  دنتفگ و  یم  تیلست  تیزعت و  ار  بانج  نآ  بناج  ره  زا  مدرم  دیدرگ و  دنلب  هلان  هیرگ و  هب  نز  درم و  يادص  دراد و  هاگن 
اب مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هنیدم  کیدزن  رد  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ینارنخـس  دـیدرگ !  دایرف  هحیـص و  هچراپ  کی  نیمزرـس  نآ  مامت 

 . . . (( هللادمحلا  : )) دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دندش .  تکاس  میظع  قلخ  نآ  نوچ  دنیامن و  توکـس  مدرم  ات  دومرف  هراشا  شکرابم  تسد 
میامن یم  دمح  دومرف :  سپس 

(52) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َو ِعِجاوَْفلا ،  َِملَءا  َو  ِروُهُّدـلا ،  ِِعئاَجَف  َو  ِرُومـالا ،  ِِمئاـظَع  یلَع  ُهُدَـمَْحن  يوْجَّنلا ،  َدِهَـشَف  َبُرَق  َو  یلُْعلا ،  ِتاومَّسلا  َعَفَتْراَـف ف ي  َدـَْعب  يذَّلا 
َِبئاصَِمب انالَْتبا  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  َهّللا  َّنا  ُمْوَْقلا ،  اَهُّیَءا  ِۀَِـحئاَْجلا .  ِۀَـحِداْفلا  ِۀَّظاْکلا  ِۀَـعِظاْفلا  ِِبئاَصَْملا  ِمیِظَع  َو  ِءْزُّرلا ،  ِلِیلَج  َو  ِعِذاوَّللا ،  ِۀَـضاضَم 

َقْوَف ْنِم  ِناْدُلْبلا  یف  ِهِسْءاَِرب  اوُراد  َو  ُُهتَْیبِص ،  َو  ُهُؤاِسن  َِیبُس  َو  ُُهتَْرتِع ،  َو  نیـسحلا ع  ِهّللا  ِْدبَع  ُوبَءا  َِلُتق  ٍۀَمیظَع :  ِمالْـسالا  یف  ٍۀَْـمُلث  َو  ٍۀَـلیلَج ، 
ِِهلْجَءا ْنِم  ُنُزْحَی  ٍدا ال  ُؤف  ٍُّّيَءا  ْمَءا  ِِهْلتَق ! ؟  َدَْعب  َنوُّرُِسی  ْمُْکنِم  ٍتالاجِر  ُّيَءاَف  ُساّنلا ،  اَهُّیَءا  ُۀَّیِزَر .  اُهْلثِم  یتَّلا ال  ُۀَّیِزَّرلا  ِهِذه  َو  ِنانِّسلا ،  ِلِماع 

ُتاوـمَّسلاَو اـهِجاْومَءِاب ،  ُراـِحْبلا  ِتََکبَو  ِهـِْلتَِقل ،  ُدادِّشلا  ُعـْبَّسلا  ِتََـکب  ْدَـقَلَف  اـِهلامِْهنا ! ؟  ْنَـع  ُّنِـضَت  َو  اـهَْعمَد  ُسَبَْجت  ْمُْـکنِم  ٍنـْیَع  ُۀَّیَءا  ْمَءا 

البرک www.Ghaemiyeh.comهمانگوس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


 . َنوُعَمْجَءا ِتاومَّسلا  ُلْهَءا  َو  َنُوبَّرَقُْملا  ُۀَِـکئالَْملا  َو  ِراِحْبلا ،  ِجَُـجل  ُناتیِْحلاَو و  اِهناَصْغَءِاب ،  ُراجْـشالا  َو  اِهئاجْرَءِاب ،  ُضْرالا  َو  اـِهناکْرَءِاب ، 
! ؟  ِِهْلتَِقل ُعِدَْصنَی  ٍْبلَق ال  ُّيَءا  ُساّنلا ،  اَهُّیَءا 

همجرت

میـسج تبیـصم  میظع و  هعقاو  روآ و  هودنا  ياهغاد  شزوس  درد و  رادغ و  راگزور  ياه  تبیـصم  راوشد و  گرزب و  روما  رب  ار  دنوادخ 
نآ یتـسرد  هب  مدرم !  هورگ  يا  تسا .  ناگدـید  غاد  ربـص  هدـنروآ  رب  خـیب  زا  شیراوـشد  نارگ و  شتنحم  راـب  نارکیب و  شهودـنا  هـک 

بانج دش  عقاو  مالسا  رد  هک  میظع  ياه  هنخر  گرزب و  ياه  تبیصم  هب  ار  ام  دیامن  شیامزآ  تسا ،  بجاو  نم  رب  شـساپس  هک  ییادخ 
رد ار  شرونا  رس  دندیدرگ و  ریسا  شمیرک  نارتخد  شمیرح و  نانز  دندش و  هتشک  شا  هرهاط  ترتع  اب  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا 
داش وا ،  تداهـش  زا  سپ  هنوگچ  مدرم !  يا  تسا .  هدـیدن  زگره  راـگزور  هدـید  ار  ار  یتبیـصم  نینچ  دـینادرگ و  اهرهـش  رد  هزین  يـالاب 

هک یتروص  رد  و  دنک .  يراددوخ  کشا  نتخیر  زا  دناوت  یم  يا  هدید  هچ  دومن ؛  دناوت  يروبـص  درد  نیا  غاد  زا  لد  مادک  دوب و  دیناوت 
ناشناکرا اب  اهنامسآ  دوخ و  جاوما  اب  اهایرد  دنتسیرگ و  هدرواین  بات  وا  تداهـش  رد  تسا ،  مکحم  ییانب  ياراد  هک  هناگتفه  ياهنامـسآ 

نیا رد  اهنامـسآ ،  لها  همه  یهلا و  برقم  ناگتـشرف  ایرد و  رد  اه  یهام  ناشیاه و  هخاش  اب  ناتخرد  دوخ و  فارطا  قاـمعا و  اـب  نیمز  و 
؟  تفاکشن مه  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتشک  همدص  زا  بلق  مادک  مدرم !  يا  دنتخیر !  کشا  دندوب و  رادازع  تبیصم 

(53) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َنیدورْطَم انْحَبْـصَءا  ُساّنلا ،  اَهُّیَءا  ُّمَُصی ! ؟  َو ال  مالـسالا  یف  ْتَِمُلث  یتَّلا  َۀَْـملُّثلا  ِهِذـه  ُعَمْـسَی  ٍعْمَـس  ُّيَءا  ْمَءا  ِْهَیلا ! ؟  ُّنِحَی  ـال  ٍدا  ُؤف  ُّيَءا  ْمَءا 
یف ٍۀَْـمُلث  َو ال  ُهاْنبَکَتْرا ،  ٍهوُرْکَم  َو ال  ُهاْنمَرَتْجا ،  ٍمْرُج  ِْریَغ  ْنِم  َُلباک ،  َْوءا  ٍكُْرت  ُدالْوَءا  اـنَّنءاَک  ِراـْصمالا ،  ِنَع  َنیعِـساش  َنیدوُذَـم  َنیدَّرَـشُم 
یف ْمِْهَیلا  َمَّدَـقَت  امَک  اِنلاِتق  یف  ْمِْهَیلا  َمَّدَـقَت  َِّیبَّنلا  َّنَءا  َْول  ِهّللا ،  َو  ُقالِتْخا .  ّالا  اذـه  ْنا  َنیلَّوالا ،  اَِنئابآ  یف  اذـِهب  انْعِمَـس  ام  اهانْمََلث ،  ِمالْـسالا 

َو اهَعَْظفَءا  َو  اهَّظَکَءا  َو  اهَعَْجفَءا  َو  اهَعَجْوَءا  َو  اهَمَظْعَءا  ام  ٍۀَبیـصُم  ْنِم  َنوُعِجار ،  ِْهَیلا  ّانا  َو  ِهِّلل  ّاناَف  اِنب ،  اُولَعَف  اـم  یلَع  اُوداز  اـَمل  اـِنب  ِۀَـیاصِْولا 
َناک َو  َناحوُص -  ِْنب  َۀَعَـصْعَص  ُْنب  ُناحوُص  َماقَف  يواّرلا :  َلاَق  ِماِقْتنا . )) ُوذ  ُزیزَع  ُهَّنا  اِنب ،  َغَْلبَءا  َو  اَنباصَءا  امیف  ُبِسَتَْحن  ِهّللا  َْدنِعَف  اهَحَْدفَءا ، 

 . ِهیبَءا یلَع  َمَّحََرت  َو  َُهل  َرَکَش  َو  ِِهب  ِّنَّظلا  ِنْسُح  َو  ِِهتَرِذْعَم  ِلُوبَِقب  َُهباجَءاَف  ِْهیَلْجِر ،  ِهَنامَز  ْنِم  ُهَْدنِع  اِمب  ِْهَیلا ص  َرَذَتْعاَف  انِمَز - 

همجرت

هیرگ دینـشب و  دـیدرگ ،  دراو  مالـسا  رب  هک  هنخر  نیا  رثا  تشحو  ربخ  شوگ  مادـک  تشاذـگ ؟  ورف  ار  هلان  دایرف و  هک  تسا  یلد  مادـک 
ام ایوگ  میدیدرگ ،  راید  ره  هرهـش  راصنا ،  دالب و  زا  رود  رابتعا و  یب  دورطم و  هک  دیـسر  یگریت  نادب  ام  علاط  حبـص  مدرم !  يا  درکن ؟ 
ای هدروآ  اج  هب  يدنـسپان  راک  ای  هدرک و  یمرج  هکنآ  ندوب  دـننک ) یم  ام  اب  يدروخ  رب  نینچ  هک   ، ) میتسه لـباک  ناتـسکرت و  یلاـها  زا 

يدیدج تراسج  تعدب و  نیا  هکلب  میرادن  غارس  ناگتـشذگ  رد  ار  يزیمآ  تناها  راتفر  نینچ  انامه  میـشاب .  هدومن  نید  رد  هنخر  هکنآ 
یم ار  ام  اب  گنج  نامرف  ام ،  قح  تیاعر  رد  تیـصو  ياج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچنانچ  هک  دنگوس  هناگی  يادخ  هب  تسا 

شهودـنا كاـن و  درد  میظع و  هک  یتبیـصم  نآ  هناـف هللا )) . . .  (( ؛  دـنیامن یملظ  دنتـسناوت  یمن  دـندروآ ،  اـج  هب  هـچنآ  زا  هداـیز  داد ، 
باستحا رواد  ترـضح  دزن  اه  تبیـصم  زا  دیـسر ،  ام  هب  هچنآ  رد  سپـس  هدوب  راوگان  خلت و  رادقم و  هزادـنا و  زا  جراخ  تسا و  رابنارگ 

ضرم و هب  التبم  هک  ناحوص  نب  هعـصعص  نب  ناحوص  سپـس  دـیوگ :  يوار  هناف . )) . . .  (( ؛  مرامـش یم  ترخآ  هریخذ  مراد و  یم  رجا 
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هدوب ریزگان  دعاقت  زا  ریگنیمز و  اهاپ  زا  هک  دومن  شترصن  يرای و  رب  تردق  مدع  رب  سوسفا  راهظا  دوشگ و  ترذعم  نابز  دوب ،  ریگنیمز 
ار شا  هدرکان  تمدخ  تفگ و  تفطالم  شا  هرابرد  دوخ  تدیقع  نسح  هب  تفریذپ و  ار  وا  رذع  باوج  نسح  هب  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما 

 . دومن تمحر  شدلاو  رب  هدرک و  لوبق 

(54) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِلِزانَم یلا  َرَظَن  َو  ِِهلایَع ،  َو  ِِهلْهَءِاب  ِۀَـنیدَْملا  َیلا  َلَحَر  ُهَّنا ص  َُّمث  ِباتِْکلا :  اَذـه  ُعِماج  ِسُواـط  ِْنب  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ٍرَفْعَج  ِْنب  یـسُوم  ُْنب  ُِّیلَع  َلاـق 
ْمِْهیَلَع ُبُْدنَت  َو  اِهلاجِر ،  َو  اِهتامُح  ِدـْقَِفل  اِهلاسْرا ،  َو  ِعُومُّدـلا  ِنالْعِاب  ُحُوبَت  َو  اِهلاوْحَءا ،  ِناِسِلب  ُحُونَت  َلِزانَْملا  َْکِلت  َدَـجَوَف  ِِهلاجِر ،  َو  ِهِمْوَق 

 ، ُمْوَق ای  ُلوُقَت :  َو  ُهالْکَث ،  او  ْمِِهلْجال :  يداـُنت  َو  ُهـْالتَق ،  َعِراـصَم  یلَع  ُهَنازْحَءا  ُجِّیَُهت  َو  ِلِـهانَْملا ،  َلـْهَءا  ْمُْهنَع  ُلَءاْـسَت  َو  ِلِـکاوَّثلا ،  َبْدـَن 
 . ْمِِهقالْخَءا ِمَرَک  یلا  ُّنِحَءا  َو  ْمِِهقارِِفل  ُبُدـْنَءا  َنیذَّلا  َمْوَْقلا  َّناَف  ِلیلَْجلا .  ِباـصُْملا  یَلَع  ینوُدِـعاس  َو  ِلـیوَْعلاَو ،  ِۀَـحایِّنلا  یَلَع  ینوُرِذـْعَءا 
ْنِم َفَلَْخلاَو  يراـِصْتنا ،  َو  یتَُّوق  َبابْـسَءا  َو  يراـِخْتفا ،  َو  یفَرَـش  َباـنْطَءا  َو  يراحْـسَءا ،  َو  یمَلُظ  َراْونَءا  َو  يراـهَن ،  َو  یْلَیل  َراّمُـس  اوناـک 

 . يراْمقَءا َو  یسوُمُش 

همجرت

نینچ فورلا -  برلا  نم  ۀـمحرلا  مهیلع  سواط -  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  فوهل ،  باـتک  فل  ؤم  هنیدـم  هب  هلفاـق  دورو 
بحاص یب  ياهلزنم  هب  لاح  نآ  رد  دیـسر و  هنیدـم  رهـش  هب  ات  دومرف  چوک  لزنم  نآ  زا  لایع  لها و  اب  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دـیوگ : 
نادقف رب  دنراد و  شیوخ  قباس  نانکاس  رب  هلان  هحون و  لاح ،  لابز  هبیلاخ  ياه  هناخ  نآ  همه  هک  دـید  دومن ،  رظن  شیوخ  هریـشع  نادرم 

دنراوگوس و نایرگ و  رادغاد  نانز  نوچمه  دوخ  نابحاص  تبیصم  رب  دنراب و  یم  ناگدید  زا  کشا  بالیس  دوخ ،  نادرم  نارگتیامح و 
زاوآ دندروآ و  یم  ناجیه  هب  دوخ  ناگتـشک  عرـصم  رب  ار  مولظم  نآ  هودنا  نزح و  شتآ  و  دـنریگ .  یم  غارـس  نارفاسم  زا  ار  نانآ  لاح 

يا تساخ :  یم  رب  زاوآ  نینچ  یلاخ  يا  هناخ  نآ  کت  کت  راوید  رد و  زا  ایوگ  هنیدـم  ياهلزنم  لاح  ناـبز  دـندومن .  یم  دـنلب  هـالکثاو 
 ، اـه تبیـصم  قح  يادا  رب  ارم  يراوگوس  نیا  رد  منک و  یم  هلاـن  هحوـن و  هکنآ  رد  دـیریذپب  ارم  رذـع  دـیریگن و  نم  رب  هتکن  نیا  مدرم ! 

بش و بحاصم  و  مراوگوس ،  ناشیا  قالخا  یگرزب  رب  منک و  یم  هیرگ  هبدن و  ناشیا  قارف  زا  نم  هک  ناگتـشک  نیا  اریز  دـییامن ؛  يرای 
یم رامش  هب  نم  تردق  توق و  بابسا  راختفا و  فرش و  همیخ  نامـسیر  دندوب و  مناهاگرحـس  سنوم  ناهاگنابـش و  غارچ  دندوب و  مزور 

 . دندوب مراگ  زور  هام  دیشروخ و  دندمآ و 

(55) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ْمَک َو  ْمِهِرارْسَءا ؟  ِعاْدبِاب  ینوَعَْتمَءا  َو  ْمِهِراحْسَءا ،  َةاجانُم  ینوُعَمْسَءا  َو  یتَمْرُح ،  ْمِهِماْعنءِاب  اوُدَّیَش  َو  یتْشَح ،  َو  ْمِهِمارْکِاب  اوُدَّرَـش  ٍۀَْلَیل  ْمَک 
ْمَک َو  ْمِهِدوُعُـس ؟  ِءاـمَِنب  یـسوُُحن  اُوبَهْذَءا  َو  ْمِهِدوُهُع  ِءاـِمب  يدوُـع  اوـُقَرْوَءا  َو  ْمِِهِلئاـضَِفب ،  یْعبَط  اوُرَّطَع  َو  ْمِِهِلفاـحَِمب ،  یْعبَر  اوُرَّمَع  ٍمْوَـی 

ِبْوـَث یف  ُسیمَءا  َو  ِروُـصُْقلا ،  َو  ِلِزاـنَْملا  یَلَع  َفَّرَـشَتَءا  ْمِِهب  ُتْحَبْـصَءا  ْمَک  َو  ِِبئاوَّنلا ؟  َنِم  یّلَحَم  اوُـسَرَح  َو  ِِبقاـنَْملا ،  َنـِم  یل  اوُـسَرَغ 
ُمْهَـس ْمِهیف  ینَدَصَقَف  ِروُذْحَْملا .  ِتافُر  ْنِم  یباتْعَءا  یلَع  اوُشاْتنا  ْمَک  َو  ِروُهُّدلا .  ِتاْومَءا  ْنِم  یباعِـش  یف  اوُشاعءا  ْمَک  َو  ِروُرُّسلاَو ؟  ِلَذَْـجلا 
ِعْطَِقب ُعَطْقَت  ُمِراکَْملا  ِتْحَبْـصَءاَو  ِءادـِتْعالا ،  ِماهِِـسل  اـضَرَغ  َو  ِءادـْعالا ،  َْنَیب  َءاـبرُغ  اوُحَبْـصَءاَف  ِماـّیالا ،  ُمْکُح  ْمِْهیَلَع  ینَدَـسَح  َو  ِماـمِْحلا ، 
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 . ْمِِهئاجْرَءا ِۀَشْحَِول  ُحُونَت  ُماکْحالا  َو  ْمِِهئاضْعَءا  ِلاوَِزب  ُلوُُزت  ُنِساحَْملاَو  ْمِِهِلئامَش ،  ِدْقَِفل  وُکْشَت  ُِبقاَنَْملا  َو  ْمِِهِلمانَءا ، 

همجرت

تاجانم زاونلد  ياهتمعن  هب  هتـشگ و  مکحتـسم  ناشماعنا  هب  متمرح  ناـینب  هدـش و  دوباـن  ناـنآ  مارکا  هب  نم  ییاـهنت  تشحو  هک  اهبـش  هچ 
لفحم هب  هک  اهراگزور  هچ  دنتشاذگ ؛  یم  مهرم  یناهن  رارـسا  عیادو  هب  ار  محورجم  هنیـس  دنتـشاد و  یم  هدنز  ارم  لفحم  عامـس  يرحس 

نازخ باداش و  مرخ و  ناشرادـید  يرایبآ  هب  مدـیما  هخاش  گرب  دوب و  رطعم  ناشیا  لیاضف  هب  معبط  ماـشم  رمعم و  ملد  هناـخ  ناـنآ  سنا 
دنتشون رد  بئاون  تفآ  زا  ار  متزع  تحاس  دنتـشک و  میوزرآ  هعرزم  رد  هک  تعفنم  هخاش  اسب  دوب ؛  بایان  ناشفطل  تدعاسم  هب  تسوحن 

رب اهوزرآ  اسب  تسا  هدوب  نامداش  ینارماک  سابل  رد  نامارخ و  دارم  ياهخاک  يوررب  ناـنآ ،  دوج  تکرب و  هب  هک  مشیع  حبـص  اـسب  هچ   ؛
لد دارم  هب  دـندومن و  هدـنز  راگزور  رد  هدـیباوخ ،  یـسویءام  ياهفاکـش  رد  هدیـشوپ و  نآ  زا  دـیما  مشچ  ناگدرم ،  نوچ  هک  ار  هدـماین 
اریز ( 47  . ) دـندومن نوریب  هدوب ،  ناهنپ  مدوجو  هناخ  ناتـسآ  رد  هدیـسوپ  ناوختـسا  نوچ  هک  اه  فوخ  اـه و  میب  رایـسب  هچ  دـندیناسر و 
یم دـسح  نم  رب  هک  ینارای  نینچ  نتـشاد  رب  راگزور  شدرگ  تخاس و  دوخ  هناشن  ارم  نارای  گرم  ریت   : )) تسا نیا  دـعب  تارقف  لصاح 

زورما دنتفرگ .  رارقادعا  جارات  تخات و  ضرعم  رد  دنداتفا و  بیرغ  نانمـشد ،  نایم  رد  هک  هدـیمد  نیا  رب  ناشیا  علاط  حبـص  سپـس  درب ؛ 
ماکحا هدوشگ ،  تیاکـش  نابز  ناشیور ،  ندیدان  زا  بقانم  صخـش  هدـیرب و  دوب  ریاد  ناشیا  ناتـشگنا  رـس  هراشا  اب  هک  يراوگرزب  رادـم 

