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2 دلج نیدلا  لامک  همجرت 

باتک تاصخشم 

311-381ق. یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  هسانشرس : 
یسراف  . همعنلامامت نیدلالامک و  يدادرارق :  ناونع 

؛ هرسسدق یمق  نیسحلانبیلع  نبدمحم  رفعجیبا  قودص  خیـش  فیلات  همعنلامامت / نیدلالامک و  همجرت  نتم و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. ناولهپ روصنم  مجرتم 

.1382 نارکمج ، سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 
2ج. يرهاظ :  تاصخشم 

964- 1 ج .  : مشـش 1-82-6705-964-978 ؛  پاچ  هرود ، لاـیر :  150000  : هرود 0-82-6705-964 ؛  لاـیر :  55000 کـباش ؛ : 
مشش -978 پاچ  ، 1 )ج . مجنپ ؛  پاچ  هرود ،  ) لایر  10000 5-85-6705-964 ؛ :  مراهچ پاچ  ج.1 ، لایر :  10000  : 5-85-6705 ؛ 
مشـش -978-964-6705 پاچ  ، 2 ج .  : 2 3-86-6705-964 ؛  ج . 3-86-6705-964 ؛ :  مراهچ پاچ  ج.2 ،  : 2-85-6705-964 ؛ 

 : 86-9
(. راهب 1386 مراهچ : پاچ   ) 1 و 2 ج . تشاددای : 
(. ناتسمز 1386 مراهچ : پاچ   ) 1 ج . تشاددای : 

(. ناتسمز 1388 مشش : پاچ   ) 1 و 2 ج . تشاددای : 
(. ناتسمز 1386 مجنپ : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 

نرق 4ق. هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 
ثیداحا تیودهم -- عوضوم : 

مجرتم  - ، 1332 روصنم ، ناولهپ ، هدوزفا :  هسانش 
1382 24041 فلا م9  / BP1415 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/212 ییوید :  يدنب  هدر 
م25001-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

وا تبیغ  مالّسلا و  هیلع  مهدزاود  ماما  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تایاور  باب 33 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
هیوباب نب  یسوم  نب  نیسح  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  هیقف  خیش  نیرهاّطلا  هلآ  دّمحم و  اندّیس  یلع  هَّللا  یّلص  َنیَِملاْعلا و  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

: دیامرفیم باتک  نیا  ّفلؤم  هَّللا - همحر  یّمق -

-1

دنک راکنا  ار  يدـهم  اّما  دـنک  رارقا  ناماما  همه  هب  هک  یـسک  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  نارهم  نب  ناوفـص  ( 1)
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! هَّللا لوسر  نبا  ای  دنتفگ : دیامن . راکنا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  تّوبن  اّما  دنک  رارقا  ناربمایپ  همه  هب  هک  تسا  یـسک  دـننام 
زا ّيدهم 

ج2،ص:4  ، نیدلا لامک  همجرت 
. تسین اور  امش  رب  يو  مان  ندرب  دوشیم و  ناهن  امش  زا  وا  صخش  نیمتفه ، نادنزرف  زا  نیمجنپ  دومرف : تسیک ؟ امش  نادنزرف 

-2

رد یپ  هدرک و  عامتجا  نسح  ّیلع و  دّـمحم و  مان  هس  هّمئا  نیب  رد  نوچ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مثیه  وبا  ( 1)
. دوب دهاوخ  مئاق  اهنآ  نیمراهچ  دیآرد  یپ 

-3

دوش یپ  رد  یپ  نسح  ّیلع و  دّـمحم و  مان  هس  هّمئا  نیب  رد  نوچ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ّیمیمت  مثیه  وبا  ( 2)
. دوب دهاوخ  مئاق  اهنآ  نیمراهچ 

-4

زا سپ  نیـشناج  هراب  رد  شاک  يا  نم ! ياقآ  يا  متفگ : مدـش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوخ  ياقآ  رب  دـیوگ : رمع  نب  لّـضفم  ( 3)
: دومرف دیدومرفیم ، ّتیصو  دوخ 

دنزرف م ح م د »  » رظتنم لومأم  نیشناج  یسوم و  مدنزرف  نم  زا  سپ  ماما  لّضفم  يا 
ج2،ص:5  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا یسوم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نب  نسح 

-5

هک مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا  هک  مدوب  هتسشن  وا  دزن  مدش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دیوگ : ّیخرک  میهاربا  ( 1)
زا سپ  هک  ینادیم  ایآ  میهاربا ! يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ  متسشن ، مدیسوب و  ار  وا  متساخرب و  نم  دمآرد و  دوب  یناوجون 

ادـخ داب و  وا  لتاق  رب  ادـخ  تنعل  دنـسر ، تداعـس  هب  يرگید  ماوقا  هداتفا و  تکـاله  هب  وا  هراـب  رد  یماوقا  هک  نادـب  تسوت ، ماـما  وا  نم 
شّدج مانمه  هک  دزاس  جراخ  ار  دوخ  رـصع  رد  نیمز  لها  نیرتهب  وا  بلـص  زا  یلاعت  يادخ  هک  نادب  دنک ، نادنچ  ود  ار  شحور  باذع 

هب يو  زا  هک  ینـسحتسم  تامارک  اهیتفگـش و  زا  سپ  و  تسا ، تمکح  سأر  تماما و  ندـعم  تسوا و  لـیاضف  ماـکحا و  ملع و  ثراو  و 
شوخان ار  ناکرـشم  هچرگ  دناسریم  ار  شرما  یلاعت  يادخ  نکل  و  تشک ، دهاوخ  ار  يو  تداسح  يور  زا  نالف  ینب  راّبج  دسر ، روهظ 

راد رد  دنادرگ و  صوصخم  دوخ  تمارک  هب  ار  نانآ  دزاس و  جراخ  تسا  هناگهدزاود  هّمئا  هملکت  هک  ار  يدـهم  ماما  وا  بلـص  زا  دـیآ و 
دشاب نانآ  نیمهدزاود  رظتنم  هک  یسک  دروآ ، دورف  دوخ  سدقلا 

ج2،ص:6  ، نیدلا لامک  همجرت 
عافد ترـضح  نآ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يوراشیپ  هدیـشک و  نوریب  فالغ  زا  ار  شریـشمش  هک  تسا  یـسک  دـننام 

. دیامن
قداص ماما  دزن  هب  رگید  راب  هدزای  نم  دـیدرگ و  عطقنم  نخـس  دـش و  لخاد  هّیما  ینب  ناتـسود  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : يوار  ( 1)
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دراو ماما  رب  دعب  لاس  رد  هکنآ  ات  متفاین  قیفوت  نادب  دـننک و  لماک  ار  ناشمالک  هک  منک  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  ات  متفر  مالّـسلا  هیلع 
نزح و هدش و  رهاظ  فوخ  عزج و  لیوط و  يالب  دیدش و  یتخـس  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  وا  میهاربا ! يا  دومرف : دوب ، هتـسشن  وا  مدـش و 

نم دیوگ : میهاربا  تسا . سب  ارت  میهاربا ! يا  دنک ، كاردا  ار  نامز  نآ  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دزاس و  فرطرب  شنایعیـش  زا  ار  تّقـشم 
. متشگیمرب مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  زا  هدژم  نیا  ندینش  زا  سپ  هک  مدوبن  نامز  نآ  زا  رترورسم  هاگ  چیه 

-6

، میدوب هّکم  رد  یلزنم  رد  دوب - مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هدـشدازآ  هک  نارمع - نب  دّـمحم  ریـصب و  وبا  نم و  دـیوگ : نارهم  نب  ۀعامـس  ( 2)
دنگوس ادخب  ار  وت  تفگ : ریصب  وبا  میتسه ، يدهم  هدزاود  ام  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : نارمع  نب  دّمحم 

ج2،ص:7  ، نیدلا لامک  همجرت 
هاگنآ تسا ، هدینش  قداص  ماما  زا  ار  نآ  هک  درک  دای  دنگوس  راب  ود  ای  راب  کی  وا  و  يدینش ؟ مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  مالک  نیا  ایآ 

. تسا هدش  تیاور  ام  يارب  زین  رگید  دنس  هب  قوف  ثیدح  مدینش . مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  نآ  نم  اّما  تفگ : ریصب  وبا 

-7

هدراهچ دـنیرفایب ، ار  شقلخ  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  یلاعت  يادـخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : رمع  نب  لّضفم  ( 1)
نسح و همطاف و  ّیلع و  دّمحم و  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نت  هدراهچ  نآ  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  دـش : هتفگ  دوب ، ام  حاورا  هک  دـیرفآ  رون 
روج و ره  زا  ار  نیمز  دـشکب و  ار  لاّجد  دـنک و  ماـیق  شتبیغ  زا  سپ  هک  تسا  یمئاـق  اـهنآ  نیرخآ  نیـسح و  نادـنزرف  زا  هّمئا  نیـسح و 

. دزاس كاپ  یملظ 

-8

: نآرق هیآ  نیا  لیوأت  رد  هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بائر  نب  ّیلع  ( 2)
ج2،ص:8  ، نیدلا لامک  همجرت 

: دومرف « 1  » ُْلبَق ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی 
هدرواین نامیا  ریشمش  اب  وا  مایق  زا  شیپ  هک  یسک  نامیا  زور  نآ  رد  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  مئاق  هرظتنم  هیآ  دنتـسه و  هّمئا  زا  ترابع  تایآ 

. دشاب هدروآ  نامیا  شناردپ  هب  هچرگ  درادن ، يدوس  دشاب 

-9

؟ تسیچ ّقح  رب  ماما  ياههناشن  تسا و  تباث  یناسک  هچ  رب  هک  مدیـسرپ  تماما  زا  لیذهلا  یبا  نب  هَّللا  دبع  زا  دـیوگ : لولهب  نب  میمت  ( 1)
یّلـص مرکا  ربمایپ  ردارب  نید ، ماکحا  هب  ملاع  نآرق و  هب  قطان  نیملـسم و  روما  هب  مئاـق  ناـنمؤم و  رب  تّجح  نآ و  رب  هدـننکتلالد  تفگ :
يارب تسا  نوراه  هلزنم  هب  ربمایپ  يارب  هک  یسک  تسوا  ّیلو  و  ناشیا ، رب  وا  ّیصو  تّما و  رب  وا  نیـشناج  هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
ِیلوُأ َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسا : هدش  بجاو  یلاعت  يادـخ  لوق  نیا  هطـساو  هب  شتعاط  هک  یـسک  یـسوم ،

تیالو ماقم  ياراد  ار  وا  هیآ  نیا  رد  و  « 3 . » ْمُْکنِم ِْرمَْألا 
______________________________

.158 ماعنالا : ( 1)
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.59 ءاسنلا : ( 3)
ج2،ص:9  ، نیدلا لامک  همجرت 

مخریدغ زور  رد  و  ( 1 « ) 1 . » َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  تسا : هدـناوخ 
: تسا هدومرف  هدرک و  تابثا  تماما  ماقم  وا  يارب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر 

« هناعأ نم  نعأ  هلذخ و  نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  ّمهللا  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  »
سپ قیالخ  همه  نیرتهب  ایصوا و  لضفا  نادیپسور و  تسد و  ياوشیپ  نیقّتملا و  ماما  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  یصخش  نینچ  . 

. تسا نیملاعلا  ّبر  لوسر  زا 
نیسحلا و نب  ّیلع  سپس  تسا ، ءاسّنلا  ةدّیـس  دنزرف  ود  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  طبـس  ود  نیـسح  نسح و  وا  زا  دعب  و 

سپـس ّیلع و  نب  نسح  دّـمحم و  نب  ّیلع  ّیلع و  نب  دّـمحم  یـسوم و  نب  ّیلع  رفعج و  نبا  یـسوم  دّـمحم و  نب  رفعج  ّیلع و  نب  دّـمحم 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترتع  نانآ  دناهدوب ، يرگید  زا  سپ  یکی  زورما  ات  هک  مهیلع  هَّللا  تاولـص  یلع  نب  نسح  دنزرف 

رب تّجح  يدـه و  هّمئا  یقثولا و  ةورع  نانآ  دنتـسه ، فورعم  یناوا  تقو و  ره  یناـمز و  رـصع و  ره  رد  تماـما  ّتیـصو و  هب  هک  دنتـسه 
- لها
______________________________

.55 ةدئاملا : ( 1)
ج2،ص:10  ، نیدلا لامک  همجرت 

تیاده ّقح و  كرات  هدننکهارمگ و  هارمگ و  دزرو  تفلاخم  نانآ  هب  هک  ره  دوش و  ثراو  ار  شلها  نیمز و  یلاعت  يادـخ  ات  دنتـسه  ایند 
دسانشن ار  ناشیا  دریمب و  هک  یسک  دنتسه و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  بناج  زا  قطان  دننکیم و  ریبعت  ار  نآرق  نانآ  تسا 

لوط دب و  کین و  هب  تناما  يادا  داهتجا و  حالـص و  قدـص و  تّفع و  عرو و  تسا : نینچ  نانآ  فاصوا  تسا و  هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب 
. يراوجمه نسح  تبحاصم و  نسح  و  یئابیکش ، اب  جرف  راظتنا  مراحم و  زا  بانتجا  بش و  زامن  دوجس و 

-10

نیرتهدیدنـسپ نیرتکیدزن و  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لّضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  مشاـه  نب  میهاربا  ( 2)
لاح نآ  رد  دننادن و  ار  شناکم  دشابن و  راکـشآ  ناگدنب  رب  ددرگ و  دوقفم  ادخ  تّجح  هک  تسا  هاگنآ  یلاعت  يادخ  هب  ناگدـنب  تلاح 

رب یلاعت  يادخ  مشخ  نیرتتخس  و  دیشاب ، جرف  عّقوتم  ماش  حبص و  ینامز  نینچ  رد  دوشیمن ، لطاب  یهلا  تانّیب  اهتّجح و  هک  دنشاب  ملاع 
و دشابن ، راکشآ  ناگدنب  رب  ددرگ و  دوقفم  ادخ  تّجح  هک  تسا  هاگنآ  شنانمشد 

ج2،ص:11  ، نیدلا لامک  همجرت 
بیاغ اهنآ  زا  یندز  مه  رب  مشچ  ار  شتّجح  دننکیم  ّکش  نانآ  هک  تسنادیم  رگا  دننکیمن و  ّکش  شیایلوا  هک  دنادیم  یلاعت  يادخ 

. دوش عقاو  مدرم  نیرتدب  رس  رب  نآ  درکیمن و 

-11

اب هک  تسا  یـسک  دننام  دریمب  دشاب و  رما  نیا  رظتنم  هک  ره  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : رمع  نب  لّضفم  ( 1)
. دشاب هدز  ریشمش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يوراشیپ  هک  تسا  یسک  دننام  هکلب  هن ، دشاب ، شاهمیخ  رد  مالّسلا  هیلع  مئاق 
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نادنزرف زا  ّيدهم  اّما  دشاب ، دقتعم  میانبا  ءابآ و  زا  ناماما  هب  هک  یسک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ  روفعی  یبأ  نب  هَّللا  دبع  ( 2)
يا متفگ : دشاب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  تّوبن  رکنم  اّما  دـنک  رارقا  ناربمایپ  عیمج  هب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک ، راکنا  ارم 
اور امش  رب  وا  مان  ندرب  دوشیم و  ناهن  امش  زا  وا  صخش  نیمتفه ، نادنزرف  زا  نیمجنپ  دومرف : تسیک ؟ امش  نادنزرف  زا  ّيدهم  نم  ياقآ 

. دشابن

-13

ام نایم  رد  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریصب  وبا  ( 3)
ج2،ص:12  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دنک دهاوخ  هک  هچنآ  ّيدهم  نیمشش  اب  دنوادخ  تسا و  یقاب  ّيدهم  شش  هتشذگ و  رد  ّيدهم  شش  هک  تسا  ّيدهم  هدزاود 

-14

. تسا يدهم  هدزاود  ام  زا  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هزمح  وبا  ( 1)

-15

نب دّمحم  میدوب ، یلزنم  رد  هّکم  رد  مالّـسلا - هیلع  رقاب  ماما  هدشدازآ  نارمع - نب  دّمحم  ریـصب و  وبا  نم و  دیوگ : نارهم  نب  ۀعامـس  ( 2)
نآ ایآ  دنگوس  ادخب  ارت  تفگ : وا  هب  ریـصب  وبا  میتسه ، يدهم  هدزاود  ام  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : نارمع 

. تسا هدینش  وا  زا  ار  مالک  نیا  هک  درک  دای  دنگوس  راب  ود  وا  و  يدینش ؟ مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار 

-16

يارب زین  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  قیرط  زا  باب  نیا  مهد  ثیدح  نومضم  ( 3)
ج2،ص:13  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا هدش  تیاور  ام 

-17

. تسا هدش  تیاور  ام  يارب  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامعن  نب  دّمحم  زا  رگید  دنس  هب  باب  نیا  مهد  ثیدح  نومضم  ( 1)

-18

، تسا مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  زا  یتّنس  مئاق  ماما  رد  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : نانـس  نب  هَّللا  دبع  ( 2)
؟ دوب هچ  نارمع  نب  یسوم  ّتنس  متفگ :

موق و زا  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  ردقچ  متفگ : شموق  زا  شتبیغ  دلوم و  ءافخ  دومرف :
ج2،ص:14  ، نیدلا لامک  همجرت 
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. لاس تشه  تسیب و  دومرف : درک ؟ تبیغ  شنادناخ 

-19

نآ دومرف : « 1  » ِْبیَْغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  یلاعت : يادخ  لوق  نیا  ریسفت  رد  هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یّقر  ریثک  نب  دواد  ( 1)
. تسا ّقح  نآ  هک  دننک  مئاق  مایق  هب  رارقا  هک  یناسک 

-20

َنیِقَّتُْمِلل ًيدُه  ِهِیف  َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  ملا  مدرک : شسرپ  هیآ  نیا  ریسفت  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : مساقلا  وبا  نب  ییحی  ( 2)
: دومرف ِْبیَْغلِاب . َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا 

. تسا بئاغ  تّجح  نامه  بیغ »  » مالّسلا و هیلع  ّیلع  نایعیش  نیقّتم » »
. َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ِهَِّلل  ُْبیَْغلا  اَمَّنِإ  ْلُقَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  َنُولوُقَی  َو  تسا : یلاعت  يادخ  لوق  نیا  زین  نآ  دهاش  و 

-21

مئاق رد  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یفریص  ریدس  ( 3)
______________________________

.2 ةرقبلا : ( 1)
ج2،ص:15  ، نیدلا لامک  همجرت 

ار نآ  هنوگچ  ریزانخ  دننامه  تّما  نیا  دومرف : دـینکیم ، دای  تبیغ  ای  تریح  زا  ایوگ  متفگ : دراد ، دوجو  مالّـسلا  هیلع  فسوی  زا  یتهابش 
اهنآ هک  یلاح  رد  دـنتخورف  ار  وا  دـندرک و  تراـجت  فسوی  اـب  دـندوب ، ناربماـیپ  دـالوا  طابـسا و  همه  فسوی  ناردارب  دـننکیم ؟ راـکنا 

دننکیم راکنا  تّما  نیا  هنوگچ  سپ  متسه ، فسوی  نم  تفگ : اهنآ  هب  هکنآ  ات  دنتخانـشن  ار  وا  دوب  نانآ  ردارب  مه  وا  دندوب و  وا  ناردارب 
هار زور  هدجیه  شردپ  وا و  نیب  دوب و  رصم  ناطلس  فسوی  دنک ؟ روتسم  ار  شتّجح  هک  دیامرف  هدارا  تاقوا  زا  یتقو  رد  یلاعت  يادخ  هک 
هب ار  فسوی  هدژم  یتـقو  دـنگوس  ادـخب  دوب ، اـناوت  راـک  نآ  رب  دادیم و  ناـشن  يو  هب  ار  وا  ياـج  تساوخیم  یلاـعت  يادـخ  رگا  دوـب و 

هنوگچ سپ  دندیناسر ، رـصم  هب  ار  دوخ  دندوب  هک  ینیمزرـس  نابایب و  زا  دندیدرونرد و  زور  هن  رد  ار  هار  نآ  دنداد  شنادـنزرف  بوقعی و 
اپ اهنآ  طاسب  رب  دوریم و  هار  ناشیاهرازاب  رد  وا  درک ، فسوی  اب  هک  دـنک  نامه  شتّجح  اـب  یلاـعت  يادـخ  هک  دـننکیم  راـکنا  تّما  نیا 

داد و نذإ  فسوی  هب  هک  نانچمه  دیامن  یفّرعم  نانآ  هب  ار  دوخ  هک  دیامرف  نذإ  یلاعت  يادـخ  هکنآ  ات  دنـسانشیمن  ار  وا  اهنآ  اّما  دـهنیم 
؟ یفسوی وت  ایآ  دنتفگ : دیدرک ؟ هچ  شردارب  فسوی و  اب  ینادان  رد  هک  دینادیم  ایآ  تفگ : اهنآ  هب 

ج2،ص:16  ، نیدلا لامک  همجرت 
«1 . » تسا نم  ردارب  مه  نیا  مفسوی و  نم  يرآ  تفگ :
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هب ات  دش  دهاوخ  بیاغ  امـش  يدهم  دنگوس  ادخب  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : لاّمج  نارهم  نب  ناوفـص  ( 1)
ار نیمز  دیآیم و  شیپ  بقاث  باهش  دننام  سپس  تسین ، يزاین  مالّـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  رد  دنوادخ  يارب  دیوگ : امـش  لهاج  هک  یتیاغ 

. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دزاسیم  هدنکآ  داد  لدع و  زا 
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امش راوگرزب  ناردپ  زا  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  متفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : ینالوط  یثیدح  نمض  رد  ّيریمح  دّمحم  نب  دّیس  ( 2)
؟ دوشیم عقاو  ماـما  مادـک  ناـمز  رد  تبیغ  نیا  هک  دـیهد  ربخ  نم  هب  تسا ، هدـش  تیاور  اـم  يارب  يراـبخا  نآ  یتسرد  تبیغ و  باـب  رد 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  يداه  ماما  نیمهدزاود  وا  دوشیم و  عقاو  نم  نادنزرف  زا  نیمـشش  نامز  رد  تبیغ  دومرف :
نامّزلا بحاص  نیمز و  رد  هَّللا  ۀّیقب  ّقح  هب  مئاق  اهنآ  نیرخآ  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  نانآ  لّوا  تسا ،

______________________________

90 و 91. فسوی : ( 1)
ج2،ص:17  ، نیدلا لامک  همجرت 

زا ار  نیمز  دوش و  رهاظ  هکنآ  ات  دورن  اـیند  زا  دـشاب  تبیغ  رد  دوب  شموق  ناـیم  رد  حون  هک  ياهزادـنا  هب  وا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا و 
. دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچمه  دزاس  هدنکآ  داد  لدع و 
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يارب متفگ : تسا ، یتبیغ  دیامن  مایق  هکنآ  زا  شیپ  مئاق  يارب  دومرفیم : هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : نیعأ  نب  ةرارز  ( 1)
رد مدرم  هک  تسا  یـسک  وا  تسا و  رظتنم  وا  هرارز ! اـی  دوـمرف : سپـس  درک - هراـشا  دوـخ  مکـش  هب  تسد  اـب  و  دـسرتیم - دوـمرف : هچ ؟

تـسا هدشن  ّدلوتم  دنیوگ  یخرب  تسا و  بیاغ  دنیوگ  یخرب  هدشن و  ّدلوتم  زونه  تسا و  لمح  وا  دنیوگ  یخرب  دننکیم ، ّکش  شتدالو 
دنک ناحتما  ار  نایعیـش  هک  درادیم  تسود  یلاعت  يادخ  هکنآ  زج  تسا ، هدش  ّدلوتم  شردپ  تافو  زا  لبق  لاس  ود  دنیوگ  رگید  یخرب  و 

. دننک ّکش  نایوجلطاب  هک  تسا  تقو  نیا  رد  و 
؟ مهد ماجنا  ار  یلمع  هچ  متفایرد  ار  نامز  نآ  رگا  موش ! امش  يادف  دیوگ : هرارز 

: نک تموادم  اعد  نیا  هب  یتفایرد  ار  نامز  نآ  رگا  هرارز ! يا  دومرف :
ّمهّللا »

ج2،ص:18  ، نیدلا لامک  همجرت 
، کتّجح فرعأ  مل  کلوسر  ینفّرعت  مل  نإ  ّکنإف  کلوسر  ینفّرع  ّمهّللا  کّیبن ، فرعأ  مل  کسفن  ینفّرعت  مل  نإ  ّکنإف  کـسفن ، ینفّرع 

ینید نع  تللض  کتّجح  ینفّرعت  مل  نإ  ّکنإف  کتّجح  ینفّرع  مهّللا 
: دومرف دشکیم ؟ ار  وا  ینایفس  رکـشل  ایآ  موش ! امـش  يادف  متفگ : دوش ، هتـشک  هنیدم  رد  یناوجون  راچانب  هرارز  يا  دومرف : سپـس  ( 1 . )

هدـش لخاد  هچ  يارب  دـننادیمن  مدرم  دوشیم و  هنیدـم  لخاد  هکنآ  ات  دـنکیم  جورخ  تشک ، دـهاوخ  نالف  ینب  رکـشل  ار  وا  هکلب  ریخ ،
و دهدیمن ، تلهم  اهنآ  هب  یلاعت  يادخ  دنشکیم  متس  ینمشد و  یشکرس و  رس  زا  ار  وا  نوچ  دنشکیم و  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  تسا و 

. دیشاب جرف  رظتنم  ماگنه  نآ  رد 
. تسا هدرک  تیاور  ام  يارب  هنع  هَّللا  یضر  قاحسا  نب  دّمحم  ار  ثیدح  نیا 

. تسا هدرک  تیاور  ام  يارب  توافت  چیهیب  ار  ثیدح  نیا  زین  هنع  هَّللا  یضر  نسح  نب  دّمحم  نینچمه 
ج2،ص:19  ، نیدلا لامک  همجرت 
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هب کّسمتم  دـنک و  هشیپ  اوقت  ياهدـنب  ره  دـیاب  تسا و  یتبیغ  رمالا  بحاص  يارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : راّمت  یناه  ( 1)
. دشاب دوخ  نید 
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هیلع هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هارمه  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب - ّیلع  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دقرف  نب  دواد  ( 2)
. دیدرگن ملاع  تبیغ  نآ  هب  سک  چیه  دوب و  تبیغ  رد  مّلس  هلآ و  و 
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یلاعت يادخ  يارب  ملیّدلا ! یبأ  نب  دیمحلا  دبع  يا  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ّیئاط  ملیّدـلا  یبأ  نب  دـیمحلا  دـبع  ( 3)
تساوخرد زین  ناهن  نالوسر  ّقح  هب  يدرک  تساوخرد  راکـشآ  نالوسر  ّقح  هب  ادخ  زا  نوچ  تسا و  ناهن  ینالوسر  راکـشآ و  ینالوسر 

. نک
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- لوسر دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ّیبلح  ّیلع  نب  دّمحم  ( 4)
ج2،ص:20  ، نیدلا لامک  همجرت 

، دـندوب وا  هارمه  هجیدـخ  یلع و  اهنت  درکیمن و  راهظا  ار  شرما  دوب و  ناـهن  فئاـخ و  یفتخم و  هّکم  رد  لاـس  هس  دومرف : اـی  جـنپ  ادـخ 
راکـشآ ار  شرما  درک و  روهظ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنک و  راکـشآ  ار  شتلاسر  هک  داد  نامرف  یلاعت  يادـخ  سپس 

. دومرف
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: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ّیبلح  ّیلع  نب  هَّللا  دیبع  ( 1)
فئاخ یفتخم و  ار  نآ  لاس  هس  هک  درک  گنرد  لاس  هدزیـس  دش  لزان  وا  رب  یحو  هکنآ  زا  دعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

. درک راهظا  ار  توعد  ماگنه  نیا  رد  دنک و  راکشآ  ار  شتلاسر  هک  داد  نامرف  یلاعت  يادخ  هکنآ  ات  دشیمن  رهاظ  دوب و 
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: مدرک شسرپ  هیآ  نیا  ینعم  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ملاس  نب  رمع  ( 2)
نآ عرف  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نآ  لصا  دومرف : « 2  » ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصَأ 

______________________________

.24 میهاربا : ( 2)
ج2،ص:21  ، نیدلا لامک  همجرت 

مالّـسلا و مهیلع  نیـسح  نادـنزرف  زا  هناگهن  هّمئا  نآ  ياـههخاش  مالّـسلا و  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  نآ  هویم  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 
تـسیچ وا  نخـس  نیا  يانعم  متفگ : دتفایم . ورف  تخرد  نآ  زا  یگرب  دریمیم  هک  اهنآ  زا  يدرم  دنگوس  ادـخ  هب  دننایعیـش ، نآ  ياهگرب 

. دسریم امش  هب  هرمع  ّجح و  رد  ماما  ملع  زا  لاس  ره  هک  هچنآ  دومرف : « 1  » اهِّبَر ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  دیامرفیم : هک 
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مئاق رد  همه  تسا  هدش  عقاو  نانآ  رب  هک  ییاهتبیغ  اب  ءایبنا  ياهتّنس  دومرفیم : هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریـصب  وبا  ( 1)
. ددرگیم رادیدپ  لعّنلاب  لعّنلا  قباط  وم و  هب  وم  تیبلا  لها  ام 

وا تسا  یسوم  رسپ  نادنزرف  زا  نیمجنپ  وا  ریصب ! وبا  يا  دومرف : تسیک ؟ تیبلا  لها  امـش  مئاق  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  متفگ : دیوگ : ریـصب  وبا 
دنک راکشآ  ار  وا  یلاعت  يادخ  سپس  دننک ، ّکش  نآ  رد  نایوجلطاب  هک  دنک  یتبیغ  تسا و  نازینک  هدّیس  دنزرف 

______________________________

.25 میهاربإ : ( 1)
ج2،ص:22  ، نیدلا لامک  همجرت 

رون هب  نیمز  درازگ و  زامن  وا  رس  تشپ  دیآ و  دورف  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هَّللا  حور  دیاشگب و  ار  ملاع  برغ  قرـش و  وا  تسد  رب  و 
، ددرگ یلاعت  يادخ  نآ  زا  نید  همه  دوش و  شتـسرپ  نآ  رد  یلاعت  يادخ  ریغ  هک  دـشابن  ياهعقب  نیمز  رد  ددرگ و  نشور  شراگدرورپ 

. دیآ شوخان  ار  ناکرشم  هچرگ 
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زا هکنآ  ات  مسق  ادـخ  هب  هن  سأی و  زا  سپ  رگم  دـیاین  رد  امـش  رب  رما  نیا  روصنم ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : روصنم  ( 1)
ات دیاین  رد  امش  رب  رما  نیا  دنگوس  ادخ  هب  هن  دیوش ، ناحتما  هکنآ  ات  دیاین  رد  امش  رب  رما  نیا  دنگوس  ادخ  هب  هن  دیوش ، زیامتم  رگید  کی 

. ددرگ تخبکین  دیعس  تخبدب و  یقش  هکنآ 
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يادف متفگ : تسا ، یتبیغ  دنک  مایق  هکنآ  زا  شیپ  مئاق  يارب  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : نیعأ  نب  ةرارز  ( 2)
: دومرف هچ ؟ يارب  موش ! امش 

یـضعب دـننکیم ، ّکش  شتدالو  رد  مدرم  هک  تسا  يرظتنم  وا  دومرف : سپـس  درک - هراشا  دوخ  ندرگ  نطب و  هب  تسد  اـب  و  دـسرتیم -
درم شردپ  نوچ  دنیوگیم :

ج2،ص:23  ، نیدلا لامک  همجرت 
تـسود ار  شقلخ  ناحتما  یلاعت  يادخ  اریز  تسا ، هدش  ّدلوتم  شردـپ  تافو  زا  شیپ  لاس  ود  دـنیوگ : یـضعب  و  دوبن ، وا  يارب  يدـنزرف 

. دننکیم ّکش  نایوجلطاب  ماگنه  نیا  رد  درادیم و 
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تسا ناشیا  دهاش  ّجح  مسوم  رد  وا  دنباین ، ار  دوخ  ماما  مدرم  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ةرارز  نب  دیبع  ( 1)
. دننیبیمن ار  وا  اهنآ  اّما  دنیبیم  ار  اهنآ  و 
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هک تسا  یـسک  دننام  تبیغ  نآ  رد  رادنید  هک  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : راّمت  یناه  ( 2)
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هک تسا  یـسک  دننام  تبیغ  نآ  رد  رادنید  هک  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : راّمت  یناه  ( 2)
هدنب تسا و  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  دومرف : هاگنآ  نینچ - نیا  شتسد  اب  دومرف - سپس  دشک ، راخ  تخرد  هخاش  يور  رب  ار  شتسد 

. دشاب شنید  هب  کّسمتم  دزاس و  هشیپ  یهلا  ياوقت  یتسیاب 

-36

دایرف دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : رمع  نب  لّضفم  ( 3)
ج2،ص:24  ، نیدلا لامک  همجرت 

ای هدرم  وا  دنیوگب : هک  یتیاغ  هب  ات  دیوش  عقاو  شیامزآ  دروم  امتح  دنک و  تبیغ  ناتراگزور  زا  ینایلاس  امـش  ماما  دنگوس  ادخ  هب  دینکن ،
ایرد جاوما  رد  یتشک  هک  نانچمه  دیوش  نوگژاو  دیرگب و  وا  رب  نانمؤم  نامـشچ  و  تسا ؟ هدرک  كولـس  يداو  مادک  هب  هدـش و  كاله 
بناج زا  یحور  هب  ار  وا  هدرک و  شقن  نامیا  شبلق  رد  هتفرگ و  قاثیم  وا  زا  یلاـعت  يادـخ  هک  دـبای  تاـجن  یـسک  اـهنت  و  دوش ، نوگژاو 

، متـسیرگ نم  دـیوگ : يوار  دوشن ، هتخانـشزاب  يرگید  زا  کی  چـیه  هک  دوش  هتـشارفارب  هبتـشم  مچرپ  هدزاود  و  دـشاب ، هدرک  دـّیؤم  دوخ 
؟ ینکیم هیرگ  ارچ  هَّللا ! دبع  ابا  يا  دومرف : هاگنآ 

؟ مینک هچ  ام  سپ  دوشن ، هتخانـش  زاب  يرگید  زا  کی  چـیه  هک  هبتـشم  مچرپ  هدزاود  دـیئوگیم : امـش  هک  یلاح  رد  میرگن  هنوگچ  متفگ :
: متفگ ینیبیم ؟ ار  باتفآ  نیا  ایآ  هَّللا ! دـبع  ابا  يا  دومرف : تسیرگن و  دوب  هدـیبات  ناویا  لـخاد  هب  هک  باـتفآ  وترپ  هب  ماـما  دـیوگ : يوار 

. تسا رتنشور  باتفآ  نیا  زا  ام  رما  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : يرآ ،

-37

24 ص :  نیدلا ج2 24 37 ..... -  لامک  همجرت 
امش لاح  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ۀبایس  نب  نامحّرلا  دبع  ( 1

ج2،ص:25  ، نیدلا لامک  همجرت 
زا نامز  نآ  رد  هک  دینادب  دنیوج ، تءارب  رگید  یـضعب  زا  امـش  زا  یـضعب  دینامب و  یقاب  تیادـه  هناشن  مامایب و  هک  هاگنآ  تسا  هنوگچ 
هب یسک  زور  لّوا  رد  دنک و  دمآ  تفر و  اهریـشمش  نامز  نآ  رد  دیوش و  لابرغ  دیدرگ و  عقاو  شیامزآ  دروم  دیوش و  زاتمم  رگید  کی 

. دوش هتشک  علخ و  زور  نایاپ  رد  اّما  دسر  تراما 

-38

ار یماـما  هک  یلاـح  رد  ینکیم  ماـش  حبـص و  هک  هاـگنآ  دوـمرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  زیزعلا  دـبع  نـب  رمع  ( 1)
وا یلاعت  يادخ  ات  رادب  نمشد  یتشادیم  نمـشد  هک  ار  نآ  رادب و  تسود  یتشادیم  تسود  هک  ار  نآ  ینک ، يوریپ  يو  زا  هک  ینیبیمن 

. دنک راکشآ  ار 

-39

ار ناتماما  هک  دـینامب  يراگزور  هک  هاگنآ  دوب  دـهاوخ  نوچ  امـش  لاـح  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يوار  ( 2)
. دوش نشور  امش  رب  ات  دیوش  کّسمتم  لّوا  رما  نامه  هب  دومرف : مینک ؟ هچ  دوش  نینچ  نوچ  دنتفگ : دیسانشن ؟

ج2،ص:26  ، نیدلا لامک  همجرت 
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-40

دیئآرد یلاح  هب  هک  هاگنآ  دشاب  نوچ  امش  لاح  دومرف : میدش ، دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  مردپ  نم و  دیوگ : نانس  نب  هَّللا  دبع  ( 1)
نآ رد  تفگ : مردپ  دناوخب ، ار  قیرغ  ياعد  هکنآ  رگم  دباین  تاجن  سک  چیه  دوشن و  تیؤر  تیادـه  هناشن  دـینیبن و  ار  تیادـه  ماما  هک 

؟ مینک هچ  ام  دوش  عقاو  يرما  نینچ  هک  یناملظ  بش 
. ددرگ نشور  ناتیارب  رما  ات  دیوش  کّسمتم  دیراد  هک  هچنآ  هب  ددرگ  عقاو  نآ  نوچ  ینکیمن و  كاردا  ار  نآ  وت  اّما  دومرف :

-41

دجـسم ود  نیا  نیب  رد  ملع  دنوش و  هتخادگ  هک  دیآ  رد  مدرم  رب  ینامز  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : بلغت  نب  نابا  ( 2)
یلاعت يادخ  هاگان  هب  دنـشاب  نینچ  هک  نیب  نیا  رد  و  هنیدم ، هّکم و  نیب  ینعی  دوش ، ناهن  شاهنال  رد  رام  هک  نانچمه  دوش  هدیچیپ  مه  رد 

رد متفگ : دیوگ : ناتماما ، تبیغ  ترتف و  نارود  دومرف : تسیچ ؟ ندش » هتخادگ   » زا دوصقم  متفگ : دـیوگ : دزاس ، راکـشآ  ار  اهنآ  هراتس 
هنایم نیا 

ج2،ص:27  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دزاس راکشآ  ار  امش  هراتس  دنوادخ  هکنآ  ات  دیشاب  راوتسا  دیتسه  هچنآ  رب  دومرف : مینک ؟ هچ 

-42

، دننک عیاض  ار  نآ  هک  ناوخم  ناگلفـس  رب  ار  نآ  دومرف : مدیـسرپ ، رباج  ریـسفت  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : رمع  نب  لّضفم  ( 1)
رهاظ ار  وا  دـهاوخب  یلاعت  يادـخ  نوچ  تسا و  ناهن  یماـما  اـم  زا  هک  1 ؟»  » ِرُوقاَّنلا ِیف  َرُِقن  اذِإَف  ياهدـناوخن  یلاعت  يادـخ  باتک  رد  اـیآ 

. دهد نامرف  یلاعت  يادخ  تاروتسد  هب  دوش و  رهاظ  وا  دهد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  شبلق  دزاس ،

-43

؟ منک يوریپ  هک  زا  مدیدن  ار  امش  دمآ و  شیپ  يراگزور  رگا  متفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دوخ  ییاد  هب  دیوگ  هَّللا  دبع  نب  یسیع  ( 2)
تشذگرد و وا  رگا  متفگ : شدنزرف ، زا  دومرف : یـسک ؟ هچ  زا  تشذگ  رد  یـسوم  رگا  متفگ : دومرف ، هراشا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هب  وا  و 

؟ منک يوریپ  هک  زا  تشاذگ  یقاب  کچوک  يدنزرف  گرزب و  يردارب 
______________________________

.9 رثدملا : ( 1)
ج2،ص:28  ، نیدلا لامک  همجرت 

راب ییوگیم : دومرف : منک ؟ هچ  مسانـشن  ار  وا  هاگیاج  ار و  وا  رگا  متفگ : دوب ، دـهاوخ  نینچ  هتـسویپ  دومرف : سپـس  شدـنزرف ، زا  دومرف :
. دنکیم نآ  زا  تیافک  نیا  و  متسه ، یقاب  هتشذگ  رد  ماما  نادنزرف  زا  ياهتّجح  تیالو  رب  نم  اهلا !

-44

رد مدرم  متفگ : دوش ، بیاغ  اهنآ  زا  ناشماما  هک  دیآرد  يراگزور  مدرم  رب  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ةرارز  ( 1)
؟ دننکیم هچ  نامز  نآ 
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. دوش نشور  ناشیا  رب  هکنآ  ات  دنوشیم  کّسمتم  دناهدوب  نآ  رب  هک  يرما  نامه  هب  دومرف :

-45

مئاق نانآ  نیمهن  هک  دوب  دـهاوخ  ماما  هن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زا  سپ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبا  ( 2)
. تسا ناشیا 

-46

زا ییاهتّنس  رما  نیا  بحاص  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ریصب  وبا  ( 3)
ج2،ص:29  ، نیدلا لامک  همجرت 

. مهیلع هَّللا  تاولص  دّمحم  زا  یتّنس  فسوی و  زا  یتّنس  یسیع و  زا  یتّنس  نارمع و  نب  یسوم  زا  یتّنس  دراد ، دوجو  ءایبنا 
ناـمه زین  وا  ّقـح  رد  هک  تسا  نآ  یـسیع  زا  وا  ّتنـس  اـّما  تسا ، رظتنم  فئاـخ و  زین  وا  هک  تسا  نآ  نارمع  نـب  یـسوم  زا  وا  ّتنـس  اـّما 

ار وا  مدرم  دهدیم ، رارق  یباجح  قلخ  وا و  نیب  دنوادخ  تسا ، ندوب  روتسم  فسوی  زا  وا  ّتنـس  اّما  دنتفگ ، یـسیع  هراب  رد  هک  دنیوگیم 
وا هریـس  هب  دوشیم و  يدتهم  وا  تیاده  هب  هک  تسا  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  زا  وا  ّتنـس  اّما  و  دنـسانشیمن ، اّما  دننیبیم 

. دنکیم تکرح 

-47

: دومرف دنـسانشن ؟ ار  ناشماما  هک  دنـشاب  یلاح  رد  مدرم  دوشیم  ایآ  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ : هریغم  نب  ثراـح  ( 1)
: متفگ تسا ، هدش  هتفگ  نینچ 

. دوش نشور  اهنآ  رب  زین  رگید  نآ  هکنآ  ات  دنزیوآیم  لّوا  رما  هب  دومرف : دننکیم ؟ هچ  لاح  نآ  رد  مدرم 

-48

يادـخ لوق  نیا  ریـسفت  رد  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  زا  ( 2)
َحَبْصَأ ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  یلاعت :

ج2،ص:30  ، نیدلا لامک  همجرت 
.؟ دروآیم امش  يارب  دیدج  یماما  یسک  هچ  دوش ، بیاغ  ناتماما  رگا  دیرگنب  دومرف : ٍنیِعَم  ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤام 

-49

ار وا  اهنآ  اّما  دنیبیم  ار  اهنآ  ّجح  مسوم  رد  وا  دنباین ، ار  دوخ  ماما  مدرم  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : دیبع  ( 1)
. دننیبیمن

-50

ادیوه و هناشنیب  نآ  رد  دسریم و  امـش  هب  ياههبـش  يدوز  هب  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هَّللا  دبع  ( 2)
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: دومرف تسا ؟ هنوگچ  قیرغ  ياعد  متفگ : دناوخب ، ار  قیرغ  ياعد  هکنآ  رگم  دـباییمن  تاجن  ههبـش  نآ  زا  یـسک  دـینامب و  تیادـه  ماما 
: ییوگیم

« کنید یلع  یبلق  ّتبث  بولقلا  ّبلقم  ای  میحر  ای  نامحر  ای  هَّللا  ای  »
: متفگ مه  نم  و  ، 

« کنید یلع  یبلق  ّتبث  راصبألا  بولقلا و  ّبلقم  ای  میحر  ای  نامحر  ای  هَّللا  ای  »
: وگب متفگ  نم  هک  نانچمه  نکیل  تسا و  راصبألا  بولقلا و  ّبلقم  یلاعت  يادخ  دومرف : ماما  ، 

« کنید یلع  یبلق  ّتبث  بولقلا  ّبلقم  ای  »
.

ج2،ص:31  ، نیدلا لامک  همجرت 

-51

هک میدید  میدش و  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نامیالوم  رب  بلغت  نب  نابا  ریصب و  وبا  رمع و  نب  لّضفم  نم و  دیوگ : ّیفریص  ریدس  ( 1)
رگج يادیـش  هدرم  دـنزرف  رداـم  دـننام  وا  دوب و  وا  رب  رد  یهاـتوک  نیتسآ  ناـبیرگ  ناـبیرگیب  رادـقوط  يربـیخ  هّبج  هتـسشن و  كاـخ  رب 
: دیوگیم تسا و  هدیدرگ  کشا  زا  رپ  شناگدید  هدش و  نوگرگد  شیاههنوگ  هدیسر و  شتانجو  ات  هودنا  تسیرگیم و  ياهتخوس 
ياقآ يا  تسا . هدومن  بلـس  نم  زا  ار  مبلق  شیاسآ  هتخاس و  گـنت  نم  رب  ار  مرتسب  هدوبر و  مناگدـید  زا  باوخ  وت  تبیغ  نم ! ياـقآ  يا 

ساسحا رگید  نم  تسا ، هدرک  دوبان  ار  رامـش  عمج و  يرگید  زا  سپ  یکی  نادقف  و  هداد ، دنویپ  يدبا  عیاجف  هب  ارم  هودـنا  وت  تبیغ  نم !
هچنآ زج  دشکیم ، رس  ماهنیس  زا  هتـشذگ  يایالب  بئاصم و  زا  هک  ار  ياهلان  تسا و  ناور  منابیرگ  رب  مناگدید  زا  هک  ار  یکـشا  منکیمن 

وت بضغ  اب  هک  یتامیالمان  تسا ، رتانشآان  رتتخـس و  رتزادگناج و  رتگرزب و  اهیراتفرگ  همه  زا  تسا و  مّسجم  مناگدید  ربارب  رد  هک  ار 
. تسا هدش  نیجع  وت  مشخ  اب  هک  یبئاصم  هتخیمآ و  رد 

ج2،ص:32  ، نیدلا لامک  همجرت 
لئاه دادخر  نآ  هطساو  هب  دیرپ و  نامرس  زا  لقع  هلو  تّدش  زا  میدید  یلاح  نینچ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نوچ  دیوگ : ریدس  ( 1)

بئاصم زا  یتبیـصم  ای  هدنبوک و  یهورکم  هناشن  نآ  هک  میتشادنپ  دیدرگ و  كاچ  كاچ  نامبولق  عزج  تّدش  زا  كانتـشحو و  هدـیدپ  و 
ناور و ناتکـشا  ياهثداح  هچ  زا  دابم ! نایرگ  تنامـشچ  قیالخ ! نیرتهب  دـنزرف  يا  میتفگ : و  تسا . هدـش  لزان  يو  رب  هک  تسا  راـگزور 

؟ تسا هدرک  بجاو  امش  رب  ار  متام  نیا  هک  تسا  یتلاح  مادک  و  تسا ؟ نازیر  ناتناگدید  زا  کشرس 
زورما حبص  امش  رب  ياو  دومرف : دش و  نوزفا  شساره  دمآرب و  شنورد  نآ  رثا  رب  هک  دیشک  یقیمع  سفن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :
تمایق زور  ات  نوکی  ام  ناک و  ام  ملع  همیظع و  بئاصم  ایالب و  ایانم و  ملع  رب  لمتـشم  هک  تسا  یباتک  نآ  متـسیرگنیم و  رفج  باتک  رد 

تسا و هداد  صاصتخا  مالّسلا  مهیلع  وا  زا  سپ  هّمئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  هب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  یباتک  نامه  تسا ،
كوکـش شیادیپ  نامز و  نآ  رد  نانمؤم  ياولب  شرمع و  لوط  ندرک و  ریخأت  شتبیغ و  ام و  مئاق  دالیم  متـسیرگنیم ، نآ  زا  یلوصف  رد 

: تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  هک  ناشیاهندرگ  زا  مالسا  هتشر  ندنکرب  ناشنید و  زا  اهنآ  ندش  دترم  تبیغ و  لوط  هطـساو  هب  اهنآ  بولق  رد 
لوصف نآ  رد  هکنآ  زا  سپ  تسا و  تیالو  نآ  زا  دوصقم  هک  « 1  » ِهُِقنُع ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُک  َو 

______________________________

.13 ءارسالا : ( 1)
ج2،ص:33  ، نیدلا لامک  همجرت 
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زا یضعب  رد  رادب و  یمارگ  فّرشم و  ار  ام  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  میتفگ : دش . یلوتسم  نم  رب  هودنا  تفرگ و  ارف  ارم  یتّقر  ( 1  ) متسیرگن
زا نت  هس  رد  اهتلـصخ  نآ  هک  هتخاس  يراج  تلـصخ  هس  ام  مئاـق  رد  یلاـعت  يادـخ  دومرف : نادرگ ! کیرـش  ینادیم  باـب  نیا  رد  هچنآ 

حون ندرک  ریخأت  دننام  ار  شندرک  ریخأت  یسیع و  تبیغ  دننام  ار  شتبیغ  یـسوم و  دلوم  نوچ  ار  شدلوم  تسا : هدوب  يراج  زین  ناربمایپ 
يا میتفگ : ترضح  نآ  هب  تسا . هداد  رارق  وا  رمع  رب  یلیلد  ار  مالّسلا - هیلع  رضخ  ینعی  حلاص - دبع  رمع  نآ  زا  دعب  تسا و  هدرک  رّدقم 

. دیهد حیضوت  ام  يارب  ار  یناعم  نیا  هوجو  تسا  نکمم  رگا  ادخ ! لوسر  دنزرف 
ار نانهاک  هک  داد  روتـسد  تسا ، یـسوم  تسد  هب  وا  یهاـشداپ  لاوز  هک  دـش  فقاو  نوعرف  نوچ  مالّـسلا ، هیلع  یـسوم  دـّلوت  اـّما  دومرف :

روتـسد دوخ  نارازگراک  هب  نوعرف  تسا و  لیئارـسا  ینب  زا  يو  هک  دـنتفگ  دـندرک و  هاگآ  یـسوم  بسن  زا  ار  يو  اـهنآ  دـننک و  رـضاح 
هیلع یـسوم  نتـشک  هب  تسناوتن  اّما  تشک  ار  دازون  رازه  دنچ  تسیب و  دودح  دـننک و  هراپ  ار  لیئارـسا  ینب  رادراب  نانز  مکـش  هک  دادیم 

رد وا  اریز  دبای  تسد  مالّسلا 
ج2،ص:34  ، نیدلا لامک  همجرت 

یهاـشداپ اـهنآ و  یهاـشداپ  لاوز  هک  دـندش  فقاو  یتقو  دـنانینچ ، زین  ساـّبع  ینب  هّیما و  ینب  و  ( 1  ) دوب یلاعت  يادـخ  تیامح  ظـفح و 
لسن يدوبان  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  لآ  لتق  رد  دنتساخرب و  ینمشد  هب  ام  اب  تسام ، مئاق  تسد  هب  اهنآ  نارگمتـس  ناریما و 

رون دزاسیمن و  هملظ  زا  یکی  فوشکم  ار  دوخ  رما  یلاعت  يادخ  اّما  دننک ، ادیپ  یسرتسد  مئاق  لتق  رب  هکنآ  عمط  هب  دندیـشک  ریـشمش  وا 
. دیآ شوخان  ار  ناکرشم  هچ  رگ  دنکیم ، لماک  ار  دوخ 

بیذکت ار  نانآ  دوخ  لوق  نیا  اب  یلاعت  يادخ  اّما  تسا ، هدش  هتشک  وا  هک  دندرک  قاّفتا  يراصن  دوهی و  مالّسلا ، هیلع  یـسیع  تبیغ  اّما  و 
راـکنا ار  نآ  شتّدـم  لوـط  هطـساو  هب  تّما  نیا  اریز  تسا ، نینچ  زین  مئاـق  تبیغ  و  « 3 . » ْمَُهل َهِّبُـش  ْنِکل  َو  ُهُوبَلَـص  اـم  َو  ُهُولَتَق  اـم  َو  دومرف :

مالک نیا  رگید  ياهدنیوگ  و  تسا ، هدرم  وا  دیوگ : رگید  ياهدنیوگ  و  تسا ، هدشن  ّدلوتم  وا  دـیوگ  نایذـه  هب  ياهدـنیوگ  سپ  دـنکیم ،
هدزیـس و هب  هّمئا  دادعت  هک  دوش  جراخ  نید  زا  مالک  نیا  اب  رگید  ياهدنیوگ  و  تسا ، هدوب  میقع  هّمئا  ام  نیمهدزای  هک  دیوگ  ار  زیمآرفک 

هب رگید  ياهدنیوگ  و  تسا ، هدیسر  رتشیب  ای 
______________________________

.157 ءاسنلا : ( 3)
ج2،ص:35  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دیوگیم نخس  يرگید  دسج  رد  مئاق  حور  دیوگ  هتخادرپ و  یلاعت  يادخ  ینامرفان 
هیلع نیمألا  حور  یلاعت  يادخ  درک ، تبوقع  بلط  دوخ  موق  يارب  دنوادخ  زا  نوچ  هک  تسا  نینچ  مالّـسلا  هیلع  حون  ندرک  ریخأت  اّما  ( 1)

نم ناگدنب  قیالخ و  اهنیا  دیوگیم : وت  هب  یلاعت  يادخ  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : وا  هب  داتسرف و  يو  دزن  هب  امرخ  هتـسه  تفه  اب  ار  مالّـسلا 
رد رگید  راب  سپ  تّجح ، نتخاس  مازلا  توعد و  ندرک  دـیکأت  زا  سپ  رگم  منکیمن  دوبان  دوخ  قعاوص  زا  ياهقعاص  اب  ار  اهنآ  دنتـسه و 

گرزب دیورب و  اهنآ  هک  تسا  هاگنآ  وت  صالخ  جرف و  راکب و  ار  اههتسه  نیا  داد و  مهاوخ  باوث  وت  هب  نم  هک  نک  شالت  تموق  توعد 
. هدب دوخ  وریپ  نانمؤم  هب  ار  هدژم  نیا  دروآ و  راب  هب  هویم  دوش و 

یلاعت يادـخ  زا  تسـشن  راب  هب  داد و  هویم  دـش و  هخاش  هقاس و  ياراد  تفرگ و  تسوپ  دـیئور و  اهتخرد  ینـالوط  یناـمز  زا  سپ  نوچ  و 
دـنک و شالت  ربص و  هرابود  دراکب و  ار  اهتخرد  نیا  هتـسه  هک  داد  نامرف  یلاـعت  يادـخ  اـّما  دزاـس ، یلمع  ار  هدـعو  هک  درک  تساوخرد 

نید زا  ناـنآ  زا  نت  دصیـس  درک و  شرازگ  دـندوب  هدروآ  ناـمیا  وا  هب  هـک  یفئاوـط  هـب  ار  نآ  زین  وا  دـنک و  دـیکأت  شموـق  رب  ار  تّـجح 
رگا دنتفگ : دنتشگرب و 

ج2،ص:36  ، نیدلا لامک  همجرت 
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. دشیمن عقاو  یفلخ  شراگدرورپ  هدعو  رد  دوب  ّقح  حون  ياعّدم 
نینمؤم زا  یفئاوط  هبترم  ره  تشاک و  ار  اهنآ  هبترم  تفه  زین  حون  دراکب و  ار  اههتسه  هک  دادیم  روتـسد  راب  ره  یلاعت  يادخ  سپـس  ( 1)

نشور حبص  نونکا  مه  حون ! يا  هک  دومرف  یحو  یلاعت  يادخ  هاگنآ  دندنامن . یقاب  رتشیب  رفن  دنچ  داتفه و  هکنآ  ات  دنتشگیم  رب  نید  زا 
ار راّفک  نم  رگا  دـنتفر و  نوریب  نید  زا  ناتنیطدـب  اریز  دـش ، ادـج  نآ  ردـک  صلاخان و  زا  یفاص  ضحم و  ّقح  دـیمد و  راـت  بش  سپ  زا 
هب دندوب و  صالخا  اب  دیحوت  رد  هک  ینانمؤم  هراب  رد  دوخ  هدعو  هب  متشاذگیم  یقاب  ار  هدش  نوریب  نید  زا  فئاوط  نیا  مدرکیم و  دوبان 

مزاس و راوتـسا  ار  ناشنید  منک و  نیمز  نیـشناج  ار  نانآ  هک  مدوب  هدرک  هدعو  نم  اریز  مدوب ، هدرکن  افو  دـندوب  کّسمتم  وت  تّوبن  هتـشر 
لیدـبت يراوتـسا و  ینیـشناج و  نیا  هنوگچ  و  دوش ، صلاخ  نم  تدابع  اهنآ  بولق  زا  ّکش  نتفر  اـب  اـت  میاـمن  نما  هب  لّدـبم  ار  ناـشفوخ 

- تسا قافن  جیاتن  زا  هک  اهنآ - تریرـس  ءوس  تنیط و  ثبخ  ناگدشنوریب و  نید  زا  نیقی  فعـض  هک  یلاح  رد  دوب  نکمم  نما  هب  فوخ 
رگا و  ( 2 ، ) متسنادیم ار  اهنآ  ندش  هارمگ  و 

ج2،ص:37  ، نیدلا لامک  همجرت 
مزاـسیم دوباـن  ار  ناشنانمـشد  هدـناشن و  تنطلـس  تخت  رب  هتخاـس و  نیمز  نیـشناج  ار  ناـشیا  هک  ماـگنه  نآ  ار  ناـنمؤم  تنطلـس  هحئار 

اب یهدنامرف  تسایر و  بلط  رد  دندرکیم و  راکـشآ  ار  ناشناردارب  اب  ینمـشد  هدرک و  مکحتـسم  ار  ناشقافن  نطاب  دندرکیم ، مامـشتسا 
نکمم نینمؤم  رما  ءـالعإ  نید و  رد  يراوتـسا  نیکمت و  هنوگچ  ناـشیا  نیب  عازن  گـنج و  يزیگنا و  هنتف  دوـجو  اـب  دـندیگنجیم و  اـهنآ 

«. اِنیْحَو َو  اِنُنیْعَِأب  َْکلُْفلا  ِعَنْصا  َو   » تسین نینچ  ریخ  دوب ، دهاوخ 
ردک زا  یفاص  نامیا  ضحم و  ّقح  ات  دوشیم  ینالوط  وا  تبیغ  ماّیا  اریز  تسا  نینچ  زین  مالّسلا  هیلع  مئاق  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

نیکمت و فالختسا و  نوچ  تسا  نکمم  هک  یناسک  دور ، نوریب  نید  زا  دراد  یکاپان  تنیط  نایعیش  زا  هک  یسک  ره  دوش و  صّخشم  نآ 
. دنزرو قافن  دننک  ساسحا  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  دهع  رد  هرشتنم  ّتینما 

رمع و رکب و  وبا  نأـش  رد  رون ) هروـس  هیآ 55  ینعی   ) هیآ نیا  هک  دـنرادنپیم  بصاون  نیا  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  متفگ  دـیوگ : لّضفم 
ادخ و هک  ینید  ینامز  هچ  دنکیمن ، تیاده  ار  بصاون  بولق  دنوادخ  دومرف : تسا ، هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نامثع و 

ج2،ص:38  ، نیدلا لامک  همجرت 
هتـسبرب و تخر  ناشبولق  زا  فوخ  رـشتنم و  تّما  ناـیم  رد  ّتینما  و  ( 1  ) هدوب رارقرب  راوتـسا و  نّکمتم و  دناهدوب  دونـشخ  نآ  زا  شلوسر 
دـندش و ّدـترم  نیملـسم  هک  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دـهع  رد  ای  هناگهس ؟ يافلخ  نآ  دـهع  رد  ایآ  تسا ؟ هدـش  عفترم  اهنآ  ياههنیـس  زا  ّکش 

؟ تسویپ عوقو  هب  راّفک  نیملسم و  نیب  ییاهگنج  دش و  اپرب  ییاههنتف 
«1 . » انُرْصَن ْمُهَءاج  اُوبِذُک  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ُلُسُّرلا  َسَْأیَتْسا  اَذِإ  یَّتَح  دندومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

ای تسا و  هدرک  ریدقت  يو  يارب  هک  یتّوبن  رطاخب  هن  یلو  تسا ، هتخاس  ینالوط  ار  وا  رمع  یلاعت  يادخ  رـضخ - ینعی  حـلاص - دـبع  اّما  و 
نآ هب  ءادتقا  شناگدنب  رب  هک  یتماما  ای  دنک و  خسن  ار  نیـشیپ  ءایبنا  عیارـش  نآ  هطـساو  هب  هک  یتعیرـش  ای  دتـسرف و  ورف  يو  رب  هک  یباتک 
ملع رد  نوچ  هکلب  تسا ) هدوبن  ماما  اـی  ربماـیپ و  رـضخ  ترـضح  هک   ) دـشاب بجاو  يو  رب  نآ  نداد  ماـجنا  هک  یتعاـط  اـی  دـشاب و  مزـال 

ینالوط هطـساو  هب  ار  نآ  شناگدنب  هک  یئاجب  ات  دش ، دهاوخ  ینالوط  شتبیغ  نارود  رد  مالّـسلا  هیلع  مئاق  رمع  هک  دوب  هتـشذگ  دـنوادخ 
تّجح دوش و  لالدتسا  مالّسلا  هیلع  مئاق  رمع  لوط  هب  وا  رمع  لوط  زا  ات  درک  ینالوط  ار  دوخ  حلاص  هدنب  رمع  دننک ، راکنا  شندوب 

______________________________

.110 فسوی : ( 1)
ج2،ص:39  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دشابن یتّجح  دنوادخ  هیلع  مدرم  يارب  ددرگ و  عطقنم  نادناعم 
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-54

ًاـسْفَن ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی  یلاعت : يادـخ  لوق  نیا  ریـسفت  رد  هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبا  ( 1)
اـشوخ ریـصب ! ابا  يا  دومرف : سپـس  ام ، رظتنم  مئاـق  جورخ  ینعی  دومرف : « 1 . » ًاْریَخ اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  َْوأ  ُلـْبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اـُهنامیِإ 

هک دنتسه  ادخ  يایلوا  نانآ  دنیوا ، رادربنامرف  زین  شروهظ  لاح  رد  دنتسه و  وا  روهظ  رظتنم  شتبیغ  رد  هک  یناسک  ام ، مئاق  نایعیـش  لاحب 
. دنوشیم نیگهودنا  هن  تساهنآ و  رب  یفوخ  هن 

-55

شبلق دیوج و  کّسمت  ام  رما  هب  ام  مئاق  تبیغ  رد  هک  یسک  لاحب  اشوخ  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 2)
نآ هشیر  هک  تسا  تشهب  رد  یتخرد  دومرف : تسیچ ؟ یبوط  موش  امش  يادف  متفگ : دوشن ، فرحنم  تیاده  زا  سپ 

______________________________

.158 ماعنالا : ( 1)
ج2،ص:40  ، نیدلا لامک  همجرت 

نآ تسوا و  يارس  رد  تخرد  نآ  ياههخاش  زا  ياهخاش  هکنآ  زج  تسین  ینمؤم  چیه  تسا و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يارـس  رد 
«1 . » ٍبآَم ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط  دومرف : هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  نامه 

-56

هدزاود مئاق  زا  سپ  دومرفیم : هک  مدینش  امـش  ردپ  زا  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : ریـصب  وبا  ( 1)
ار مدرم  هک  دنتسه  ام  نایعیش  زا  یموق  اهنآ  ماما  هدزاود  هن  تسا  هتفگ  ّيدهم  هدزاود  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب ، دهاوخ  ّيدهم 

. دنناوخیم ام  ّقح  تفرعم  تالاوم و  هب 

-57

هک « 2 . » ٍتاِملَِکب ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  مدرک  شسرپ  ناحبـس  يادخ  لوق  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : رمع  نب  لّضفم  ( 2)
: دومرف تسا ؟ یتاملک  هچ  نیا 

نیا نآ  تفریذـپ و  ار  شاهبوـت  دـنوادخ  دوـمن و  يراـج  ناـبز  رب  درک و  تفاـیرد  شراـگدرورپ  زا  ار  نآ  مدآ  هک  تسا  یتاـملک  ناـمه 
: تفگ هک  تسا  تاملک 

ّقحب کلأسأ  »
______________________________

.29 دعرلا : ( 1)
.124 ةرقبلا : ( 2)

ج2،ص:41  ، نیدلا لامک  همجرت 
« ّیلع تبت  ّالإ  نیسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  ّیلع و  دّمحم و 

هچ ّنهّمتأف »  » هلمج زا  یلاعت  يادخ  روظنم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : تسا . میحر  باّوت و  وا  هک  تفریذپ  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  و  ( 1 . )
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. دوب دنهاوخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  اهنآ  ماما  هن  هک  دنکیم  مامت  مئاق  هب  ار  هناگهدزاود  هّمئا  ینعی  دومرف : تسا ؟ هدوب 
: دینک هاگآ  « 1  » ِِهبِقَع ِیف  ًۀَِـیقاب  ًۀَِـملَک  اهَلَعَج  َو  دـیامرفیم : هک  یهلا  مالک  نیا  ینعم  زا  ارم  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  متفگ : دـیوگ : لّضفم 

: دیوگ داد . رارق  مالّسلا  هیلع  نیسح  هلابند  رد  تمایق  زور  ات  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  تماما  نآ  زا  دوصقم  دومرف 
هک یلاح  رد  مالّـسلا ، هیلع  نسح  نادنزرف  هن  تفای  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نادنزرف  هب  صاصتخا  تماما  ارچ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  متفگ :

دندوب ردارب  ود  لسرم و  ربمایپ  ود  نوراه  یسوم و  دومرف : دنتسه ؟ تشهب  ناناوج  دّیـس  وا و  طبـس  ود  ادخ و  لوسر  نادنزرف  ود  ره  اهنآ 
دنوادخ ارچ  دیوگب : هک  دزـسن  ار  ربمایپ  ود  نآ  زا  کی  چیه  یـسوم ، هلالـس  رد  هن  داد  رارق  نوراه  هلالـس  رد  ار  يربمایپ  یلاعت  يادـخ  و 

هک دزسن  ار  سک  چیه  تسا و  نیمز  رد  یلاعت  ّقح  يوس  زا  تیرومأم  تماما  و  تسا ؟ هدرک  نینچ 
______________________________

.28 فرخزلا : ( 1)
ج2،ص:42  ، نیدلا لامک  همجرت 

شـسرپ شرادرک  زا  تسا  میکح  شلاعفا  عیمج  رد  یلاعت  يادـخ  اریز  نسح ، هن  تسا و  هداد  رارق  نیـسح  هلالـس  رد  ار  نآ  ارچ  دـیوگب :
. دوش شسرپ  اهنآ  لاعفا  زا  اّما  دوشن 

وا تبیغ  مالّسلا و  هیلع  مئاق  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تایاور  باب 34 

-1

دوش بیاغ  نیمتفه  ماما  نادنزرف  زا  ماما  نیمجنپ  نوچ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دوخ  ردارب  زا  رفعج  نب  ّیلع  ( 1)
هک یتیاغ  هب  ات  دراد  یتبیغ  رمالا  بحاص  راـچانب  نم ! نادـنزرف  يا  دزاـسن ، لـیاز  امـش  زا  ار  نآ  یـسک  دیـشاب  بقارم  ناـتنید  رد  هَّللا  هَّللا 

امـش دادجا  ناردپ و  رگا  دـیامزایب و  نآ  هطـساو  هب  ار  شقلخ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یتنحم  نیا  دـندرگزاب ، نآ  زا  رما  نیا  هب  نادـقتعم 
نادـنزرف يا  دومرف : تسیک ؟ نیمتفه  نادـنزرف  زا  نیمجنپ  نم ! ياـقآ  يا  متفگ : دـندرکیم . يوریپ  نآ  زا  دنتخانـشیم  نیا  زا  رتهب  ینید 

تسا و ناوتان  نآ  كرد  زا  امش  ياهلقع  نم !
ج2،ص:43  ، نیدلا لامک  همجرت 

. درک دیهاوخ  كرد  ار  وا  دینامب  رگا  نکیل  درادن و  ار  نآ  لّمحت  بات  امش  ياهدرخ 

-2

مدرم هک  تسا  یـسک  رما  نیا  بحاـص  دوـمرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا  دـیوگ : ینابـصق  رماـع  نب  ساـّبع  ( 1)
. تسا هدشن  ّدلوتم  زونه  دنیوگیم 

-3

ْنَمَف ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  تسیچ : یهلا  مالک  نیا  لیوأت  متفگ : مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  مردارب  هب  دیوگ : رفعج  نب  ّیلع  ( 2)
؟ درک دیهاوخ  هچ  دینیبن  ار  وا  ددرگ و  دوقفم  ناتماما  نوچ  دومرف : ٍنیِعَم . ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَی 

-4

2 دلج نیدلا  لامک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیک رمالا  بحاص  مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دیوگ : یّقر  ریثک  نب  دواد  ( 3)
. دشابیم شردپ  هاوخنوخ  دوخ و  نادناخ  زا  بئاغ  بیرغ و  هناگی و  دورطم و  وا  دومرف :

-5

هراشا

يا متفگ : مدش و  دراو  رفعج  نب  یسوم  رب  دیوگ : نمحّرلا  دبع  نب  سنوی  ( 4)
ج2،ص:44  ، نیدلا لامک  همجرت 

دزاس و كاپ  ادخ  نانمـشد  زا  ار  نیمز  هک  یمئاق  نکیل  متـسه و  ّقح  هب  مئاق  نم  دومرف : دیتسه ؟ ّقح  هب  مئاق  امـش  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف 
تـسا ینالوط  یتبیغ  ار  وا  تسا و  نم  نادنزرف  زا  نیمجنپ  وا  دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس  هدنکآ  داد  لدع و  زا  ار  نآ 

. دوب دنهاوخ  مدق  تباث  نآ  رد  رگید  یماوقا  هدش و  ّدترم  تبیغ  نآ  رد  یماوقا  دسارهیم و  دوخ  سفن  رب  اریز 
تباث ام  نانمـشد  زا  يرازیب  ام و  یتسود  رب  دنتـسه و  کّسمتم  ام  هتـشر  هب  ام  مئاق  تبیغ  رد  هک  ام  نایعیـش  لاوحا  رب  اشوخ  دومرف : سپس 

اهنآ و لاوحا  رب  اشوخ  سپ  میاهتفریذـپ  نایعیـش  ناونع  هب  ار  نانآ  زین  ام  تماما و  هب  ار  ام  اهنآ  میئاهنآ ، زا  اـم  اـم و  زا  اـهنآ  دنتـسه ، مدـق 
. دنتسه ام  هجرد  مه  تمایق  زور  رد  نانآ  دنگوس  ادخب  اهنآ  لاوحا  رب  اشوخ 

: دیوگ هنع - هَّللا  یضر  باتک - نیا  فّلؤم 

هراشا

امهیلع رفعج  نب  یـسوم  دوخ  تسا و  فوخ  هدش - رکذ  ثیدح  نیا  رد  هک  نانچ  هدـیدرگ - عقاو  تبیغ  نآ  رطاخب  هک  ییاهتّلع  زا  یکی  »
ناشنایعیش دندرکیم و  ناهنپ  ار  دوخ  تماما  رما  ناشروهظ  نارود  رد  مالّسلا 

ج2،ص:45  ، نیدلا لامک  همجرت 
هک ییاج  هب  ات  دـندومنیمن  هراـشا  وا  هب  و  ( 1  ) دندرکیمن دـمآ  تفر و  ماما  دزن  هب  دیـشّرلا  نوراه  ینعی  هنامز  شکرـس  زا  فوخ  رطاخب 
هک یـسک  دنتفگ : نوچ  تفگ و  خساپ  اهنآ  هب  وا  دش  شـسرپ  تماما  لئالد  هب  عجار  مکح  نب  ماشه  زا  دـلاخ  نب  ییحی  سلجم  رد  نوچ 

دینـش و ار  شمالک  هدرپ  تشپ  زا  نوراـه  و  دیـشّرلا . نوراـه  نینمؤملا  ریما  خاـک  نیا  بحاـص  تفگ : تسیک ؟ تسا  تافـص  نیا  ياراد 
وا بلط  رد  تخیرگ و  تسا  هدمآ  وا  هک  دینش  ماشه  نوچ  و  تسا . هدرک  اطع  ام  هب  هرون  نابنا  زا  هتفرگ و ) ار  ام  وا   ) دنگوس ادخب  تفگ :
رب تسد  وا  بیقعت  زا  تشذگ و  رد  هکنآ  ات  دوب  نایعیـش  زا  یکی  دزن  تفر و  هفوک  هب  وا  و  درکن ، ادیپ  یـسرتسد  وا  هب  نوراه )  ) اّما دندش 

دوب وا  بیقعت  رد  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  مکح  نب  ماشه  نیا  هک  دنتشون  ياهمان  دنتـشاذگ و  هفوک  هبارخ  رد  ار  وا  هزانج  هکنآ  ات  تشادن 
«. تشادرب تسد  وا  بیقعت  زا  هنامز  شکرس  نآ  هاگنآ  دندرک ، ییاسانش  ار  وا  شرازگراک  لودع و  نیعم و  یضاق و  هکنآ  ات 

ج2،ص:46  ، نیدلا لامک  همجرت 

وا ماجنارس  سلجم و  نیا  رد  هنع  هَّللا  یضر  مکح  نب  ماشه  نانخس  نایب 

درگ اـجنآ  بهذـم  هقرف و  ره  زا  ناـمّلکتم  تشاد و  یـسلجم  دوخ  يارـس  رد  هبنـش  ياـهزور  دـلاخ  نب  ییحی  دـیوگ : يراوـسأ  ّیلع  ( 1)
نب ییحی  هب  دیـسر و  دیـشّرلا  نوراه  هب  نآ  ربخ  دندرکیم و  جاجتحا  هرظانم و  رگید  کی  اب  دوخ  بهاذـم  نایدا و  هراب  رد  دـندمآیم و 
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دنباـییم روـضح  نآ  رد  ناـمّلکتم  دوـشیم و  لیکـشت  وـت  لزنم  رد  هدیـسر و  نم  هب  شربـخ  هک  ینمجنا  نیا  یـساّبع ! يا  تـفگ : دـلاخ 
يارب متـسه  اراد  هک  یتعفر  تمارک و  چیه  دـناهدرک و  تمحرم  نم  هب  نینمؤملا  ریما  هک  یعیفرت  چـیه  نینمؤملا ! ریما  يا  تفگ : تسیچ ؟

دننکیم جاجتحا  رگید  کی  اب  دنوشیم و  رـضاح  نآ  رد  ناشبهاذم  فالتخا  دوجو  اب  یهورگ  ره  اریز  تسین ، سلجم  نیا  زا  رتوکین  نم 
. ددرگیم رادومن  هلطاب  بهاذم  زا  کی  ره  داسف  دوشیم و  هتخانش  اهنآ  ّقح  و 

مونشب ار  اهنآ  نانخس  موش و  رضاح  سلجم  نیا  رد  مراد  تسود  تفگ : نوراه 
ج2،ص:47  ، نیدلا لامک  همجرت 

ره تسا  نینمؤملا  ریما  اب  رایتخا  تفگ : دننک . راهظا  ار  دوخ  بهاذم  دنـسرتن و  نم  زا  دنوشن و  هاگآ  نم  روضح  زا  هکنآ  رب  طورـشم  ( 1)
. متمدخ رد  دیامرف  هدارا  تقو 

دیـسر و هلزتعم  هب  ربخ  نیا  نآ ، زا  دعب  درک ، نینچ  زین  وا  دنوشن و  علّطم  نم  روضح  زا  هک  نک  دّهعت  راذـگب و  مرـس  رب  ار  تتـسد  تفگ :
اب ار  وا  تفلاخم  نوراه و  بهذم  نوچ  دننک  وگتفگ  تماما  باب  رد  ماشه  اب  سلجم  نآ  رد  دنتفرگ  میمصت  دندرک و  تروشم  دوخ  نایم 

مدرم نیرت  تخس  رـس  هک  یـضابإ  دیزی  نب  هَّللا  دبع  دش و  رـضاح  زین  ماشه  دندمآرد و  سلجم  هب  اهنآ  دیوگ : يوار  دنتـسنادیم ، هّیماما 
نب ییحی  تفگ . مالـس  دـیزی  نب  هَّللا  دـبع  رب  دـش  دراو  ماشه  نوچ  تشاد و  روضح  دوب  وا  يوگتفگ  فرط  مکح و  نب  ماـشه  هب  تبـسن 

. نک وگتفگ  تسامش  فالتخا  دروم  هک  تماما  عوضوم  رد  ماشه  اب  هَّللا ! دبع  يا  تفگ : دیزی  نب  هَّللا  دبع  هب  دلاخ 
دنتشاد و قاّفتا  يدرم  تماما  رد  ام  اب  هک  دنتسه  یهورگ  نانآ  اریز  دنرادن ، ام  يارب  یخساپ  ام و  زا  یـشسرپ  اهنآ  ریزو ! يا  تفگ : ماشه 

ادج هچ  يارب  هک  دنتسناد  دندش  ادج  ام  زا  هک  هاگنآ  هن  دنتخانش و  ار  ّقح  دندوب  ام  اب  هک  هاگنآ  هن  دندش ، ادج  ام  زا  تفرعم  ملع و  نودب 
ام يارب  مه  یخساپ  دنرادن و  یلاؤس  ام  زا  سپ  دندش ؟

ج2،ص:48  ، نیدلا لامک  همجرت 
. تشاد دنهاوخن 

نمؤم دندرک  نّیعم  مکح  ود  هک  زور  نآ  ّیلع  باحصا  ایآ  مراد ، یشسرپ  وت  زا  ماشه  يا  تفگ : دوب  هّیرورح  جراوخ  زا  هک  « 1  » ناُنب ( 1)
: تفگ ماشه  رفاک ؟ ای  دندوب 

. هارمگ یهورگ  كرشم و  یهورگ  نمؤم ، یهورگ  دندوب ، هورگ  هس 
هب درادن و  ار  نآ  یگتسیاش  هیواعم  تسا و  ماما  یلاعت  يادخ  بناج  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  دنتفگیم : نم  لثم  هک  دندوب  یناسک  نانمؤم  اّما 

. دندوب فرتعم  نآ  هب  هدروآ و  نامیا  تسا  هتفگ  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هراب  رد  یلاعت  يادخ  هچنآ 
هیلع ّیلع  هارمه  ّتیحالص  رد  ار  هیواعم  نوچ  تسا و  نآ  هتـسیاش  زین  هیواعم  تسا و  ماما  ّیلع  دنتفگیم : هک  دندوب  یناسک  ناکرـشم  اّما 

. دندوب كرشم  دندرک  مالّسلا 
نادان دـندیمهفن و  بلاطم  نیا  زا  يزیچ  دـندش و  جراخ  نید  زا  ریاشع  لیابق و  ّتیبصع  ّتیمح و  رـس  زا  هک  دـندوب  یناسک  ناهارمگ  اّما 

. دندوب
. هارمگ یهورگ  كرشم و  یهورگ  رفاک و  یهورگ  دندوب ، هورگ  هس  زین  نانآ  تفگ : ماشه  دندوب ؟ هک  هیواعم  باحصا  تفگ : نانب 

______________________________

.81 لاکشالا / هابتشالا و  حیضوت  هنعل . مالّسلا  هیلع  قداصلا  ّنا  یّشکلا  يور  ءابلا  ّمضب  نانب  ( 1)
ج2،ص:49  ، نیدلا لامک  همجرت 

هک تهج  نآ  زا  یکی  دندش  رفاک  تهج  ود  زا  تسین و  نآ  هتسیاش  ّیلع  تسا و  ماما  هیواعم  دنتفگیم : هک  دندوب  یناسک  نارفاک  اّما  ( 1)
بوصنم یلاعت  يادـخ  بناج  زا  هک  ار  يدرف  هک  تهج  نآ  زا  رگید  دـندرک و  راکنا  دوب  بوصنم  یلاـعت  يادـخ  بناـج  زا  هک  ار  یماـما 
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. دندیزگرب تماما  هب  دوبن 
هیلع ّیلع  کیرـش  ّتیحالـص  رد  ار  هیواعم  تسا و  نآ  هتـسیاش  زین  ّیلع  تسا و  ماما  هیواعم  دـنتفگیم : هک  دـندوب  یهورگ  ناکرـشم  اّما 

. دندرک مالّسلا 
ّتیبصع ّتیمح و  رـس  زا  هک  دندوب  یناسک  زین  نانآ  دندوب ، مالّـسلا  هیلع  ّیلع  باحـصا  ناهارمگ  دننام  زین  هیواعم  باحـصا  ناهارمگ  اّما 

. دنام ورف  مالک  زا  نانب  اجنیا  رد  دندش . جراخ  نید  زا  ریاشع  لیابق و 
يارب تفگ : يدرک ، اطخ  تفگ : ماشه  مراد و  یـشسرپ  نم  باب ، نیا  رد  ماشه ! يا  تفگ : رارـض  ماـنب  جراوخ  زا  رگید  یکی  نآ  زا  دـعب 

شسرپ ّقح  امـش  درک و  یـشسرپ  نم  زا  صخـش  نیا  دیتسه و  قفّتم  نم  يالوم  تماما  راکنا  رد  امـش  همه  هکنآ  يارب  تفگ : ماشه  هچ ؟
یلاعت يادخ  هک  يدقتعم  وت  ایآ  تفگ : ماشه  سرپب ، تفگ : رارض  منک . شسرپ  باب  نیا  رد  تبهذم  زا  رارـض ! يا  نم  ات  دیرادن  ار  مود 

يادخ رگا  تفگ : ماشه  دنکیمن . متس  تسا و  لداع  وا  يرآ  تفگ : دنکیمن ؟ متس  تسا و  لداع 
ج2،ص:50  ، نیدلا لامک  همجرت 

ایآ دناوخب  باتک  نآرق و  هک  دـنک  فیلکت  ار  انیبان  و  ( 1  ) دنک داهج  ادخ  هار  رد  دورب و  دـجاسم  هب  هک  دـنک  فیلکت  ار  ریگ  نیمز  یلاعت 
: تفگ رارض  راکمتس ؟ ای  تسا  لداع  وا 

دنک یفیلکت  ار  هدنب  ادخ  رگا  مسرپیم : لدج  ثحب و  لیبس  رب  اّما  دـنکیمن ، نینچ  ادـخ  هک  منادیم  تفگ : ماشه  دـنکیمن ، نینچ  ادـخ 
. دوب دهاوخ  راکمتس  دنک  نینچ  رگا  تفگ : دوب ؟ دهاوخن  راکمتس  ایآ  دشاب  هتشادن  یهار  نآ  ماجنا  ادا و  رب  هک 

نآ قبط  دیاب  مه  اهنآ  تسین و  نآ  رد  یفالتخا  هک  هدرک  فیلکت  يدحاو  نید  هب  ار  شناگدنب  یلاعت  يادخ  ایآ  وگب  نم  هب  تفگ : ماشه 
: تفگ دننک ؟ لمع  فیلکت 

چیه هک  هدرک  فـیلکت  يزیچ  هب  ار  اـهنآ  هکنآ  اـی  تسا  هداد  رارق  نید  نآ  دوـجو  يارب  یلیلد  اـهنآ  يارب  اـیآ  تفگ : ماـشه  تسا ، نینچ 
هب ار  ریگ  نیمز  دـنک و  فیلکت  اهباتک  تئارق  هب  ار  اـنیبان  هک  تسین  یـسک  هلزنم  هب  وا  اـیآ  تروص  نآ  رد  و  دـنرادن ؟ نآ  دوجو  رب  یلیلد 

يالوم وا  اّما  دشاب  یلیلد  دیاب  راچانب  تفگ : سپـس  درک و  توکـس  یتعاس  رارـض  دیوگ : يوار  دیامن ؟ فیلکت  داهج  دـجاسم و  هب  نتفر 
زج تسین  یفالتخا  وت  نم و  نایم  يدیئارگ و  ّقح  هب  راچانب  دش و  هعیش  وت  زا  یمین  تفگ : درک و  یمّسبت  ماشه  دیوگ : يوار  تسین ، امش 

باب نیا  رد  نم  تفگ : رارض  يراذگمان . رد 
ج2،ص:51  ، نیدلا لامک  همجرت 

نامه تفگ : ماـشه  ینکیم ؟ دـقعنم  هنوگچ  ار  تماـما  تفگ : ماـشه  هب  رارـض  نادرگرب ، تفگ : وا  و  ( 1 ، ) منادرگیمرب وـت  هب  ار  نخس 
. درک دقعنم  ار  تّوبن  یلاعت  يادخ  هک  هنوگ 

دقع نیمز ، لها  ار  تماما  اّما  دننکیم  دـقعنم  اهنامـسآ  لها  ار  تّوبن  اریز  ریخ ، تفگ : ماشه  تسا ، ربمایپ  وا  تروص  نیا  رد  سپ  تفگ :
نآ لـیلد  تفگ : دریگیم ، تروـص  یلاـعت  يادـخ  رما  هب  دـقع  ود  ره  ربماـیپ و  تسد  هب  تماـما  دـقع  تسا و  هکئـالم  طّـسوت  هب  تّوـبن 

؟ هنوگچ تفگ : رارض  باب ، نآ  رد  رارطضا  تفگ : ماشه  تسیچ ؟
اهنآ هدرک و  فیلکت  عفر  قیالخ  زا  مرکا  لوسر  زا  سپ  یلاعت  يادـخ  هکنآ  ای  تسین : جراخ  هجو  هس  زا  ماقم  نیا  رد  مالک  تفگ : ماشه 
يا تسین ، اهنآ  رب  یفیلکت  چیه  هک  دندش  ینایاپ  راهچ  ناگدنرد و  هلزنم  هب  قیالخ  تسا و  هدرکن  اهنآ  هب  یهن  رما و  هدومنن و  فّلکم  ار 
نآ مود  هجو  تفگ : ماـشه  میوگیمن . نینچ  نم  تفگ : تسا ؟ هدـش  فیلکت  عفر  مرکا  لوسر  زا  سپ  و  ییوگیم ؟ نینچ  وت  اـیآ  رارض !
اهنآ زا  کی  چیه  دنـشاب و  ملاع  مرکا  لوسر  دننام  هب  هک  دنـشاب  هدش  لیدبت  ینادنمـشناد  هب  ادخ  لوسر  زا  سپ  فّلکم  نامدرم  هک  تسا 
نینچ وت  ایآ  دنـشاب ، هدیـسر  تسین  نآ  رد  یفـالتخا  چـیه  هک  یّقح  هب  دنـشاب و  ریغ  زا  زاـینیب  دوخ  دوجو  هب  هدوبن و  دـنمزاین  يرگید  هب 

مرکا لوسر  دننام  هب  نید  ملع  رد  دندش و  دنمشناد  همه  نامدرم  هک  ییوگیم 
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ج2،ص:52  ، نیدلا لامک  همجرت 
؟ دـندش نارگید  زا  زاـینیب  دوخ  دوجو  هب  ّقح  هب  لوصو  رد  هدوـبن و  جاـتحم  يرگید  هب  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  هک  یتیاـغ  هب  ( 1  ) دندیدرگ

. دنتسه دوخ  ریغ  هب  جاتحم  مدرم  هکلب  میوگیمن ، نینچ  نم  تفگ :
بکترم دـنک و  نّیعم  مدرم  يارب  ار  وا  مرکا  لوسر  هک  دـشاب  یملاع  دـیاب  راچان  هک  تسا  نیا  نآ  دـنام و  یقاب  موس  هجو  نآ  اهنت  تفگ :

: تفگ دشابن . اهنآ  زا  یکی  هب  دنمزاین  وا  دنشاب و  جاتحم  ودب  مدرم  دشاب ، ایاطخ  زا  ياّربم  ناهانگ و  زا  موصعم  دوشن ، متس  طلغ و  وهس و 
. شدوخ تافص  رد  لیلد  راهچ  تسوا و  بسن  تافص  رد  لیلد  راهچ  دراد ، لیلد  تشه  تفگ : ماشه  تسیچ ؟ نآ  رب  لیلد 

فرط زا  دشاب و  تیبلا  فورعم  هلیبقلا و  فورعم  سنجلا و  فورعم  دـیاب  وا  تسا : نینچ  تسوا  بسن  تافـص  رد  هک  یلیلد  راهچ  نآ  اّما 
نایم زا  ّتلم  نید و  بحاـص  هک  برع  سنج  زا  رتفورعم  یـسنج  قلخ  نیا  ناـیم  رد  اـّما  دـشاب . هدـش  هراـشا  وا  هب  ّتلم  نید و  بحاـص 

ار شمان  هک  یسک  تسا ، هدشن  هدید  تساهنآ 
ج2،ص:53  ، نیدلا لامک  همجرت 

هب وا  توعد  و  هَّللا . لوـسر  ادّـمحم  ّنأ  هَّللا و  اـّلإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ  دـنیوگیم : و  ( 1  ) دـننکیم دایرف  هبترم  جـنپ  اـههاگتدابع  رد  هزور  ره 
رب یلاعت  يادخ  تّجح  هک  دوب  اور  رگا  دسریم و  ملاع  برغ  قرـش و  رد  رکنم  فرتعم و  نادان و  ملاع و  راکدـب و  راکوکین و  ره  شوگ 

سانجا رد  ار  وا  هک  دوب  اور  تفاییمن و  اّما  تسجیم  ار  وا  هک  دـمآیم  راتـساوخ  هدـنیوج و  رب  يراـگزور  دـشاب  سنج  نیا  ریغ  زا  قلخ 
رد نیا  و  دـیآ ، دـیدپ  داسف  دراد  حالـص  هدارا  دـنوادخ  هک  ییاـجنآ  دـمآیم . مزـال  دـیوجب و  هریغ  مجع و  نوچمه  قلخ  نیا  زا  يرگید 
رد ماما  هک  دوب  دهاوخن  زیاج  دشابن  اور  نیا  نوچ  دوشن و  تفای  هک  دنک  بجاو  ار  يرما  مدرم  رب  هک  دشابن  اور  دنوادخ  لدـع  تمکح و 

شیرق ینعی  ربمایپ  هلیبق  ریغ  رد  هک  دـشابن  اور  مه  برع  سنج  نایم  رد  و  تسا ، لصّتم  ّتلم  نید و  بحاص  هب  اریز  دـشاب  سنج  نیا  ریغ 
، دشابن نادـناخ  نیا  زا  هک  دوب  دـهاوخن  اور  دـشابن  هلیبق  سنج و  نیا  زا  هک  دـشابن  اور  نوچ  دراد و  ربمایپ  هب  برق  نانآ  بسن  اریز  دـشاب 

هرجاشم هب  رگید  کی  اب  ماقم  نیا  تفارـش  ّولع و  رطاخب  دنرایـسب و  نادـناخ  نیا  لها  نوچ  دراد و  ربمایپ  هب  برق  نادـناخ  نیا  بسن  اریز 
شبسن مان و  صخـش و  هدرک و  هراشا  وا  هب  هک  تسا  ّتلم  نید و  بحاص  رب  دنک ، اعّدا  دوخ  يارب  ار  ماقم  نیا  اهنآ  زا  کی  ره  هتخادرپ و 

ات دنک  نایب  ار 
ج2،ص:54  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دنکن عمط  نآ  رد  يرگید 
یلاعت يادخ  ماکحا  تاّبحتسم و  تابجاو و  هب  قیالخ  همه  ملعا  دیاب  وا  تسا : نینچ  تسوا  دوخ  تافـص  رد  هک  یلیلد  راهچ  نآ  اّما  ( 1)

رتعاجـش مدرم  همه  زا  دشاب و  موصعم  ناهانگ  همه  زا  دیاب  دشابن و  هدیـشوپ  يو  رب  یگرزب  کچوک و  مکح  چـیه  هک  یتیاغ  هب  ات  دـشاب 
. دشاب رتدنمتواخس  قیالخ  همه  زا  یگدنشخب  رد  هدوب و 

یهلا و دودح  همه  هب  ملاع  رگا  هکنآ  يارب  تفگ : دشاب ؟ مدرم  ملعا  دیاب  وا  هک  ییوگیم  اجک  زا  تفگ : ّیضابإ  دیزی  نب  هَّللا  دبع  هاگنآ 
دنک وضع  عطق  دیاب  هک  ار  یسک  تسا  نکمم  دنکن و  نوگرگد  ار  یهلا  دودح  هک  تسین  وا  رب  ینانیمطا  دشابن  وا  ننس  عیارش و  ماکحا و 

هک ییاجنآ  دنکن و  ارجا  شنامرف  قبط  رب  یلاعت  يادـخ  يارب  ار  يّدـح  دـنک و  وضع  عطق  دـنزب  هنایزات  دـیاب  هک  ار  یـسک  دـنزب و  هنایزات 
. ددرگ عقاو  داسف  دراد  حالص  هدارا  دنوادخ 

دوخ و دوش و  اطخ  بکترم  دـشابن ، موصعم  ناهانگ  زا  رگا  اریز  تفگ : دـشاب ؟ موصعم  ناهانگ  زا  وا  دـیاب  هک  ییوگیم  اـجک  زا  تفگ :
. دنکن جاجتحا  قیالخ  رب  یصخش  نینچ  لثم  هب  یلاعت  يادخ  دنک و  ظفح  دناوتن  ار  شناکیدزن  ناشیوخ و 

ج2،ص:55  ، نیدلا لامک  همجرت 
ودب ناناملـسم  هک  یـسک  تسا  نیملـسم  هانپ  هئف و  وا  هکنآ  يارب  تفگ : دشاب ؟ مدرم  نیرتعاجـش  دـیاب  هک  ییوگیم  اجک  زا  تفگ : ( 1)
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رگا و  « 1  » ِهَّللا َنِم  ٍبَضَِغب  َءاب  ْدَقَف  ٍۀَِئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  اَّلِإ  ُهَُربُد  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  تسا : هدومرف  یلاعت  يادـخ  دـننک و  عوجر 
شقلخ رب  یلاعت  يادخ  تّجح  هک  دشابن  اور  دیآ  راتفرگ  یهلا  بضغ  هب  هک  یـسک  دیآ و  راتفرگ  یهلا  بضغ  هب  دزیرگب و  دشابن  عاجش 

. دشاب
اب دشابن ، هدنـشخب  رگا  تسا و  ناناملـسم  رادهنازخ  وا  هکنآ  يارب  تفگ : دشاب ؟ مدرم  نیرتهدنـشخب  دیاب  وا  هک  ییوگیم  اجک  زا  تفگ :

. دیامن جاجتحا  شقلخ  رب  ینئاخ  هب  یلاعت  يادخ  هک  دوبن  اور  دنک و  تنایخ  دریگب و  ار  اهنآ  دنک و  لیم  نیملسم  لاوما  هب  قایتشا 
: تفگ تسا ؟ تافص  نیا  ياراد  یسک  هچ  زورما  تفگ : رارض  اجنیا  رد 

ار ام  وا  هک  دنگوس  ادخب  تفگ : دینش  ار  وا  مالک  نیا  یتقو  دینشیم و  ار  وا  مالک  همه  دیشّرلا  نوراه  و  نینمؤملا ! ریما  خاک  نیا  بحاص 
- دوب هتسشن  هدرپ  سپ  رد  وا  اب  ییحی  نب  رفعج  و  رفعج -! يا  وت  رب  ياو  تسا  هدرک  اطع  ام  هب  هرون  نابنا  زا  هتفرگ و 

______________________________

.16 لافنالا : ( 1)
ج2،ص:56  ، نیدلا لامک  همجرت 

: تفگ تسا ، رفعج  نب  یسوم  وا  دوصقم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : ( 1 ( ؟ تسیک وا  دوصقم 
یهاشداپ دشاب  هدنز  یصخش  نینچ  رگا  تفگ : دیزگ و  ار  دوخ  نابل  سپس  دنراد و  ار  نآ  یگتسیاش  هک  دنتـسه  یناسک  وا  دوصقم  اعطق 

هک تسناد  ییحی  تسا و  رتشیب  ریشمش  رازه  دص  زا  مدرم  بولق  رد  صخش  نیا  نابز  ریثأت  دنگوس  ادخ  هب  دوب ، دهاوخن  نم  يارب  یتعاس 
سب نینمؤملا ! ریما  اـی  تفگ : تسیک ؟ درم  نیا  وـت ، رب  ياو  یـساّبع ! يا  تفگ : نوراـه  تفرب ، هدرپ  تشپ  هب  تفرگ و  دـنهاوخ  ار  ماـشه 

تساخرب تفرگ ، دنهاوخ  ار  وا  هک  تسناد  ماشه  دز ، هراشا  ماشه  هب  دمآرد و  سلجم  هب  هاگنآ  مینکیم  هدروآرب  ار  امش  دوصقم  تسا و 
روتـسد اهنآ  هب  تفر و  دوخ  هناخ  هب  هنایفخم  دیـشوپ و  ار  شیاهـشفک  سپ  دوریم ، نوریب  تجاـح  ياـضق  يارب  هک  درک  دومناو  نینچ  و 

باحـصا ثیدـح و  نالماح  زا  هک  لاّبن  ریـشب  لزنم  هب  هفوک  رد  تخیرگ و  هفوک  بناج  هب  اج  نامه  زا  زین  دوخ  دـنوش و  يراوتم  هک  داد 
ایآ تفگ : وا  هب  ریـشب  دـش ، ضراع  يو  رب  یتخـس  يرامیب  سپـس  تفگزاب ، يو  يارب  ار  ربخ  دـمآ و  دورف  دوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 

غراـف نم  زیهجت  زا  نوچ  تفگ : ریـشب  هب  دیـسر  ارف  شگرم  نوچ  تسا و  نم  توم  ضرم  نیا  هک  ریخ  تفگ : مرواـیب ؟ تنیلاـب  رب  بیبـط 
نیا وگب : سیونب و  ياهمان  هدب و  رارق  هفوک  هسانک  نادیم  رد  ارم  هزانج  بش  همین  يدش ،

ج2،ص:57  ، نیدلا لامک  همجرت 
. تسا هدرک  توف  وا  مشچ  يروک  هب  دوب و  وا  يوجتسج  رد  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  مکح  نب  ماشه 

ار وا  نایفوک  دیـسر ، ارف  بش  نآ  حبـص  نوچ  دوب و  هداد  رارق  تساوخزاب  ییوجزاب و  دروم  ار  ماشه  ناـشیوخ  ناتـسود و  نوراـه  و  ( 1)
: تفگ وا  دندرک و  علّطم  ار  دیشّرلا  نوراه  دندش و  رضاح  هفوک  لودع  رازگراک و  نیعم و  یضاق و  دندید و 

. تخاس دازآ  دوب  هتفرگ  يو  هطساو  هب  هک  ار  یناسک  میدش و  هدوسآ  وا  زا  هک  ار  ادخ  ساپس 

-6

هراشا

ُهَمَِعن ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأ  َو  مدیسرپ : یهلا  مالک  نیا  ریـسفت  زا  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دوخ  رورـس  زا  دیوگ : ّيدزأ  دایز  نب  دّمحم  ( 2)
بئاغ هک  تسه  یـسک  هّمئا  نایم  رد  ایآ  متفگ : تسا ، بئاغ  ماـما  هنطاـب  تمعن  تسا و  رهاـظ  ماـما  هرهاـظ  تمعن  دومرف  ًۀَـنِطاب  َو  ًةَرِهاـظ 
ناماما ام  نیمهدزاود  وا  دوشیمن و  بیاـغ  نینمؤم  بولق  زا  وا  داـی  اـّما  دوشیم  بیاـغ  مدرم  ناگدـید  زا  وا  صخـش  يرآ  دومرف : دوش ؟
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ار يدیعب  ره  دنک و  راکشآ  شیارب  ار  نیمز  ياهجنگ  دزاس و  راومه  ار  يراوشد  رما  ره  ناسآ و  ار  یتخس  رما  ره  وا  يارب  دنوادخ  تسا ،
یمامت يو  طّسوت  هب  دزاس و  بیرق  يو  يارب 

ج2،ص:58  ، نیدلا لامک  همجرت 
رب شتدالو  هک  یـسک  تسا  نازینک  رورـس  دـنزرف  وا  دزاـس ، كـاله  يو  تسد  هب  ار  يدّرمتم  ناطیـش  ره  دـنک و  دوباـن  ار  دونع  ناراـّبج 

نامه دـیامن  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هتخاس و  رهاظ  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  هاگنآ  ات  تسین  اور  اهنآ  رب  شمان  رکذ  هدیـشوپ و  ناـمدرم 
. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ 

: دیوگ هنع - هَّللا  یضر  باتک - نیا  فّنصم 

ماهدینش و متشگیمرب  هَّللا  تیب  ّجح  زا  هک  هاگنآ  نادمه  رد  هنع - هَّللا  یضر  ینادمه - رفعج  نب  دایز  نب  دمحا  زا  اهنت  ار  ثیدح  نیا  نم 
. داب وا  رب  یلاعت  يادخ  ناوضر  تمحر و  دوب  لضاف  رادنید و  ّقثوم  يدرم  وا 

مالّسلا هیلع  ترضح  نآ  تبیغ  مهدزاود و  ماما  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  تایاور  باب 35 

-1

نودـب یلاعت  يادـخ  دیـشاب و  رمـالا  بحاـص  امـش  هک  میراودـیما  اـم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  تفگ : حون  نب  بّویا  ( 1)
امش هب  ار  نآ  ریشمش  يزیرنوخ و 

ج2،ص:59  ، نیدلا لامک  همجرت 
: دومرف تسا ، هدیدرگ  برض  ناتمانب  هّکس  هدش و  تعیب  امش  اب  هک  دنادرگزاب 

يو دزن  هب  لاوما  دننک و  هراشا  ودب  ناتشگنا  اب  دوش و  هدیسرپ  لئاسم  زا  دنک و  دش  دمآ و  وا  دزن  هب  اههمان  هک  تسین  هّمئا  ام  زا  کی  چیه 
ثوعبم رما  نیا  يارب  ار  يدرم  یلاعت  يادـخ  هک  یتیاـغ  هب  اـت  دریمب  دوخ  رتسب  رب  هکنآ  اـی  دوش و  هتـشک  هعدـخ  هب  هکنآ  زج  دوش  لـمح 

. تسا راکشآ  شبسن  اّما  یفخم  وا  أشنم  دلوم و  هک  دیامرف 
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: دومرف دش  شسرپ  مالّسلا  هیلع  مئاق  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : تلص  نب  ناّیر  ( 1)
. ددرگن يراج  نابز  رب  شمان  دوشن و  هدید  شمسج 
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ّتیمیمص و ره  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  كانلوه  تخس و  ياهنتف  راچانب  دومرف : نم  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : بوبحم  نب  نسح  ( 2)
هتخوـسلد و ره  نیمز و  نامـسآ و  لـها  دـهدب و  تسد  زا  ارم  نادـنزرف  زا  نیموـس  هعیـش  هک  تسا  یماـگنه  نآ  ددرگ و  طـقاس  یتـسود 

( تسا مالّسلا  هیلع  ّيرکسع  نسح  ماما  تافو  دوصقم   ) دیرگب يو  رب  یکانهودنا 
ج2،ص:60  ، نیدلا لامک  همجرت 

رب تسا و  نارمع  نب  یسوم  هیبش  نم و  هیبش  مّدج و  مانمه  داب  وا  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : مالّسلا ) هیلع  ّيدهم  ترضح  هراب  رد   ) سپس
، نمؤم نادرم  نانز و  زا  يرایـسب  نیعم » ءام   » نادـقف ماگنه  تسا و  هتفرگ  وترپ  سدـق  رون  عاعـش  زا  هک  تسا  رون  ياهقوط  ناـبیرگ و  وا 
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نامه رود  زا  هک  ییادن  هب  دنوشیم  ادن  هک  منیبیم  ناشتلاح  نیرتدیماان  رد  ار  اهنآ  ایوگ  دوب ، دنهاوخ  كانهودـنا  فّسأتم و  هتخوسلد و 
. تسا نارفاک  رب  یباذع  نانمؤم و  رب  یتمحر  وا  کیدزن : زا  هک  دوشیم  هدینش  هنوگ 
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اجنآ هک  نادب  دومرف : خرک ، هّلحم  رد  متفگ : تسا ؟ دادغب  ياجک  رد  وت  لزنم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : اّیرکز  نب  دـمحا  ( 1)
یتقو نآ  دش و  دهاوخ  طقاس  یتّیمیمص  یتسود و  ره  نآ  رد  دش و  دهاوخ  عقاو  كانلوه  تخس و  ياهنتف  راچان  تسا و  ناکم  نیرتملاس 

. دنهدب تسد  زا  ار  منادنزرف  زا  نیموس  هعیش  ّتیعمج  هک  تسا 
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دشاب هتشادن  عرو  هک  یسک  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : دلاخ  نب  نیسح  ( 2)
ج2،ص:61  ، نیدلا لامک  همجرت 

: دنتفگ دنک ، لمع  هّیقت  هب  رتشیب  هک  تسا  یسک  راگدرورپ  دزن  امش  نیرتیمارگ  درادن ، نامیا  دشاب  هتـشادن  هّیقت  هک  یـسک  درادن و  نید 
؟ یک هب  ات  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا 

، تسین ام  زا  دـنک  كرت  ام  مئاق  جورخ  زا  شیپ  ار  هّیقت  هک  یـسک  و  تسا ، تیبلا  لها  ام  مئاق  جورخ  زور  هک  مولعم  تقو  زور  اـت  دومرف :
يو هطساو  هب  دنوادخ  نازینک ، رورس  دنزرف  نم ، نادنزرف  زا  نیمراهچ  دومرف : تسیک ؟ تیب  لها  امش  مئاق  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دنتفگ :

هک تسا  یـسک  وا  دـننک و  ّکش  شتدالو  رد  مدرم  هک  تسا  یـسک  وا  دزاس و  هّزنم  یملظ  ره  زا  دـنادرگ و  كاپ  یمتـس  ره  زا  ار  نیمز 
چیه دـنک و  عضو  تلادـع  نازیم  مدرم  ناـیم  رد  ددرگ و  نشور  شرون  هب  نیمز  دـنک  جورخ  هک  هاـگنآ  دـنک و  تبیغ  شجورخ  زا  شیپ 

نامسآ زا  هک  تسا  یـسک  وا  دشابن و  وا  يارب  ياهیاس  دوش و  هدیچیپ  رد  وا  يارب  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  دنکن و  متـس  يرگید  هب  سک 
: دیوگیم دنونشب ، ار  ادن  نآ  نیمز  لها  همه  هک  ياهنوگ  هب  دیامن  توعد  يو  هب  دنک و  ادن  مان  هب  ار  وا  ياهدننکادن 

« هیف هعم و  ّقحلا  ّنإف  هوعّبتاف  هَّللا  تیب  دنع  رهظ  دق  هَّللا  ۀّجح  ّنإ  الا  »
«2 . » َنیِعِضاخ اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀَیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  تسا : هدومرف  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  نامه  نیا  و  . 

______________________________

.4 ءارعشلا : ( 2)
ج2،ص:62  ، نیدلا لامک  همجرت 
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هدیصق مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  دوخ  يالوم  رب  تفگیم : هک  مدینش  یعازخ  ّیلع  نب  لبعد  زا  نم  دیوگ : يوره  حلاص  نب  مالّـسلا  دبع  ( 1)
: مدناوخ دوشیم  زاغآ  نینچ  هک  ار  دوخ 

: مدیسر تایبا  نیا  هب  نوچ  تاصرعلا و  رفقم  یحو  لزنم  وةوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
تاکربلا هَّللا و  مسا  یلع  موقیجراخ  ۀلاحم  ماما ال  جورخ 

هب هدرک و  دنلب  ار  دوخ  رس  سپـس  دنتـسیرگ ، یتخـس  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تامقّنلا  ءامعنلا و  یلع  يزجی  ولطاب  ّقح و  ّلک  انیف  ّزیمی 
دهاوخ مایق  یک  و  تسیک ؟ ماما  نیا  ینادیم  ایآ  تسا ، هدرک  يراج  وت  ناـبز  رب  ار  تیب  ود  نیا  سدـقلا  حور  یعازخ ! يا  دـندومرف : نم 
هدنکآ لدع  زا  ار  نآ  دزاسیم و  كاپ  داسف  زا  ار  نیمز  دنکیم و  جورخ  امـش  زا  یماما  هک  ماهدینـش  طقف  نم ! يالوم  يا  هن  متفگ  درک ؟
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. دشاب هدش  رپ  متس  زا  هک  هنوگ  نامه  دزاسیم 
شدنزرف وا  زا  سپ  تسا و  دّمحم  مدنزرف  نم  زا  سپ  ماما  لبعد ! يا  دومرف : ( 2)

ج2،ص:63  ، نیدلا لامک  همجرت 
رد دنـشاب و  وا  رظتنم  شتبیغ  نارود  رد  هک  مئاق  تّجح  شدنزرف  زا  سپ  نسح و  شدنزرف  وا  زا  سپ  نسح و  شدـنزرف  وا  زا  سپ  یلع و 

نیمز دنک و  جورخ  ات  دیامرف  ینالوط  ار  زور  نآ  یلاعت  يادخ  دشاب  هدنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  دننک و  تعاطا  وا  زا  شروهظ 
. دشاب هدش  رپ  روج  زا  هک  نانچمه  دزاس  هدنکآ  لدع  زا  ار 

يا دنتفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  هک  دنک  تیاور  شناردپ  زا  مردپ  تسا و  تقو  زا  رابخإ  نیا  دوب ، دهاوخ  یک  اّما 
ِتاوامَّسلا ِیف  ْتَلُقَث  َوُه  اَّلِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  ال   » هک تسا  تمایق  لثم  وا  لثم  دومرف : دنکیم ؟ جورخ  یک  امـش  نادنزرف  زا  مئاق  ادـخ ! لوسر 

«. ًۀَتَْغب اَّلِإ  ْمُکِیتَْأت  ِضْرَْألا ال  َو 
. مروایب تشذگ  هک  یثیدح  نیا  لابند  هب  ار  نآ  مهاوخیم  هک  تسا  يرگید  ثیدح  هنع - هَّللا  یضر  ّیعازخ - ّیلع  نب  لبعد  يارب  و 
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هب دـمآرد و  ورم  رهـش  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  رب  هنع - هَّللا  یـضر  ّیعازخ - ّیلع  نب  لبعد  دـیوگ : يوره  حـلاص  نب  مالّـسلا  دـبع  ( 1)
هراب رد  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : ناشیا 

ج2،ص:64  ، نیدلا لامک  همجرت 
. مناوخن يدحا  رب  امش  زا  شیپ  ار  نآ  هک  ماهدرک  دای  دنگوس  ماهدورس و  ياهدیصق  امش 

: دناوخ نینچ  زین  وا  و  ناوخرب ، دومرف :
. تسا هدش  لّدبم  فلع  بآیب و  ياهنابایب  هب  نآ  ياههصرع  هک  ییحو  لزنم  و  هدش ، یهت  توالت  زا  هک  یتایآ  سرادم 

: دیسر تیب  نیا  هب  نوچ  و 
. تسا هدش  یلاخ  ناشدوخ  مئانغ  زا  اهنآ  ناتسد  هدش و  میسقت  اهنآ  ریغ  نایم  رد  تساهنآ  ّقح  هک  یمئانغ  منیبیم 

. یتفگ تسار  ّیعازخ ! يا  دومرف : تسیرگ و  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 
: دیسر تیب  نیا  هب  نوچ  و 

. دننک زارد  ناشنانمشد  فرط  هب  تسا  یهت  گرب  زاس و  زا  هک  ار  ناشناتسد  دننک  یهاوخنوخ  نوچ 
تیب نیا  هب  نوچ  و  تسا . هتسب  یهت و  ام  ياهتـسد  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دومرف : درک و  ور  ریز و  ار  دوخ  ياهتـسد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما 

: دیسر
. مشاب ناما  رد  متافو  زا  سپ  هک  مراودیما  مدوب و  ناسرت  مشالت  ماّیا  ایند و  رد  نم 

ج2،ص:65  ، نیدلا لامک  همجرت 
. درادب ناما  رد  تمایق  زور  رد  ار  وت  دنوادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ( 1)

: دیسر تیب  نیا  هب  نوچ  و 
. تسا هداد  رارق  تشهب  ياههفرغ  نایم  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  هّیکز  سفن  هب  ّقلعتم  دادغب  رد  يربق  و 

! ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  يرآ  تفگ : دوش ؟ لماک  وت  هدیـصق  اهنآ  اب  هک  میازفیب  وت  هدیـصق  هب  تیب  ود  ایآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

. دنزیم شتآ  شنازوس  ياههلعش  اب  ار  نورد  هک  دراد  یگرزب  تبیصم  هچ  تسا و  سوط  رد  يربق  و 

2 دلج نیدلا  لامک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیادزب ام  زا  ار  هودنا  مغ و  دزیگنارب و  ار  مئاق  یلاعت  يادخ  هک  رشح  زور  ات 
؟ تسیک ربق  تسا  سوط  رد  هک  يربق  نیا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : لبعد 

نادب ددرگ ، متبرغ  رد  نم  راّوز  نایعیـش و  دـمآ  تفر و  ّلحم  سوط  هک  درذـگن  يراگزور  تسا و  نم  ربق  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما 
. دوب دهاوخ  هدیزرمآ  نم و  راوجمه  تمایق  زور  رد  دنک  ترایز  متبرغ  رد  سوط و  رد  ارم  سک  ره 

ج2،ص:66  ، نیدلا لامک  همجرت 
يارس لخاد  دزیخنرب و  دوخ  ياج  زا  هک  درک  رما  ودب  تساخرب و  هدیصق  ندناوخ  زا  لبعد  غارف  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  سپـس  ( 1)

، نک هنیزه  دوخ  يارب  ار  نآ  دـیوگیم : میالوم  تفگ : ودـب  دروآ و  يو  يارب  يوضر  رانید  دـص  ماما  مداخ  یتعاـس  زا  سپ  دـش و  دوخ 
كّربـت و يارب  تفریذـپن و  ار  لوپ  هسیک  ماهدورـسن و  هلـص  يارب  ار  هدیـصق  نیا  ماهدـماین و  نیا  يارب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : لـبعد 
درک و هسیک  نآ  هارمه  هب  ار  زخ  زا  ياهّبج  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  درک ، تساوخرد  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ياههماج  زا  ياهماج  فّرشت 

نخـس رگید  هراب  نیا  رد  دـش و  یهاوخ  دـنمزاین  نادـب  يدوز  هب  هک  ریگب  ار  هسیک  نیا  دـیوگیم  نم  يالوم  وگب : وا  هب  دومرف : مداـخ  هب 
ناـنآ رب  نادزد  دیـسر  ناـهوق » ناـیم   » عضوم هب  نوـچ  تفر و  ورم  زا  ياهلفاـق  هارمه  تشگزاـب و  تفرگ و  ار  هّبج  هسیک و  لـبعد  وـگم ،

میسقت هب  دندرک و  فّرصت  ار  هلفاق  لاوما  نادزد  و  دوب ، ناگدشریگتـسد  ءزج  زین  لبعد  دنتـسب و  دنتفرگ و  ار  هلفاق  همه  دندش و  روهلمح 
. تفگ هتسج و  لّثمت  لبعد  رعش  هب  نانآ  زا  یکی  دنتخادرپ ، اهنآ 

. تسا هدش  یلاخ  ناشدوخ  مئانغ  زا  اهنآ  ناتسد  هدش و  میسقت  اهنآ  ریغ  نایم  رد  تساهنآ  ّقح  هک  یمئانغ  منیبیم 
ج2،ص:67  ، نیدلا لامک  همجرت 

: تفگ وا  هب  لبعد  دنیوگیم ، ّیلع  نب  لبعد  وا  هب  هک  هعازخ  زا  يدرم  زا  تفگ : وا  تسیک ؟ زا  تیب  نیا  تفگ : دینـش و  ار  نآ  لبعد  ( 1)
یّلت رـس  رب  دوب و  نایعیـش  زا  هک  تفر  ناشـسیئر  دزن  هب  باتـش  اب  درم  نآ  منم ! تسنآ  زا  تیب  نیا  هک  هدیـصق  نیا  هدنیوگ  ّیلع  نب  لبعد 

ار نآ  زین  وا  ناوخرب و  ار  هدیـصق  تفگ : يرآ ، تفگ : یلبعد ؟ وت  ایآ  تفگ : داتـسیا و  لبعد  لباقم  دـمآ و  شدوخ  وا  درازگیم و  زاـمن 
و دـندینادرگ ، زاب  لبعد  مارتحا  هب  دـندوب  هتفرگ  اهنآ  زا  هک  ار  هچنآ  ره  دازآ و  تراسا  دـیق  زا  ار  ناـیناوراک  همه  وا و  هاـگنآ  دـناوخزاب .

عماج دجـسم  رد  همه  تفگ : وا  و  دناوخرب ، اهنآ  يارب  ار  هدیـصق  نآ  هک  دندرک  تساوخرد  وا  زا  مق  یلاها  دیـسر و  مق  هب  ات  تفر  لبعد 
ماما ییادها  هّبج  ربخ  دنداد و  ودب  يرایسب  تعلخ  لام و  مدرم  دناوخرب و  ار  هدیصق  تفر و  ربنم  يالاب  دندمآ  درگ  نوچ  دنوش و  عمتجم 

نآ زا  ياهّکت  دنتفگ : تفریذپن ، وا  دشورفب و  اهنآ  هب  رانید  رازه  هب  ار  نآ  هک  دندرک  تساوخرد  وا  زا  و  دیسر ، اهنآ  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر 
دندیـسر و ودب  برع  ناناوج  زا  یهورگ  دش  جراخ  دلب  يدابآ  اتـسور و  زا  نوچ  تفر و  مق  زا  تفریذپن و  وا  دـشورفب و  رانید  رازه  هب  ار 

يو هب  ار  هّبج  هک  درک  تساوخرد  اهنآ  زا  تشگزاب و  مق  هب  لبعد  دندناتس . يو  زا  ار  هّبج 
ج2،ص:68  ، نیدلا لامک  همجرت 

ياهب تشاد ، یهاوخن  هّبج  هب  یـسرتسد  دنتفگ : لبعد  هب  دندومن و  ار  دوخ  خیاشم  ینامرفان  دـندرک و  عانتما  ناناوج  اّما  ( 1 ، ) دننادرگزاب
ودـب ار  نآ  زا  ياهّکت  هک  درک  تساوخرد  دـش ، دـیمون  هّبج  نتفرگ  سپ  زاب  زا  نوچ  تفریذـپن و  وا  و  ورب ، ریگب و  ار  رانید  رازه  ینعی  نآ 

ره نادزد  دید  تشگزاب و  دوخ  نطو  هب  وا  و  دنداد ، يو  هب  دوب  رانید  رازه  هک  ار  نآ  هیقب  ياهب  نآ و  زا  ياهّکت  دنتفریذپ و  اهنآ  دـنهد و 
رازه هد  مهرد و  دص  هب  ار  يرانید  ره  تخورف ، نایعیـش  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هلـص  رانید  دـص  نآ  دـناهدرب و  هدوب  شلزنم  رد  هچ 

«. دش یهاوخ  دنمزاین  نآ  هب  يدوز  هب   » هک دروآ  دای  هب  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  نخس  دروآ و  تسد  هب  مهرد 
هتـسیرگن و وا  رد  دروآ و  يو  نیلاـب  رب  ار  ناـبیبط  دوب ، هدـش  ـالتبم  یتخـس  درد  مشچ  هب  تشاد و  ياـج  شلد  رد  هک  دوب  يزینک  ار  وا  و 

نامگ اّما  درک  میهاوخ  نامرد  مینکیم و  شالت  ار  وا  پچ  مشچ  اّما  تسا  هدـش  هابت  مینک و  نامرد  میناوتیمن  ار  وا  تسار  مشچ  دـنتفگ :
داتفا و نآ  تلیـضف  هّبج و  نآ  دای  هب  سپـس  دومن ، يدیدش  یباتیب  دش و  كانهودنا  اقیمع  تباب  نیا  زا  لبعد  دـبای ، دوبهب  هک  مینکیمن 
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هتـشذگ زا  رتملاس  شنامـشچ  دـش  حبـص  نوچ  تسب و  نآ  اب  ار  وا  نامـشچ  بش  رـس  زا  دیـشک و  زینک  نآ  نامـشچ  رب  ار  هماـج  هّکت  نآ 
مالّسلا هیلع  اضر  ماما  تکرب  هب  ایوگ  دیدرگ و 

ج2،ص:69  ، نیدلا لامک  همجرت 
. تسا هدوبن  ضیرم  الصا 
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یسک نآ  اّما  متسه  رمالا  بحاص  نم  دومرف : دیتسه ؟ رمالا  بحاص  امـش  ایآ  متفگ : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : تلـص  نب  ناّیر  ( 1)
و ینیبیم ، ارم  ندب  فعـض  هک  یلاح  رد  مشاب  وا  هنوگچ  متـسین و  دشاب  هدش  روج  زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس  هدـنکآ  لدـع  زا  ار  نیمز  هک 

نیمز يور  تخرد  نیرتگرزب  هب  ار  شتسد  رگا  هک  یتیاغ  هب  دشاب  دنمورین  دنک و  مایق  ناناوج  رظنم  خویش و  ّنس  رد  هک  تسا  یسک  مئاق 
اب مالّسلا  امهیلع  نامیلس  متاخ  یسوم و  ياصع  دشاپ  ورف  نآ  ياههرخص  دروآرب  دایرف  اههوک  نیب  رگا  دنکرب و  ياج  زا  ار  نآ  دنک  زارد 

لدع زا  ار  نیمز  وا  هطـساو  هب  دنک و  رهاظ  ار  وا  سپـس  دزاس  ناهن  دوخ  رتس  رد  ار  وا  دنوادخ  تسا ، نم  نادنزرف  زا  نیمراهچ  وا  تسوا ،
. دشاب هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس  هدنکآ  داد  و 

ج2،ص:70  ، نیدلا لامک  همجرت 

وا تبیغ  مالّسلا و  هیلع  مهدزاود  ماما  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  تایاور  باب 36 
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مه يدهم  ایآ  هک  منک  شـسرپ  مئاق  زا  متـساوخیم  مدش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  دوخ  يالوم  رب  دـیوگ : ّینـسح  میظعلا  دـبع  ( 1)
دنشک و راظتنا  ار  وا  شتبیغ  رد  دیاب  هک  یسک  تسا  ّيدهم  نامه  ام  مئاق  مساقلا  وبا  يا  دومرف : درک و  نخس  زاغآ  ماما  وا ؟ ریغ  ای  تسوا 

تّوبن هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هک  یـسک  هب  دنگوس  تسا و  نم  نادـنزرف  زا  نیموس  وا  دـنرب و  نامرف  ار  وا  شروهظ  رد 
دنادرگ ینالوط  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب  هدنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  دـینادرگ  صوصخم  تماما  هب  ار  ام  دومرف و  ثوعبم 

کی رد  ار  وا  رما  یلاعت  يادخ  دـشاب و  هدـش  روج  ملظ و  زا  هدـنکآ  هک  نانچمه  دـیامن  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنک و  مایق  نآ  رد  ات 
حالصا بش 

ج2،ص:71  ، نیدلا لامک  همجرت 
تشگرب نوچ  اّما  دروایب  شتآ  ياهلعش  شاهداوناخ  يارب  ات  تفر  وا  دومرف ، حالصا  ار  مالّسلا  هیلع  هَّللا  میلک  یـسوم  رما  هک  نانچ  دیامرف 

. دوب ربمایپ  لوسر و  وا 
. تسا جرف  راظتنا  ام  نایعیش  لامعا  نیرترب  دومرف : سپس 
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لدع زا  رپ  ار  نیمز  هک  یسک  دیشاب  دّمحم  تیب  لها - مئاق  امش  مراودیما  متفگ : مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  دیوگ : ّینسح  میظعلا  دبع  ( 1)
يادـخ رما  هب  مئاق  هکنآ  زج  تسین  ام  زا  کی  چـیه  مساقلا ! وبأ  يا  دومرف : دـشاب . هدـش  روج  ملظ و  زا  هدـنکآ  هک  ناـنچمه  دـیامن  داد  و 

لدع و زا  رپ  ار  نآ  دزاس و  كاپ  راکنا  رفک و  لها  زا  ار  نیمز  وا  طّسوت  هب  یلاعت  يادخ  هک  یمئاق  اّما  تسا ، یهلا  نید  هب  يداه  یلاعت و 
لوسر هینک  مه  مانمه و  وا  و  تسا ، مارح  شمان  ندرب  ناهن و  ناشیا  زا  شصخش  هدیـشوپ و  مدرم  رب  شتدالو  هک  تسا  یـسک  دیامن  داد 
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زا ددرگ و  راوـمه  شیارب  يراوـشد  ره  دوـش و  هدـیچیپ  رد  شیارب  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  تسا و  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ 
نامه نیا  دنیآ و  مهارف  وا  درگ  هب  نیمز  طاقن  نیرترود  زا  ردب  باحصا  دادعت  هب  نت  هدزیس  دصیس و  شباحصا 

ج2،ص:72  ، نیدلا لامک  همجرت 
لها زا  دادـعت  نیا  نوـچ  و  « 1  » ٌریِدَـق ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَـی  اُونوُکَت  اـم  َْنیَأ  دومرف : هک  تسا  یلاـعت  يادـخ  لوق 
يادخ نذا  هب  دش  لماک  دشاب  درم  رازه  هد  زا  ترابع  هک  دقع  نوچ  دزاس و  رهاظ  ار  شرما  یلاعت  يادخ  دـنیآ  مهارف  وا  درگ  هب  صالخا 

. ددرگ دونشخ  یلاعت  يادخ  ات  دشکب  ار  ادخ  نانمشد  دنک و  مایق  یلاعت 
هب نوچ  دنکفایم و  تمحر  شبلق  رد  دومرف : تسا ؟ هدیدرگ  دونـشخ  یلاعت  يادـخ  هک  دـنادیم  هنوگچ  مرورـس  يا  تفگ : میظعلا  دـبع 

. دنازوسب ار  ود  نآ  هدیشک و  نوریب  ار  يّزع  تال و  دیآرد  هنیدم 
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نم و روتسد  وا  روتسد  تسا ، ّیلع  مدنزرف  نم  زا  سپ  ماما  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  دیوگ : فلد  یبأ  نب  رقص  ( 1)
نخـس وا  نخـس  شردـپ و  روتـسد  وا  روتـسد  تسا ، نسح  شدـنزرف  وا  زا  سپ  ماما  تسا و  نم  تعاـط  وا  تعاـط  نم و  نخـس  وا  نخس 

. درک توکس  سپس  دشاب ، شردپ  تعاط  وا  تعاط  شردپ و 
ماما ّقح  هب  مئاق  شدنزرف  نسح  زا  سپ  دومرف : سپـس  تسیرگ و  تّدش  هب  وا  تسیک ؟ نسح  زا  سپ  ماما  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  متفگ :

شدای هکنآ  زا  سپ  وا  اریز  دومرف : دنیوگیم ؟ مئاق  ار  وا  ارچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : تسا ، رظتنم 
______________________________

.148 ةرقبلا : ( 1)
ج2،ص:73  ، نیدلا لامک  همجرت 

دوش و دایز  شتبیغ  ماّیا  اریز  دومرف : دنیوگیم ؟ رظتنم  ار  وا  ارچ  متفگ : دنکیم ، مایق  دنوش  ّدترم  شتماما  هب  نیدقتعم  رثکا  دورب و  نیب  زا 
و دــننک ، ءازهتــسا  ار  شداـی  نارکنم  و  دــننک ، شراـکنا  ناکاّکــش  دنــشاب و  شماـیق  راـظتنا  رد  ناــصلخم  ددرگ و  ینــالوط  شتّدــم 

. دنبای تاجن  نآ  رد  ناگدنوشمیلست  و  دنوش ، كاله  تبیغ  رد  ناگدننکباتش  و  دنیوگ ، غورد  شروهظ  تقو  ناگدننکنییعت 

وا تبیغ  مالّسلا و  هیلع  مهدزاود  ماما  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  تایاور  باب 37 
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وت مساقلا ! وبا  يا  وت  رب  ابحرم  دومرف : دـید  ارم  نوچ  مدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  دوخ  يالوم  رب  دـیوگ : ّینـسح  میظعلا  دـبع  ( 1)
: دیوگ یتسه ، ام  یقیقح  تسود 

ار یلاعت  يادخ  هکنآ  ات  مشاب  راوتسا  نآ  رب  دوب  هدیدنسپ  رگا  مرادب ، هضرع  امش  رب  ار  دوخ  نید  مهاوخیم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ :
يا دومرف : منک . تاقالم 

ج2،ص:74  ، نیدلا لامک  همجرت 
لاطبا و ّدح  تسا : جراخ  ّدح  ود  زا  تسین و  وا  دننام  يزیچ  تسا و  دحاو  یلاعت  يادـخ  هک  مدـقتعم  نم  متفگ : ( 1 ، ) وگزاب مساقلا ! وبأ 

ضارعا هدننیرفآ  اهتروص و  هدننکریوصت  ماسجا و  هدنروآ  دیدپ  وا  هکلب  تسین ، رهوج  ضرع و  تروص و  مسج و  وا  هکنیا  و  هیبشت ، ّدح 
، تسوا لوسر  هدـنب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هکنیا  و  تسا ، يزیچ  ره  هدـنروآ  دـیدپ  لعاج و  کلام و  ّبر و  رهاوج و  و 
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ینیئآ تمایق  زور  ات  نآ  زا  سپ  تساهنیئآ و  هدننکمتخ  وا  نیئآ  دوب و  دـهاوخن  يربمایپ  تمایق  زور  ات  وا  زا  سپ  و  تسا ، ناربمایپ  متاخ 
. دوب دهاوخن 

نب ّیلع  دعب  نیـسح و  دـعب  نسح و  سپـس  تسا  بلاط  یبأ  نب - ّیلع  نینمؤملا  ریما  رما  ّیلو  هفیلخ و  ماما و  وا  زا  سپ  هک  مدـقتعم  نم  و 
يا ییوت  دعب  ّیلع و  نب  دّمحم  دعب  یسوم و  نب  ّیلع  دعب  رفعج و  نب  یسوم  دعب  دّمحم و  نب  رفعج  دعب  ّیلع و  نب  دّمحم  دعب  نیـسحلا و 

! نم يالوم  يا  متفگ : دنشاب ؟ هنوگچ  وا  نیشناج  اب  مدرم  تسا و  نسح  مدنزرف  نم  زا  سپ  و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  نم ، يالوم 
؟ تسا هنوگچ  نآ 