غیرد هدادرس ؛  هیرگ  هحون و  اهنآ ،  يارجا  ریخءات  تشحو  زا  ادخ 

(56) یبرع نتم 

یبرع نتم 

یَنلَذَـخ َو  ِلوُقْعَْملا ،  ِلْهَءا  َةَدَـعاسُم  ُْتمِدُـع  ِْنَئل  َو  ِبوُطُْخلا .  َْکِلِتب  ُهُمَلَع  َسَکَن  ٍلامَک  َو  ِبوُرُْحلا  َکـِْلت  یف  ُهُمَد  َقیرُءا  ٍِعرَو  ْنِم  ِهِّلل  اـیَف 
ْوَلَف یبْرَک .  َو  يدْجَو  َْلثِم  ُدَِجت  َو  یبْدَنَک  ُبُْدنَت  اهَّناَف  ِۀَسِماّطلا ،  ِمالْعالاَو  ِۀَسِراّدلا  ِنَنُّسلا  َنِم  ادِعْسُم  یل  َّناَف  ِلوُقُْعلا ،  ِلْهَج  ِِبئاصَْملا  َْدنِع 

ِمِراکالا ُۀَیِْدنَءا  ْمِْهَیلا  ُحاتَْرت  َو  ِمِراکَْملا ،  ُۀَّیِوَط  ْمُُهقاتْشَت  َو  ِتاوَلَْخلا ،  ُناْسنا  ْمِْهَیلا  ُّنِحَی  َو  ِتاولَّصلا ،  ِلاح  ُناِسل  ْمِْهیَلَع  ُحُونَی  َْفیَک  ُْمتْعِمَس 
ِۀَبیصُْملا ِهِذه  یف  ْمُکَریـصْقَت  ُْمْتفَرَع  َو  َِۀلِزاّنلا ،  ِۀَیِعاْولا  َْکِلت  ُعامِـس  ْمُکاجَِـشل  ِِدئاوَْفلا ،  ُبیِرآئم  ْمِهیداُنت  َو  ِدِجاسَْملا ،  ُبیِراحَم  ْمِهیْکبَت  َو  ، 

ْدََقل َو  ِرودُّصلا ،  َنازْحَءا  ُجِّیَُهی  َو  ِرُوبَّصلا  َْبلَق  ُعِجُوی  ام  ُْمْتیَءاََرل  يراثآ ،  َو  یـِسلاجَم  َُّولُخ  َو  يراسِْکناَو  یتدْـجَو  ُْمْتیَءاَر  َْول  ْلـَب ،  ِۀَِـلماّشلا . 
اُوماَقَءا ٍلَْهنَم  َو  ُهُونَکَس ،  ٍلِْزنَم  َیلا  ُهاقْوَش  ایَف  ِراطْخالا .  ُّفُکَءا  یب  ْترَفَظ  َو  ِرایِّدلا ،  َنِم  ینُدُسْحَی  َناک  ْنَم  یب  َتَمَش 

همجرت

نوگنرـس گرزب  ياـهیراتفرگ  نیا  رد  شتیار  هک  لاـمک  رکـشل  زا  سوـسفا  تخیرب و  اـهگنج  نیا  رد  شنوـخ  هـک  عرو  صخـش  نـیا  زا 
 ، دیامن میرای  وت ،  تبیـصم  نیا  رد  لهاج  مدرم  هک  ای  دننکن و  تدعاسم  يراز  هیرگ و  نیا  رد  ارم  دنلوقع ،  بابرا  هک  رـشب  رگا  دـیدرگ 

دـنراد و هبدـن  نم  دـننام  مه  اهنآ  اریز  هدرم . )  ناشنابحاص  هک   ) هدـش ناریو  ياه  هناخ  راثآ  هنهک و  ياهکاخ  ياه  هپت  نامه  نم  ناروای 
یگرزب دراد و  هحون  ناـشیا  يازع  رد  لاـح  ناـبز  هب  زاـمن  هنوگچ  هک  دیونـشب  رگا  دـنراتفرگ  دوخ ،  ناـبحاص  هودـنا  مغ و  هب  نم  نوـچ 

تسا و نایرگ  ناشنادقف  رب  دجاسم  ياهبارحم  تسا و  ناشرادید  طاشن  ناهاوخ  مرک  ششخب  قاتـشم و  ار  ناشیا  ياقل  تمارک  تعیبط و 
یم هودنا  مغ و  راتفرگ  اهدایرف ،  اهگناب و  نیا  ندینـش  زا  هتبلا  تسا .  نانک  دایرف  هلان و  ناسچ  ناشیا  دیاوف  اهاطع و  هب  نیجاتحم  تاجاح 

یگتـسکش لاح و  تدحو  رگا  هکلب  هدوبن ،  یلاجم  ار  ریـصقت  یهاتوک و  هدنریگارف  تبیـصم  نیا  قح  يادا  رد  هک  دیدوب  هاگآ  دـیدش و 
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هک نم  یناهن  ياهغاد  رب  دیدش  یم  علطم  هتبلا  دیدومن ،  یم  هدهاشم  ار  منیـشنمه  نادـقف  راثآ  سینا و  یب  لفحم  دـیدوب و  هدـید  ارم  لاب 
نم رب  نودرگ  ياهرطخ  تسد  هدومن و  تتامش  هدرب و  دسح  نم  رب  اه  هناخ  ریاس  تسا .  رودص  هودنا  ناجیه  روبث و  ياهلد  درد  بجوم 

 . دندیمرآ نآ  رد  هک  يداو  دندیزگ و  لزنم  نآ  رد  نارای  هک  ییاه  هناخ  هب  مقاتشم  اسب  دوزفا .  متس  تفای و  رفظ 

(57) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ُّدُرَءا َو  ِنآـنَّشلا ،  ِلـْهَءا  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َلَوْحءاَو  ِفُوتُْحلا ،  َّرَح  ْمُْهنَع  ُعَفْدَءا  َو  ِفوـُیُّسلا ،  َّزَح  ْمِهیدـْفُءا  اـناْسنا  ُْتنُک  ینَْتَیل  ُهُونَطْوَتْـساَو ،  ُهَدـْنِع 
َنِم ْمِِهِلئامَـش  ِْظفِِحل  الْهَءا  َو  ِۀَبِحاّشلا ،  ِمِهِموُسُج  ِّمَِضل  الَحَم  ُْتنُک  ِۀَبِجاْولا ،  ِةاَساوُْملا  َْکِلت  ُفَرَـش  ینَتاف  ْذا  الَه  َو  ِناوْدـُْعلا .  ِماَهِـس  ْمُْهنَع 
یف ُْتلَذََبل  ِداوْجالا ،  َِکئلوُءا  ِسوُُفِنل  اّطَحَم  َو  ِداسْجالا  َْکِلِتل  اّطَخَم  ُْتنُک  َْول  ُهآ ،  َُّمث  ُهآَف  ءالَْقلا .  َو  ِرْجَْهلا  اَذـه  ِۀَـعَْول  ْنِم  انْوَصَم  َو  ِءالَْبلا ، 

َو ِلِدانَْجلا ،  َْکِلت  ِْعقَو  ْنِم  يدـْهُج  اُهْتیَّقَو  َو  ِِلئاوالا ،  ِقوُقُْحلا  َضَْعب  اـَهل  ُْتیَـضَق  َو  ِدوُهُْعلا ،  ِمیدَِـقب  اـَهل  ُْتیَفَو  َو  ِدوُهْجَْملا ،  َۀَـیاَغ  اـهِظْفِح 
ُُغْلبَءا ُْتنُک  َو  ِلالْجالا ،  َو  ِمارْکالا  َشاِرف  ِلاصْوالا  َو  ِدوُدُْخلا  َْکِلِتل  ُتْشَرَف  َو  ِعیطَتْـسُْملا ،  َدْهُج  اَهل  ُْتلََذب  َو  ِعیطُْملا ،  ِْدبَْعلا  َۀَمْدِخ  اُهْتمَدَـخ 
ینینَح ْنَع  َرُصْقَی  ٍنینَح  ُّلُکَف  یناّکُس ،  َو  یلْهَءا  ِۀَْبیَِغل  ُهاْقلَق  ای  َو  ینامالا ،  َْکِلت  یلا  ُهاقوَش  ایَف  اِهقارْـشاب .  یتَْملُظ  ُرَِّونُءا  َو  اِِهقاِنتْعا  ْنِم  یتَْینُم 

ُّلُک َو  ، 

همجرت

نانآ زا  یتخوسن و  گرم  شتآ  هب  نانآ  رمع  نمرخ  ات  يدومن  ناشیا  يادـف  هداد  ریـشمش  مد  هب  ار  دوخ  ات  يدوب  رـشب  سنج  زا  شاک  يا 
هک سوسفا  مینادرگ و  یم  رب  ناشیا  زا  ار  نمـشد  ریت  مدـیناشن و  یمورف  ماـقتنا  هب  ار  دوخ  هنیـس  شـشوج  دندیـشک ،  ناـشیور  رب  هزین  هک 
هآ مدومن .  یم  ظفح  ار  اهنآ  داسجا  مدوب و  كاپ  ياهرکیپ  نآ  هاگمارآ  شاک  يا  دیدرگ .  توف  نم  زا  بجاو  تاساوم  فرش  نیا  نوچ 

مدوب و هدرک  تیاعر  ار  میدـق  دـهع  مدومن و  یم  ار  شـشوک  تیاهن  اـهنآ  تظفاـحم  رد  هتبلا  مدوب ،  ادهـش  داـسجا  نیا  هاـگلزنم  نم  رگا 
رادربنامرف ناگدـنب  نوچمه  مدرک و  یم  يریگولج  نانآ ،  رون  زا  رپ  ياهندـبرب  روگ  ياهگنـس  نداتفا  زا  هدروآ و  اج  هب  ار  نیرید  قوقح 

مه زا  هک  ندـب  ياه  هراپ  هداتفا و  كاـخ  رب  ياـه  هنوگ  نآ  يارب  مدومن و  یم  دـهج  لذـب  دوخ  تعاطتـسا  ردـق  هب  مدرک و  یم  تمدـخ 
قارـشا هب  ار  ما  هناـشاک  تملظ  متـشاد و  یم  رب  اـهنآ  یـشوغآ  مـه  زا  ار  شیوـخ  هرهب  مدـینارتسگ و  یم  لـالجا  مارکا و  شرف  هدیـشاپ ، 

مزادگ زوس و  رد  شیوخ  نانکاس  لها و  يدوبان  زا  ناسچ  مقاتشم و  اهوزرآ  نیا  هب  ندیـسر  يارب  رایـسب  هچ  متخاس .  یم  رونم  ناشراونا 
نت رد  تبیـصم  سالپ  نانآ ،  تداهـش  رد  کنیا  تسین .  مدرد  یفاش  ییاود  چیه  تسین و  نم  هلان  هزادنا  هب  يا  هلان  چـیه  هک  یمـسق  هب  ، 

نینچ مدیما و  ان  دوخ  ییابیکش  زا  مرب و  یم  رس  هب  هودنا  سابل  رد  ناشیا  زا  سپ  مدرک و 

(58) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِیب ملَی  ْنَءا  ُتِْسئَی  َو  ِناجْـشالا ،  ِباْبلِِجب  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  ُتْسَنَءا  َو  ِنازْحالا ،  َباْوثَءا  ْمِهِدـْقَِفل  ُتِْسَبل  ْدَـق  انَءا  اـه  َو  ینیفْـشَی ،  ـال  ْمِهِْریَغ  ِءاَود 
 : َلاقَف اهَیلا ،  ِراشُْملا  ِلِزانَْملا  یَلَع  یَکب  ْدَق  َو  ِهّللا  ُهَمْحَر  َۀَْبیَُتق  ُنبا  َنَسْحَءا  ْدََقل  َو  ِرْشَْحلا .  َكُدِعْوَم  ِماّیالا  َةَْولَس  ای  ُْتُلق :  َو  ُْربَّصلاَو ،  ُدُّلَجَّتلا 

یَْلتَق َّنا  الَءا  ِتَّلََخت  یمْعَِزب  ْمُْهنِم  ْتَحَبْـصَءا  ْنا  َو  اهَلْهَءا  َو  َرایِّدلا  ُهّللا  ُدِْعُبی  الَف  ِتَّلَح  َمْوَی  اَهلاْثمَءا  اهَرَءا  ْمَلَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِتاْیبَءا  یلَع  ُتْرَرَم 
ًسْمَّشلا َّنَءا  ََرت  َْملَءا  ِتَّلَج  َو  ایازَّرلا  َْکِلت  ْتَمُظَع  ْدََقل  ًۀَّیِزَر  اوَحْضَءا  َُّمث  اثایِغ  اُوناک  َو  ِتَّلَذَف  َنیِملْـسُْملا  َباقِر  ْتَّلَذَءا  ٍمِشاه  ِلآ  ْنِم  ِّفَّطلا 
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 . ِباتِْکلا ِةاَمُح  ْنِم  ِةَوْدُْقلا  َکَلْسَم  ِِبئاصَْملا  ِهِذِهب  ُعِماّسلا  اَهُّیَءا  ُْکلْسءاَف  ِتَّرَعَْشقا  ُدالِْبلاَو  ِْنیَسُح  ِدْقَِفل  ًۀَضیرَم  ْتَحْضَءا 

همجرت

هب هک  ماگنه  نآ  هبیتق ))  نبا   )) تسا هدورـس  وکین  هچ  دوب .  دهاوخ  تمایق  زور  رد  وت  ام و  رادـید  مراگزور ،  یلـست  هیام  يا  میوگ :  یم 
 . . دمحم لآ  تایبا  یلع  تررم   : )) هتفگ ار  راعشا  نیا  هتخاس و  يراج  ناگدید  زا  ترسح  کشا  هتخادنا و  رظن  بحاص  یب  ياهلزنم  نآ 

؛  دـندوب نآ  رد  هک  تسا  يزور  نآ  لاونم  رب  هن  ناشیا  لاح  هک  مدـید  مدومن  رذـگ  لوسر ،  لآ  بحاـص  یب  ياـه  هناـخ  رب  ینعی   ؛ )) . .
زا ار  ناناملسم  ندرگ  مشاه ،  ینب  لآ  زا  البرک  يادهـش  تبیـصم  هک  یتسرد  هب  دنکن ؛  رود  تمحر  زا  ار  شنابحاص  ام و  هناخ  نیا  ادخ 
رب یتبیـصم  غاد  نونکا  دـندوب و  مدرم  هاگهانپ  هراومه  مشاه  ینب  تسا ؛  دـیوه  اهنآ  رد  تلذ  رثا  زونه  هک  هدومن  لیلذ  راوخ و  هودـنا  راب 
 ، مالّسلا هیلع  نیسح  تبیـصم  درد  زا  شا  هراسخر  بات  ناهج  دیـشروخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  یگرزب ؛  تبیـصم  هچ  هدش ،  هدناشن  اهنآ  اهلد 
ربخ ناگدنونـش  يا  تسا ؟  بارطـضا  رد  نازرل و  تبیـصم ،  نیا  تشحو  زا  اهرهـش  نینچمه  تسا و  باـت  بت و  رد  دوخ  هتـشگ و  درز 

 ، دندوب ادخ  باتک  نایماح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نانیشناج  هک  دیراد  راوتـسا  مدق  نانچ  هودنا  نادیم  رد  لوتب ،  دنزرف  تتبیـصم 
 . دنتشاد یم  راوتسا 

(59) یبرع نتم 

یبرع نتم 

ِّثَْبلا َمیِظَع  يْولَْبلا ،  َکـِْلِتل  ِءاـُکْبلا  َرِیثَـک  َناـک  ُهَّنَءا  ِْهَیلا -  ُفْصَْولا  ُغـُْلبَی  ـال  يذَّلا  ِْملِْحلا  ُوذ  َوُـه  َو  َنیدـِباْعلا ع  ِْنیَز  اـنالُْوم  ْنَع  َِيُور  ْدَـقَف 
ُهَرَـضَح اذاف  ُهَْلَیل ،  اِمئاق  ُهَراـهَن  اـِمئاص  ًۀَنَـس ،  َنیَعبْرَءا  ِهیبَءا  یلَع  یَکب  َنیدـِباْعلا ع  َْنیَز  َّنا   : )) َلاـق ُهَّنَءا  ِقِداّـصلا ع  ِنَع  َيِوُرَف  يوْکَّشلاَو . 

ِهّللا ِلوُسَر  ُْنبا  َِلُتق  اِعئاج ،  ِهّللا ع  ِلوُسَر  ُْنبا  َِلُتق  ُلوُقَیَف :  َيالْوَم ،  ای  ْلُک  ُلوُقَیَف :  ِْهیَدَـی ،  َْنَیب  ُهُعَـضَیَف  ِِهبارَـش  َو  ِهِماعَِطب  ُهُمالُغ  َءاج  ُراـْطفالا 
(( . َّلَج َو  َّزَع  ِهّللِاب  َقَِحل  یّتَح  َِکلذَک  ْلَزَی  ْمَلَف  اْهنِم ،  ُُهبارَـش  ُجِزَتْمَی  َو  ِهِعُومُد  ْنِم  ُهُماعَط  َّلَْتبَی  یّتَح  یْکبَی  َو  َِکلذ  ُرّرُّکی  ُلازَی  الَف  اناشْطَع ، 

 ، ُهَءاُکب َو  ُهَقیهَش  ُعَمْسَءا  انَءا  َو  ُْتفَقَوَف  ٍۀَنِشَخ ،  ٍةَراجِح  یلَع  َدَجَس  ْدَق  ُُهتْدَجَوَف  ُُهتْعَبَتَف ،  َلاق :  امْوَی ،  ِءارْحَّصلا  َیلا  َزََرب  ُهَّنَءا  َُهل  ًیلوَم  َثَّدَح  َو 
ْنِم ُهَسْءاَر  َعَفَر  َُّمث  اقیدْصَت . )) َو  انامیا  ُهّللا  ّالا  َهلا  ال  اّقِرَو ،  ادُّبَعَت  ُهّللا  ّالا  هلا  ال  اّقَح ،  اّقَح  ُهّللا  ّالا  َهلا  ال   : )) ُلوُقَی ٍةَّرَم  َْفلَءا  ِْهیَلَع  ُْتیَصْحَءاَو 

ُهَهْجَو َو  ُهَتَیَِحل  َّنا  َو  ِهِدوُجُس ، 

همجرت

رد هک  تشاد  هک  يراب  درب  ملح و  ماقم  نآ  اب  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  هراب  رد  هدش  تیاور  نادیهش  قارف  رد  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  هیرگ 
ماما زا  هکنانچ  دوب ؛  میظع  هودنا  يوکـش و  بحاص  اه  تتبیـصم  نآ  دای  رب  دومن و  یم  شراوگرزب  ردپ  رب  هیرگ  رایـسب  دجنگن ،  فصو 
نیا رد  دومن و  هیرگ  دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  لاس  لهچ  تدم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 
شیپ رد  ماعط  بآ و  ترـضح  نآ  مالغ  دـش ،  یم  راطفا  ماگنه  نوچ  تاشد و  مایق  تدابع  هب  اهبـش  هزور و  اهزور و  لاس ،  لهچ  تدـم 
 . . . هللا لوسر  نبا  لتق   : )) دومرف مالّسلا  هیلع  داجـس  ماما  دیامرف ،  لیم  اهنآ  زا  ات  تساوخ  یم  ماما  زا  دومن و  یم  رـضاح  بانج  نآ  يور 

یم ار  نخس  نیا  هتسویپ  دندرک .  دیهش  دوب  ناشطع  هک  یلاح  رد  ار  ربمغیپ  دنزرف  دندومن ،  دیهش  هنـسرگ  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  ینعی   ؛ ))
لاح نیا  هب  دـش و  یم  جوزمم  شناگدـید  کشا  اب  زین  یندـیماشآ  بآ  دـیدرگ و  یم  رت  تترـضح  نآ  مشچ  کشا  زا  ماعط  نآات  تفگ 
ماما يزور  تفگ :  هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  مالغ  زا  دومن  تاقالم  راگدرورپ ش  اب  هدرک و  تافو  ایند  رادزا  هکنیا  ات  دوب 
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مه نم  تفر و  هدجس  هب  یتشرد  گنس  يور  بانج  نآ  هک  مدید  متفر ،  ناشیا  لابند  هب  زین  نم  دندرب و  فیرـشت  ارحـص  هب  مالّـسلا  هیلع 
رس سپس  الا ؛ )) . . .  هلا  ال   : )) تفگ یم  هدجـس  نآ  رد  هبترم  رازه  مدرمـش  مدینـش و  یم  ار  وا  هلان  هیرگ و  يادص  مداد  شوگ  هداتـسیا 

رت شنامشچ  بآ  زا  شکرابم  شیر  تتروص و  هک  یتلاح  رد  تشادرب  هدجس  زا  كرابم 

(60) یبرع نتم 

یبرع نتم 

َْنب َبوُقْعَی  َّنا  َکَْحیَو ،   : )) یل َلاقَف  َّلِقَی ؟  ْنَءا  َِکئاُکِبل  َو  َیِـضَْقنَی ؟  ْنَءا  َِکنْزُِحل  َنآ  اـمَءا  َيـالْوَم ،  اـی  ُْتلُقَف :  ِعُومُّدـلا .  َنِم  ارِمُغ  ْدَـق 
ِّمَْغلا َنِم  ُهُرْهَظ  َبَدْوَدْحاَو  ِنْزُْحلا  َنِم  ُهُسْءاَر  َباشَف  ْمُْهنِم  ادِحاو  ُهَناْحبُس  ُهّللا  َبَّیَغَف  اْنبا ،  َرَـشَع  یْنثا  َُهل  ِیبَن  َْنبا  اِّیبَن  َناک  َمیهاْربا  ِْنب  َقاحْـسا 