ملظ و زا  رپ  هک  نانچمه  دیامن  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  مایق  هکنآ  ات  دشابن  اور  وا  مان  رکذ  دننیبیمن و  ار  وا  صخـش  اریز  دومرف :
: متفگ دیوگ : دشاب . هدش  روج 

ج2،ص:75  ، نیدلا لامک  همجرت 
تیصعم ناشیا  تیصعم  ادخ و  تعاط  ناشیا  تعاط  ادخ و  نمشد  ناشیا  نمشد  ادخ و  تسود  نانآ  تسود  مدقتعم  و  ( 1  ) منکیم رارقا 

دـیآیم و تمایق  تسا و  ّقح  نازیم  طارـص و  تسا و  ّقح  ران  ّتنج و  تسا و  ّقح  ربق  لاؤس  تسا و  ّقح  جارعم  هک  مدـقتعم  تسادـخ و 
هزور و ةاکز و  زامن و  تیالو  زا  دعب  هبجاو  ضیارف  هک  مدقتعم  دیامرفیم و  ثوعبم  ار  روبق  باحصا  یلاعت  يادخ  تسین و  نآ  رد  یّکش 

. تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  ّجح و 
نآ رب  سپ  تسا ، هدیدنـسپ  شناگدنب  يارب  ار  نآ  هک  تسادخ  نید  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  مساقلا ! وبا  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما 

. درادب راوتسا  ترخآ  ایند و  تایح  رد  تباث  لوق  هب  ار  وت  دنوادخ  شاب  تباث 

-2

بحاص هک  یماگنه  تشون : نم  هب  مدومن ، شسرپ  جرف  زا  نآ  رد  متشون و  ياهمان  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  دیوگ : رایزهم  نب  ّیلع  ( 2)
. دیشاب جرف  رظتنم  درک  تبیغ  ناراکمتس  يارس  زا  امش 

-3

زا نآ  رد  و  متشون ، ياهمان  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  دیوگ : دایز  نب  دّمحم  نب  ّیلع  ( 3)
ج2،ص:76  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دیشاب جرف  راظتنا  رد  درک  تبیغ  ناراکمتس  يارس  زا  امش  بحاص  هک  یماگنه  تشون : نم  هب  مدومن ، شسرپ  جرف 

-4

کی اب  میتسـشن و  میدمآ و  دورف  هلابز  يداو  رد  میدوب و  هّکم  هار  رد  حون  نب  بّویا  حون و  نم و  دیوگ : سراف  نب  دّمحم  نب  میهاربا  ( 1)
نیا زا  متـشون و  ياهمان  لاـسما  تفگ : حون  نب  بّویا  دوب ، اـم  زا  تماـما  رما  يرود  هناـمز و  عاـضوا  زا  نخـس  میدرکیم ، تبحـص  رگید 

. دیشاب جرف  رظتنم  دوخ  ياهاپ  ریز  زا  دش  هتشادرب  امش  نایم  زا  امش  ماما  نوچ  تشون : نم  هب  مدومن ، شسرپ  بلطم 

-5

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دیوگ : ّيرفعج  مساق  نب  دواد  ( 2)
؟ هچ يارب  موش  امـش  يادف  متفگ : دوب ؟ دیهاوخ  هنوگچ  نم  نیـشناج  زا  سپ  نیـشناج  اب  امـش  تسا و  نسح  مدنزرف  نم  زا  سپ  نیـشناج 
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: دومرف مینک ؟ دای  ار  وا  هنوگچ  سپ  متفگ : دشابن ، اور  امش  رب  وا  مان  يارب  دینیبیمن و  ار  وا  صخش  امش  اریز  دومرف :
. مالّسلا هیلع  دّمحم  لآ  ۀّجح  دیئوگب :

ج2،ص:77  ، نیدلا لامک  همجرت 

-6

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دیوگ : بّویا  نب  دّمحم  نب  قاحسا  ( 1)
. تسا هدشن  ّدلوتم  زونه  دنیوگیم : مدرم  هک  تسا  یسک  رمالا  بحاص 

-7

. تسا هدرک  تیاور  ام  يارب  زین  قاحسا  نب  میهاربا  نب  دّمحم  ار  قوف  ثیدح  ( 2)

-8

زا تماما  رما  زا  دنتشون و  همان  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  نایعیـش  تشذگرد  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  نوچ  دیوگ : راّفغلا  دبع  نب  ّیلع  ( 3)
یلاعت يادـخ  دوش ، لزان  نم  رب  یلاعت  يادـخ  ریدـقت  نوچ  تسا و  نم  اب  متایح  دـیق  رد  نم  اـت  رما  نآ  تشون : وا  دـندرک و  شـسرپ  يو 

؟ درک دیهاوخ  هچ  نم  نیشناج  زا  سپ  نیشناج  اب  امش  دروایب و  ارم  نیشناج 

-9

نم هب  لّکوتم  نابرد  مریگب ، يربخ  وا  زا  ات  مدـمآ  درب  ار  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  اـم  ياـقآ  لّـکوتم  نوچ  دـیوگ : فلد  وبا  نب  رقـص  ( 4)
وا دزن  هب  ارم  هک  درک  رما  تسیرگن و 

ج2،ص:78  ، نیدلا لامک  همجرت 
ورف هشیدنا  هب  ارم  روما  نیا  دیوگ : رقص  نیشنب ، تفگ : تسا ، ریخ  داتسا ! ای  متفگ : يراد ؟ يراک  هچ  رقـص ! يا  تفگ : وا  دندرب و  دنرب و 

؟ ياهدـمآ هچ  يارب  و  يراد ؟ راک  هچ  تفگ : سپـس  درک ، رود  دوخ  زا  ار  مدرم  دـیوگ : مدرک ، اطخ  ندـمآ  نیا  رد  متفگ : دوخ  اـب  درب و 
: تفگ تسا ، نینمؤملا  ریما  نم  يالوم  تسیک ؟ نم  يـالوم  متفگ : یـسرپب ؟ تیـالوم  ربخ  زا  ياهدـمآ  دـیاش  تفگ : يربخ ، يارب  متفگ :

: متفگ ماهدیقع ، مه  وت  اب  نم  هک  سرتن  نم  زا  تسا ، ّقح  وت  يالوم  هک  شاب  شوماخ 
هب تفر  وا  نوـچ  متـسشن و  دـیوگ : دورب ، ناـسر  ماـیپ  اـت  نیـشنب  تفگ : يرآ ، متفگ : ینیبـب ؟ ار  وا  يراد  تسود  اـیآ  تفگ : هَّلل ، دـمحلا 
نآ هب  ارم  وا  راذگب ، اهنت  ار  اهنآ  تسا و  ینادنز  اجنآ  يولع  درم  نآ  هک  ربب  ییارس  نامه  هب  ار  وا  ریگب و  ار  رقـص  تسد  تفگ : شمالغ 

رارق هدش  رفح  يربق  وا  لباقم  رد  هتـسشن و  يریـصح  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  مدـید  هاگانب  مدـش و  دراو  درک و  هراشا  یقاتا  هب  درب و  ارس 
هب هچ  يارب  رقص ! يا  دومرف : سپس  متسشن  زین  نم  منیشنب و  هک  داد  نامرف  سپس  تفگ ، خساپ  ارم  مالس  وا  مدرک و  مالـس  دیوگ : تشاد ،

درک و هاگن  نم  هب  وا  متسیرگ و  متسیرگن و  ربق  نآ  هب  هاگنآ  دیوگ : مریگب ، يربخ  امش  زا  ات  ماهدمآ  مرورس ! يا  متفگ : يدمآ ؟ اجنیا 
ج2،ص:79  ، نیدلا لامک  همجرت 

هک تسا  یثیدح  مرورس  يا  متفگ : سپس  هَّللا ، دمحلا  متفگ : دیـسر ، دهاوخن  ام  هب  زگره  اهنآ  يدب  هک  روخم ! مغ  رقـص ! يا  ( 1 : ) تفگ
وا مالک  نیا  يانعم  متفگ : تسا ؟ یثیدـح  هچ  نآ  دومرف : ممهفیمن ، ار  نآ  يانعم  هدـش و  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا 

؟ درک دنهاوخ  ینمشد  امش  اب  هک  دینکن  ینمشد  ماّیا  اب  تسیچ :
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ریما مان  هبنـش  کی  و  تسادخ ، لوسر  مان  هبنـش  تساپرب ، نیمز  نامـسآ و  هک  تسام  هطـساو  هب  میتسه و  ام  ماّیا  زا  دوصقم  يرآ ، دومرف :
ماما مظاک و  ماما  مان  هبنشراهچ  و  قداص ، ماما  رقاب و  ماما  داجس و  ماما  مان  هبنش  هس  و  نیـسح ، ماما  نسح و  ماما  مان  هبنـشود  و  نینمؤملا ،
تسا یسک  وا  دنیآ و  وا  درگ  هب  ناهاوخ  ّقح  هک  مدنزرف  دنزرف  مان  هعمج  و  نسح ، مدنزرف  مان  هبنـشجنپ  و  تسا ، نم  داوج و  ماما  اضر و 

هک دینکن  ینمـشد  اهنآ  اب  ایند  رد  تسا و  ماّیا »  » يانعم نیا  دشاب ، هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دیامن  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک 
. متسین نمیا  وت  رب  هک  ورب  نک و  عادو  دومرف : سپس  دوب ، دنهاوخ  امش  نمشد  ترخآ  رد  اهنآ 

-10

ماما دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دیوگ : فلد  وبا  نب  رقص  ( 2)
ج2،ص:80  ، نیدلا لامک  همجرت 

ملظ و زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس  هدـنکآ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  یـسک  مئاق  شدـنزرف  نسح  زا  سپ  تسا و  نسح  مدـنزرف  نم  زا  سپ 
. دشاب هدش  روج 

وا تبیغ  مالّسلا و  هیلع  مهدزاود  ماما  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  ّيرکسع  ماما  تایاور  باب 38 

-1

هراشا

نخس زاغآ  وا  منک  شسرپ  يو  زا  سپ  نیشناج  زا  متـساوخیم  مدش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  ماما  رب  دیوگ : قاحـسا  نب  دمحا  ( 1)
زین تمایق  زور  ات  تسا و  هتـشاذگن  تّجح  زا  یلاخ  ار  نیمز  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  یلاعت  يادخ  قاحـسا  نب  دمحا  يا  دومرف : درک و 

تاکرب دتسرفیم و  ناراب  هک  تسوا  رطاخ  هب  دنکیم و  عفد  نیمز  لها  زا  ار  الب  هک  تسوا  هطـساو  هب  تشاذگ ، دهاوخن  تّجح  زا  یلاخ 
. دروآیم نوریب  ار  نیمز 

؟ تسیک امش  زا  سپ  نیشناج  ماما و  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ : دیوگ :
ج2،ص:81  ، نیدلا لامک  همجرت 

هام دننام  شتروص  هک  دوب  هلاس  هس  یکدوک  شاهناش  رب  هک  یلاح  رد  تشگرب  سپس  دش و  هناخ  لخاد  تساخرب و  ناباتش  ترـضح  ( 1)
وت هب  ار  مدـنزرف  نیا  يدوـبن  یمارگ  وا  ياـهتّجح  یلاـعت و  يادـخ  دزن  رگا  قاحـسا  نـب  دـمحا  يا  دوـمرف : دیـشخردیم ، هدراـهچ  بـش 

نانچمه دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  تسا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هینکمه  مانمه و  وا  مدومنیمن ،
. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک 

تاجن نآ  رد  سک  چیه  هک  تشاد  دـهاوخ  ینالوط  یتبیغ  وا  تسا ، نینرقلا  وذ  رـضخ و  لثم  تّما  نیا  رد  وا  لثم  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا 
. دزاس ّقفوم  جرف  لیجعت  هب  ءاعد  رد  درادب و  تباث  تماما  هب  داقتعا  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  یسک  رگم  دباییمن 

نخس هب  حیصف  یبرع  نابز  هب  كدوک  نآ  دوش ؟ نئمطم  نادب  مبلق  هک  تسه  ياهناشن  ایآ  نم  يالوم  يا  متفگ : دیوگ : قاحسا  نب  دمحا 
: دومرف دمآرد و 

هئادعأ نم  مقتنملا  هضرأ و  یف  هَّللا  ۀّیقب  انأ 
هب زور  نآ  يادرف  مدمآ و  نوریب  مّرخ  داش و  نم  دیوگ : قاحسا  نب  دمحا  نکم ! هناشن  يوجتسج  هدهاشم  زا  سپ  قاحسا ! نب  دمحا  يا  ، 

دزن
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ج2،ص:82  ، نیدلا لامک  همجرت 
، تسا رایـسب  دـیداهن  نم  رب  هک  یتـّنم  هطـساو  هب  نم  يداـش  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  ( 1 : ) متفگ متـشگزاب و  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  ماما 
وا تبیغ  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : ینالوط ، تبیغ  دمحا ! يا  دومرف : تسیچ ؟ دراد  نینرقلا  وذ  رـضخ و  زا  هک  یتّنـس  نآ  دیئامرفب 
هک یـسک  رگم  دنامن  یقاب  دندرگزاب و  وا  هب  نیدقتعم  رثکا  هک  یتیاغ  هب  ات  تسا  نینچ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : دـیماجنا ؟ دـهاوخ  لوط  هب 

. دشاب هدرک  دّیؤم  دوخ  بناج  زا  یحور  اب  هتشاگن و  شلد  رد  ار  نامیا  هتفرگ و  وا  زا  ار  ام  تیالو  نامیپ  دهع و  یلاعت  يادخ 
ناهنپ ریگب و  مدرک  اطع  وت  هب  هچنآ  تسا ، راگدرورپ  بیغ  زا  یبیغ  یبوبر و  ّرس  زا  يّرـس  یهلا و  رما  زا  يرما  نیا  قاحـسا ! نب  دمحا  يا 

. یشاب نیّیّلع  رد  ام  اب  ادرف  ات  شاب  نیرکاش  زا  نک و 
نآ زین  وا  مدرک ، شسرپ  يو  زا  متفای و  وا  ّطخ  هب  ار  نآ  مدینـش  قاّرو  هَّللا  دبع  نب  یلع  زا  طقف  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : باتک  نیا  فّنـصم 

. دومن تیاور  مدرک  رکذ  هک  نانچمه  قاحسا  نبا  دمحا  زا  هَّللا  دبع  نب  دعس  زا  ار 
ج2،ص:83  ، نیدلا لامک  همجرت 

مالّسلا هیلع  رضخ  هراب  رد  یتایاور 

هراشا

«1»

-1

یتّجح ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  دوب  یحلاص  هدنب  نینرقلا  وذ  هک  ماهدناوخ  ینامسآ  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  دیوگ : نامیلـس  نب  هَّللا  دبع  ( 1)
ار تایح  بآ  همـشچ  وا  يارب  داد ، یببـس  ودـب  يزیچ  ره  زا  داد و  تردـق  نیمز  رد  ار  وا  دـنوادخ  دوبن ، ربمایپ  وا  اّما  داد ، رارق  شدابع  رب 
ات تفر  نوریب  تایح  بآ  يوجتـسج  رد  وا  و  دونـشب ، ار  ینامـسآ  هحیـص  هکنآ  ات  دریمیمن  دشونب  نآ  زا  هک  ره  دنتفگ  دندرک و  فصو 
هب دوب و  رتبوبحم  وا  دزن  مدرم  همه  زا  دوب و  وا  نارای  شیپاشیپ  رد  رضخ  دوب و  همشچ  تصش  دصیس و  نآ  رد  هک  دیسر  ییاج  هب  هکنآ 
نآ زا  یکی  رد  ار  دوخ  یهام  روش  کی  ره  تفگ  اهنآ  هب  داد و  یهاـم  روش  کـی  زین  وا  ناراـی  زا  کـی  ره  هب  داد و  یهاـم  روش  کـی  وا 

ناباتش دش و  هدنز  درب ، ورف  همشچ  نآ  رد  ار  دوخ  یهام  نوچ  تفر و  اههمشچ  نآ  زا  یکی  رس  رب  مالّسلا  هیلع  رضخ  دیئوشب و  اههمـشچ 
ورف ار  دوخ  هماج  تسا  هتفای  تسد  تایح  بآ  هب  هک  تسناد  دید  نانچ  رضخ  نوچ  درک و  تکرح 

______________________________

. مالّسلا هیلع  يرکسعلا  دّمحم  یبا  رابخا  باب  نیب  ادارطتسا  هدعب  يذلا  لصفلا و  اذه  فنصملا  رکذ  ( 1)
ج2،ص:84  ، نیدلا لامک  همجرت 

زین ار  دوخ  یهام  دنتشگزاب و  نینرقلا  وذ  دزن  هب  نانآ  یمامت  سپ  دیشونیم ، نآ  زا  دروخیم و  هطوغ  نآ  رد  داتفا و  بآ  رد  و  ( 1  ) دنکفا
نآ زا  ایآ  تفگ : ودب  تفگ ، زاب  ناتساد  وا  دیـسرپ و  ارجام  زا  نینرقلا  وذ  دوبن ، يو  هارمه  هب  یهام  دمآزاب و  رـضخ  اّما  دنتـشاد  هارمه  هب 

ناگدـید زا  ییاپیم و  ایند  نیا  رد  هک  وت  رب  داـب  هدژم  ياهدـشهدیرفآ ، نآ  يارب  ینآ و  بحاـص  وت  تفگ : يرآ ، تفگ : يدیـشون ؟ بآ 
. دوش روص  خفن  هکنآ  ات  یناهن 
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هراشا

دمآ نوریب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  يزور  هنیدم  رد  دومرف  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارگید  نارمح و  نب  ةزمح  ( 2)
يارب وت  هودـنا  رفعج  اـبا  يا  تفگ : دـمآ و  شیپ  يدرم  هاـگان  هب  درک ، هیکت  هنیدـم  ياـهراوید  زا  یکی  رب  كانـشیدنا  دـش و  كاـنمغ  و 

تـسا و قداـص  ياهدـعو  هـک  تـسا  ترخآ  رب  رگا  دـنکرتشم و  نآ  رد  رجاـف  ّرب و  تـسا و  رـضاح  یقزر  هـک  تساـیند  رب  رگا  تـسیچ ؟
درم نآ  تسا . ریبز  نبا  هنتف  رب  نم  هودـنا  تسین ، نیا  رب  نم  هودـنا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  وـبا  دـنکیم . مکح  نآ  رد  اـناوت  یهاـشداپ 

ار وا  ادخ  دنک و  لّکوت  ادخ  رب  هک  ياهدید  ار  يدحا  هکنآ  ای  دهدن ؟ تاجن  ار  وا  ادخ  دسرتب و  ادخ  زا  هک  ياهدید  ار  يدـحا  ایآ  تفگ :
دنکن و تیافک 

ج2،ص:85  ، نیدلا لامک  همجرت 
تفرگ و دوخ  هار  درم  نآ  سپـس  ریخ ، دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  دهدن ؟ هانپ  ار  وا  ادخ  درب و  هانپ  ادخ  هب  هک  ياهدـید  ار  يدـحا  ایآ 

؟ دوب هک  درم  نیا  دنتفگ : تفر ،
. دوب رضخ  وا  دومرف : مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا 

: دیوگ هنع  هَّللا  یضر  باتک  نیا  فّنصم 

. تسا هداتفا  قاّفتا  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  يارب  ارجام  نیا  هک  هدمآ  رگید  يربخ  رد  اّما  تسا ، هدش  دراو  نینچ  ثیدح  نیا 
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زا هفوک  تفای ، تافو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  يزور  دیوگ : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یباحص  ناوفـص  نب  دیـسا  ( 1)
يدرم دـنداتفا و  تشهد  هب  دوـب  هتفر  اـیند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  يزور  دـننامب  مدرم  دـمآرد و  هزرل  هب  هیرگ  هلاـن و 

دوب نآ  رد  نینمؤملا  ریما  هک  ياهناخ  رد  رب  هکنآ  ات  دـش ، هدـیرب  تّوبن  تفالخ  زورما  تفگیم : دـمآ و  نایوگ  هَّلل  انا  ناباتـش و  نایرگ و 
همه زا  نیقی  رد  رتصلخم و  همه  زا  نامیا  رد  يدوب و  ناملـسم  نیلّوا  مالـسا  رد  وت  دنک  تمحر  ارت  ادـخ  نسحلا ! وبا  يا  تفگ : داتـسیا و 

رتشیب و همه  زا  وت  جنر  يدوب ؛ همه  زا  رتناسرت  یلاعت  يادخ  زا  رتراوتسا و 
ج2،ص:86  ، نیدلا لامک  همجرت 

قباوـس ثیح  زا  اـهنآ و  لـضفا  بقاـنم  ثیح  زا  دوـب ؛ رتـشیب  هـمه  زا  باحـصا  رب  وـت  تـّینما  و  ( 1  ) رتـنوزفا همه  زا  ربماـیپ  رب  وـت  طاـیتحا 
رادرک توکـس و  قـطن و  يربـهر و  رد  رتـکیدزن و  ادـخ  لوـسر  هب  همه  زا  يدوـب ؛ اـهنآ  نیرتـعیفر  هجرد  ماـقم و  رد  اـهنآ و  نیرتـیمارگ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  رد  اـهنآ  نیرتیمارگ  قیـالخ و  نیرتفیرـش  فرـش  تلزنم و  رد  يدوب ؛ وا  هب  مدرم  نیرتهیبش 
زا نوچ  يدوب و  دـنمورین  وت  دـندشیم  ناوتان  وا  باحـصا  هک  هاـگنآ  دـهد ، ریخ  يازج  نیملـسم  شلوسر و  مالـسا و  زا  ارت  ادـخ  يدوب ؛

دندرکیم يدصق  باحـصا  هک  هاگنآ  يدرکیم و  مایق  وت  دندشیم  تسـس  هک  یماگنه  یتساخیمرب و  هزرابم  هب  وت  دنتـسشنیم  فعض 
عزانم و الب  نیشناج  وت  ناقـساف  هنیک  نادوسح و  دمآ  دب  نارفاک و  مشخ  ناقفانم و  مغر  هب  هک  اّقح  يدوب ، مزالم  ادخ  لوسر  شور  رب  وت 

. يدوب ادخ  لوسر  دننامیب 
هک هاگنآ  یتشذگ  ادخ  رون  هب  دندنام و  ورف  اهنآ  هک  هاگنآ  يدـمآرد  نخـس  هب  دـندرک و  یتسـس  اهنآ  هک  هاگنآ  یتساخرب  رما  نیدـب  وت 
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همه زا  تمـالک  رتـنوزف و  همه  زا  تـیورین  رتورف و  هـمه  زا  تیادـص  دـندشیم . تیادـه  دـندرکیم  يوریپ  وـت  زا  رگا  دنداتـسیا و  اـهنآ 
رتوکین همه  زا  ترادرک  رتمکحم و  همه  زا  تنیقی  رتعاجش و  همه  زا  تلد  رتشیب و  همه  زا  تیأر  رتتسرد و  همه  زا  تراتفگ  رتهاتوک و 

همه زا  روما  هب  و 
ج2،ص:87  ، نیدلا لامک  همجرت 

. يدوب رتاناد 
ینیگنـس ياهراب  يدوب و  نابرهم  يردپ  اهنآ  رب  دندمآ  رد  وت  یتسرپرـس  هب  نانمؤم  نوچ  يدوب و  اوشیپ  نید  يارب  وت  دنگوس  ادخ  هب  ( 1)

يدرک و طبض  دنتـشاذگاو  هک  ار  هچنآ  يدومن و  ظفح  دندرک  عیاض  نانآ  هک  ار  هچنآ  یتفرگ و  شود  رب  دندوب  ناوتان  شلمح  زا  هک  ار 
اهنآ نوچ  يدومن و  ییابیکـش  دندرک  یباتیب  نوچ  يدمآ و  زارف  هب  دـندش  باتیب  نوچ  یتسب و  رمک  رب  تّمه  نماد  دـندش  راوخ  نوچ 

. دندیسر دنتشادن  نامگ  هچ  نادب  وت  هطساو  هب  يدش و  لصاو  دصقم  هب  وت  دندرک  فّلخت 
يدـش و هدـیرفآ  نآ  تامعن  رب  وت  دـنگوس ، ادـخ  هب  يدوب ؛ یمّرخ  يزبسرـس و  تمحر و  ناراب  نانمؤم  رب  لزاـن و  یباذـع  نارفاـک  رب  وت 
فیعض و تتریصب  فرحنم و  تلد  دشن و  دنک  وت  تّجح  يدرب ؛ دوخ  اب  ار  نآ  لئاضف  يدروآ و  تسد  هب  ار  نآ  قباوس  يدیسر و  اهنادب 

. دیدرگن ناساره  تسفن 
نت اب  دوب : هدومرف  ربمایپ  هک  يدوب  ناـنچ  وت  دزاـسیمن و  لـیاز  ار  نآ  اـهنافوط  دـنابنجیمن و  ار  نآ  اهدابدـنت  هک  يدوب  یهوک  دـننام  وت 

رد يدوب ، میظع  یلاعت  يادخ  دزن  رد  نتورف و  دوخ  شیپ  رد  يدوب ، دنمورین  یلاعت  يادخ  رما  رد  فیعض 
ج2،ص:88  ، نیدلا لامک  همجرت 

سک چـیه  دـنک و  دراو  ینعط  وت  رب  تسناوت  یمن - تفاـییمن و  یبـیع  وت  رد  سک  چـیه  ( 1 ، ) يدوب لـیلج  نینمؤـم  دزن  گرزب و  نیمز 
دزن زیزع  دنمورین و  یناتـسب و  ملاظ  زا  ار  وا  ّقح  هکنآ  ات  دوب  زیزع  دنمورین و  وت  دزن  راوخ  ناوتان و  تشادـن ، وت  رب  يذوفن  وت و  رد  یعمط 

قدـص و ّقح و  وت  نأش  دـندوب ، ربارب  وت  دزن  تلادـع  يارجا  رد  هناگیب  شیوخ و  یناتـسزاب و  وا  زا  ار  ّقح  هکنآ  ات  دوب  راوخ  ناوتاـن و  وت 
، يدومن ناـسآ  ار  یتخـس  راومه و  ار  هار  دوب ، رادرک  رد  مزع  ملع و  وت  يأر  مزح و  ملح و  وت  رما  متح و  مکح و  وـت  لوـق  دوـب و  ارادـم 

وت هطـساوب  نامیا  دنتـشاد و  شوخان  نارفاک  هچ  رگ  دـیدرگ  راکـشآ  ادـخ  رما  تفرگ و  لادـتعا  وت  هطـساوب  نید  يدـناشنورف و  ار  شتآ 
زا وت  سپ  يدنکفا ، بعت  یتخـس و  هب  ار  دوخ  زا  سپ  ناگدنیآ  یتفرگ و  تقبـس  رایـسب  دیدرگ ، راوتـسا  نانمؤم  مالـسا و  دش و  دـنمورین 

يادـخ ياـضق  هب  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تسا  هتفوک  مه  رد  ار  مدرم  وت  متاـم  تسا و  گرزب  اهنامـسآ  رد  وت  تبیـصم  يرترب و  هیرگ 
. دنوشن راوگوس  وت  نتفر  دننامب  زگره  ناناملسم  دنگوس  ادخ  هب  میراذگیماو و  ودب  ار  وا  رما  میدونشخ و  یلاعت 

ج2،ص:89  ، نیدلا لامک  همجرت 
وت رجا  زا  ار  ام  دـنک و  قحلم  شربمایپ  هب  ارت  دـنوادخ  سپ  يدوب ، مشخ  یتخـس و  نارفاک  رب  راوتـسا و  يژد  هاـنپ و  ناـنمؤم  يارب  وت  ( 1)

یّلص ادخ  لوسر  باحصا  تسیرگ و  دیـسر و  نایاپ  هب  شمالک  هکنآ  ات  دندش  شوماخ  مدرم  و  دنکن . هارمگ  وت  زا  سپ  دزاسن و  مورحم 
. دنتفاین ار  وا  اّما  دندمآرد  وا  يوجتسج  هب  سپس  دنایرگ ، ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
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: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ  لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسح  ( 2)
ار شزاوآ  دنکیم و  مالـس  دیآیم و  ام  دزن  وا  درم و  دهاوخن  روص  خـفن  ات  تسا و  هدـنز  وا  دیـشون و  تایح  بآ  زا  مالّـسلا  هیلع  رـضخ 

همه وا  دـنک و  مالـس  وا  رب  یتسیاب  دـنک  دای  ار  وا  هک  ره  دوشیم و  رـضاح  دوش  دای  هک  اج  ره  وا  مینیبیمن و  ار  شـصخش  اّما  میونـشیم 
دیوگیم نیمآ  نینمؤم  ياعد  رب  دنکیم و  فوقو  هفرع  نابایب  رد  دروآیم و  اج  هب  ار  کسانم  همه  دوشیم و  رضاح  ّجح  مسوم  رد  هلاس 
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. دزاس عفترم  وا  تلصو  اب  ار  شیئاهنت  تبرغ و  دنک و  لیدبت  سنا  هب  شتبیغ  نارود  رد  ار  ام  مئاق  یئاهنت  وا  هطساوب  دنوادخ  و 
ج2،ص:90  ، نیدلا لامک  همجرت 
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دومرف تلحر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر - نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـیوگ : لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسح  زاـب  و  ( 1)
رد مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دندوب و  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  ّیلع و  هک  ياهناخ  رد  رب  دمآ و  رـضخ 

: تفگ داتسیا و  دوب  نفک  رد  اجنآ 
دّمحم تیب  لها  ای  مکیلع  مالّسلا 

ینیـشناج ياهتفر  تسد  زا  ره  يارب  ار  ادخ  درک ، دـیهاوخ  تفایرد  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  شاداپ  امـش  دـشچیم و  ار  گرم  یـسفن  ره  ! 
دوخ يارب  زا  دیئامن و  دامتعا  وا  هب  دینک و  لّکوت  وا  رب  سپ  تسا ، یناربج  ياهدشتوف  ره  يارب  تسا و  یتیلست  یتبیصم  ره  يارب  تسا و 

. تسا هدمآ  ناتربمایپ  تیلست  يارب  هک  تسا  رضخ  مردارب  نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  منکیم . رافغتسا  یلاعت  يادخ  زا  امش  و 
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هب داتسیا و  هناخ  رد  تشپ  دمآ و  یصخش  دومرف ، تلحر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ( 2)
نامه نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  سپ  دـندیدیمن . ار  وا  اّما  دندینـشیم  ار  وا  مـالک  تیبلا  لـها  تفگ و  تیلـست  ناـشیا 

. دیوگ تیلست  ار  ناتربمایپ  تلحر  ات  تسا  هدمآ  تسا  مالّسلا  هیلع  رضخ 
ج2،ص:91  ، نیدلا لامک  همجرت 

نیمز رب  اریز  دنمان  رضخ  ار  وا  دنیوگیم و  زین  ادعج  نورضخ و  ودب  تسا و  مالّـسلا  هیلع  مدآ  دنزرف  لیباق  دنزرف  هیورـضخ  رـضخ ، مان  و 
و تسا . رتینالوط  ناـگدازیمدآ  همه  زا  وا  رمع  دـندیمان و  رـضخ  ار  وا  ببـس  نیدـب  دـیدرگ و  مّرخ  رـضخ و  نیمز  نآ  تسـشن و  يدـیپس 

دنـس اب  ار  نآ  ربخ  نم  تسا و  حون  دنزرف  ماس  دنزرف  ذشخفرا  دنزرف  رماع  دنزرف  ناکلم  دنزرف  لخ ] ایلات   ] ایلب وا  مان  هک  تسا  نآ  حیحص 
. ماهدروآ عئارّشلا  للع  باتک  رد 
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: دیامرفیم نآ  رخآ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  ینالوط  یثیدح  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  ( 1)
ار وا  اّما  دندینشیم  ار  شیادص  هک  دمآ  یصخش  دندمآ  وا  تیلـست  يارب  دومرف و  تلحر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ 

: تفگ دندیدیمن و 
. هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّسلا 

تسا و یتیلـست  یتبیـصم  ره  يارب  ار  ادخ  درک ، دیهاوخ  تفایرد  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  ياهـشاداپ  امـش  دشچیم و  ار  گرم  یـسفن  ره 
هک دیـشاب  راودیما  وا  هب  دینک و  دامتعا  دـنوادخ  هب  سپ  تسا  یناربج  ياهدـشتوف  ره  يارب  تسا و  ینیـشناج  ياهتفر  تسد  زا  ره  يارب 

مورحم باوث  زا  هک  تسا  یسک  هدز  تبیصم 
ج2،ص:92  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دشاب
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هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّسلا  و 
. تسا مالّسلا  هیلع  رضخ  نامه  نیا  تسیک ؟ صخش  نیا  هک  دینادیم  ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ّیلع  . 

: دیوگ هنع  هَّللا  یضر  باتک  نیا  فّنصم 

دننک دای  ار  وا  هاگ  ره  تسا و  ناگدید  زا  بیاغ  هدنز و  وا  هک  دندقتعم  دناهتفریذپ و  ار  مالّسلا  هیلع  رـضخ  ثیدح  ام  نیفلاخم  رتشیب  ( 1)
ار وا  رمع  لوط  مالّسلا و  هیلع  مئاق  اّما  دنرامشیمن ، ناشلوقع  فالخ  ار  وا  ثیدح  دننکیمن و  راکنا  ار  وا  رمع  لوط  دوش و  یم - رـضاح 
ات ار  نوعلم  سیلبا  درادب و  هدنز  روص  خفن  ات  ار  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  دناوتیم  دنوادخ  تردق  اهنآ  داقتعا  هب  دـننکیم و  راکنا  شتبیغ  رد 

هدـنز ینالوط  یتّدـم  ات  شتبیغ  نارود  رد  شناگدـنب و  نایم  رد  ار  ادـخ  تّجح  دـناوتیمن  اـّما  دراد ، هاـگن  هدـنز  شتبیغ  رد  تماـیق  زور 
مّلس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  وا  لوسر  یلاعت و  يادخ  هیحان  زا  وا  تبیغ  بسن و  مان و  وا و  هراب  رد  هحیحص  رابخا  هکنآ  دوجو  اب  درادب ،

. تسا هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  هّمئا 
ج2،ص:93  ، نیدلا لامک  همجرت 

نینرقلا وذ  ثیداحا 

-1

تشاد تسود  ار  ادخ  هک  دوب  ياهتسیاش  هدنب  وا  یلو  دوبن  ربمایپ  نینرقلا  وذ  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریصب  وبا  ( 1)
نامرف یهلا  ياوقت  هب  ار  شموق  دومن ، یهاوخ  ریخ  وا  يارب  زین  دنوادخ  درک و  یهاوخریخ  ادخ  يارب  تشاد ، تسود  ار  وا  زین  دـنوادخ  و 

رب رگید  یتبرـض  اهنآ  تشگزاب و  اهنآ  دزن  هب  سپـس  دیدرگ و  بیاغ  اهنآ  رظن  زا  یتّدم  وا  دندز و  وا  رـس  زا  یفرط  رب  یتبرـض  اهنآ  داد و 
. دشاب وا  شور  رب  هک  تسه  یسک  مه  امش  نایم  رد  و  دندز ، وا  رس  رگید  فرط 

-2

: دومرف دـسرب ؟ برغم  قرـشم و  هب  تسناوت  نینرقلا  وذ  هنوـگچ  هک  دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  یـصخش  دـیوگ : دـسا  ینب  زا  يدرم  ( 2)
. دوب ربارب  وا  يارب  زور  بش و  دیشخب و  ودب  ینشور  تخاس و  اّیهم  وا  يارب  ار  لیاسو  دینادرگ و  وا  رّخسم  ار  ربا  دنوادخ 

ج2،ص:94  ، نیدلا لامک  همجرت 

-3

، هد ربخ  نینرقلا  وذ  لاوحا  زا  ارم  نینمؤملا ! ریما  يا  تفگ : دمآ و  شیپ  ءاّوک  نبا  دوب ، ربنم  رب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  دیوگ : هتابن  نب  غبصا  ( 1)
نرق ود  نآ  هاشداپ و  هن  دوب و  ربمایپ  هن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هرقن ؟ ای  دوب  الط  ایآ  دوب ؟ هچ  وا  نرق  ود  نآ  هاشداپ ؟ ای  دوب  ربمایپ  وا  ایآ 

یهاوخ ریخ  ادخ  يارب  تشاد و  تسود  ار  وا  زین  دنوادخ  تشاد و  تسود  ار  ادخ  هک  دوب  ياهدـنب  وا  نکل  هرقن ، زا  هن  دوب و  الط  زا  هن  وا 
یفرط رب  یتبرـض  اهنآ  دناوخ و  ارف  ّقح  هب  ار  شموق  هکنآ  يارب  دناهدیمان  نینرقلا  وذ  ار  وا  و  دومرف ؛ یهاوخ  ریخ  وا  يارب  دنوادخ  درک و 

رد دندز و  وا  رـس  رگید  فرط  رب  رگید  یتبرـض  اهنآ  دمآ و  ناشیا  دزن  هب  سپـس  دش ، بیاغ  اهنآ  ناگدید  زا  ینامز  وا  دـندز و  وا  رـس  زا 
. تسه وا  دننام  مه  امش  نایم 
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-4

: دومرفیم هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  ( 2)
هب ار  اهنآ  دناوخارف و  یلاعت  يادـخ  هب  ار  شموق  وا  داد و  رارق  تّجح  شناگدـنب  رب  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  دوب  یحلاص  هدـنب  نینرقلا  وذ 

اهنآ یلو  داد  نامرف  یهلا  ياوقت 
ج2،ص:95  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد تسا ! هدـش  كاله  ای  تسا  هدرم  وا  دـنتفگ  هک  یتیاغ  هب  ات  دـش  بیاغ  اهنآ  ناگدـید  زا  ینامز  وا  دـندز و  وا  رـس  زا  یفرط  رب  یتبرض 
نایم رد  دندز و  وا  رس  رگید  فرط  رب  رگید  یتبرـض  اهنآ  تشگزاب و  شموق  دزن  هب  دیدرگ و  راکـشآ  سپـس  دنکیم ؟ رذگ  يداو  مادک 

برغم و هب  وا  داد و  ودب  ار  يراک  ره  هلیسو  درک و  ردتقم  نیمز  رد  ار  نینرقلا  وذ  یلاعت  يادخ  دشاب و  وا  ّتنس  رب  هک  تسه  یـسک  امش 
هک یتیاغ  هب  ات  دناسریم  نیمز  برغ  قرـش و  هب  ار  وا  دزاسیم و  يراج  ام  نادنزرف  زا  مئاق  رد  ار  وا  شور  یلاعت  يادخ  دیـسر و  قرـشم 

اهجنگ دنوادخ  دهن و  ماگ  نآ  رب  زین  وا  هکنآ  زج  دشاب  هداهن  ماگ  نآ  رب  نینرقلا  وذ  هک  دشابن  تشد  هوک و  زا  یعـضوم  رابنا و  بآ  چیه 
داد لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنکیم و  يرای  دـنکفایم  نمـشد  لد  رد  هک  یـسرت  هطـساوب  ار  وا  دـنک و  راکـشآ  وا  يارب  ار  نیمز  نداعم  و 

. دشاب هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دیامنیم 
: تسا تیاور  نیا  نینرقلا  وذ  ثیداحا  زا  رگید 

-5

ینامسآ ياهباتک  زا  یضعب  رد  دیوگ : دوب  بتک  يراق  هک  نامیلس  نب  هَّللا  دبع  ( 1)
ج2،ص:96  ، نیدلا لامک  همجرت 

وا هب  تشادن و  يدنزرف  وا  زج  دوب و  رهـش  نآ  ياههزوجع  زا  ینزریپ  شردام  دوب و  هیردنکـسا  یلاها  زا  يدرم  نینرقلا  وذ  هک  ماهدـناوخ 
دیشروخ هب  ایوگ  هک  دید  باوخ  رد  دش و  یلماک  درم  هکنآ  ات  دوب  اسراپ  قلخشوخ و  بّدؤم و  یکدوک  زا  وا  دنتفگیم و  سوردنکـسا 
نینرقلا وذ  ار  وا  درک  وگزاب  شموق  يارب  ار  شباوخ  نوچ  تسا . هتفرگ  ار  نآ  یبرغ  یقرـش و  هخاش  ود  هک  یتیاغ  هب  تسا  هدـش  کیدزن 

. تفای تّزع  شموق  نایم  رد  دیدرگ و  دنلب  شاهزاوآ  تّمه و  سپ  نآ  زا  دندیمان ،
مالـسا همه  وا  تبیه  زا  دناوخارف و  مالـسا  هب  ار  شموق  سپـس  مدروآ  مالـسا  یلاعت  يادـخ  يارب  نم  تفگ  هک  دوب  نینچ  وا  راک  زاغآ  و 

: درک نّیعم  نینچ  ار  نآ  دودح  دندرک و  تباجا  زین  نانآ  دنزاسب و  يدجسم  شیارب  داد  نامرف  هاگنآ  دندروآ ،
وذ يا  دـنتفگ : عارذ . دـص  نآ  عاـفترا  عارذ و  ود  تـسیب و  نآ  راوـید  ياـنهپ  عارذ و  تـسیود  نآ  ضرع  عارذ و  دــص  راـهچ  نآ  لوـط 

كاخ زا  رپ  ار  نآ  نورد  دـیدش  غراف  راوید  ود  نآ  تخاس  زا  نوچ  تفگ : دـسرب ؟ راوید  رـس  ود  هب  هک  يروآیم  يریت  اجک  زا  نینرقلا !
رـس هزادنا  هب  ار  اهنآ  دینک و  رّرقم  هرقن  الط و  شیئاناوت  ردق  هب  نانمؤم  زا  يدرف  ره  رب  دیدرک  نینچ  نوچ  دوش و  ربارب  اهراوید  اب  ات  دینک 

نخان
ج2،ص:97  ، نیدلا لامک  همجرت 

بوذ ار  اهنآ  هداد و  رارق  اهنآ  يور  رب  سم  زا  ییاههقرو  دـیزاسب و  سم  زا  ییاهریت  دـیئامن و  طولخم  اهکاخ  نآ  اب  و  ( 1  ) دینک زیر  زیر 
نآ ات  دیناوخارف  ار  نیکاسم  دیدش  غراف  اهراک  نیا  زا  نوچ  دـیراد و  رارق  راومه  نیمز  رب  اریز  دـیئاناوت ، ییاهراک  نینچ  رب  امـش  دـینک و 

. درک دنهاوخ  باتش  راک  نیا  رب  دراد  دوجو  نآ  رد  هک  ياهرقن  الط و  رطاخب  اهنآ  دنزاس و  جراخ  ار  اهکاخ 
راهچ رد  ار  اهنآ  دـندش و  زاینیب  زین  نیکاسم  دـنام و  اجرب  فقـس  دـندرب و  نوریب  ار  كاخ  نآ  زین  نیکاـسم  دـنتخاس و  ار  دجـسم  ناـنآ 

2 دلج نیدلا  لامک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


هب شموق  داتفا ، ترفاسم  هشیدـنا  رد  داتـسرف و  اهرهـش  هب  ار  اهنآ  هاگنآ  دنتـشاد ، دوجو  رفن  رازه  هد  يرکـشل  ره  رد  درک و  مّظنم  رکـشل 
ار وت  هک  میرتراوازـس  ام  يرادن ، مّدقم  ام  رب  دوخ  هب  تبـسن  ار  نارگید  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  نینرقلا ! وذ  يا  دنتفگ : دندمآ و  وا  درگ 

رایتخا رد  هک  تسام  سوفن  لاوما و  نیا  یتفای و  شرورپ  يدش و  هداز  ام  نایم  رد  وت  دـشاب ، ام  نایم  رد  وت  سأّرلا  طقـسم  مینک و  ترایز 
ار وت  تسا و  رتشیب  وت  رب  دـنوادخ  قلخ  همه  زا  شّقح  تسا و  ناوتان  ریپ و  هک  تسوت  ردام  نیا  ینک و  تموکح  اـهنآ  رب  اـت  میاهداـهن  وت 

دننام نم  اّما  تسا ، باوص  ناترظن  تسرد و  امش  نخس  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  ینک ، تفلاخم  يو  اب  هدرک و  ار  وا  ینامرفان  هک  دزسن 
ج2،ص:98  ، نیدلا لامک  همجرت 

هچ وا  زا  هـک  دــنادیمن  دــنزاسیم و  رود  شقلخ  زا  دــنربیم و  ار  وا  ( 1 ، ) دـناهدوبر ار  شمـشچ  شوـگ و  بلق و  هک  متـسه  یـصخش 
دیهاوخ كاله  هک  دینکن  تفلاخم  نم  اب  دیوش و  ناملـسم  رفن  نیرخآ  ات  دیئآرد و  دجـسم  نیا  رد  دیئایب و  نم ! موق  يا  یلو  دنهاوخیم 

. دش
يراز هیرگ و  یباتیب و  رادرهش  نوچ  و  هد ، يرادلد  ار  مردام  رادب و  دابآ  ار  مدجسم  تفگ : ودب  تساوخ و  ار  هّیردنکسا  رادرهش  سپس 

اپرب یگرزب  نشج  دهد و  يرادلد  ار  يو  دناهدید  وا  زا  سپ  وا و  زا  شیپ  مدرم  هک  ییاهتبیـصم  هطـساوب  ات  دیـشیدنا  ياهراچ  دـید  ار  يو 
ادن یچراج  دیسر  ارف  زور  نآ  نوچ  و  دیوش ، رضاح  زور  نالف  رد  ات  تسا  هداد  ماع  راب  رادرهش  مدرم ! يا  تفگیم : يو  یچراج  درک و 

نـشج نآ  رد  روضح  زا  مدرم  همه  دننک و  تکرـش  نشج  نیا  رد  یتسیابن  دـناهدید  الب  تبیـصم و  هک  یناسک  اهنت  دیباتـشب و  هک  داد  رد 
تفگش دینش و  ار  نخس  نیا  نینرقلا  وذ  ردام  دشاب و  هدرمن  يو  زا  یـشیوخ  هدیدن و  الب  هک  تسین  یـسک  ام  نایم  رد  دنتفگ  دندنامزاب و 

هک تسا  هدرک  راضحا  ار  امش  رادرهش  مدرم ! يا  تفگ : داتسرف و  يدانم  رادرهش  سپس  تسیچ . رادرهـش  دوصقم  هک  تسنادن  دش و  هدز 
رد

ج2،ص:99  ، نیدلا لامک  همجرت 
یسک اریز  دنک ، تکرش  نشج  نیا  رد  یتسیابن  تسین  رادغاد  تسا و  هدیدن  الب  تبیـصم و  هک  یـسک  و  ( 1  ) دـیور يو  دزن  هب  زور  نالف 

نیگمرش نامیـشپ و  سپـس  یلو  دیزرو  لخب  ادتبا  هک  تسا  يدرم  نیا  دنتفگ : مدرم  درک  نینچ  نوچ  تسین و  وا  رد  يریخ  هدیدن  الب  هک 
تخادرپ و ینارنخـس  هب  اـهنآ  يارب  دـندمآ  درگ  مدرم  نوچ  درب و  نیب  زا  ار  دوـخ  بیع  دـمآرب و  ناربـج  كرادـت و  ماـقم  رد  دـیدرگ و 

: تفگ
قارف رثا  رد  هک  ییاهیتحاران  نینرقلا و  وذ  هراب  رد  امـش  اب  هک  تسا  نیا  مدوصقم  هکلب  ماهدرکن  توعد  نشج  يارب  ار  امـش  نم  مدرم ! يا 
حور زا  دیرفآ و  دوخ  تسد  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  دیروآ ، رظن  رد  ار  مالّسلا  هیلع  مدآ  امش  میوگ . نخـس  تسا  هدش  لصاح  يو  نادقف  و 

یمارگ ار  یـسک  هک  تشاد  یمارگ  ناـنچ  ار  وا  دـیناشن و  شتـشهب  رد  دروآرد و  هدجـس  هب  يو  يارب  ار  ناگتـشرف  دـیمد و  يو  رد  دوخ 
هک یتبیـصم  تسا ، تشهب  زا  جورخ  نآ  تخاـس و  ـالتبم  دراد  دوـجو  اـیند  رد  هک  ییـالب  نیرتـگرزب  هب  ار  وا  نآ  زا  دـعب  تـسا ، هتـشادن 

هودـنا و هب  التبم  ار  بوقعی  تخاس و  ـالتبم  شدـنزرف  حـبذ  شتآ و  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  وا  زا  دـعب  سپـس  تسین ؛ نآ  يارب  یناربج 
يریـسا هب  ار  یـسیع  نتـشک و  هب  ار  اّیرکز  ندـیرب و  رـس  هب  ار  ییحی  يراـمیب و  هب  ار  بّویا  یگدرب و  هب  ار  فسوی  نینچمه  درک و  هیرگ 

راتفرگ و یلاعت  يادخ  قلخ  رتشیب  تخاس و  التبم 
ج2،ص:100  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دنادیم ار  نانآ  هرامش  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  و  دناهدوب ، التبم 
اریز تسا  هنوگچ  شربص  هک  مینیبب  ات  دـیهد  يرادـلد  ار  سوردنکـسا  ردام  دـیورب و  تفگ : اهنآ  هب  دیـسر  ماـجنا  هب  شنخـس  نوچ  ( 1)

؟ يدینـش ار  نانخـس  نآ  يدوب و  ّتیعمج  نایم  رد  زورما  ایآ  دنتفگ : دندش  دراو  وا  رب  نوچ  و  تسا . میظع  شدـنزرف  هراب  رد  وا  تبیـصم 
تبیـصم هب  التبم  نم  نوچ  یـسک  امـش  ناـیم  رد  ماهدینـش و  مه  ار  امـش  نانخـس  ماـمت  تسین و  یفخم  نم  رب  امـش  روما  زا  يزیچ  تفگ :
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دشاب و نآ  هزادنا  هب  مرجا  هک  مراودـیما  درک و  مارآ  ار  ملد  تخاس و  دونـشخ  ارم  داد و  ربص  نم  هب  یلاعت  يادـخ  تسین و  سوردنکـسا 
دیـشاب و روجأم  سوردنکـسا  ردام  هراب  رد  دوخ  ّتین  هزادـنا  هب  دـشاب و  دـیراد  ناتناردارب  نادـقف  رد  هک  یبئاصم  هزادـنا  هب  زین  امـش  رجا 

دندید ار  وا  ربص  تیزعت و  ییوکین  نوچ  و  دـهد . رارق  دوخ  تمحرم  دروم  ار  امـش  نم و  دزرمایب و  ار  امـش  نم و  دـنوادخ  هک  مراودـیما 
نایرکشل تشاد و  برغم  دصق  دیدرونرد و  ار  دالب  تفرگ و  شیپ  ار  دوخ  هار  زین  نینرقلا  وذ  دنتشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دنتشگزاب و 

یبرغم هب  ات  قرـشم  زا  قیالخ  همه  رب  نم  تّجح  وت  نینرقلا  وذ  يا  هک  دومرف  یحو  ودب  یلاعت  يادخ  دـندوب و  نیکاسم  زا  زور  نآ  رد  وا 
. تسوت يایؤر  لیوأت  نیا  و 

ج2،ص:101  ، نیدلا لامک  همجرت 
تّما نیا  لاح  زا  ارم  سپ  ینادیم ، تدوخ  طـقف  ار  نآ  ردـق  هک  یتشاـمگ  یگرزب  راـک  رب  ارم  وت  نم ! يادـخ  يا  تفگ : نینرقلا  وذ  ( 1)
يربص هچ  اب  مزادـنا و  ماد  هب  ار  اهنآ  ياهلیح  هچ  اب  میامن و  هبلغ  اهنآ  رب  يرکـشل  هچ  اب  منک و  دربن  اهنآ  اب  یتردـق  هچ  اـب  هک  نک  هاـگآ 

هچ اب  و  مونشب ؟ ار  اهنآ  مالک  شوگ  مادک  اب  ممهفب و  ار  اهنآ  نابز  هنوگچ  و  میوگ ؟ نخس  ناشیا  اب  ینابز  هچ  اب  مروآ و  هوتس  هب  ار  اهنآ 
منک ریبدـت  ار  اهنآ  روما  یتمکح  هچ  اب  و  منک ؟ لّقعت  ار  اهنآ  یبلق  هچ  اب  و  میامن ؟ هّجاحم  اهنآ  اب  یلیلد  هچ  اب  و  مرگنب ؟ اهنآ  رد  ياهدـید 

اب میامن و  مکح  ناشیا  نایم  رد  تفرعم  مادـک  اب  میامن و  يرگداد  اهنآ  نایم  رد  یلدـع  هچ  اب  و  مزرو ؟ ییابیکـش  اهنآ  رب  یملح  هچ  اـب  و 
هچنآ زا  اراگدرورپ  مزادرپب ؟ اهنآ  رازراک  هب  رکشل  مادک  اب  منک و  اصحا  ار  اهنآ  یلقع  هچ  اب  و  میامن ؟ راوتسا  ار  اهنآ  ياهراک  یلمع  هچ 

ییامرفن فیلکت  شیئاناوت  زا  شیب  ار  سک  چـیه  هک  یتسه  یمیحر  راگدرورپ  وت  هک  شخبورین  اـهنآ  رب  ارم  تسین ، نم  دزن  يزیچ  متفگ 
. یهنن يو  رب  شتقاط  رب  نوزفا  يراب  و 

ار يزیچ  ره  اـت  مهدیم  هعـسوت  ار  تمهف  داد و  مهاوخ  ماهدرک  فیلکت  هک  ار  هچنآ  تقاـط  وت  هب  هک  دوـمرف  یحو  يو  رب  یلاـعت  يادـخ 
وت هب  ردص  حرش  یمهفب و 

ج2،ص:102  ، نیدلا لامک  همجرت 
تمشچ يونشب و  ار  يزیچ  ره  ات  میاشگیم  ار  تشوگ  منکیم و  زاب  يزیچ  ره  هب  ار  تنابز  و  ( 1  ) يونشب ار  يزیچ  ره  ات  منکیم  ینازرا 

ناـهن وت  زا  يزیچ  اـت  منکیم  ظـفح  تیارب  دوشن و  توف  وت  زا  يزیچ  اـت  منکیم  هرامـش  تیارب  يرگنب و  ار  يزیچ  ره  اـت  منکیم  اـنیب  ار 
دـناسرتن و ار  وـت  يزیچ  اـت  مشوـپیم  وـت  مادـنا  رب  تبیه  ساـبل  دـنکفین و  ساره  هب  ار  وـت  يزیچ  اـت  مزاـسیم  راوتـسا  ار  تتـشپ  دوـشن و 

تملظ رون و  ینادرگ و  وکین  ار  زیچ  همه  ات  مزاسیم  ترّخسم  ار  تنت  یسرب و  يزیچ  ره  هب  ات  منادرگیم  راوتسا  تسرد و  ار  تاهشیدنا 
هب تّما  دـیامن و  تتنایـص  تملظ  دـنک و  تتیادـه  رون  ات  مهدیم  رارق  وت  نایرکـشل  زا  رکـشل  ود  ار  اهنآ  مهدیم و  رارق  وت  راـیتخا  رد  ار 

. دیآرد وت  لابند 
رذـگ باتفآ  برغم  هب  هکنآ  ات  درک  دـّیؤم  دوب  هدومرف  هدـعو  هچ  نادـب  ار  وا  دـنوادخ  دـش و  ناور  شراگدرورپ  تلاسر  اب  نینرقلا  وذ  و 

رگا درکیم و  لوبق  اهنآ  زا  دنتفریذپیم  رگا  دناوخیم ، ارف  یلاعت  يادـخ  هب  ار  اهنآ  هکنآ  زج  تشذـگیمن  اهتّما  زا  یتّما  چـیه  هب  درک و 
رد دیدرگیم و  رات  ناشیاههدید  دشیم و  کیرات  اهنآ  ياهارس  هناخ و  ژد و  هد و  رهـش و  تفرگیم و  ارف  ار  اهنآ  یکیرات  دنتفریذپیمن 

تیاهن رد  ات  دندنامیم  یقاب  ّریحتم  دمآیم و  رد  ناشنورد  شوگ و  ینیب و  ناهد و 
ج2،ص:103  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد یلاعت  يادـخ  هک  دـید  ار  یتّما  نآ  دیـسر  باتفآ  برغم  هب  نوچ  و  ( 1  ) دندیلانیم وا  هاگرد  هب  دـندرکیم و  تباجا  ار  یلاعت  يادـخ 
دـش و غراف  برغم  مدرم  راک  زا  هکنآ  ات  دوب  هدرک  اهنآ  زا  شیپ  ماوقا  اب  هک  درک  ار  یلمع  نامه  اهنآ  اب  تسا و  هدرک  دای  اهنآ  زا  شباتک 

ییاناوت یلاعت  يادخ  زج  هک  دیناسر  مهب  یتوطـس  تردق و  دنادیم و  ار  اهنآ  دادعت  دـنوادخ  اهنت  هک  دروآ  تسد  هب  يرامـش  ّتیعمج و 
زور هنابـش  تشه  یکیرات  رد  سپـس  دش ، لصاح  يو  يارب  هدنکارپ  ياهلد  مهرب و  مهرد و  تالیامت  هفلتخم و  ياهنابز  تشادن و  ار  نآ 
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ار ناگتشرف  زا  ياهتشرف  ناهگان  دوب و  نیمز  همه  هب  طیحم  هک  دیسر  یهوک  هب  هکنآ  ات  دندوب  وا  هار  هب  مشچ  شنارای  درک و  تفاسم  ّیط 
ات ایند  لّوا  زا  مراگدرورپ  تسا  هّزنم  راـگزور ، رخآ  اـت  نـآلا  زا  مراـگدرورپ  تسا  هّزنم  تفگیم : تشاد و  هضبق  رد  ار  هوک  نآ  هک  دـید 
وذ نوچ  و  رون ، ّدحرـس  اـت  یکیراـت  ياـهتنم  زا  مراـگدرورپ  تسا  هّزنم  ّمبر ، شرع  اـت  متـسد  عضوم  زا  مراـگدرورپ  تسا  هّزنم  نآ ، رخآ 

يرای هتشرف  نآ  هب  نتسیرگن  رب  درک و  دنمورین  ار  وا  یلاعت  يادخ  هکنآ  ات  تشادن  رب  رس  داتفا و  هدجس  هب  دینـش  ار  تاحیبست  نآ  نینرقلا 
: تفگ ودب  هتشرف  دومن .

هکنآ تفگ : نینرقلا  وذ  تسا ؟ هدیـسرن  اجنیدب  ياهدازیمدآ  وت  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  یـسرب  عضوم  نیدـب  یتسناوت  هنوگچ  هدازیمدآ  يا 
ندرک هضبق  هب  ار  وت 

ج2،ص:104  ، نیدلا لامک  همجرت 
يا تفگ : نینرقلا  وذ  یتفگ . تسار  تفگ : هتشرف  نآ  ( 1 . ) تسا هتخاس  اناوت  راک  نیدـب  ارم  هداد  ورین  تسا  نیمز  رب  طیحم  هک  هوک  نیا 

شلها اب  نیمز  دوبن  هوک  نیا  رگا  ماهدـش و  هدرامگ  تسا  نیمز  رب  طـیحم  هک  هوک  نیا  رب  نم  تفگ : وگزاـب ، میارب  دوخ  لاـح  زا  هتـشرف !
هب نآ  هّلق  تسا و  هدرک  راوتسا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یهوک  نیلّوا  نآ  تسین و  نیا  زا  رتگرزب  یهوک  نیمز  يور  رد  دشیم و  نوگنرس 

هکنآ زج  تسین  يرهش  نیمز  يور  رد  تسا و  هدرک  هطاحا  ار  نیمز  راوهقلح  تسا و  متفه  نیمز  رد  نآ  هشیر  تسا و  لصّتم  ایند  نامسآ 
رهـش نآ  هب  لصّتم  هک  ار  هشیر  نآ  نم  دنک و  یحو  نم  هب  دزیر  ورف  يرهـش  دیامرف  هدارا  یلاعت  يادخ  نوچ  دراد و  هوک  نیا  هب  ياهشیر 

. تسویپ دهاوخ  عوقو  هب  هلزلز  منابنجیم و  تسا 
ادرف هب  ار  زورما  راک  رادم و  ادرف  يزور  مغ  تفگ : هتـشرف  نک ، یـشرافس  ارم  تفگ : هتـشرف  نآ  هب  دومن  عوجر  هدارا  نینرقلا  وذ  نوچ  و 

. شابم ّربکتم  راّبج و  منکیم و  شرافس  ارادم  هب  ار  وت  روخم و  هودنا  هتفر  تتسد  زا  هچنآ  رب  نکفیم و 
دینادرگرب و قرشم  فرط  هب  ار  اهنآ  تشگرب و  شنارای  دزن  هب  نینرقلا  وذ  هاگنآ  ( 2)

ج2،ص:105  ، نیدلا لامک  همجرت 
ار برغم  قرشم و  نیب  ام  هک  یتیاغ  هب  ات  دوب  هدرک  برغم  ياهتّما  اب  هک  درک  نامه  نانآ  اب  دومن و  ءارقتسا  دندوب  قرشم  ات  هک  ار  ییاهتّما 

َنوُهَقْفَی َنوُداکَی  هک ال  دید  ار  یتّما  هاگان  هب  درک و  ور  تسا  هدرک  دای  نآ  زا  شباتک  رد  یلاعت  يادـخ  هک  يّدـس  فرط  هب  دـیدرونرد و 
دننام دـنتفگیم و  جوجأـم  جوجأـی و  اـهنآ  هب  دـندزیم و  جوم  ّدـس  وا و  نیب  هک  دـید  ار  یتّما  هاـگان  هب  دـندیمهفیمن و  ار  ینخـس  اـًلْوَق ،

اّما دـندوب  ناـسنا  هباـشم  تـقلخ  رکیپ و  تروـص و  رد  دنتـشاد  هداـم  رن و  دـندرکیم و  شیاز  دندیـشونیم و  دـندروخیم و  ناـیاپراهچ 
کی رد  همه  تروص  تقلخ و  رظن  زا  درکیمن و  زواجت  بجو  جـنپ  زا  اههچب  دـننام  ناشدرم  نز و  ّدـق  لوط  دوب و  هاتوک  یلیخ  ناشتماق 

هک دوب  رتش  مشپ  دننام  یمـشپ  اهنآ  نت  رب  دوبن و  اهنآ  نایم  رد  شفک  سابل و  یـسیرمشپ و  دندوب ، هنهرباپ  نایرع و  نانآ  دـندوب ، هزادـنا 
وم و یکی  اهنآ  نوریب  نورد و  هک  دنتـشاد  گرزب  شوگ  ود  نانآ  مادـک  ره  درکیم و  تظفاحم  امرگ  امرـس و  زا  دـیناشوپیم و  ار  نانآ 

اهنآ زا  یکی  نوچ  دوب و  ناگدنرد  ياهشین  اهنادند و  دننام  نانآ  ياهشین  نادند و  دنتشاد و  لاگنچ  نخان  ياج  هب  تشاد و  مشپ  يرگید 
نانآ دادیم و  رارق  دوخ  فاحل  ار  يرگید  شرف و  ار  شوگ  ود  زا  یکی  دیباوخیم 

ج2،ص:106  ، نیدلا لامک  همجرت 
یناگدـنز نآ  اب  درکیم و  باترپ  ناـشیا  يارب  ار  اـهنآ  داـب  ربا و  هلاـس  همه  هک  دوب  ییاـهگنهن  اـهنآ  كاروخ  و  ( 1  ) تـفرگیم رب  رد  ار 

اهگنهن نآ  نوچ  دنتسه و  نآ  رظتنم  ناراب  تقو  رد  مدرم  هک  نانچمه  دندوب  نآ  رظتنم  شتقو  رد  دوب و  راگزاس  اهنآ  اب  دنتشاد و  یشوخ 
دیآرد هدنیآ  لاس  ات  دندروخیم  نآ  زا  لماک  لاس  کی  دندشیم و  دایز  دندرکیم و  دلاوت  دندشیم و  هبرف  دنتشاد و  یناوارف  دیـسریم 
راتفرگ دیسریمن  اهگنهن  نوچ  دنادیمن و  تساهنآ  قلاخ  هک  یلاعت  يادخ  زج  ار  اهنآ  هرامش  یسک  دندروخیمن و  يرگید  زیچ  نآ  اب  و 

دوب هک  اجک  ره  اههار و  رـس  ناـیاپراهچ  دـننام  اـهنآ  دـیدرگیم و  عطقنم  دـنزرف  لـسن و  دـندشیم و  یگنـسرگ  یلاسکـشخ و  یطحق و 
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هابت ار  نآ  دندمآیم  هک  هچ  ره  رـس  رب  دـندربیم و  شروی  اهرهـش  هب  دـندشیم و  هنـسرگ  دیـسریمن  گنهن  نوچ  دـندرکیم و  شزیمآ 
دنتفریم رگید  ینیمزرـس  هب  ینیمزرـس  زا  نوچ  دوب و  رتشیب  تافآ  همه  گرگت و  خلم و  یهابت  زا  اهنآ  ندرک  هابت  دـندروخیم و  هدرک و 

زا هکنآ  ات  دریگب  ار  اهنآ  يولج  تسناوتیمن  درکیمن و  هبلغ  اهنآ  رب  یـسک  دنتـشاذگیم و  زاب  ار  ناشهار  دـندرکیم و  رارف  اجنآ  یلاها 
يارب نتسشن  ياج  تشادن و  نداهن  اپ  ياج  یلاعت  يادخ  تاقولخم  زا  سک  چیه  ناشیا  ددع  ترثک 

ج2،ص:107  ، نیدلا لامک  همجرت 
يدیلپ و تساجن و  رطاخب  و  تساجک ؟ اهنآ  رخآ  لّوا و  هک  تسنادیمن  یلاعت  يادخ  تاقولخم  زا  کی  چیه  و  ( 1  ) دنامیمن یقاب  ناسنا 

زاوآ اهنآ  دنتفاییم و  رفظ  هبلغ و  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دوش و  کیدزن  ناشیا  هب  هکنآ  ای  درگنب و  اهنآ  هب  تسناوتیمن  یـسک  اهنآ  يدـب 
نامه دـشیم ، هدینـش  یخـسرف  دـص  زا  ناشترثک  رطاخب  اهنآ  ياغوغ  زاوآ و  دـندشیم  کیدزن  ینیمزرـس  هب  رگا  هک  دنتـشاد  ییاغوغ  و 

یلو لسع  روبنز  همهمه  دننام  دندرکیم  همهمه  دندشیم  عقاو  يدالب  رد  نوچ  دشیم و  هدینش  تسد  رود  ناراب  ای  داب  يادص  هک  هنوگ 
يور ینیمزرـس  هـب  نوـچ  دونـشب و  ار  ییادـص  اـهنآ  هـمهمه  رطاـخب  تسناوـتیمن  یـسک  دـندرکیم و  رپ  ار  نـیمز  رتدـنلب و  رتدـیدش و 
نوچ دـندرکیم و  رپ  ار  نیمزرـس  نآ  راطقا  اریز  دـنامیمن ، یقاب  اجنآ  رد  يزیچ  دندیـسرتیم و  اـجنآ  ناگدـنرد  شوحو و  دـندروآیم 

. دندوب رتشیب  يزیچ  ره  زا  اهنآ  اریز  دنامیمن  یقاب  نآ  رد  يرادناج  دنتفریم  نوریب 
زا يدرم  چـیه  هک  دوب  ور  نآ  زا  نیا  درم و  دـنهاوخ  یک  هک  دنتـسنادیم  اهنآ  مامت  دوب و  رتزیگنا  تفگـش  یتفگـش  ره  زا  اهنآ  رما  اـعقاو 

تّدم ور  نیا  زا  دیازب و  دـنزرف  رازه  هکنآ  رگم  درمیمن  نانآ  زا  ینز  چـیه  دوش و  دـّلوتم  يو  يارب  دـنزرف  رازه  هکنآ  رگم  درمیمن  اهنآ 
اهر ار  یناگدنز  تشیعم و  روما  دندرکیم و  هدامآ  گرم  يارب  ار  دوخ  دندشیم  ّدلوتم  دنزرف  رازه  نآ  نوچ  دنتسنادیم و  ار  دوخ  رمع 

ج2،ص:108  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دنک ناشدوبان  هک  يزور  ات  دیرفآ  ار  اهنآ  ادخ  هک  يزور  هک  تساهنآ  ناتساد  نیا  ( 1 . ) دنتخاسیم

نآ زا  دندرکیم  ییوس  هب  ور  نوچ  دـننک و  تحایـس  کی  هب  کی  اهتّما  اهنیمزرـس و  رد  دـندوب  هدرک  عورـش  اهنآ  نینرقلا  وذ  نامز  رد  و 
. دندومنیمن تافتلا  پچ  تسار و  هب  دندشیمن و  فرحنم 

رد زور  نآ  رد  نینرقلا  وذ  دندومن و  هثاغتسا  نینرقلا  وذ  هب  دندینـش  ار  اهنآ  همهمه  دندرک و  ساسحا  ار  اهنآ  راگزور  نآ  ياهتّما  نوچ  و 
ینازرا وت  هب  دنوادخ  هک  یتبیه  تنطلس و  یهاشداپ و  زا  ام  نینرقلا ! وذ  يا  دنتفگ : هدرک و  عامتجا  وا  درگ  هب  دوب ، هدمآ  دورف  اهنآ  هیحان 
جوجأم جوجأی و  ناگیاسمه  ام  تسا و  هدرک  دّیؤم  تملظ  رون و  نیمز و  نایرکـشل  اب  ار  وت  دـنوادخ  هک  مینادیم  میهاگآ و  تسا  هدرک 

دنروآ يور  ام  تمـس  هب  رگا  تسا و  هّرد  نیا  قیرط  زا  اهنت  ام  هب  اهنآ  ذوفن  هار  تسین و  یلئاح  اههوک  نیا  زا  ریغ  اهنآ  اـم و  نیب  میتسه و 
اهنآ نایم  رد  دنرایسب و  هک  دنتسه  یلاعت  يادخ  ناگدیرفآ  اهنآ  دشابن و  رارق  ام  يارب  دنزاس و  هراوآ  نامراید  زا  ار  ام  ناشترثک  هطـساوب 

ناهایگ زا  هک  دننایاپراهچ  دننام  اّما  دنناسنا  هباشم  یناسک 
ج2،ص:109  ، نیدلا لامک  همجرت 

ره برقع و  رام و  زا  دـنروخیم  ار  نیمز  تارـشح  همه  دـنزادرپیم و  شوحو  ناگدـنبنج و  راکـش  هب  ناگدـنرد  دـننام  ( 1 ، ) دنروخیم
ّکـشیب دوش و  نوزفا  دنک و  دشر  اهنآ  دننام  هک  تسین  ياهدیرفآ  دـنوادخ  تاقولخم  نایم  رد  و  تسا ، هدـیرفآ  دـنوادخ  هک  يرادـناج 

نایم زا  اهنآ  نالوارقـشیپ  هک  میراد  نآ  میب  هتـسویپ  ام  دنیامن و  یهابت  نآ  رد  دننکیم و  هراوآ  ار  نآ  یلاها  دـنزاسیم و  رپ  ار  نیمز  اهنآ 
رّرقم وت  رب  یجاب  ایآ   » تسا هدادـن  نایناهج  زا  يدـحا  هب  هک  هداد  وت  هب  ییورین  ریبدـت و  یلاعت  يادـخ  دـنروآ و  موجه  ام  رب  هوک  ود  نیا 
ناشیا امـش و  نیب  ات  دینک  يرای  ارم  تسا ، رتهب  هدرک  ینازرا  نم  هب  دنوادخ  هک  یتردق  تفگ : يزاسب ؟ يّدـس  اهنآ  ام و  نایم  ات  مینادرگ 

یلإ 96.  94 فهک : دیروایب .» نهآ  ياههراپ  دیورب  مزاسب ، يّدس 
ندـعم هب  ار  امـش  نم  تفگ : دـشاب ؟ یفاک  یهد  ماجنا  یهاوخیم  هک  یلمع  يارب  ات  میروایب  سم  نهآ و  رادـقم  نیا  اجک  زا  اـم  دـنتفگ :
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ورین مادـک  هب  دـنتفگ : دومن . جارختـسا  سم  نهآ و  نآ  زا  تفاکـش و  ار  اهنآ  دز و  بقن  هوک  ود  هب  سپ  منکیم . ییامنهار  سم  نهآ و 
ار روماس  دوب و  رتدیفـس  فرب  زا  دنتفگیم و  روماس »  » نادـب هک  درک  جارختـسا  اهنآ  يارب  يرگید  ندـعم  وا  میئامن ؟ عطق  ار  سم  نهآ و 

دنداهنیم هچ  ره  يور 
ج2،ص:110  ، نیدلا لامک  همجرت 

سدقملا و تیب  ياهنوتس  دواد  دنزرف  نامیلـس  هک  دوب  نامه  رازبا  نیا  تخاس و  يرازبا  اهنآ  يارب  نآ  زا  و  ( 1  ) درکیم بوذ  ار  نآ  اریز 
ار نهآ  دـندروآ و  مهارف  تیاـفک  نازیم  هب  نآ  زا  دـندوب . هدروآ  يو  يارب  نداـعم  نـیا  زا  نیطایـش  ار  نآ  دوـب و  هدـیرب  ار  نآ  ياـهگنس 
نآ يارب  طالم  دننام  ار  باذم  سم  دندرکیم ، هدافتسا  گنـس  ياج  هب  اهنآ  زا  دنتخاس و  اههرخـص  دننام  ار  نآ  زا  ییاههراپ  دنتخادگ و 

دنک و بآ  کیدزن  ات  ار  نآ  یپ  دوب و  لیم  هس  نآ  تفرگ و  هزادنا  ار  هوک  ود  نایم  درک و  زاغآ  ار  انب  سپس  دندومنیم ، لامعتسا  اهگنس 
سم زا  ار  ياهقبط  داد و  رارق  اهنآ  لالخ  رد  دومن و  بوذ  ار  سم  تخیر و  نهآ  ياههراپ  نآ  نایم  رد  داد و  رارق  لیم  کی  ار  نآ  يانهپ 

دیدرگ ینامی  درب  دننام  هب  نهآ  یهایس  سم و  یخرـس  يدرز و  زا  دش و  هوک  ود  هزادنا  هب  دس  هکنآ  ات  داد  رارق  نهآ  زا  ار  رگید  هقبط  و 
هب نوچ  دننکیم و  تحایس  شیوخ  دالب  رد  اهنآ  هک  تسا  تهج  نادب  نآ  دنوشیم و  فداصم  نآ  اب  راب  کی  یلاس  جوجأم  جوجأی و  و 

نوچ دوش و  رهاظ  نآ  مئالع  دوش و  کیدزن  تمایق  ات  تسا  نینچ  هتسویپ  دندرگیمزاب و  دوخ  دالب  هب  دنتسیایم و  زاب  دنـسریم  ّدس  نیا 
نآ یلاعت  يادخ  دوش  رهاظ  تسا  مالّسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  ترابع  هک  نآ  ياههناشن 

ج2،ص:111  ، نیدلا لامک  همجرت 
ریزارس یّلت  ره  زا  اهنآ  ددرگ و  هدوشگ  جوجأم  جوجأی و  هکنآ  ات  : » تسا هدومرف  هک  یلاعت  يادخ  لوق  نآ  و  ( 1  ) دیاشگب ناشیا  يارب  ار 

«1 «. » دندش
درک دروخرب  يدرمریپ  هب  دنتـشذگیم  شنایرکـشل  اب  هک  ماگنه  نآ  رد  داد و  همادا  دوخ  ریـس  هب  دش  غراف  ّدس  راک  زا  نینرقلا  وذ  نوچ  و 

اب نم  تفگ : دیناسرتن ؟ ارت  رکشل  نیا  هنوگچ  تفگ : نینرقلا  وذ  دیسر ، نایاپ  هب  شزامن  ات  دنداتسیا  دوخ  نایرکشل  اب  دناوخیم ، زامن  هک 
رگا تسا و  رتدیدش  وت  يورین  زا  شیورین  رتیمارگ و  وت  تنطلس  زا  شتنطلس  رتشیب و  وت  رکشل  زا  شرکشل  هک  مدرکیم  تاجانم  یـسک 

: تفگ نینرقلا  وذ  دشیمن . هدروآرب  وا  هاگرد  هب  مزاین  مدرکیم  وت  يوس  هب  ور 
میارب هکنآ  طرش  هب  يرآ  تفگ : میوجب ؟ تناعتـسا  وت  زا  روما  زا  ياهراپ  رد  منک و  تاساوم  وت  اب  ات  ییایب  نم  اب  هک  يرادیم  تسود  ایآ 

، دـشابن يریپ  نآ  رد  هک  یبابـش  موس : دـشابن ، نآ  رد  یـضرم  هک  یتّحـص  مود : دوشن ، لیاز  هک  یتمعن  لّوا : ینک ، نیمـضت  ار  زیچ  راهچ 
نم تفگ : درم  نآ  دنک ؟ نیمضت  ار  لاصخ  نیا  دناوتب  هک  تسا  قولخم  مادک  تفگ : نینرقلا  وذ  دشابن . گرم  نآ  رد  هک  یتایح  مراهچ :

. تسوت کلام  اهنآ و  کلام  تساناوت و  لاصخ  نیا  رب  هک  متسه  یسک  دزن 
______________________________

.96 ءایبنألا : ( 1)
ج2،ص:112  ، نیدلا لامک  همجرت 

ود زا  تساپرب و  ناـهج  شنیرفآ  لّوا  زا  هک  يزیچ  ود  زا  هد  ربخ  نم  هب  تفگ : نینرقلا  وذ  هب  هک  تشذـگ  يدنمـشناد  درم  هب  سپـس  ( 1)
اپرب زیچ  ود  نآ  اّما  تفگ : نینرقلا  وذ  دـنرگید . کی  ضوغبم  هک  يزیچ  ود  زا  تسا و  فلتخم  هک  يزیچ  ود  زا  تسا و  يراج  هک  يزیچ 
کی ضوغبم  هک  ءیش  ود  نآ  تسا و  زور  بش و  فلتخم  زیچ  ود  نآ  تسا و  هام  دیشروخ و  يراج  زیچ  ود  نآ  تسا و  نیمز  نامسآ و 

ات درکیم  شدرگ  اهرهـش  رد  داد و  همادا  دوـخ  هار  هب  نینرقلا  وذ  يدنمـشناد ! وـت  هک  ورب  تفگ : درم  نآ  تسا ، تاـیح  توـم و  دـنرگد 
ار اههمجمج  نیا  ارچ  درم ! يا  تفگ : داتـسیا  وا  دزن  دوخ  رکـشل  اب  درکیم  ور  ریز و  ار  ناگدرم  ياـههمجمج  هک  دیـسر  يدرم  هب  هکنآ 

زوـنه ملوغـشم و  يراـک  نینچ  هب  هک  تسا  لاـس  تسیب  نم  مسانـشب و  ار  اـهنآ  عیـضو  فیرـش و  هـکنآ  يارب  تـفگ : ینکیم ؟ ور  ریز و 
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. دشاب نم  ریغ  یسک  وت  دوصقم  منکیمن  نامگ  تفگ : تشاذگاو و  شدوخ  لاح  هب  ار  وا  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  نینرقلا  وذ  ماهتخانشن ،
دندرکیم و تیاده  ّقح  هب  هک  یناسک  دندوب  یـسوم  موق  زا  هک  دیـسر  يدنمـشناد  تّما  هب  هاگان  تفریم  دوخ  هار  هب  هک  نایم  نیا  رد  و 

یتّما دندیزرویم . تلادع 
ج2،ص:113  ، نیدلا لامک  همجرت 

لاح دندرکیم ، ینابرهم  تاساوم و  رگید  کی  اب  دندومنیم و  مکح  تلادـع  هب  و  ( 1  ) دندرکیم میـسقت  تاواسم  هب  هک  لداع  رگداد و 
رد اهنآ  ناگدرم  ياـهربق  دوب ، وکین  ناشتریـس  میقتـسم و  اـهنآ  هقیرط  تشاد و  تفلا  رگید  کـی  هب  ناـشیاهلد  دوب و  یکی  ناـشراتفگ  و 

نادنمتورث دنتشادن و  یضاق  دندرکیمن و  تموکح  اهنآ  رب  ناریما  تشادن و  رد  ناشیاههناخ  دوب ، ناشیاهقاتا  اههناخ و  رد  اهنآ و  هناتسآ 
دندرکیمن و عازن  فالتخا و  رگید  کی  اب  تشادن و  دوجو  اهنآ  یناگدنز  رد  يرترب  توافت و  دوبن . اهنآ  نایم  رد  فارشا  ناهاشداپ و  و 

. دیسریمن اهنآ  هب  تافآ  دنتشکیمن و  دندادیمن و  مانشد  ار  رگید  کی 
نیمز برغ  قرش و  نم  هک  دیهد  شرازگ  نم  هب  ار  دوخ  لاح  موق ! يا  تفگ : دش و  هدز  تفگـش  اپ  ات  رـس  دید  نینچ  ار  اهنآ  عضو  نوچ 

ربق ارچ  دیئوگب : ماهدیدن ، امـش  دـننام  هب  یلو  ماهدـیدرونرد  ار  نیمز  تملظ  رون و  اههوک و  اهتـشد و  اهایرد و  اهیکـشخ و  ماهتـشگ و  ار 
مینکن و شومارف  ار  گرم  ات  میهدیم  ماجنا  ادـمع  ار  راک  نیا  دـنتفگ : تسامـش ؟ ياـههناخ  رد  امـش و  تویب  هناتـسآ  رد  امـش  ناـگدرم 

. دوشن جراخ  ام  بولق  زا  شدای 
ج2،ص:114  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد ناریما  ارچ  تفگ : دنتـسه . نیما  همه  تسین و  مهّتم  دزد و  ام  نایم  رد  هکنآ  يارب  دـنتفگ : درادـن ؟ رد  امـش  ياـههناخ  ارچ  تفگ : ( 1)
کی اب  ام  هکنآ  يارب  دنتفگ : دنتسین ؟ امش  نیب  رد  نامکاح  ارچ  تفگ : مینکیمن . ملظ  رگید  کی  رب  هکنآ  يارب  دنتفگ : دنتسین ؟ امش  نیب 

؟ دنتسین امش  نیب  رد  ناهاشداپ  ارچ  تفگ : مینکیمن . ینمشد  همصاخم و  رگید 
ام نیب  رد  هکنآ  لیلد  هب  دـنتفگ : دنتـسین ؟ فارـشا  امـش  نیب  رد  هچ  يارب  تفگ : میرادـن . یبلطنوزفا  مینکیمن و  رثاـکت  اـم  اریز  دـنتفگ :

. میتسه نابرهم  دردـمه و  رگید  کی  اب  هک  ور  نآ  زا  دـنتفگ : تسین ؟ امـش  نایم  رد  توافت  يرترب و  ارچ  تفگ : تسین  تباقر  هشقاـنم و 
رگید کی  ارچ  تفگ : تسوکین . ام  طباور  نابرهم و  ام  ياهلد  هک  ور  نآ  زا  دـنتفگ : دـیرادن ؟ عازن  فالتخا و  رگید  کی  اـب  ارچ  تفگ :

. میدرک يربـهر  ملح  اـب  ار  دوخ  سوفن  میدـش و  زوریپ  مزع  اـب  دوخ  عیاـبط  رب  هک  ور  نآ  زا  دـنتفگ : دیـشکیمن ؟ دـیهدیمن و  مانـشد  ار 

. تسین اـم  ناـیم  رد  ییوگدـب  بیرف و  غورد و  هک  ور  نآ  زا  دـنتفگ : تسا ؟ میقتـسم  ناـتهار  یکی و  ناـتراتفگ  هک  تسا  هنوگچ  تفگ :
رد ارچ  تفگ : مینکیم . میسقت  هّیوّسلاب  ربارب و  هک  ور  نآ  زا  دنتفگ : درادن ؟ دوجو  ریقف  نیکسم و  امش  نیب  رد  ارچ  دیئوگب  نم  هب  تفگ :

دوجو لدتخس  وختشرد و  امش  نیب 
ج2،ص:115  ، نیدلا لامک  همجرت 

ور نآ  زا  دـنتفگ : تسا ؟ هداد  امـش  هب  ار  نامدرم  رمع  نیرتینالوط  دـنوادخ  ارچ  تفگ : عضاوت . ینتورف و  تهج  هب  دـنتفگ : ( 1 ( ؟ درادن
. میتسین لفاغ  رافغتـسا  زا  هک  ور  نآ  زا  دنتفگ : دیوشیمن ؟ یطحق  راچد  ارچ  تفگ : تسا . لدـع  هب  ام  يرواد  ّقح و  هب  ام  دتـس  داد و  هک 
هب ارچ  تفگ : میاهداد . تیزعت  ار  دوخ  سوفن  میـصیرح و  نآ  رب  میاهدرک و  الب  هداـمآ  ار  دوخ  اریز  دـنتفگ : دـیتسین ؟ نوزحم  ارچ  تفگ :

؟ دسریمن تافآ  امش 
. میبلطیمن ناراب  موجن  جورب و  زا  مینکیمن و  لّکوت  ادخ  ریغ  هب  هک  ور  نآ  زا  دنتفگ :

زا دندوب و  ارقف  راوخمغ  دندرکیم و  مّحرت  نیکاسم  هب  نامناردـپ  يرآ  دـنتفگ : دـندوب ؟ نینچ  مه  ناتناردـپ  ایآ  دـیئوگب  موق ! يا  تفگ :
ناشدوخ ناراکهانگ  يارب  دـندومنیم و  ناسحا  درکیم  يدـب  اـهنآ  هب  هک  یـسک  هب  دنتـشذگیم و  رد  درکیم  متـس  اـهنآ  هب  هک  یـسک 

زیهرپ غورد  زا  دـنتفگیم و  تـسار  دـندادیم و  سپ  زاـب  ار  اـهنآ  تاـناما  دـندوب و  طاـبترا  رد  دوـخ  ناـشیوخ  اـب  دـندرکیم و  رافغتـسا 
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. دومرف حالصا  ار  ناشروما  دنوادخ  ببس  نیدب  دندرکیم و 
يریپ تشاد و  يدایز  ّنس  اریز  درکن ، اهنآ  نایم  رد  مه  ینادـنچ  رمع  درک و  تافو  هکنآ  ات  دـیزگرب  ار  نانآ  ناـیم  رد  تماـقا  نینرقلا  وذ 

دوب هدمآ  يو  غارس  هب  مه 
ج2،ص:116  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دوب لاس  دصناپ  درک  حور  ضبق  ار  يو  هک  هاگنآ  ات  دومرف  ثوعبم  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  زور  نآ  زا  دالب  رد  وا  ریس  تّدم  و 
مالّسلا هیلع  نامّزلا  بحاص  شدنزرف  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  ّيرکسع  ماما  تایاور  هب  عوجر 
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شتسار تمس  دوب و  هتسشن  یگنس ) تکمین   ) ارس هبطصم  رب  وا  مدش و  مالّسلا  هیلع  ّيرکسع  ماما  رب  دراو  دیوگ : شوقنم  نب  بوقعی  ( 1)
ياهچب رـسپ  مدرب و  الاب  ار  نآ  رادرب ، ار  هدرپ  دومرف : تسیک ؟ رمألا  بحاص  مرورـس ! متفگ : دوب ، نازیوآ  ياهدرپ  نآ  رد  رب  هک  دوب  یقاتا 

فک ناشخرد و  ینامشچ  دیپس و  یئور  ینارون و  یناشیپ  اب  دمآ  نوریب  دوب  لاس  هد  ای  تشه  شّنـس  دوب و  وا  لوط  بجو  جنپ  دودح  هک 
مالّـسلا هیلع  ّيرکـسع  ماما  شردپ  يوناز  رب  دمآ و  یناوسیگ ، شرـس  رب  دوب و  یلاخ  شتـسار  هنوگ  رب  هتـشگرب ، یناوناز  ربطـس و  یتسد 

بحاص نیا  دومرف : نم  هب  هاگنآ  تسشن ،
ج2،ص:117  ، نیدلا لامک  همجرت 

تفر و هناخ  لخاد  هب  وا  دیایب و  مولعم  تقو  ات  ورب  هناخ  نورد  هب  مدنزرف ! تفگ : ودـب  ماما  تسجرب و  اج  زا  دـنزرف  نآ  سپـس  تسامش ،
: دومرف سپس  متسیرگن ، ار  وا  نم 

! مدیدن ار  یسک  اّما  مدش  هناخ  لخاد  نم  تسیک ؟ هناخ  نآ  رد  هک  رگنب  بوقعی ! يا 
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ات دنشکب  ارم  دنناوتیم  هک  دنتشادنپ  دوب : هتـشون  نآ  رد  هک  دش  رداص  یعیقوت  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  ماما  زا  دیوگ : يدادغب  یـسوم  ( 1)
. هَّلل دمحلا  درک و  لطاب  ار  اهنآ  راتفگ  یلاعت  يادخ  دوش و  عطقنم  لسن  نیا 
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لماح وت  دومرف : وا  هب  دـش  رادراب  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  ماما  هیراـج  نوچ  هک  داد  ربخ  نم  هب  باحـصا  زا  یکی  دـیوگ : ّيزار  ناـّلع  ( 2)
. دشابیم نم  زا  سپ  مئاق  وا  تسا و  دّمحم  شمان  هک  یتسه  يرسپ 
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دوب هدمآرب  ماما  بلط  رد  مالّسلا  هیلع  ّيرکـسع  ماما  تشذگرد  زا  سپ  ير  لها  زا  نم  ناردارب  زا  یکی  دیوگ : ّيزار  دمحا  نب  ّیلع  ( 3)
درکیم شواک  ار  دجسم  ياهگیر  تسد  اب  دومنیم ، هشیدنا  دوخ  دصقم  رد  دوب و  هتسشن  نیگهودنا  هفوک  دجسم  رد  هک  نایم  نیا  رد  و 

نآ يور  هک  دیسر  شتسد  هب  یگیر  هاگان  و 
ج2،ص:118  ، نیدلا لامک  همجرت 

هتـشون نآ  رب  بّکرم  اب  هکنآ  هن  دوب و  هدـش  کح  تباث و  ياهتـشون  متـسیرگن  گـیر  نآ  رد  دـیوگ : درم  نآ  دّـمحم »  » دوب هدـش  هتـشون 
. دنشاب
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نآ رد  و  دنوشیم . هقرف  هقرف  مناوریپ  تصش  تسیود و  لاس  رد  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  ماما  زا  دیوگ : مناغ  وبا  ( 1)
( مهد ماما  رـسپ   ) رفعج هب  بستنم  ار  دوخ  ياهتـسد  دـندش ، قرفتم  شنارواـی  ناوریپ و  دومرف و  تلحر  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  ماـما  لاـس 

یلاعت يادخ  قیفوت  هب  رگید  ياهتسد  دنداتسیا و  ّریحت  تلاح  رد  ياهتسد  دنداتفا و  کش  هب  ياهتسد  دندش و  نادرگرس  ياهتسد  دندرک و 
. دندنام تباث  دوخ  نید  رب 
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هکنآ ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  ساپس  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  ماما  زا  دیوگ : قاحـسا  نب  دمحا  ( 2)
رد ار  وا  یلاعت  يادخ  تسادخ . لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  قالخا  شنیرفآ و  رظن  زا  وا  داد ، ناشن  نم  هب  ارم  نیشناج 

ج2،ص:119  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دشاب هدش  متس  روج و  زا  ّولمم  هک  نانچمه  دیامرف  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دنک و  راکشآ  ار  وا  سپس  دیامرف  ظفح  شتبیغ 
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نم نیشناج  هراب  رد  نم  زا  سپ  هک  منیبیم  ار  امش  ایوگ  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  ماما  زا  دیوگ : يدادغب  یـسوم  ( 1)
ءایبنا همه  هب  هک  تسا  یسک  دننام  دوش  مدنزرف  رکنم  اّما  دشاب  ادخ  لوسر  زا  دعب  هّمئا  هب  ّرقم  سک  ره  هک  دیشاب  هاگآ  دینکیم ، فالتخا 

ار یهلا  ءایبنا  عیمج  هک  تسا  یـسک  دننام  ادـخ  لوسر  رکنم  دـنک و  راکنا  ار  مرکا  لوسر  تّوبن  اّما  دـشاب  هتـشاد  رارقا  شنالوسر  یهلا و 
. تسام لّوا  رکنم  دننام  ام  رخآ  رکنم  تسام و  لّوا  زا  تعاطا  دننام  ام  رخآ  زا  تعاطا  اریز  دنک ، راکنا 

. دیامرف ظفح  ار  يو  یلاعت  يادخ  هک  یسک  رگم  دننک  کش  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  یتبیغ  مدنزرف  يارب  هک  دیشاب  هاگآ 
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دزن نم  تفگیم : هک  مدینـش  مردپ  زا  تفگیم : هک  مدینـش  هحور - هَّللا  سّدق  ّيرمع - نامثع  نب  دّمحم  زا  دیوگ : ماّمه  نب  ّیلع  وبا  ( 2)
زا نیمز  هک  دندرک  شـسرپ  تسا  هدـش  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  هک  يربخ  زا  ترـضح  نآ  زا  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  ماما 

ماما دریمب و  هک  یسک  دنامیمن و  یلاخ  تمایق  زور  ات  قیالخ  رب  یهلا  تّجح 
ج2،ص:120  ، نیدلا لامک  همجرت 

لوسر دنزرف  يا  دنتفگ : تسا . ّقح  نشور  زور  هک  نانچمه  تسا  ّقح  نیا  دومرف : تسا . هتشذگرد  ّتیلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  شنامز 
هب دسانـشن  ار  وا  دریمب و  هک  یـسک  تسا ، نم  زا  سپ  تّجح  ماما و  وا  دّمحم ، مدـنزرف  دومرف : تسیک ؟ امـش  زا  سپ  ماما  تّجح و  ادـخ 

كـاله نآ  رد  نـالطبم  دـنوش و  نادرگرـس  نآ  رد  ناـنادان  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  هک  دیـشاب  هاـگآ  تسا ، هتـشذگرد  ّتیلهاـج  گرم 
يالاب رب  هک  مرگنیم  يدیپس  ياهمچرپ  هب  ایوگ  دنکیم و  جورخ  سپـس  دنیوگ ، غورد  دـننک  نّیعم  تقو  نآ  يارب  هک  یناسک  دـندرگ و 

. تسا زازتها  رد  هفوک  فجن  رد  وا  رس 

دنوش مالّسلا  هیلع  هّمئا  نیمهدزاود  درف  ای  مئاق  رکنم  هک  یناسک  باب 39 
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تاوما هک  تسا  یسک  دننام  دنک  راکنا  ار  ناگدنز  زا  یکی  هک  یسک  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناکسم  نبا  ( 1)
. دشاب هدرک  راکنا  ار 

-2

. تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  رگید  ياهدنس  هب  قوف  تیاور  ( 2)
ج2،ص:121  ، نیدلا لامک  همجرت 
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هراشا

؟ تسا نمؤم  وا  ایآ  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  یلو  دسانـشب  ار  هّمئا  هک  یـسک  متفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : بلغت  نب  نابا  ( 1)
. يرآ دومرف : تسا ؟ ناملسم  وا  ایآ  متفگ : ریخ ، دومرف :

: دیوگ هنع  هَّللا  یضر  باتک  نیا  فّنصم 

نامیا نتشاد  هطساو  هب  شاداپ  باوث و  اّما  دنام ، ظوفحم  نادب  اهلام  اهنوخ و  هک  تسا  نامه  نآ  تسا و  نیتداهش  رارقا  زا  ترابع  مالـسا 
شنوخ لام و  هَّللا  لوسر  دّـمحم  ُهَّللا و  اَّلِإ  َهلِإ  هب ال  دـهد  یهاوگ  هک  ره  تسا : هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  تسا و 

. تسا یلاعت  يادخ  اب  وا  باسح  و  ود ، نآ  قوقح  هطساو  هب  رگم  تسا  ظوفحم 
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ار منادنزرف  زا  يدهم  اّما  دـنک  رارقا  منادـنزرف  ناردـپ و  زا  هّمئا  هب  هک  یـسک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : روفعی  یبأ  نبا  ( 2)
عیمج هب  هک  تسا  یسک  دننام  دیامن  راکنا 

ج2،ص:122  ، نیدلا لامک  همجرت 
نیمجنپ دومرف : تسیک ؟ امـش  نادنزرف  زا  يدهم  مرورـس ! متفگ : دیامن ، راکنا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  اّما  دنک  رارقا  ءایبنا 

. دشابن اور  شندرب  مان  دوش و  ناهن  مدرم  ناگدید  زا  وا  صخش  هک  متفه  ماما  نادنزرف  زا  ماما 
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دیامن راکنا  ار  يدـهم  اّما  دـنک  رارقا  هّمئا  عیمج  هب  هک  یـسک  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارهم  نب  ناوفـص  ( 1)
لوسر دنزرف  يا  دنتفگ : ودب  دیامن . راکنا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  تّوبن  اّما  دنک  رارقا  ءایبنا  عیمج  هب  هک  تسا  یـسک  دننام 

شندربمان دوش و  ناهن  مدرم  ناگدید  زا  وا  صخش  هک  متفه  ماما  نادنزرف  زا  ماما  نیمجنپ  دومرف : تسیک ؟ امـش  نادنزرف  زا  يدهم  ادخ !
. دشابن اور 
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: دومرف هک  دنک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  وا  شّدج و  زا  وا  شردـپ و  زا  وا  قداص و  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 2)
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: دومرف هک  دنک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  وا  شّدج و  زا  وا  شردـپ و  زا  وا  قداص و  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 2)
نیئآ رب  ار  مدرم  دشابیم و  نم  شور  وا  شور  نم و  لئامش  وا  لئامش  تسا ، نم  هینک  شاهینک  نم و  مان  شمان  تسا  نم  نادنزرف  زا  مئاق 

ار وا  هک  یسک  دناوخارف ، مراگدرورپ  باتک  هب  ار  اهنآ  درادب و  منید  و 
ج2،ص:123  ، نیدلا لامک  همجرت 

راکنا شتبیغ  نارود  رد  ار  وا  هک  یـسک  تسا و  هدرک  ینامرفان  ارم  دنک  ینامرفان  ار  وا  هک  یـسک  تسا و  هدرک  تعاطا  ارم  دـنک  تعاطا 
هدومن قیدصت  ارم  دیامن  قیدصت  ار  وا  هک  یـسک  تسا و  هدرک  بیذکت  ارم  دنک  بیذکت  ار  وا  هک  یـسک  تسا و  هدومن  راکنا  ارم  دـیامن 

هب دـنزاسیم  هارمگ  وا  هقیرط  زا  ار  مدرم  هک  متّما  زا  یناسک  زا  دـننکیم و  بیذـکت  راکنا و  وا  هراـب  رد  ارم  راـتفگ  هک  یناـسک  زا  تسا ،
. َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  مربیم  تیاکش  دنوادخ 
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دـشاب هتـشادن  تریـصب  هک  یـسک  تسا : هدومرف  نآ  نایاپ  رد  هک  دـنک  تیاور  ینالوط  یثیدـح  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یلیل  وبا  ( 1)
دینک و يوریپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مالک  زا  دبای ؟ تریصب  هنوگچ  دوشن  هدیناسرت  هک  یـسک  و  دوش ؟ تیاده  هنوگچ 
تسا و اوقت  تناما و  ياههناشن  نآ  هک  دینک  ّتیعبت  تیاده  راثآ  زا  دـیئامن و  رارقا  تسا  هدـمآ  دورف  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  هک  هچنآ  رب 

هطـساو هب  ار  هار  تسا ، هدرواین  نامیا  دـیامن  رارقا  ناربمایپ  ریاس  هب  دـنک و  راـکنا  ار  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  یـسک  رگا  هک  دـینادب 
. دیشاب هدروآ  نامیا  ناتراگدرورپ  هب  هدومن و  لماک  ار  ناتنید  رما  ات  دینک  بلط  ار  راثآ  اههدرپ  يارو  زا  دیئوجب و  اههرانم 

ج2،ص:124  ، نیدلا لامک  همجرت 
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: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  تیاور  شدادجا  ردپ و  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 1)
. تسا هدرک  راکنا  ارم  دنک  راکنا  ارم  نادنزرف  زا  مئاق  هک  یسک 
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نمؤم دسانشب  ار  وا  هک  یسک  دشابیم ، شقلخ  یلاعت و  يادخ  نیب  هناشن  ماما  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ  ملسم  نب  ناورم  ( 2)
. تسا رفاک  دیامن  راکنا  ار  وا  هک  یسک  و 
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تسا و هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دشاب  هتشادن  یماما  دریمب و  هک  یسک  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  راسی  نب  لیضف  ( 3)
. دوب دنهاوخن  روذعم  دنسانشن  ار  ناشماما  رگا  مدرم 
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دریمب و هک  یسک  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  راّمع  ( 4)
ج2،ص:125  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا هدرم  تلالض  كرش و  یلهاج و  رفک  گرم  هب  دشاب  هتشادن  یماما 
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هک دنک  دنک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  شدادجا  ردپ و  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 1)
. تسا هدرم  یلهاج  گرم  هب  دنک  راکنا  شتبیغ  نامز  رد  ارم  نادنزرف  زا  مئاق  هک  یسک  دومرف :
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! ّیلع يا  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  تیاور  شناردپ  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  لیـضف  نب  دّمحم  ( 2)
ارم دـیامن  راکنا  ار  امـش  زا  یکی  هک  یـسک  دـیتسه ، نامدرم  رب  وا  مالعأ  قیالخ و  رب  یهلا  ياهتّجح  وت  نادـنزرف  زا  هّمئا  وت و  نم  زا  سپ 
افج نم  رب  دیامن  افج  امش  زا  یکی  رب  هک  یسک  تسا و  هدرک  ینامرفان  ارم  دنک  ینامرفان  ار  امـش  زا  یکی  هک  یـسک  تسا و  هدومن  راکنا 

امش اب  سک  ره  تسا و  هدرک  تعاطا  نم  زا  دنک  تعاطا  امش  زا  هک  ره  تسا و  هتسویپ  نم  هب  ددنویپب  امش  هب  هک  ره  تسا و  هدومن 
ج2،ص:126  ، نیدلا لامک  همجرت 

. میامش زا  زین  نم  دیاهدش و  هتشرس  نم  لگ  زا  دیتسه و  نم  زا  امش  اریز  تسا ، هدومن  ینمشد  یتسود و  نم  اب  دیامن  ینمشد  ای  یتسود 

-14

رفاک یلاعت  يادخ  ياهباتک  عیمج  هب  دـنک  کش  زیچ  راهچ  رد  هک  یـسک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دـیوگ  همادـق  نب  هَّللا  دـبع  ( 1)
. دسانشب شتافص  صخش و  هب  ار  وا  یتسیاب  ینامز  رصع و  ره  رد  هک  تسا  ماما  تفرعم  اهنآ  زا  یکی  تسا  هدش 

-15

: تسا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدینـش  ار  یثیدح  دادقم  رذ و  وبا  ناملـس و  زا  ّیلاله  سیق  نب  میلـس  ( 2)
اهنآ تسا و  هدرک  هضرع  ساّبع  نبا  رباج و  هب  ار  ثیدح  نآ  سپس  تسا . هدرم  یلهاج  گرم  هب  دشابن  یماما  وا  يارب  دریمب و  هک  یـسک 
لابند هب  میاهدینش و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  میهاوگ و  نآ  رب  مه  ام  دناهدرک ، یکین  دناهتفگ و  تسار  دناهتفگ :

: دیدومرف امش  ادخ  لوسر  يا  تسا : هتفگ  ناملس  نآ 
ۀّیلهاج ۀتیم  تام  مامإ  هل  سیل  تام و  نم 

ناشیا زا  یماما  دریمب و  نم  تّما  زا  هک  یسک  تسا ، نم  يایصوا  زا  وا  ناملس ! يا  دومرف : تسیک ؟ ماما  نیا  ، 
ج2،ص:127  ، نیدلا لامک  همجرت 

نادان وا  هب  رگا  تسا و  كرشم  دزرو  ینمشد  وا  اب  دشاب و  نادان  وا  هب  رگا  و  تسا ، هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانـشن ، ار  وا  دشاب و  هتـشادن 
. تسین كرشم  اّما  تسا  نادان  یسک  نینچ  دنکن  یتسود  وا  نمشد  اب  دزرون و  ینمشد  وا  اب  اّما  دشاب 

دشابن ردارب  ود  رد  تماما  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  زا  سپ  باب 40 

-1

رد مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  سپ  تماما  زگره  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریوث  نب  نیـسح  ( 1)
یلْوَأ ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  دومرف : یلاعت  يادـخ  هک  نانچ  دـش ، يراج  ناسنیدـب  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  تماـما  دـشابن ، ردارب  ود 

. تسا يراج  نادنزرف  نادنزرف  نادنزرف و  رد  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  سپ  تماما  و  « 1 . » ِهَّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب 
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______________________________

.7 بازحالا : 76 و  لافنالا : ( 1)
ج2،ص:128  ، نیدلا لامک  همجرت 

-2

ود رد  تماما  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  سپ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسیع  نب  داّـمح  ( 1)
. تسا يراج  نادنزرف  نادنزرف  نادنزرف و  رد  نآ  دشابن و  ردارب 

-3

نیـسح ماما  نسح و  ماما  زا  سپ  هک  دراد  اـبا  یلاـعت  يادـخ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  بوقعی  نب  سنوی  ( 2)
. دهد رارق  ردارب  ود  رد  ار  تماما  مالّسلا  امهیلع 

-4

رد هیآ  نیا  دومرف : هک  دنک  تیاور  ِِهبِقَع  ِیف  ًۀَِیقاب  ًۀَِملَک  اهَلَعَج  َو  یلاعت : يادخ  نخس  نیا  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 3)
. ددرگیمنرب ومع  ردارب و  هب  دوشیم و  لقتنم  رگید  دنزرف  هب  يدنزرف  زا  وا  نادنزرف  رد  تماما  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هراب 

-5

ماما زا  سپ  زگره  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لیعامسا  وبا  ( 4)
ج2،ص:129  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا يراج  نادنزرف  نادنزرف  نادنزرف و  رد  نآ  هکلب  دشابن ، ردارب  ود  رد  تماما  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و 

-6

ادخ لوسر  دروآ  ایند  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  مالّسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 1)
لوسر تسین . يزاین  يو  هب  ارم  تفگ : همطاف  تشک . دنهاوخ  ار  نیـسح  يو  زا  دعب  شتّما  هک  داد  ربخ  وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

: تفگ همطاف  تسا . هداد  رارق  يو  نادنزرف  رد  ار  هّمئا  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  یلاعت  يادـخ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ 
. مدش دونشخ  نونکا 

-7

هب ار  امـش  گرم  زور  ادخ  و  درک - يدمآ  شیپ  رگا  مدرگ ، امـش  يادف  متفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ  هَّللا  دبع  نب  یـسیع  ( 2)
ار یسک  هچ  تشذگرد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  رگا  متفگ  درک ، هراشا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هب  دیوگ : منادب ؟ ماما  ار  یـسک  هچ  دیامنن - نم 

؟ منادب ماما 
هب دومرف : منادب ؟ ماما  ار  مادک  تشاذگ ، ياجب  ریغـص  يدـنزرف  ریبک و  يردارب  تشذـگرد و  شدـنزرف  رگا  متفگ : شدـنزرف ، هب  دومرف :
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: دومرف منک ؟ هچ  مسانشن  ار  وا  ناکم  وا و  رگا  متفگ : دوب . دهاوخ  نینچ  هشیمه  زین  وا  زا  سپ  شدنزرف و 
ج2،ص:130  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا یفاک  ار  وت  نآ  منیزگیم و  رب  تیالو  هب  تسا  هتشذگرد  ماما  نادنزرف  زا  هک  ار  وت  ياهتّجح  زا  هدنامیقاب  نم  اهلا ! راب  ییوگیم :

-8

هب ادخ  لوسر  دیدرگ ، رادراب  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : بائر  نب  ّیلع  ( 1)
مالّـسلا اهیلع  همطاف  تشک ، دنهاوخ  ار  وا  نم  تّما  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  شمان  هک  دشخبیم  وت  هب  يرـسپ  دنوادخ  هک  دومرف  يو 

ارم دومرف  تسیچ ؟ هدـعو  نآ  تفگ : تسا ، هدومرف  ياهدـعو  نم  هب  يو  هراـب  رد  یلاـعت  يادـخ  دومرف : تسین ، يزاـین  يو  هب  ارم  تفگ :
. مدش دونشخ  نونکا  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف  دشاب ، يو  نادنزرف  رد  نیسح  زا  سپ  تماما  هک  تسا  هدومرف  هدعو 
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دیوگ تسا . لضفا  نیـسح  زا  نسح  دومرف : نیـسح ؟ ای  تسا  لضفا  نسح  متفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : ملاس  نب  ماـشه  ( 2)
: دومرف نسح ؟ نادنزرف  رد  هن  تسا و  يو  نادنزرف  رد  نیسح  زا  سپ  تماما  هک  تسا  هنوگچ  سپ  متفگ :

مالّسلا امهیلع  نیسح  نسح و  رد  ار  نوراه  یسوم و  شور  هک  تسا  هتساوخ  یلاعت  يادخ 
ج2،ص:131  ، نیدلا لامک  همجرت 

تّوبن یلاعت  يادخ  دندوب و  کیرش  تماما  رد  نیسح  نسح و  هک  نانچمه  دندوب  کیرش  تّوبن  رد  ود  نآ  هک  ینیبیمن  ایآ  دزاس  يراج 
ماما ود  نامز  کی  رد  تسا  نکمم  ایآ  متفگ : دوب ، نوراه  زا  لضفا  یسوم  هچرگ  یـسوم ، نادنزرف  رد  هن  داد  رارق  نوراه  نادنزرف  رد  ار 

رد اّما  دـشاب ، يو  ياوشیپ  قطاـن و  يرگید  دـیامن و  يوریپ  يرگید  زا  دـشاب و  شوماـخ  ود  نآ  زا  یکی  هکنآ  رگم  ریخ ، دومرف : دنـشاب ؟
تماما ریخ و  دومرف : دنشاب  ماما  ردارب  ود  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  زا  سپ  دوشیم  ایآ  متفگ : دوب ، دهاوخن  قطان  ماما  ود  نامز  کی 

رد زین  نآ  زا  دـعب  ِِهبِقَع ، ِیف  ًۀَِـیقاب  ًۀَِـملَک  اـهَلَعَج  َو  تسا : هدومرف  یلاـعت  يادـخ  هک  ناـنچمه  تسا  يراـج  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  بقع  رد 
. تسا يراج  تمایق  زور  ات  وا  نادنزرف  نادنزرف  نادنزرف و 
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شوماخ و ماما  ٍۀَلَّطَعُم » ٍْرِئب   » زا دوصقم  دومرف : ٍدیِشَم  ٍرْصَق  َو  ٍۀَلَّطَعُم  ٍْرِئب  َو  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ریـصب  وبا  ( 1)
. تسا قطان  ماما  ٍدیِشَم » ٍرْصَق   » زا دوصقم 

ج2،ص:132  ، نیدلا لامک  همجرت 

تسا رصیق  دنزرف  « 1  » اعوشی رتخد  هکیلم  شمان  وا  تسا و  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  مئاق  ردام  هراب  رد  هک  یتایاور  باب 41 

-1

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  بیرغ  نآ  ربق  مدش و  البرک  دراو  شش  داتشه و  تسیود و  لاس  رد  دیوگ : ینابیش  رحب  نب  دّمحم  ( 1)
ياهداب دوب و  دوخ  تیاهن  رد  امرگ  تقو  نآ  رد  منک و  ترایز  ار  شیرق  رباقم  ات  مدرک  ور  دادـغب  بناج  هب  سپـس  مدرک  ترایز  ار  مّلس 
ياهغاب رد  هک  مدومن  مامـشتسا  ار  يو  تمحر  زا  هدـنکآ  تبرت  میـسن  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دهـشم  هب  نوچ  دـیزویم و  هّراح 
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منیبب و متـسناوتیمن  دوب و  هتفرگارف  ار  منامـشچ  کشا  متـسیرگ و  يو  رب  مدامد  ياههلان  یپاـیپ و  ياهکـشا  اـب  دوب ، هدـیچیپ  رد  ترفغم 
ره یناشیپ و  هک  ینحنم  ياههناش  اب  هدیمخ  تشپ  مدید  ار  يدرمریپ  مدوشگ  ار  مناگدید  دیدرگ ، عطق  ماهلان  مداتسیا و  زاب  هیرگ  زا  نوچ 

فک ود 
______________________________

«. اعوتسی  » اهضعب یف  و  امشوی »  » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
ج2،ص:133  ، نیدلا لامک  همجرت 

: تفگیم دوب  وا  هارمه  ربق  دزن  هک  يرگید  صخش  هب  و  ( 1  ) تشاد هدجس  هنیپ  شتسد 
زج یسک  هک  تسا  هتفای  یگرزب  فرش  دناهدرپس  يو  هب  دیس  ود  نآ  هک  يراوشد  بویغ  هفیرش و  مولع  هطساو  هب  تیومع  هدازردارب ! يا 

يدرم تیالو  لها  زا  تسا و  هدیدرگ  يرپس  شرمع  هتفریذپ و  لامکتسا  يو  تایح  تّدم  نونکا  مه  تسا و  هدیسرن  فرـش  نادب  ناملس 
شفک رد  هنهرب و  ياپ  اب  مشکیم و  بعت  جـنر و  وت  بناج  زا  هشیمه  سفن ! يا  متفگ  دوخ  اـب  دراپـسب . يو  هب  ار  شّرـس  هک  دـباییمن  ار 
تلالد يو  میظع  راثآ  ناوارف و  ملع  رب  هک  دونشیم  ار  ینخس  صخـش  نیا  زا  مشوگ  نونکا  موریم و  وس  نآ  وسنیدب و  ملع  بسک  يارب 

. دناهتفخ يأر  نم  ّرس  رد  هک  ناهن  هراتس  ود  نآ  تفگ : دنتسه ؟ یناسک  هچ  دّیس  ود  نآ  خیش ! يا  متفگ : دراد .
هب متسه و  اهنآ  راثآ  بلاط  مولع و  يایوج  نم  هک  منکیم  دای  دنگوس  تثارو  تماما و  رد  ود  نآ  ّلحم  تفارـش  تالاوم و  هب  نم  متفگ :

نوچ روایب و  يراد  نانآ  رابخا  راثآ و  زا  هچنآ  یتسه  قداص  تراتفگ  رد  رگا  تفگ : مشاـب . ناـنآ  رارـسا  ظـفاح  هک  دـنگوس  دوخ  ناـج 
نایلاوم زا  یکی  ّيراصنا و  بّویا  وبا  نادـنزرف  زا  ساّـخن  نامیلـس  نب  رـشب  نم  ییوگیم  تسار  تفگ : درک ، یـسراو  ار  تاـیاور  بتک و 

ماما يداه و  ماما 
ج2،ص:134  ، نیدلا لامک  همجرت 

ناـنآ راـثآ  زا  دوـخ  تادـهاشم  زا  یخرب  رکذ  هب  ار  تردارب  متفگ : مدوـب  يارنمّرـس »  » رد اـهنآ  هیاـسمه  و  ( 1  ) مالّسلا امهیلع  ّيرکـسع 
شورف دـیرخ و  وا  نذا  اـب  زج  نم  تخوـمآ و  نم  هب  ار  یـشورف  هدـنب  لـئاسم  مالّـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  اـم  يـالوم  تـفگ : رادـب ، یمارگ 

وکین ار  مارح  لالح و  نایم  قرف  دـش و  لماک  باب  نیا  رد  متفرعم  هکنآ  ات  مدرکیم  باـنتجا  كانههبـش  دراوم  زا  ور  نیا  زا  مدرکیمن و 
. متسناد

مدید مدمآرد  تشپ  هب  ناباتش  تفوک ، ار  هناخ  رد  یسک  دوب ، هتشذگ  بش  زا  یساپ  مدوب و  دوخ  هناخ  رد  يارنمّرـس »  » رد هک  بش  کی 
دّمحم وبا  شدنزرف  اب  مدید  مدش  دراو  وا  رب  مدیشوپ و  سابل  دناوخیم ، ارف  وا  دزن  هب  ارم  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  هداتسرف  روفاک 
مالّسلا هیلع  هّمئا  تیالو  يراصنا و  نادنزرف  زا  وت  رشب ! يا  دومرف : متسشن  نوچ  دنکیم ، وگتفگ  هدرپ  سپ  زا  نوتاخ  همیکح  شرهاوخ  و 

هک مزاس  یتلیـضف  هب  فّرـشم  ار  وت  مهاوخیم  نم  دـیتسه و  تیبلا  لها  ام  دامتعا  دروم  امـش  تسا و  هدوب  امـش  ناـیم  رد  تشپ ، رد  تشپ 
، مرادیم لیسگ  يزینک  دیرخ  يارب  منکیم و  علّطم  يّرس  زا  ار  وت  ییوجب ، تقبس  ام  تالاوم  رد  نایعیش  ریاس  رب  نادب 

ج2،ص:135  ، نیدلا لامک  همجرت 
نآ رد  هک  ار  یگنر  درز  لامتـسد  تخاس و  روهمم  دوخ  متاخ  هب  دـیچیپ و  رد  ار  نآ  تشون و  یمور  نابز  طـخ و  هب  ياهماـن  هاـگنآ  ( 1)

نوچ وـش و  رـضاح  تارف  رهن  ربـعم  رد  زور  نـالف  رهظ  ورب و  دادـغب  هب  ریگب و  ار  نآ  دوـمرف : دروآ و  نوریب  دوـب  راـنید  تسیب  تسیود و 
يدید نینچ  نوچ  دنریگب و  ار  اهنآ  رود  یقارع  ناناوج  نارادیرخ و  ساّبع و  ینب  ناهدنامرف  نالیکو  زا  یعمج  دندمآ ، ناریسا  ياهقروز 
هچراپ هکت  ود  تسا و  نانچ  نینچ و  شتفص  هک  ار  يزینک  نوچ  ریگب و  رظن  ریز  ار  شورف  هدرب  دیزی  نب  رمع  مان  هب  یصخش  زور  رسارس 

نآ هب  وت  دـنز ، زابرـس  ناـنآ  تعاـطا  نارادـیرخ و  ندرک  سمل  ور و  ندوـشگ  زا  زینک  نآ  درادـب و  هضرع  شورف  يارب  درادرب  رد  ریرح 
رتس کته  زا  ياو  دیوگ : هک  نادب  دنک و  يراز  هلان و  یمور  نابز  هب  وا  دنزب و  ار  زینک  نآ  شورف  هدنب  نک ، یلمأت  هدب و  تلهم  فشاکم 
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یبرع نابز  هب  وا  تسا و  هدش  نم  تبغر  دـیزم  ثعاب  وا  فافع  هک  دـیرخ  مهاوخ  رانید  دصیـس  ار  وا  نم  دـیوگ  نارادـیرخ  زا  یکی  نم !
: دـیوگ شورف  هدرب  نکم ! جرخ  هدوهیب  ار  تلاوما  مرادـن ، یتبغر  وت  رد  ینک  هولج  وا  تنطلـس  یـسرک  نامیلـس و  ساـبل  رد  رگا  دـیوگ :

هراچ
ج2،ص:136  ، نیدلا لامک  همجرت 

نانیمطا وا  تناید  تناما و  هب  ملد  هک  دشاب  يرادیرخ  دیاب  ینکیم  باتش  ارچ  دیوگ : زینک  نآ  ( 1 ، ) تسین وت  شورف  زا  يزیرگ  تسیچ ؟
هتشون یمور  طخ  نابز و  هب  هک  مراد  فارشا  زا  یکی  زا  هتـسبرس  ياهمان  نم  وگب : ورب و  دیزی  نب  رمع  دزن  هب  زیخرب و  ماگنه  نیا  رد  دبای ،

دنک لّمأت  دوخ  بحاص  يوخ  قلخ و  رد  ات  هدب  زینک  نآ  هب  ار  همان  تسا  هتـشون  نآ  رد  ار  دوخ  تواخـس  يراوگرزب و  افو و  تمارک و  و 
. منک يرادیرخ  يو  يارب  ار  زینک  نیا  ات  متسه  صخش  نآ  لیکو  نم  داد  اضر  نادب  دش و  لیام  ودب  رگا 

همان رد  نوچ  مدروآ و  ياجب  زینک  نآ  دـیرخ  هراب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  دوخ  يـالوم  تاروتـسد  همه  دـیوگ : نامیلـس  نب  رـشب 
وا رگا  هک  درک  يراج  نابز  رب  دیکا  دـنگوس  و  شورفب ! همان  نیا  بحاص  هب  ارم  تفگ : دـیزی  نبا  رمع  هب  تسیرگ و  یتخـس  هب  تسیرگن 
درز لامتـسد  رد  میالوم  هک  يرادقم  نامه  رب  هکنآ  ات  مدرک  وگتفگ  نآ  ياهب  رد  و  تشک ، دـهاوخ  ار  دوخ  دـشورفن  همان  بحاص  هب  ار 

رد هک  ياهرجح  هب  متفرگ و  لیوحت  ناداش  نادـنخ و  ار  زینک  مه  نم  تفرگ و  نم  زا  ار  اهرانید  میدرک و  قفاوت  دوب  هدرک  مهارمه  گنر 
میالوم همان  دمآرد  هرجح  هب  نوچ  میدمآ و  متشاد  دادغب 

ج2،ص:137  ، نیدلا لامک  همجرت 
همان ایآ  متفگ : وا  هب  بّجعت  يور  زا  نم  داهنیم و  دوخ  ندب  نامشچ و  اههنوگ و  هب  دیـسوبیم و  ار  نآ  و  ( 1  ) هدروآرد دوخ  بیج  زا  ار 
شوگ نم  نخس  هب  يراد ! یمک  تفرعم  ءایبنا  دالوا  ماقم  هب  هک  یسک  يا  هدنامرد و  يا  تفگ : یسانشیمن ؟ ار  وا  هک  یسوبیم  ار  یسک 
ّیـصو نوعمـش  ینعی  نویراوح  نادنزرف  زا  مردام  متـسه و  مور  رـصیق  دنزرف  « 1  » اـعوشی رتـخد  هکیلم  نم  هک  راپـسب  نم  هـب  لد  رادارف و 

رد شاهدازردارب  دقع  هب  یگلاس  هدزیـس  ّنس  رد  ارم  تساوخیم  مور  رـصیق  مّدج  منکیم ، لقن  یتفگـش  ناتـساد  وت  يارب  تسا و  حیـسم 
دـصتفه ناگرزب  لاجر و  زا  نت ، دصیـس  نانابهر  ناشیـشک و  نویراوح و  دالوا  زا  داد : لیکـشت  ریز  دارفا  زا  یلفحم  شخاـک  رد  دروآ و 

نحص شیپاشیپ  رد  دوب  هدش  هتسارآ  رهاوج  عاونا  اب  هک  ییابیز  تخت  نت و  رازه  راهچ  رئاشع  ناریما  يروشک و  يرکـشل و  ناریما  زا  نت ،
دنداتـسیا و اعد  هب  اهـشیشک  دـش و  هتـشارفا  اهبیلـص  تفر و  نآ  يالاب  رب  شاهدازردارب  نوچ  داد و  رارق  وّکـس  لهچ  يـالاب  رب  شخاـک و 

هب اهبیلص  ناهگان  دندوشگ ، ار  اهلیجنا 
______________________________

«. اعشوی  » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
ج2،ص:138  ، نیدلا لامک  همجرت 

داتفا و نیمز  رب  شوهیب  دوب  هتفر  تخت  يالاب  رب  هکنآ  دیدرگ و  يراج  نانامهیم  تمس  هب  تخیر و  ورف  اهنوتس  و  ( 1  ) دش نوگنرس  نیمز 
نید لاوز  رب  تلـالد  هک  اهـسحن  نیا  تاـقالم  زا  ار  اـم  تفگ : مّدـج  هب  اـهنآ  گرزب  دـیزرل و  ناشتـشپ  دـیرپ و  ناشیـشک  يور  زا  گـنر 

ار اهبیلص  دیزاس و  اپرب  ار  اهنوتـس  نیا  تفگ : اهـشیشک  هب  دز و  دب  لاف  هثداح  نیا  زا  مّدج  و  نک ! فاعم  دراد  یناکلم  بهذم  یحیـسم و 
يرگید نآ  تداعـس  هب  ار  وا  تسوحن  مروآرد و  وا  جاودزا  هب  ار  رتخد  نیا  ات  دـیروایب  ار  تخبدـب  هتـشگرب  تخب  نیا  ردارب  دـیزارفارب و 

رـصیق مّدج  دندش و  هدـنکارپ  مدرم  دـش و  رارکت  زین  یمود  يارب  لّوا  دـماشیپ  نامه  دـندرک  اپرب  نشج  سلجم  هرابود  نوچ  مزاس و  عفد 
. دش هدنکفا  اههدرپ  دمآرد و  دوخ  خاک  لخاد  هب  دیدرگ و  كانهودنا 

مّدج هک  یعـضوم  نامه  رد  دـندمآ و  درگ  مّدـج  خاک  رد  نویراوح  زا  یعمج  نوعمـش و  حیـسم و  هک  مدـید  باوخ  رد  بش  نآ  رد  نم 
ناناوج هارمه  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  دیشکیم و  نامـسآ  هب  رـس  يدنلب  زا  هک  دندرک  بصن  يربنم  دوب  هداد  رارق  ار  تخت 
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و
ج2،ص:139  ، نیدلا لامک  همجرت 

وا هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هاگنآ  درک ، هقناعم  وا  اـب  دـمآ و  وا  لابقتـسا  هب  حیـسم  ( 1  ) دـندش دراو  شنادـنزرف  زا  يرامش 
وبا هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  منک و  يراگتساوخ  مرسپ  نیا  يارب  ار  اکیلم  شرتخد  نوعمش  وت  ّیـصو  زا  ات  ماهدمآ  نم  هَّللا ! حور  يا  تفگ :
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  تسا  هدمآ  وت  دزن  تفارش  تفگ : تسیرگن و  نوعمـش  هب  حیـسم  درک . همان  نیا  بحاص  دّمحم 

مالّسلا و هیلع  حیسم  درک و  جیوزت  شرسپ  هب  ارم  دناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  زارف  رب  دّمحم  هاگنآ  مدرک ، نینچ  تفگ : نک . يدنواشیوخ 
ردپ يارب  ار  ایؤر  نیا  رگا  مدیسرت  مدش  رادیب  باوخ  زا  نوچ  دندوب و  هاوگ  همه  نویراوح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  نادنزرف 

یتیاغ هب  ات  دش  زیربل  دّمحم  وبا  قشع  زا  ماهنیس  مدرکن و  وگزاب  اهنآ  يارب  هتخاس و  ناهن  ملد  رد  ار  نآ  و  دنشکب ، ارم  منک  وگزاب  مّدج  و 
ار وا  مّدج  هک  دنامن  یبیبط  مور  ياهرهش  رد  مدیدرگ و  رامیب  تخس  مدش و  رغال  فیعـض و  مدیـشک و  ندیـشون  ندروخ و  زا  تسد  هک 
ار نآ  ات  يراد  ایند  نیا  رد  ییوزرآ  ایآ  مشچ ! رون  يا  تفگ : نم  هب  دـش  دـیماان  نوچ  دـهاوخن و  يو  زا  ارم  نامرد  درواین و  نم  نیلاـب  رب 

نادنز رد  هک  یناملـسم  ناریـسا  زا  ار  ریجنز  هجنکـش و  رگا  تسا ، هدـش  هتـسب  میور  هب  اهرد  همه  گرزبردـپ ! يا  متفگ : منک ؟ هدروآرب 
تیفاع افش و  شردام  حیسم و  هک  مدوب  راودیما  يدرکیم  دازآ  ار  اهنآ  یتشادیم و  رب  دنتسه 

ج2،ص:140  ، نیدلا لامک  همجرت 
دنـسرخ رایـسب  مگرزب  ردپ  مدروخ  اذغ  یکدنا  مدومن و  تیفاع  تّحـص و  راهظا  درک  نینچ  مگرزبردپ  نوچ  و  ( 1 ، ) دننک ینازرا  نم  هب 

رازه میرم و  یهارمه  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ءاـسّنلا  ةدّیـس  رگید  بش  راـهچ  زا  سپ  زین  تخادرپ و  ناریـسا  مارتـحا  تّزع و  هب  دـش و 
متخیوآ و رد  وا  هب  نم  تسا ، دّـمحم  وبا  ترهوش  رداـم  ءاـسّنلا  ةدّیـس  نیا  تفگ : نم  هب  میرم  دـندرک و  رادـید  نم  زا  یتشهب  راکتمدـخ 
هب دّمحم  وبا  مدنزرف  یشاب  يراصن  نید  هب  كرشم و  وت  ات  دومرف : ءاسّنلا  ةدّیس  دیآیمن . مرادید  هب  دّمحم  وبا  هک  مدرک  هیالگ  متسیرگ و 

ياضر یلاعت و  يادـخ  ياضر  هب  لـیامت  رگا  دـیوجیم و  يّربت  دـنوادخ  هب  وت  نید  زا  هک  تسا  میرم  مرهاوخ  نیا  دـیآیمن و  وت  رادـید 
: وگب سپ  دنک  رادید  ار  وت  دّمحم  وبا  هک  يراد  تسود  يراد و  میرم  حیسم و 

هَّللا لوسر  ادّمحم  ّنأ  دهشأ  هَّللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 
شاب دّمحم  وبا  رادید  راظتنا  رد  نونکا  دومرف : دومن و  لاحـشوخ  ارم  تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  ءاسّنلا  ةدّیـس  متفگ : ار  تاملک  نیا  نوچ  و 

وبا دیـسر ، ارف  بش  ادرف  نوچ  و  دّمحم ! وبا  رادـید  هب  هاقوش  او  متفگیم : مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  سپـس  مزاسیم . هناور  وت  دزن  ار  وا  هک 
دّمحم

ج2،ص:141  ، نیدلا لامک  همجرت 
افج نم  ّقح  رد  يدرک ، التبم  دوخ  قشع  هب  ارم  لد  همه  هکنآ  زا  دـعب  نم ! بیبح  يا  متفگ : وا  هب  اـیوگ  و  ( 1  ) دمآ مرادید  هب  باوخ  رد 

ار ینایع  لاصو  دنوادخ  هکنآ  ات  میآیم  وت  رادید  هب  بش  ره  يدروآ  مالسا  هک  لاح  دوب  وت  كرـش  يارب  نم  ریخأت  دومرف : وا  و  يدومن !
. تسا هدشن  عطق  نم  زا  وا  رادید  زگره  نونکات  نامز  نآ  زا  دنادرگ و  رسیم 

زور نـالف  رد  تگرزبردـپ  تفگ : نم  هب  دّـمحم  وبا  بش  کـی  تفگ : وا  يدـمآرد و  ناریـسا  ناـیم  رد  هنوگچ  متفگ : ودـب  دـیوگ : رـشب 
زا سانشان  روطب  ییآرد و  نارازگتمدخ  سابل  رد  هک  تسوت  رب  دوریم و  اهنآ  لابند  هب  مه  دوخ  دتسرفیم و  ناناملسم  گنج  هب  يرکشل 