 ، َنیلُوتْقَم یعْرَـص  یْتَیب  ِلـْهَءا  ْنِم  َرَـشَع  َۀَْعبَـس  َو  یخَءا  َو  یبَءا  ُْتیَءاَر  اـنَءا  َو  اْینُّدـلا ،  ِراد  یف  ُّیَح  ُُهْنبا  َو  ِءاـُکْبلا  َنِم  ُهُرََـصب  َبَهَذ  َو  ِّمَْهلاَو 
ِنْزُْحلا ال َنِم  ابْوث  ُمِهِحاِزْتنِاب  انیـِسْبلُْملا  ُِربُْخم  ْنَم  ُلُوقَءاَف :  ْمِْهَیلا ص  ُریـشُءا  َو  ُلَّثَمَتَءا  اَنَءا  اه  َو  یئاُکب . )) ! ؟  ُلِّقَی  َو  ینْزُح  یـضَْقنَی  َْفیَکَف 

انیلاَیل اضِیب  ْمِِهب  َْتناکَو  ادوُس  ْتَدَغَف  انُماّیَءا  ْمِِهنادْقُِفل  َْتلاح  انیْکُبی  ِقیْرفَّتلِاب  َراص  ْمِِهبْرُِقب  انُکِحُْضی  َناک  ْدَق  يّذلا  َنامَّزلا  ّنا  انیْلُبی  َو  یْلبَی 

همجرت

هیلع داجس  ماما  دوش ؟  كدنا  نات  هیرگ  مامت و  امش  هودنا  هک  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  نم !  يالوم  دیـس و  يا  مدرک :  ضرع  دوب .  هدیدرگ 
زا یکی  دنوادخ  تشاد ،  رـسپ  هدزاود  هدوب و  یبن  نب  یبن  مالّـسلا ،  هیلع  یمهاربا  نب  قاحـسا  ناب  بوقعی  وت !  رب  ياو  دـندومرف :  مالّـسلا 
زا شنامـشچ  دـش و  مخ  شرمک  مغ  هوبنا  زا  تشگ و  دیفـس  شرـس  يوم  وا ،  نارجه  هودـنا  زا  دـینادرگ ،  بئاـغ  وا  رظن  زا  ار  شنارـسپ 

متیبلها زا  رفن  هدفه  ردارب و  ردپ و  هک  مدید  دوخ  مشچ  هب  نم  یلو  دوب ،  هدنز  شدنزرف  زونه  هکنآ  لاح  دیدرگ و  انیبان  هیرگ ،  يرایـسب 
ؤم دوش ! ؟  كدنا  ما  هیرگ  مامت و  نم  هودنا  هنوگچ  سپ  دندنکفا ؛  كاخ  رب  هتشک و  شیک ،  رفاک  نانمشد  نآ  شیوخ ،  مشچ  ربارب  رد 

ینعی ربخم ؛ )) . . . .  نم   : )) میامن یم  رکذ  اـج  نیا  رد  ار  تاـیبا  نآ  میوج و  یم  لـثمت  يراعـشا  هب  تبـسانم  نیمه  هب  نم  دـیوگ :  فل 
هنهک و زگره  هک  ار  یهودنا  سابل  دندیناشوپ ،  ام  هب  ار  هودنا  نزح و  سابل  دوخ  دورد  زا  هک  دناسر  ربخ  البرک  نادیهش  هب  هکنآ  تسیک 

نادنخ نونکات  ناشیا  لاصو  برق و  هب  ار  ام  هک  يراگ  زور  نامه  دناسوپ ؛  ار  ام  ياهندب  هکنآ  ات  تسا  یقاب  وا  هکلب  ددرگ  یمن  هدیـسوپ 
هکنآ زا  سپ  دـینادرگ ،  هایـس  نوگرگد و  ارم  راگزور  ناشیا ،  یگـشیمه  يرود  دـینایرگ  ار  ام  ناـنآ  قارف  ببـس  هب  نونکا  تشاد ،  یم 

 . دوب هتخاس  رونم  ار  ام  کیرات  ياهبش 

(61) یبرع نتم 

یبرع نتم 

یف ُُهتَلیـضَف  َمُِهف  َو  ِهِْسنِج  ِءاْنبَءا  یلَع  ُهُزیمَت  َفرُع  ِهِمْجَح  ِرَغِـص  َو  ِهِراِصتْخا  َعَم  ِهِمْـسَرَو  ِِهبیتَْرت  یلَع  َفَقَو  ْنَم  َو  ُهانْدَرَءا ،  ام  یهَْتنُم  اـنُهاه  َو 
 . َنیرِهاّطلا َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهُمالَس  َو  ُُهتالَص  َو  َنیَملاعلا  ِّبِر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهِسْفَن . 

همجرت

ار نآ  رظن  ناـعما  تقد و  اـب  ناگدـننک  هعلاـطم  زا  سک  ره  دـسر و  یم  ناـیاپ  هب  اـم  هتـشون  اـج  نیا  رد  دـیوگ :  فل  ؤم  دـیوگ :  فل  ؤم 
لوا رد  هچ  رگا  دیوگ :  مجرتم  دراد .  ناحجر  زایتما و  دوخ  لاثما  رب  هنوگچ  مجح  رغـص  راصحنا و  هب  هک  تسناد  دهاوخ  دیامن  هظحالم 
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ناضمر كرابم  هام  مایا  رد  نوچ  نکل  دـیدرگ و  متخ  یناـمز  كدـنا  رد  فیرـش  باـتک  نیا  همجرت  هک  دـیناسر  ناوخا  ضرع  هب  همجرت 
بارعا و يدصتم  شـشوک  دهج و  لامک  اب  اذهلف  دمآ  حجرا  رـصاق  رظن  هب  لوا  بولـسا  زا  ریـسفت  دـیدرگ ،  عبط  يانب  ق  لاس 1321 ه . 

قافتا باب  نیا  رد  تقـشم  تمحز و  لامک  هللااب  دهـشا  مدیدرگ و  همجرت  اب  نتم  قیفلت  هدـیفم و  یـشاوح  یـضعب  قیلعت  تاغل و  حیحـصت 
هلمجلا یف  باتک  لوا  زا  زج و  کی  ندومن  هلباقم  رد  هکنآ  هداعلا  قوف  تقـشم  هلمج ،  زا  تاغلذـخام و  حیحـصت و  رد  صوصخب  هداـتفا 

 . میامن حیحـصت  الماک  هدومن و  رورم  ار  لوا  وزج  مامت  هک  مداد  رارق  دوخ  رب  ار  تمحز  مدیدرگ  علطم  رقحا  نیا  نوچ  دیدرگ ،  حـماست 
اطخ زا  یناسنا  چـیه  هک  دـنناشوپب  وفع  لیذ  هفقاو  يایاطخ  اهـشزغل و  رب  هک  تسا  نآ  لضف  بابرا  لاـمک و  لـها  همیرک  قـالخا  زا  دـیما 
یفع رهاط  دمحم  یلوفزدلا ،  يوسوملا  رقاب  دمحم  نبا  رـصاقلا :  رقح  الا  ق  لاس 1321 ه .  مارحلا ،  ۀجحلا  يذ  هام   25 تسین .  ظوفحم 

 . نینموملا نم  قح  یلع  هل  نمل  یلرفغا و  مهللا  امهمئارج  نع  هللا 

شنارای ادهشلا و  دیس  نالتاق  تشونرس 

زا دعب  مداش  نیا  هب  هک  تفگ  دعـس  نب  رمع  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  بوشآ  رهـش  نبا 
زین وج  دشابن  مدنگ  رگا  هک :  تفگ  ازهتـسا  يور  زا  نوعلم  نآ  دروخ ،  یهاوخن  يرایـسب  قارع  مدـنگ  زا  درک ،  یهاوخ  دیهـش  ارم  هکنآ 

هدرک تیاور  اضیا  دـش .  هتـشک  راتخم  تسد  رب  و  دیـسرن ،  وا  هب  ير  تراـما  و  دوب ،  هدومرف  ترـضح  هک  دـش  ناـنچ  سپ  تسا ،  بوخ 
هب و  داتفا .  نآ  رد  شتآ  همه  دـندوب  هدرب  هک  اههایگ  و  دـش ،  نوخ  همه  دـندرک  تراغ  ترـضح  راـبنا  زا  هک  یـشوخ  ياـهیوب  هک  تسا 
دنا هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  اـضیا  دـش .  سیپ  هتبلا  نزو  درم  زا  درک  لامعتـسا  هک  ره  شوخ  يوب  نآ  زا  رگید :  تیاور 

ینوعلم دماشایب ،  هک  تفرگرب  بآ  دیناسر و  تارف  رانک  هب  ار  دوخ  دش ،  هنشت  البرک  يارحص  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترـضح  هک 
نوعلم نآ  سپ  دنادرگن ،  باریـس  ار  وت  زگره  ادخ  دومرف :  ترـضح  تسـشن ،  شکرابم  ناهد  رب  هک  تخادنا  بانج  نآ  بناج  هب  يریت 

منهج شتآ  هب  هک  دیماشآ  بآ  نادـنچ  و  دـنکفا ،  تارف  طش  هب  ار  دوخ  هکنآ  ات  دـش  یمن  باریـس  دروخ  یم  بآ  دـنچ  ره  دـش و  هنـشت 
درک ادن  اهنآ  نایم  رد  یتخبدب  دیبلط ،  بآ  راک  افج  رفاک  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  اضیا  دیدرگ .  لصاو 

 ، ادنوادخ دومرف :  ترضح  ییآ ،  رد  دایز  نبا  مکح  هب  ای  يریمب  هنـشت  هکنآ  ات  دیـشچ  یهاوهن  تارف  بآ  زا  هرطق  کی  نیـسح !  ای  هک : 
یمن باریـس  دیماشآ  یم  بآ  دـنچ  ره  و  درک ،  یم  دایرف  شطعلا  هتـسویپ  نوعلم  نآ  سپ  زرمایم ،  ار  وا  زگره  شکب و  یگنـشت  زا  ار  وا 

 : هک دنا  هتفگ  یـضعب  و  دوب ،  يدزا  نیـصح  نب  هللادـبع  نوعلم  نآ  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  دـش .  لصاو  منهج  هب  دـیکرت و  هکنآ  ات  دـش 
و دـمآ ،  شکنح  رب  دـنکفا ،  ترـضح  نآ  بناج  هب  ریت  مراد ))   )) هلیبق زا  یئانزلادـلو  هک  دـنا  هدرک  تیاور  اضیا  دوب .  ملـسم  نب  دـیمح 
 ، درک یم  دایرف  امرگ  امرس و  زا  هک  دش  التبم  یئالب  هب  نوعلم  نآ  سپ  تخیر ،  یم  نامسآ  بناج  هب  تفرگ و  یم  ار  نوخ  نآ  ترـضح 

دروخ یم  بآ  دنچ  ره  درک و  یم  نشور  يراخب  شرس  تشپ  رد  و  دیزرل ،  یم  امرس  زا  شتشپ  دیشک و  یم  هلعش  شمکـش  زا  یـشتآ  و 
زا دـنا  هدرک  تیاور  رایـسب  دـیناس  هب  یـسوط  خیـش  هیوباب و  نبا  دـش .  لصاو  منهج  هب  دـش و  هراپ  شمکـش  هکنآ  اـت  دـش ،  یمن  باریس 

البرک هب  هکنآ  ات  میدـمآ  نوریب  هفوک  زا  رفن  دـنچ  اب  دـش ،  بلاغ  ام  رب  یگنـسرگ  نوچ  جاـجح  ماـیا  رد  تفگ :  هک  نامیلـس  نب  بوقعی 
میتفر و دندوب ،  هتخاس  فلع  بوچ  زا  هک  تارف  رانک  رد  دمآ  رد  ام  رظن  هب  يا  هناخ  هاگان  میوش ،  نکاس  هک  میتفاین  یعضوم  میدیـسر و 
 ، ما هدنام  هار  زا  مبیرغ و  هک  مدروآ  رس  هب  امش  اب  بشما  هک  دیهد  يروتسد  تفگ :  دمآ و  یبیرغ  درم  هاگان  میتفرگ ،  رارق  اجنآ  رد  بش 

سپ نتـشاد ،  تبحـص  هب  میتسـشن  تفن و  نغور  هب  میتـخورفا  غارچ  درک و  بورغ  باـتفآ  نوـچ  دـش  لـخاد  میداد و  تـصخر  ار  وا  اـم 
التبم یئالب  هب  هک  دوبن  ارحص  نآ  رد  سکچیه  هک :  میتفگ  و  وا ،  تداهـش  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  رکذ  هب  دش  یهتنم  تبحص 

هب نایعیش  رادم  و  تسا ،  هدیـسرن  نم  هب  یئالب  لاح  ات  دندوب و  گنج  نآ  رد  هک  مدوب  اهنآ  زا  نم  هک :  تفگ  بیرغ  درم  نآ  سپ  دشن ، 
رون یب  نآ  دش ،  مک  غارچ  رون  تلاح  نآ  رد  میدش ،  نامیشپ  دوخ  هتفگ  زا  میدیسرت و  میدینش  وا  زا  ار  نخس  نآ  ام  نوچ  تسا ،  غورد 
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تساوخ نوچ  دیدرگ ،  لعتشم  شتسد  رد  شتآ  دیناسر ،  غارچ  کیدزن  ار  تسد  هک  نیمه  دنک ،  حالـصا  ار  غارچ  هک  درک  زارد  تسد 
هب رس  نوچ  دنکفا ،  تارف  بآ  رد  ار  دوخ  سپ  دیشک ،  هلعش  شندب  عیمج  رد  داتفا و  شسحن  شیر  رد  شتآ  دناشن  ورف  ار  شتآ  نآ  هک 
رد دروآ ،  یم  نوریب  رـس  نوـچ  دروآ ،  یم  نوریب  رـس  اـت  دوـب  یم  وا  رظتنم  درک و  یم  تـکرح  بآ  يـالاب  رد  شتآ  درب ،  یم  ورف  بآ 

تیاور غبـصا  نب  مساق  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  اضیا  دـیدرگ .  لصاو  منهج  شتآ  هب  ات  دوب  لاـح  نیا  رب  هتـسویپ  و  داـتفا ،  یم  شندـب 
وا يور  دمآ و  ام  دزن  هب  دوب ،  هتفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاتق  هب  دایز  نبا  رکـشل  اب  هک  مراد  ینب  هلیبق  زا  يدرم  تفگ :  هک  تسا  هدرک 

کیدزن تسا  هدـش  ریغتم  وت  يور  هک  سب  زا  هک :  متفگ  وا  هب  نم  دوب ،  يدیفـس  ییورـشوخ و  تیاهن  رد  نآ  زا  شیپ  و  دوب ،  هدـش  هایس 
ترثـک رثا  هک  مدرک  دیهـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  باحـصا  زا  یئور  دیفـس  درم  نم  تفگ :  مسانـشن ،  ار  وت  نم  هک  دوب 

رد راوگرزب  نآ  رس  دوب و  راوس  یبسا  رب  هک  ار  نوعلم  نآ  مدید  هک  تفگ :  يوار  ما .  هدروآ  ار  وا  رس  و  دوب ،  رهاظ  وا  یناشیپ  زا  تدابع 
ردقنیا هک  تسب  یم  رتدنلب  یکدنا  ار  رـس  نیا  شاک  هک :  متفگ  دوخ  ردپ  اب  نم  دروخ ،  یم  بسا  ياهوناز  رب  هک  دوب  هتخیوآ  نیز  شیپ 

رـس نیا  هب  وا  هک  تسا  یتفخ  زا  هدایز  دروآ  یم  وا  رب  رـس  نیا  بحاص  هک  یئالب  دنزرف !  يا  تفگ :  مردـپ  دـناسرن ،  تفخ  نآ  هب  بسا 
یم نم  کیدزن  هب  مور  یم  باوخ  هب  هک  بش  ره  لاح  ات  ما  هدرک  دیهـش  ار  وا  هک  يزور  زا  هک  درک  لقن  نم  هب  وا  هک  اریز  دـناسر ،  یم 

وا ناگیاسمه  زا  نم  سپ  مشک ،  یم  باذـع  حبـص  اـت  و  دزادـنا ،  یم  منهج  رد  درب و  یم  منهج  يوسب  ارم  و  اـیب ،  هک  دـیوگ  یم  دـیآ و 
مدیـسرپ وا  زا  ار  لاـح  نیا  تقیقح  متفر و  وا  نز  دزن  هب  نم  سپ  تفر ؛  میناوت  یمن  باوخ  هب  اهبـش  اـم  وا  داـیرف  يادـص  زا  هک :  مدـینش 

رـس نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریمع  نب  رامع  زا  اضیا  تسا .  هتفگ  تسا  نینچ  و  تسا ،  هدرک  اوسر  ار  دوخ  لاـم  نارـسخ  نآ  تفگ : 
 ، دمآ دمآ  هک :  دنتفگ  یم  مدرم  مدیسر ،  نوچ  متفر  اهرس  نآ  ياشامت  هب  نم  دندروآ  هفوک  هب  وا  باحصا  ياهرس  اب  ار  دایز  نب  هللادیبع 
رد دـمآ و  نوریب  تفر و  وا  ینیب  خاروس  کی  رد  درک و  ادـیپ  ار  دایز  نبا  رـس  ات  دـیدرگ  اهرـس  نآ  ناـیم  رد  دـمآ و  يراـم  مدـید  هاـگان 
نب رحبا  ياهتسد  هک  دنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  نارگید  بوشآ و  رهش  نبا  درک .  یم  نینچ  هتسویپ  و  تفر ،  شرگید  ینیب  خاروس 

ناتسمز رد  دش و  یم  کشخ  بوچ  ود  دننام  ناتسبات  رد  دوب ،  هدنک  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ياه  هماج  زا  یـضعب  هک  بعک 
دش هناوید  تعاس  نامه  رد  تسب  رس  رب  نوچ  تشادرب ،  ار  ترضح  نآ  همامع  دیز  نب  رباج  و  تخیر ؛  یم  نوعلم  نآ  ياهتـسد  زا  نوخ 

تشادرب و ار  رگید  هماج  ورمع  نبریحب  و  دش ؛  التبم  صرب  هب  تعاس  رد  دیـشوپ ،  نوچ  تشادرب ،  هیوح  نب  ۀـبوعج  ار  يرگید  هماج  و   ؛
هیلع نیسح  ماما  گنج  هب  هک  نیعالم  نآ  زا  يدرم  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  رشاح  نبا  زا  اضیا  دش .  ریگ  نیمز  تعاس  رد  دیشوپ ، 

 ، دندیبوک یم  ار  نارفعز  نآ  نوچ  دروآ ،  نارفعز  يردق  يرتش و  ترـضح  نآ  لاوما  زا  تشگرب ،  ام  دزن  هب  نوچ  دندوب ،  هتفر  مالّـسلا 
نآ زا  وضع  ره  هب  دندرک ،  حبذ  ار  رتش  نآ  نوچ  دش ؛  سیپ  تعاس  نامه  رد  دـیلام ،  دوخ  رب  هب  شنز  و  دیـشک ؛  یم  هلعـش  نآ  زا  شتآ 
رد نوچ  دوب ؛  لعتـشم  نآ  ياه  هراپ  زا  شتآ  دـندرک ،  هراپ  ار  نآ  نوچ  دیـشک ؛  یم  هلعـش  نآ  زا  شتآ  دـندیناسر ،  یم  دراـک  هک  رتش 
هب هکرعم  نآ  نارـضاح  زا  يرگید  دوب و  رتخلت  راودج  زا  دندروآ ،  نوریب  گید  زا  نوچ  دیدرگ ؛  لعتـشم  نآ  زا  شتآ  دندنکفا ،  گید 

هللادبع زا  نارگید  بوشآ و  رهش  نبا  سوواط و  نبا  يدس  درک .  روک  ار  وا  ياه  هدید  دمآ و  باهش  ود  زا  تفگ ،  یئازسان  ترضح  نآ 
هب هک  مدوب  اهنآ  زا  نم  تفگ :  مدرک ،  لا  ؤس  وا  زا  يروک  ببـس  زا  مدـید  ار  یئانیبان  درم  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  یـضاق  حابز  نب 

نوچ متخادنین ،  يریت  مدزن و  ریشمش  مدربن و  راک  هب  هزین  اما  مدوب ،  قیفر  رفن  هن  اب  و  مدوب ،  هتفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  گنج 
 : تفگ دمآ و  نم  دزن  هب  يدرم  هک  مدید  باوخ  رد  مدیباوخ ،  مدرک و  اشع  زامن  متشگرب و  دوخ  هناخ  هب  دندرک و  دیهش  ار  ترضح  نآ 
هب دیـشک و  ارم  نابیرگ  دینـشن ،  ارم  باوج  تسا ؟  راکچ  وا  هب  ارم  متفگ :  دـبلط ،  یم  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  ایب 
هدز الاب  دوخ  ياهتـسد  زا  ار  هماج  و  نیگمغ ،  نوزحم و  تسا  هتـسشن  یئارحـص  رد  ترـضح  هک  مدید  هاگان  درب ،  ترـضح  نآ  تمدخ 