سک چیه  يدرک و  هدهاشم  هک  دیسر  اج  نادب  مراک  دندمآ و  ام  رس  رب  مالـسا  هاپـس  نارادهیالط  مدرک و  نانچ  زین  نم  يورب و  هار  نالف 
دیسرپ و ار  ممان  مداتفا  وا  تمینغ  مهس  رد  نم  هک  يدرم  نآ  مدیناسر و  وت  عالّطا  هب  دوخ  هک  ممور  هاشداپ  رتخد  نم  هک  دنادیمن  وت  زج 

. تسا نازینک  مان  نیا  تفگ : وا  تسا و  سجرن  ممان  متفگ : متشاد و  ناهنپ  ار  نآ  نم 
: تفگ ییوگیم ! نخس  یبرع  نابز  هب  اّما  یتسه  یمور  وت  اتفگش  متفگ :
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ج2،ص:142  ، نیدلا لامک  همجرت 
نم هب  دمآیم و  نم  دزن  هب  یماش  حبص و  ره  تشامگ و  نم  رب  ار  یمجرتم  نز  و  ( 1  ) دوب صیرح  نم  هب  تایبدا  نتخومآ  رد  مگرزبردپ 

. درک تداع  نآ  رب  منابز  هکنآ  ات  تخومآ  یبرع 
تّزع دنوادخ  هنوگچ  دومرف : ودـب  مدـش ، دراو  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  نامیالوم  رب  مدـیناسر و  يارنمّرـس »  » هب ار  وا  نوچ  دـیوگ : رـشب 

ار يزیچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دنایامن ؟ وت  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  تیب  لها  تفارش  ّتینارـصن و  ّتلذ  مالـسا و 
ای مهرد ؟ رازه  هد  يرادیم ، تسود  رتشیب  ار  مادـک  منک ، مارکا  ار  وت  مهاوخیم  نم  دومرف : منک ؟ ناـیب  هنوگچ  دـینادیم  رتـهب  امـش  هک 

دوش و کلام  ار  ملاع  برغ  قرـش و  هک  يدنزرف  هب  ار  وت  داب  تراشب  دومرف : ار ، تراشب  تفگ : تسا ؟ يدبا  تفارـش  نآ  رد  هک  یتراشب 
یّلـص ادخ  لوسر  هک  یـسک  زا  دومرف : یـسک ؟ هچ  زا  تفگ : دشاب ! هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دیامن  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز 

: تفگ درک ، يراگتساوخ  وا  يارب  ار  وت  یمور  لاس  نالف  زا  هام  نالف  زا  بش  نالف  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
ار وا  ایآ  دومرف : دّمحم ! وبا  امش  رسپ  هب  تفگ : دندرک ؟ جیوزت  یسک  هچ  هب  ار  وت  وا  ّیصو  حیسم و  سپ  دومرف : وا ؟ نیـشناج  حیـسم و  زا 

بش نآ  زا  تفگ : یسانشیم ؟
ج2،ص:143  ، نیدلا لامک  همجرت 

. منیبن ار  وا  هک  تسین  یبش  ماهدروآ  مالسا  ءاسّنلا  ةدّیس  شردام  تسد  هب  هک 
وا همیکح  تسوا ، هک  رادـشه  دومرف : دـمآ ، همیکح  نوچ  و  ناوخارف ، ار  همیکح  مرهاوخ  روفاک ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  ( 1)

ربب و دوخ  لزنم  هب  ار  وا  ادخ  لوسر  رتخد  يا  دومرف : ام  يالوم  نآ  زا  دعب  دش ، رورسم  وا  رادید  هب  دیشک و  شوغآ  رد  ینالوط  ینامز  ار 
. تسا مالّسلا  هیلع  مئاق  ردام  دّمحم و  وبا  هجوز  وا  هک  زومایب  يو  هب  ار  ننس  ضئارف و 

مالّسلا هیلع  مئاق  دالیم  تایاور  باب 42 
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بـشما هّمع ! يا  دومرف : دـناوخارف و  دوخ  دزن  هب  ارم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـیوگ : مالّـسلا  هیلع  داوج  ماـما  رتخد  همیکح  ( 2)
نابعش همین  بش  هک  شاب  ام  دزن  راطفا 

ج2،ص:144  ، نیدلا لامک  همجرت 
: دوـمرف تسیک ؟ وا  رداـم  متفگ : دـیوگ : دزاـس . رهاـظ  تسا  نیمز  يور  رد  وا  تّجح  هک  ار  دوـخ  تّجح  بـشما  یلاـعت  يادـخ  تـسا و 

متـسشن مدرک و  مالـس  نوچ  مدمآ و  دـیوگ  میوگیم ، وت  هب  هک  تسا  نیمه  دومرف : تسین ، وا  رد  يرثا  موش  امـش  يادـف  متفگ : سجرن ،
نم نادـناخ  يوناب  نم و  يوناب  وت  متفگ : تسا ؟ روطچ  ناتلاح  منادـناخ  يوناب  نم و  يوناـب  يا  تفگ : درادرب و  ارم  شفک  دـمآ  سجرن 

يادـخ ناج ! رتخد  يا  متفگ : ودـب  دـیوگ : تسا ؟ یـشیامرف  هچ  نیا  ناج ! هّمع  يا  تفگ : دـش و  دنـسرخان  نم  مـالک  زا  دـیوگ : یتسه ،
. دومن ایحتسا  دیشک و  تلاجخ  سجرن  دیوگ : تساقآ ، ترخآ  ایند و  رد  هک  دیامرف  اطع  يدنزرف  وت  هب  بشما  یلاعت 

هب ار  نآ  متـساخرب و  زامن  يادا  يارب  بش  لد  رد  مدـیباوخ و  هتفرگ و  رارق  دوخ  رتسب  رد  مدرک و  راطفا  مدـش  غراف  اشع  زاـمن  زا  نوچ  و 
مدیشک و زارد  زین  نآ  زا  سپ  متـسشن و  تابیقعت  يارب  سپـس  دوبن ، يو  يارب  يدادخر  دوب و  هدیباوخ  سجرن  هک  یلاح  رد  مدروآ  ياج 

. دیباوخ درازگ و  زامن  تساخرب و  سپس  دوب  باوخ  نانچمه  وا  مدش و  رادیب  ناساره 
ملد رب  کش  تسا و  باوخ  رد  وا  تسا و  هدیمد  لّوا  رجف  مدید  متسیرگن و  نامـسآ  هب  رجف  يوجتـسج  رد  مدمآ و  نوریب  دیوگ : همیکح 

هاگان دیدرگ  ضراع 
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ج2،ص:145  ، نیدلا لامک  همجرت 
تئارق هب  متـسشن و  دیوگ : تسا . هدـش  کیدزن  راک  اجنیا  هک  نکم ! باتـش  هّمع ! يا  ( 1  ) دز دایرف  دوخ  ّلحم  زا  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  وبا 

ایآ داـب  وت  رب  هَّللا  مسا  متفگ : ودـب  مدـیرپ و  وا  دزن  هب  نم  دـش و  رادـیب  ناـساره  وا  اـنثا  نیا  رد  متخادرپ و  سی  هروس  هدجـس و  ملا  هروس 
. متفگ وت  اـب  هک  تسا  ناـمه  هک  راد  راوتـسا  ار  تلد  نک و  عـمج  ار  تدوـخ  متفگ : يرآ ، هّمع ! يا  تفگ : ینکیم ؟ ساـسحا  ار  يزیچ 
ار دوخ  رورس  ناهگان  متشادرب و  وا  يور  زا  ار  هماج  مدمآ و  دوخ  هب  مرورس  زاوآ  هب  تفرگ و  ارف  یفعض  ار  سجرن  ارم و  دیوگ : همیکح 

هیلع دّـمحم  وبا  تسا . فیظن  كاـپ و  مدـید  متفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  تسا  نیمز  رب  شدوجـس  عضاوم  تسا و  هدجـس  لاـح  رد  هک  مدـید 
نآ نایم  رد  ار  دنزرف  دوشگ و  ار  شتـسد  فک  ود  وا  مدرب و  يو  دزن  ار  وا  روآ ! نم  دزن  هب  ار  مدـنزرف  هّمع ! يا  هک  دروآرب  دایرف  مالّـسلا 

، دیشک يو  لصافم  شوگ و  نامشچ و  رب  ار  شتسد  تشاذگ و  وا  ناهد  رد  ار  شنابز  سپـس  داهن  دوخ  هنیـس  رب  ار  وا  ياپ  ود  داد و  رارق 
: تفگ يوگ ، نخس  مدنزرف ! يا  دومرف : سپس 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ادّمحم  ّنأ  دهشأ  هل و  کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 
. دیشکرد نابز  دیسر و  شردپ  رب  هکنآ  ات  داتسرف  هّمئا  نینمؤملا و  ریما  رب  دورد  سپس 

ج2،ص:146  ، نیدلا لامک  همجرت 
رب مدرب و  ار  وا  سپ  روآ ، نم  دزن  هب  هاگنآ  دنک  مالس  وا  رب  ات  ربب  شردام  دزن  هب  ار  وا  هّمع ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  سپـس  ( 1)

نوچ دیوگ : همیکح  ایب . ام  دزن  دیسر  ارف  متفه  زور  نوچ  هّمع ! يا  دومرف : سپس  مداهن  سلجم  رد  هدینادرگزاب و  ار  وا  درک و  مالس  ردام 
، موش امـش  يادف  متفگ : مدـیدن ، ار  وا  منک و  يدّـقفت  مرورـس  زا  ات  مدز  رانک  ار  هدرپ  منک و  مالـس  دّـمحم  وبا  وا  رب  ات  مدـمآ  دـش  حـبص 

؟ دنکیم هچ  مرورس 
143 ص :  نیدلا ج2 146 1 ..... -  لامک  همجرت  درپس . يو  هب  ار  یسوم  یسوم  ردام  هک  مدرپس  یسک  نآ  هب  ار  وا  هّمع ! يا  دومرف :

: دومرف متسشن  مدرک و  مالس  مدمآ و  دیسر  ارف  متفه  زور  نوچ  دیوگ : همی 
رد ار  شنابز  سپـس  دوب ، هدرک  راب  لّوا  هک  درک  ناـمه  وا  اـب  دوب و  ياهقرخ  رد  وا  مدروآ و  ار  مرورـس  نم  و  روآ ! نم  دزن  هب  ار  مدـنزرف 

: تفگ وا  و  يوگ ! نخس  مدنزرف ! يا  دومرف : سپس  دادیم ، يو  هب  لسع  ریش و  ایوگ  تشاذگ و  وا  ناهد 
هَّللا ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 

ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دیـسر ، شردپ  رب  هکنآ  ات  داتـسرف و  نیرهاط  هّمئا  نینمؤملا و  ریما  دّمحم و  رب  دورد  و 
نانآ میهد و  رارق  نیثراو  هّمئا و  ار  نانآ  هداهن و  ّتنم  نیمز  نافعضتسم  رب  هک  مینکیم  هدارا  ام  ِمیِحَّرلا و 

ج2،ص:147  ، نیدلا لامک  همجرت 
«1 . » مینایامنب دندوب  رذحرب  نآ  زا  هک  هچنآ  اهنآ  نایرکشل  ناماه و  نوعرف و  هب  هتخاس و  نیمز  رد  نّکمتم  ار 

. تسا هتفگ  تسار  همیکح  تفگ : مدرک ، شسرپ  هّیضق  نیا  زا  مداخ  هبقع  زا  دیوگ  تیاور  نیا  يوار  دّمحم  نب  یسوم 

-2

عوضوم رد  ات  متفر  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  رتخد  همیکح  دزن  هب  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  تشذگرد  زا  سپ  دیوگ : هَّللا  دبع  نب  دّمحم  ( 1)
نیمز یلاعت  يادخ  دّمحم ! يا  تفگ : سپس  متسشن ، نم  و  نیشنب ، تفگ : منک . شـسرپ  وا  هراب  رد  اهنآ  تریح  مدرم و  فالتخا  تّجح و 

ار تفارش  نیا  تسا و  هداهنن  ردارب  ود  رد  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  زا  سپ  ار  نآ  دراذگیمن و  یلاخ  تماص  ای  قطان و  یتّجح  زا  ار 
رب ار  نیسح  نادنزرف  یلاعت  يادخ  هکنیا  زج  تسا  هدادن  رارق  نیمز  يور  رد  يریظن  لیدع و  اهنآ  يارب  هتخاس  نیسح  نسح و  صوصخم 

یـسوم هچرگ  داد ، يرترب  تّوبن  لضف  هب  یـسوم  نادنزرف  رب  ار  نوراه  نادنزرف  هک  نانچمه  هداد ، يرترب  مالّـسلا  امهیلع  نسح  نادـنزرف 
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هب تسا و  نوراه  دالوا  رد  تمایق  زور  ات  تّوبن  لضف  یلو  دوب ، نوراه  رب  تّجح 
______________________________

5 و 6. صصقلا : ( 1)
ج2،ص:148  ، نیدلا لامک  همجرت 

یتّجح دـنوادخ  رب  مدرم  يارب  زا  دـنوش و  ادـج  ناصلخم  زا  نالطبم  ات  ( 1  ) دنشاب هتـشاد  یناحتما  ینادرگرـس و  کی  تّما  یتسیاب  راچان 
. تسا هدیسر  ارف  تریح  هرود  مالّسلا  هیلع  ّيرکسع  نسح  ماما  تافو  زا  سپ  نونکا  دشابن و 

يدـنزرف مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  رگا  تفگ : درک و  یمّـسبت  دوـب ؟ يدـنزرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يارب  زا  اـیآ  نم ! يوناـب  يا  متفگ :
: متفگ دـشابن . ردارب  ود  رد  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  زا  سپ  تماما  هک  متفگ  ار  وت  هکنآ  اب  تسیک ؟ يو  زا  سپ  ماما  سپ  تشادـن 
هب ماهدازردارب  دنتفگیم ، سجرن  ودب  هک  متشاد  يزینک  يرآ ، تفگ : وگزاب . میارب  ار  مالّسلا  هیلع  میالوم  تبیغ  تدالو و  نم ! يوناب  يا 
رد وا  زا  اّما  ناج ! هّمع  هن  دومرف : متـسرفب ؟ تدزن  هب  ار  وا  يراد  شتـسود  نم ! ياقآ  يا  متفگ : ودب  درک ، رظن  کین  وا  هب  دمآ و  مرادـید 
هب دنوادخ  تسا و  یمارگ  یلاعت  يادـخ  دزن  هک  دـیآ  دـیدپ  يو  زا  يدـنزرف  يدوز  هب  دومرف : تسیچ ؟ زا  امـش  یتفگـش  متفگ : متفگش !

امـش دزن  هب  ار  وا  ایآ  نم ! ياقآ  يا  متفگ : دـشاب ، هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  ناـنچمه  دزاـس ، هدـنکآ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  وا  هطـساو 
: دیوگ نک ، هزاجا  بسک  هراب  نیا  رد  مردپ  زا  دومرف : متسرفب ؟

دوخ وا  متسشن و  مدرک و  مالس  مدمآرد ، مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  لزنم  هب  مدیشوپ و  هماج 
ج2،ص:149  ، نیدلا لامک  همجرت 

تمدخ روظنم  نیدب  نم ! ياقآ  يا  متفگ : دیوگ : تسرفب ، دّمحم  یبا  مدنزرف  دزن  ار  سجرن  همیکح ! يا  ( 1 : ) تفگ دومرف و  نخس  زاغآ 
دنک کیرـش  راک  نیا  شاداپ  رد  ار  وت  هک  دراد  تسود  یلاعت  يادخ  هکرابم ! يا  دومرف : منک ، هزاجا  بسک  هراب  نیا  رد  هک  مدیـسر  امش 

مداد و رارق  دّمحم  وبا  رایتخا  رد  متـسارآ و  ار  سجرن  متـشگرب و  لزنم  هب  گنردیب  دیوگ : همیکح  دهد ، رارق  وت  يارب  ریخ  زا  ياهرهب  و 
. مدرک هناور  شهارمه  زین  ار  وا  تفر و  شردپ  دزن  هب  سپس  دوب  نم  دزن  يزور  دنچ  مدرک و  رارقرب  دوخ  لزنم  رد  ار  اهنآ  دنویپ 

رادید هب  متفریم  شردپ  رادید  هب  هک  نانچمه  نم  تسشن و  ردپ  ياج  رب  دّمحم  وبا  تشذگرد و  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  دیوگ : همیکح 
رورـس و وـت  هکلب  متفگ : هد ! نم  هب  ار  دوـخ  شفک  نم  يوناـب  يا  تفگ : دریگرب و  ارم  شفک  اـت  دـمآ  سجرن  زور  کـی  متفریم . زین  وا 

يور هب  نم  هکلب  ینک ، تمدخ  ارم  هک  مهدیمن  هزاجا  يریگرب و  ار  نآ  ات  مهدیمن  وت  هب  ار  دوخ  شفک  هک  دنگوس  ادخ  هب  ینم ، يوناب 
بورغ ماگنه  ات  داهد و  ریخ  يازج  وت  هب  ادخ  هّمع ! يا  تفگ : دینش و  ار  نخـس  نیا  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  منکیم . تمدخ  ار  وت  مشچ 

ام دزن  ار  بشما  ناج ! هّمع  يا  ریخ ، دومرفیم : ماما  مدرگزاب ! ات  روایب  ار  مسابل  هک  مدزیم  گناب  هیراج  نآ  هب  متسشن و  ماما  دزن  باتفآ 
ج2،ص:150  ، نیدلا لامک  همجرت 

ّدلوتم دنکیم  هدنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  وا  هطـساو  هب  دنوادخ  تسا و  یمارگ  یلاعت  يادخ  دزن  هک  يدولوم  نآ  بشما  هک  ( 1  ) شاب
. يرگید زا  هن  سجرن  نامه  زا  دومرف : منیبیمن . يرادراب  راثآ  سجرن  رد  نم  دوشیم و  ّدلوتم  یسک  هچ  زا  مرورـس ! يا  متفگ : دوشیم ،

ودب ار  دوخ  راک  متشگرب و  ماما  دزن  هب  مدیدن ، وا  رد  يرادراب  راثآ  مدرک و  یـسراو  ار  وا  مکـش  تشپ و  متفر و  وا  دزن  هب  دیوگ : همیکح 
هیلع یـسوم  ردام  لثم  وا  لثم  اریز  دـیدرگ ، دـهاوخ  رادومن  تیارب  يرادراب  راثآ  رجف  ماگنه  رد  تفگ : دومرف و  یمّـسبت  مدرک ، شرازگ 
مکش یسوم ، يوجتسج  رد  نوعرف  اریز  دشن ، هاگآ  نآ  زا  شتدالو  تقو  ات  یـسک  دیدرگن و  رهاظ  وا  رد  يرادراب  راثآ  هک  تسا  مالّـسلا 

. تسا مالّسلا  هیلع  یسوم  ریظن  زین  نیا  تفاکشیم و  ار  رادراب  نانز 
نآ زا  يزیچ  دوخ  رد  نم ! يوناب  يا  تفگ : مدرک ، شسرپ  شلاح  زا  متفگ و  ودب  ار  ماما  راتفگ  متشگرب و  سجرن  دزن  هب  دیوگ : همیکح 

: دیوگ همیکح  منیبیمن ،
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رجف عولط  ماگنه  بش و  رخآ  نوچ  ات  تفریمن  ولهپ  نآ  هب  ولهپ  نیا  زا  دوب و  هدـیباوخ  نم  يور  شیپ  وا  مدوب و  وا  بقارم  رجف  عولط  اـت 
گناب مالّسلا  هیلع  دّمحم  وبا  مدناوخیم ، هَّللا » مسا   » ودب متفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  تسج و  اج  زا  ناساره  دیسرارف 

ج2،ص:151  ، نیدلا لامک  همجرت 
: متفگ مدرک و  زاغآ  نادب  نم  و  ناوخرب ! وا  رب  انلزنأ  ّانإ  هروس  دومرف : و  ( 1  ) دروآرب

نینج مدـناوخیم و  وا  رب  دوب  هدومرف  هک  نانچمه  نم  تسا و  هدـش  نایامن  نم  رد  داد  ربخ  میـالوم  هک  يرما  تفگ : تسا ؟ نوچ  تلاـح 
. دومن مالس  نم  رب  درک و  تئارق  نم  دننام  داد و  خساپ  نم  هب  مکش  رد 

: دروآرب گناب  مالّسلا  هیلع  دّمحم  وبا  مدش و  ناساره  مدینش  هچنآ  زا  نم  دیوگ : همیکح 
دهد و رارق  نیمز  رد  دوخ  تّجح  یگرزب  رد  دروآرد و  نخـس  هب  يدرخ  رد  ار  ام  یلاعت  يادـخ  شابم ، تفگـش  رد  یلاعت  يادـخ  رما  زا 

دزن هب  نانکدایرف  دوب و  هداتفا  وا  نم و  نیب  ياهدرپ  ایوگ  مدیدن  ار  وا  دـش و  ناهن  مناگدـید  زا  سجرن  هک  دوب  هدـشن  مامت  وا  نخـس  زونه 
. تفای یهاوخ  دوخ  ناکم  رد  ار  وا  درگرب ، هّمع ! يا  دومرف : مدیود ، مالّسلا  هیلع  دّمحم  وبا 

ار نآ  ندید  ناوت  هک  تسا  هتفرگارف  ار  سجرن  يرون  مدید  دش و  هتـشادرب  دوب  ام  نیب  هک  ياهدرپ  هک  دیـشکن  یلوط  متـشگزاب و  دـیوگ :
دنلب ار  دوخ  هباّبس  تشگنا  ود  تسا و  هداهن  نیمز  رب  وناز  ود  تسا و  هداهن  هدجس  هب  يور  هک  مدید  ار  مالّـسلا  هیلع  كدوک  نآ  مرادن و 

: دیوگیم هدرک و 
ادّمحم يّدج  ّنأ  و  هل ] کیرش  هدحو ال   ] هَّللا ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 

ج2،ص:152  ، نیدلا لامک  همجرت 
، نینمؤملا ریمأ  یبأ  ّنأ  هَّللا و  لوسر 

هب ارم  راک  و  رآ ، ياج  هب  يدومرف  هدعو  نم  هب  هچنآ  اهلا ! راب  دومرف : سپـس  دیـسر ، شدوخ  هب  ات  درمـشرب  کیاکی  ار  ناماما  سپـس  ( 1)
. نادرگ داد  لدع و  زا  رپ  نم  هطساو  هب  ار  نیمز  زاس و  راوتسا  ار  مماگ  ناسر و  ماجنا 

رد وا  نوچ  و  مدرب ، وا  بناـج  هب  متفرگرب و  ار  وا  ناـسرب . نم  هب  رواـیب و  ار  وا  هّمع ، يا  دومرف : دروآرب و  گـناب  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  وبا 
ناهد رد  دوخ  نابز  تفرگ و  نم  زا  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  درک و  مالس  دوخ  ردپ  رب  متفرگ  رارق  وا  لباقم  دوب و  نم  تسد  ود  نایم 

شردام هب  ار  وا  و  نادرگزاب . نم  دزن  هب  هاگنآ  دهد ، ریـش  ودـب  ات  ربب  شردام  دزن  هب  ار  وا  دومرف : سپـس  دیـشون ، نآ  زا  وا  تشاذـگ و  وا 
، دندوب ناریط  رد  شرـس  يالاب  رب  ناگدنرپ  هک  یلاح  رد  مدینادرگزاب  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  هب  ار  وا  نآ  زا  دعب  داد  ریـش  ودب  مدیناسر و 
تفرگرب و ار  وا  هدنرپ  نآ  نادرگزاب و  ام  دزن  هب  راب  کی  زور  لهچ  ره  رادهاگن و  ریگرب و  ار  وا  تفگ : دروآرب و  گناب  اهنآ  زا  یکی  هب 

: تفگیم مالّسلا  هیلع  دّمحم  وبا  هک  مدینش  دندوب ، وا  لابند  هب  زین  رگید  ناگدنرپ  درب و  نامسآ  هب 
ندروخ ریـش  وا  رب  هک  شاب  شوماخ  دومرف : ودب  ماما  تسیرگ و  سگرن  هاگنآ  درپس ، ار  یـسوم  یـسوم  ردام  هک  مدرپس  ییادخ  هب  ار  وت 

تسا و مارح  وت  هنیس  زا  زج 
ج2،ص:153  ، نیدلا لامک  همجرت 

َّرَقَت ْیَک  ِهِّمُأ  یلِإ  ُهانْدَدَرَف  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  نیا  دش و  هدینادرگزاب  شردام  هب  یسوم  هک  نانچمه  ( 1  ) ددرگزاب وت  دزن  يدوز  هب 
: دیوگ همیکح  « 1 . » َنَزَْحت َو ال  اُهْنیَع 

درادیم و دّدسم  ّقفوم و  ار  نانآ  تسا ، هدش  هدرامگ  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  رب  هک  تسا  سدقلا  حور  نیا  دومرف : دوب ؟ هچ  هدنرپ  نیا  متفگ :
. دزومآیم ملع  اهنآ  هب 

مدش دراو  وا  رب  دناوخارف و  ارم  داتـسرف و  سک  نم  لابند  هب  ماهدازردارب  دش و  هدینادرگرب  كدوک  نآ  زور  لهچ  زا  سپ  دیوگ : همیکح 
دومرف و یمّسبت  تسین ؟ هلاس  ود  كدوک  نیا  ایآ  نم ! ياقآ  يا  متفگ : دوریم . هار  وا  لباقم  هک  تسا  كدوک  نامه  هک  مدید  هاگان  هب  و 
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دشاب هلاس  کی  كدوک  دننام  هب  ام  ههام  کی  كدوک  دننک و  امن  وشن و  نارگید  فالخ  هب  دنشاب  ماما  رگا  ءایـصوا  ءایبنا و  دالوا  تفگ :
نامرف ار  وا  هکئالم  یگراوخریـش  ماگنه  دتـسرپب و  ار  یلاعت  يادـخ  دـنک و  توالت  نآرق  دـیوگ و  نخـس  شردام  محر  رد  ام  كدوک  و 

. دنیآ دورف  يو  رب  ماش  حبص و  دنرب و 
ار وا  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  تشذـگرد  زا  شیپ  زور  دـنچ  هکنآ  ات  مدـیدیم  راب  کی  زور  لهچ  ار  كدوک  نآ  هتـسویپ  دـیوگ : همیکح 

؟ تسیک منیشنب  وا  لباقم  رد  یهدیم  نامرف  هک  يدرم  نیا  متفگ : ماهدازردارب  هب  متخانشن و  ار  وا  دوب و  يدرم  هک  مدید 
______________________________

.13 صصقلا : ( 1)
ج2،ص:154  ، نیدلا لامک  همجرت 

شنامرف رادارف و  شوگ  ودـب  سپ  دـیهدیم  تسد  زا  ارم  يدوز  هب  تسا و  نم  زا  سپ  نیـشناج  نیا  تسا و  سجرن  رـسپ  نیا  دومرف : ( 1)
. ربب

ره نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دندش و  هدنکارپ  ینیبیم  هک  نانچ  مدرم  تشذگرد و  مالّسلا  هیلع  دّمحم  وبا  زور  دنچ  زا  سپ  دیوگ : همیکح 
مهاوخیم یهاگ  هک  دنگوس  ادخ  هب  منکیم و  علّطم  ار  امـش  زین  نم  دنکیم و  هاگآ  دیـسرپیم  هچنآ  زا  ارم  منیبیم و  ار  وا  ماش  حـبص و 

شباوج وا  هیحان  زا  هدرکن  شـسرپ  تعاس  نامه  دوشیم و  دراو  نم  رب  يرما  یهاگ  دـهدیم و  خـساپ  هدیـسرپن  وا  منک و  یـشسرپ  وا  زا 
. دوشیم رداص 

. مزاس راد  ربخ  ّقح  زا  ار  وت  دومرف : تخاس و  ربخاب  وت  ندمآ  زا  ارم  هتشذگ  بش 
تسین علّطم  نآ  رب  یـسک  یلاعت  يادخ  زج  هک  داد  ربخ  نم  هب  ار  يروما  همیکح  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : ثیدح  يوار  هَّللا  دبع  نب  دّمحم 

زا کی  چـیه  هک  تسا  هدرک  هاگآ  يروما  هب  ار  وا  یلاعت  يادـخ  اریز  تسا ، یلاعت  يادـخ  بناـج  زا  لدـع و  قدـص و  نآ  هک  متـسناد  و 
. تسا هدرکن  هاگآ  اهنآ  رب  ار  قیالخ 

-3

نیا  » دیدرگ رداص  عیقوت  نیا  دش  هتشک  يریبز  هک  یماگنه  مالّسلا  هیلع  ّيرکسع  نسح  ماما  هیحان  زا  دیوگ : ّيرـصب  دّمحم  نب  یّلعم  ( 2)
یلاعت يادخ  رب  هک  تسا  یسک  رفیک 

ج2،ص:155  ، نیدلا لامک  همجرت 
وا يارب  و  دید »؟ هنوگچ  ار  یلاعت  يادخ  تردق  دوب ، دهاوخن  میارب  يدنزرف  دشکیم و  ارم  هک  تسا  هدرب  نامگ  ددـنب ، ءارتفا  شئایلوا  و 

. دیمان دّمحم  ار  شمان  دش و  ّدلوتم  يدنزرف  شش  هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد 

-4

. دیدرگ ّدلوتم  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعش  همین  رد  مالّسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  دیوگ : دّمحم  نب  ّیلع  ( 1)

-5

هب ار  هباّبـس  تشگنا  ود  داهن و  نیمز  رب  وناز  ود  دـمآ  ایند  هب  ردام  محر  زا  مالّـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  نوچ  دـنیوگ : هیراـم  میـسن و  ( 2)
هک دناهتـشادنپ  ناراکمتـس  هلآ ، دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلـص  َنیَِملاْعلا و  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  دومرف : درک و  هسطع  هاگنآ  درب ، الاب  نامـسآ  بناج 

. دیدرگیم لیاز  ّکش  دوب  مالک  رد  نذا  ام  يارب  رگا  تسا  هتفر  نایم  زا  ادخ  تّجح 
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تدالو زا  سپ  بش  کی  دیوگ : مالّسلا  هیلع  ّيرکسع  نسح  ماما  مداخ  میسن ،
ج2،ص:156  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد ار  وت  ایآ  دومرف : مدش ، داش  نادب  نم  دیوگ : میـسن  هَّللا ، کمحری  دومرف : مدرک ، هسطع  مدش و  دراو  وا  رب  مالّـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص 
؟ مهد تراشب  ندرک  هسطع  هراب 

. تسا ناما  رد  گرم  زا  زور  هس  ات  دنک  هسطع  هک  یسک  دومرف : يرآ ، متفگ :

-6

نوچ دیتسرفب و  ورمع  وبا  لابند  هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دش  ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  دّیس  نوچ  دیوگ : ّيرمع  رفعج  وبا  ( 1)
ار نآ  دومرف  منامگ  هب  نک ، يرادـیرخ  تشوگ  لطر  رازه  هد  نان و  لطر  رازه  هد  دومرف : ودـب  دـمآ ، ماما  دزن  هب  دنداتـسرف و  وا  لابند  هب 

. نک هقیقع  وا  يارب  دنفسوگ  دنچ  نادنچ و  امن و  میسقت  مشاه  ینب  نایم 

-7

تراغ ار  ماما  هناخ  باّذـک  رفعج  نوچ  درک و  ادـها  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  نسح  ماما  هب  ار  وا  هک  تشاد  يزینک  ینارزیزخ  ّیلع  وبا  ( 2)
دوب رضاح  مالّسلا  هیلع  دّیس  تدالو  رد  تسا  هتفگ  وا  هک  دیوگیم  ّیلع  وبا  دومن . جاودزا  ّیلع  وبا  اب  تخیرگ و  رفعج  تسد  زا  يو  درک 

رب هچنآ  زا  ار  لیقص  مالّسلا  هیلع  ّيرکسع  نسح  ماما  تشاد و  مان  لیقص  دّیس  ردام  و 
ج2،ص:157  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد دـناسرب و  نآ  زا  شیپ  ار  يو  گرم  ات  دـهاوخب  یلاعت  يادـخ  زا  هک  دومن  تساوخرد  ماـما  زا  وا  درک و  هاـگآ  دـیآیم  شنادـناخ  رس 
. تسا دّمحم  ردام  ربق  نیا  دناهتشون : نآ  رب  هک  تسا  یحول  يو  ربق  رس  رب  تشذگرد و  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تایح 

رهاظ وا  زا  هک  تسا  هدید  ار  يو  ناشخرد  رون  دـش ، دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  دّیـس  نوچ  تفگیم : هک  مدینـش  زینک  نیمه  زا  دـیوگ : ّیلع  وبا 
ریاس تروص و  رس و  هب  ار  دوخ  ياهرپ  دنیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  هک  هدید  يدیپس  ناگدنرپ  تسا و  هدیـسر  اهنامـسآ  قفا  هب  هدیدرگ و 
اهنآ دومرف : دـیدنخ و  میداد ، ربـخ  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  نسح  ماـما  هب  ار  بلطم  نیا  دـننکیم ، زاورپ  سپـس  دنـشکیم و  يو  ياـضعا 

. دوب دنهاوخ  يو  ناروای  دنک  روهظ  نوچ  دناهدمآ و  دورف  دولوم  نیا  هب  نتسج  كّربت  يارب  هک  دنتسه  ياهکئالم 

-8

زور نیموس  رد  ار  يو  دیمان و  دّمحم  ار  وا  مان  هک  دمآ  ایند  هب  يدنزرف  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  دیوگ : مداخ  مناغ  وبا  ( 1)
رد مدرم  هک  تسا  یمئاق  وا  تسامـش و  رب  نم  نیـشناج  امـش و  بحاص  نیا  نم  زا  سپ  دومرف : درک و  هضرع  دوخ  باحـصا  هب  شتدـالو 

. دیامن داد  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  دنک و  روهظ  دوش  متس  ملظ و  زا  رپ  نیمز  نوچ  دننامب و  يو  راظتنا 
ج2،ص:158  ، نیدلا لامک  همجرت 

-9

ار مالّـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  تفگیم : هک  مدینـش  دوب - ام  باحـصا  زا  يدرم  هک  نوراـه - وبا  زا  دـیوگ  یخرک  نسح  نب  دّـمحم  ( 1)
. دیدرگ عقاو  شش  هاجنپ و  تسیود و  لاس  زا  ياهعمج  رد  وا  تدالو  مدید و 
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-10

دنفـسوگ درک ، رکذ  میارب  ار  شماـن  هک  یناـسک  زا  یکی  يارب  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  نسح  ماـما  دـیوگ : یفوـک  میهاربا  نب  دّـمحم  ( 2)
. تسا دّمحم  مدنزرف  هقیقع  زا  نیا  دومرف : داتسرف و  ياهدیربرس 

-11

: تفگ دمآ و  نم  دزن  هب  حتفلا  یبأ  نب  ةزمح  يزور  دیوگ : رذنم  نب  نسح  ( 3)
: متفگ دنراد ، ناهنپ  ار  كدوک  هک  داد  نامرف  وا  دیدرگ و  ّدلوتم  يدنزرف  ارس  رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  شود  هک  هدژم 

. تسا رفعج  وبا  شاهینک  دناهدیمان و  دّمحم  ار  وا  تفگ : تسیچ ؟ وا  مان 

-12

دیدرگ و ّدلوتم  هعمج  زور  رد  مالّسلا  هیلع  هَّللا  ۀفیلخ  ّيدهم  دیوگ : دیسا  نب  ثایغ  ( 4)
ج2،ص:159  ، نیدلا لامک  همجرت 

وا دالیم  دناهدیمان و  لیقص  شلمح  هطـساو  هب  ار  وا  هکنآ  زج  دنتفگیم  زین  نسوس  لیقـص و  سجرن و  وا  هب  تشاد و  مان  هناحیر  شردام 
هب تشذـگرد  ناـمثع  نوچ  دوب و  دیعـس  نب  ناـمثع  وا  لـیکو  دوـب و  شـش  هاـجنپ و  تسیود و  لاـس  نابعـش  هاـم  زا  هتـشذگ  بش  تشه 

نسحلا وبا  هب  مساقلا  وبا  دومن و  ّتیـصو  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  هب  زین  رفعج  وبا  درک و  ّتیـصو  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  شدنزرف 
دنک ّتیصو  هک  دندرک  تساوخرد  يو  زا  دیسر  ارف  يرمس  تافو  نوچ  دیوگ و  مهنع - هَّللا  یضر  درک - ّتیصو  يرمـس  دّمحم  نب  یلع 

. دوشیم عقاو  يرمس  تشذگرد  زا  سپ  هک  تسا  نامه  هّمات  تبیغ  هغلاب  وه  رمأ  هَّلل  تفگ : وا  و 
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دیدرگ ّدلوتم  هَّللا  ۀفیلخ  يدهم  نوچ  تفگیم : مدرک و  رادید  ار  هحور - هَّللا  سدق  يرمع - نامثع  نب  دّمحم  دیوگ : دیسا  نب  ثایغ  ( 1)
رد تشادرب  ار  دوخ  رس  هاگنآ  داتفارد ، يور  هب  شراگدرورپ  هدجـس  يارب  سپـس  دیدرگ ، عطاس  نامـسآ  نانع  هب  شرـس  يالاب  زا  يرون 

: تفگیم هک  یلاح 
ِهَّللا َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ِطْسِْقلِاب ال  ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش 

ج2،ص:160  ، نیدلا لامک  همجرت 
«1  » ُمالْسِْإلا

. دیدرگ عقاو  هعمج  زور  رد  وا  دالیم  دیوگ  . 
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: تفگیم هک  مدینش  نوتاخ  همیکح  زا  دمآ و  ایند  هب  هدش  هنتخ  مالّسلا  هیلع  دّیس  دیوگ : هحور - هَّللا  سّدق  يرمع - نامثع  نب  دّمحم  ( 1)
مالّسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  دیوگ : يدزا  دایز  نب  دّمحم  دندوب و  نینچ  همه  مالّسلا  هیلع  هّمئا  ناردام  دشن و  هدید  شردام  نامیاز  رد  نوخ 
هزیکاپ كاپ و  هنتخ و  هّمئا  زا  کی  ره  دوب و  هزیکاـپ  كاـپ و  هدـش و  هنتخ  دـیدرگ  دـّلوتم  اـضر  مدـنزرف  نیا  نوچ  دومرفیم : هک  مدـینش 

. میشکیم نآ  رب  ار  غیت  فینح  نید  زا  يوریپ  مالسا و  ّتنس  تاعارم  يارب  اّما  دوشیم  ّدلوتم 
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هب مالّسلا  هیلع  ّيرکسع  نسح  ماما  میالوم  زا  دیدرگ  ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  حلاص  فلخ  نوچ  دیوگ : یّمق  قاحـسا  نب  نسح  نب  دمحا  ( 2)
: دوب هدمآ  دشیم - رداص  طختسد  نآ  اب  تاعیقوت  هک  دوخ - طختسد  اب  ماما  نآ ، رد  هک  دیسر  ياهمان  قاحسا  نب  دمحا  مّدج 

ام هک  دنامب  موتکم  مدرم  زا  روتسم و  وت  دزن  دیاب  تسا و  هدش  ّدلوتم  يدنزرف  ام  يارب 
______________________________

18 و 19. نارمع : لآ  ( 1)
ج2،ص:161  ، نیدلا لامک  همجرت 

تخاس داش  ار  ام  هک  نانچمه  دزاس  داش  ار  وت  دنوادخ  ات  مینک  مالعا  وت  هب  ار  نآ  ربخ  میتساوخ  مینکن ، راهظا  ناتـسود  ناشیوخ و  هب  زج 
. مالّسلا و 

دنتفگ تینهت  مالّسلا  امهیلع  مئاق  شدنزرف  تدالو  هطساو  هب  ّيرکسع  نسح  ماما  هب  هک  نانآ 
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شدنزرف تدالو  هطساو  هب  مدش و  دراو  يأرنمّرـس »  » رد مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نسح  دّمحم  وبا  رب  دیوگ : ّيولع  نیـسح  نب  نسح  ( 1)
. متفگ تینهت  ودب  مالّسلا  هیلع  مئاق 

دناهدرک مّلکت  يو  اب  هدرک و  رادید  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  هک  یناسک  باب 43 
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ار مالّـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  نم  تفگیم : هک  مدینـش  دوب  ام  باحـصا  زا  يدرم  هک  نوراه  وبا  زا  دـیوگ  ّیخرک  نسح  نب  دّـمحم  ( 2)
بش هام  دننام  شیور  هک  مدید 

ج2،ص:162  ، نیدلا لامک  همجرت 
هیلع نسح  ماما  زا  نآ  هراب  رد  دوب و  هدـش  هنتخ  متـشادرب  وا  زا  ار  هماج  دوب ، هدـیئور  طخ  دـننام  ییوم  شفاـن  رب  دیـشخردیم و  هدراـهچ 
. میشکیم نآ  رب  غیت  یمالسا  ّتنس  تاعارم  يارب  یلو  میاهدشدلوتم  نینچ  زین  ام  تسا و  هدش  ّدلوتم  نینچ  نیا  دومرف : مدیسرپ ، مالّسلا 
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ار شدنزرف  وا  میدوب و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  لزنم  رد  رفن  لهچ  ام  دنیوگ  نامثع  نب  دّمحم  بّویا و  نب  دّمحم  میکح و  نب  ۀیواعم  ( 1)
قّرفتم دوـخ  نید  رد  نم  زا  سپ  دـینک و  تعاـطا  وا  زا  تسامـش ، رب  نم  هفیلخ  نم و  زا  سپ  امـش  ماـما  نیا  دوـمرف : درک و  هضرع  اـم  هـب 

لیلق يزور  دنچ  زا  سپ  میدمآ و  نوریب  شروضح  زا  دنیوگ : دید ، دیهاوخن  ار  وا  نیا  زا  دعب  هک  دینادب  دش ، دیهاوخ  كاله  هک  دـیوشن 
. تشذگرد مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 
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هک هاگنآ  درک  شراگدرورپ  زا  میهاربا  هک  منکیم  ار  یلاؤس  نامه  وت  زا  متفگ : يرمع  نامثع  نب  دّمحم  هب  دیوگ  رفعج  نب  هَّللا  دبع  ( 2)
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یلو مراد  تفگ : يرادن ؟ نامیا  رگم  تفگ : ینکیم ؟ هدنز  ار  اههدرم  هنوگچ  هک  امنب  نم  هب  اراگدرورپ ! تفگ :
ج2،ص:163  ، نیدلا لامک  همجرت 

؟ ياهدید ار  وا  ایآ  هد  ربخ  ارم  رمألا  بحاص  زا  سپ  دبای ، نانیمطا  ملد  مهاوخیم 
. درک هراشا  دوخ  ندرگ  هب  تسد  اب  دراد و  نینچ  یندرگ  يرآ و  تفگ :
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: تفگ هک  دنک  تیاور  درب  ار  وا  مان  هک  یسراپ  يدرم  زا  ّیلجع  ّیلع  نب  ءوض  ( 1)
مدش و لخاد  نوچ  دناوخارف و  ارم  مهاوخب  دورو  نذا  هکنآیب  مدش و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هناخ  رد  مزالم  مدمآرد و  يار  نم  ّرـس  هب 
: دومرف نآ  زا  دعب  درک ، شـسرپ  منادـناخ  نانز  نادرم و  لاح  زا  نیـشنب و  دومرف : سپـس  تسا ؟ روطچ  تلاح  ینالف ! دومرف : مدرک  مالس 

يارب مدوب و  هناخ  نآ  رد  همدخ  اب  دـیوگ  شاب ، هناخ  رد  دومرف : مراد ، امـش  يرازگتمدـخ  رد  هک  یقایتشا  يارب  متفگ : يدـمآ ؟ هچ  يارب 
دراو يو  رب  دوب  ینوریب  رد  هک  زور  کی  متفریم . شروضح  هب  نذایب  دوب ، ینوریب  رد  ماـما  نوچ  متفریم و  رازاـب  هب  اهیدـنمزاین  دـیرخ 

ای مور و  نوریب  هک  متـشادن  ار  نآ  تأرج  نم  نکم ، تکرح  شاـب و  دوخ  ياـج  رد  دومرف : مدینـش  هناـخ  رد  ار  یتکرح  يادـص  مدـش و 
يزیچ وا  هارمه  دمآ و  نم  دزن  هب  يزینک  موش ، لخاد  هکنآ 

ج2،ص:164  ، نیدلا لامک  همجرت 
هچنآ زا  دومرف : ودب  هاگنآ  تشگزاب  زین  وا  درک و  ادص  ار  زینک  نآ  مدمآ و  نورد  هب  نم  و  وش ، لخاد  دومرف : سپس  ( 1 . ) دوب هدیشوپرس 
يالاب زا  ییوم  داهن و  وسکی  وا  مکـش  زا  هماـج  تشادرب و  ییور  اـبیز  دیفـس  هچب  رـسپ  کـی  زا  ار  هدرپ  وا  رادرب و  هدرپ  تسوت  هارمه  هک 

: دومرف هاگنآ  دوب ، هدیئور  هایس  هن  زبس  گنر  هب  وا  فان  ات  هنیس 
نب ءوض  تشذگرد . مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هکنآ  ات  مدیدن  ار  وا  رگید  درب و  ار  وا  داد و  روتسد  زینک  نآ  هب  دعب  تسامـش و  بحاص  نیا 

: متفگ ءوض  هب  دـیوگ : يدـبع  هلاـس . ود  تفگ : وا  و  دوب ؟ هلاـس  دـنچ  كدوک  نآ  ماـگنه  نآ  رد  متفگ : یـسراپ  درم  نآ  هب  دـیوگ : ّیلع 
. تسا هلاس  کی  تسیب و  وا  ماگنه  نیا  رد  و  دنیوگ : هَّللا  دبع  وبا  یلع و  وبا  هلاس . هدراهچ  تفگ : وا  تسا ؟ هلاس  دنچ  نونکا 

-5

یقاتا وا  تسار  تمس  دوب و  هتسشن  ارس  رد  ییوّکس  رب  وا  مدش و  دراو  مالّسلا  هیلع  ّيرکسع  نسح  ماما  رب  دیوگ : شوقنم  نب  بوقعی  ( 2)
هب ياهچب  رـسپ  مدز و  الاب  ار  هدرپ  و  رادرب ، ار  هدرپ  دومرف : تسیک ؟ رمالا  بحاص  نم  ياقآ  يا  متفگ : دوب ، هتخیوآ  نآ  ياـههدرپ  هک  دوب 

تشاد لاس  هد  ای  تشه  دودح  هک  بجو  جنپ  تماق 
ج2،ص:165  ، نیدلا لامک  همجرت 

شتسار و هنوگ  رب  یلاخ  هتشگرب و  يوناز  ود  ربتس و  فک  ود  ناشفا و  رد  ینامـشچ  و  ( 1  ) دیپس ییور  ناشخرد و  یناشیپ  اب  دمآ  نوریب 
سپـس تسامـش ، بحاـص  نیا  دومرف : نم  هب  هاـگنآ  تسـشن ، مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  وبا  شردـپ  يوناز  رب  دـمآ و  دوب ، شرـس  رب  یناوسیگ 

يا دومرف : نم  هب  سپـس  متـسیرگنیم ، ودـب  نم  دـش و  هناخ  لـخاد  وا  وش و  لـخاد  مولعم  تقو  اـت  مرـسپ ! تفگ : ودـب  ماـما  تساـخرب و 
. مدیدن ار  یسک  اّما  مدش  لخاد  نم  و  تسیک ؟ اجنآ  نیبب  ورب و  تیب  لخاد  هب  بوقعی !
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مدرک و شسرپ  شلاح  زا  دیشک  ازارد  هب  وا  اب  متسلاجم  نوچ  متسشن و  مدمآ و  مناغ  دیعس  وبا  دزن  هب  هفوک  رد  دیوگ  لضف  نب  ملسم  ( 2)
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میدوب و هتسشن  دنه  هاشداپ  دزن  ریمشک  مان  هب  دنه  ياهرهش  زا  یکی  رد  تفگ : مدوب ، هدینش  ار  شرابخا  زا  یضعب 
ج2،ص:166  ، نیدلا لامک  همجرت 

هراـب رد  يزور  میدوب ، شناد  ملع و  عجرم  هدـناوخ و  ار  روبز  لـیجنا و  تاروـت و  و  ( 1  ) هتـسشن وا  تخت  فارطا  هک  میدوب  نت  لهچ  اـم 
مور و نوریب  وا  بلط  رد  نم  هک  میدش  قفّتم  تسه و  ام  ياهباتک  رد  وا  مان  میتفگ  میدرک و  وگتفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم 
زا مدمآ و  لباک  هب  نآ  زا  دعب  دندوبر ، ار  ملاوما  دـندرک و  ارم  قیرط  عطق  ناکرت  مدـمآ و  نوریب  دـنه  زا  ناوارف  یلام  اب  نم  میوجب ، ار  وا 

. دوب روش  یبا  نبا  اجنآ  ریما  مدش و  خلب  دراو  اجنآ 
هَّللا یّلـص  دّـمحم  هراب  رد  اهنآ  زا  نم  دروآ و  درگ  نم  اب  هرظانم  يارب  ار  املع  ءاهقف و  وا  متفگ و  زاـب  ودـب  ار  مدـصقم  مدـمآ و  وا  دزن  هب 

: متفگ تسا ، هتشذگرد  وا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تسام  ربمایپ  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  وا ، دنتفگ : مدرک ، شـسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
: دنتفگ تسیک ؟ وا  هفیلخ 

ام بتک  رد  هک  يربمایپ  نیـشناج  اریز  تسین  ربمایپ  یـصخش  نینچ  متفگ : شیرق ، زا  دنتفگ : دـیئوگ ، زاب  میارب  ار  شداژن  متفگ : رکب ، وبا 
ار شندرگ  تسا ، هدش  رفاک  هدمآرد و  كرش  زا  درم  نیا  دنتفگ : ریما  نآ  هب  تسوا . نادنزرف  ردپ  داماد و  ومع و  رـسپ  تسا  هدش  یفّرعم 

. مراذگن ورف  نشور  یلیلد  اب  زج  ار  نآ  مراد و  ینید  نم  متفگ : نزب ،
دنتسه وت  فارطا  ناهیقف  ناملاع و  همه  نیا  تفگ : نک ، هرظانم  درم  نیا  اب  نیـسح  يا  تفگ : دناوخارف و  ار  بیکـشا  نب  نیـسح  ریما  نآ 

يو اب  ات  هدب  روتسد  نانآ  هب 
ج2،ص:167  ، نیدلا لامک  همجرت 

هراب رد  نم  درک و  تولخ  نم  اب  نیـسح  دـیوگ : نک ، هرظانم  يو  اب  یمرن  اب  تولخ و  رد  متفگ  هک  هنوگ  نامه  تفگ : ( 1 ، ) دننک هرظانم 
: تفگ مدیسرپ ، يو  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم 

ردـپ همطاـف و  شرتـخد  رهوش  هک  تسا  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  يو  يومع  رـسپ  وا  نیـشناج  هکنآ  زج  دـناهتفگ  وـت  يارب  هک  تسا  ناـنچ  وا 
نیـسح هب  ارم  وا  مدروآ و  مالـسا  متفر و  ریما  نآ  دزن  هَّللا و  لوسر  ّهنأ  هَّللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  متفگ : تسا ، نیـسح  نسح و  شنادنزرف 

ایند زا  ياهفیلخ  چیه  هک  میاهتفای  دوخ  بتک  رد  ام  متفگ : ودب  تخومآ ، نم  هب  ار  یمالسا  تاروتسد  ماکحا و  مه  وا  درپس و  بیکـشا  نب 
کیاـکی ار  هّمئا  هاـگنآ  نیـسح - وا  زا  دـعب  نسح و  تفگ : دوب ؟ هک  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هفیلخ  دوـش ، وا  نیـشناج  ياهفیلخ  هکنآ  زج  دورن 

: تفگ دیسر و  ّیلع  نب  نسح  هب  هکنآ  ات  درمشرب -
. مدمآ نوریب  وا  بلط  رد  زین  نم  ینک و  شسرپ  وا  زا  یشاب و  نسح  نیشناج  بلط  رد  دیاب  نونکا 

تـسا هدوب  رما  نیا  رد  وا  بحاصم  هک  هتـشاد  یقیفر  هک  تفگ  ام  يارب  دش و  دادغب  دراو  ام  اب  وا  دیوگ : ثیدح  يوار  دّمحم  نب  دّـمحم 
. تسا هدرک  كرت  ار  وا  هدماین و  ششوخ  وا  یقالخا  لئاصخ  یضعب  زا  اّما 
لسغ تسا  دادغب  رد  يرهن  هک  ةارص  ای  تارف  رهن  بآ  رد  هک  زور  کی  دیوگ :

ج2،ص:168  ، نیدلا لامک  همجرت 
ّلحم هب  یّلحم  زا  ارم  و  نک ! تباجا  ار  دوخ  يالوم  تفگ : دـمآ و  يدرم  هاگان  ( 1 ، ) مدرکیم هشیدنا  دوخ  دـصقم  هراب  رد  مدوب و  هدرک 
تفگ نخس  نم  اب  يدنه  نابز  هب  دید  ارم  نوچ  تسا و  هتسشن  میالوم  مدید  هاگان  هب  درک و  دراو  یناتسب  ارـس و  هب  ارم  هکنآ  ات  درب  رگید 

مق ناوراک  اب  لاسما  یهاوخیم  دومرف : سپس  درک ، شسرپ  کیاکی  مناتسود  زا  نت  لهچ  لاح  زا  تفگ و  ار  ممان  درک و  مالـس  نم  رب  و 
ار نآ  تفگ : داد و  نم  هب  يرز  هسیک  دیوگ : رآ ، ياج  هب  ّجـح  هدـنیآ  لاس  درگرب و  ناسارخ  هب  ورم و  ّجـح  هب  لاسما  اّما  يورب ، ّجـح  هب 

. نکم علّطم  ار  یسک  يدید  هچنآ  زا  وشم و  دراو  سک  چیه  هناخ  هب  دادغب  رد  نک و  دوخ  هنیزه  فرص 
ّجح هب  هدنیآ  لاس  تشگرب و  ناسارخ  هب  مناغ  دیدرگن و  ام  بیـصن  ّجح  میتشگرب و  هبقع  زا  لاس  نآ  رد  دیوگ : ثیدح - يوار  دّـمحم -
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. تشذگرد اجنآ  رد  تشگزاب و  ناسارخ  هب  درک و  ّجح  دشن ، مق  دراو  داتسرف و  ام  يارب  ییایاده  تفر و 
ماما بلط  وجتـسج و  رد  لباک  زا  وا  تفگیم : مدوب - هدـید  يدـنه  دیعـس  وبا  دزن  ار  وا  نم  و  دـنک - تیاور  ّیلباک  زا  ناذاـش  نب  دّـمحم 

. دش يدتهم  دوب و  هتفای  لیجنا  رد  ار  نید  نیا  یتسرد  دمآ و  نوریب 
ج2،ص:169  ، نیدلا لامک  همجرت 

هک مدوب  دّصرتم  نم  تسا و  هدیـسر  یحاون  نیا  هب  وا  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  تفگ : درک و  تیاور  میارب  روباشین  رد  ناذاش  نب  دّمحم  ( 1)
راهظا سک  ره  اب  تسا و  هتـشاد  تماقا  هنیدـم  رد  یتّدـم  هدوب و  بلط  رد  هتـسویپ  تفگ  منک . شـسرپ  وا  رابخا  زا  هدرک و  تاـقالم  ار  وا 

نآ تسا  هتفگ  وا  هب  هدرک و  تاقالم  ار  یـضیرع  دّمحم  نب  ییحی  مان  هب  مشاه  ینب  خیاشم  زا  یکی  هکنآ  ات  تسا  هدناریم  ار  وا  هدرکیم 
رب مدمآ و  رد  ياهدشهدیـشاپ  بآ  زیلهد  هب  اجنآ  رد  مدش و  ناور  ءایرـص  بناج  هب  نم  دـیوگ  تسا ، ءایرـص  رد  ییوا  بلط  رد  هک  سک 

هاگنآ منکن ، نینچ  متفگ  ورب ! زیخرب و  ناکم  نیا  زا  تفگ  درک و  یتشرد  نم  اب  دنار و  ارم  دـمآ و  نوریب  یهایـس  مالغ  متـسشن ، یئوّکس 
هک یصوصخم  مسا  اب  ارم  تسا و  هتسشن  هناخ  نایم  رد  میالوم  مدید  مدش ، لخاد  نم  وش و  لخاد  تفگ : دمآ و  نوریب  دش و  هناخ  لخاد 
هب ياهقفن  دیئامرفب  تسا  هدـش  مامت  نم  یجرخ  متفگ : درک  علّطم  يروما  زا  ارم  درب و  مان  دـننادیمن  لباک  رد  منادـناخ  زج  یـسک  ار  نآ 
هب هچنآ  اّما  دش  عیاض  دوب  نم  هارمه  هچنآ  داد و  نم  هب  ياهقفن  دوریم و  تتـسد  زا  تغورد  هطـساو  هب  نآ  هک  نادب  دومرف : دـنهدب ، نم 

. متفاین ار  یسک  هناخ  نآ  رد  اّما  متشگرب  اجنآ  هب  رگید  لاس  دنام و  ملاس  دوب  هدومرف  اطعا  نم 
ج2،ص:170  ، نیدلا لامک  همجرت 

-7

مدرم دشاب و  رضاح  ّجح  مسوم  رد  وا  دنباین ، ار  ناشماما  مدرم  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : هرارز  نب  دیبع  ( 1)
. دننیبیمن ار  وا  اهنآ  اّما  دنیبیم  ار 

-8

رـضاح ّجـح  مسوم  رد  هلاس  همه  رمـألا  بحاـص  هَّللا  و  تفگیم : هک  مدینـش  يرمع  ناـمثع  نب  دّـمحم  زا  دـیوگ : رفعج  نب  هَّللا  دـبع  ( 2)
. دنسانشیمن اّما  دننیبیم  ار  وا  زین  مدرم  دسانشیم و  دنیبیم و  ار  مدرم  دوشیم و 

-9

هَّللا تیب  دزن  رادید  نیرخآ  يرآ و  تفگ : يدید ؟ ار  رمألا  بحاص  ایآ  مدیسرپ : يرمع  نامثع  نب  دّمحم  زا  دیوگ : رفعج  نب  هَّللا  دبع  ( 3)
. روآرب ياهدومرف  هدعو  نم  هب  هچنآ  اهلا ! راب  تفگیم : دوب و  مارحلا 

-10

هب راجتـسم  رد  هک  مدـید  ار  هیلع - هَّللا  تاولـص  وا - تـفگیم : هـک  مدینـش  يرمع  ناـمثع  نـب  دّـمحم  زا  دـیوگ : رفعج  نـب  هَّللا  دـبع  ( 4)
دوب و هتخیوآ  هبعک  ياههدرپ 

ج2،ص:171  ، نیدلا لامک  همجرت 
. ریگب ماقتنا  نم  نانمشد  زا  اهلا ! راب  تفگیم :
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-11

هـسطع وا  دزن  مدش و  دراو  شدـّلوت  زا  سپ  بش  کی  مالّـسلا  هیلع  رمألا  بحاص  رب  دـیوگ : مالّـسلا - هیلع  نسح  ماما  همداخ  میـسن - ( 1)
: دیوگ میسن  هَّللا ، کمحری  دومرف : مدز ،

: متفگ مهدب ؟ هدژم  ندز  هسطع  باب  رد  ار  وت  ایآ  دومرف : مدش ، لاحشوخ  نادب 
. تسا ناما  رد  گرم  زا  زور  هس  ات  دنزیم  هسطع  هک  یسک  دومرف : يرآ ،

-12

ایآ دومرف : سپس  مدروآ ، شیارب  روایب ، خرس  لدنص  میارب  دومرف : مدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  رب  دیوگ : فیرط  رـصن  وبا  ( 2)
: متفگ یسانشیم ؟ ارم 

: دومرف دیتسه ، نم  ياقآ  دنزرف  نم و  ياقآ  امش  متفگ : متسیک ؟ نم  دومرف : يرآ ،
نم هطساو  هب  یلاعت  يادخ  متسه و  ءایصوألا  متاخ  نم  دومرف : دینک ، نایب  میارب  موش ، امـش  يادف  متفگ : دیوگ : فیرط  مدیـسرپن ، نیا  زا 

منایعیش نادناخ و  زا  ار  الب 
ج2،ص:172  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دنکیم فرطرب 

-13

هداجس رب  هک  مدید  ار  یناوج  دندرکیم و  يزاب  یبآ  هکرب  رد  هک  مدید  ار  ینارسپ  متفر و  رماع  ینب  ناتسب  هب  دیوگ : يروس  هَّللا  دبع  ( 1)
. دوب شردپ  هیبش  تسا و  مالّسلا  هیلع  نسحلا  نب  دّمحم  دنتفگ : تسیک ؟ نیا  متفگ : دوب ، هداهن  شناهد  رب  ار  شنیتسآ  هتسشن و 

-14

یشسرپ وت  زا  مبلق  نانیمطا  يارب  نم  متفگ : وا  هب  مدوب و  هنع - هَّللا  یـضر  يرمع - دزن  قاحـسا  نب  دمحا  اب  دیوگ : رفعج  نب  هَّللا  دبع  ( 2)
: دومرف يدـید ؟ ارم  بحاص  ایآ  ِیْبلَق . َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  َو  یَلب  َلاق  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  َأ  دومرف : میهاربا  ناتـساد  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  ناـنچمه  مراد ،

يوجتـسج زا  تفگ : تسیچ ؟ وا  مسا  متفگ : دـیوگ : درک - هراشا  شندرگ  هب  تسد  ود  ره  اـب  و  نیا - لـثم  تسا  یندرگ  وا  يارب  يرآ و 
. تسا هدش  عطقنم  لسن  نیا  دنرادنپیم  موق  نیا  هک  زیهرپب  نآ 

-15

رفعج هک  یماگنه  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  تشذگرد  زا  سپ  دیوگ : حلاص  نب  دّمحم  ( 3)
ج2،ص:173  ، نیدلا لامک  همجرت 

ضّرعتم هچ  يارب  رفعج ! يا  دومرف : دـمآرد و  رفعج  ربارب  رد  یمولعمان  عضوم  زا  نامّزلا  بحاـص  درکیم ، هعزاـنم  ثاریم  رما  رد  باّذـک 
وا بلط  هب  مدرم  ناـیم  رد  رفعج  نآ  زا  دـعب  دـیدرگ ، ناـهن  شناگدـید  زا  يو  سپـس  دـش ، توهبم  ّریحتم و  رفعج  يوشیم ؟ اـم  قوـقح 
هب اهنآ  اب  رفعج  دوش و  نفد  ارس  نامه  رد  هک  دوب  هتفگ  تشذگرد  ترضح - نآ  هّدج  نسح - ماما  ردام  نوچ  و  دیدن ، ار  يو  اّما  دمآرد 

يارس نیا  ایآ  رفعج ! يا  دومرف : دمآ و  نوریب  ترضح  نآ  دوشیمن ، نفد  نآ  رد  یسک  تسا و  نم  يارس  نیا  تفگ : تساخرب و  هعزانم 
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. دیدن ار  ترضح  نآ  نآ  زا  دعب  دیدرگ و  ناهن  شناگدید  زا  سپس  تسوت ؟

-16

ار ترـضح  نآ  هدـش و  فقاو  مالّـسلا  هیلع  ناـمّزلا  بحاـص - تازجعم  رب  هک  ار  یناـسک  زا  یـضعب  یماـسا  هَّللا  دـبع  یبأ  نب  دّـمحم  ( 1)
: ءالکو تسا : هدرک  شرازگ  حرش  نیدب  دناهدرک  ترایز 

. راطع یلالب و  زجاح و  شرسپ و  يرمع و  دادغب :
. رایزهم نب  میهاربإ  نب  دّمحم  زاوها : ّیمصاع . هفوک :

. حلاص نب  دّمحم  نادمه : قاحسإ . نب  دمحأ  مق :
ج2،ص:174  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا ثیدح  نیمه  نایوار  زا  یکی  هک  يدسأ  یماسب و  ّير :
. ناذاش نب  دّمحم  روباشین : ءالع . نب  مساق  ناجیابرذآ : ( 1)

نب مساقلا  وبا  و  یلین . و  زاّزق . نوراه  و  يدینج . هَّللا  دـبع  وبأ  و  يدـنک . هَّللا  دـبع  وبأ  و  « 1 . » سیلح یبأ  نب  مساقلا  وبا  دادـغب : ءالکو  ریغ 
و نسح . نادنزرف  دّمحم  دمحأ و  و  تسا .- مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  هدشدازآ  هک  خاّبط - رورـسم  و  خورف . نب - هَّللا  دبع  وبأ  و  « 2 . » سیبد

. هموتخم هّرص  بحاص  و  ءاون . بحاص  و  تخبون . نادناخ  زا  بتاک  قاحسإ 
. نارمع نب  نوراه  نب  دّمحم  و  نادمح . نب  رفعج  و  درمشک . نب  دّمحم  نادمه :

. نسحلا وبأ  و  « 3 . » هیخأ نب  دمحأ  و  نوراه . نب  نسح  رونید :
. نادیز هرمیص : « 4 . » هلاشذاب نبا  ناهفصا :

. بوقعی نب  نسح  و  شردپ . و  قاحسإ . نب  دّمحم  نب  ّیلع  و  دّمحم . نب  دّمحم  و  رضن . نب  نسح  مق :
______________________________

«. سباع یبأ   » اهضعب یف  و  سباح » یبأ   » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
«. شیبد  » اهضعب یف  و  سیمر .»  » اهضعب یف  و  سیمد » نب   » خسنلا ضعب  یف  ( 2)

«. هوخأ  » دمحأ  » خسنلا ضعب  یف  ( 3)
«. ۀکاشداپ نبا   » خسنلا ضعب  یف  ( 4)
ج2،ص:175  ، نیدلا لامک  همجرت 

وبا و  ّینیلک . دّـمحم  نب  دّـمحم  و  دّـمحم . نب  ّیلع  و  ةاصحلا . بحاص  و  نوراه . نب  دّـمحم  وبأ  و  شرـسپ . و  یـسوم . نب  مساـق  ير : ( 1)
. ءافر رفعج 

. درم ود  نئاق : ای  سباق  ای  رتقاف  دمحأ . نب  یلع  سادرم و  نیوزق :
«2 . » جورحم سراف : لاخلا . نبا  روز : رهش 

. تباث وبا  و  دیفس . هعقر  رانید و  رازه  بحاص  ورم :
. حلاص نب  بیعش  نب  دّمحم  روباشین :

. یطاشمش و  یمجعا . نبا  و  يرفعج . و  نسح . شرسپ  و  دیزی . نب  لضف  نمی :
. ءاجر وبأ  و  لاملا . بحاص  هّکم : « 3 . » نیدولوم بحاص  رصم :

. ینیصخ زاوها : ءانجولا . نب  دّمحم  وبا  نیبیصن :
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ریز لیعامسا و  رجح  رد  ءاشع و  زامن  زا  سپ  ادخ  هناخ  رانک  رد  دوخ  مراهچ  هاجنپ و  ّجح  زا  مراهچ  زور  رد  دیوگ : ءانجو  نب  نسح  ( 2)
يا تفگ : داد و  ناکت  ارم  یسک  هاگان  هب  هک  مدرکیم  يراز  هلان و  اعد  رد  مدوب و  هدجس  رد  نادوان 

______________________________

«. جووحملا  » خسنلا ضعب  یف  ( 2)
. تاعیقوتلا رکذ  باب  یف  امهرکذ  ءیجیس  نم  دارملا  لعل  و  نیدولوملا .» اهبحاص   » ۀحّحصملا خسنلا  ضعب  یف  ( 3)

ج2،ص:176  ، نیدلا لامک  همجرت 
زین نم  درک و  تکرح  نم  يور  شیپ  دوب ، رتشیب  ای  لهچ  شّنـس  رغال و  درز و  دوب  يزینک  متـساخرب : دیوگ : ( 1 ، ) زیخرب ءانجو  نب  نسح 

یبوچ یناکّلپ  دوب و  طایح  طسو  رد  شرد  هک  دوب  یقاتا  اجنآ  رد  درب و  مالّـسلا  اهیلع  هجیدخ  هناخ  هب  ارم  هکنآ  ات  مدرک  يو  زا  یتالاؤس 
هیلع ناـمّزلا  بحاـص  مداتـسیا و  رد  تشپ  متفر و  ـالاب  زین  نم  ورب ، ـالاب  نسح  يا  هک  دـمآ  ییادـن  تفر و  ـالاب  زینک  نآ  تشاد  یجاـس  و 

تاقوا درک  عورش  مدوب و  تهارمه  ّجح  تاقوا  همه  رد  دنگوس  ادخ  هب  یناهن ؟ نم  زا  هک  يرادنپیم  ایآ  نسح  يا  دومرف : نم  هب  مالّـسلا 
هناـخ رد  هنیدـم  رد  نسح  يا  دومرف : نم  هب  متـساخرب و  دـنکیم  شزاون  ارم  یتسد  مدرک  ساـسحا  مداـتفارد و  يور  هب  نم  درمـشرب ، ارم 

جرف و ياعد  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  يرتفد  سپـس  شابم ، سابل  بارـش و  ماعط و  هشیدنا  رد  نک و  تماقا  مالّـسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج 
يادـخ هک  هدـم  مقیـال  ناتـسود  هب  زج  ار  رتـفد  نیا  تسرفب و  دورد  نم  رب  نینچ  نیا  ناوخرب و  ار  اـعد  نیا  دومرف : دوب و  يو  رب  یتاولص 

ّجح زا  دـیوگ : دـهاوخب . یلاعت  يادـخ  رگا  نسح ! يا  دومرف : منیبیمن ؟ ار  امـش  نیا  زا  دـعب  اـیآ  متفگ : دـیوگ : دـهد  قیفوت  ار  وت  یلاـعت 
ای ءوضو  دیدجت  يارب  مدمآیم و  نوریب  اجنآ  زا  یهاگ  مدیزگ و  تماقا  مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  هناخ  رد  متشگرب و 

ج2،ص:177  ، نیدلا لامک  همجرت 
هک یماعط  نآ و  يور  ینان  هدرگ  بآ و  رپ  گرزب و  ياهساک  مدمآیم  راطفا  ماگنه  نوچ  متشگیمزاب و  اج  نادب  راطفا  ای  و  ( 1  ) باوخ

ناتسبات ماگنه  رد  یناتسمز و  سابل  ناتـسمز  ماگنه  رد  دوب و  تیافک  ّدح  هب  مدروخیم و  ار  نآ  دوب و  اجنآ  تساوخیم  ملد  زور  نآ  رد 
نادـب دیـسریم و  ماعط  یهاـگ  متـشاذگیم و  یلاـخ  ار  هزوک  مدیـشاپیم و  هناـخ  رد  مدروآیم و  بآ  زور  رد  نم  دوب  یناتـسبات  ساـبل 

. دوشن علّطم  ملاح  زا  تسا  نم  هارمه  هکنآ  ات  مدادیم  هقدص  هب  هنابش  ار  نآ  مدوبن و  دنمزاین 

-18

هک مدید  ار  یعمج  ناهگان  مروآ  ياج  هب  ار  متفه  طوش  متساوخیم  مدوب و  هدرک  طوش  شش  مدوب و  فاوط  رد  یتقو  دیوگ : يدزا  ( 2)
نم دیوگیم و  نخس  اهنآ  اب  هداتـسیا و  اهنآ  کیدزن  راقو  تبیه و  اب  وبـشوخ و  ورـشوخ و  یناوج  دندوب و  هدز  هقلح  هبعک  تسار  تمس 

زا دـندنار  ارم  مدرم  اّما  میوگب  نخـس  وا  اب  ات  متفر  شیپ  مدوب ، هدـیدن  سلجم  شوخ  مالک و  نیریـش  نخـس و  وکین  وا  نوچمه  ار  یـسک 
نخس دوخ  ناّصاخ  يارب  دوشیم و  رهاظ  زور  کی  لاس  ره  رد  هک  تسا  هَّللا  لوسر  دنزرف  دنتفگ : تسیک ؟ نیا  مدیسرپ : نانآ  زا  یـضعب 

امش دزن  هب  مرورس ! يا  متفگ : ودب  دیوگیم :
ج2،ص:178  ، نیدلا لامک  همجرت 

؟ داد هچ  وت  هب  تفگ : نم  هب  وا  نانیشنمه  زا  یکی  متشگرب ، نم  داد و  نم  هب  یگیر  ( 1 ، ) دشاب امش  يداه  ادخ  دینک  داشرا  ارم  ات  ماهدمآ 
تّجح وت  رب  ایآ  دومرف : مدید ، وا  لباقم  رد  ار  دوخ  دـش و  قحلم  نم  هب  هاگان  هب  متفر و  تسالط ، مدـید  مدوشگ  ار  متـسد  یگیر ، متفگ :
یـسک نم  متـسه ، هنامز  مئاق  يدهم و  نم  دومرف : ریخ ، متفگ : یـسانشیم ؟ ارم  ایآ  دیدرگ ؟ لیاز  يروک  دـیدرگ و  راکـشآ  ّقح  تباث و 
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تسوت و دزن  یتناما  نیا  دنشابن و  اوشیپیب  مدرم  دنامیمن و  یلاخ  تّجح  زا  نیمز  روج ، زا  سپ  منک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  متسه 
. وگم دوخ  يوج  ّقح  ناردارب  هب  زج  ار  نآ 

-19

ّیلع نب  نسح  دّمحم  وبا  نادناخ  رابخا  زا  مدمآ و  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هنیدـم  هب  دـیوگ : رایزهم  نب  میهاربا  ( 2)
نوگمدـنگ و یناوج  مدوب  فاوط  رد  نوچ  مدـمآ و  هّکم  هب  وجتـسج  يارب  هاگنآ  متفاین ، تسد  يربخ  هب  مدرک و  صّحفت  مالّـسلا  امهیلع 
مبایب و وا  رد  ار  دوخ  دوصقم  مدوب  راودیما  هک  یلاح  رد  متـشگزاب  وا  دزن  هب  تسیرگن  ّتقد  هب  ارم  هک  مدرک  رادید  ار  امیـسشوخ  ابیز و 

زا تفگ : مقارع  لها  زا  يدرم  متفگ : يرهش ؟ مادک  لها  تفگ : سپس  داد ، خساپ  وا  مدرک و  مالس  مدیسر  وا  کیدزن  هب  نوچ 
ج2،ص:179  ، نیدلا لامک  همجرت 

ار ّقح  یعاد  متفگ : یسانشیم ؟ ار  ینیـصح  نادمح  نب  رفعج  اجنآ  رد  ایآ  وت ، رادید  هب  ابحرم  تفگ : ( 1 ، ) زاوها زا  متفگ : قارع ؟ مادک 
رایزهم نب  میهاربا  ایآ  تسا ! گرزب  وا  شاداپ  ردقچ  دینارذگ و  تدابع  رد  يدنلب  ياهبـش  هچ  هیلع  هَّللا  ۀمحر  تفگ : تسا ، هتفگ  کیّبل 
یتمالع نآ  اب  قاحسا ! ابا  يا  وت  هب  ابحرم  تفگ : سپس  تفرگ ، شوغآ  رد  یمرگ  هب  ارم  مرایزهم ! نب  ّیلع  دوخ  نم  متفگ  یسانشیم ؟ ار 

ّبیط هیحان  زا  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يرتشگنا  نآ  امـش  دوصقم  ایوگ  متفگ : يدرک ؟ هچ  دوب  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  وت و  نیب  هک 
؟ دومرف ینازرا  نم  هب  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نسح  دّمحم ، لآ 

نآ شقن  سپس  دیـسوب ، ار  نآ  تسیرگ و  تسیرگن  نآ  رد  نوچ  مدروآ و  نوریب  ار  يرتشگنا  هاگنآ  دوبن ، نآ  زج  مدوصقم  يرآ  تفگ :
؟ یتشگیم نآ  رد  يرتشگنا  يا  وت  هک  داب  یتسد  نآ  يادف  مردپ  تفگ : نآ  زا  دعب  و  دوب ، ّیلع » ای  دّمحم  ای  هَّللا  ای   » هک دناوخ  ار 

هک ناتردپ  هب  دنگوس  متفگ : دوب ؟ هچ  ّجـح  زا  سپ  وت  ّمهم  دـصقم  قاحـسا ! ابا  يا  دومرف : هکنآ  ات  میتفگ  يرگید  نانخـس  نآ  زا  دـعب  و 
حرش تیارب  هَّللا  ءاش  نا  نم  هک  سرپب  یهاوخیم  هچ  ره  زا  دومرف : درک . مهاوخ  مالعتسا  امـش  زا  نآ  نونکم  زا  هکنآ  زج  مرادن  يدصقم 

ماما دّمحم  وبا  نادناخ  رابخا  زا  متفگ : داد ، مهاوخ 
ج2،ص:180  ، نیدلا لامک  همجرت 

ینارون و ار  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نسح  نادنزرف  یـسوم  دّمحم و  یناشیپ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ( 1 ( ؟ ینادیم هچ  مالّـسلا  هیلع  نسح 
رادید هب  تناگدید  يراد  تسود  یئاهنآ و  تاقالم  قاتشم  رگا  مناسرب و  وت  هب  ار  اهنآ  رابخا  هک  متسه  اهنآ  ریفس  نم  منیبیم و  ناشخرد 

. دشاب هدیشوپ  موتکم و  تنادناخ  زا  رفس  نیا  هک  دیاب  ایب و  فئاط  هب  نم  هارمه  دوش  نشور  اهنآ 
نیمشپ ياهمیخ  هکنآ  ات  میتشاذگ  رس  تشپ  ار  یتالف  میدید و  رون  رد  ار  اهنابایب  مدش و  راپسهر  فئاط  تمس  هب  وا  هارمه  دیوگ : میهاربا 

ات تفر  رداچ  نورد  هب  تسخن  وا  دوب ، هدرک  نشور  ار  دوخ  فارطا  عاقب  دوب و  هدـش  اپرب  یناتـسگیر  يدـنلب  رب  هک  دـیدرگ  رادومن  ام  رب 
امهیلع نسحلا  نب  دّمحم  ینعی  ود  نآ  رتگرزب  هاگنآ  دـینادرگ ، علّطم  ار  اهنآ  مدوجو  زا  درک و  مالـس  اهنآ  هب  دریگب و  هزاجا  مدورو  يارب 

نوچ وکین  دنلب و  یتماق  هدیـشک و  ینیب  هنوگ و  هداشگ و  یناوربا  اب  دوب  یناشیپ  دیپس  ینارون و  سرون و  یناوج  وا  دـمآ و  نوریب  مالّـسلا 
ياهرقن ياهحفـص  رب  ربـنع  کـشم و  دـننام  هک  دوـب  یلاـخ  شتـسار  هنوـگ  رب  دوـب و  ناـشخرد  ياهراتـس  شیناـشیپ  اـیوگ  ورـس و  هخاـش 
یمـشچ چـیه  هک  تشاد  ییامیـس  دوب و  هدـناشوپ  ار  شـشوگ  يور  هک  دوب  ناشفا  هایـس و  تشپرپ و  یناوسیگ  شرـس  رب  دیـشخردیم و 

رتهنینأمط و اب  رتابیز و  رتهدنزارب و 
ج2،ص:181  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا هدیدن  نآ  زا  رتایحاب 
يا دومرف : هاگنآ  مدیسوب ، ار  شیاپ  تسد و  مدنکفا و  شیور  هب  ار  نتشیوخ  مناسر و  ودب  ار  دوخ  ات  متفاتش  دش  رهاظ  نم  رب  نوچ  و  ( 1)
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رد ار  وت  هراومه  تاقالم - ریخأت  لزنم و  يرود  دوجو  اب  ام - یبلق  هطبار  منکیم و  رادید  ار  وت  هک  دادیم  هدعو  ارم  راگزور  قاحـسا ! ابا 
ّیلو هک  ار  ادـخ  تسا و  هدوبن  یلاخ  رگید  کی  هدـهاشم  لایخ  هبحاصم و  تّذـل  زا  هاگ  چـیه  ایوگ  هک  یتیاغ  هب  ات  دومنیم  مّسجم  مرظن 

. تخاس لّدبم  یهاگآ  شیاسآ و  هب  ار  يرود  درد و  یتخس  درک و  لصاح  ار  تاقالم  هک  میوگیم  رکش  تسا  دمح 
يوجتـسج رد  هتـسویپ  تسا  هتفگ  کیّبل  ار  یهلا  توعد  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  میاقآ  هک  يزور  زا  داب ! امـش  يادف  مردام  ردـپ و  متفگ :

رب ار  یـسک  داهن و  ّتنم  نم  رب  یلاعت  يادخ  هکنآ  ات  دشیم  هتـسب  میور  رب  دیما  ياهرد  همه  ماهتفر و  يرهـش  هب  يرهـش  زا  ماهدوب و  امش 
دوخ و هاگنآ  دومرف ، ماهلا  نم  هب  ار  امش  ناسحا  يراوگرزب و  هک  تسازـس  ار  ییادخ  رکـش  دروآ و  امـش  دزن  هب  ارم  ات  داد  رارق  مهار  رس 

رود ناهن و  ياهنیمزرس  رد  زج  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  نم  زا  مالّسلا  هیلع  مردپ  دومرف : درب و  ياهشوگ  هب  ارم  یفّرعم و  ار  یسوم  شردارب 
دئاکم زا  مناکم  دنامب و  یفخم  مرما  ات  منکن  رایتخا  نکسم 

ج2،ص:182  ، نیدلا لامک  همجرت 
رد ینایاپ  تخاـس و  ناور  اهرازنـش  اـهنابایب و  فرط  هب  ارم  ور  نیا  زا  ( 1  ) دشاب ناما  رد  شیدـنادب  شکرـس و  مدرم  تارطخ  ناهارمگ و 

تمکح و ياههنازخ  زا  مالّـسلا  هیلع  وا  و  ددرگ . فرطرب  مدرم  تشحو  داـیرف و  دوش و  هدوشگ  راـک  زا  هرگ  نآ  رد  هک  تسا  نم  راـظتنا 
. يوشیم زاینیب  نآ  یقاب  زا  میوگزاب  تیارب  ار  نآ  زا  ياهّمش  رگا  هک  تخومآ  نم  هب  ردقنآ  شناد  رارسا 

ماما تّجح و  نودب  ار  شتدابع  تعاط و  لها  نیمز و  راطقا  یلاعت  يادخ  مرـسپ ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مردپ  هک  قاحـسا ! ابا  يا  نادـب 
زا وت  مراودیما  دنزرف ! يا  و  دننک ، ادتقا  يو  شور  هار و  هب  دنشاب و  يو  وریپ  هک  یماما  تساهنآ ، یلاعت  لامک و  هلیـسو  وا  دراذگن  یلاخ 

هدرک هدامآ  یهارمگ  شتآ  ندرک  شوماخ  نید و  يالعا  لطاب و  ساـسا  ندـیچرب  قح و  رـشن  يارب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  یـشاب  یناـسک 
، دراد هدنزیتس  يّدض  هدنبوک و  ینمـشد  یلاعت  يادخ  يایلوا  زا  کی  ره  هک  يوش  نکاس  رود  ناهنپ و  ياهناکم  رد  هک  داب  وت  رب  تسا و 

. دزادنین تشحو  هب  ار  وت  نمشد  يدایز  سپ  دنادیم ، بجاو  ار  نانمشد  نادحلم و  ینعی  فالخ  قافن و  لها  اب  داهج  دنوادخ 
ج2،ص:183  ، نیدلا لامک  همجرت 

قلخ نایم  رد  اهنآ  دوب  دهاوخ  وت  ياقل  قاتشم  دنراد  هنایـشآ  هب  لیم  هک  یناگدنرپ  دننام  صالخااب  رادنید و  مدرم  ياهلد  هک  نادب  و  ( 1)
اهنآ تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  دـنجاتحم  هراچیب و  یمدرم  رهاظ  رد  دـنزیزع  راکوکین و  یلاعت  يادـخ  دزن  رد  یلو  دـنرب  رـس  هب  ّتلذ  اب 

لّمحت و هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـننکیم ، ینابیتشپ  نافلاخم  اب  هزرابم  اب  ار  نآ  دـناهدیمهف و  ار  نید  دـنراد . نتـشیوخ  تعانق و  لها  یمدرم 
تسا هداد  ییابیکش  يوخ  اهنآ  هب  دنشاب و  وا  هعساو  تّزع  لومشم  تسیدبا  هاگرارق  هک  ترخآ  رد  ات  هداد  زایتما  متس  ربارب  رد  تماقتـسا 

. دنبایرد ار  وکین  یماجرف  کین و  تبقاع  ات 
نإ ات  هد  رارق  راعـش  ار  تّزع  دوخ  ّتین  رد  يوش و  زئاف  تبقاع  رد  لمع  كرد  هب  ات  نک  سابتقا  يرادیاپ  ربص و  رون  زا  ره  رد  دـنزرف ! يا 

یـشاب و دـّیؤم  یهلا  ترـصن  هب  هک  هدیـسر  نآ  تقو  ایوگ  مرـسپ ! يوش ، رادروخرب  تسا  لـیمج  رکذ  دـمح و  بجوم  هچنآ  زا  هَّللا  ءاـش 
ایوگ تسا و  شبنج  رد  مزمز  میطح و  نیب  هک  منیبیم  تیاههناش  يور  ار  دیفـس  درز و  ياهمچرپ  اـیوگ  ددرگ و  رّـسیم  يرترب  يزوریپ و 

رب دـنبندرگ  يوس  ود  رد  دـیراورم  هتـشر  نوچ  هک  منیبیم  ار  وت  صلاـخ  ناتـسود  ناگدـننکتعیب و  ياههتـسد  دوسـألا  رجح  فارطا  رد 
يادص دناهدیشک و  فص  وت  نوماریپ 

ج2،ص:184  ، نیدلا لامک  همجرت 
اهنآ تشرس  یکاپ  دلوم و  تراهط  یلاعت  يادخ  هک  دنروآیم  هانپ  وت  ناتـسآ  هب  یناسک  ( 1 ، ) مونشیم دننکیم  تعیب  وت  اب  هک  ار  اهتسد 

تسا و نشخ  توادع  يارب  مرن و  يرادنید  يارب  ناشندب  تسا و  كاپ  قاقش  یگدولآ  قافن و  يدیلپ  زا  ناشبولق  هک  یناسک  دنادیم ، ار 
هطـساو هب  ددرگ  دنمورین  اهنآ  ياهنوتـس  ناکرا و  نوچ  دنـشابیم و  نآ  لها  ّقح و  نید  هب  نّیدـتم  دنتـسه و  ورـشوخ  ّقح  شریذـپ  يارب 

هّیربط هچایرد  فارطا  رب  نآ  گرب  خاش و  هک  یگرزب  تخرد  هیاس  رد  اهنآ  هک  یتقو  رد  دـنوش  کیدزن  ماما  هب  للم  تاقبط  اهنآ  عامتجا 
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دنکش مه  رد  ار  نایغط  تشپ  وت  هلیسو  هب  دنوادخ  دورب و  نایم  زا  لطاب  یگریت  دمدب و  تقیقح  حبص  هاگنآ  دننک ، تعیب  وت  اب  هدیشکرس 
رد كدوک  ددرگ . راکشآ  قفارم  تاعامج  یتشآ  حلـص و  دوش و  نایع  قافآ  تماقتـسا  وت  هطـساو  هب  دنک و  هداعا  ار  نامیا  مسر  هار و  و 
مّرخ وت  دوجو  هب  ناهج  دنـشاب  هتـشاد  وت  راوج  هب  یهار  هک  دنلیام  ارحـص  شوحو  دـیآ و  وت  دزن  هب  دزیخرب و  هک  دـنکیم  وزرآ  هراوهگ 
دوخ ياههنایـشآ  هب  نید  زا  ناگدـنمر  ددرگ و  اـجرباپ  دوخ  هاـگرارق  رد  ّقح  یناـبم  دریگ و  شبنج  وت  روهظ  هب  تّزع  ياـههخاش  دوش و 

راچد قانخ  هب  نانمشد  درابب و  وت  رب  اسآ  لیس  يزوریپ  ياهربا  دندرگرب ،
ج2،ص:185  ، نیدلا لامک  همجرت 

ْنَم َو  دنامن  یقاب  هاوخدب  دـناعم  زوتهنیک و  نمـشد  ساپـسان و  رکنم  رگمتـس و  راّبج  نیمز  يور  رد  و  ( 1  ) دنبای يزوریف  ناتـسود  هدش و 
. ًارْدَق ٍءْیَش  ِّلُِکل  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَق  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ  ُُهبْسَح  َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی 

ياههناشن نوچ  وگم و  ینید  قداص  ناردارب  قیدـصت و  لها  رب  زج  ار  نآ  ربخ  رادـب و  ناهنپ  ار  سلجم  نیا  قاحـسا ! ابا  يا  دومرف : سپس 
هب هَّللا  ءاش  نإ  ات  نک  تعراسم  نید  ياهغارچ  ینشور  نیقی و  رون  زکرم  هب  باتشب و  ام  يوس  هب  تناردارب  اب  دیدرگ  راکـشآ  وت  رب  روهظ 

. يوش لیان  لامک  دشر و 
ار هنیـس  ناتـسوب  متفرگارف و  ار  ینارون  ماکحا  نشور و  ّهلدا  قیاقح و  ناشیا  زا  مدنام و  راوگرزب  نآ  دزن  یتّدم  دیوگ : رایزهم  نب  میهاربا 
هب ماهتشاذگ  اجب  زاوها  رد  هک  ياهداوناخ  مدیسرت  هک  یتیاغ  هب  ات  مدرک  يرایبآ  فیرظ  ياهشناد  فیطل و  ياهتمکح  زا  وا  عبط  یمّرخ  زا 
هب دوخ  هلاحم  چوک ال  تقرافم و  رد  ار  دوخ  درد  ییاهنت و  متفرگ و  تعجارم  هزاجا  ترضح  زا  دنورب و  نایم  زا  ناشتاقالم  ریخأت  هطساو 

. دوب دهاوخ  منادناخ  دوخ و  هریخذ  هَّللا  ءاش  نإ  هک  درک  مه  ار  هقردب  ییوکین  ياعد  دومرف و  هزاجا  نم  هب  متفگ . زاب  يو 
ج2،ص:186  ، نیدلا لامک  همجرت 

رایتخا رد  هک  یغلبم  مدمآ و  وا  دزن  هب  دـهع  دـیدجت  عیدوت و  يارب  يدادـماب  متفرگ ، چوک  رب  میمـصت  دـش و  کیدزن  مرفـس  نوچ  و  ( 1)
: دومرف درک و  یمّسبت  وا  دریذپب ، ار  نآ  هک  مدرک  تلأسم  مدومن و  ناشیا  میدقت  دوب  مهرد  رازه  هاجنپ  رب  غلاب  متشاد و 

ضارعإ نآ  زا  هکنیا  زا  يراد و  شیپ  رد  عیـسو  یناـبایب  ینـالوط و  يرفـس  اریز  رادرب  دوخ  تشگزاـب  هنیزه  يارب  ار  نآ  قاحـسا ! اـبا  يا 
هدومرف ینازرا  وت  هب  هچنآ  رد  دـنوادخ  میئاـمنیم ، ار  ّتنم  نیا  لوـبق  يروآداـی و  میئوـگیم و  ار  نآ  رکـش  اریز  شاـبم ، نوزحم  میدرک 

اب هک  مهاوخیم  ادخ  زا  و  دـنک ، جرد  ار  ناعیطم  راثآ  ناراکوکین و  باوث  نیرتهب  وت  يارب  درادـب و  مادتـسم  ار  نآ  دـیامرف و  اطع  تکرب 
هب ار  وت  يوشن ، نادرگرـس  هار  نتفای  رد  دزاسن و  راوشد  تیارب  ار  هار  دـنوادخ  يدرگرب و  تناتـسود  دزن  هب  لماک  یتمالـس  یفاک و  هرهب 

. يدرگن هابت  عیاض و  یشاب و  وا  فطل  هیاس  رد  هَّللا  ءاش  نإ  مراپسیم و  ادخ 
صالخا عّقوت  اهنآ  زا  طقف  تسا  هتـشاد  نوصم  نامناتـسود  يرای  زا  ار  ام  وا  میعناق و  وا  ماعنا  دئاوف  ناسحا و  دـئاوع  هب  ام  قاحـسا ! ابا  يا 

: دیوگ میراد . يدنلبرس  ینمادکاپ و  يوقت و  ترخآ و  رما  رب  تظفاحم  ضرغیب و  تحیصن  ّتین و  رد 
ج2،ص:187  ، نیدلا لامک  همجرت 

ار شنیمز  یلاعت  يادخ  هک  متـسنادیم  مدوب و  رکاش  یلاعت  يادخ  داشرا  تیادـه و  ربارب  رد  هک  یلاح  رد  ( 1  ) مدومن زاغآ  ار  دوخ  رفس 
. دوب دهاوخ  یمئاق  ماما  حضاو و  تّجح  نآ  رد  هتسویپ  دراذگن و  لّطعم 

هداهن مدرم  رب  یلاـعت  يادـخ  هک  ار  یتّنم  ددرگ و  هدوزفا  نیقی  لـها  تریـصب  اـت  مدرک  رکذ  ار  روهـشم  بسن  و  « 4  » روثأـم ربخ  نیا  نم  و 
ّتلم یلاعت  يادـخ  ات  تسا  نآ  میلـست  تناما و  يادا  مدوصقم  تسا و  یّکزم  تبرت  كاپ و  داژن  داـجیا  نآ  هک  مشاـب  هدرک  فیرعت  تسا 

. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو  دیامرف : اطع  تمصع  ینابیتشپ و  دییأت و  مزع و  تّوق و  ار  هیضرم  همیقتسم  هقیرط  هیداه و 
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زا یکی  يارب  ار  نآ  مدینش و  یتیاکح  نادمه  رد  تفگیم : هک  مدینش  بیدا  سراف  نب  دمحا  مان  هب  ثیدح  ملع  دیتاسا  زا  یکی  زا  و  ( 2)
راـچان هب  منک  ّدر  ار  وا  شهاوخ  متـسناوتیمن  نوچ  مسیوـنب و  دوـخ  طـخ  هب  ار  نآ  هک  درک  تساوـخرد  نم  زا  وا  مدرک و  لـقن  مناردارب 

نآ هک  تسا  یسک  هدهع  رب  ناتساد  نیا  مقس  تّحص و  متشون و 
______________________________

. دشاب یگتخاس  تسا  نکمم  دننکیم و  تیاکح  دناهتشون و  هک  ار  يربخ  ینعی  ( 4)
ج2،ص:188  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا هدرک  تیاکح  ار 
مدیسرپ اهنآ  زا  نم  دنتسه ، یماما  هعیش و  اهنآ  همه  دنراد و  ترهش  دشار  ینب  هب  هک  دنتسه  یمدرم  نادمه  رد  هک  تسا  نینچ  نآ  و  ( 1)

نیا نآ  ببس  تفگ : دوب - هیجو  حالّصلا و  رهاظ  هک  اهنآ - خویـش  زا  یکی  دناهدش  هعیـش  نادناخ  نیا  اهنت  نادمه  مدرم  نایم  رد  ارچ  هک 
زا تشگزاب  ماگنه  هک  درکیم  لقن  تشگزاب  رد  و  دوب ، هتفر  هَّللا  تیب  ترایز  هب  یلاس  تسوا  هب  ام  تبـسن  هک  دـشار »  » ام ّدـج  هک  تسا 

متفر هار  هدایپ  نادنچ  مورب و  هار  هدایپ  يردـق  میآ و  دورف  بکرم  زا  هک  مدرک  ادـیپ  لیم  میدوب ، هدومیپ  نابایب  رد  ار  لزنم  دـنچ  هک  ّجـح 
مدرک و ریـس  یباوخ  دیوگ : مزیخیم ، رب  دیـسر  ناوراک  هلابند  نوچ  مباوخیم و  یکدنا  متفگ : دوخ  اب  تفرگ ، مباوخ  مدش و  هتـسخ  هک 
مدرک و لّکوت  ادخ  هب  هاگنآ  دوب  نایامن  يرثا  هن  متخانشیم و  ار  هار  هن  مدرک  تشحو  مدیدن ، ار  یسک  متساخرب  باتفآ  ترارح  زا  نوچ 
رد یگزاـت  هب  اـیوگ  هک  مدـید  یمّرخ  زبس و  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  هک  مدوب  هتفرن  نادـنچ  زونه  دـهاوخیم ، وا  هک  موریم  یهار  هب  متفگ 
يا متفگ  دوخ  اب  دیشخردیم ، ریشمش  قرب  دننام  هک  مدید  يرصق  مّرخ  نیمزرس  نآ  طسو  رد  دوب ، وکین  شتبرت  دوب و  هدیراب  ناراب  اجنآ 

نآ فصو  هدیدن و  ار  نآ  نونکات  هک  تسا  يرصق  هچ  نیا  متسنادیم  شاک 
ج2،ص:189  ، نیدلا لامک  همجرت 

هب زین  اهنآ  مدرک و  مالس  اهنآ  هب  مدید و  ار  تسوپ  دیفـس  راکتمدخ  ود  مدیـسر  رـصق  رد  هب  نوچ  متفر و  نآ  فرط  هب  و  ( 1  ) ماهدینشن ار 
دیـشکن یلوط  تفر و  رـصق  نورد  هب  تساخرب و  اهنآ  زا  یکی  تسا ، هتـساوخ  ار  وت  ریخ  دنوادخ  هک  نیـشنب  دنتفگ : هداد و  خساپ  یمرگ 

، مدوـب هدـیدن  نآ  زا  رتنشور  رتـهب و  هک  مدـید  يرـصق  مدـمآرد  نوـچ  و  وـش ، لـخاد  رـصق  نورد  هب  زیخرب و  تفگ : دـمآ و  نوریب  هک 
قاتا طسو  رد  یناوج  مدید  مدش ، لخاد  مه  نم  وش و  لخاد  تفگ : دز و  الاب  دوب  هتخیوآ  یقاتا  رب  هک  ار  ياهدرپ  تفر و  شیپ  راکتمدخ 

نآ دنک و  دروخرب  ناوج  نآ  رس  هب  ریشمش  نآ  كون  دوب  کیدزن  هک  دوب  هتخیوآ  فقس  زا  يدنلب  ریشمش  شرس  يالاب  رب  تسا و  هتسشن 
ینادیم ایآ  دومرف : سپس  تفگ ، خساپ  ییوکین  فطل و  اب  وا  مدرک و  مالس  دیشخردیم . اهبش  یکیرات  رد  هدراهچ  بش  هام  دننام  ناوج 

مایق ریـشمش  نیا  اب  نامّزلا  رخآ  رد  هک  سک  نامه  متـسه  دّـمحم  لآ  مئاق  نم  دومرف : منادیمن ، دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : متـسیک ؟ نم  هک 
. دشاب هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  میامن  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  و  درک - هراشا  نآ  هب  و  دنک -

مان هب  یناتـسهوک  يرهـش  لها  هک  یـصخش  نالف  وت  رادرب ! رـس  نکم و  نینچ  دومرف : مدـیلام ، كاخ  رب  تروص  مداـتفا و  رد  يور  هب  نم 
دّیس و يا  متفگ : ینادمه ،

ج2،ص:190  ، نیدلا لامک  همجرت 
: متفگ يدرگرب ؟ دوخ  هداوناخ  دزن  هب  يراد  لیم  ایآ  دومرف : ( 1 ، ) تسا تسرد  مرورس 

ياهسیک تفرگ و  ارم  تسد  راکتمدخ  دومرف و  هراشا  راکتمدخ  نآ  هب  وا  داد و  مهاوخ  ار  امـش  رادـید  هدژم  اهنآ  هب  نم و  ياقآ  يا  يرآ 
؟ یـسانشیم ار  رهـش  نیا  ایآ  تفگ : داتفا ، يدجـسم  هرانم  اهتخرد و  اههیاس و  هب  ممـشچ  هاگان  دمآ و  نم  هارمه  مدـق  دـنچ  داد و  نم  هب 

دشار ورب و  تسا  دابآدسا  نیا  تفگ : دیوگ  تسا  نآ  هیبش  نیا  دنیوگیم و  دابآدسا  نآ  هب  هک  تسا  يرهـش  ام  نطو  یکیدزن  رد  متفگ :
. مدیدن ار  وا  اّما  مدش  هّجوتم  نم  شاب 
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اهنآ هب  مدروآ و  درگ  ار  ماهداوناخ  مدش و  دراو  نادمه  هب  هاگنآ  دوب  رانید  هاجنپ  ای  لهچ  هسیک  نآ  رد  مدمآرد و  دابآدسا  هب  نآ  زا  دعب 
. میتشاد یبوخ  راگزور  دوب  ام  اب  اهرانید  نآ  ات  مداد و  هدژم  دوب  هدرک  رّسیم  میارب  دنوادخ  هچ  نادب 
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رد دشاب و  اهنآ  قیاقد  هلکشم و  مولع  رب  لمتـشم  هک  متـشاد  ییاهباتک  يروآ  درگ  هب  يدایز  قوش  نم  دیوگ : یّمق  هَّللا  دبع  نب  دعـس  ( 2)
رب مدوب و  اهنآ  موهفمان  هابتشا و  دراوم  ظفح  دنمزآ  مدرکیم و  ششوک  شالت و  اهباتک  نآ  زا  قیاقح  فشک 

ج2،ص:191  ، نیدلا لامک  همجرت 
نما زا  متشاد ، بّصعت  هّیماما  بهذم  هب  تبسن  و  ( 1  ) متفگیمن یسک  هب  یناسآ  هب  متفاییم  تسد  یملع  تالکشم  تالـضعم و  زا  هچنآ 

بیاعم مدرکیم و  شهوکن  ار  هّیماما  فلاخم  ياـههقرف  و  مدوب ، ییوگدـب  يزروهنیک و  تموصخ و  عازن و  یپ  رد  هتخیرگ و  یتمالـس  و 
رتریگتخـس و یتدـیقع  هعزانم  رد  هک  مدـش  ّیبصان  کی  راتفرگ  هکنآ  ات  مدرکیم  يردهدرپ  اهنآ  زا  متفگیم و  شاف  ار  اهنآ  ناـیاوشیپ 

. دوب رتبّصعتم  همه  زا  لطاب  زا  يوریپ  رد  رتنابزدب و  شسرپ  رد  رتدنت و  لطاب  زا  يوریپ  لادج و  رد  رتزوتهنیک و  ینمشد  رد 
دیئاشگیم راصنا  رجاهم و  نعط  هب  نابز  نایضفار  امش  وت  باحصا  رب  وت و  رب  ياو  دعـس ! يا  تفگ : مدرکیم  هرظانم  يو  اب  هک  زور  کی 

دوخ هقباس  فرش  هطساو  هب  هباحـص  عیمج  رب  هک  تسا  یـسک  قیّدص  نیا  دینکیم ، راکنا  ادخ  لوسر  هیحان  زا  ار  اهنآ  تماما  تیالو و  و 
تـسا تسا  یـسک  وا  تسا و  هفیلخ  وا  تسنادیم  هکنآ  يارب  رگم  دربن  راغ  هب  دوخ  اب  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  دـینادیمن  ایآ  تسا ، دـمآرس 
تسکش ناربج  هقرفت و  عمج  رد  ات  ددرگیم . تّما  هاگهیکت  وا  دوشیم و  راذگاو  ودب  یمالسا  تّما  مامز  تسا و  ادتقم  لیوأت  رما  رد  هک 

دودح و هماقا  للخ و  ّدس  و 
ج2،ص:192  ، نیدلا لامک  همجرت 

مه دوخ  تفـالخ  رب  دیـسرتیم  دوـخ  تّوـبن  رب  ربماـیپ  هک  هنوـگ  ناـمه  و  ( 1  ) دوش داـمتعا  وا  هب  نیکرـشم  دـالب  حـتف  يارب  یـشکرکشل 
هک مینیبیم  نوچ  تسین و  نارگید  تدعاسم  بلج  شدصق  دنکیم  رارف  یسک  زا  ای  دوشیم  ناهنپ  ییاج  رد  هک  یـسک  اریز  دیـسارهیم 

رکب وبا  ناج  ظفح  میداد  حرش  هک  نانچ  ربمایپ  دوصقم  هک  دوشیم  نشور  تشادن  مه  یـسک  تدعاسم  هب  مشچ  درب و  هانپ  راغ  هب  ربمایپ 
وا رگا  هک  تسنادیم  درکیم و  ینیگنـس  هک  اریز  دشن  رفـسمه  وا  اب  تشادـن و  ییانتعا  وا  هب  نوچ  دـیناباوخ  دوخ  رتسب  رد  ار  ّیلع  دوب و 

. دهد ماجنا  دناوتیم  مه  يرگید  ار  وا  ياهراک  دوش  هتشک 
يرگید داریا  دعس ! يا  تفگ : سپس  دینادرگ ، زاب  نم  هب  درک و  ضقن  ار  کی  ره  وا  اّما  مداد  يو  هب  يدّدعتم  ياهخـساپ  نم  دیوگ : دعس 

مالسا ّتلم  یماح  هک  یقوراف  تساّربم و  دیدرت  ّکش و  زا  هک  یقیدص  هک  دیرادنپیمن  امش  ایآ  دنکیم ، درخ  ار  نایضفار  ینیب  هک  مراد 
ایآ وگب  نم  هب  ـالاح  دـینکیم ، لالدتـسا  هبقع  بش  هعقاو  هب  باـب  نیا  رد  دـندرکیم و  ناـهن  ار  دوخ  ینیدیب  دـندوب و  قفاـنم  تسا  هدوب 

نم دیوگ : دعس  هارکا ؟ روز و  هب  هکنآ  ای  دندروآ و  مالسا  تبغر  يور  زا  قوراف  قیدص و 
ج2،ص:193  ، نیدلا لامک  همجرت 

يور زا  رمع  رکب و  وبا  میوگب  رگا  هک  متشاد  نآ  میب  و  ( 1  ) موشن يو  میلـست  هک  منادرگب  دوخ  زا  ار  لاؤس  نیا  هنوگچ  هک  مدرک  هشیدنا 
یمدآ بلق  هب  یماگنه  قافن  اریز  درادـن ، ینعم  اهنآ  لد  رد  قافن  شیادـیپ  رگید  فصو  نیا  اب  دـیوگب : وا  دـندروآ  مالـسا  تبغر  لـیم و 
يادخ هک  نانچ  دنک  راهظا  ار  يزیچ  دوخ  یبلق  لیم  فالخ  رب  هک  دزاس  راچان  ار  ناسنا  یتخـس  راشف  هبلغ و  موجه و  تبیه و  هک  دیآرد 

: تسا هدومرف  یلاعت 
هب اـهنآ  متفگیم  رگا  و  « 2 . » انَـسَْأب اَْوأَر  اََّمل  ْمُُهنامیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  َنیِکِرْـشُم  ِِهب  اَّنُک  اِمب  انْرَفَک  َو  ُهَدْـحَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاـق  انَـسَْأب  اَْوأَر  اَّمَلَف 
اب نم  دیوگ : دعس  دوشب ! اهنآ  تشحو  بجوم  هک  دوبن  يریشمش  اجنآ  تفگیم : دادیم و  رارق  شنزرـس  دروم  ارم  دندروآ  مالـسا  هارکا 
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نآ زا  شیپ  نم  و  دوش ، هراپ  هراپ  مرگج  دوب  کـیدزن  هّصغ  زا  دوب و  هدـش  رپ  منوردـنا  مشخ  زا  یلو  مدـیناهر  وا  تسد  زا  ار  دوخ  ریوزت 
ملاع زا  متساوخیم  مدوب و  هتفاین  اهنآ  يارب  ییوگخساپ  هک  مدوب  هتـشون  ار  راوشد  هلأسم  دنچ  لهچ و  نآ  رد  مدوب و  هدرک  هیهت  يراموط 

يار و نم  ّرس  دصق  هب  وا  متفر ، وا  لابند  هب  منک و  شسرپ  دوب  مالّسلا  هیلع  دّمحم  وبا  نامیالوم  بحاصم  هک  قاحـسا  نب  دمحا  دوخ  رهش 
وا هب  هار  لزانم  زا  یکی  رد  دوب و  هتفر  نوریب  مق  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  روضح  یبایفرش  يارب 

______________________________

.85 نمؤملا : ( 2)
ج2،ص:194  ، نیدلا لامک  همجرت 

امـش زا  ییاهلاؤس  لومعم  قبط  ایناث  مدوب و  امـش  رادـید  قاتـشم  ـالّوا  متفگ : تسا ، ریخ  تفگ : مدرک  هحفاـصم  وا  اـب  نوچ  و  ( 1  ) مدیسر
رد یتالکـشم  مهاوخیم  متـسه و  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  وبا  میالوم  تاقالم  قاتـشم  مه  نم  میتسه ، ربارب  مه  اب  دروم  نیا  رد  تفگ : مراد ،
هک دیسر  یهاوخ  ییایرد  هب  نآ  هلیسو  هب  اریز  تسا  كرابم  نومیم و  تقافر  نیا  منک ، شسرپ  ناشیا  زا  ار  لیزنت  رد  یتالـضعم  لیوأت و 

. تسا ام  ماما  وا  دوشیمن و  یناف  شبئارغ  مامت و  شبئاجع 
نب دمحا  هناش  رب  دش و  رداص  لوخد  نذا  ام  يارب  میتساوخ و  هزاجا  میدیـسر  نامیالوم  هناخ  رد  هب  میدمآرد و  اّرماس  هب  مه  اب  نآ  زا  دعب 

هسیک ره  رس  دوب و  مهرد  رانید و  هسیک  تصش  دص و  کی  نآ  رد  دوب و  هدرک  ناهنپ  يربط  يابع  کی  ریز  ار  نآ  هک  دوب  ینابنا  قاحـسا 
. دوب هدز  رهم  شبحاص  ار 

هب دوب  هتفرگ  ارف  ار  ام  شیامیـس  رون  مدرک و  رادید  هک  هظحل  نآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  وبا  دوخ  يالوم  مناوتیمن  نم  دـیوگ : دـعس 
. منک هیبشت  هدراهچ  بش  هام  زج  يزیچ 

دوب و واو  ود  نیب  یفلا  دننام  یقرف  شرس  رب  دوب و  يرتشم  هراتس  دننام  رظنم  تقلخ و  رد  هک  دوب  هتسشن  ياهچب  رسپ  شتـسار  يوناز  رب  و 
ام يالوم  يور  شیپ  رد 

ج2،ص:195  ، نیدلا لامک  همجرت 
دوب و هدرک  میدقت  هرصب  ياسؤر  زا  یکی  ار  نآ  هک  دیشخردیم  نآ  یتمیق  ياههناد  نایم  رد  شعیدب  ياهشقن  هک  ( 1  ) دوب ییالط  يرانا 

رانا نآ  ام  يالوم  تفرگیم و  ار  شناتـشگنا  هچب  رـسپ  نآ  دـسیونب  يزیچ  ذـغاک  هحفـص  رب  تساوخیم  نوچ  هک  دوب  یملق  شتـسد  رد 
خـساپ وا  میدرک و  مالـس  وا  رب  درادـن . زاب  نتـشون  زا  ار  وا  ات  درکیم  مرگرـس  نآ  ندروآ  هب  ار  وا  درکیم و  اهر  شلباـقم  رد  ار  ییـالط 

ار نآ  دروآ و  نوریب  شیابع  ریز  زا  ار  شنابنا  قاحـسا  نب  دمحا  دش ، غراف  همان  نتـشون  زا  نوچ  مینیـشنب و  هک  دومرف  هراشا  داد و  یمرگ 
: تفگ وا  رادرب و  تناتسود  نایعیش و  يایاده  زا  رهم  ناج ! رسپ  تفگ : تسیرگن و  هچب  رسپ  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  داهن  شلباقم  رد 

زارد تسا  هتخیمآ  رد  رگید  کی  هب  شمارح  لالح و  هک  يدـیلپ  لاوما  سجن و  يایادـه  هب  ار  رهاـط  تسد  تساور  اـیآ  نم ! يـالوم  يا 
زا دمحا  ار  هسیک  نیلّوا  نوچ  دنک و  ادج  ار  نآ  مارح  لالح و  ات  روایب  نوریب  تسا  نابنا  رد  هچنآ  قاحـسا ! ابا  يا  دومرف : میالوم  و  منک ؟

رانید ود  تصش و  نآ  رد  تسا و  نکاس  مق  هّلحم  نالف  رد  هک  تسا  نالف  نب  نالف  نآ  زا  هسیک  نیا  تفگ : هچب  رـسپ  نآ  دروآ  ردب  نابنا 
هدراهچ هدرب و  ثرا  هب  دوخ  ردـپ  زا  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا  یخالگنـس  نیمز  شورف  ياهب  هب  طوبرم  نآ  رانید  جـنپ  لـهچ و  هک  تسا 

هن ياهب  هب  طوبرم  نآ  رانید 
ج2،ص:196  ، نیدلا لامک  همجرت 

هک نک  ییامنهار  ار  درم  نیا  نونکا  یتفگ ، تسار  ناج ! رـسپ  دومرف : ام  يـالوم  ( 1 . ) تساهناکد هراجا  هب  طوبرم  نآ  رانید  هس  هماـج و 
هعطق نآ  هدش و  وحم  نآ  يور  کی  شقن  تسا و  لاس  نالف  نآ  خیرات  هک  يزار  رانید  نآ  هک  نک  یـسراو  تفگ : تسمادک ؟ نآ  مارح 
کی لاس  نالف  زا  هام  نالف  رد  اهرانید  نیا  بحاص  هک  تسا  نیا  شتمرح  ببـس  تساـجک و  تسا  راـنید  عبر  نآ  نزو  هک  یلمآ  يـالط 
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شبحاص هب  هدنفاب  نآ  تسا ، هدوبر  ار  اهخن  نآ  يدزد  دعب  یتّدم  دـفابب و  ار  نآ  هک  هداد  دوخ  هدـنفاب  هیاسمه  هب  خـن  كراچ  کی  نم و 
هدناتـسزاب يو  زا  رتکیراب  خن  مین  نم و  کی  نآ ، ياجب  هدرک و  بیذکت  ار  يو  اهخن  بحاص  اّما  تسا ، هدوبر  دزد  ار  اهخن  هک  هداد  ربخ 

نآ رد  درک  زاـب  ار  هسیک  رـس  نوـچ  و  تسا . نآ  ياـهب  یلمآ  يـالط  هعطق  نآ  يزار و  راـنید  نیا  هک  تسا  هتفاـب  ياهماـج  نآ  زا  تسا و 
. دوب نآ  رد  هناشن  نامه  هب  الط  هعطق  نآ  اهرانید و  نآ  دوب و  هدش  هتشون  نآ  رادقم  اهرانید و  نآ  بحاص  مان  نآ  رب  هک  دوب  ياهمان 

هک تسا  راـنید  هاـجنپ  نآ  رد  تسا و  مق  هّلحم  نـالف  نکاـس  نـالف  نب  نـالف  زا  نیا  تفگ : كدوـک  نآ  دروآ و  رد  يرگید  هسیک  سپس 
. تسین اور  ام  رب  نآ  هب  ندز  تسد 
ج2،ص:197  ، نیدلا لامک  همجرت 

مهس اریز  تسا ، هدرک  متس  نآ  میسقت  رد  دوخ  عارز  رب  شبحاص  هک  تسا  یمدنگ  ياهب  زا  نآ  هکنآ  يارب  دومرف : ( 1 ( ؟ هچ يارب  تفگ :
. یتفگ تسار  ناج ! رسپ  دومرف : ام  يالوم  تسا ، هداد  مامتان  هنامیپ  اب  ار  عراز  مهس  اّما  هتشادرب  مامت  هنامیپ  اب  ار  دوخ 

نآ رد  ار  ام  هک  دـننادرگرب  شنابحاص  هب  نک  شرافـس  اـی  نادرگرب و  شناـبحاص  هب  رادرب و  ار  همه  دومرف : قاحـسا  نب  دـمحا  هب  سپس 
نب دـمحا  نوچ  مدوب و  هدرک  شـشومارف  نم  هک  دوب  یناد  هماج  رد  سابل  نآ  دـیوگ : دـمحا  روایب . ار  زوجع  نآ  هماج  و  تسین ، یتجاح 
نب دـمحا  متفگ : يدـمآ ؟ هچ  يارب  وت  دعـس ! يا  دومرف : درک و  رظن  نم  هب  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  وبا  دروایب ، ار  سابل  نآ  اـت  تفر  قاحـسا 
دوخ لاح  رب  زین  لئاسم  نآ  نم  يالوم  يا  متفگ : یـسرپب ! یتساوخیم  هک  یلئاسم  و  دومرف : درک ، قیوشت  نامیالوم  رادید  هب  ارم  قاحـسا 

یلوم و يا  متفگ : سرپب . یهاوخیم  هچ  ره  زا  تفگ : هچب  رسپ  نآ  دومرف و  هراشا  هچب  رسپ  نآ  هب  و  سرپب ! ممـشچ  رون  زا  دومرف : تسا ،
ریما تسد  هب  ار  دوخ  نانز  قالط  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  ام  يارب  امـش  هیحان  زا  ام  يالوم  دنزرف  يا 

رب دوخ  يزیگنا  هنتف  اب  وت  دومرف : وا  هب  داتسرف و  هشیاع  لابند  هب  لمج  زور  رد  هک  ییاج  ات  داد  رارق  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
ج2،ص:198  ، نیدلا لامک  همجرت 

ار وت  يرادنرب  نم  زا  تسد  رگا  يدناشک ، يدوبان  هاگترپ  هب  ینادان  يور  زا  ار  دوخ  نادنزرف  و  ( 1  ) يدیشاپ هزیتس  رابغ  نیملسم  مالسا و 
؟ تسیچ قالط  دومرف : دناهدش . هقّلطم  يو  تافو  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نانز  هک  یلاح  رد  مهدیم ، قالط 

دوبن لالح  اهنآ  رب  ارچ  دریگیم  تروص  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تافو  اب  اهنآ  قالط  رگا  دومرف : هار  نتشاذگ  زاب  متفگ :
ادـخ لوسر  تافو  هک  یلاح  رد  ارچ  دومرف : تسا ، هدرک  مارح  اهنآ  رب  ار  ندرک  رهوش  یلاعت  يادـخ  هکنآ  يارب  متفگ : دـننک ؟ رهوش  هک 

هب ار  شمکح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یقالط  نآ  سپ  نم ! يالوم  دنزرف  يا  متفگ : تسا ؟ هتشاذگ  زاب  اهنآ  رب  ار  هار 
؟ دوب هچ  درک  راذگاو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نینمؤملا ریما  هب  ادخ  لوسر  درک و  صوصخم  تّما  يردام  تفارـش  هب  ار  نانآ  دینادرگ و  میظع  ار  ربمایپ  نانز  نأش  یلاعت  يادـخ  دومرف :
؟ نسحلا ابا  يا  دومرف :

وت رب  دنک و  ینامرفان  ار  ادخ  نم  زا  سپ  هک  اهنآ  مادک  ره  دنشاب و  لوغـشم  ادخ  تعاط  هب  هک  تسا  یقاب  اهنآ  يارب  یتقو  ات  تفارـش  نیا 
. نک طقاس  نینمؤم  يردام  تفارش  زا  ار  وا  راذگزاب و  يو  ندرک  رهوش  يارب  ار  هار  دیامن  جورخ 

رب دوش  بکترم  هّدع  نامز  رد  نز  نوچ  هک  هنّیبم » هشحاف   » يانعم متفگ :
ج2،ص:199  ، نیدلا لامک  همجرت 

انز ینز  رگا  اریز  انز ، هن  تسا  هقحاسم  هنّیبم  هشحاف  زا  دوصقم  دومرف : ( 1 ( ؟ تسیچ دنک  جارخا  دوخ  هناخ  زا  ار  وا  هک  تساور  شرهوش 
رگا اّما  دزرو  عانتما  وا  اب  جاودزا  زا  ّدـح  يارجا  رطاخب  یتسیابن  دـنک  جاودزا  وا  اـب  هتـساوخیم  هک  يدرم  دوش  يراـج  وا  رب  ّدـح  دـنک و 

هک ار  یـسک  تسا و  هتخاس  راوخ  ار  وا  دـهد  ار  شمجر  نامرف  ادـخ  هک  یـسک  تسا و  يراوخ  مجر  دوش و  مجر  یتسیاب  دـنک  هقحاسم 
. دنک یکیدزن  يو  اب  هک  دزسن  ار  سک  چیه  تسا و  هتخاس  رود  ار  يو  دزاس  راوخ  ادخ 
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يداو رد  وت  هک  رآردـب  ار  دوخ  نیلعن  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  شربمایپ  هب  دـنوادخ  ناـمرف  ياـنعم  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  متفگ :
یسوم هب  دیوگ  نینچ  هک  ره  دومرف  تسا . هدوب  رادرم  تسوپ  زا  وا  نیلعن  دنرادنپیم  نیقیرف  ياهقف  هک  « 1 ، » تسیچ یتسه  يوط  سّدقم 

رگا تسا ، هدوب  اوران  ای  اور و  نآ  رد  یـسوم  زامن  ای  تسین  نوریب  لاـح  ود  زا  رما  اریز  تسا  هدرمـش  ناداـن  شتوبن  رد  ار  وا  هتـسب و  ارتفا 
رتسّدقم زامن  زا  اّما  دشاب  رّهطم  سّدقم و  هعقب  نآ  دنچ  ره  هک  دـهن  اپ  اجنآ  رد  نیلعن  نآ  هب  هک  تسا  زیاج  اعبط  هدوب  اور  نآ  رد  شزامن 

رد يزیچ  هچ  هک  دنادن  دنادن و  ار  مارح  لالح و  یـسوم  هک  دـیآ  مزال  تسا  هدوبن  اور  نآ  رد  یـسوم  زامن  رگا  و  تسا ، هدوبن  رترّهطم  و 
زامن
______________________________

.12 هط : ( 1)
ج2،ص:200  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا رفک  دوخ  نیا  هک  تساوران  يزیچ  هچ  اور و 
وت هناصلاخ  نم  اهلا ! راب  تفگ : درک و  تاجانم  شراگدرورپ  اب  سّدقم  يداو  رد  یـسوم  دومرف : تسیچ ؟ نآ  زا  دوصقم  سپ  متفگ : ( 1)

. تشادیم تسود  رایسب  ار  دوخ  لها  هکنآ  اب  ماهتسش ، لد  تسا  وت  ریغ  هچ  ره  زا  مراد و  تسود  ار 
زا ار  تبلق  ياهتسش ، لد  تسا  نم  ریغ  هچ  ره  زا  يراد و  تسود  هناصلاخ  ارم  رگا  ینعی  رآ ، ردب  ار  دوخ  نیلعن  دومرف : وا  هب  یلاعت  يادخ 

. زاس یهت  دوخ  لها  تبحم 
علّطم نآ  زا  ار  اّیرکز  دـنوادخ  هک  تسا  یبیغ  رابخا  زا  فورح  نیا  دومرف : تسیچ ؟ صعیهک »  » هیآ لـیوأت  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  متفگ :

زا اـّیرکز  هک  تسا  رارق  نیا  زا  نآ  ناتـساد  تسا و  هتفگ  زاـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هـب  ار  نآ  ناتـساد  نآ  زا  دـعب  هدرک و 
ودـب ار  ءامـسا  نآ  داتـسرف و  ورف  وا  رب  ار  لیئربج  یلاعت  يادـخ  دزومایب و  وا  هب  ار  هبّیط  هسمخ  ءامـسا  هک  درک  تساوخرد  شراـگدرورپ 
نوچ تشگیم و  لیاز  شیراتفرگ  دـشیم و  فرطرب  شهودـنا  درکیم  داـی  ار  نسح  همطاـف و  ّیلع و  دّـمحم و  نوچ  اـّیرکز  داد ، میلعت 
راهچ نآ  یتقو  ارچ  اهلا ! راـب  تفگ : يزور  دـشیم ، توهبم  تسیرگیم و  تفرگیم و  ار  شیولگ  هّصغ  ضغب و  درکیم  داـی  ار  نیـسح 

نوچ اّما  دوشیم ، فرطرب  مهودنا  مباییم و  تیلست  منکیم  دای  ار  رفن 
ج2،ص:201  ، نیدلا لامک  همجرت 

صعیهک و دومرف : درک و  هاگآ  ناتساد  نیا  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  ( 1 ( ؟ دوشیم دنلب  ماهلان  دوشیم و  يراج  مکشا  منکیم  دای  ار  نیسح 
ناشن داص  شطع و  هب  هراشا  نیع  تسا و  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  ملاظ  دیزی  مان  ءای  تسا و  ترتع  كاله  زمر  ءاه  تسالبرک و  مسا  فاک 

. تسا وا  ربص 
هیرگ دیایب و  وا  دزن  هک  دادن  هزاجا  یسک  هب  دماین و  نوریب  شدجسم  زا  زور  هس  ات  دش و  نیمغ  نالان و  دینش  ار  بلطم  نیا  اّیرکز  نوچ  و 
نیا ایآ  ایادـخ ! مدـنمدرد ، ياهدرک  ریدـقت  دوخ  قیالخ  نیرتهب  دـنزرف  يارب  هک  یتبیـصم  زا  اهلا ! راب  دوب : نینچ  وا  هحون  دادرـس و  هلاـن  و 
اهنآ تحاس  رد  ار  هعجاف  نیا  ایآ  و  یناشوپیم ؟ همطاف  ّیلع و  نت  رب  ار  تبیصم  نیا  هماج  ایآ  و  ینکیم ؟ لزان  وا  هناتـسآ  رد  ار  تبیـصم 

نم ّیصو  ثراو و  ار  وا  دشاب و  نشور  ودب  ممـشچ  يریپ  رد  ات  نک  اطع  نم  هب  يدنزرف  اهلا ! راب  تفگیم : نآ  زا  دعب  و  يروآیم ؟ دورف 
دنمدرد ارم  هاگنآ  نادرگ  وا  هتفیش  ارم  یتشاد  ینازرا  نم  هب  ار  وا  نوچ  هدب و  رارق  نیـسح  تلزنم  دننام  نم  دزن  رد  ار  وا  تلزنم  هد و  رارق 

هرود تخاس و  يو  دنمدرد  ار  وا  داد و  ودب  ار  ییحی  دـنوادخ  و  يدـنادرگ ، شدـنزرف  دـنمدرد  ار  دّـمحم  تبیبح  هک  نانچمه  نادرگ  وا 
زین نآ  يارب  دوب و  هام  شش  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  زا  يرادراب  دوب و  هام  شش  ییحی  لمح 

ج2،ص:202  ، نیدلا لامک  همجرت 
. تسا ینالوط  یناتساد 
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ماما ای  دننیزگرب و  حلصم  ماما  دومرف : دناهدش ؟ عونمم  نتـشیوخ  يارب  ماما  ندیزگرب  زا  مدرم  هک  تسیچ  ّتلع  نم  يالوم  يا  متفگ : ( 1)
ای تسا و  حالص  هک  يرگید  نورد  زا  یـسک  نوچ  دشاب ؟ دسفم  اهنآ  هدیزگرب  هک  دنرادن  ناکما  ایآ  دومرف : حلـصم ، ماما  متفگ : دسفم ؟

: دومرف دراد ، ناکما  يرآ  متفگ : تسین . علّطم  داسف 
: دومرف دریذپب ، ار  نآ  تلقع  هک  مروایب  يرگید  لیلد  وت  يارب  تسا و  نیمه  ّتلع 

اهتّما نایاوشیپ  ات  هتخاس  دّیؤم  تمصع  یحو و  هب  ار  اهنآ  هداتسرف و  ورف  باتک  اهنآ  رب  هدیزگرب و  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  هک  یهلا  نالوسر 
ناشملع رتشیب و  ناشلقع  دنرتهتـسیاش و  ندـیزگرب  رب  دـنتما و  نایاوشیپ  هک  مالّـسلا  امهیلع  یـسیع  یـسوم و  لثم  ایآ  دـناهنوگچ ؟ دنـشاب 

: متفگ دننیزگرب ؟ نمؤم  ياج  هب  ار  قفانم  تسا  نکمم  ایآ  رتلماک 
يارب دوخ  رکـشل  ناـگرزب  موق و  ناـیعا  زا  وا  رب  یحو  لوزن  ملع و  لاـمک  لـقع و  روـفو  اـب  هک  تسا  هَّللا  میلک  یـسوم  نیا  دوـمرف : ریخ ،

، دوب هدیزگرب  ار  نیقفانم  اّما  تشادن ، يدیدرت  کش و  هنوگ  چـیه  اهنآ  صالخا  نامیا و  رد  دـیزگرب و  ار  نت  داتفه  شراگدرورپ  تاقیم 
ات « 2  » اِنتاقیِِمل اًلُجَر  َنیِْعبَس  ُهَمْوَق  یسُوم  َراتْخا  َو  دیامرفیم : یلاعت  يادخ 

______________________________

.155 فارعألا : ( 2)
ج2،ص:203  ، نیدلا لامک  همجرت 

دسفا ربمایپ  هدیزگرب  هک  مینیبیم  نوچ  ْمِهِْملُِظب و  ُۀَقِعاَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  دومرف : هک  اجنآ  ات  ( 1  ) ًةَرْهَج َهَّللا  يََرن  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  هیآ : نیا 
رئامض و رودّصلا و  یف  ام  هک  تسا  یسک  صوصخم  ندیزگرب  میمهفیم  دنتسه ، حلـصا  اهنآ  هتـشادنپیم  هک  یلاح  رد  حلـصا  هن  هدوب و 

. دنشاب دساف  دارفا  حلاص  دارفا  ياج  هب  ناربمایپ  هدیزگرب  هک  ییاج  درادن  یشزرا  راصنا  نیرجاهم و  ندیزگرب  دنادب و  ار  مدرم  رئارس 
ار تّما  نیا  هدیزگرب  ترجاهم  ماگنه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هک  دیوگیم  وت  مصخ  دعـس ! يا  دومرف : نامیالوم  سپس 
رد وا  داتفا و  دـهاوخ  وا  تسد  هب  تّما  روما  مامز  تساوشیپ و  لیوأت  رد  تسا و  وا  اب  تفالخ  هک  تسنادیم  نوچ  درب  راغ  هب  دوخ  هارمه 

دیـسرتیم دوخ  تّوبن  رب  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  تسا و  دمتعم  رفک  دالب  حتف  يارب  شویج  مازعا  دودح و  هماقا  للخ و  ّدـس  داّحتا و  داجیا 
تسین نارگید  تدعاسم  بلج  شدصق  دنکیم  رارف  یسک  زا  ای  دوشیم  ناهنپ  ییاج  رد  هک  یـسک  اریز  دیـسارهیم  مه  دوخ  تفالخ  رب 