تسا هداتسیا  شرس  يالاب  رب  یکلم  و  دنا ،  هدنکفا  ترضح  نآ  شیپ  رد  یعطن  و  تسا ،  هتفرگ  دوخ  كرابم  تسد  هب  يا  هبرح  و  تسا ، 
ناشیا زا  کی  ره  هب  ار  ریـشمش  نآ  و  دناسر ،  یم  لتق  هب  ار  ناشیا  دندوب  نم  قیفر  هک  رفن  هن  نآ  و  دراد ،  تسد  رد  شتآ  زا  يریـشمش  و 
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ار تلاح  نآ  نوچ  نم  دـناسر .  یم  لـتق  هب  ار  ناـشیا  رگید  راـب  دوش و  یم  هدـنز  زاـب  و  دزوس ،  یم  دـتفا و  یم  وا  رد  شتآ  دـنز  یم  هک 
تفگ دنکفا و  ریز  رد  رس  تیعاس  تفگن و  نم  مالس  باوج  هللا ،  لوسر  ای  کیلع  مالسلا  متفگ :  مدمآ و  رد  وناز  ود  هب  مدرک ،  هدهاشم 

هب هزین  مدزن و  يریشمش  لوسر هللا  ای  متفگ :  يدرکن ،  نم  قح  تیاعر  یتشک و  ارم  ترتع  يدرک و  نم  تمرح  کته  ادخ ،  نمشد  يا  : 
 ، يدرک دایز  ار  ناشیا  رکـشل  یهایـس  يدوب و  اهنآ  رکـشل  نایم  رد  نکیلو  یتفگ ،  تسار  دومرف :  ترـضح  متخادناین ،  ریت  مدربن و  راک 

ننم دـنزرف  نوخ  نیا  دومرف :  سپ  تسا ،  هتـشاذگ  ترـضح  نآ  شیپ  رد  نوخ  زا  رپ  یتشط  مدـید  متفر  کیدزن  نوچ  ایب ،  نم  کـیدزن 
دایز نبا  نابرد  زا  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد  مدوب .  انیبان  مدش  رادیب  نوچ  دیشک ،  نم  ياه  هدید  رد  لیم  ود  نوخ  نآ  زا  و  تسا ،  نیسح 
يوس هب  ور  دیدرگ و  برطضم  دش و  لعتـشم  وا  يور  رد  یـشتآ  مدش ،  وا  رـصق  لخاد  نوعلم  نآ  بقع  زا  تفگ :  هک  دنا  هدرک  تیاور 

زا رمع  نامز  رد  هک  دـنا  هدرک  لقن  رابحالا  بعک  زا  اضیا  نکم .  لـقن  يرگید  هب  تفگ :  یلب ،  متفگ :  يدـید ؟  تفگ :  دـینادرگ و  نم 
هنتف همه  زا  تفگ :  سپ  دیدرگ ،  دهاوخ  ثداح  هک  یئاه  هنتف  دش و  دهاوخ  عقاو  تما  نیا  رد  هک  ار  یعیاقو  درک  یم  لقن  همدقتم  بتک 

رد یلاعت  قح  هک  يداسف  تسا  نیا  و  دوب ،  دهاوخ  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ادهش  دیـس  لتق  رتدیدش ،  اهتبیـصم  همه  زا  رت و  میظع  اه 
اهداسف رخآ  و  دوب ،  لیباه  نتشک  ملاع ،  ياهداسف  لوا  و  سانلا )  يدیا  تبسک  امب  رحبلاو  ربلا  یف  داسفلا  رهظ   ) هک تسا  هدرک  دای  نآرق 
دنهاوخ نوخ  ترضح  نآ  رب  اهنامسآ  زا  ودوشگ  دنهاوخار  نامسآ  ياهرد  تترضح  نآ  تداهش  زور  رد  و  تسا ،  ترـضح  نآ  نتـشک 

رب نامـسا  ارچ  بعک  يا  دنتفگ :   167 تسا .  هدش  دیهـش  وا  هک  دینادب  دش  دنلب  نامـسآ  بناج  رد  یخرـس  هک  دـیدنیبب  نوچ  تسیرگ ، 
دنزرف وا  و  میظع ،  تسا  يرما  نیـسح  نتـشک  امـش !  رب  ياو  تفگ :  دـیرگ ! ؟  یم  ترـضح  نآ  نتـشک  رب  تسیرگن و  ناربمغیپ  نتـشک 

متـس و روج و  هب  هینـالع  ار  وا  و  تسا ،  هتفاـی  تیبرت  وا  ناـهد  بآ  زا  و  تسا ،  ترـضح  نآ  نت  هراـپ  تسا و  نیلـسرملا  دیـس  هدـیزگرب 
هب منک  یم  دای  دنگوس  درک  دنهاوخن  تیاعر  وا  قح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  وا  دج  تیـصو  تشک و  دنهاوخ  ناودع 

تمایق ات  هک  هناگ  تفه  ياهنامـسآ  هکئـالم  زا  یهورگ  تسیرگ  دـنهاوخ  وا  رب  هک  تسوا  تسد  رد  بعک  ناـج  هک  يدـنوادخ  نآ  قح 
هب هکنآ  رگم  تسا  هدوبن  يربمغیپ  چیه  و  تساه ،  هعقب  نیرتهب  دش  یم  نوفدـم  نآ  رد  هک  هعقب  نآ  و  دـش ،  دـهاوخن  عطقنم  ناشیا  هیرگ 

فیرـش ناکم  نآ  ترایز  هب  ناینج  هکئالم و  ياهجوف  زور  ره  و  تسا ،  هتـسیرگ  ترـضح  نآ  تبیـصم  رب  تسا و  هتفر  هعقب  نآ  ترایز 
یم رکذ  ار  وا  لیاضف  دنیرگ و  یم  مولظم  ماما  نآ  رب  دـنوش و  یم  لزان  اجنآ  رد  کلم  رازه  دون  دوش ،  یم  هعمج  بش  نوچ  دـنور ،  یم 

دنزرف ار  وا  اهایرد  رد  دنیوگ و  یم  لوتقم ))  هللادـبع  وبا   )) ار وا  نیمز  رد  دـنیوگ و  یم  حوبذـم ))  نیـسح   )) ار وا  نامـسآ  رد  و  دـننک ، 
رد ناهج  زور  هس  ات  و  تفرگ ،  دهاوخ  هام  نآ ،  بش  رد  تفرگ ،  دهاوخ  باتفآ  ترضح  نآ  تداهش  زور  رد  و  دنمان ،  یم  مولظم  رونم 

رگا و  دمآ ،  دنهاوخ  شورخ  هب  اهایرد  و  دیـشاپ ،  دهاوخ  مه  زا  اههوک  و  تسیرگ ،  دـهاوخ  نامـسآ  و  دوب ،  دـهاوخ  کیرات  مدرم  رظن 
تفگ بعک  سپ  دیراب .  یم  مدرم  رب  نامسآ  زا  شتآ  ادخ  هنیآ  ره  دندوب ،  یمن  نیمز  يور  رب  وا  نایعیش  زا  یعمج  وا و  تیرذ  هدنامیقاب 
دهاوخ هدوب و  هچنآ  زا  تشاذگن  يزیچ  یلاعت  قح  هک  دنگوس  ادخ  هب  میوگ ،  یم  نیـسح  باب  رد  نم  هچنآ  زا  دینکن  بجعت  هورگ  يا  : 

ترـضح رب  رذ  ملاع  رد  ار  همه  دوش  یم  هدش و  قولخم  هک  يا  هدنب  ره  و  درک ،  نایب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  يارب  هکنآ  رگم  دوب 
 : تفگ مدآ  سپ  دینادرگ  رهاظ  ترضح  نآ  رب  ایند  يارب  ار  ناشیا  تاعزانم  تافالتخاو و  ناشیا  لاوحا  و  درک ،  هضرع  مالّسلا  هیلع  مدآ 

ناشیا نوچ  مدآ  يا  دومرف :  یلاعت  قح  تسا ؟  هدیـسر  مه  هب  فالتخا  ردـقنیا  ارچ  دـنیاهتما  نیرتهب  هک  نامزلا  رخآ  تما  رد  اراـگدرورپ 
تـشک دنهاوخ  و  لیباه ،  نتتـشک  داسف  دننام  درک  دـنهاوخ  نیمز  رد  يداسف  ناشیا  و  دـیدرگ ،  فلتخم  ناشیا  ياهلد  دـندرک ،  فالتخا 

ار ترـضح  نآ  نالتاق  و  دومن ،  مدآ  هب  ار  البرک  هعقاو  یلاـعت  قح  سپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  نم  بیبح  هشوگ  رگج 
راوگرزب ربمغیپ  دنزرف  هچنانچ  ناشیا  زا  شکب  ار  دوخ  ماقتنا  وت  ادنوادخ  تفگ :  تسیرگ و  مالّسلا  هیلع  مدآ  سپ  درک ،  هدهاشم  هایسور 

لاس رد  دش ،  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بیـسم  نب  دیعـس  زا  اضیا  درک .  دنهاوخ  دیهـش  ار  وت 
یم فاوط  هبعک  رد  رب  يزور  سپ  مدش ،  فرـشم  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  هک  مدـش  جـح  هجوتم  نم  رگید 
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 : تفگ یم  دوب و  هدیبسچ  هبعک  هدرپ  هب  دوب ،  هریت  هایس و  رات  بش  دننام  وا  يور  دوب و  هدیرب  وا  ياهتـسد  هک  مدید  ار  يدرم  هاگان  مدرک 
دیما ان  نین  هک  يا  هدرک  هانگ  هچ  وت  رب  ياو  متفگ :  نم  دیزرمآ ؛  یهاوخن  هک  مناد  یم  و  زرمایب ،  ارم  هانگ  هک  هناخ  نیا  قح  هب  ادـنوادخ 

ار ترضح  نآ  نوچ  دیرگ ،  البرک  هجوتم  هک  یماگنه  رد  مدوب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لامج  نم  تفگ :  يا ؟  هدیدرگ  ادخ  تمحر  زا 
مدینش هاگان  بش  رد  مدوب .  ترضح  ندرک  هنهرب  راک  رد  و  میابرب ،  ار  ترضح  نآ  ياه  هماج  زا  یضعب  هک  مدش  ناهنپ  دندرک ،  ددیهش 
مدینش یم  یئادص  اهنآ  نایم  رد  و  مدید ،  یمن  ار  یسک  مدینش و  رایسب  هحون  هیرگ و  يادص  و  دش ،  دنلب  ارحص  نآ  زا  میظع  شورخ  هک 

عامتسا زا  دندرک ،  عنم  وت  زا  ار  بآ  دنتخانشن و  ار  وت  قح  دنتشک و  ار  وت  نم ،  بیرغ  نیسح  ياو  نم ،  دیهـش  دنزرف  يا  تفگ :  یم  هک 
هک ار  نز  کی  درم و  هس  مدرک  هدهاشم  لاح  نآ  رد  و  مدـنکفا ،  ناگتـشک  نایم  رد  ار  دوخ  مدـیدرگ و  شوهدـم  هشحوم ،  تاوصا  نیا 

فیس هب  لوتقم  نیسح  ياو  راوگرزب  دنزرف  يا  هکدیوگ :  یم  ناشیا  زا  یکی  دنا ،  هدرک  هطاحا  رایسب  هکئالم  ناشیا  ورد  رب  دنا و  هداتسیا 
ای هادج و  ای  کیبل  تفگ :  تسشن و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  مدید  هاگان  وت .  ردارب  ردام و  ردپ و  دج و  داب  وت  يادف  ارـشا ، 
 ، مالـس نم  زا  داب  امـش  رب  زادـگناج ،  رهز  هب  لوتقم  ردارب  يا  هاخا ،  ای  ارهزلا و  همطاف  ای  هاما  ای  نینم و  ؤملا  ریما  ای  هاتبا و  ای  هللا و  لوسر 
ام لافطا  دنتشک  هادج  ای  ار ،  ام  لاوما  دندرک  تراغ  هادج  ای  ار ،  ام  نانز  دندرک  ریسا  هادج  ای  ار ،  ام  نادرم  دنتشک  هادج  ای  دومرف :  سپ 

ترـضح سپ  تسیرگ .  یم  رتشیب  همه  زا  مالّـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  دنتـسیرگ ،  دـندروآ و  رب  شورخ  همه  هک  مدـید  هاگان  ار ، 
هک هدب  تصخر  ارم  ردپ  يا  راک ،  افج  تما  نیا  نم  هدید  رون  نیا  اب  دندرک  راکچ  هک  نیبب  راوگرزب  ردپ  يا  تفگ :  مالّـسلا  هیلع  همطاف 
نآ نوخ  ناراوگرزب  همه  سپ  مشاـب ،  هدولا  وا  نوخ  اـب  منک  تاـقالم  ار  ادـخ  نوـچ  ملاـمب ،  دوـخ  يور  رـس و  رب  ار  دوـخ  دـنزرف  نوـخ 
موش وت  يادف  هک :  تفگ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  مدینش  سپ  دندیلام ،  دوخ  يور  رـس و  رب  دنتـشادرب و  ار  ترـضح 
ماما ترـضح  دنک ؟  ار  وت  ياه  هماج  هک  یمارگ ،  دنزرف  يا  منیب ،  یم  هدیطلغ  دوخ  نوخ  رد  منیب و  یم  هدـیرب  رـس  ار  وت  هک  ننـسح  يا 

ارم اهیکین  نآ  يازج  هب  وا  ممدوب ،  هدرک  ایـسب  ياهیکین  وا  اب  دوب و  نم  اب  هک  يرادرتش  راوگرزب  دج  يا  هک :  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
رگج هک  يدرکن  مرش  نم  زا  يدرکن و  هشیدنا  ادخ  زا  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترـضح  سپ  درک !  نایرع 
هایس نم  يور  تعاس  نامه  رد  سپ  دنک ،  عطق  ار  وت  ياهتـسد  تترخآ و  ایند و  رد  دنک  هایـس  ار  وت  يور  ادخ  يدرک ،  نایرع  ارم  هشوگ 
نم و  دوش ،  یمن  در  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  نیرفن  هک  مناد  یم  منک و  یم  اعد  نیا  يارب  و  داتفا ،  نم  ياهتـسد  هدش و 
دیـس گنج  هب  دعـس  نب  رمع  رکـشل  نوچ  دوب ،  هفوک  رد  يرگنهآ )  يدادخ (  درم  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  دش .  مهاوخن  هدـیزرمآ 
ياه همیخ  ياه  خـیم  درک و  یم  تتـسرد  ار  ناشیا  ياه  هزین  و  تفر ،  ناشیا  رکـشل  اب  تشادرب و  يرایـسب  نهآ  زا  دـنتفر ،  یم  ءادهـشلا 

یم ناشیا  تناعا  مدوب و  نناشیا  اب  زور  هدزون  نم  تفگ :  دادح  نآ  درک ،  یم  حالـصا  ار  ناشیا  رجنخ  ریـشمش و  تخاس و  یم  ار  ناشیا 
هدش اپ  رب  تمایق  هک  مدید  باوخ  رد  ندوب ،  هدیباوخ  دوخ  هناخ  رد  یبش  متـشگرب  نوچ  دـندرک .  دیهـش  ار  ترـضح  نآ  هکنآ  ات  مدومن 

 ، مدوب شوهدم  ترارح  شطع و  هدش  زا  نم  تسا و  هداتسیا  مدرم  رس  کیدزن  باتفآ  تسا و  هتخیوآ  ناشیاهنابز  ینشت  زا  مدرم  تسا و 
ناشیا و يایـصوا  ناربمغیپ و  رازه  نیدنچ  و  لالج ،  تباهم و  تیاغ  رد  لامج و  نسح و  تیاهن  رد  دش  ادـیپ  يا  هراوس  هک  مدـید  هاگنآ 
زا دعب  تشذگ ،  تعرـس  هب  و  هدیدرگ ،  رونموا  لامج  دیـشروخ  رون  زا  رـشحم  عیمج  و  دندمآ ،  یم  وا  تمدخ  رد  نادیهـش  ناقیدـص و 

تداعـس باکر  رد  سک  رازه  نیدـنچ  درک و  نشور  دوخ  لامج  رون  هب  ار  تمایق  هصرع  نابات ،  هام  دـننام  دـش  ادـیپ  رگید  راوس  یتعاس 
دیریگب دومرف :  دیـشک و  بکرم  نانع  دیـسر ،  نم  کیدزن  هب  نوچ  دـندرک  یم  تعاطا  دومرف  یم  یمکح  ره  و  دـندمآ ،  یم  وا  باستنا 

 : متفگ دش ،  ادج  فتک م  مدرک  نامگ  هک  دیشک  نانچ  تفرگ و  ارم  يوزاب  دندوب  وا  باکر  رد  هک  اهنآ  زا  یکی  هک  مدید  هگان  ار .  نیا 
 : متفگ دوب ،  راتخم  دـمحا  تفگ :  تسیک ؟  وا  یئوگب  هک  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  دـینادرگ  روماـم  نم  ندرب  هب  ار  وت  هک  یک  نآ  قح  هب 

رود رب  هک  دیتعامج  هچ  امـش  متفگ :  ناحلاص ن  نادیهـش و  ناقیدص و  ناربمغیپ و  تفگ :  دندوب ؟  تعامج  هچ  دندوب  وا  ورد  رب  هک  انآ 
متفگ تسا ،  هدرک  وا  نامرف  رد  ار  ام  مینایملاع و  راگدرورپ  هکئالم  ام  تفگ  دینک  یم  تعاطا  دیامرف  یم  هچ  ره  دیا و  هدمآ  رب  درم  نیا 

البرک www.Ghaemiyeh.comهمانگوس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


هارمه هک  يرکـشل  اب  مدـید  ار  دعـس  نب  رمع  مدرک  رظن  نوچ  تسا  تعامج  نآ  لاح  دـننام  وت  لاـح  تفگ :  دـیریگب ؟  دومرف  ارچ  ارم  : 
یعمج دیشک ن و  یم  هلعش  وا  ياهشوگ  اه و  هدید  زا  شتآ  دوب و  رمع  نردگ  رد  شتآ  زا  يریجنز  متخانـش و  یمن  ار  یعمج  و  دندوب ، 

هب هکئالم  نم  دـننام  یـضعب  و  دنتـشاد ،  ندرگ  رد  شتا  ياهلغ  يا  هراپ  و  دـندوب ،  شتآ  ياـهریجنز  رد  يا  هراـپ  دـندوب  وا  اـب  هک  رگید 
هتسشن یعیفر  یـسرک  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  هک  مدید  دندرب ،  ار  ام  هار  يا  هراپ  نوچ  دندوب .  هدیبسچ  ناشیا  ياهوزاب 
مالّـسلا هیلع  حون  یکی  تفگ :  دنتـسیک ؟  درم  ود  نیا  هک :  مدیـسرپ  کلم  زا  دنا ،  هداتـسیا  وا  تتـسار  بناج  رد  ینارون  درم  ود  تسا و 
نـالتاق زا  يدـحا  دومرف :  یلع ؟  اـی  يدرک  هچ  تفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  مالّـسلا ،  هیلع  میهاربا  يرگید  تسا و 
کیدزن دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  مدروآ ،  وت  تمدـخ  هب  مدرک و  عمج  ار  همه  هکنآ  رگم  متـشاذگن  ار  نیـسح 

یم نیسح و  نم  دنزرف  اب  يدرک  هچ  هک  درک  یم  لا  ؤس  ناشیا  زا  کی  ره  زا  ترضح  دندرب ،  کیدزن  ار  ناشیا  نوچ  ار .  ناشیا  دیروایب 
یم يرگید  و  متـسب ،  وا  يور  رب  بآ  نم  هک :  متفگ  یم  ناـشیا  زا  یکی  سپ  دنتـسیرگ ،  یم  وا  هرگ  زا  رـشحم  لـها  هـمه  و  تـسیرگ ، 

 ، مدرک دیهش  ار  وا  دنرف  نم  تفگ :  یم  يرگید  و  مدرک ،  ادج  ار  وا  رـس  نم  تفگ :  یم  يرگید  و  مدنکفا ،  وا  يوس  هب  ریت  نم  تفگ : 
امـش اب  نم  زا  دعب  نم ،  رهطم  تیب  لها  يا  نم ،  روای  یب  بیرغ  نادنزرف  يا  دروآ :  رب  دایرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  سپ 

نم تما  هنوگچ  هک  دینیبب  میهاربا ،  نم  ردپ  يا  حون و  نم  ردارب  يا  مدآ و  ردپ م  يا  هک :  ناربمغیپ  هب  درک  باطخ  سپ  دـندرک ؟  نینچ 
 : هک ار  منهج  هینابز  ترـضح  درک  رما  سپ  دـمآ  رب  رـشحم  لها  عیمج  ایـصوا و  ایبنا و  زا  شورخ  سپ  دـنا ؟  هدرک  كولـس  نم  تیرذ  اب 

ترضح دندروآ ،  ار  يدرم  هکنآ  ات  دندرب ،  یم  منهج  يوس  هب  دندیـشک  یم  ار  ناشیا  کی  کی  سپ  منهج ،  يوس  هب  ار  ناشیا  دیـشکب 
يزور مدوب ،  هارمه  رارشا  نآ  اب  و  مدوب ،  راجن  مدزن  يریشمش  متخادنین و  يا  هزین  يریت و  نم  تفگ :  يدرک ؟  هچ  وت  هک :  دیـسرپ  وا  زا 
رکشل یهایس  و  يا ،  هدوب  لخاد  رکشل  نآ  رد  هن  رخآ  دومرف :  ترـضح  مدرک ،  حالـصا  ار  نآ  تسکـش و  ریمن  نب  نیـصح  همیخ  دومع 

 : هک دـندروآ  رب  دایرف  رـشحم  لها  سپ  منهج ،  يوس  هب  ار  وا  دـیربب  يا ،  هدرک  يرای  ارم  نادـنزرف  نالتاق  و  يا ،  هدرک  هداـیز  ار  ناـشیا 
نم هب  ار  باوج  ناـمه  متفگ ،  ار  دوخ  لاوحا  دـندرب و  شیپ  ارم  نوچ  وا .  یـصو  ادـخ و  لوـسر  ادـخ و  يارب  رگم  زورما  تسین  یمکح 
همه و  دوب ،  هدش  کشخ  نم  ندـب  فصن  نم و  نابز  مدـش و  رادـیب  لاح  نآ  تشهد  زا  سپ  دـنرب ،  شتآ  يوس  هب  ارم  درک  رما  دومرف و 