هک تسنادیم  درکیم و  ینیگنس  وا  رب  هک  اریز  دشن  رفسمه  وا  اب  تشادن و  ییانتعا  وا  هب  نوچ  دیناباوخ  دوخ  رتسب  رد  ار  ّیلع  و 
ج2،ص:204  ، نیدلا لامک  همجرت 

ضقن نینچ  نیا  ار  وا  يوعد  ارچ  سپ  ( 1 . ) دهد ماجنا  ار  وا  ياهراک  دناوتب  هک  درک  دهاوخ  بصن  ار  يرگید  صخش  دوش  هتـشک  وا  رگا 
لاس یس  نیا  تسا و  لاس  یس  نم  زا  سپ  تفالخ  نارود  دومرفن : امـش  معز  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ایآ  هک  يدرکن 
ادـخ لوسر  هک  هنوگ  نامه  اـیآ  یتفگیم : هاـگنآ  دـنک ، قیدـصت  ار  وت  هکنآ  زج  تشادـن  يزیرگ  تسا و  نیدـشار  ياـفلخ  رمع  تّدـم 
هفیلخ یلع  نامثع  زا  سپ  نامثع و  رمع  زا  سپ  رمع و  رکب  وبا  زا  سپ  هک  تسنادیمن  ایآ  تسا  رکب  وبا  يو  زا  سپ  هفیلخ  هک  تسنادیم 

هک دوب  بجاو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  سپ  یتفگیم : وا  هب  سپـس  تشادن  وت  قیدـصت  زج  یهار  وا  و  دوب ؟ دـنهاوخ 
هب رکب  وبا  صیـصخت  هس و  نآ  كرت  هطـساو  هب  دیـسارهیم و  رکب  وبا  ناج  رب  هک  نانچمه  دسرتب  اهنآ  ناج  رب  دربب و  راغ  هب  ار  اهنآ  همه 

. دزاسن راوخ  ار  اهنآ  دوخ  یهارمه 
هک یتـفگن  وا  هب  ارچ  راـبجا ؟ هارکا و  هب  اـی  تسا  هدوب  تبغر  عوط و  هب  اـیآ  قوراـف  قیدـص و  مالـسا  هک  وگب  نم  هب  تفگ : هک  هاـگنآ  و 

تاروت و ياهییوگشیپ  زا  اهنآ  زا  دنتشاد و  تسلاجم  نایدوهی  اب  اهنآ  اریز  تسا  هدوب  عمط  يور  زا  ود  نآ  مالسا 
ج2،ص:205  ، نیدلا لامک  همجرت 

هک دندشیم  روآدای  اهنآ  و  ( 1  ) دندوب هدرک  رابختسا  وا  راک  نایاپ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ناتـساد  ناینیـشیپ و  بتک  ریاس 
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زا هک  نانچمه  تسین  يزیرگ  برع  رب  وا  يزوریپ  زا  دش و  ّطلسم  لیئارسا  ینب  رب  رـصن  تخب  هک  نانچمه  دوشیم  ّطلـسم  برع  رب  دّمحم 
رد وا  اـب  دـندمآ و  دّـمحم  دزن  هب  سپ  دوب . وگغورد  دوخ  تّوبن  يوعد  رد  وا  هکنآ  زج  دوبن  يزیرگ  لیئارـسا  ینب  رب  رـصن  تخب  يزوریپ 

تموکح کی  ره  هب  تفرگ  تماقتسا  شلاوحا  تفای و  رارقتسا  وا  روما  نوچ  هکنآ  عمط  هب  دندرک و  یهارمه  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  تداهش ال  يادا 
يالاب هب  دوخ  قفانم  نانگمه  زا  ياهّدع  اب  دندیـشک و  هرهچ  رب  باقن  دندش  دیماان  دصقم  نیا  هب  ندیـسر  زا  نوچ  دیـسر و  دهاوخ  يرهش 

اهنآ هب  يریخ  دنتشگرب و  دندوب  نیگمـشخ  هک  یلاح  رد  تخاس و  فرطرب  ار  اهنآ  رکم  یلاعت  يادخ  دنـشکب و  ار  وا  ات  دنتفر  هندرگ  نآ 
دندرک تعیب  دنوش  لیان  يرهش  تموکح  هب  مادک  ره  هکنآ  عمط  هب  وا  اب  دندمآ و  مالّسلا  هیلع  ّیلع  دزن  هب  ریبز  هحلط و  هک  نانچ  دیسرن ،

هب رگید  نانکـشتعیب  تشونرـس  هب  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  دنوادخ  دندرک و  جورخ  وا  رب  دنتـسکش و  ار  دوخ  تعیب  دندش  سویأم  نوچ  و 
. دنکفا كاخ 

يوجتـسج رد  متـشگرب و  زین  نم  دنتـساخرب و  زامن  هماقا  يارب  هچبرـسپ  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نب  نسح  ام  يالوم  سپـس  دـیوگ : دـعس 
هب نایرگ  وا  مدمآرب و  قاحسا  نب  دمحا 

ج2،ص:206  ، نیدلا لامک  همجرت 
: متفگ ماهدرک ، مگ  دوـمرف  میـالوم  هک  ار  ياهماـج  نآ  تـفگ : ینکیم ؟ هـیرگ  ارچ  و  يدرک ؟ ریخأـت  ارچ  مـتفگ : ( 1  ) دمآ نم  لابقتـسا 

. داتسرف تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تشگرب و  نادنخ  تفر و  ناباتش  هد ، ربخ  ار  وا  ورب و  تسین  وت  رب  یهانگ 
. دناوخیم زامن  نآ  يور  دوب و  هدرتسگ  میالوم  ياپ  ریز  هک  مدید  ار  هماج  نآ  تفگ : ربخ ؟ هچ  متفگ :

زور نوچ  مدیدیمن و  وا  دزن  ار  هچب  رـسپ  نآ  میتفریم و  نامیالوم  لزنم  هب  زور  دنچ  ات  نآ  زا  دعب  میتفگ و  ساپـس  ار  ادخ  دیوگ : دـعس 
ماما لباقم  رد  قاحـسا  نب - دـمحا  میدـش و  دراو  نامیالوم  رب  دوخ  نایرهـشمه  زا  نت  ود  قاحـسا و  نب  دـمحا  اب  دیـسر  ارف  یظفاحادـخ 

رب هک  مینکیم  تلأسم  یلاعت  يادـخ  زا  تسا ، هتفرگ  تّدـش  تنحم  هدیـسر و  ارف  چوک  ماـگنه  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : داتـسیا و 
هک تناردپ  تشهب و  لها  ناناوج  رورس  ود  نآ  تردپ  ومع و  رب  ءاسّنلا و  ةدیس  تردام  یضترم و  ّیلع  تردپ  یفطـصم و  دّمحم  تّدج 

دهد و يرترب  ار  امـش  یلاعت  يادخ  هک  میراودیما  دتـسرفب و  دورد  امـش  دنزرف  امـش و  رب  نینچمه  دتـسرفب و  دورد  دنتـسه  نیرهاط  هّمئا 
. دهدن رارق  ام  رادید  نیرخآ  ار  تاقالم  نیا  دنک و  بوکرس  ار  ناتنمشد 

ج2،ص:207  ، نیدلا لامک  همجرت 
! قاحسا رسپ  يا  دومرف : سپـس  دش ، يراج  شناگدید  زا  کشا  هک  یتیاغ  هب  تسیرگ  ام  يالوم  درک  ادا  ار  تاملک  نیا  نوچ  دیوگ : ( 1)

نوچ داتفا و  نیمز  رب  شوهیب  دمحا  تفر ، یهاوخ  ادـخ  تاقالم  هب  رفـس  نیمه  رد  وت  هک  نکم  طارفا  زادـنیم و  فّلکت  هب  اعد  رد  ار  دوخ 
يالوم مزاس ، دوخ  نفک  ار  نآ  ات  دیئامرف  اطع  نم  هب  ياهقرخ  هک  مهدیم  دنگوس  ناتّدج  تمرح  ادخ و  هب  ار  امـش  تفگ : دمآ  شوه  هب 
تـسد زا  یتـساوخ  ار  هچنآ  هک  نکم  هنیزه  ار  نآ  زج  ریگب و  ار  نآ  دوـمرف : دروآ و  نوریب  مهرد  هدزیـس  درک و  طاـسب  ریز  هب  تسد  اـم 

. درک دهاوخن  عیاض  ار  ناراکوکین  رجا  یلاعت  يادخ  داد و  یهاوخن 
ضراع يو  رب  یتخس  يرامیب  درک و  بت  قاحسا  نب  دمحا  ناولح  رهش  هب  هدنام  خسرف  هس  نامیالوم  رضحم  زا  تشگزاب  رد  دیوگ : دعس 

یکی قاحسا  نب  دمحا  میدمآ  دورف  نآ  ياهارـسناوراک  زا  یکی  رد  میدش و  دراو  ناولح  هب  نوچ  دیدرگ و  دیماان  تایح  همادا  زا  هک  دش 
وا دزن  زا  ام  دـیراذگب ، اـهنت  ارم  دـیورب و  نوریب  مدزن  زا  بشما  تفگ : سپـس  دـناوخارف ، دوب  نکاـس  اـجنآ  رد  هک  ار  دوخ  نایرهـشمه  زا 

ناکت ارم  یتسد  حبص  کیدزن  دیوگ : دعس  میتفر . دوخ  هاگباوخ  هب  کی  ره  میدمآ و  نوریب 
ج2،ص:208  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد ادخ  مکازع  ریخلاب  هَّللا  نسحأ  دیوگیم : تسا و  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  وبا  راکتمدـخ  روفاک  مدـید  هاگان  هب  مدرک و  زاب  مشچ  ( 1 ، ) داد
وا دیزیخرب و  میدش ، غراف  امش  تسود  نیفکت  لسغ و  زا  ام  دنک  ناربج  یکین  هب  ار  امش  تبیصم  دهد و  ریخ  يازج  امـش  هب  تبیـصم  نیا 
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ّقح میدش و  رضاح  وا  نیلاب  رب  هلان  هیرگ و  اب  ام  دش و  ناهن  ام  ناگدید  زا  هاگنآ  دوب  رتیمارگ  همه  زا  امش  ياقآ  دزن  وا  هک  دینک  نفد  ار 
. دانک تمحر  ار  وا  يادخ  میدش . غراف  وا  نفد  راک  زا  میدرک و  ادا  ار  وا 

-22

رایزهم میهاربا  نب  ّیلع  مّدج  زا  تفگیم : هک  مدینـش  مردپ  زا  « 1 : » دـیوگ رایزهم  نب  میهاربا  نب  ّیلع  نب  نسح  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  ( 2)
ار ناـمّزلا  بحاـص  هک  ورب  ّجـح  هب  دـیوگیم : نم  هب  ياهدـنیوگ  هک  مدـید  باوخ  رد  مدوـب و  هدـیباوخ  مرتـسب  رد  تفگیم : هک  مدـینش 

زامن زا  دیمد و  حبـص  هدیپس  هکنآ  ات  مدوب  زامن  رد  مدش و  رادیب  باوخ  زا  نادنخ  لاحـشوخ و  نم  دیوگ : میهاربا  نب  ّیلع  دـید . یهاوخ 
زا مدش و  غراف 

______________________________

نب ّیلع  ّنـأل  برطـضم  يرت  اـمک  وه  و  راـیزهم » نب  ّیلع  يّدـج  تعمـس  لوقی : یبأ  تعمـس  لاـق  یلع  نب  دّـمحم   » خـسّنلا ضعب  یف  ( 1)
ۀحفص 465 و 466. باتکلا  اذهل  یلوالا  انتعبط  عجاریلف  نتملا  یف  ام  دنسلا و  ۀیفیک  یلع  عالطالا  دارا  نم  هّدج و  نود  هوبأ  میهاربا 

ج2،ص:209  ، نیدلا لامک  همجرت 
متفاتـش و اهنآ  نیلّوا  دزن  هب  دـنورب و  ّجـح  هب  دـنهاوخیم  هک  مدـید  ار  یهورگ  و  ( 1  ) مدـمآ نوریب  نایجاح  ناوراک  يوجتـسج  رد  هناخ 

عاتم مدـش و  هدایپ  دوخ  بکرم  زا  مدیـسر  اجنآ  هب  نوچ  مورب و  هفوک  هب  متـساوخیم  رفـس  نیا  رد  نم  دـنتفر و  نوریب  هکنآ  ات  دوب  نینچ 
مدینشن يربخ  رثا و  چیه  اّما  مدرک  وجتـسج  موش و  ایوج  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  لآ  زا  ات  متفر  مدرپس و  مدامتعا  دروم  ناردارب  هب  ار  دوخ 

عاتم مدش و  هدایپ  بکرم  زا  هناربصیب  مدمآرد  اجنآ  هب  نوچ  مورب و  هنیدـم  هب  متـساوخیم  رفـس  نیا  رد  مدـش و  جراخ  هورگ  نیلّوا  اب  و 
هتـسویپ مدرک و  هدـهاشم  يرثا  هن  مدینـش و  يربخ  هن  اّما  منک  شـسرپ  راثآ  رابخا و  زا  ات  متفر  مدرپس و  مدامتعا  دروم  ناردارب  هب  ار  دوخ 

ینیما هب  ار  دوخ  هنب  مدـمآ و  دورف  مدیـسر و  هّکم  هب  مدـمآ و  اهنآ  اب  مه  نم  دـندرک و  تکرح  هّکم  تمـس  هب  مدرم  هکنآ  اـت  مدوب  نینچ 
مدوب و دیما  يدیماان و  نیب  هتسویپ  مدرواین و  تسد  هب  يرثا  مدینشن و  يربخ  اّما  مدوب  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  لآ  يوجتـسج  رد  مدرپس و 

هبعک درگ  ات  مشکیم  راـظتنا  متفگ : دوخ  اـب  درتسگ و  نماد  بش  هکنآ  اـت  مدومنیم  شنزرـس  ار  دوخ  مدرکیم و  هشیدـنا  دوخ  راـک  رد 
يارب دـش  تولخ  ادـخ  هناخ  درگ  نوچ  دـناسرب و  دوخ  يوزرآ  هب  ارم  هک  مهاوخیم  یلاعت  يادـخ  زا  منک و  فاوط  مناوتب  ات  دوش  یلاخ 

نیکمن و یناوج  هاگان  هب  هک  متساخرب  فاوط 
ج2،ص:210  ، نیدلا لامک  همجرت 

دوخ نم  دوب . هدـینادرگرب  شندرگ  هب  ار  دوخ  يادر  زین  هدرک و  لـیامح  ار  رگید  درب  و  ( 1  ) هتـسب رمک  هب  ار  يدرب  هک  مدید  ار  وب  شوخ 
؟ یسانشیم ار  بیصخلا  نبا  ایآ  تفگ : زاوها ، زا  متفگ : تساجک ؟ زا  درم  نیا  تفگ : درک و  تافتلا  نم  هب  وا  مدیشک و  رانک  ار 

هزور اـهزور  هک  دـنک  شتمحر  ادـخ  تفگ : سپـس  تسا . هـتفگ  کـیّبل  ار  قـح  توـعد  دـنک  تـمحر  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  يرآ  مـتفگ 
ار رایزهم  نب - میهاربا  نب  ّیلع  ایآ  تفگ : هاگنآ  دوب ، ام  ناتـسود  زا  لوغـشم و  نآرق  تءارق  هب  تخادرپیم و  زاـمن  هب  اهبـش  تفرگیم و 
هچ نانآ  تفگ : يرآ ، متفگ : یـسانشیم ؟ ار  نیحیرـص  اـیآ  الهـس ، ـالهأ و  نسحلا ، وبا  يا  تفگ : متـسه ، یلع  نم  متفگ : یـسانشیم ؟

: متفگ دنتسه ؟ یناسک 
؟ يدرک هچ  دوب  مالّسلا  هیلع  دّمحم  وبا  وت و  نیب  هک  یتمالع  نآ  تفگ : هاگنآ  یسوم . دّمحم و 

و یلع ،» دّمحم و   » دوب هدش  هتشون  نآ  متاخ  رب  هک  دوب  یئابیز  يرتشگنا  مدروآ ، نوریب  ار  نآ  هدب ، مناشن  تفگ : تسا ، نم  هارمه  متفگ :
یماما هک  دـنک  تمحر  ار  وت  ادـخ  دّـمحم  ابا  يا  تفگیم : نتـسیرگ  لاح  نامه  رد  داد و  رـس  ینالوط  ياهیرگ  دـید  ار  نآ  هک  یماگنه 

. دهد ینکس  یلعا  تشهب  رد  مالّسلا  مهیلع  تناردپ  اب  ار  وت  دنوادخ  يدوب ، ماما  ردپ  ناماما و  دنزرف  لداع و 
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ج2،ص:211  ، نیدلا لامک  همجرت 
دوب یقاب  نآ  ثلث  ود  هتـشذگ و  بش  زا  یثلث  نوچ  هکنآ  ات  ینک  رفـس  ام  اب  ات  وش  هدامآ  ورب و  لزنم  هب  نسحلا ! وبا  يا  تفگ : سپـس  ( 1)

تشذگ بش  زا  یساپ  ات  مدوب  هشیدنا  رد  متشگرب و  دوخ  هنب  دزن  هب  نم  دیوگ : رایزهم  نبا  یسرب . تیوزرآ  هب  هَّللا  ءاش  نإ  ات  ایب  ام  دزن  هب 
هّرد نآ  هب  ار  دوخ  مدـش و  راوس  نآ  يور  مدرک و  نآ  راـب  هدروآ و  دوخ  بکرم  کـیدزن  ار  نآ  مدروآ و  مهارف  ار  دوخ  هنب  متـساخرب و 

هار هب  وا  یتفای ، هزاجا  هک  وت  رب  اشوخ  نسحلا ، وبا  يا  کب  الهـس  الهأ و  دیوگیم : تسا و  هداتـسیا  ناوج  نآ  مدید  هاگان  هب  مدـیناسر و 
هدامآ وش و  هدایپ  نسحلا  وبا  يا  تفگ : میدیـسر و  فئاط  هوک  ياپ  هب  دـینارذگ و  انم  تافرع و  نابایب  زا  ارم  وا و  لابند  هب  مه  نم  داتفا و 

زین نم  ناوخرب و  رـصتخم  ار  حبـص  زامن  تفگ : هاگنآ  مدش  غراف  مهنم  دش و  غراف  زامن  زا  وا  مدـش  هدایپ  مهنم  دـش و  هدایپ  وا  شاب ، زامن 
نم داتفا و  هار  هب  مدش و  راوس  زین  نم  موش  راوس  داد  روتـسد  نم  هب  دش و  راوس  هاگنآ  دیلام ، كاخ  رب  يور  داد و  مالـس  مدرک ، رـصتخم 

: تفگ دمآرب و  ياهّلق  هب  هکنآ  ات  مدش  ناور  شلابند  هب  زین 
تخردرپ زبسرـس و  مّرخ و  یناکم  نم ! ياقآ  يا  متفگ : مدـید ، تخردرپ  زبسرـس و  مّرخ و  یناکم  متـسیرگن و  ینیبیم ؟ يزیچ  اـیآ  نیبب 

رد ایآ  تفگ : منیبیم ،
ج2،ص:212  ، نیدلا لامک  همجرت 

: تفگ دوب ، نآ  يور  رب  ینارون  نیمشپ و  ياهمیخ  هک  مدید  ياهّپت  لباقم  رد  ار  دوخ  ناهگان  متسیرگن و  ( 1 ( ؟ ینیبیمن يزیچ  نآ  يالاب 
يدنموزرآ ره  يوزرآ  هک  داب ! نشور  تمشچ  شوخ و  تسفن  رایزهم ! رـسپ  يا  تفگ : منیبیم ، نانچ  نینچ و  متفگ : يدید ؟ يزیچ  ایآ 

ره اجنیا  هک  وش  هدایپ  تفگ : سپس  میدیسر ، يدنلب  نآ  هیاپ  هب  ات  مدش  ناور  شلابند  هب  مهنم  تفر و  ایب ، نم  اب  تفگ : سپـس  تساجنآ .
یـسک هچ  هب  ار  نآ  متفگ : نک ، اهر  ار  بکرم  مامز  رایزهم ! رـسپ  يا  تفگ : مدش و  هدایپ  مه  نم  دش و  هدایپ  دوش و  راوخ  یـشک  ندرگ 
سپس مدرک  اهر  ار  بکرم  راسفا  و  دنکیمن ، دش  دمآ و  تسود  زج  نآ  رد  هک  تسا  یمرح  اجنیا  تفگ : تسین ، اجنیا  یسک  هک  مراپـسب 

تشذگن يزیچ  و  دنهد ، هزاجا  ار  وت  ات  تسیاب  اج  نیمه  تفگ : تفرگ و  تقبـس  نم  زا  دیـسر  همیخ  کیدزن  هب  نوچ  متفر و  وا  لابند  هب 
هک یطاسب  رب  وا  مدمآرد و  هیلع  هَّللا  تاولص  ترـضح  نآ  رب  دیوگ : يدیـسر ، تیوزرآ  هب  هک  وت  رب  اشوخ  تفگ : تشگرب و  نم  دزن  هک 
رد داد ، خساپ  ارم  مدرک و  مالس  وا  رب  دوب ، هدرک  هیکت  نیتسوپ  یشلاب  رب  دوب و  هتـسشن  دوب  هدش  هدرتسگ  یخرـس  دنفـسوگ  تسوپ  نآ  رب 

شتماق دوب و  لمعلا  عیرس  هن  لمعلا و  ءیطب  شوهدم و  هن  دوب ، هام  هراپ  دننام  شیور  متسیرگن و  وا 
ج2،ص:213  ، نیدلا لامک  همجرت 

و راومه ، شیاههنوگ  هدیـشک و  شاینیب  تشرد و  شنامـشچ  هتـسویپ و  شناوربا  فاص و  شیناشیپ  ( 1 ، ) هاتوک هن  دنلب و  هن  دوب  لدـتعم 
رد تناردارب  رایزهم ! رسپ  يا  دومرف : نم  هب  هاگنآ  مدش . ناریح  وا  فصو  تعن و  رد  داتفا  ودب  ممـشچ  نوچ  دوب . شتـسار  هنوگ  رب  یلاخ 
یک ات  دـشکب  ار  اهنآ  ادـخ  دومرف : دـیآیم . دورف  اهنآ  رب  یپاـیپ  نابـصیش  ینب  ریـشمش  راـتفرگ و  تسدـگنت و  متفگ : دـناهنوگچ ؟ قارع 

، تسا هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  زور  بش و  ناشراگدرورپ  رما  دناهداتفا و  هتـشک  دوخ  ياههناخ  رد  هک  منیبیم  ار  اهنآ  ایوگ  دـنزرویم ، گنرین 
دنرازیب اهنآ  زا  لوسر  ادـخ و  هک  گنهرفیب  یمدرم  هک  یماـگنه  دومرف : دـش ؟ دـهاوخ  عقاو  یک  رما  نیا  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  متفگ :

ناتسنمرا و زا  ددرگ و  رادومن  ینارون  نیمیس و  ییاهنوتس  نآ  رد  دوش و  رادیدپ  یخرس  هس  نامـسآ  رد  دنوش و  لئاح  هبعک  امـش و  نایم 
مهب خرس  هوک  نآ  هب  هایس  هوک  نآ  هک  اجنآ  مه  دشاب  هتشاد  ار  ير  يار  ياهنیمزرـس و  دصق  دزیخرب و  شروش  هب  یـسورس »  » ناجیابرذآ

هب نآ  رد  ناـگرزب  دـنوش و  ریپ  نآ  رد  ناـکدوک  هک  دریگرد  یتخـس  دربـن  يزورم  وا و  ناـیم  تسا و  ناـقلاط  هوک  هب  کـیدزن  هتـسویپ و 
اجنآ رد  نادنچ  دیآرد و  ءاروز »  » هب ات  دیـشاب  وا  روهظ  رظتنم  یماگنه  نینچ  رد  ددرگ ، رهاظ  اهنآ  نایم  رد  راتـشک  دنـسر و  يریپ  تیاهن 

دراو ناهام »  » هب دنامن و 
ج2،ص:214  ، نیدلا لامک  همجرت 
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اهنآ نایم  دنک و  تکرح  هفوک  تمـس  هب  سپـس  دنامب  رتمک  یکدنا  ای  لاس  کی  اجنآ  رد  دـیایب و  قارع  طساو  هب  نآ  زا  دـعب  و  ( 1  ) دوش
دنوادـخ دـنوش و  دوبان  هفیاط  ود  ره  دـنک و  لیاز  ار  لوقع  هک  تخـس  یگنج  دریگ ، ارف  ار  ّيرغ  هریح و  اـت  فجن  زا  هک  دریگرد  یگنج 

. دنک ورد  ار  اهنآ  هدنامیقاب 
، درک میهاوخ  ورد  ار  اهنآ  دـیآرد و  اهنآ  رب  زور  اـی  بش  رد  اـم  رما  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دـناوخرب : ار  یلاـعت  يادـخ  لوق  نیا  سپس 
ادخ و رما  ام  دومرف : تسیچ ؟ رما  زا  دوصقم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  نم و  ياقآ  يا  متفگ : « 1 . » دناهدوبن الصا  هتشذگ  زورید  زا  هک  ایئوگ 

. ُرَمَْقلا َّقَْشنا  َو  ُۀَعاَّسلا  َِتبَرَْتقا  دومرف : تسا ؟ هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  نم و  ياقآ  يا  متفگ : میتسه . وا  نایرکشل 

-23

وبا ّيرانید و  مثیهلا  وبا  ّینیلک و  ناـّلع  ّيدومحم و  هک  هرّـصقم  زا  یتعاـمج  اـب  مدوب و  هّکم  رد  نم  دـیوگ : ّيدـیز  ّيراـصنا  میعن  وبا  ( 2)
زج ناشیا  نایم  رد  نم  میدوب و  هتسشن  هبعک  هناخ  رانک  راجتسم و  دزن  رد  میدشیم  درم  یس  رب  غلاب  هک  ّینادمه  رفعج 

______________________________

.24 سنوی : ( 1)
ج2،ص:215  ، نیدلا لامک  همجرت 

هب دوب  يرجه  هس  دوـن و  تسیود و  لاـس  هّجح  يذ  مشـش  هک  زور  نآ  رد  و  ( 1  ) متخانشیمن ار  یـصلخم  ّیقیقع  ّيولع  مساق  نب  دّمحم 
زا داتفا  ودـب  ام  مشچ  نوچ  تشاد  تسد  رد  نیلعن  دوب و  وا  رب  مارحا  هلوح  ود  هک  دـمآ  ام  دزن  هب  یناوج  ناگدـننکفاوط  ناـیم  زا  هاـگان 

هیلع هَّللا  دـبع  وبا  هک  دـینادیم  ایآ  تفگ : تسیرگن و  پچ  تسار و  هب  تسـشن و  هاگنآ  میدرک ، مالـس  میتساخرب و  اـج  زا  همه  وا  تبیه 
: دومرفیم تفگ : دومرفیم ؟ هچ  میتفگ : دومرفیم ؟ هچ  حاحلا  ياعد  رد  مالّسلا 

ینکیم ادج  رگید  کی  زا  ار  لطاب  ّقح و  نادب  تساپرب و  نادب  نیمز  نامـسآ و  هک  یمـسا  نآ  ّقح  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  اهلا ! راب 
هک ییامن  هنامیپ  ار  اهایرد  ینک و  نزو  ار  اههوک  يرامـشب و  ار  اهگیر  نادب  يزاسیم و  هدنکارپ  ار  عمتجم  يروآیم و  درگ  ار  قّرفتم  و 

. یهد رارق  شیاشگ  جرف و  مراک  ره  رد  یتسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب 
وت میئوگب : وا  هب  هک  میدرک  شوـمارف  میتـساوخ و  اـپ  هب  مه  اـم  شمارتـحا  هب  ماـگنه  نآ  رد  دـش و  فاوـط  رد  لـخاد  تساـخرب و  سپس 

هب هتشذگ  زور  دننام  دمآ و  ام  دزن  هب  دش و  جراخ  فاوط  فص  زا  زاب  دیسر  ارف  تقو  نامه  ادرف  نوچ  و  یتسیک ؟
ج2،ص:216  ، نیدلا لامک  همجرت 

: تفگ تسیرگن و  پچ  تسار و  هب  تسشن و  ام  نایم  رد  وا  و  ( 1  ) میتساخرب وا  مارتحا 
: دومرفیم تفگ : دومرفیم ؟ هچ  میتفگ : تفگیم ؟ هچ  هضیرف  زامن  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دینادیم  ایآ 

اب لاـمعا  همکاـحم  تسا و  عضاـخ  وت  يارب  اـهندرگ  تسا و  كاـخ  رب  وت  ناتـسآ  رب  اـهتروص  تسا و  دـنلب  وت  يوس  هب  اـهزاوآ  اـهلا ! راـب 
اعد روتـسد  هک  یـسک  يا  ینکیمن ، هدـعو  فلخ  هک  یـسک  يا  قلاـخ و  يا  قداـص و  يا  یطعم ! نیرتهب  لوئـسم و  نیرتـهب  يا  تسوت ،
اذِإ ِعاَّدلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو  يدومرف : ْمَُکل و  ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  يدومرف : يدش و  نماض  ار  تباجا  يداد و 

ُرِفْغَی َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  يدومرف : َنوُدُشْرَی و  ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  َو  ِیل  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِناعَد 
. ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا 

؟ دومرفیم هچ  رکـش  هدجـس  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دـینادیم  ایآ  تفگ : تسیرگن و  پچ  تسار و  هب  اعد  نیا  زا  سپ  هاـگنآ 
: تفگ دومرفیم ؟ هچ  میتفگ :

: دومرفیم
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ج2،ص:217  ، نیدلا لامک  همجرت 
، تسوا نآ  زا  نیمز  نامـسآ و  ياههنازخ  هک  یـسک  يا  دیازفین ، شمرک  دوج و  رب  زج  ناگدـننکتساوخرد  يراشفاپ  هک  یـسک  يا  ( 1)

نم اب  هک  منکیم  تساوخرد  وت  زا  درادن ، زاب  ناسحا  زا  ار  وت  نم  يرادرکدـب  تسوا ، نآ  زا  گرزب  کچوک و  ياههنازخ  هک  یـسک  يا 
رفیک رب  وت  ینآ ، هتـسیاش  دوخ  هک  نک  نانچ  نم  اب  هَّللا  ای  نم  يادخ  يا  يوفع ، مرک و  دوج و  لها  وت  ینآ ، هتـسیاش  دوخ  هک  ینک  نانچ 

ار اهنآ  ات  منکیم  فارتعا  منکیم ، رارقا  دوخ  ناهانگ  همه  هب  مرادـن و  وت  هاگـشیپ  رد  يرذـع  تّجح و  چـیه  منآ ، راوازـس  نم  ییاناوت و 
هچنآ زا  نک و  مّحرت  شخبب و  اهلا ! راب  منکیم ، فارتعا  دوخ  تائّیـس  اهاطخ و  ناهانگ و  هب  ینادیم ، ار  اهنآ  نم  زا  رتهب  وت  ییاـشخبب و 

. یمیرک زیزع و  وت  هک  رذگرد  ینادیم 
میتساخرب شلابقتسا  هب  هتشذگ  نوچ  مه  ام  دمآ و  تقو  نامه  ادرف  میتساخرب و  شمارتحا  هب  مه  ام  دش و  فاوط  رد  لخاد  تساخرب و  و 

نیا رد  شزامن  دوجـس  رد  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نیدـباعلا  دیـس  تفگ : تسیرگن و  پچ  تسار و  هب  تسـشن و  ام  ناـیم  رد  و 
: درک هراشا  نادوان  رجح و  بناج  هب  تسد  اب  و  دومرفیم -: نینچ  ناکم 

وت زا  تسوت  هاگرد  هب  وت  نیکسم  هدنب  تسوت و  ناتسآ  رد  وت  کچوک  هدنب  »
ج2،ص:218  ، نیدلا لامک  همجرت 

درک رظن  ّيولع  مساق  نب  دّـمحم  هب  تسیرگن و  پچ  تسار و  هب  هاگنآ  ( 1 «، ) تسین اـناوت  نآ  رب  وت  ریغ  هک  منکیم  تساوخرد  ار  يزیچ 
ار وا  ياهاعد  اـم  همه  دـش و  فاوط  رد  لـخاد  تساـخرب و  دوب و  دـهاوخ  ریخ  هب  وت  تبقاـع  هَّللا  ءاـش  نا  مساـق ! نب  دّـمحم  يا  تفگ : و 
، ریخ میتفگ : دیتخانـش ؟ ار  وا  ایآ  تفگ : اـمب  يدومحم  هکنآ  اـت  مینک ، وگتفگ  وا  هراـب  رد  زور  ناـیاپ  اـت  هک  میدرک  شومارف  میتخومآ و 

لاس تفه  تفگ : وا  و  ییوگیم ؟ نینچ  اجک  زا  ّیلع ! اـبا  يا  میتفگ : تسا . مالّـسلا  هیلع  ناـمّزلا  بحاـص  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :
هفرع زور  کی  هاگماش  رد  تفگ : دـنایامنب ، يو  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  رمألا  بحاص  هک  دـنکیم  تلأسم  یلاـعت  يادـخ  هاـگرد  زا  هک  تسا 
مادک زا  متفگ : مدرم ، نیا  زا  تفگ : دیتسه ؟ هک  امش  مدیسرپ : وا  زا  مدرک . ظفح  ار  اعد  نآ  دناوخیم و  ییاعد  هک  مدید  ار  ناوج  نیمه 

یناسک هچ  اهنآ  متفگ : اـهنآ ، نیرتدـنلب  نیرتفیرـش و  زا  تفگ : برع ؟ مادـک  زا  متفگ : برع ، زا  تفگ : یلاوم ؟ زا  اـی  برع و  زا  مدرم 
زا تفگ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  متفگ : اهنآ ، نیرتعیفر  نیرتدنلب و  زا  تفگ : مشاه ؟ ینب  مادـک  زا  متفگ : مشاه ، ینب  تفگ : دنتـسه ؟

، دنباوخ رد  مدرم  هک  بش  لد  رد  دندرک و  ماعطا  ار  مدرم  دنتفاکش و  ار  مدرم  تاعامج  هک  یناسک 
ج2،ص:219  ، نیدلا لامک  همجرت 

متسنادن دش و  ناهن  مرظن  زا  هاگان  هب  متشاد و  تسود  شندوب  يولع  هطساو  هب  ار  وا  تسا و  ّيولع  وا  هک  متـسناد  نم  ( 1 . ) دندرازگ زامن 
ام اب  هلاس  ره  وا  يرآ ، دنتفگ : دیـسانشیم ؟ ار  ّيولع  نیا  ایآ  مدیـسرپ : دندوب  شفارطا  هک  یمدرم  نآ  زا  نیمز ، هب  ای  تفر  نامـسآ  هب  هک 

هفلدزم هب  شقارف  زا  نوزحم  مومغم و  یلد  اب  مدیدن و  وا  رد  يورهدایپ  هناشن  دنگوس  ادـخ  هب  هَّللا ! ناحبـس  متفگ : دـیآیم ، ّجـح  هب  هدایپ 
ار دوخ  بولطم  ایآ  دّمحم ! يا  دومرف : مدید و  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  باوخ  رد  مدرک و  هتوتیب  بش  نآ  رد  مدمآ و 

نیا نوچ  و  تسامـش . ناـمّزلا  بحاـص  يدرک  رادـید  هفرع  هاـگماش  رد  هک  ار  یـسک  دوـمرف : دوـب ؟ هک  وا  نم ! ياـقآ  يا  متفگ : يدـید ؟
: تفگ وا  يدرکن و  علّطم  نآ  زا  ار  ام  رتشیپ  ارچ  هک  میدرک  شنزرس  ار  وا  مدینش  وا  زا  ار  ناتساد 

ج2،ص:220  ، نیدلا لامک  همجرت 
قرط هب  زین  دّـمحم  نب  دّـمحم  نیـسح و  نب  راّمع  ار  ثیدـح  نیا  میدرک . تساوخرد  ام  هکنآ  اـت  مدوب  هدرک  شومارف  ار  ناتـساد  نیا  نم 

. دناهدرک تیاور  میارب  دوخ 

-24
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هک میدوب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هناـخ  رد  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  « 1  » شّدـج زا  وا  شردـپ و  زا  ءاـنجو  نب  نسح  نیـسحلا  وبا  ( 1)
هک دوب  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هب  نم  هّجوت  مامت  دـندش و  لوغـشم  تراغ  لواـپچ و  هب  دـنتفرگ و  ارف  ار  اـم  باّذـک  رفعج  هارمه  هفیلخ  ناراوس 

دوب و هلاس  شش  وا  ماگنه  نآ  رد  تفر ، نوریب  هناخ  رد  زا  دمآ و  شیپ  وا  ناهگان  ممـشچ  لباقم  رد  لاح و  نیا  رد  دیوگ : دنیبن ، یبیـسآ 
. دش ناهن  ناگدید  زا  ات  دیدن  ار  وا  سک  چیه 

لقن داّبع  نب  نیسح  نب  دّمحم  زا  مدرکن . عامس  ار  نآ  یسک  زا  منکیم و  لقن  اههتـشون )  ) هداج قیرط و  هب  یخیرات  ياهباتک  یـضعب  زا  و 
لاس لّوـألا  عیبر  هاـم  زا  زور  تشه  هک  بش  نآ  رد  تشذـگرد و  حبـص  زاـمن  تقو  هعمج  زور  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تفگ : هک  تسا 

يارب دوخ  تسدب  يرایسب  ياههمان  دوب  هتشذگ  يرجه  تصش  تسیود و 
______________________________

«. يدج نع   » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
ج2،ص:221  ، نیدلا لامک  همجرت 

دیقع دندوبن . وا  دزن  رد  دـنادیم  یلاعت  يادـخ  هکنآ  مداخ و  دـیقع  زینک و  لیقـص  زج  یـسک  بش  نآ  رد  و  ( 1  ) دوب هتـشون  هنیدم  مدرم 
وـضو بآ  وا  يارب  دـینک ، هدامآ  ارم  مناوخیم ، زامن  ادـتبا  دومرف : میدروآ ، شیارب  تساوخ و  یکطـصم  اـب  هدیـشوج  بآ  اـم  زا  دـیوگ :

یحسم شیاپ  ود  رس و  رب  تسش و  راب  ود  ار  دوخ  تسد  ود  يور و  تفرگ ، لیقص  زا  ار  بآ  میدرتسگ ، شنماد  رد  یلامتـسد  میدروآ و 
ار حدق  لیقص  دیزرلیم و  شتـسد  دروخیم و  شیاهنادند  هب  حدق  دشونب و  ات  تفرگ  ار  حدق  دناوخ و  شرتسب  رد  ار  حبـص  زامن  درک و 
دش و هدرپس  كاخ  هب  امهیلع - هَّللا  تاولص  شردپ - رانک  ءاّرماس  رد  دوخ  يارـس  رد  تشذگرد و  تعاس  نامه  رد  تفرگ و  شتـسد  زا 

. دوب مامت  لاس  هن  تسیب و  شرمع  دمآ و  لیان  یلاعت  يادخ  تمارک  هب 
شمان دمآ و  ءاّرماس  هب  هنیدم  زا  دیـسر  شردام  هب  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  تافو  ربخ  نوچ  دیوگیم : ثیدـح  نیا  رد  داّبع  دـیوگ : يوار 

يو زا  ناطلـس  دزن  دومن و  ثاریم  هبلاطم  وا  زا  رفعج  دراد و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ردارب  رفعج  اـب  یلّـصفم  ياهناتـساد  دوب و  ثیدـح » »
تسا و رادراب  هک  درک  اعّدا  لیقـص  ماگنه  نیا  رد  دومن . تسا  هداد  نآ  ظفح  هب  نامرف  یلاعت  يادخ  هک  ار  وا  رتس  فشک  درک و  تیاعس 

ّیساّبع دمتعم  هناخ  هب  ار  وا 
ج2،ص:222  ، نیدلا لامک  همجرت 

دنهد رارق  تبقارم  تحت  ار  يو  لاح  همه  رد  هک  دندش  دّهعتم  براوّشلا  یبأ  نبا  یضاق  نانز  ّقفوم و  دمتعم و  همدخ  نانز و  و  ( 1  ) دندرب
اهنآ ندش  جراخ  ناقاخ و  نب  ییحی  نب  هَّللا  دیبع  یناهگان  گرم  راّفص و  ثیل  بوقعی  جورخ  دمآ : دورف  اهنآ  رس  رب  ریز  ثداوح  هکنآ  ات 

. تشادزاب لیقص  هب  هّجوت  زا  ار  اهنآ  هک  کلذ  ریغ  هرصب و  رد  جنّزلا  بحاص  شروش  اّرماس و  زا 
لاس ناضمر  هام  لّوا  هعمج  بش  رد  هیلع - هَّللا  تاولص  نسحلا - نب  ۀّجح  ادخ  ّیلو  دیوگیم : مداخ  دیقع  دیوگ : تخبون  نب  لهـس  وبا  و 
همه رب  یلاعت  يادـخ  تّجح  وا  تسا و  يدـهم  شبقل  رفعج و  وبا  مساـقلا و  وبا  وا  هینک  دـمآ و  اـیند  هب  يرجه  راـهچ  هاـجنپ و  تسیود و 

یضعب دندرک ، دش  دمآ و  وا  تدالو  رد  مدرم  دوب و  « 4  » ۀضاّرلا برد  هّلحم  رد  ءاّرماس و  شدلوم  هیراج و  لیقـص  شردام  تسا ، قیالخ 
ار نآ  اهنآ  زا 

______________________________

«. ۀفاصرلا راد   » اهضعب یف  و  ۀفاصرلا » برد   » خسنلا ضعب  یف  ( 4)
ج2،ص:223  ، نیدلا لامک  همجرت 

دنروآ و نابز  رب  اراکشآ  ار  وا  رکذ  رگید  یضعب  دننکیم و  یهن  وا  ربخ  نایب  زا  یضعب  دننکیم ، نامتک  ار  نآ  رگید  یضعب  و  ( 1  ) راهظا
. تسا رتاناد  وا  هب  دنوادخ 
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وا توف  هب  رجنم  هک  يرامیب  نآ  رد  مدربیم و  اهرهش  هب  ار  وا  ياههمان  مدوب و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  راکتمدخ  نم  دیوگ : نایدالا  وبا  و 
زا دـش و  یهاوخ  ءاّرماس  دراو  مهدزناپ  زور  دوب و  یهاوخن  اجنیا  زور  هدراهچ  ناـسرب ، نئادـم  هب  ار  اـهنآ  دومرف  تشون و  ییاـههمان  دـش 

نیـشناج ماما و  دوش  عقاو  رما  نیا  نوچ  نم ! ياقآ  يا  دـیوگ : نایدالا  وبا  یباییم . لستغم  رد  ارم  يونـشیم و  الیو  او  يادـص  نم  يارس 
: دومرف هچ ؟ رگید  متفگ : دوب ، دـهاوخ  نم  زا  سپ  مئاق  ومه  درک  هبلاطم  وت  زا  ارم  ياههمان  خـساپ  سک  ره  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  هک  امش 

ومه تسیچ  نایمه  نآ  رد  دهد  ربخ  هک  یـسک  دومرف : هچ ؟ رگید  متفگ : دوب ، دهاوخ  نم  زا  سپ  مئاق  ومه  دناوخ  زامن  نم  رب  هک  یـسک 
؟ تسیچ نایمه  نآ  رد  مسرپب  وا  زا  هک  دش  عنام  وا  تبیه  و  دوب . دهاوخ  نم  زا  سپ  مئاق 

او يادـص  هاگان  هب  مدـمآ و  رد  ءاّرماس  هب  مهدزناپ  زور  دوب  هدومرف  هک  هنوگ  ناـمه  متفرگ و  ار  اـهنآ  باوج  مدرب و  نئادـم  هب  ار  اـههمان 
وا مدینش و  وا  يارس  زا  الیو 

ج2،ص:224  ، نیدلا لامک  همجرت 
تیلست و ردارب  گرم  هب  ار  يو  هک  مدید  شاهناخ  رد  رب  ار  نایعیش  مدید و  ارس  رد  رب  ار  ّیلع  نب  رفعج  شردارب  و  ( 1  ) متفای لستغم  رب  ار 
رد دشونیم و  بارش  وا  هک  متـسنادیم  اریز  دوب ، دهاوخ  لطاب  تماما  هک  تسا  ماما  نیا  رگا  متفگ : دوخ  اب  دنیوگیم ، کیربت  تماما  رب 

ياقآ يا  تفگ : دمآ و  نوریب  دیقع  هاگنآ  دیسرپن ، يزیچ  نم  زا  متفگ و  تیلست  کیربت و  متفر و  شیپ  دنزیم ، رات  دنکیم و  رامق  خاک 
هک ّیلع  نب  نسح  ناّمـس و  هک  نایعیـش  زا  یـضعب  دـش و  لخاد  ّیلع  نب  رفعج  رازگزاـمن ! يو  رب  زیخرب و  تسا  هدـش  نفک  تردارب  نم !

. دندوب يو  فارطا  رد  دوب  فورعم  هملس  هب  تشک و  ار  وا  مصتعم 
نوـچ درازگ و  زاـمن  شردارب  رب  اـت  تفر  شیپ  ّیلع  نب  رفعج  مدـید و  توباـت  رب  هدـش  نفک  ار  ّیلع  نب  نسح  میدـمآرد  ارـس  هـب  نوـچ 

: تفگ تفرگ و  ار  ّیلع  نب  رفعج  يادر  دمآ و  نوریب  هتـسویپ  ياهنادند  دّعجم و  یناوسیگ  اب  نوگ  مدنگ  یکدوک  دـیوگ  ریبکت  تساوخ 
. تفر بقع  درز  هدیرپ و  گنر  ياهرهچ  اب  رفعج  و  مرتراوازس . مردپ  رب  ندرازگ  زامن  هب  نم  هک  ورب  بقع  ومع ! يا 

هک ار  ییاههمان  باوج  يرصب ! يا  تفگ : سپس  دش ، هدرپس  كاخ  هب  شردپ  هاگمارآ  رانک  درازگ و  زامن  وا  رب  دمآ و  شیپ  كدوک  نآ 
اهنآ و  روایب ، تسوت  هارمه 

ج2،ص:225  ، نیدلا لامک  همجرت 
زجاح دیشکیم . هآ  وا  هک  یلاح  رد  متفر  ّیلع  نب  رفعج  دزن  هاگنآ  نایمه ، دنامیم  یقاب  هناشن ، ود  نیا  متفگ  دوخ  اب  و  ( 1  ) مداد وا  هب  ار 

ار وا  ماهدـیدن و  ار  وا  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : مینک ، تّجح  هماـقا  وا  رب  اـت  تسیک  كدوـک  نآ  نم ! ياـقآ  يا  تفگ : وا  هب  ءاّـشو 
رد وا  هک  دـندیمهف  دـندرک و  شـسرپ  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نسح  زا  دـندمآ و  مق  لـها  زا  یهورگ  هک  میدوب  هتـسشن  اـم  مسانـشیمن .

کیربت و وا  هب  دندرک و  مالس  وا  رب  اهنآ  دندرک ، هراشا  ّیلع  نب  رفعج  هب  مدرم  و  میئوگب ؟ تیلـست  یـسک  هچ  هب  دنتفگ : تسا و  هتـشذگ 
ياههماج هک  یلاح  رد  رفعج  تسا ؟ ردـقچ  لاوما  و  تسیک ؟ زا  اـههمان  وگب  تسا ، یلاوما  اـههمان و  اـم  هارمه  دـنتفگ : دـنتفگ و  تیلـست 

ینالف ياههمان  تفگ : دمآ و  نوریب  هناخ  زا  مداخ  دیوگ : يوار  دیهاوخیم ، بیغ  ملع  ام  زا  ایآ  تفگ : تساخرب و  دادیم  ناکت  ار  دوخ 
وا هب  ار  لاوما  اههمان و  اهنآ  تسا . هدـش  وحم  نآ  رانید  هد  شقن  هک  تسا  راـنید  رازه  نآ  نورد  هک  یناـیمه  تسامـش و  هارمه  ینـالف  و 

ار كدوک  نآ  يارجام  تفر و  ّیساّبع  دمتعم  دزن  ّیلع  نب  رفعج  تسا و  ماما  ومه  هداتسرف  اهنیا  نتفرگ  يارب  ار  وت  هکنآ  دنتفگ : دنداد و 
لیقص دندرک ، كدوک  نآ  هبلاطم  يو  زا  دنتفرگ و  ار  هیراج  لیقص  داتسرف و  ار  دوخ  نارازگراک  دمتعم  داد ، شرازگ 

ج2،ص:226  ، نیدلا لامک  همجرت 
یـضاق براوّشلا  نبا  هب  ار  يو  دزاس و  یفخم  اـهنآ  رظن  زا  ار  كدوک  هلیـسو  نیا  هب  اـت  تسا  رادراـب  هک  دـش  یعّدـم  و  ( 1  ) دـش وا  رکنم 

دندش لفاغ  زینک  نآ  زا  ور  نیا  زا  دمآ و  شیپ  هرـصب  رد  جنز  بحاص  شروش  ناقاخ و  نب  ییحی  نب  هَّللا  دیبع  یناهگان  گرم  دـندرپس و 
. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  تخیرگ  اهنآ  تسد  زا  وا  و 
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دـالب مق و  زا  تشذـگرد ، مالّـسلا  اـمهیلع  ّیلع  نب  نسح  دّـمحم  وـبا  اـم  ياـقآ  نوـچ  تفگ : مردـپ  دـیوگ : یلـصوم  نانـس  نب  ّیلع  ( 2)
هب نوچ  دنتشادن و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  تشذگرد  زا  ربخ  دندمآرد و  دندروآیم  ار  لاوما  هوجو و  الومعم  هک  یناگدنیامن  ناتسهوک 

: دـنتفگ تسیک ؟ وا  ثراو  دـنتفگ : تسا ، هدرک  تافو  هک  دـنتفگ  اـهنآ  هب  دـندرک ، شـسرپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا  دندیـسر  ءاّرماـس 
دشونیم و بارـش  تسا  هدش  یقروز  راوس  هتفر و  نوریب  حیرفت  يارب  وا  هک  دنتفگ  دندرک ، شـسرپ  وا  زا  هاگنآ  ّیلع ، نب  رفعج  شردارب 
: دنتفگیم اهنآ  زا  یـضعب  و  تسین ، ماما  فاصوا  زا  اهنیا  دنتفگ : دندرک و  تروشم  رگید  کی  اب  اهنآ  دنتـسه ، مه  یناگدنناوخ  وا  هارمه 

نیا میدرگ و  زاب 
ج2،ص:227  ، نیدلا لامک  همجرت 
. مینادرگرب ناشنابحاص  هب  ار  لاوما 

نوـچ دـیوگ : يوار  میئاـمزایب . یتـسرد  هب  ار  وا  ددرگزاـب و  درم  نیا  اـت  دـینامب  تـفگ : ّیمق  ّيریمح  رفعج  نـب  دّـمحم  ساـّبعلا  وـبا  ( 1)
ام هارمه  نارگید  نایعیش و  زا  یهورگ  میتسه و  مق  لها  زا  ام  ام ! ياقآ  يا  دنتفگ : دندرک و  مالـس  وا  رب  دنتفر و  يو  روضح  هب  تشگزاب 

: تفگ تسام ، هارمه  دـنتفگ : تساجک ؟ لاوما  نآ  تفگ : میدروآیم ، ار  یلاوما  ّیلع  نب  نسح  دّـمحم  وبا  دوخ  ياـقآ  دزن  اـم  دنتـسه و 
کی هعیـش  مومع  زا  لاوما  نیا  دـنتفگ : تسیچ ؟ ناتـساد  نآ  تفگ : دراد ، یبلاج  ناتـساد  لاوما  نیا  دـنتفگ : دـیروآ ، نم  دزن  هب  ار  اـهنآ 

وبا دوخ  ياقآ  دزن  ار  لاوما  نیا  نوچ  دننکیم و  رهم  نآ  رب  دنزیریم و  ياهسیک  رد  ار  همه  سپـس  دوشیم ، يروآدرگ  رانید  ود  رانید و 
مان تسا و  یـسک  هچ  زا  نآ  رانید  دـنچ  یک و  زا  نآ  رانید  دـنچ  تسا و  رانید  دـنچ  نآ  همه  دومرفیم : میدروآیم  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم 

ماجنا هک  دیهدیم  تبـسن  ار  يزیچ  مردارب  هب  امـش  دـیئوگیم  غورد  تفگ : رفعج  دومرفیم ، مه  ار  اهرهم  شقن  تفگیم و  ار  اهنآ  همه 
. دنادیمن ار  نآ  ادخ  زج  یسک  تسا و  بیغ  ملع  نیا  دادیمن ،

رفعج دنتسیرگن و  رگید  کی  هب  دندینش  ار  رفعج  مالک  اهنآ  نوچ  دیوگ : يوار  ( 2)
ج2،ص:228  ، نیدلا لامک  همجرت 

ناـمه هب  رگم  مینکیمن  میلـست  ار  نآ  میتسه و  لاـم  نیا  ناـبحاص  لـیکو  ریجا و  یمدرم  اـم  دـنتفگ : دـیروآ ، نم  دزن  ار  لاـم  نآ  تفگ :
يراک ره  ات  مینادرگیم  رب  شنابحاص  هب  ار  نآ  ّالا  نک و  نشور  ام  رب  یماما  وت  رگا  مینادیم ، ّیلع  نب  نسح  دوخ  ياـقآ  زا  هک  یتاـمالع 

. دننکب دننادیم  حالص  هک 
: تفگ درک و  راضحا  ار  اهنآ  هفیلخ  درک و  ینمـشد  اهنآ  هیلع  تفر و  دوب - ءاّرماس  رد  زور  نآ  رد  هک  هفیلخ - دزن  هب  رفعج  دیوگ : يوار 

هدرپس اهنآ  میتسه و  لاوما  نیا  لیکو  ریجا و  یهورگ  ام  دروآ ، حالص  هب  ار  نینمؤملا  ریما  ادخ  دنتفگ : دینک ، میلـست  رفعج  هب  ار  لام  نآ 
نیمه زین  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نسح  دّمحم  وبا  اب  و  میهدن ، یـسک  هب  تلالد  تمالع و  اب  زج  ار  نآ  هک  دناهتفگ  ام  هب  تسا و  ینامدرم 

. دوب يراج  تداع 
اهنآ درکیم  نینچ  نوچ  و  درکیم ، شرازگ  ار  نآ  رادقم  شنابحاص و  اهرانید و  دنتفگ : دیتشاد ؟ دّمحم  وبا  اب  یتمالع  هچ  تفگ : هفیلخ 

بحاص درم  نیا  رگا  تسا ، هتشذگ  رد  وا  نونکا  دوب و  ام  تلالد  تمالع و  نیا  میدمآیم و  وا  دزن  هب  رّرکم  ام  میدرکیم ، يو  میلـست  ار 
. مینادرگیمرب شنابحاص  هب  ار  لاوما  نآ  ّالا  دهد و  ماجنا  دادیم  ماجنا  شردارب  هک  ار  يراک  نامه  یتسیاب  تسا  رمألا 

ج2،ص:229  ، نیدلا لامک  همجرت 
اهنیا تفگ : هفیلخ  تسا . بیغ  ملع  نیا  دندنبیم و  غورد  مردارب  رب  دنتسه و  وگغورد  یمدرم  نانیا  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : رفعج  و  ( 1)

: دنتفگ اهنآ  دهدب و  یخساپ  تسناوتن  دش و  توهبم  رفعج  ُغالَْبلا . اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو  دنرومأم  هداتسرف و 
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رظنم وکین  یمالغ  دندمآ ، نوریب  رهش  زا  نوچ  میور و  رد  هب  رهش  نیا  زا  ات  دتـسرفب  ام  هقردب  هب  ار  یـسک  دهن و  ّتنم  ام  رب  نینمؤملا  ریما 
دنتفگ دیوگ : دینک ، تباجا  ار  دوخ  يالوم  نالف ! نب  نالف  يا  نالف ! نب  نالف  يا  درکیم  ادـن  دـمآ و  اهنآ  فرط  هب  دوب  یمداخ  ایوگ  هک 
يارـس رب  هکنآ  ات  میتفر  وا  هارمه  هب  ام  دـنیوگ : دـییایب ، وا  دزن  متـسه ، امـش  يالوم  هدـنب  نم  هَّللا ! ذاعم  تفگ : یتسه ؟ اـم  يـالوم  وت  اـیآ 

دوب و هتـسشن  یتخت  رب  هک  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ام  ياقآ  شدـنزرف  هاگان  هب  میدـش و  دراو  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نبا  نسح  نامیالوم 
تسا و رانید  دنچ  لام  همه  دومرف : سپس  داد ، ار  ام  خساپ  میدرک و  مالـس  وا  رب  تشادرب ، رد  زبس  ياهماج  دیـشخردیم و  هام  هراپ  دننام 

نایاپراهچ هیثاثا و  اهسابل و  فصو  هب  سپس  درک . فیـصوت  ار  لاوما  همه  قایـس  نیدب  تسا و  ینالف  زا  رانید  دنچ  ینالف و  زا  رانید  دنچ 
ره میدز و  هسوب  يو  هناتسآ  رب  دومرف و  یفّرعم  ام  هب  ار  ام  ماما  هک  میداتفا  هدجس  هب  یلاعت  يادخ  يارب  ام  تخادرپ و  ام 

ج2،ص:230  ، نیدلا لامک  همجرت 
ار یلام  نیا  زا  دعب  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  مئاق  میداهن و  وا  دزن  ار  لاوما  هاگنآ  ( 1 ، ) داد باوج  وا  میدیـسرپ و  وا  زا  میتساوخ  هک  یلاؤس 

نوریب وا  دزن  زا  دیوگ : دوش ، جراخ  وا  دزن  زا  تاعیقوت  دـنک و  تفایرد  ار  لاوما  هک  دـنکیم  بصن  دادـغب  رد  ار  يدرف  میربن و  ءاّرماس  هب 
رجا تدوخ  تبیـصم  رد  ار  وت  دنوادخ  دومرف : وا  هب  داد و  نفک  طونح و  يرادقم  ّيریمح  یّمق  رفعج  نب  دّـمحم  ساّبعلا  وبا  هب  میدـمآ و 

میدربیم وا  بوصنم  ءالکو  دزن  هب  دادغب و  هب  ار  لاوما  نآ  زا  دعب  تشذگرد و  هدیـسرن  نادمه  هندرگ  هب  ساّبعلا  وبا  دیوگ : يوار  دـهد .
. دیدرگیم جراخ  اهنآ  دزن  زا  زین  تاعیقوت  و 

نآ عضوم  تسیچ و  هک  تسا  هتخانـشیم  ار  تماـما  رما  هفیلخ  هک  دراد  تلـالد  ربـخ  نیا  دـیوگ : هنع - هَّللا  یـضر  باـتک - نیا  فّنـصم 
دادـن روتـسد  اهنآ  هب  تشادزاب و  اهنآ  هبلاطم  زا  ار  باّذـک  رفعج  درک و  عافد  دوب  اهنآ  اب  هک  یلاوما  هورگ و  نیا  زا  ور  نیا  زا  تساجک و 

ار وا  دـنیوجن و  هار  وا  يوس  هب  مدرم  اـت  دوشن  رـشتنم  دـشاب و  ناـهنپ  رما  نیا  تساوخیم  وا  هکنیا  زج  دـننک  میلـست  رفعج  هب  ار  لاوما  هک 
درب و هفیلخ  دزن  هب  رانید  رازه  تسیب  تشذگرد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه  باّذک  رفعج  دنسانشن و 

ج2،ص:231  ، نیدلا لامک  همجرت 
هب تردارب  تلزنم  هک  نادـب  تفگ : ودـب  هـفیلخ  و  ( 1 ! ) هدـب رارق  نم  يارب  ار  نسح  مردارب  تـلزنم  تـبترم و  نینمؤـملا ! ریما  يا  تـفگ :
زا یلاعت  يادخ  اّما  مینادرگ ، زیچان  میهد و  لّزنت  ار  وا  تلزنم  هک  میدرکیم  شالت  ام  دوب و  یلاعت  يادخ  هطساو  هب  هکلب  دوبن ، ام  هطـساو 

نامه تردارب  نایعیـش  دزن  وت  رگا  تشاد ، تدابع  ملع و  يراتفر و  شوخ  يراددوخ و  وا  اریز  دوزفا ، ار  وا  تعفر  زور  ره  درک و  اـبا  نآ 
يراک میناوتیمن  ام  باب  نیا  رد  تسین  وت  رد  مه  وا  فاصوا  يرادـن و  یتلزنم  نانچ  اهنآ  دزن  رگا  يرادـن و  ام  هب  يزاـین  يراد  ار  تلزنم 

. میهد ماجنا  وت  يارب 

تبیغ تّلع  باب 44 

-1

دنک روهظ  نوچ  ات  تسا  هدیـشوپ  قلخ  نیا  رب  رمألا  بحاـص  تدـالو  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبا  ( 2)
. دشابن شندرگ  رب  يدحا  تعیب 

-2

دوش ثوعبم  مئاق  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حلاص  نب  لیمج  ( 3)
ج2،ص:232  ، نیدلا لامک  همجرت 
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. دشابن شندرگ  رب  سک  چیه  تعیب  و 

-3

. دشابن شندرگ  رب  سک  چیه  تعیب  دنک و  مایق  مالّسلا  هیلع  مئاق  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 1)

-4

زا تشپ  نیموس  نادـقف  رد  هک  منیبیم  ار  نایعیـش  ایوگ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  لاّـضف  نب  ّیلع  نب  نسح  ( 2)
؟ هچ يارب  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : دنباین ، ار  نآ  اّما  دنیآرب  هاگارچ  بلط  رد  نایاپراهچ  دننام  منادنزرف 

شندرگ رب  سک  چیه  تعیب  دنک  مایق  ریشمش  اب  نوچ  هکنآ  يارب  دومرف : هچ ؟ يارب  متفگ : دوش ، ناهن  اهنآ  زا  ناشماما  هکنآ  يارب  دومرف :
. دشابن

-5

تعیب دنک  جورخ  نوچ  ات  تسا  ناهن  مدرم  نیا  رب  رمألا  بحاص  تدالو  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 3)
. دیامرف حالصا  بش  کی  رد  ار  يو  رما  یلاعت  يادخ  دشابن و  شندرگ  رب  سک  چیه 

ج2،ص:233  ، نیدلا لامک  همجرت 

-6

لوط هب  نآ  تّدـم  هک  تسا  یتـبیغ  اـم  مئاـق  يارب  دوـمرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  شردـپ  زا  ریدـس  نب  ناـنح  ( 1)
ار مالّـسلا  هیلع  ناربمایپ  ياهتّنـس  وا  رد  دهاوخیم  یلاعت  يادخ  اریز  دومرف : تسیچ ؟ يارب  نآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : دـماجنایم ،

ْنَع ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  دومرف : یلاعت  يادخ  دیآرـس ، هب  اهنآ  ياهتبیغ  تّدـم  هک  تسین  نآ  زا  يزیرگ  ریدـس ! يا  دـنک و  يراج  ناشیاهتبیغ  رد 
. تسا يراج  امش  رد  ناینیشیپ  ياهتّنس  ینعی : « 1  » ٍقَبَط

-7

دوـخ ناـج  رب  دوـمرف : هچ ؟ يارب  متفگ : تـسین ، مئاـق  تـبیغ  زا  يزیرگ  هرارز ! يا  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  دـیوگ : هرارز  ( 2)
-. درک هراشا  شمکش  هب  تسد  اب  و  دسرتیم -

-8

زا شیپ  مئاق  يارب  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : هرارز  ( 3)
______________________________

.19 قاقشنالا : ( 1)
ج2،ص:234  ، نیدلا لامک  همجرت 

-. درک هراشا  شمکش  هب  تسد  اب  و  دسرتیم - دومرف : هچ ؟ يارب  متفگ : تسا ، یتبیغ  شمایق 
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-9

: دوـمرف هچ ؟ يارب  متفگ : تسا ، یتـبیغ  شروـهظ  زا  شیپ  مئاـق  يارب  دوـمرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـیوگ : هرارز  ( 1)
. تسا لتق  دوصقم  دیوگ : هرارز  درک - هراشا  شمکش  هب  تسد  اب  و  دسرتیم -

-10

دـسرتیم دومرف : هچ ؟ يارب  متفگ : تسا ، یتبیغ  شمایق  زا  شیپ  مئاق  يارب  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  ( 2)
. دننک شحبذ 

-11

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یمشاه  لضف  نب  هَّللا  دبع  ( 3)
رطاخ هب  دومرف : هچ ؟ يارب  موش ، امـش  يادف  متفگ : دتفایم ، ّکش  هب  نآ  رد  ییوجلطاب  ره  هک  تسا  يریزگان  تبیغ  رمألا  بحاص  يارب 

هزاجا ام  هک  يرما 
ج2،ص:235  ، نیدلا لامک  همجرت 

: دومرف دراد ؟ دوجو  یتمکح  هچ  تبیغ  نآ  رد  متفگ : مینک ، ادیوه  ار  نآ  میرادن 
شروـهظ زا  سپ  وا  تبیغ  تمکح  هجو  تسا و  هدوـب  وا  زا  شیپ  یهلا  ياـهتّجح  تبیغ  رد  هک  تسا  یتـمکح  ناـمه  وا  تـبیغ  تـمکح 