لاوحا زا  یـضعب  نایب  رد  دـش .  لصاو  منهج  هب  ات  دـینراذگ  لاوحا  نیرتدـب  هب  و  دـننک ،  یم  تنعل  ارم  دـنا و  هتـسج  يرازیب  نم  زا  سک 
 : تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  رورمع  نب  لاهنمز  ربتعم ا  دنس  هب  یسوط  خیش  ترضح  نآ  نالتاق  زا  یضعب  ندش  هتـشک  تیفیک  راتخم و 
 ، متفر مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  مدـش و  دراو  هنیدـم  هب  جـح  رفـس  زا  تعجارم  زا  دـعب  تاونـس  زا  یـضعب  رد 
اعد هب  كرابم  تسد  ترضح  سپ  متـشاذگ ،  هدنز  هفوک  رد  ار  وا  متفگ :  يدسا ؟  لهاک  نب  ۀلمرح  دش  هچ  لاهنم  يا  دومرف :  ترـضح 
یبا نب  راـتخم  مدـید  متـشگرب  هفوک  هب  نوـچ  تفگ :  لاـهنم  ار ،  شتآ  نهآ و  یمرگ  ناـشچب  وا  هب  ادـنوادخ  دوـمرف :  ررکم  تشادرب و 

وا ندید  هب  و  مدش ،  غراف  مدرم  ياه  یندید  زا  هک  زور  دنچ  زا  دعب  تشاد ،  یتبحم  تقادص و  نم  اب  و  تسا ،  هدرک  جورخ  یفقث  هدیبع 
كرابمار ام  و  یمآ ،  ام  دزن  هب  رید  ارچ  لاهنم !  يا  تفگ :  داتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  دمآ ،  یم  نوریب  هناخ  زا  وا  هک  مدیـسر  یتقو  متفر ، 
تعجارم جـح  رفـس  زا  زور  دـنچ  نیا  رد  مدوبن و  رهـش  نیا  رد  نم  ریمالااهیا  متفگ  رما ؟  نیا  رد  يدـیدرگن  کیرـش  ام  اب  و  یتفگن ،  داـب 

یم يراظتنا  هک  متفای  نانچ  داتسیا و  دیشک و  نانع  اجنآ  رد  میدیـسر ،  هفوک  هسانک  هب  ات  متفر  یم  متفگ و  یم  نخـس  وا  اب  سپ  مدومن ، 
 . میتفرگ ار  لهاک  نب  ۀلمرح  هک  ارت  داب  تراشب  ریمالا  اهیا  دنتفگ :  دندیسر  وا  کیدزن  هب  نوچ  دنیآ ،  یم  یتعامج  هک  مدید  هاگان  درب ، 
ار نادالج  تفگ :  سپ  يدـمآ ،  ام  تسد  هب  وت  هک  هللادـمحلا  تفگ :  راتخم  دـندروآ ،  رب  ار  نوعلم  نآ  تشذـگ ،  یناـمز  كدـنا  نوچ 
رد ار  وا  هک  درک  رما  و  دندز ،  اهنآ  رب  شتا  دـندروآ و  ین  ياه  هتـشپ  دومرف :  و  دـندیرب ،  ار  وا  ياهاپ  ياهتـسد و  درک  مکح  و  دـیبلطب ، 

نیا رد  اما  تسوکین  تقو  همه  رد  ادـخ  حـیبست  تفگ :  راتخم  هللا ،  ناحبـس  متفگ :  نم  تفرگ  وا  رد  شتآ  نوچ  دـنتخادنا ،  شتآ  نایم 
مدیـسر و مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  رفـس  نیا  رد  هک  دوب  نا  يارب  نم  حیبست  متفگ :  یتفگ ؟  حیبست  ارچ  تقو 
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یلاـعت قح  هک  ار  وا  درک  نیرفن  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  متـشاذگ ،  هدـنز  ار  وا  هک  متفگ  نوچ  دندیـسرپ ،  نم  زا  ار  نوـعلم  نیا  لاوـحا 
داد دنگوس  ارم  راتخم  سپ  مدرک .  هدهاشم  ار  ترضح  نآ  ياعد  تباجتسا  رثا  زورما  و  دناشچب ،  وا  هب  ار  شتآ  ترارح  نهآ و  ترارح 
دش راوس  و  داد ،  لوط  رایـسب  ار  هدجـس  تفر و  هدجـس  هب  زامن  زا  دعب  مدرکدای و  دنگوس  نم  ار ؟  نیا  ترـضح  نآ  زا  يدینـش  وت  هک م 
ارم رگا  ریمالا  اهیا  متفگ :  دیـسر ،  نم  هناخ  رد  هب  هکنآ  اـت  مدـش  هناور  وا  هارومه  نم  تشگرب و  دوب ،  هتخوس  نوعلم  نآ  هک  دـید  نوچ 

یهد یم  ربخ  ارم  وت  لاهنم  يا  تفگ :  دوب ،  دـهاوخ  نم  رخف  بجوم  یئامن ،  لوانت  نم  ماعط  زا  یئآ و  دورف  نم  ناخ  هب  ینک و  فرـشم 
یم فیلکت  ارم  و  تسا ،  هدرک  باجتسم  نم  تسد  رب  ار  اهنآ  ادخ  و  تسا ،  هدرک  اعد  راهچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک 
هیلع نیـسح  ماـما  رـس  هک  تسا  نوعلم  ناـمه  هلمرح  و  مرادـن ؟  زور  تمعن  نیا  رکـش  يارب  زورما  و  مروخب ،  ماـعط  میآ و  دورف  هک  ینک 
درک ادج  ار  ترضح  كرابم  رس  وا  هک :  دنا  هتفگ  یضعب  درک ،  دیهش  ادهش  زا  یعمج  اب  ار  عیضر  هللادبع  درب و  دایز  نبا  يارب  ار  مالّسلا 

 ، درک جورخ  ترجه  زا  شش  تصش و  لاس  رخالا  عیبر  مهدزناش  هبنشراهچ  بش  رد  هدیبع  یبا  نب  راتخم  هک  تسا  هدرک  تتیاور  اضیا  . 
ماما ترـضح  نوخ  بلط  و  دـیامن ،  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  هکنآ  طرـش  هب  دـندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  و 

تیامح ار  نانم  ؤم  و  دنکب ،  ناگراچیب  نایعیش و  زا  ررـض  عفد  و  ار ،  ترـضح  نآ  باحـصا  تیب و  لها  ياهنوخ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح 
دینازیرگ ار  وا  رکشل  درک و  جورخ  وا  رب  راتخم  سپ  دوب ،  یلاو  هفوک  رد  ریبز  نب  هللادبع  بناج  زا  عیطم  نب  هللادبع  تقو  نآ  رد  دیامن ن 

راتخم دوب ،  هریزج  تیالو  مکاح  تقو  نآ  رد  دایز  نب  هللادیبع  و  تفه ،  تصش و  لاس  مرحم  ات  دنام  هفوک  رد  و  درک ،  نوریب  هفوک  زا  و 
هراـمع وبا  یلدـج و  هللادـبع  وبا  و  درک ،  رکـشل  رالاسهپـس  ار  رتشا  کـلام  رـسپ  میهاربا  و  دـش ،  وا  عفد  هجوتم  تشادرب و  ار  دوخ  رکـشل 

دسا جحذم و  هلیبق  سک ا ز  رازه  ود  اب  تفر  نوریب  هفوک  زا  مرحم  هام  متفه  هبنش  زور  رد  میهاربا  سپ  درک ،  رکـشل  نآ  هارمه  ار  ناسیک 
رگید تتیاور  هب  و  ارمح - هلیبق  زا  رازه  ود  و  هعیبر ،  هدـنک و  هلیبق  زا  سک  دـصناپ  رازه و  و  نادـمه ،  میمت و  هلیبـق  زا  سک  رازه  ود  و  ، 

هب هداـیپ  راـتخم  تفر ،  یم  نوریب  میهاربا  نوچ  دـنتفر  نوریب  وا  اـب  رگید  لـیابق  زا  سک  رازه  راـهچ  و  ارمح -  هلیبـق  زا  سک  رازه  تشه 
رد دـشاب  هداـیز  نم  باوث  مهاوخ  یم  تفگ :  راـتخم  دـنک ،  تمحر  ار  وت  ادـخ  وش  رتش  راوس  تفگ :  میهاربا  دـمآ ،  نوریب  وا  تعیاـشم 
 ، تشگرب راتخم  ار و  رگیدکی  دندرک  عادو  سپ  دمحم ،  لآی  رای  عرصن و  رد  دوش  دولآ  درگ  نم  ياهمدق  هک  مهاوخ  یم  وت و  تعیاشم 

نئادم رد  هنآ  ات  دمآ  نوریب  هفوک  زا  هدش  هناور  نئادم  زا  میهاربا  هک  دیسر  راتخم  هب  ربخ  نوچ  دمآ ،  دورف  نئادم  هب  ات  تفر  میهاربا  سپ 
 ، دمآ دورف  وا  رکشل  یخسرف  راهچ  رد  دش و  لصوم  هجوتم  رایـسب  رکـشل  اب  نیعل  دایز  نبا  ددیـسرل ن  ثوم  هب  میهاربا  نوچ  درک .  لوزن 

نیا ادخ  نید  ناروای  ياو  قح ،  لها  يا  هک :  درک  ادـن  دوخ  رکـشل  نایم  رد  میهاربا  دندیـشک ،  فص  رگیدـکی  ربارب  رکـشل  ود  ره  نوچ 
ناطیش رکشل  هک  دوخ  ياهرکشل  اب  تسا  هدمآ  امش  دزن  هب  دوخ  ياپ  هب  کنیا  و  وا ،  تیب  لها  یلع و  نب  نیـسح  هدنـشک  تسا  دایز  سپ 
تسد هب  ار  نیعل  نآ  یلاعت  قح  دیاش  ناشبا ،  داهج  رد  دیـشاب  مدق  تباث  دینک و  ربص  تسرد و  تین  هب  ناشیا  اب  دینک  هلتاقم  سپ  تسا ، 
قارع لها  و  دنتخات ،  رگیدکی  رب  رکـشل  ود  ره  سپ  دنادرگ ،  لدبم  تحار  هب  ار  نانم  ؤم  ياه  هنیـس  هودـنا  نزح و  دـناسر و  لتق  هب  امش 

میهاربا دندرگ ،  مزهنم  هک  دش  کیدزن  دنتـشگرب و  میهاربا  رکـشل  زا  یعمج  سپ  نیـسح ،  نوخ  ناگدـننک  بلط  يا  دـندرک :  یم  دایرف 
ریما زا  مدینـش  نم  تفگ :  راسی  نب  هللادبع  دنتـشگرب و  سپ  ادخ ،  نانمـشد  داهج  رب  دـینک  ربص  ادـخ  ناروای  يا  هک :  درک  ادـن  ار  ناشیا 

دینازیرگ دنهاوخ  ار  ام  ناشیا  دـنیوگ ن و  یم  رزاخ  ار  نآ  هک  يرهن  رد  ار  ماش  رکـشل  درک  میهاوخ  تاقالم  ام  دومرف :  یم  هک  نینموملا 
میهاوخ ار  ناشیا  ریما  دـش و  میهاوخ  بلاغ  ناشیا  رب  تشگ و  میهاوخ  رب  نآ  زا  دـعب  و  دـش ،  میهاوخ  سویام  ترـصن  زا  هک  يا  هبترم  هب 

وا تارج  هب  رکـشل  ریاس  تخات ن و  رکـشل  هنمیم  رب  دوخ  میهاربا  سپ  دیدرگ .  دیهاوخ  بلاغ  ناشیا  رب  امـش  دـینک  ربص  سپ  تتـشک ن 
 ، دش فرط  رب  گنچ  نوچ  دنتخادنا ،  یم  دنتـشک و  یم  ار  ناشیا  دنتفر و  ناشیا  یپ  زا  دـنتخاس ،  مزهنم  ار  نیعالم  نآ  دـندرک و  تارج 

یملـس و سایا  هللادـبع  یلهاب و  بلاـغ  بشوخ و  نبا  عـالکلا و  لذ  نیب  لیبحرـش  ریمن و  نب  نیـصح  داـیز و  نب  هللا  دـیبع  هک  دـش  مولعم 
باحـصا هب  میهاربا  دندش ،  غراف  گنج  زا  نوچ  دندوب .  هدش  لصاو  منهج  هب  نوعلم  نآ  رکـشل  نایعا  ریاس  ناسارخ و  یلاو  سرـشالاوبا 
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متفر و ناشیا  هب  ور  نم  و  دندرک ،  یم  هلتاقم  دندوب و  هداتسیا  هک  ار  يا  هفیاط  مدید  نم  فلاخم ،  رکـشل  تمیزه  از  دعب  هک  تفگ  دوخ 
یم نیمز  رب  ار  وا  تفر  یم  وا  کـیدزن  هک  ره  و  درک ،  یم  لاـتق  رب  صیرحت  ار  مدرم  دوبب و  راوـس  يرتـسا  رب  دـمآ و  يدرم  نم  ربارب  رد 

دیدرگ رتسا  زا  مدرک ،  ادج  ار  شتـسد  مدز و  وا  تسد  رب  یتبرـض  مدرک و  تردابم  نم  درک ،  نم  دصق  داتفا ،  نمرب  شرظن  نوچ  دـنکفا 
بلط ار  وا  دـیروب و  دوب ،  نیعل  دایز  رـسپ  نآ  هک  مراد  نامگ  دوب ،  عطاس  کشم  يوب  وا  زا  و  مدرک ،  ادـج  ار  وا  ياپ  سپ  داتفا ،  رانک  رب 

دزن هب  ار  شرـس  تفای و  ار  وا  دوب  هتفگ  میهاربا  هک  عضوم  نامه  رد  درک ،  صحفت  ار  وا  ناـگ  هتـشک  ناـیم  رد  دـمآ و  يدرم  سپ  دـینک 
هب و  دندرک ،  یم  نشور  ار  دوخ  دیما  هدـید  دودرم  نآ  دود  هب  و  دـنتخوس ،  یم  بش  نآ  مامت  رد  اروا  ندـب  دومرف  میهاربا  دروا ،  میهاربا 
یم حبـص  اـت  ار  دوخ  دـیما  لـما و  غارچ  دـیلپ  نآ  ندـب  نغور  هب  و  دـندودز ،  یم  دوخ  ياـه  هنیـس  هنیئآ  زا  گـنز  رتخادـب  نآ  رتسکاـخ 
درک دای  دنگوس  دنتخورفا ،  ار  دوخ  شیع  ياهغارچ  بش  نآ  رد  وا  ياقا  ندب  هیپ  هب  هک  دید  نوعلم  نآ  مالغ  نارهم ))   )) نوچ دنتخورفا 

 ، دـش حبـص  نوـچ  دوـب .  برقم  وا  دزن  تشاد و  یم  تسود  اروا  رایـسب  نوـعلم  نآ  هک  اریز  دروـخن ،  ار  تشوـگ  یبرچ  زگره  رگید  هک 
هب تخیرگ و  هاگرکـشل  زل  دایز  نبا  نامالغ  زا  یکی  دندیدرگ ،  هفوک  هجوتم  دـندرک و  عمج  ار  فلاخم  رکـشل  ياهتمینغ  میهاربا  رکـشل 

نالوج هب  اهرکـشل  نوچ  تفگ :  دایز ؟  نبا  زا  يراد  ربخ  هچ  تفگ :  دید  ار  وا  کلملادـبع  نوچ  ناورم ،  نب  کلملادـبع  دزن  تفر  ماش 
هیقب و  تخیر ،  دوخ  ندـب  هرز و  نایم  رد  ار  نآ  زا  يردـق  دـیماشایب و  بآ  نآ  زا  سپ  روایب ،  نم  يارب  یبا  هزوک  تفگ :  ارم  دـندمآ  رد 
سپ مدمآ  وت  يوس  هب  متخیرگ و  مدیدن و  ار  وا  رگید  دروخ ،  هطوغ  گنج  يایرد  رد  دش و  اروس  دیـشاپ و  دوخ  بسا  هیـصان  رب  ار  بآ 

یم تشاچ  وا  هک  دندرک  راضح  وا  دزن  یتقو  رد  ار  اهرس  نآ  داتـسرف ،  راتخم  دزن  وا  رکـشل  نارورـس  ياهرـس  هب  ار  دایز  نبا  رـس  میهاربا 
رس هک  اریز  مدروخ ،  یم  تشاچ  هک  نم  دزن  دندروآ  یتقو  ار  نیعل  نیا  رس  هک  هللادمحلا  تفگ :  درک و  رایـسب  دمح  ار  دخ  سپ  دروخ ، 
رد دش و  ادیپ  يدیفس  رام  دنتشاذگ ،  راتخم  دزن  ار  اهرس  نوچ  دروخ .  یم  تتشاچ  وا  هک  دندرب  یتقو  رد  نیعل  نآ  دزن  هب  ار  ادهشلا  دیس 
رد زاب  و  دمآ ،  نوریب  وا  شوگ  خاروس  زا  دـش و  لخاد  نیعل  نا  ینیب  خاروس  رد  سپ  دیـسر ،  دایز  نبا  رـس  هب  ات  دـیدرگ  یم  اهرـس  نایم 
هت دیـشوپ و  شفک  تاسخرب و  دـش ،  غراف  ندروخ  تشاچ  زا  راتخم  نوچ  دـمآ  نوریب  وا  ینیب  خاروس  زا  دـش و  لخاد  وا  شوگ  خاروس 
 : تفگ تخادنا و  دوخ  مالغ  دزن  هب  ار  دوخ  شفک  سپ  دـیلام ،  یم  نیعل  نآ  نیکرپ  نیبج  رب  دز و  یم  نیعل  نآ  يور  رب  ررکم  ار  شفک 
اب ار  عـالکلا  يذ  نب  لـیبح  رـش  ریمن و  نب  نیـصح  داـیز و  نـبا  رـس  راـتخم  سپ  ما .  هدـیلام  یـسجن  رفاـک  هـب  هـک  يوـشب  ار  شفک  نـیا 
وا هب  يا  هضیرع  و  داتسرف ،  هیفنح  نب  دمحم  دزن  هب  يرعشا  کلام  نب  بیاص  یمـشج  دادش  نب  هللادبع  یفقث و  ةرمع  یبا  نب  نمحرلادبع 

سپ ار ،  وت  دیهش  مولظم  ردارب  نوخ  دننک  بلط  هک  وت  نانمـشد  يوسب  ار  وا  نایعیـش  ناروای  مداتـسرف  هک  یتسرد  هب  دعب  اما  هک :  تشون 
دنتشک و  نیبیصن ،  لزنم  کیدزن  دندرک  تاقالم  ار  ناشیا  و  نیبم ،  نید  نانمشد  رب  نیک  مشخ و  تیاهن  اب  تسرد و  تتین  اب  دنتفر  نوریب 

 ، دنتفر ناربدم  نآ  یپ  زا  و  دندینادرگ ،  قرفتم  اهنابایب  اهایرد و  رد  دنتخاس و  مزهنم  ار  ناشیا  رکـشل  و  نیملاعلا ،  بر  يرای  هب  ار  ناشیا 
کنیا و  دندینادرگ ،  داش  ار  نایعیـش  ياه  هنیـس  دندرک و  كاپ  ار  نانموم  ياهلد  ياه  هنیک  دندروآ و  لتق  هب  دنتفای  اب  ناشیا  هک  اج  ره  و 

ماما ترضح  تقو  نآ  رد  دندروآ ،  هیفنح  نب  دمحم  دزن  هب  ار  اهرس  همان و  نوچ  مداتسرف .  وت  تمدخ  هب  ار  ناشیا  ياه  هدرکرس  ياهرس 
سپ دومن ،  یم  لوانت  تشاچ  بانج  نآ  تمدـخ  هب  ار  دایز  نبا  رـس  دـمحم  سپ  دنتـشاد ،  فیرـشت  هکم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز 

نآ رد  نم  دوب ،  هتـشاذگ  وا  دزن  ارم  راوگرزب  ردـپ  رـس  درک و  یم  رام  رهز  تشاـچ  وا  دـندرب ،  داـیز  نبا  دزن  ارم  ردـپ  رـس  نوچ  دومرف : 
رکـش سپ  مروخ ،  تشاچ  نم  هک  یتقو  رد  ار  نوعلم  نآ  رـس  نم  هب  یئامنب  هکنآ  ات  ربم  نویب  ایند  زا  ارم  ادـنوادخ  هک :  مدرک  اعد  تتقو 

ریبز نب  هللادبع  دزن  ار  وا  رـس  نوچ  نوریب .  رد  دنتخادنا  ار  رـس  نآ  دومرف  سپ  دینادرگ ،  باجتـسم  ارم  ياعد  هک  ار  يدـنوادخ  منک  یم 
رب دش و  ادیپ  يرام  هاگان  دنکفا ،  نیمز  رب  ار  رس  نآ  دیزو و  يداب  دندرک ،  هزین  رس  رب  نوچ  دننادرگب ،  دننک و  هزین  رس  رب  دومرف  دندرب ، 

نیعل نآ  ینیب  رب  دـش و  ایدـپ  رام  نامه  تخادـنا و  نیمز  رب  ار  نآ  داب  زاب  دـندرک و  هزین  رب  ار  نآ  رگید  راب  سپ  دـیبسچ ،  نیلع  نآ  ینیب 
هک دیزادنیب .  هکم  ياه  هچوک  رد  ار  نوعلم  نیا  رـس  تفگ :  دنداد  ریبز  نبا  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  دـش ،  نینچ  هبترم  هس  هکنآ  ات  دـیبسچ ، 
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هب رایـسب  تعامج  و  دیناسر ،  یم  لتق  هب  تفای  یم  ار  هک  ره  و  ار ،  ترـضح  نآ  نالتاق  درک  یم  صحفت  راتخم  سپ  دـننک .  لاماپ  مدرم 
هب مداد  ناما  ار  وا  تفگ :  دش  رطـضم  راتخم  نوچ  دـندیبلط ،  وا  يارب  زا  ناما  دـندرک و  تعافـش  دعـس  نب  رمع  يارب  زا  دـندمآ و  وا  دزن 

مدینش راتخم  زا  زورما  نم  تفگ :  دمآ و  رمع  دزن  يدرم  يزور  دشاب .  رده  شنوخ  دور  نوریب  رگا  و  دورن ،  نوریب  هفوک  زا  هکنآ  طرش 
يوـسب تفر  نوریب  هفوـک  زا  رمع  سپ  يدوـب ،  وـت  وا  دـصقم  هک  تسا  نآ  نم  ناـمگ  و  دـشکب ،  ار  يدرم  هک  درک  یم  داـی  دـنگوس  هک 

یمن نوریب  راتخم  تسد  زاو  يدرک  اطخ  هک :  دنتفگ  وا  هب  دـش ،  ناهنپ  اجنآ  رد  دـنتفگ و  یم  مامح  ار  نآ  هک  هفوک  جراخ  رد  یعـضوم 
رد نوعلم  نآ  سپ  دـشک ،  یم  ار  وت  و  دـش ،  هتـسکش  نم  ناـما  دـیوگ :  یم  هتفر  نوریب  هفوک  زا  هک  دوش  یم  علطم  نوـچ  تفر ،  یناوـت 

تسشن دمآ و  دوسا  نب  مثیه  متـسشن ،  نوچ  راتخم ،  تمدخ  هب  متفر  دادماب  دش ،  زور  نوچ  دیوگ :  يوار  تشگرب .  هناخ  هب  بش  نامه 
لتق هدادرا  هک  مونـش  یم  نونکا  و  يداد ،  ارم  یناما ه  دش  هچ  هک  دیوگ  یم  مردپ  تفگ :  دـمآ  دعـس  نب  رمع  سپ  صفح  وا  زا  دـعب  و  ، 
درم هک  مدـید  سپ  دـیبلطب ،  ار  هرمع  وبا  دومرف  نیـشنب ن و  هک :  تفگ  راتخم  يراد ،  نم  لتق  هدادرا  هک  مونـش  یم  نونکا  و  يراد ،  نم 

كدنا زا  دعب  درک ،  وا  هارمه  دیبلط و  ار  رگید  درم  ود  تفگ و  وا  شوگرد  یفرح  راتخم  دوب ،  هدیدرگ  نهآ  قرغ  اپارس  دمآ و  یهاتوک 
راتخم نوعجار ،  هیلاانا  هللاانا و  تفگ :  یـسانش ؟  یم  ار  نیا ر  تفگ :  صفح  هب  راتخم  سپ  دروآ ،  ار  رمع  رـس  دـمآ و  هرمع  وبا  یناـمز 

تفگ راتخم  سپ  دروآ ،  لتق  هب  ار  وا  هرمع  وبا  دشابن ،  اهنت  شردپ  منهج  رد  هک  نادرگ  قحلم  شردپ  هب  زین  ار  نیا  هرمع  وبا  يا  تفگ : 
زا دـعب  سپ  درکدـناوت .  يربارب  اهنآ  نوخ  اب  اهنیا  نوخ  هک  اشاح  و  نیـسحلا ،  نب  یلع  ضوع  هب  صفحو  نیـسح ،  ماـما  ضوع  هب  رمع  : 
نم رب  تفگ :  سپ  دندش ،  وا  لیلذ  عیطم و  همه  برع  هوجو  لیابق و  ياسور  دش و  يوق  راتخم  تنطلس  دعس ،  نب  رمع  دایز و  نبا  نتشک 

يور رب  ار  اهنآ  زا  کی  چـیه  نم  و  دنتـسه ،  نیمز  يور  رب  وا  تتیب  لها  نیـسح و  نالتاق  زا  یکی  ات  تسین  اراوگ  یبارـش  یماعط و  چـیه 
رد تسا  هدوب  کیرـش  هک  ره  زا  دیهد  ربخ  ارم  دینک و  صحفت  و  دنکن ،  ناشیا  تعافـش  نم  دزن  یـسک  تشاذـگ و  مهاوخن  هدـنز  نیمز 
نآ نالتاق  از  نیا  هک :  دـنتفگ  یم  دـندروآ  یم  ار  هکر  سپ ه  تسا ،  هدرک  وا  نالتاق  تنواعم  اـی  وا  تیب  لـها  نوخو  ترـضح  نآ  نوخ 
زا يرتش  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هک  ددیسر  وا  هب  ربخ  سپ  دیناسر .  یم  لتق  هب  ار  وا  هتبلا  تسا ،  هدرک  وا  لتقرب  تنواعم  ای  تسا  ترـضح 

نیا نوچ  دوب ،  هدرک  تمسق  ار  وا  تشوگ  دوب و  هدرک  رحن  ار  رتش  نآ  دیسر ،  هفوک  هب  نوچ  دوب ،  هتشادرب  تمینغ  هب  ار  ترضح  نارتش 
بارخ ار  اه  هنا  نآ  دومرف  سپ  دـینک ،  ربخ  ارم  دـشاب  هدـش  هک  يا  هناـخ  ره  لـخاد  تشوگ  نیا  زا  و  دـینک ،  صحفت  تفگ :  دینـش  ربخ 
کلام نب  لـمح  يدـنک و  مثیه  نب  کـلام  ینهج و  دیـسا  نب  هللادـبع  سپ  دـندروآ  لـتق  هب  دوب  هدروخ  اـی  هفرگ  نآ  زا  هک  ره  دـندرک و 

تفگ دندرب ،  نوریب  وا  گنج  هب  ربج  هب  ار  ام  دنتفگ :  یلع ؟  نب  نیح  تساحک  ادخ  نانمـشد  يا  تفگ :  دندروآ ،  وا  دزن  هب  ار  براحم 
ار مولظم  ماـما  نآ  هـالک  هک  يدوب  وـت  هک :  تفگ  کـلام  هب  سپ  دـیناسرب ؟  وا  هب  یبآ  تبرـش  دـیراذگ و  تنم  وا  رب  هک  دـیتسناوتن  اـیا  : 
هب اـت  دـیطلغ  دوخ  نوخ  هب  وا  و  دـندیرب ،  ار  وا  ياـهاپ  اهتـسد و  هک  دومرف  سپ  یتشادرب ،  وت  یلب  تفگ :  راـتخم  هن ،  تفگ :  یتشادرب ؟ 
نب هللادبع  یلجب و  ننمحرلادبع  دلاخ و  نبورمع  کلام و  نب  دارق  سپ  دندز .  ندرگ  دومرف  ار  رگید  نوعلم  ود  نآ  و  دـش ،  لصاو  منهج 
نایم رد  ار  ترضح  نآ  ياهرطع  داب ،  رازیب  امـش  زا  ادخ  ناحلاص !  ناگدنـشک  يا  تفگ :  سپ  دندرک ،  رـضاح  وا  دزن  ار  ینالوخ  سیق 

وبا یناه و  نب  ذاعم  سپ  دندز .  ندرگ  دندرب و  رازاب  هب  ار  ناشیا  دومرف  سپ  دوب ،  اهزور  نیرت  سحن  هک  يزور  رد  دیدرک  تمـسق  دوخ 
تیب رد  دنتفر ،  وا  هاخ  هب  نوچ  دوب ،  هدرب  دایز  نبا  يارب  ار  تترضح  نآ  كرابم  رس  هک  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  هناخ  هب  داتسرف  ار  هرمع 

دیا یم  دوخ  رکـشل  اب  هک  دـندید  ار  راتخم  هار  يانثا  رد  و  دـندروآ ،  نوریب  دـندرک و  ادـیپ  ار  وا  يدبـس  ریز  رد  دوب ،  هدـش  ناهنپ  ـالخلا 
دـیناسر و لتق  هب  ار  وا  اجنآ  رد  و  وا ،  هناخ  رد  دزن  هب  د  سپ ا :  مناسربدوخی ،  زاج  هب  شدوخ  هناخ  رد  ات  دـینادرگرب  ار  نیعل  نیا  تفگ : 

سپ تخیرگ ،  هیداـب  يوس  هب  نوـعلم  نآ  درک ،  بلط  ار  نشوـجلا  يذ  نب  رمـش  نوـچ  تشگرب .  تخوـس و  شتآ  هب  ار  شدـیلپ  دـسج 
ات درک  رایسب  گنج  زین  دوخ  نوعلم  نآ  دندرک ،  رایسب  هلتاقم  وا  باحـصا  اب  و  داتـسرف ،  وا  رـس  رب  دوخ  باحـصا  زا  یعمج  اب  ار  هرمعوبا 
رد ار  نوعلم  نآ  دندیناشوج و  ار  ینغور  دومرف  راتخم  دندروآ  راتخم  تمدخ  هب  دـنتفرگ و  ار  وا  دـش ،  هدـنام  تحارج  يرایـسب  زا  هکنآ 
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داتسرف راتخم  يارب  ار  شرس  و  تشک ،  ار  وا  هرمع  وبا  رگید :  تیاور  هب  دش .  لحمـضم  شدیلپ  ندب  همه  هکنآ  ات  دندنکفا ،  نغور  نایم 
یم بارخ  ار  وا  هناـخ  تخیرگ  یم  هک  ره  تشک و  یم  تفاـی  یم  ار  هک  ره  و  دوب ،  ترـضح  نآ  نـالتاق  بلط  رد  راـتخم  هتـسویپ  سب  . 
مالغ نآ  نم  دروایب ،  نم  دزن  هب  ار  وا  رـس  دشاب و  ترـش  نآ  نالتاق  زا  هک  دشکب  ار  دوخ  ياقآ  هک  یمالغ  ره  هک :  درک  یم  ادن  و  درک ، 

وبا خیش  دندروآ .  وا  تمدخ  هب  ار  ناشیا  ياهرسو  دنتشک  ار  دوخ  ياهاقآ  نامالغ  زا  يرایسب  سپ  مشخب ،  یم  هزیاج  منک و  یم  دازآ  ار 
نیـسح ماما  نالتاق  صحفت  هب  دـیدرگ ،  لقتـسم  دوخ  راک  رد  اتخم ر  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  راثلا )) لمع   )) باتک رد  امن  نب  رفعج 

 ، دنزاتب وا  باحصا  ترضح و  نا  كرابم  ندب  رب  بسا  هک  دندوب  هدرک  هدارا  هک  ار  یعامج  نآ  درک  بلط  لوا  دمآ ن و  رد  مالّسلا  هیلع 
بـسا ناشیا  ياهندـب  رب  ناراوس  و  دـنتخود ،  نیمز  رب  نهآ  ياهخیم  هب  ار  ناـشیا  ياـپ  اهتـسد و  دـندیناباوخ و  ور  رب  ار  ناـشیا  هک  دومرف 
نتـشک رد  دـندوب  هدـش  کیرـش  هک  دـندروا  ار  سکود  سپ  دـنتخوس ،  شتآ  هب  ار  ناشیا  ياـه  هراـپ  دـندش ن و  هراـپ  هراـپ  اـت  دـنتخات 

ار ریـشب  نب  کلام  سپ  دنتخوس ،  شتآ  هب  ار  ناشیا  دیلپ  دسج  دـندز و  ندرگ  ار  ناشیا  هک  دومرف :  بلاطیبا ،  نب  لیقع  نب  نمحرلادـبع 
ار وا  هناـخ  هک  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  هناـخ  هب  داتـسرف  یتعاـمج  اـب  را  هرمع  وبا  و  دـندز .  ندرگ  رازاـب  ناـیم  رد  هک  دومرف  دـندروآ و 

درک هراشا  و  تساجک ،  رد  وا  هک  مناد  یمن  هک  تفگ  هراظ  هب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دوب  تیب  لها  نایعیـش  زا  وا  نز  و  دندرک ،  هرـضاحم 
داتـسرف ار  لماک  نب  هللادبعو  دنتخوس .  شتآ  هب  دـندروآ و  نوریب  اجنآ  زا  ار  وا  سپ  تسا ن  هدـش  ناهنپ  اجنآ  رد  هکالخلا  تیب  يوس  هب 

هللادبع درک و  ناراب  ریت  تفرگ و  ار  وا  دوب ن  هدـنک  ار  سابع  ياه  هماج  دوب و  هدـنکفا  سابع  يوس  هب  يریت  هک  لیفط  نب  مکح  يوس  هب 
هناخ زا  هتفرگ  فک  رد  هزین  نوعلم  نآ  و  داتـسرفدوب ،  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لتاق  هک  يدـبع  هرم  نب  ذـقنم  بلط  هب  ار  هیجاـن  نب 

وا و  درک ،  لـش  ار  شتـسد  دز و  وا  پچ  تـسد  رب  هزین  و  دـنکفا ،  بـسا  زا  اروا  تـسجرب  هللادـبع  و  دز ،  هللادـبع  رب  هزین  و  دـمآ ،  نوریب 
زا نیعل  سنا  نب  نانس  و  دنتخوس .  شتآ  هب  دندرک و  نارابگنس  ار  وا  هکدومرف  دیبلط و  ار  داقر  نب  دیز  دنتفاین و  تسد  وا  رب  و  تخیرگ ، 
 ، دیـسر هیـسداق  کیدزن  هب  نوچ  هیـسداق ن  بناج  هب  تفر  نوریب  هرـصب  زا  درک و  بارخ  ار  وا  هناخ  راـتخم  و  تخیرگ ،  هرـصب  هب  هفوک 

دندرک ن عطق  ار  ياهاپ و  اهتسد و  سپ  دندیرب ،  ار  نیعل  نآ  ياهتشگنا  لوا  دومرف  دندروآ ،  وا  دزن  هب  دنتفرگ و  ار  وا  راتخم ،  سیساوج 
حیبص نبورمع  بلط  هب  سپ  دـش  لـصاو  منهج  هب  اـت  دـندنکفا  نغور  ناـیم  رد  ار  نیعل  نآ  دـندروآ و  شوج  هب  دومرف  ار  یتیز  نغور  و 

رد هک  يرـصق  هب  تخیرگ  ثعـشا  نب  دمحم  دندرک و  هراپ  هراپ  هزین  هب  ار  وا  ياپارـس  دومرف  و  دنتفرگ ،  شاهناخ  رد  ار  وا  بش  داتـسرف ، 
راـتخم و  دـش ،  قحلم  ریبز  نب  بعـصم  هب  تفر و  نوریب  رـصق  رگید  هار  زا  وا  داتـسرف ،  وا  بلط  هب  راـتخم  نوچ  تشاد ،  هیـسداق  یلاوـح 
كرابم تشگنا  هک  دنتفگ  و  دندروآ ،  وا  دزن  هب  ار  نیلس  نب  لدجب  دندرک و  تراغ  ار  وا  لاوماو  دندرک  بارخار  وا  هناخ  رـصق و  دورمف 

دوخ نوخ  رد  و  دـندنیرب ،  ار  وا  ياـهاپ  اهتـسد و  هک  دورمف  راـتخم  تسا ،  هتـشادرب  ار  ترـضح  رتـشگنا  تسا و  هدرک  عطق  ار  تترـضح 
 : دومرف مالّسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هک  تسا  روکذم  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ریـسفت  رد  و  دش .  لصاو  منهج  هب  ات  دیطلغ 

بذعم ار  ناشیا  و  دـندرک ،  ادـخ  تیـصعم  یـضعب  و  تاشد ،  یمارگ  ار  ناشیا  و  دـندرک ،  ادـخ  تعاطا  لیئارـسا  ینب  زا  یـضعب  هچنانچ 
دومرف دوب ؟  دنهاوخ  تعاج  هچ  ام  نایصاع  نینموملا  ریما  ای  دنتفگ :  ترضح  نآ  باحصا  دوب ؛  دهاوخ  نینچ  زین  امـش  لاوحا  دینادرگ ، 

ام قح  راکنا  درک و  دـنهاوخ  تفلاخم  ناشیا  و  ام ،  قوقح  تیاعر  تیب و  لها  ام  میظعت  هب  ار  ناـشیا  دـنا  هتخااـس  روماـم  هک  دـنی  اـهنآ  : 
نینموملا ریما  ای  دنتفگ :  دیناسر  دنهاوخ  لتق  هب  ناشیا  تبحم  مارکا و  هب  دنا  هدش  رومءام  هک  ار  لوسر  دالوا  نادـنزرف  و  دومن ،  دـنهاوخ 

 ، دش دهاوخ  عقاو  هتبلا  یلب  دومرف :  دش ؟  دهاوخ  عقاو  يزیچ  نینچ  نینموملا  ریما  ای  دنتفگ :  دـیناسر  دـنهاوخ  لتق  هب  ناشیا  تبحم  نینچ 
یئاهنآ ریـشمش  هب  تخاس  دهاوخ  دراو  ناشیا  رب  یباذع  یلاعت  قح  درک ،  دنهاوخ  دیهـش  ار  نیـسح  نسح و  نم  راوگرزب  دنزرف  ود  نیاو 
دهاوخ طلسم  ناشیا  رب  هکنآ  تسیک  دنتفگ :  دینادرگ  طلـسم  اهباذع  نینچ  لیئارـسا  ینب  رب  هچنانچ  دینادرگ  دهاوخ  طلـسم  ناشیا  رب  هک 

هیلع نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دنیوگ .  یم  هدیبع  یبا  نب  راتخم  ار  وا  هک  فیقث  ینب  هلیبق  زا  تسا  يرـسپ  دومرف :  نینم ؟  ؤملا  ریما  ای  دش 
 ، دـنک یم  یتیاور  نینچ  نینم  ؤملا  ریما  دوخ  دـج  زا  نیـسحلا  نب  یلع  دـنتفگ :  وا  هب  دیـسر و  جاـجح  هب  ربـخ  نیا  نوچ  دومرف :  مالّـسلا 
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 ، دـشاب هتفگ  ار  نیا  بلاطیبا  نب  یلع  ای  دـشاب  هتفگ  ار  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـشن  مولعم  ام  رب  تفگ :  جاـجح 
رهاظ وا  غورد  ات  نم  دزن  هب  دـیروایب  ار  راتخم  دـهد ،  یم  بیرف  ار  دـخ  عابتا  دـیوگ و  یم  دـنچ  یلط  اب  سا و  یکدوک  نیـسحلا  نب  یلع 

تشذگ و یتعاس  نوچ  دینزب ،  ندرگ  ار  وا  دیروایب و  ریـشمش  تفگ :  ار  دوخ  نامالغ  و  دیبلط ،  عطن  دـندروآ ،  ار  راتخم  نوچ  منادرگ . 
 : تفگ راتخم  سپ  تسین ،  ادیپ  هنازخ  دیلک  تسا و  هنازخ  رد  اهریـشمش  دنتفگ :  دیروآ ؟  یمن  ریـشمش  ارچ  تفگ :  دـندرواین ،  ریـشمش 

سک رازه  هس  داتشه و  دصیس و  هک  درک  دهاوخ  هدنز  ادخ  یـشکب ،  ارم  رگا  هتفگن ،  غورد  زگره  ادخ  لوسر  و  تشک ،  ارم  یناوت  یمن 
 ، دنزب ندرگ  ار  وا  هک  دش  وا  هجوتم  تعرس  هب  تفرگ و  ار  ریشمش  دالج  نوچ  دنزب ،  ندرگ  ار  وا  ات  هدب  دالج  مناسر ،  لتق  هب  امـش  زا  ار 

یبرقع دش ،  وا  لتق  هجوتم  نوچ  دیبلط ن  ار  رگید  دالج  سپ  درم ،  دش و  هتفاکش  شمکش  دمآ و  شمکش  رد  ریـشمش  دمآ و  رد  رـس  هب 
يذ روپاش  هب  ناندـع  نب  دـعم  نب  رازن  هچنآ  روآ  رطاخ  هب  تشک ،  ارم  یناوت  یمن  جاجح  يا  تفگ :  راتخم  سپ  درم  داتفا و  دـیزگ  ار  وا 

؟  نآ تـسا  وب هچ  ب : X جاـجح  درک ،  یم  لصاتــسم  ار  ناـشیا  تـشک و  یم  ار  ناـبرع  روپاـش  هـک  یتـقو  رد  تـفگ  فاـتکال 
هار رـس  رب  دنتـشاذگ و  یلیبنز  رد  ار  وا  هک  درک  رما  ار  دوخ  نادنزرف  رازن  درک  یم  لصاتـسم  ار  نابرع  روپاش  هک  یتقو  رد  تفگ :  راتخم 

یشک یم  ار  برع  زا  ردقنیا  ببس  هچ  هب  تفگ :  رازن  سرپب ،  تفگ :  داتفا  وا  رب  شرظن  دیـسر و  وا  دزن  هب  روپاش  نوچ  دنتخیوآ ،  روپاش 
هک دمآ  دهاوخ  نوریب  برع  زا  يدرم  هک  ما  هدید  بتک  رد  هک  مشک  یم  نآ  يارب  تفگ :  روپاش  دنا ؟  هدرکن  وت  هب  تبسن  يدب  ناشیا  و 
یم ار  ناشیا  سپ  دـش ،  داوخ  فرط  رب  وا  تسد  رب  مجع  هاشداپ  کـلم و  درک ن و  دـهاوخ  يربمغیپ  يوعد  و  دـنیوگ ،  یم  دـمحم  ار  وا 
هتفگ هبار  دـنچ  هاـنگ  یب  هک  دـشابن  اور  يا ،  هدـید  ناـیوگغورد  بـتک  رد  هدـید  هـچنآ  رگا  تـفگ :  رازن  دـسرن ،  مـه  هـب  وا  هـک  مـشک 

یم نوریب  وا  زا  درم  نآ  هک  ار  یلـصا  نآ  درک  دهاوخ  ظفح  دخ  سپ  يا  هدـید  نایوگتـسار  بتک  رد  رگا  و  یناسر ،  لتق  هب  یئوگغورد 
یلاعت قح  ریدقت  ینز و  مه  رب  ار  ادخ  زا  رگا  و  ینادرگ ،  لطاب  ار  یلاعت  قح  ریدقت  ینز و  مه  رب  ار  ادخ  ياضق  هک  یناوت  یمن  وت  دـیا و 

يا یتفگ  تتـسار  تفگ :  روپاش  يدسر ،  دـهاوخ  مه  هب  وا  زا  درم  نآ  سک ،  کی  رگم  دـنامن  برع  عیمج  زا  رگا  و  ینادرگ ،  لطاب  ار 
قح جاـجح  يا  تشادرب .  برع  زا  تسد  هدیدنـسپ و  ار  وا  نخـس  سپ  دـنتفگ ،  رازن  ار  وا  ببـس  نیا  هب  و  فـیح ،  رغـال و  ینعی :  رازن ، 
ارم رگا  ای  نم  نتشک  زا  دوش  یم  عنام  ار  وت  ادخ  ای  مناسر ،  لتق  هب  سک  رازه  هس  داتشه و  دصیـس و  امـش  زا  هک  تسا  هدرک  ردقم  یلاعت 

تسین یکش  نآ  رد  تسا و  قح  ادخ  لوسر  هتفگ  و  مروآ ،  لمع  هب  تسا  هدرک  ردقم  هچنآ  هک  درک  دهاوخ  هدنز  نتشک  زا  دعب  یـشکب 
قح ات  وش  هجوتم  دوخ  ینک  هبرجت  یهاوخ  رگا  دـناوت ،  یمن  وا  هک ،  تفگ  راـتخم  ار ،  وا  ندرگ  نزب  هک :  تفگ  ار  دـالج  جاـجح  زاـب  . 

یکی هاگان  دنزب ،  ندرگ  ار  وا  هک  تساوخ  دالج  نوچ  نوچ  دـینادرگ .  طلـسم  وا  رب  ار  برقع  هچنانچ  دـنادرگ  طلـسم  وت  رب  یعفا  یلاعت 
همان نآ  رد  کلملادـبع  هک  داد  جاجح  هب  يا  همان  و  دـیرادب ،  وا  زا  تسد  هک :  دز  داـیرف  دـمآرد  رد  زا  ناورم  نب  کلملادـبع  صاوخزا 
لتق هب  ار  وا  یهاوخ  یم  هتفرگ و  ار  هدیبع  یبا  نب  راتخم  وت  هک  دروآ  يا  همان  نم  يارب  رتوبک  فسوی !  نب  جاجح  يا  دعب  اما  دوب :  هتشون 

تسد دسرب ،  وت  هب  نم  همان  نوچ  تشک ،  دهاوخ  ار  هیما  ینب  راصنا  ار  وا  هک  هدیسر  وت  هب  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  هکنآ  ببـس  هب  يروآ ، 
وت هب  هچنآ  و  تسا ،  هدرک  تعافـش  نم  دزن  وا  يارب  زا  دیلو  و  تسا ،  کلملادـبع  دـیلو  هیآد  رهوش  وا  هک  وشم  وا  ضرعتم  رادرب و  وا  زا 

یمن ادـخ  لوسر  لوق  بیذـکت  تسا  تسار  رگا  و  یـشکب ،  غورد  ربخ  هب  ار  یناملـسم  هک  دراد  ینعم  هچ  تسا  غورد  رگا  تسا  هدیـسر 
نینچ ار  هیما  ینب  و  درک ،  مهاوخ  جورخ  نم  هک :  تفگ  یم  دیـسر  یم  هک  ره  هب  راتخم  و  درک ،  اهر  ار  راـتخم  جاـجح  سپ  درک .  ناوت 

و تشک ،  ارم  یناوت  یمن  وت  تفگ :  راتخم  درک ،  وا  لتق  دصق  تفرگ و  ار  وا  رگید  راب  دیـسر ،  جاجح  هب  ربخ  نیا  نوچ  تشک .  مهاوخ 
هک وشم  راتخم  ضرعتم  جاجح  يا  هک :  دوب  هتشون  همان  نآ  رد  و  دروآ ،  رتوبک  ار  ناورم  نب  کلملادبع  همان  زاب  هک  دندوب  نخـس  نیا  رد 
زا لایناد  دش  عونمم  هچنانچ  وا  نتـشک  زا  دش  یهاوخ  عونمم  دشاب  قح  رگا  يا  هدینـش  هک  یثیدح  نآ  و  تسا ،  دیلو  رـسپ  هیآد  رهوش  وا 

نینچ رگید  رگا  تفگ :  درک و  اهر  ار  وا  جاجح  سپ  دناسر ،  لتق  هب  ار  لیئارـسا  ینب  هک  دوب  هدش  ردقم  هکنآ  يارب  رـصنلا  تخب  نتـشک 
 . تفگ یم  مدرم  نایم  رد  نانخـس  مسق  نآ  راتخم  و  درکن ،  هدـیاف  زاـب  دـیناسر ،  مهاوخ  لـتق  هب  ار  وت  يا  هتفگ  هک  مونـشب  وت  زا  ناـنخس 
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نآ نراقم  زاب  درک ،  وا  لتق  هدارا  زاب  تفرگ و  ار  وا  جاجح  هکنآ  ات  دوب  یفخم  یتدـم  و  دـش ،  ناـهنپ  داتـسرف ،  وا  بلط  هب  جاـجح  نوچ 
ینک یم  یهن  هنوگچ  هک :  تشون  کلملادبع  هب  يا  همان  درک و  سبح  ار  وا  جاجح  سپ  شکم ،  ار  وا  هک :  دیـسر  کلملادبع  همان  لاح 

؟  تـشک مهاوـخ  ار  هـیما  ینب  راـصنا  زا  سک  رازه  هـس  داتـشه و  دصیـس و  هـک  دـیوگ  یم  مدرم  ناـیم  رد  هینـالع  هـک  یـسک  نتــشک  زا 
طلـسم اـم  رب  اـت  درک  میهاوخ  تیبرت  ار  وا  هتبلا  سپ  تسا  قح  دـیوگ  یم  وا  هچنآ  رگا  یلهاـج ،  وت  هک :  تشوـن  باوـج  رد  کلملادـبع 

وا قح  رد  ارچ  تسا  غورد  ربـخ  نیا  رگا  و  دـیدرگ ،  طلـسم  وا  رب  هکنآ  اـت  یـسوم  تیبرت  رب  درک  لـکوم  ادـخ  ار  نوعرف  هچناـنچ  ددرگ 
نب یلع  ترـضح  يزور  درک .  هچنآ  درک  دـش و  طلـسم  ناـشیا  رب  راـتخم  رخآ  سپ  دراد ،  اـم  رب  تمدـخ  قح  هک  مینکن  یـسک  تیاـعر 

یمن ربخ  ار  ام  هللا  لوسر  نبای  تفگ :  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یـضعب  درک ،  یم  رکذ  دوخ  باحـصا  يارب  ار  راتخم  جورخ  نیـسحلا ع 
ام دزن  هب  ار  نشوجلاذ  نب  رمـش  دایز و  نب  هللادیبع  رـس  دش و  دهاوخ  رگید  لاس  هس  دومرف :  دوب ؟  دـهاوخ  تقو  هچ  نآ  جورخ  هک  یهد 

هدومرف راتخم  جورخ  يارب  نیدباعلا ع  نیز  ماما  ترـضح  هک  هدعو  زور  دیـسر  نوچ  میروخ .  یم  تشاچ  ام  هک  یتقو  رد  دروآ  دنهاوخ 
زورما هک  دـیروخب  دوممرف :  درک و  رـضاح  ناـشیا  يارب  یماـعط  باـنج  و آ ،  دـندش ،  عمج  وا  تمدـخ  رد  ترـضح  نآ  باحـصا  دوب ، 

و دناسر ،  یم  لتق  هب  ار  ناشیا  راتخم  عضوم ،  نالف  رد  دومرف :  ترـضح  اجک ؟  رد  دـنتفگ :  دـنناسر ،  یم  لتق  هب  ار  هیما  ینب  ناراکمتس 
زا ترـضح  دـش و  زور  نوچ  دروآ .  دـنهاوخ  ام  يارب  زور  نالف  رد  ار  اهرـس  نآ  و  دـنروایب ،  اـم  دزن  هب  ناـشیا  زا  رـس  ود  هک  دـشاب  دوز 

ار رـس  ود  نآ  دش ،  رـضاح  ماعط  نوچ  دیبلط ،  ناشیا  يارب  یماعط  بانج  نآ  دنتفر ،  وا  دزن  هب  ترـضح  نآ  باحـصا  دش ،  غراف  بیقعت 
نالتاق رـس  تقو  نیا  رد  ات  دربن  نوریب  ایند  زا  ارم  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دمح  تفگ :  دـمآرد و  هدجـس  هب  بانج  نآ  سپ  دـندروآ ، 

دعب هک  دـب  ررقم  نوچ  یلاـعت  قح  رکـشر  دومن د  یم  رایـسب  هغلاـبم  اهرـس و  نآ  يوس  هب  درک  یم  رظن  هتـسویپ  و  دومن ،  نم  هب  ار  مردـپ 
اولح دندیدرگ ،  اهرس  نآ  هراظن  لوغشم  هکنآ  ببس  هب  زور  نا  رد  دندروآ ،  یم  بانج  نآ  نانامهیم  يارب  یئاولح  ترـضح  تشاچزا ن 

زا تسا  رتنیریـش  اولح  مادک  دومرف :  بانج  نآ  دیـسرن ،  ام  هب  اولح  زورما  هللا  لوسر  نبای  تفگ :  سلجم  نآ  نامیدن  زا  یکی  دـندرواین ، 
یکدوک مدید ك  ار  راتخم  يزور  تتفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  هتابن  نب  غبصا  زا  ربتعم  دنس  هب  یشک  خیـش  اهرـس .  نیا  هب  ندرک  رظن 

 ، سیک ای  سیک  ای  هک :  تفگ  یم  دیشک و  یم  وا  رس  رب  سد  دوب و  هدیناشن  دخ  نماد  رد  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تضح  و  دوب ، 
وا هک  ار  راتخم  دیهدم  مانشد  دومرف :  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هک  هدرک  تیاور  نسح  دنـس  هب  اضیا  اناد  گرزب و  يا  ینعی : 

اـضیا درک .  تمـسق  ام  نایم  لام  یتسدگنت ،  تقو  رد  داد ؛  رهوش  هب  ار  ام  رهوش  یب  نانز  درک و  ام  نوخ  بلط  ارام و  ناگدنـشک  تشک 
مالّسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  تمدخ  هب  متفر  یحضا  دیع  زور  رد  تفگ :  هک  دنا  هدرک  تیاور  کیرش  نب  هللادبع  زا  ربتعم  دنس  هب 

درم متـسشن  بانج  نآ  تتمدـخ  رد  نو  دـشارتب ،  ار  دوخ  كرابمر  هک س  دوب  هدـیبلط  یقـالح  دوب و  هدومرف  هیکت  ترـضح  و  ینم ،  رد 
مکح منم  تفگ :  یتسیک ؟  وت  دومرف :  دش  عنام  بانج  نآ  دسوبب ،  هک  تفرگ  ار  تترـضح  نآ  تتـسد  دـش و  لخاد  هفوک  لها  زا  يریپ 

هچ ره  و  دوب ،  وـگغورد  هک  دـنیوگ  یم  تفگ :  درم  نآ  سپ  دـناشن ،  دوـخ  کـیدزن  رایـسب  ار  وا  دـیبلط و  ار  وا  ترـضح  راـتخم ،  رـسپ 
زا نم  ردام  رهم  هک  داد  ربخ  ارم  مردـپ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هللا !  ناحبـس  دومرف :  ترـضح  درک ،  مهاوخ  داـقتعا  وا  قح  رد  نم  یئاـمرفب 
 ، درک بلط  ار  ام  ياهنوخ  و  تشک ،  ار  ام  نالتاق  و  درک ،  انب  ار  ام  هدـش  بارخ  ياه  هناخ  وا  و  دوب ،  هداتـسرف  راتخم  هک  دـش  هداد  يرز 

ادخ تفگ :  یم  هک  مدوب  نینموملا  ریما  رتخد  همطاف  تمدخرد  هک  مردپ  ارم  داد  ربخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار ،  وا  دـنک  تتمحر  دـخ  سپ 
و درک ،  ام  ياهنوخ  بلط  و  ار ،  نآ  درک  بلط  هکنآ  رگم  تشاذـگن  يدـحا  دزن  ار  ام  قوقح  زا  یقح  چـیه  هک  ار  وت  ردـپ  دـنک  تمحر 

هللادیبع رس  نوچ  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  سپ  رمع  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  تشک .  ار  ام  ناگدنـشک 
نانمـشد زا  ارم  نوخ  درک  بلط  هک  ار  ادخ  منک  یم  دمح  تفگ :  دمآ و  رد  هدجـس  هب  دندروآ ،  مردـپ  يارب  ار  دعـس  نب  رمع  ودایز  نب 

ینب زا  ینز  چیه  هک  تسا  هدرک  تیوار  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ترـضح  زا  ربعم  دنـس  هب  اضیا  دهد .  ریخ  يازج  ار  راتخم  ادخ  و  نم ، 
مردـپ يارب  راتخم  لوا  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رمع  زا  اـضیا  درکن ،  باـضخ  درکن و  هناـش  ار  دوخ  رـس  يوم  ماـشه 
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هدرک بارخ  هیما  ینب  هک  مشاه  ینب  زا  رگید  ياـه  هناـخ  ار و  بلاـطیبا  نب  لـیقع  هناـخ  و  درک ،  لوبق  مردـپ  داتـسرف ،  مهرد  رازه  تسیب 
زا مردپ  داتـسرف ،  مردپ  يارب  رانید  رازه  لهچ  نآ  زا  دعب  درک ،  رایتخا  ار  لطاب  بهذم  نآ  راتخم  نوچ  تخاس ،  رز  نآ  هب  مردپ  دـندوب 

ترـضح تمدـخ  هب  يا  همان  راتخم  هک  تسا  هدرک  تیوار  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  مام  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  درک .  در  درکن و  لوبق  وا 
دندیسر وا  هناخ  رد  هب  وا  نالوسر  نوچ  داتـسرف ،  بانج  نا  تمدخ  هب  قارع  زا  دنچ  يا  هیده  اب  تشون و  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

یمن ار  ناشیا  همان  منک و  یمن  لوبق  ار  نایوگغورد  هیده  نم  هک  دیوش  رود  هک :  داتـسرف  ترـضح  دنوش ،  لخاد  هک  دندیبلط  تصخر  ، 
ار همان  نآ  و  یلع ،  نب  دمحم  يدهم  ویس  هب  تسا  همان ي  نیا  هک :  دنتـشون  وا  ياج  هب  دندرک و  وحم  ار  ناونع  نالوسر  نآ  سپ  مناوخ ، 

قداص ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  يدنوار  بطق  تشون .  باوج  ار  وا  همان  و  درک ،  لوبق  ار  اه  هیده  وا  و  هیفنح ،  نب  دمحم  يوس  هب  دندرب 
نیرتدب هب  ناشیا  يارب  دشک  یم  ماقتنا  دوخ ،  ناتـسود  يارب  دـشکب  ماقتنا  هک  دـهاوخ  یلاعت  قح  نوچ  تسا ه  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

دـشک ماقتنا  هک  دهاوخ  نوچ  دوخ ،  قلخ  نیرتدب  هب  ناشیا  يارب  دـشک  یم  ماقتنا  دوخ ،  يارب  دـشک  ماقتنا  هک  دـهاوخ  نوچ  دوخ ،  قلخ 
دوب ادخ  قلخ  نیرتدب  هک  رصنلا  تخب  هب  ایرکز  نب  ییحی  يارب  دیشک  ماقتنا  هک  قیقحت  هب  دوخ ،  ناتـسود  هب  دشک  یم  ماقتنا  دوخ ،  يارب 
هیلع هللا  یلص  تلاسر  ترضح  دوش ،  تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  قثوم  دنس  هب  سیردا  نبا  . 

ار ناشیا  دنک  ادن  هببترم  هس  منهج  نایم  زا  یسک  سپ  دنرذگب ،  طارص  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینموملا و  ریما  اب  هلآ  و 
ترضح نآ  سرب ،  نم  دایرف  هب  نینموملا  ریما  ای  دنک :  ادن  هبترم  هس  سپ  دیوگن ؛  باوج  بانج  نا  هللا ،  لوسر  ای  سرب  نم  دایرف  هب  هک : 

ای هک :  دنک  ادـن  هبترم  هس  سپ  دـیامرفن ؛  باوج  بانج  نآ  سرب ،  نم  دایرف  هب  نسح  ای  هک :  دـنک  دایرف  هبترم  هس  سپ  دـیوگن ؛  باوج 
 : هک دـیوگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  ماوت ،  نانمـشد  هدنـشک  نم  هک  سرب  نم  دایرف  هب  نیـسح 
 . دروآ نوریب  منهج  نایم  زا  ار  وا  دیاب ،  رب  ار  يروناج  دهجب و  هک  یباقع  دننام  ترضح  سپ  سرب ،  وا  دایرف  هب  وت  تفرگ ،  وت  رب  تجح 
اب درک  دنهاوخ  باذـع  ار  وا  منهج  رد  ارچ  تفگ :  يوار  راتخم ،  دومرف :  ترـضح  مدرگ ؟  وت  يادـف  دوب  دـهاوخ  هک  نیا  تفگ :  يوار 
 ، دـش یم  رهاظ  وا  لد  رد  رمع  رکبوبا و  تبحم  زا  يزیچ  هنیآ  ره  دنتفاکـش ،  یم  ار  وا  لد  رگا  دومرف :  ترـضح  درک ؟  وا  هک  اهراک  نآ 
 ، دشاب ناشیا  تبحم  لیئاکیم  لیئربج و  لد  رد  رگا  هک  منک  یم  دای  دنگوس  تسا  هداتـسرف  یتسار  هب  ار  دمحم  هک  يدـنوادخ  نآ  قح  هب 

هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  يارب  راتخم  هک  دنا  هردـک  تیاور  ربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  دزادـنا .  شتآ  رد  ور  رب  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هنیآ  ره 
یمن بانج  نآ  و  داتـسرف ،  مهرد  رازه  دص  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  هک  تساوخ  یمن  بانج  نآ  و  داتـسرف ،  مه  رد  رازه  دص  مالّـسلا 

درک طبـض  هناخ  رد  ار  لام  نآ  ترـضح  نآ  سپ  ددرگ ،  ررـضتم  وا  زا  دنک و  در  هک  راتخم  زا  دیـسرت  و  دنک ،  لوبق  ار  نآ  هک  تساوخ 
ار راتخم  بانج  نآ  و  تسا ،  اراوگ  وت  رب  دراد و  وت  هب  قلعت  لام  نآ  هک :  تشون  کملادبع  هب  ار  لاح  تقیقح  دـش ،  هتـشک  راتخم  نوچ 
 : هک دیوگ  فل  ؤم  دوش .  یم  لزان  وا  رب  ادخ  یحو  هک  درک  یم  يوعد  راتخم  ام ،  رب  ادخ و  رب  ددـنب  یم  غورد  دومرف :  یم  درک و  تنعل 

اروا یعمج  تسه ن  یفالتخا  وا  باب  رد  هیماـما  ءاـملع  ناـیم  رد  و  یتسناد ،  هچناـنچ  تسا  هدـش  دراو  فلتخم  راـتخم  باـب  رد  ثیداـحا 
اربت نافلاخم  سرت  زا  رهاظ  بسح  هب  دوب و  یضار  وا  ندرک  جورخ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک :  دنیوگ  یم  دنناد و  یم  بوخ 

تماما و يوعد  درک و  جورخ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوخ  بلط  يارب  راتخم  و  دومرف ،  یم  اضر  مدع  راهظا  دومن و  یم  وا  زا 
هلیسو ار  رما  نیا  و  دوب ،  یهاشداپ  تسایر و  وا  ضرغ  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  املع  زا  یـضعب  و  درک ،  یمن  يرگید  دوخ و  يارب  تفالخ 

جورخ و هب  دوبن  رومام  یلاعت  قح  بناج  زا  ترضح  نوچ  دش ،  لسوتم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هب  الوا  و  دوب ،  هدرک  نآ 
ار وا  درک و  یم  توعد  وا  يوس  هب  ار  مدرم  دـش و  لسوتم  هیفنح  نب  دـمحم  هب  وا  سپ  هدومنن ،  وا  تباـجا  تسناد ،  یم  ار  وا  دـساف  تین 

هدنز هک :  دنیوگ  یم  دنناد و  یم  رخآ  ماما  ار  هیفنح  نب  دمحم  و  دش ،  ادیپ  مدرم  نایم  رد  وا  زا  هیناسیک  بهذم  و  دوب ،  هداد  رارق  يدهم 
تسا هدنامن  ناشیا  زا  یـسک  دنا و  هدش  ضرقنم  بهذم  نا  لها  هک  هللادمحلا  دش و  دهاوخ  رهاظ  نامزلا  رخآ  رد  و  هدش ،  بیاغ  تسا و 

هیلع نینموملا  ریما  هکنآ  يارب  دـنتفگ  یم  ناـسیک  ار  راـتخم  دـنراتخم و  باحـصا  زا  هک  دـنیوگ  یم  یناـسیک  ببـس  نیا  هب  ار  ناـشیا  و  ، 
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ناسیک هک  دوب  هرمع  وبا  وا  روما  ربدـم  وا و  رکـشل  هدرک  رـس  هکنآ  رابتعا  هب  ای  درک ،  باطخ  سیک  هب  ار  وا  ناشیا  تایاور  قفاوم  مالّـسلا 
بیذاـکا و و  تسا ،  هتـشادن  یحیحـص  تین  دوخ ،  جورخ  رد  وا  هک  تسا  نآ  دوش  یم  رهاـظ  راـبخالا  نیب  عـمج  زا  هچنآ  و  تشاد .  ماـن 
وا هرابرد  تاجن  دیما  تسا ،  هدش  يراج  وا  تسد  رب  میظع  ریخ  ياهراک  نوچ  نکیلو  تسا ،  هدرک  یم  دوخ  رما  جیورت  هلیـسو  ار  لیطابا 

 . دشاب طوحا  یلوا و  دیاش  ندشن  مدرم  مسق  نیا  لاوحا  ضرعتم  و  تسه ، 

اهتشون یپ 

ات 20  1

 (( یگنهرف ناهیک   : )) یناجنز نیدلاّزع  دّیس  هّللا  تیآ  -2 گربلک .  ناتا  ياقآ  فیلءات  سواط ))  نبا  هناخباتک   )) هدنزرا باتک  كر :  -1
هرابرد یقیقحت  -)) 6 يرتشوش .))  ظـعاوم   )) ك 5-ر . ص 124 . ذخءام ، نامه  -4 ص 69 . تابقارملا ))  -)) 3 لاس 1368 ش ..  ش 8 ،

ص 76. وا )) راثآ  لاوحا و  سواط و  نبا  هناـخباتک  - )) 8 ص 6 . هخروم 19/2/77 ، سدق ))  همانزور  -)) 7 زیربت . پاچ  ص 8 ، نیعبرا )) 
همجرت ار  باتک  هجاـبید  بناـجنیا  دوش ، ناگدـنناوخ  میدـقت  فوهل  لـماک  نتم  هکنیا  يارب  -10 . 8/79 بدـالا ))  ۀـناحیر   : )) ر.ك - 9

ردنا قح  نامرف  طخ  ناه !  فوهل  مجرتم  راعـشا  - 13 هیآ 195 . (، 2  ) هرقب هروس  - 12 هیآ 54 . (، 2  ) هرقب هروس  - 11 راتساریو )  . ) مدومن
رمـش رد  مزاـین  یبوقعی  قشع  نآ  زا  يدازفا  تنیز  ار  ناقـشاع  ناـشوهم  يدـالق  ياـج  نوـچ  تسه  اـنف  راد  نیا  زا  ار  سک  ره  گرم  ـالب 

هنـسرگ ادج  مه  زا  دننک  میاضعا  دـهاوخ  اغد  گرگ  هعمط  دوش  هک  مسج  اهر  مزاس  ناج  هک  مزع  نآ  رب  مه  رای  رادـید  مغ  زا  منانچمه 
زا میرادن  ام  هلـسلس  زا  ار  ریـش  دیان  راع  ناگـس  ناگرگ و  نوچمه  هنـسرگ  مه  ناسخ  نیا  دـنیادخ  نوخ  رب  هنـشت  البرک  هفوک و  ناگرگ 

دتحو قوذ  طاشن  رد  میمد  مه  ام  قح  برق  طاسب  رد  قد  نعط و  نم  قح  لعف  رب  منز  یک  قح  نایوج  اضر  مینارباـص و  هلگ  قح  ياـضر 
تـشد مزع آ ، نادماب  تسام  قشع  ياوه  رـس ، رب  ار  هک  ره  تسادج  مه  زا  ناگـس  ناگرگ و  ناج  تسادخ  نارـش  ياهناج  دحتم  میماوت 

نهپ الرک  شمان  تسه  تشذگ  ناوتن  نآ  زک  مراد  یعرـصم  رذـگهر  ردـنا  مسانـشن  اپ  رـس ز  رـس  زا  ار  اپ  نونک  مسانـشن  هک  نم  تسالب 
رد هک  دـنیوگ  قرع  تاذ  ار  نآ  تهج  نیا  زا  تسا .  قارع  لها  تاقیم  قرع ))  تاذ  -)) 15 هیآ 154 . (، 3  ) نارمع لآ  هروس  تشد 14 -

هماهت لوا  هلمجلاب  تسا .  راز  هروش  نیمز  نوچ  هکنآ  اـی  دـنیوگ  ار  کـچوک  هوک  قرع ))   )) تسا و هدـش  عقاو  کـچوک  هوک  نیمز  نآ 
يارب زا  هیانک  تسا .  عیاش  برع  رد  ترابع  نیا  لامعتسا  ٌْریَط )) انِسو  ُؤر  یَلَع  َّنَأک  -)) 16 مجرتم )   . ) هکم زا  یلزنم  قیقع و  رخآ  تسا و 

رس رگا  هک  دیامن  راکش  ار  غرم  نآ  دهاوخب  وا  دشاب و  هتسشن  وا  رس  رب  يا  هدنرپ  هک  یسک  دننام  دشاب  یم  تکرح  مدع  توکس و  تّدش 
 (( هطرق  )) اه هخسن  یـضعب  رد  -18 هیآ 23 . (، 33  ) بازحا هروس  -17 مجرتم )  . ) دومن دهاوخ  زاورپ  هدـنرپ  نآ  هنیآ  ره  دـهد  تکرح  ار 
مظن هتـشر  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  لضفلاوبا  بانج  تبیـصم  رد  ار  تایبا  نیا  رعاـش  -20 . 33 هیآ 30 -  (، 40  ) نم ؤم  هروـس  -19 هدـش .  رکذ 

نآ رب  يراسهوک  کشا  لیـس  هدید  زا  رابب  يراد  هلان  رگ  الد  مغ  تشد  هب  ما :  هدورـس  یـسراف  نابز  هب  ار  تایبا  نآ  بناجنیا  هک  هدیـشک 
نیسح و اب  ردارب  يرادم  ار  نودرگ  هکنآ  لضفلاوبا  داجیا  کلم  هاش  رالاس  هپـس  يراز  هب  ناهاش  هلمج  هداهن  شناتـسآ  رب  رـس  هک  یهاش 

گرم زا  هشت  نیـسح  يرای  هب  ار  هش  یـسک  یب  طرفز  دناوخرب  دیطلغ و  دوخ  نوخ  رد  ات  هک  يراثناج  ار  بل  هنـشت  نآ  دومن  ردـیح  لسن 
کـشخ بل  دمآ  دای  هب  يراس  همـشچ  نامـشچ ،  ود  دش  ایرد  هب  هنـشت  ياّقـس  نآ  هک  متـسدینش  يرارق  یب  کشا  هدـید  زا  تخیرب  ردارب 

زا نوخ  هماخ ،  يا  زیرب  يراد  دای  دوخ  اجک  نودرگ  يا  وت  رادافو  رای  یهز  يدرم ،  یهز  يراج  بآ  زا  تشذـگ  ناـشطع  بل  شَْنیَـسُح 
 . يرابیوج درآ  لد  نوخ  نیا  هک  ناگژم 

ات 47  21
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ياج تخزود  رد  هک  مان  هدوهیبز  رتهب  گنن  یلو  گنن  هب  هنـشت  رواکت  رب  زا  ِْهب  گنج  نادـیم  هب  نتـشگ  هتـشک  یهز  دـیوگ : مجرتم  -21
دادرم دیوگ : مجرتم  -23 تسا .  هتفریذپ  تتروص  نیعل  رمش  تسد  هب  راک  نیا ث  دشاب  یم  مه  فورعم  هک  یلوق  هب  انب  مادم 22 - دشخب 

نآ ندـش  لثمم  زا  دارم  دـیاش  دراد ؛ تافانم  رـس  نتـشادن  اب  اهتروص ، نیرتهب  هب  ندوب  لّثمم  اریز  تسین ؛  حـضاو  بوخ  ـالاب ، تراـبع  زا 
رد رابخا  زا  يزیچ  تسی ،  دهاش  هب  جاتحم  ربخ  هیجوت  رد  نوچ  ددرگ و  یم  قحلم  فیرـش  ندب  رب  یلاثم  تروص  هک  دشاب  نیا  ترـضح 

نیا رد  هصق  نیا  رکذ  دیوگ : مجرتم  - 24 ملاعلا .  هّللا  و  دومن . ناوت  یمن  هیجوت  نیا  زا  هدایز  اذهل  تسا .  هدیـسرن  رـصاق  رظن  هب  باب  نیا 
موحرم دیـس  رظن  رد  يرگید  تبـسانم  دیاش  دنـشاب و  نوعلم  رفن  هد  نامه  هدش  روکذم  اجنا  رد  هک  رفن  هد  نیا  هکنآ  رب  تسا  رعـشم  ماقم 
نکمم ناتسرپ  تب  هک  تسا  نآ  نومـضم  نیا  زا  ضرغ  دیاش  دیوگ : یم  مجرتم  -25 هدومرف .  رکذ  اـجنیا  رد  ار  هصق  نیا  هک  تسا  هدوب 
سپـس دیدش ، مالـسا  رد  لخاد  ددید و  ار  قح  هکنآ  زا  دعب  امـش  نکل  دسرن و  دوحج  دـح  اب  هک  دـشاب  يا  هبترم  هب  ناشیا  رفک  هک  تسا 
ناشیا سپ  دیدرک  دیهش  اهتنم  یب  متـس  ملظ و  هب  ار  ترـضح  نآ  دیدومن و  دوب  ادخ  تجح  هک  مالّـسلا -  هیلع  ماما  دوجو  تمعن  نارفک 

هدومن و تابثا  ار  هفوک  لها  ینطاب  رفک  تافـص ،  نیا  رکذ  هب  همرکم  ایلع  دیوگ : مجرتم  -26 دنرتدب . رافک  زا  نیدحاج  هتبلا  دندح و  اج 
دعررپ و ربا  فلـص ))   )) اریز دنا ؛ علختم  مه  تیناسنا  تافـص  زا  هکلب  درادن  یتقیقح  تسا و  نابز  هب  طقف  ناشیا  مالـسا  هک  هدومرف  نایب 
(( ءادعالا زمغ   )) و ةدعر ))  تحت  فلص  بر   )) تسا لثم  رد  و  فلص ))  فنع و ال  نموملا ال   )) تسا ثیدح  رد  دنیوگ و  ار  ناراب  مک 
هب نوچ  هک  تسا  رافک  لاح  دننام  هفوک  لها  لاح  ینعی  هیآ 30 ؛ (، 83  ) نیففطم هروس  نورماغتی  مهب  اورم  اذا  تسا و  هفیرش  هیآ  هب  هراشا 

رداص ناشیا  زا  يربخ  لمع  انایحا  رگا  هکنآ  هب  دشاب  هراشا  ناوت  یم  یلوا  ترابع  -27 دننز . یم  کمشچ  ناشیا  هب  دنسر  یم  نامیا  لها 
یمن رمث  بـالجنم  يور  رب  راززبس  اریز  دیـشخب ؛ دـهاوخن  يرمث  هجیتـن و  لـمع  نآ  تسین  مکحتـسم  نالـشیا  ناـمیا  هشیر  نوچ  ددرگ ،

ریخ لمع  نآ  تسا ،  روک  لد  مشچ  دنرادن و  نامیا  حور  نوچ  تسا و  تروص  ضحم  لمع  نآ  هک  دشاب  هراشا  یمود :  ترابع  دـشخب .
ضرتفم ماما  مدع  ءادهشلا  دیس  ترضح  هک  تسا  نآ  نایب  نیا  نیماضم  لصاح  دیوگ : مجرتم  -28 دنزاس . یم  عقاو  دوخ  لحم  ریغ  رد  ار 

تیاده تماما ،  تافـص  رکذ  هب  مه  لاح  نیا  رد  سپ  تسا ؛  تماما  بصنم  هدومرف  رکذ  همرکم  ایلع  هک  تاماقم  نیا  اریز  هدوب ؛  هعاطلا 
یم دـیلوت  هدـیدنگ  دـکار و  ياهبا  رد  هک  کیراب  کچوک و  ياـهمرک  هیبش  با  رد  تسا  يدوجوم  صومعد ))  -)) 29 دومرف . یم  قلخ 
اهنآ زا  مطـالتم  جاوم و  ياـهبآ  رد  دـنیوگ و  زیلچفک ))  )) یـساف هب  ار  نآ  دور و  یم  دورف  دوش و  یم  رهاـظ  با  يور  رب  لـصتم  دوـش و 

هیآ 40. (، 24  ) رون هروس  - 31 هیآ 21 . (، 57  ) دیدح هروس  - 30 مجرتم )   . ) ناشیا لاح  لومخ  زا  تسا  هیانکایرد  یمارا  درادـن و  دوجو 
ار رعـش  نیا  بیغ  زا  هدـنناوخ  هک  دوش  یم  مولعم  ربخ  نیا  زا  دـیوگ : یم  مجرتم  - 33 مجرتم )  . ) اـهبرع نیب  رد  یلثملا  ببرـض  نیا  - 32

تترضح لئاضف  رب  تسا  صن  رهاط ، بسح  هب  هک  یتایآ  دیوگ : یم  مجرتم  - 34 تشاد .  دهاوخن  تبسانم  اوعمس ))  )) ظفل الا  هدناوخ و 
نآ قح  رد  مه  لیوات  و  هلهابم ))   )) هیآ یبرقلا ،))  يوذ   )) هیآ تایآ ،  هلمج  زا  تسا  رایسب  تسین و  راکنا  لباق  مالّسلا ،  هیلع  هللادبع  یبا 

هیآ 26. (، 17  ) ءارسا هروس  - 36 هیآ 23 . (، 42  ) يروش هروس  - 35 تسا .  نآرق  تقیقح  نطاب و  ماما  اریز  تسا ؛  نآرق  عیمج  تترضح ، 
اب هک  تسا  دیزی  دوخ  زا  روکذم  تایبا  زا  یـضعب  دیوگ : مجرتم  - 39 هیآ 33 . (، 33  ) بازحا هروس  - 38 هیآ 41 . (، 8  ) لافنا هروس  - 37

هلیببق زا  دحا  رد  شیرق  هچنانچ  هک  دوب  نیا  دـیلپ  دـیزی  دوصقم  درادـن و  تافانم  وا  لوق  هب  لیثمت  اب  نیا  هدومن و  قیفلت  يرعبز  نبا  راعـشا 
مالّـسلا هیلع  یلع  نادـنزرف  زا  نامثع ،  نتـشک  ضوع  رد  مه  وا  دندیـشک ، ماقتنا  دـندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راصنا  هک  جرزخ 

هیلع نامثع -  نتـشک  رد  ترـضح  نآ  تکرـش  هب  دومن  مهتم  ار  ءایلوا  هاش  هک  دوب  نیا  رما  لوا  رد  هیواعم  نایغط  هناهب  اریز  هتفرگ ؛  ماقتنا 
رد حیرـص  لوا  تیب  هک  تسا  دیوه  بلطم  نیا  يرعبز ،  نبا  تایبا  هب  نیعل  نآ  لیثمت  زا  هدوب و  لطاب  هدیقع  نیمه  زین  ار  دیزی  و  نارینلا - 
الا دیاین  تتـسار  دارم  نیا  حیرـصت و  هن  تسا  هراشا  مزلتـسم  هک  دنا  هتفگ  داهـشتسا  لثمت و  ار  نا  کللذ  عم  تسا و  ردب  هعقاو  هب  تتامش 
هب هک  دراد  یم  راهظا  نامثع  لتق  هب  ار  شیوخ  هنیک  لوا  دیزی  سپ  نامثع ؛  لتق  هعقاو  رگم  دوب  دـیاشن  نآ  دـشاب و  رگید  رما  هب  هیانک  هک 

دیامن و یم  هدایز  تارج  نآ  زا  سپ  مالّسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  ندناسر  تداهـش  هب  رد  ادیوه  حضاو و  تسا  يرذع  نیا  شدساف  داقتعا 
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ار دوخ  ینطاب  رفک  دراد و  یم  راهظا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  تبـسن  شیرق ،  دیدانـص  رافک و  لتق  زا  ار  دوخ  یمیدق  هنیک 
لآ هروس  - 42 هیآ 178 . (، 3  ) نارمع لآ  هروس  - 41 هیآ 10 . (، 30  ) مورلا - 40 دـنار . یم  نابز  رب  ار  زیمآرفک  راعـشا  نآ  هتخاس و  رهاظ 
زا تمارک  هس  راهظارب  تسا  لمتشم  هفیرـش  هبطخ  نیا  دیوگ : مجرتم  - 44 هیآ 173 . (، 3  ) نارمع لآ  هروس  - 43 هیآ 169 . (، 3  ) نارمع

دهاوخن رگید  هجیتن  شزومآ ،  ساسا  یناریو  یتسـس  زج  دیلپ  دیزی  ریبدت  يار و  جیاتن  هکنآ  نایب  لوا :  تسین ؛  بجع  نیا  لوتب و  هعـضب 
روما ماظتنا  رد  دومن  یم  البرک  هعقاو  زا  سپ  ریبدت  هچنآ  نوعلم  نآ  هک  هدیدرگ  نیعم  بلطم  نیاو  ادنف )) الا  کیار  له  : )) دومرف هک  داد 
هنیدم رد  ماع و  لتق  اجنآ  رد  هک  تخاس  طلسم  همظعم  هکم  وچمه  ییاهرهش  ربار  ملاظ  ماکح  هکنآ  لیبقزا  دوب  لقع  فالخ  رب  همه  دخ ،

 ، یقش نآ  رمع  یهاتوک  رب  يربک  بنیز  نداد  ربخ  مود :  دوب . نوعلم  نآ  دوخ  هب  اهداسف  نیا  همه  تشگزاب  دیسر و  دوخ  تیاهن  هب  داسف 
بنیز هک  داد  دارم  سکع  هجیتن  دودرم ، نآ  تنطلـس  ماکحتـسا  بابـسا  عمج  هکنآ  زا  نداد  ربخ  موس :  اددـع .)) الا  کمایا  : )) دومرف هک 
رگید دلب  زا  دزاس  مظتنم  تساوخ  یم  هکار  يدلب  ره  هک  دیدرگ  ناشیرپ  وارب  تنطلس  رمالا  رخآ  و  اددبالاکعمج )) : )) دومرف مالّسلا  هیلع 

زا تفگش  دیوگ : رعـش  نیا  همجرت  رد  مجرتم  - 45 دـیدرگ . جراخ  نیعل  نآ  دالوا  تسد  زا  تنطلـس  هرخالابو  دـندش  یم  رهاظ  نافلاخم 
ترتع نیا  هن  هداد  راب  لگ  نیمه  زا  خاش  نیا  هک  دـنیامن  شمیظعت  هک  نیب  قیالخ  هداهناپ  شیور  هب  هک  دـمحا  هک  ار  يربنم  بوچ  هکنآ 
مجرتم هداتف 46 - نوخ  كاخ و  هب  اـه  نت  همه  ناودـع  ملظ و  روج و  لاـماپ  همه  هدادو ))  ـالا  هب  یـصوا  اـم   )) هک دـنلوسر  لـسن  زا  مه 

وا زا  رـسپ  دنچ  درم و  دنزرف  نآ  مان و  مزخا ))   )) دوب يدـنزرف  ار  یئاط  متاح  دادـجا  زا  یکی  یئاط ))  مزخا  یبا   )) دـنا هدرک  لقن  دـیوگ :
باب نیا  رد  ار  عرضم  نیا  دندومن و  دولآ  نوخ  حورجم و  ار  شندب  دنتخیر و  مزخا  یبا  دوخ . دج  رس  رب  مزخا  نادنزرف  يزور  دوب . یقاب 
ینعم لصاح  سپ  دیدرگ ؛ همجرت  هک  دوب  نیا  نآ  دافم  ياهتنم  دوبن و  جامدنا  زا  لاخ  ترابع  هرقف  ود  نوچ  دیوگ : مجرتم  - 47 تفگب . 

چیه هب  هک  ییاهوزرآ  هک  راگزور  شدرگ  رب  دوب  بلاغ  ناشیا  مزع  تمه و  هک  دـندوب  نانچ  ناراـی  هک  تسا  تراـبع  هرقف  ود  نیا  هکنیا 
فوخای و دندروآ و  یم  رب  دندومن و  یم  هدـنز  ناشیا  دـشاب ، سویءام  شا  یگدـنز  زا  هک  دوب  هدرم  هلزنم  هب  دـش و  یمن  هداد  دارم  هجو 

حالـصا ار  نآ  دندروآ و  یم  نوریب  ناشیا  دندوبن ، حالـصا  لباق  تاوما  هدیـسوپ  ناوختـسا  دننام  دـندیدرگ و  یمن  عفر  زگره  هک  اهرطخ 
 . تسا رهاظ  ینعم  نیا  اب  بسانم  زین  دعب  تارقف  زا  دندومن و  یم 
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