هیلع یسوم  رب  راوید  نتشاداپب  رسپ و  نتشک  یتشک و  نتـسکش  زا  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  ياهراک  تمکح  هجو  هک  نانچمه  ددرگ ، راکـشآ 
. دیسرارف اهنآ  ییادج  تقو  هکنآ  ات  دوبن  نشور  مالّسلا 

یلاعت يادـخ  هک  میتسناد  نوچ  تسا و  راـگدرورپ  بویغ  زا  یبیغ  ادـخ و  رارـسا  زا  يّرـس  یهلا و  روما  زا  يرما  رما ، نیا  لـضف  رـسپ  يا 
. دشابن راکشآ  نآ  هجو  هچ  رگا  تسا  هنامیکح  وا  لاعفا  همه  هک  مینکیم  قیدصت  تسا ، میکح 

مالّسلا هیلع  مئاق  زا  هدراو  تاعیقوت  باب 45 

-1

نامّزلا بحاص  زا  یعیقوت  رد  تفگیم : هک  تسا  لقن  یفوک  مصاع  نب  ّیلع  زا  ( 1)
ج2،ص:236  ، نیدلا لامک  همجرت 

. درب مان  مدرم  لفحم  رد  ارم  هک  یسک  نوعلم  تسا  نوعلم  تسا : هدمآ 

-2

هطـساو هب  دننزیم  تفوکرـس  دننکیم و  رازآ  ارم  منادناخ  متـشون : مالّـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  هب  دیوگ : ینادمه  حلاص  نب  دّـمحم  ( 1)
: دنتـشون مالّـسلا  هیلع  ماما  دنتـسه و  ادخ  قلخ  نیرتدب  ام  نیمداخ  لّفکتم و  دناهدومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  امـش  ناردپ  زا  هک  یثیدح 
«1 ، » میداد رارق  يرهاظ  ياههیرق  میتخاس  ناشکرابم  هک  ییاههیرق  نیب  اهنآ و  نیب  هک  دیناوخیمن  ار  یلاعت  يادخ  مالک  ایآ  امش ، رب  ياو 

. دیتسه رهاظ  ياههیرق  نآ  امش  كرابم و  ياههیرق  نآ  ام  دنگوس  ادخ  هب 
. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  رفعج  نب  هَّللا  دبع 
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-3

رب ادخ  تنعل  دش : رداص  نینچ  نیا  متخانـشیم  هک  یّطخ  هب  یعیقوت  تفگیم : هک  مدینـش  ّيرمع  نامثع  نب  دّمحم  زا  دیوگ  ّیلع  وبا  ( 2)
ناگدننکنییعت دمآ : خساپ  دوب ؟ دهاوخ  یک  جرف  هک  مدیسرپ  متشون و  ياهمان  دیوگ : ّیلع  وبا  درب . مان  مدرم  عمجم  رد  ارم  هک  داب  یـسک 

. دنیوگیم غورد  تقو 
______________________________

.18 أبسلا : ( 1)
ج2،ص:237  ، نیدلا لامک  همجرت 

-4

دـناسرب و دوب  مراوشد  لـئاسم  رب  لمتـشم  هک  ار  ياهماـن  مدرک  تساوخرد  يرمع  ناـمثع  نب  دّـمحم  زا  دـیوگ : بوـقعی  نب  قاحـسا  ( 1)
: دش رداص  نینچ  مالّسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ام  يالوم  طخ  هب  یعیقوت 

یلاعت يادخ  نیب  هک  نادب  يدرک ، ام  ناگدازومع  و  نادناخ ، زا  نارکنم  هراب  رد  هک  یلاؤس  اّما  درادب ، رادیاپ  دنک و  داشرا  ار  وت  دنوادخ 
رفعج و میومع  هار  اـّما  تسا ، حوـن  رـسپ  هار  دـننام  وا  هار  تسین و  نم  زا  دـنک  راـکنا  ارم  هک  یـسک  تسین و  يدـنواشیوخ  سک  چـیه  و 

. تسا فسوی  ناردارب  هار  شنادنزرف 
ار نآ  هکنآ  رگم  میریذپیمن  ار  امش  لاوما  اّما  درادن و  یعنام  تسا  تبرـش  یعون  هک  باملـش  ندیـشون  تسا و  مارح  وجبآ  ندیـشون  اّما 

هداد امش  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  تسا  هداد  نم  هب  یلاعت  يادخ  هچنآ  هک  دنک  عطق  دهاوخ  هک  ره  دتـسرفب و  دهاوخ  هک  ره  دیزاس  رهاط 
. تسا

. دنیوگیم غورد  تقو  ناگدننکنییعت  تسا و  یلاعت  يادخ  اب  نآ  جرف ، روهظ  اّما  و 
بیذکت رفک و  نآ  تسا  هدشن  هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  دیوگیم  هک  یسک  داقتعا  اّما  و 

ج2،ص:238  ، نیدلا لامک  همجرت 
. تسا یهارمگ  و 

رب ادخ  تّجح  زین  نم  دنتـسه  امـش  رب  نم  تّجح  نانآ  هک  دینک  عوجر  ام  ثیدـح  نایوار  هب  لئاسم  نآ  هراب  رد  هعقاو ، ثداوح  اّما  و  ( 1)
. متسه اهنآ 

. تسا نم  باتک  وا  باتک  تسا و  نم  قوثو  دروم  داب - شردپ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  يرمع - نامثع  نب  دّمحم  اّما  و 
. دزاس فرطرب  ار  شّکش  دروآ و  حالص  هب  ار  وا  بلق  يدوز  هب  یلاعت  يادخ  يزاوها ، رایزهم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  اّما  و 

. تسا مارح  هدنناوخ  زینک  ياهب  و  تسا ، رهاط  هزیکاپ و  هک  میریذپیم  ور  نآ  زا  يداتسرف  ام  يارب  ار  هچنآ  اّما  و 
. تسا تیبلا  لها  ام  نایعیش  زا  يدرم  وا  میعن ، نب  ناذاش  نب  دّمحم  اّما  و 

مناردپ مرازیب و  اهنآ  زا  نم  هک  نکم  تسلاجم  وا  نارکفمه  اب  دننوعلم و  شباحـصا  وا و  عدـجا ، بنیز  یبأ  نب  دّـمحم  باطخلا  وبا  اّما  و 
. دندوب رازیب  اهنآ  زا  زین 

شتآ انامه  دروخب  ار  نآ  درامـش و  لالح  ار  ام  لاوما  زا  يزیچ  سک  ره  دـنزیمآیم ، رد  ناشدوخ  لاوما  اب  ار  ام  لاوما  هک  یناسک  اـّما  و 
. تسا هدروخ 

ج2،ص:239  ، نیدلا لامک  همجرت 

2 دلج نیدلا  لامک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


. ثیبخ هن  دوش و  هزیکاپ  ناشتدالو  ات  دنفاعم  نآ  زا  ام  رما  روهظ  ماگنه  ات  تسا و  حابم  ام  نایعیش  رب  نآ  سمخ ، اّما  و  ( 1)
ار نامتعیب  دنک  تعیب  خسف  هک  یسک  ره  زا  ام  دندرک ، ّکش  دنداد  ام  هب  هچنآ  هطساو  هب  یلاعت  يادخ  نید  رد  هک  یهورگ  ینامیشپ  اّما  و 

. تسین ناگدننکّکش  ياطع  هب  يزاین  میتشادرب و 
مناردپ همه  ندرگ  رب  «، 1  » ْمُکْؤُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  تبیغ ، عوقو  تلع  اّما  و 

. تسین مندرگ  رب  یشکرس  چیه  تعیب  میامن  جورخ  یتقو  نم  اّما  دوب  هنامز  ناشکرس  تعیب 
منیمز لـها  ناـما  نم  دزاـس و  ناـهن  ناگدـید  زا  ار  نآ  ربا  نوـچ  تسا  دیـشروخ  زا  عاـفتنا  دـننام  نآ  متبیغ ، رد  نم  زا  عاـفتنا  هجو  اـّما  و 

امش زا  هچنآ  نتخومآ  رد  ار  دوخ  دینکن و  شسرپ  درادن  ناتیارب  يدوس  هک  يروما  زا  دنتسه و  اهنامسآ  لها  ناما  ناگراتـس  هک  نانچمه 
رب وت و  رب  دورد  بوقعی ! نب  قاحـسا  يا  تسامـش و  جرف  نامه  هک  دینک  اعد  رایـسب  جرف  لیجعت  يارب  دینکفین و  تمحز  هب  دناهتـساوخن 

ناوریپ
______________________________

.102 ةدئاملا : ( 1)
ج2،ص:240  ، نیدلا لامک  همجرت 

. داب تیاده 

-5

نم دوب و  رتمک  مهرد  تسیب  مهرد  دصناپ  زا  هک  دمآ  مهارف  نم  دزن  رد  مالّسلا  هیلع  مئاق  يارب  لام  يرادقم  دیوگ : ناذاش  نب  دّمحم  ( 1)
هک متـشونن  مداتـسرف و  رفعج  نب  دّـمحم  دزن  هدـینادرگ و  لماک  ار  نآ  دوخ  لام  زا  نیا  رب  انب  متـسرفب ، صقان  ار  نآ  هک  متـشاد  شوخاـن 
زا نآ  مهرد  تسیب  هک  دیـسر  مهرد  دـصناپ  دوـب : هدـمآ  نآ  رد  هک  داتـسرف  میارب  ار  نآ  ضبق  رفعج  نب  دّـمحم  تسا ، نم  زا  نآ  ردـقچ 

. تسوت

-6

وا هارمه  هب  متـشاد و  تبحاصم  يرهـش  يدرم  اب  تفگیم : هک  مدینـش  هنع - هَّللا  یـضر  يرمع - خیـش  زا  دیوگ : بوقعی  نب  قاحـسا  ( 2)
رب غلاب  هک  ار  تناگدازومع  قح  دـنتفگ : وا  هب  دـینادرگرب و  وا  هب  ار  لام  نآ  داتـسرف و  وا  يارب  ار  نآ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  مئاق  يارب  یلاـم 
هک دوب  ياهعرزم  شتـسد  رد  درک و  یـسرباسح  دیدرگ و  بّجعتم  توهبم و  ّریحتم و  درم  نآ  نک ، جراخ  نآ  زا  تسا  مهرد  دـص  راهچ 

راذگاو اهنآ  هب  ار  نآ  هیقب  یلو  دوب  هدرک  میلست  اهنآ  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  هک  دوب  شناگدازومع  هب  ّقلعتم 
ج2،ص:241  ، نیدلا لامک  همجرت 

ار یقاب  تخاس و  جراخ  دوخ  لاـم  زا  ار  نآ  سپ  دـیدرگ ، مهرد  دـص  راـهچ  دوب  هدومرف  هک  ناـنچ  لاـم  نآ  زا  ناـنآ  مهـس  دوب و  هدرکن 
. تفریذپ ار  نآ  وا  داتسرف و 
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ار نآ  هک  دـنتفگ  دنداتـسرف و  دوب  طـساو  رد  هک  دـینج  نب  هَّللا  دـبع  وبا  دزن  ار  یمـالغ  هک  دـناهدرک  تیاور  اـم  باحـصا  زا  یهورگ  ( 1)
دوخ لاـم  زا  دـمآ و  مک  هّبح  کـی  طاریق و  هدـجیه  تشاذـگ  وزارت  هب  ار  اـهنآ  نوـچ  تفرگ و  ار  نآ  ياـهب  تخورف و  ار  نآ  دـشورفب ،
کی طاریق و  هدجیه  نآ  نزو  هک  دینادرگرب  ار  لام  نآ  زا  رانید  کی  ماما ]  ] داتـسرف دوزفا و  نادب  درک و  نزو  هّبح  کی  طاریق و  هدـجیه 
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. دوب هّبح 
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هب دیدرگ : رداص  يو  يارب  عیقوت  نیا  دـش و  قارع  دراو  دـیدرت  ّکش و  لاح  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  زا  ( 2)
ای دیامرفیم : هک  دیدینـشن  ار  یلاعت  يادخ  لوق  ایآ  وگب  اهنآ  هب  میدـیمهف ، يدرک  تیاکح  ناماس  نآ  ناتـسود  زا  ار  هچنآ  وگب  يرایزهم 

ییاههاگهانپ یلاعت  يادـخ  ایآ  تسین ؟ تمایق  زور  ات  روتـسد  نیا  اـیآ  ْمُْکنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ 
نامز ات  مالّسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  ایآ  دیوش ؟ هدنهانپ  نادب  هک  تسا  هدادن  رارق  امش  يارب 

ج2،ص:242  ، نیدلا لامک  همجرت 
دیدرگن و راکـشآ  یملع  دش  ناهن  یملع  رگا  و  ( 1 ( ؟ تسا هدادن  رارق  امش  يارب  تیاده  مالعا  هیلع  هَّللا  تاولـص  دّمحم  وبا  هتـشذگ  ماما 
دوخ و نیب  هطبار  وا  هک  دـیتشادنپ  درک  حور  ضبق  ار  دّـمحم  وبا  یلاـعت  يادـخ  نوـچ  و  دیـشخردن ؟ ياهراتـس  درک  لوـفا  ياهراتـس  رگا 

ناـنآ دوش و  رهاـظ  یلاـعت  يادـخ  رما  زور  نآ  رد  دوـب  دـهاوخن  نینچ  تماـیق  زور  اـت  هدوـبن و  نینچ  زگره  تسا ؟ هدرک  عـطق  ار  شقلخ 
. دنشاب دونشخان 

ایآ دراذگن ، یلاخ  تّجح  زا  ار  نیمز  یلاعت  يادـخ  هک  هدـم  هار  دوخ  هب  ّکش  يدـمآ  نآ  رطاخب  هک  يزیچ  يارب  میهاربا ! نب  دّـمحم  يا 
رید نوچ  دنک و  نزو  تسا  نم  دزن  هک  ار  ییاهرانید  نیا  هک  ینک  رـضاح  ار  یـسک  دیاب  نونکا  مه  تفگن : وت  هب  شتافو  زا  شیپ  تردپ 

: تفگ وت  هب  دریمب  يدوز  هب  هک  دیسرت  دوخ  ناج  رب  خیش  دش و 
نزو ار  اهنآ  دوب ، نآ  رد  نوگانوگ  ياهرانید  هک  هسیک  کی  یتشاد و  هسیک  هس  وت  داد و  وت  هب  یگرزب  هسیک  نک و  نزو  دوخ  وت  ار  اهنآ 

وت مدرم ، رگا  منک و  هچ  منادیم  دوخ  هک  مدنام  هدنز  رگا  نک ، رهم  ار  اهنآ  مه  وت  تفگ  درک و  رهم  ار  اهنآ  دوخ  متاخ  اب  خیش  يدرک و 
نآ دـنک  تمحر  ار  وت  ادـخ  مراد ، نامگ  وت  هب  هک  شاب  نانچ  نک و  صالخ  ارم  زیهرپب و  ادـخ  زا  نم  هراب  رد  اـیناث  دوخ و  هراـب  رد  ـالّوا 

نیب ام  زا  هک  ار  ییاهرانید 
ج2،ص:243  ، نیدلا لامک  همجرت 

تسا و تخـس  رایـسب  هنامز  هک  نک  درتسم  ار  اهنآ  دوخ  بناج  زا  نک و  نوریب  تسا  رانید  يدنا  هد و  يدرک و  ادج  ام  باسح  زا  نیدقن 
. ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح 

نب دّـمحم  وت  اـیآ  تفگ : دـید و  ارم  ینز  متـشاد ، ار  هسّدـقم  هیحاـن  دـصق  متفر و  رکـسع  هب  رادـید  يارب  دـیوگ : میهاربا  نب  دّـمحم  ( 1)
تـسا زاب  تیور  هب  رد  هک  نک  تعجارم  ماگنه  بش  یـسریمن و  دوصقم  هب  ماـگنه  نیا  رد  هک  درگزاـب  تفگ : يرآ ، متفگ : یمیهاربا ؟

هک مدید  هاگان  هب  مدرک و  ار  رد  نآ  دصق  مدرک و  نانچ  مه  نم  تسا و  نشور  شغارچ  هک  نک  ار  یقاتا  نآ  دـصق  وش و  ارـس  رد  لخاد 
هیرگ و مدید و  ربق  ود  نایم  ار  دوخ  هک  نیب  نیا  رد  دوب و  هدرک  فیـصوت  هک  مدرک  ار  یقاتا  نامه  دصق  مدش و  ارـس  رد  لخاد  تسا  زاب 
ار یگرزب  راـک  هک  نک  هبوـت  هتـشذگ  زا  زاـس و  هشیپ  یهلا  ياوـقت  دّـمحم ! يا  تفگیم : هـک  مدینـش  ار  ییادـص  ناـهگان  مدرکیم  هلاـن 

. يدش رادهدهع 
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هیحان يارب  وا  دزن  راـنید  رازه  تفگ و  نم  هب  ار  وا  ماـن  رـصن  هک  دوب  ّیناتـسزوخ  يارب  ورم  رد  یبتاـک  دـیوگ : ّیخلب  حاّبـص  نب  رـصن  ( 2)
يادخ تمایق  زور  رگا  تفگ : تسرفب ، يزجاح  دزن  هب  ار  نآ  متفگ : درک ، تروشم  نم  اب  دوب و  هدمآ  درگ  هسّدقم 

ج2،ص:244  ، نیدلا لامک  همجرت 
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ار وا  مدـمآ و  وا  دزن  هب  لاس  ود  زا  دـعب  مدـش و  ادـج  وا  زا  دـیوگ : رـصن  يرآ ، متفگ : يریگیم ؟ ندرگ  رب  اـیآ  درک  لاؤس  نم  زا  یلاـعت 
وا يارب  ریخ  ياـعد  نآ و  لوصو  تسا و  هداتـسرف  يزجاـح  طّـسوت  هب  ار  نآ  راـنید  تسیود  تفگ : مدیـسرپ ، لاـم  نآ  زا  مدرک و  رادـید 

مادـقا یـسک  قیرط  زا  یتساوخ  رگا  ياهداتـسرف و  رانید  تسیود  تسا و  هدوب  رانید  رازه  لام  هک  تسا  هتـشون  وا  هب  تسا و  هدـش  رداـص 
. نک مادقا  وا  قیرط  زا  تسا  ير  رد  يدسا  ینک 

. مدش مومغم  باتیب و  ادیدش  دیسر و  زجاح  گرم  ربخ  دعب  یکدنا  دیوگ : رصن 
رابخا وت  هب  ار  لام  غلبم  هکنآ  یکی  تسا ، هداهن  ّتنم  وت  رب  تلالد  ود  اب  یلاعت  يادـخ  هک  یلاح  رد  يوشیم  مومغم  باتیب و  ارچ  متفگ 

. تسا هداد  وت  هب  ءادتبا  ار  يزجاح  گرم  ربخ  هکنآ  رگید  هدرک و 
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، داد رییغت  نآ  رد  ار  دوخ  مان  تشون و  ياهمان  داتـسرف و  يزجاح  طّسوت  هب  راـنید  جـنپ  خـلب  یلاـها  زا  يدرم  دـیوگ : حاّبـص  نب  رـصن  ( 1)
. دش رداص  شیارب  ریخ  ياعد  هارمه  هب  يو  بسن  مان و  هب  يدیسر 
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همیمض ياهمان  داتسرف  ار  یلام  خلب  یلاها  زا  يدرم  دیوگ : ناذاش  نب  دّمحم  ( 2)
ج2،ص:245  ، نیدلا لامک  همجرت 

نیا تفگ : ناـسرهمان  هب  دوب و  هدـیناخرچ  نآ  يور  دـشاب  هتـشون  ار  يزیچ  هکنآیب  ار  دوخ  تشگنا  دوبن و  ياهتـشون  نآ  رد  هک  دوب  نآ 
رفعج غارـس  هب  تفر و  رکـسع  هّلحم  هب  درم  نآ  هدب  وا  هب  ار  لام  داد  ار  همان  خساپ  تفگ و  زاب  وت  هب  ار  نآ  ناتـساد  سک  ره  ربب و  ار  لام 

تسا و هدش  ادـب  وت  بحاص  يارب  تفگ : يرآ ، تفگ : درم  نآ  يراد ؟ رارقا  ءادـب  هب  وت  ایآ  تفگ : رفعج  تفگ . وا  هب  ار  ناتـساد  تفر و 
ناـیم رد  دـمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  دزاـسیمن و  عناـق  ارم  باوج  نیا  تفگ : ناـسرهمان  یهدـب ، نم  هب  ار  لاـم  نیا  هک  تسا  هدرک  رما  وت  هب 

هناخ نآ  رب  نادزد  تسا و  هدوب  یقودنـص  يالاب  رطخ و  ضرعم  رد  لاـم ، نیا  دـش : رداـص  وا  يارب  عیقوت  نیا  دـیخرچیم و  اـم  باحـصا 
يور ار  تشگنا  یتقو  هک  دوب  هدش  هتـشون  هعقر  نامه  رد  همان  باوج  تسا و  هدنام  ملاس  لام  یلو  هدرب  ار  قودنـص  تایوتحم  هدمآرد و 

. درک نانچ  دنک و  نانچ  وت  هب  دنوادخ  یتشاد  اعد  سامتلا  يدیناخرچیم  همان 
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دهد هزاجا  دنک و  اعد  وا  هراب  رد  هک  متـشون  وا  هب  ياهمان  دنکفا  نادنز  هب  ار  هلاشاداب  زیزعلا  دبع  نبا  یتقو  دـیوگ : حـلاص  نب  دّـمحم  ( 1)
هچ ره  دنوادخ  نک و  رایتخا  ار  وا  دش : رداص  نینچ  یعیقوت  موش و  دنزرف  ياراد  وا  زا  ات  منک  رایتخا  يزینک 

ج2،ص:246  ، نیدلا لامک  همجرت 
درم و نآ  زا  دعب  دروآ و  ایند  هب  يدنزرف  مدرک و  رایتخا  دنزرف  نتـشاد  يارب  ار  زینک  سپ  ( 1 . ) دنادرگ صالخ  ار  ینادنز  دنک و  دهاوخ 

. دش دازآ  دیسر  متسد  هب  عیقوت  هک  يزور  نامه  رد  ینادنز  نآ 
، مهد لسغ  ار  وا  متـشه  ای  متفه  زور  رد  ات  متـساوخ  هزاجا  متـشون و  ياهمان  دـمآ و  ایند  هب  میارب  يدـنزرف  تفگ : میارب  رفعج  وبا  دـیوگ :
: دش رداص  نینچ  یعیقوت  مداد  ربخ  ار  وا  تشذگرد  متـشون و  ياهمان  نآ  زا  دعب  تشذگرد  متـشه  زور  رد  دـنزرف  نآ  تشونن و  یخـساپ 
اب یناهن  دوب و  هدومرف  وا  هک  دش  نانچ  و  راذگب . رفعج  ار  یمود  مان  دمحا و  ار  یلّوا  مان  دنک و  يو  نیـشناج  ار  وا  ریغ  وا و  ریغ  دـنوادخ 

باوج متشون ، زیمآ  هلگ  ياهمان  مدش و  لدگنت  مومغم و  دروآ ، ایند  هب  يرتخد  دش و  رادراب  مدرک و  شزیمآ  يو  اب  مدرک و  جاودزا  ینز 
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یلاعت يادخ  هک  دیـسر  ياهمان  تشذـگرد و  سپـس  درک و  یگدـنز  نآ  زا  سپ  لاس  راهچ  يوشیم و  تیافک  نآ  زا  يدوز  هب  هک  دـمآ 
. دیتسه لوجع  امش  روبص و 

: تفگ دمآ و  نم  دزن  خیش  دیسر ، هَّللا - هنعل  لاله - نبا  گرم  ربخ  نوچ  دیوگ :
یفوص هراب  رد  هچنآ  اّما  دوب : هدـش  هتـشون  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  ياهماـن  مداد و  وا  هب  ار  هسیک  روآ ، نوریب  تسوت  دزن  هک  ار  ياهسیک  نآ 

روآدای یلاله - ینعی  زاس - رهاظ 
ج2،ص:247  ، نیدلا لامک  همجرت 

هب دـنوادخ  میتخاس و  هشیپ  ربص  ام  درک و  ام  دـصق  وا  دـش : رداـص  نینچ  یعیقوت  شگرم  زا  سپ  درک و  عطق  ار  وا  رمع  دـنوادخ  يدـش ،
. درک عطق  ار  وا  رمع  ام  نیرفن 
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دوخ اب  مدـینادرگرب و  ار  اهنآ  نم  دـندروآ و  میارب  هماج  ود  رانید و  هسیک  کی  مدرک و  ءاّرماس  دـصق  دـیوگ : ّینامی  لضف  نب  نسح  ( 1)
مدرک رافغتسا  یهاوخرذع و  متـشون و  ياهمان  مدش و  نامیـشپ  نآ  زا  دعب  مدش ، هتفیرف  تسا و  رادقم  نیا  اهنآ  دزن  نم  تلزنم  ایآ  متفگ :

ات منکن  جرخ  ار  نآ  منکن و  زاـب  ار  نآ  هرگ  دـننادرگزاب ، نم  هب  ار  هسیک  نآ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگیم : دوخ  اـب  هتفر و  ياهشوـگ  و 
راک نآ  زا  ارم  درکن و  ياهراشا  تفرگ  نم  زا  ار  هسیک  هک  یسک  نآ  دیوگ : تسا  نآ  هب  نم  زا  رتاناد  وا  هک  مرب  مردپ  دزن  هب  ار  نآ  هکنآ 
اـسب مینکیم و  نامناتـسود  اب  ار  لمع  نیا  ام  اسب  هک  یتفگن  وا  هب  هک  يدرک  اطخ  دـش : رداص  نینچ  ياهمان  وا  يارب  هاـگنآ  تشادـن ، زاـب 

زاب ار  ام  ناسحا  هک  يدرک  اطخ  دـش : رداص  نینچ  ياهمان  زین  نم  يارب  و  دـنیوج ، كّربت  نادـب  ات  دـننکیم  تساوخرد  نینچ  اـم  زا  اـهنآ 
يزیچ ینزن و  تسد  هسیک  نآ  هب  هک  تسا  نآ  وت  ّتین  دصق و  رگا  دزرمآیم و  ار  وت  وا  ینک  رافغتسا  یلاعت  يادخ  زا  نوچ  يدینادرگ و 

میهاوخن وت  هب  ار  نآ  ینکن  جرخ  هار  رد  ار  نآ  زا 
ج2،ص:248  ، نیدلا لامک  همجرت 

. يوش مرحم  نآ  رد  هک  تسا  نآ  يارب  هماج  ود  نآ  اّما  داد 
و ددرگ ، دونـشخان  نآ  زا  تسا  نکمم  متفگ  دوخ  اـب  دوب و  مرظن  رد  مه  یموـس  عوـضوم  متـشون و  عوـضوم  ود  رد  ياهماـن  دـیوگ : ( 1)

. دیدرگ رداص  مدوب  هتشونن  هک  یموس  عوضوم  خساپ  عوضوم و  ود  نآ  خساپ  هاگنآ 
مرتش نافـسع  رد  دوب ، مهارمه  لمحم  رد  نآ  داتـسرف و  میارب  دیفـس  ياهقرخ  رد  ار  نآ  وا  مدرک و  یلاـم  تساوخرد  كّربت  يارب  دـیوگ :

نآ يوجتـسج  رد  دیدرگ و  دوقفم  هسیک  نآ  اّما  مدروآ  مهارف  ار  دوخ  عاتم  دش ، هدـنکارپ  دوب  نآ  رد  هچ  ره  داتفا و  ورف  ملمحم  دـیمر و 
نآ رد  تفگ : دوب ، مهارمه  هک  ياهسیک  متفگ : يزیچ ؟ هچ  يوجتسج  رد  تفگ : مناهارمه  زا  یکی  هک  یتیاغ  هب  ات  مدرک  يرایسب  شالت 

؟ دوب هچ 
مدش و دیماان  نآ  ندرک  ادیپ  زا  هکنآ  ات  مدیسرپیم  نآ  زا  هتسویپ  درب و  تشادرب و  ار  نآ  هک  مدید  ار  یسک  تفگ : مرفـس ، هنیزه  متفگ :

نآ زا  جراـخ  نآ  هکنآ  اـب  دوب  هسیک  نآ  دروخ  ممـشچ  هب  هک  يزیچ  نیلّوا  ناـهگان  مدوشگ ، ار  دوخ  نادهماـج  مدیـسر و  هّکم  هب  نوـچ 
. دوب هداتفا  نوریب  نآ  زا  دوب  دیدرگ  هدنکارپ  معاتم  هک  یماگنه  دوب و  لمحم 

نیا رد  مسرتیم  متفگ : دوخ  اب  مدش و  گنتلد  متماقا  لوط  زا  دادغب  رد  دیوگ : ( 2)
ج2،ص:249  ، نیدلا لامک  همجرت 

هب تفگ : منک ، تفایرد  مدوب  هتـشون  هک  ار  ياهمان  خـساپ  اـت  متفر  رفعج  وبا  بناـج  هب  مدرگزاـب و  ملزنم  هب  هن  مروآ و  اـجب  ّجـح  هن  لاـس 
اجنآ رد  متفر و  دجسم  نآ  هب  داد ، دهاوخ  ار  وت  جئاوح  خساپ  دمآ و  دهاوخ  وت  غارـس  هب  يدرم  ورب و  تسا  ناکم  نالف  رد  هک  يدجـسم 
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يوریم و ّجـح  هب  لاس  نیا  رد  هک  مهدیم  هدژم  ار  وت  تفگ : دـیدنخ و  درک و  مالـس  تسیرگن  نم  هب  نوچ  دـش و  دراو  يدرم  هک  مدوب 
. يدرگیمزاب تاهداوناخ  دزن  هب  ملاس  هَّللا  ءاش  نا 

وا زور  دنچ  زا  دعب  مدید  دونـشخان  ار  وا  دنک و  هیارک  میارب  ياهواجک  بکرم و  هک  مدرک  تساوخرد  وا  زا  متفر و  ءانجو  نبا  دزن  دیوگ :
وت يارب  ياهواجک  بکرم و  هک  تسا  هداد  روتسد  هتشون و  نم  يارب  ءادتبا  متسه ، وت  يوجتـسج  رد  هک  تسا  زور  دنچ  تفگ : مدید و  ار 

. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  تسا  هدیدرگ  فقاو  تلالد  هدرب  لاس  نیا  رد  وا  هک  تفگ  میارب  نسح  منک . هیارک 
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متـشون و ياهمان  دوب  تکرح  هدامآ  اهینمی  هلفاق  مدوب و  دادغب  رد  دیوگ : ّینامی  میهاربا  نب  رفعج  هداتـسرف  ّیطاشمـش  دّمحم  نب  ّیلع  ( 1)
رد تسین و  وت  يارب  يریخ  رفس  نیا  رد  هک  ورم  اهنآ  اب  هک  دمآ  خساپ  متساوخرد ، ار  اهنآ  اب  ترفاسم  هزاجا 

ج2،ص:250  ، نیدلا لامک  همجرت 
زا هک  متساوخ  هزاجا  متشون و  ياهمان  دیوگ : دندرک . تراغ  ار  ناشلاوما  دنتخات و  اهنآ  رب  هلظنح  نارسپ  درک و  تکرح  هلفاق  نامب . هفوک 

ار ناشلاوما  دنتـسبیم و  يرفاسم  ياهیتشک  رب  ار  هار  یگنج  ياهیتشک  لاس  نآ  رد  نکم و  نینچ  هک  دـمآ  خـساپ  منک . ترفاسم  اـیرد  هار 
. دندوبریم

نم متفگ : زیخرب ، تفگ : دـمآ و  نم  دزن  یمالغ  هک  مدوب  عماـج  دجـسم  رد  برغم  ماـگنه  متفر و  رکـسع  هّلحم  هب  تراـیز  يارب  دـیوگ :
؟ مور اجک  هب  مزیخرب  متسیک و 

ار مندـمآ  اـم  ناراـی  زا  کـی  چـیه  دـیوگ : میور ، لزنم  هب  اـت  زیخرب  یتـسه ، ّیناـمی  میهاربا  نب  رفعج  هداتـسرف  دّـمحم  نب  ّیلع  وت  تفگ :
. داد هزاجا  نم  هب  متساوخ و  رادید  هزاجا  لزنم  لخاد  زا  متفر و  شلزنم  هب  متساخرب و  تفگ : تسنادیمن ،

-15

تـسد هب  يزیچ  مدوب و  ماما  يوجتـسج  رد  لاس  ود  ات  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  تشذگرد  زا  سپ  نم  هک  دیوگ  « 2  » ّيرصم ءاجر  وبا  ( 1)
هدرک تساوخرد  نم  زا  مناغ  وبا  مدوب و  مالّسلا  هیلع  دّمحم  وبا  دنزرف  يوجتسج  رد  ءایرـص  هّلحم  رد  هنیدم و  رد  موس  لاس  رد  مدرواین و 

اب مدرکیم و  رکف  مدوب و  هتسشن  نم  مشاب و  وا  دزن  ار  ماش  هک  دوب 
______________________________

«. يرصبلا  » خسنلا ضعب  یف  ( 2)
ج2،ص:251  ، نیدلا لامک  همجرت 

رصن يا  تفگ : مدیدن  ار  وا  یلو  مدینـش  ار  شیادص  هک  یفتاه  ناهگان  دیدرگیم ، رهاظ  لاس  هس  زا  سپ  دوب  يزیچ  رگا  متفگیم : دوخ 
نم دیوگ : رـصن  دیاهدید ؟ ار  وا  ایآ  دیاهدروآ ، نامیا  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ - لوسر  هب  وگب : رـصم  لها  هب  « 1  » ّهبر دبع  نب 

گرزب اجنآ  رد  درب و  رصم  هب  دوخ  اب  ارم  یلفون  تشذگرد و  مردپ  مدمآ و  ایند  هب  نئادم  رد  نم  اریز  متسنادیمن  ار  مردپ  مان  مه  مدوخ 
. متفرگ شیپ  رد  ار  رصم  هار  متفرن و  مناغ  وبا  دزن  هب  متساخرب و  ناباتش  مدینش  ار  توص  نآ  نوچ  مدش و 

[ تبیـصم رد   ] دنوادخ ینالف ! يا  وت  اّما  دش : رداص  نینچ  اهنآ  يارب  دـندوب و  هتـشون  همان  ناشدـنزرف  ود  هراب  رد  يرـصم  درم  ود  دـیوگ :
. تشذگرد دوب  هتفگ  تیلست  ار  يو  هکنآ  دنزرف  دوب و  هدومرف  اعد  يرگید  يارب  دهد و  ترجا 

-16
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هاگنآ مدنام  زور  داتـشه  منامب و  دادغب  رد  متفرگ  میمـصت  تساخرب  هنتف  دش و  برطـضم  رهـش  روما  نوچ  دیوگ : ییانجو  دّمحم  وبا  ( 1)
هب نوچ  منامب  اجنآ  مدرک  دصق  مدیسر  ءاّرماس  هب  نوچ  مدمآ و  نوریب  دادغب  زا  دنسرخان  نم  درگزاب . دوخ  رهـش  هب  تفگ : دمآ و  یخیش 

مدمآ و نوریب  تسا ، برطضم  رهش  هک  دوب  هدیسر  ربخ  نم 
______________________________

«. هَّللا دبع  نب  رصن   » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
ج2،ص:252  ، نیدلا لامک  همجرت 

ارم ندمآ  هدش و  مارآ  رهـش  دندوب  هتـشون  هک  دروآ  ماهداوناخ  زا  ياهمان  دـمآ و  ملابقتـسا  هب  خیـش  نامه  هک  مدوب  هدیـسرن  لزنم  هب  زونه 
. دندوب هدرک  تساوخرد 

-17

ارف ار  اجنآ  تملظ  نافوط و  مدوب و  دادغب  رد  یبش  دوب  نم  هّمذ  رب  رانید  دـصناپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  لاوما  زا  دـیوگ : نوراه  نب  دّـمحم  ( 1)
یـس دصناپ و  هب  ناّکد  دنچ  متفگ : دوخ  اب  متـشاد ، هّمذ  رب  هک  مدوب  ینید  هشیدنا  رد  دش و  یلوتـسم  نم  رب  يدـیدش  ساره  دوب و  هتفرگ 

ياهمان هکنآ  اب  تفرگ  لیوحت  ار  اهناّکد  نآ  دمآ و  يدرم  دیوگ : مشورفیم ، رانید  دصناپ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  اهنآ  ماهدـیرخ  رانید 
. مدوب هدادن  ربخ  مه  يدحا  هب  مدوب و  هتشونن  مروآ  نابز  رب  يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  باب  نیا  رد 
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هّلحم هب  نابعـش  هام  زا  شیپ  یلاس  مدرکیم  ترایز  ار  نییرکـسع  ماقم  نابعـش  همین  رد  هلاـس  ره  دـیوگ : سیلح  یبأ  نبا  مساـقلا : وبا  ( 2)
يارب مهنن و  ورف  ار  دوخ  دوهعم  ترایز  متفگ  دوخ  اب  دیسر  ارف  نابعش  هام  نوچ  مورن  ترایز  هب  نابعش  رد  متشاد  دصق  مدمآرد و  رکسع 
هب راب  نیا  یلو  مدرکیم  علّطم  ار  اهنآ  ياهعقر  ای  همان  اب  مدشیم  دراو  رکسع  هّلحم  هب  ترایز  يارب  هک  تقو  ره  مدمآ و  نوریب  ترایز 

ج2،ص:253  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دشاب هناصلاخ  مترایز  ات  دهدن  عالّطا  اهنآ  هب  ارم  دورو  ( 1 : ) متفگ لیکو  دمحا  نب  نسح  مساقلا  وبا 

: وگب وا  هب  هدب و  ّیـسیلح  هب  ار  نآ  دناهتفگ  دناهداتـسرف و  نم  يارب  ار  رانید  ود  نیا  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  نانک  مّسبت  مساقلا  وبا  دـیوگ :
مدیـسرت و هک  ياهنوگ  هب  مدش  رامیب  تخـس  ءاّرماس  رد  دیوگ : دوب . دـهاوخ  وا  راک  رد  زین  يادـخ  دـشاب  یلاعت  يادـخ  راک  رد  سک  ره 

نآ زا  هک  دیـسر  روتـسد  دوب و  نیبجنرت ) نزو  رب   ) نیجـسفنب نآ  رد  هک  داتـسرف  میارب  ياهزوک  هاـگنآ  مدرک ، هداـمآ  گرم  يارب  ار  دوخ 
. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  متفای  دوبهب  دوخ  يرامیب  زا  هک  مدوب  هدشن  غراف  نآ  زا  زونه  منک و  هدافتسا 

ماهدـمآ و وا  گرم  يارب  میوگب  مورب و  طساو  رد  وا  هثرو  دزن  هک  متـساوخ  هزاجا  متـشون و  ياهمان  درم و  هک  متـشاد  يراکهدـب  دـیوگ :
لاس ود  زا  دعب  دادن ، هزاجا  متـشون  همان  راب  موس  دادن ، هزاجا  متـشون  همان  هرابود  دادـن ، هزاجا  مسرب ، دوخ  ّقح  هب  قیرط  نیا  زا  مراودـیما 

. مدیسر دوخ  ّقح  هب  متفر و  ورب ، اهنآ  دزن  هب  تشون : نم  هب  ءادتبا 
ج2،ص:254  ، نیدلا لامک  همجرت 

ءادتبا هاگنآ  دـناسرب ، ار  نآ  هک  دوب  هدرک  شومارف  زجاح  دوب و  هداتـسرف  رانید  هد  زجاح  طّسوت  هب  « 1  » سیمر نبا  دیوگ : مساقلا  وبا  ( 1)
. تسرفب ار  سیمر  نبا  ياهرانید  تشون : زجاح  هب 

اعد دندوب  نادنز  رد  هک  شردارب  دـنزرف  ود  يارب  هک  تشون  بکرمیب  ملق  اب  تشون و  ياهمان  يروما  هراب  رد  یـسوم  نب  نوراه  دـیوگ :
. دوب هدرک  اعد  مان - هب  ینادنز - ود  نآ  يارب  دش و  رداص  وا  همان  خساپ  دنک ،
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دنزرف باب  رد  ياعد  دمآ : خـساپ  دـشاب ، رـسپ  شدـنزرف  ات  دـنک  اعد  درک  تساوخرد  تشون و  ياهمان  دـیمح  ناگتـسب  زا  يدرم  دـیوگ :
. دوب هدومرف  هک  دش  نانچ  و  دیآیم . ایند  هب  وت  يارب  يرتخد  يدوز  هب  دریذپ و  تروص  دوش  هام  راهچ  نینج  هکنآ  زا  شیپ  یتسیاب 

دوش شیزور  ّجح  دنک و  تیافک  ار  شنارتخد  روما  هک  درک  اعد  تساوخرد  نآ  رد  تشون و  ياهمان  « 2  » ّيرصب دّمحم  نب  دّمحم  دیوگ :
شلام دندرم و  شنارتخد  شـش  زا  رتخد  راهچ  تفر و  ّجح  هب  لاس  نامه  رد  دش و  رداص  يو  تساوخرد  خساپ  ددرگزاب ، ودـب  شلام  و 

. تشگزاب ودب 
______________________________

«. سیمد وبأ   » اهضعب یف  و  سیمر » وبا   » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
«. يرصقلا  » خسنلا ضعب  یف  ( 2)

ج2،ص:255  ، نیدلا لامک  همجرت 
وت دنوادخ  دمآ : نینچ  یخـساپ  دنک و  اعد  شردام  ردپ و  يارب  ات  درک  تساوخرد  نآ  رد  تشون و  ياهمان  دادزی  نب  دّـمحم  دـیوگ : ( 1)

. دوب هدرک  جاودزا  يراوج  اب  هک  دوب  حلاص  ینز  وا  دزرمایب و  دوب  یکلک  هب  بّقلم  هک  ار  تاهتشذگ  رد - رهاوخ  ردام و  ردپ و  ار و 
زا ياهرهب  هک  دوب  میومع  رتخد  نآ  زا  نآ  رانید  هد  یلو  مداتسرف  دوب  نینمؤم  هب  ّقلعتم  هک  رانید  هاجنپ  هارمه  هب  ار  نآ  متـشون و  ياهمان  و 
اعد نینچ  نینمؤم  يارب  دمآ و  خساپ  دنکن ، اعد  وا  يارب  هک  دشاب  ياهناشن  ات  متـشون  تالیـصفت  همان و  رخآ  رد  ار  شمان  تشادن و  نامیا 

. دوب هدرکن  ییاعد  میومع  رتخد  يارب  و  دهد . وکین  شاداپ  ار  وت  دنک و  ناسحا  اهنآ  هب  دریذپب و  ناشیا  زا  دنوادخ  دوب : هدش 
نم داد و  رانید  دنچ  دنتفگیم  دیعس  نب  دّمحم  وا  هب  هک  يدرم  مداتسرف و  دوب  نینمؤم  زا  یعمج  هب  ّقلعتم  هک  ییاهرانید  راب  رگید  دیوگ :

. تسا دّمحم  وا  مان  دش  رداص  ناونع  نیا  اب  نآ  لوصو  تشادن  ياهرهب  ادخ  نید  زا  نوچ  مداتسرف  شردپ  مسا  هب  ار  نآ  ادّمعتم 
ج2،ص:256  ، نیدلا لامک  همجرت 

نب دّمحم  نیـسحلا  وبا  نم  هارمه  دوب و  هداتـسرف  رفعج  وبا  هک  مدرب  دوخ  اب  رانید  رازه  دش  رهاظ  هناشن  نیا  هک  لاس  نیمه  رد  دیوگ : ( 1)
هب نوچ  میدرک و  هیارک  غالا  سأر  هس  ام  درب و  اههناخ  لـخاد  هب  ار  نیجروخ  نیـسحلا  وبا  دـندوب ، دـینج  نب  قاحـسا  فلخ و  نب  دّـمحم 

یغالا نم  ات  ورب  هلفاق  هارمه  رادرب و  تسا  نآ  رد  اـهرانید  هک  ار  ینیجروخ  متفگ : نیـسحلا  وبا  هب  متفاـین و  یغـالا  مدیـسر  لوطاـق  هّلحم 
نیسحلا وبا  هب  ءاّرماس  رد  ماگنه  بش  مدرک و  هیارک  وا  يارب  یغالا  میایب و  لابند  هب  منک و  هیارک  تسا  درمریپ  هک  دینج  نب  قاحـسا  يارب 

میتشاد هارمه  هچنآ  ءاّرماس  رد  دـشاب ، هتـشاد  همادا  راک  نیا  مراد  تسود  تفگ : وگ ، ساپـس  قیفوت  نیا  رب  ار  ادـخ  متفگ : وا  هب  مدیـسر و 
ماگنه داتـسرف و  ار  نآ  یهایـس  مالغ  هارمه  تشذـگ و  ياهسیک  رد  تفرگ و  لیوحت  نم  روضح  رد  ار  نآ  هیحان  لیکو  میداد و  لـیوحت 

نآ هب  مساـقلا  وبا  دـنداتفا ، شیپ  قاحـسا  نیـسحلا و  وبا  درک و  تولخ  نم  اـب  مساـقلا  وبا  حبـص  ادرف  دروآ و  میارب  یکچوک  هسیک  رـصع 
، هدـب هدروآ  ار  هسیک  نآ  هک  ياهداتـسرف  هب  ار  اهنآ  تفگ : دـهدب و  نم  هب  مهرد  يرادـقم  تفگ : دوب  هدرب  ار  کچوک  هسیک  هک  یمالغ 

ای میوگب  ینخس  هکنآ  زا  شیپ  نیسحلا  وبا  میدمآ  نوریب  ارس  رد  زا  نوچ  متفرگ و  وا  زا  ار  اهنآ 
ج2،ص:257  ، نیدلا لامک  همجرت 

هب ات  دسرب  نم  هب  مهرد  يرادقم  وا  هیحان  زا  مدرک  اّنمت  مدوب  ارس  نآ  رد  وت  هارمه  هک  ماگنه  نآ  ( 1 : ) تفگ مراد  هارمه  يزیچ  هک  دنادب 
ِّبَر ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  تسا  هدرک  ینازرا  وت  هب  ادـخ  هک  ریگب  متفگ : دـش ، نینچ  مدوب  رکـسع  رد  وت  اب  هک  مه  یلّوا  لاس  میوج و  كّربت  اهنآ 

. َنیَِملاْعلا
: دش رداص  نینچ  دشاب و  تیّلح  رد  شدلو  ّما  زا  دمحا  شدنزرف  دنک  اعد  هک  درک  تساوخرد  تشون و  ياهمان  درمشک  نب  دّمحم  دیوگ :

. تسا رقصلا  وبا  وا  هینک  هک  دومرف  مالعا  ترابع  نیا  اب  و  دینادرگ » لالح  وا  يارب  ار  نآ  دنوادخ  يرقص  هب  عجار  »
فارطا هک  میدوب  نت  لهچ  ام  مدوب و  هتسشن  دنه  هاشداپ  دزن  ریمشک  مان  هب  دنه  ياهرهش  زا  یکی  رد  دیوگ : مناغ  يدنه  دیعس  وبا  دیوگ :
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مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هراب  رد  يزور  میدوب ، شناد  ملع و  عجرم  هدـناوخ و  ار  روبز  لـیجنا و  تاروت و  هتـسشن و  وا  تخت 
زا ناوارف  یلام  اب  نم  میوجب ، ار  وا  مور و  نوریب  وا  بلط  رد  نم  هک  میدـش  قفّتم  تسه و  ام  ياـهباتک  رد  وا  ماـن  میتفگ  میدرک و  وگتفگ 

خلب دراو  اجنآ  زا  مدمآ و  لباک  هب  نآ  زا  دعب  دندوبر ، ار  ملاوما  دندرک و  ارم  قیرط  عطق  ناکرت  مدمآ و  نوریب  دنه 
ج2،ص:258  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دوب « 1  » روش یبا  نبا  اجنآ  ریما  مدش و 
هَّللا یّلص  دّمحم  هراب  رد  اهنآ  زا  نم  دروآ و  درگ  نم  اب  هرظانم  يارب  ار  املع  ءاهقف و  وا  متفگ و  زاب  ودب  ار  مدصقم  مدمآ و  وا  دزن  هب  ( 1)

: متفگ تسا ، هتشذگرد  وا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تسام  ربمایپ  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  وا ، دنتفگ : مدرک ، شـسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
: دنتفگ تسیک ؟ وا  هفیلخ 

ام بتک  رد  هک  يربمایپ  نیـشناج  اریز  تسین  ربمایپ  یـصخش  نینچ  متفگ : شیرق ، زا  دـنتفگ : دـیئوگزاب ، میارب  ار  شداژن  متفگ : رکب ، وبا 
ار شندرگ  تسا ، هدش  رفاک  هدمآرد و  كرش  زا  درم  نیا  دنتفگ : ریما  نآ  هب  تسوا . نادنزرف  ردپ  داماد و  ومع و  رـسپ  تسا  هدش  یفّرعم 

. مراذگن ورف  نشور  یلیلد  اب  زج  ار  نآ  مراد و  ینید  نم  متفگ : نزب ،
دنتسه وت  فارطا  ناهیقف  ناملاع و  همه  نیا  تفگ : نک ، هرظانم  درم  نیا  اب  نیـسح  يا  تفگ : دناوخارف و  ار  بیکـسإ  نب  نیـسح  ریما  نآ 

نم اب  نیـسح  دـیوگ : نک ، هرظانم  يو  اب  یمرن  اب  تولخ و  رد  متفگ  هک  هنوگ  نامه  تفگ : دـننک ، هرظانم  يو  اب  ات  هدـب  روتـسد  ناـنآ  هب 
: تفگ مدیسرپ ، يو  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هراب  رد  نم  درک و  تولخ 

ردـپ همطاـف و  شرتخد  رهوش  هک  تسا  بلاـط  یبأ  نب - ّیلع  يو  يومع  رـسپ  وا  نیـشناج  هکنآ  زج  دـناهتفگ  وت  يارب  هک  تسا  ناـنچ  وا 
: متفگ تسا ، نیسح  نسح و  شنادنزرف 

وا مدروآ و  مالسا  متفر و  ریما  نآ  دزن  هَّللا و  لوسر  ادّمحم  ّنأ  هَّللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 
______________________________

«. روبش یبأ  وبا   » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
ج2،ص:259  ، نیدلا لامک  همجرت 

هک میاهتفای  دوخ  بتک  رد  ام  متفگ : ودـب  تخومآ ، نم  هب  ار  یمالـسا  تاروتـسد  ماـکحا و  مه  وا  و  ( 1  ) درپس بیکشا  نب  نیـسح  هب  ارم 
هاگنآ نیسح - وا  زا  دعب  نسح و  تفگ : دوب ؟ هک  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هفیلخ  دوش ، وا  نیشناج  ياهفیلخ  هکنآ  زج  دورن  ایند  زا  ياهفیلخ  چیه 

: تفگ دیسر و  ّیلع  نب  نسح  هب  هکنآ  ات  درمشرب - کیاکی  ار  هّمئا 
. مدمآ نوریب  وا  بلط  رد  زین  نم  ینک و  شسرپ  وا  زا  یشاب و  نسح  نیشناج  بلط  رد  دیاب  نونکا 

تـسا هدوب  رما  نیا  رد  وا  بحاصم  هک  هتـشاد  یقیفر  هک  تفگ  ام  يارب  دش و  دادغب  دراو  ام  اب  وا  دیوگ : ثیدح  يوار  دّمحم  نب  دّـمحم 
. تسا هدرک  كرت  ار  وا  هدماین و  ششوخ  وا  یقالخا  لئاصخ  یضعب  زا  اّما 

هاگان مدرکیم ، هشیدنا  دوخ  دصقم  هراب  رد  مدوب و  هدرک  لسغ  تسا  دادغب  رد  يرهن  هک  ةارص  ای  تارف  رهن  بآ  رد  هک  زور  کی  دیوگ :
هاگان هب  درک و  دراو  یناتـسب  ارـس و  هب  ارم  هکنآ  ات  درب  رگید  ّلـحم  هب  یّلحم  زا  ارم  و  نک ! تباـجا  ار  دوخ  يـالوم  تفگ : دـمآ و  يدرم 

زا نت  لهچ  لاح  زا  تفگ و  ار  ممان  درک و  مالـس  نم  رب  تفگ و  نخـس  نم  اب  يدنه  نابز  هب  دید  ارم  نوچ  تسا و  هتـسشن  میالوم  مدید 
درگرب و ناسارخ  هب  ورم و  ّجح  هب  لاسما  اّما  يورب ، ّجح  هب  مق  ناوراک  اب  لاسما  یهاوخیم  دومرف : سپس  درک ، شسرپ  کیاکی  مناتسود 

، رآ ياج  هب  ّجح  هدنیآ  لاس 
ج2،ص:260  ، نیدلا لامک  همجرت 

يدـید هچنآ  زا  وشم و  دراو  سک  چـیه  هناـخ  هب  دادـغب  رد  نک و  دوـخ  هنیزه  فرـص  ار  نآ  تفگ : داد و  نم  هب  يرز  هسیک  دـیوگ : ( 1)
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. نکم علّطم  ار  یسک 
ّجح هب  هدنیآ  لاس  تشگرب و  ناسارخ  هب  مناغ  دیدرگن و  ام  بیـصن  ّجح  میتشگرب و  هبقع  زا  لاس  نآ  رد  دیوگ : ثیدح - يوار  دّـمحم -

. تشذگرد اجنآ  رد  تشگزاب و  ناسارخ  هب  درک و  ّجح  دشن ، مق  دراو  داتسرف و  ام  يارب  ییایاده  تفر و 
ماما بلط  وجتـسج و  رد  لباک  زا  وا  تفگیم : مدوب - هدـید  يدـنه  دیعـس  وبا  دزن  ار  وا  نم  و  دـنک - تیاور  ّیلباک  زا  ناذاـش  نب  دّـمحم 

. دش يدتهم  دوب و  هتفای  لیجنا  رد  ار  نید  نیا  یتسرد  دمآ و  نوریب 
ار وا  هک  مدوب  دّصرتم  نم  تسا و  هدیسر  یحاون  نیا  هب  وا  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  تفگ : درک و  تیاور  میارب  روباشین  رد  ناذاش  نب  دّمحم 

هدرکیم راهظا  سک  ره  اب  تسا و  هتشاد  تماقا  هنیدم  رد  یتّدم  هدوب و  بلط  رد  هتسویپ  تفگ  منک . شسرپ  وا  رابخا  زا  هدرک و  تاقالم 
هک سک  نآ  تسا  هتفگ  وا  هب  هدرک و  تاقالم  ار  ّیضیرع  دّمحم  نب  ییحی  مان  هب  مشاه  ینب  خیاشم  زا  یکی  هکنآ  ات  تسا  هدناریم  ار  وا 

بآ زیلهد  هب  اجنآ  رد  مدش و  ناور  ءایرص  بناج  هب  نم  دیوگ  تسا ، ءایرص  رد  ییوا  بلط  رد 
ج2،ص:261  ، نیدلا لامک  همجرت 

زیخرب و ناکم  نیا  زا  تفگ  درک و  یتشرد  نم  اب  دنار و  ارم  دمآ و  نوریب  یهایس  مالغ  ( 1 ، ) متسشن یئوّکس  رب  مدمآرد و  ياهدشهدیشاپ 
هتـسشن هناخ  نایم  رد  میالوم  مدـید  مدـش ، لخاد  نم  وش و  لخاد  تفگ : دـمآ و  نوریب  دـش و  هناخ  لخاد  هاگنآ  منکن ، نینچ  متفگ  ورب !

نم یجرخ  متفگ : درک  علّطم  يروما  زا  ارم  درب و  مان  دـننادیمن  لـباک  رد  منادـناخ  زج  یـسک  ار  نآ  هک  یـصوصخم  مسا  اـب  ارم  تسا و 
هچنآ داد و  نم  هب  ياهقفن  دوریم و  تتـسد  زا  تغورد  هطـساو  هب  نآ  هک  نادب  دومرف : دـنهدب ، نم  هب  ياهقفن  دـیئامرفب  تسا  هدـش  مامت 

. متفاین ار  یسک  هناخ  نآ  رد  اّما  متشگرب  اجنآ  هب  رگید  لاس  دنام و  ملاس  دوب  هدومرف  اطعا  نم  هب  هچنآ  اّما  دش  عیاض  دوب  نم  هارمه 

-19

: تفگ دمآ و  نم  دزن  يزور  مدوب ، هدرک  كرت  ار  وا  یتّدم  هک  متشاد  نایلاوم  زا  ینز  نم  دیوگ : ّيرعـشا  قاحـسا  نب  دّمحم  نب  ّیلع  ( 2)
تشون و همان  میارب  هاـم  دـنچ  زا  دـعب  هدرک و  یکیدزن  يو  اـب  زور  نآ  رد  ماهتفگن و  قـالط  متفگ  نک ! هاـگآ  ارم  ياهداد  قـالط  ارم  رگا 

ياهمان دوب  هدرک  ّتیـصو  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماما  يارب  مداماد  هک  ياهناخ  هراب  رد  نینچمه  هراب و  نیا  رد  نم  تسا  رادراب  هک  دش  یعّدـم 
یباوج نینچ  هناخ  هراب  رد  مزادرپب ، طاسقا  هب  ار  نآ  ياهب  مشورفب و  ار  هناخ  هک  دوب  نآ  متساوخرد  متشون ،

ج2،ص:262  ، نیدلا لامک  همجرت 
نخس البق  هک  تشون  میارب  نآ  زا  دعب  زین  نز  نآ  دوخ  درک ، يراددوخ  شلمح  نز و  نآ  رکذ  زا  میداد و  وت  هب  یتساوخرد  هچنآ  دیسر :

. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  تسا  هتشادن  یلصا  لمح  نآ  هتفگ و  یلطاب 

-20

دناوخ میارب  تخاس و  جراخ  ار  ياهمان  هاگنآ  دروآرد ، ياهناریو  هب  درب و  هّیـسابع  هب  ارم  دمآ و  نم  دزن  هب  رفعج  وبا  دـیوگ : ّیلع  وبا  ( 1)
ار هَّللا - دـبع  ّما  ینعی  ینالف - دوب : هدـمآ  نینچ  نآ  رد  تسا و  هداد  خر  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارـس  رد  هک  تسا  یثداوح  همه  حرـش  مدـید 
: تفگ سپس  دش . دهاوخ  عقاو  هک  يرگید  روما  دنیشنب و  ناطلـس  لباقم  رد  دنربب و  دادغب  هب  دنـشک و  نوریب  ارـس  زا  دنریگب و  شیوسیگ 

. دوب ثداوح  نآ  عوقو  زا  شیپ  یتّدم  نیا  درک و  هراپ  ار  همان  نک و  ظفح  ار  اهنآ 

-21

ياهمان ترایز  يارب  نم  نارای  میتفر و  رکـسع  هّلحم  هب  یعمج  اب  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  ردام  تایح  نامز  رد  دیوگ : ورمع  نب  رفعج  ( 2)
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همه دیسر : باوج  دنتشونن ، ار  ممـسا  مهاوخیمن و  هزاجا  نم  هک  دیـسیونن  ارم  مسا  متفگ : نم  دنتفرگ ، هزاجا  کی  کی  يارب  دنتـشون و 
. دوش لخاد  دز  زابرس  هزاجا  زا  هک  مهنآ  دیوش و  لخاد 

ج2،ص:263  ، نیدلا لامک  همجرت 

-22

تالاؤس خساپ  دهنب ، یمان  يو  دازون  يارب  درک  تساوخرد  تشون و  همان  يروما  هراب  رد  دّـمحم  نب  میهاربا  دـیوگ : دـمحا  نب  رفعج  ( 1)
. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  تشذگرد  دنزرف  نآ  دوب و  هتشونن  دازون  هراب  رد  يزیچ  اّما  دیسر  يو 

رد سلجم  نآ  يارجام  حرش  دش و  رداص  ياهمان  اهنآ  زا  یکی  هب  دش و  لدب  ّدر و  ینخـس  ام  ناتـسود  زا  یـضعب  نیب  یـسلجم  رد  دیوگ :
. دوب همان  نآ 
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هدش گنتلد  دناسرب و  وا  هب  ات  دهدب  یـسک  هچ  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماما  بجاو  قوقح  هک  دوب  هشیدنا  رد  يدرم  دیوگ : ّیمـصاع  ( 2)
وا هارمه  دمآ و  ءاّرماس  هب  ّيورـس  دّـمحم  وبا  دـیوگ : هدـب ! زجاح  هب  تسوت  هارمه  هچنآ  تفگیم : وا  هب  هک  دینـش  ار  یفتاه  يادـن  دوب و 

! هدب زجاح  هب  تسوت  هارمه  هک  هچنآ  تسین ، یّکش  ام  ماقم  مئاق  ام و  رد  هک  دش  رداص  يو  يارب  ياهمان  ءادتبا  دوب ، یلاوما 
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هکنآیب تفرگ و  ار  نآ  درم  نآ  میدرب ، دوخ  اب  يزیچ  میتفر و  رکسع  هّلحم  هب  دوخ  ّقثوم  ناردارب  زا  یکی  هارمه  هب  دیوگ : رفعج  وبا  ( 3)
. دش هدینادرگرب  يو  هب  خساپیب  همان  تخاس و  یفخم  نآ  رد  ياهمان  مینادب  ام 

ج2،ص:264  ، نیدلا لامک  همجرت 
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رداص نم  يارب  مالّسلا  هیلع  دّمحم  وبا  زا  هک  یعیقوت  نآ  تفگ : نم  هب  ّیلالب  رهاط  وبا  دیوگ : يدنک  لیعامسا  نب  نیسح  هَّللا  دبع  وبا  ( 1)
: تفگ وا  متفگ و  دعـس  هب  ار  بلطم  نیا  نم  تسوت ، تیب  رد  نم  بناج  زا  ياهعیدو  دـناهدرک  قیلعت  وا  زا  سپ  نیـشناج  هب  ار  نآ  هدـش و 

میارب ار  عیقوت  ظـفل  نیع  مراد  تسود  متفگ : رهاـط  وبا  هب  نم  و  یـسیونب ] میارب  ار  عیقوت  نآ  ظـفل  نیع  ینیبب و  ار  عیقوت  نآ  مراد  تسود 
وبا زا  یعیقوت  دوش و  طقاس  وا  نم و  نایم  طئاسو  ات  روایب  نم  دزن  ار  دعـس  تفگ : وا  مدرک ، ربخ  اب  دوخ  تلأـسم  زا  ار  وا  ینک و  خاسنتـسا 

تشذگرد زا  سپ  زور  هس  درک و  ربخ  اب  دوخ  زا  سپ  نیشناج  زا  ارم  دش و  رداص  میارب  وا  تشذگرد  زا  لبق  لاس  ود  مالّسلا  هیلع  دّمحم 
رب ار  نامدرم  دنرکنم و  ار  ادخ  ءایلوا  قوقح  هک  داب  یناسک  رب  ادخ  تنعل  سپ  دوب ، هداد  ربخ  نآ  زا  ارم  هک  دیسر  متـسد  هب  یعیقوت  زین  وا 

. اریثک هَّلل  دمحلا  دننکیم و  راوس  نانآ  شود 
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دنزرف وا  زا  هک  مدرک  طرـش  وا  اب  مدرک و  لـالح  دوخ  يارب  ار  يزینک  داتـسرف : ار  لـئاسم  نیا  تشون و  ياهماـن  نادـمح  نب  رفعج  و  ( 2)
نم هنوگچ و  متفگ : مراد ، راب  تفگ : تشذگ  یتّدم  نوچ  منکن  مازلا  دوخ  لزنم  رد  تنوکس  هب  ار  وا  مهاوخن و 

ج2،ص:265  ، نیدلا لامک  همجرت 

2 دلج نیدلا  لامک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


مدرکن راکنا  ار  وا  نم  دوب و  هدروآ  ایند  هب  يرسپ  متشگزاب و  مدرک و  ترفاسم  سپس  ( 1 ، ) مشاب هدش  دنزرف  راتساوخ  وت  زا  هک  مرادن  دای 
تاریخ مدـالوا  ریاـس  هثرو و  هب  ار  نآ  دـیآ  مغارـس  هب  نز  نیا  هکنآ  زا  شیپ  هک  مراد  ياهعرزم  نم  مدرکن و  عـطق  ار  وا  هقفن  ترجا و  و 
مدقتم فقو  هب  ار  وا  نم  تسا و  هدروآ  ار  دنزرف  نیا  نز  نیا  نونکا  دشاب ، مدوخ  اب  نآ  ندرک  دایز  مک و  ماهدنز  ات  مدرک  طرـش  مدرک و 
هعرزم نیا  عومجم  زا  دش  ریبک  نوچ  دـنهدب و  ار  وا  جرخ  تسا  ریغـص  ات  دـسر  ارف  گرم  رگا  هک  ماهدرک  ّتیـصو  مدرکن و  قحلم  دـّبؤم 

امـش يأر  نونکا  دشابن  فقو  نیا  رد  یّقح  شنادنزرف  وا و  يارب  رگید  دنداد  وا  هب  ار  غلبم  نیا  هکنآ  زا  سپ  دنهدب و  وا  هب  رانید  تسیود 
. میاعد سمتلم  ترخآ  ایند و  ریخ  تیفاع و  يارب  منکیم و  لاثتما  مراتساوخ و  دوخ  داشرا  يارب  دنزرف  نیا  هراب  رد  هَّللا - كّزعا  ار -

طرش زینک  اب  طرش  نیا  هَّللا ! ناحبس  دهاوخن ، دنزرف  وا  زا  هک  هدرک  طرش  يو  اب  هتخاس و  لالح  دوخ  رب  ار  زینک  نآ  هک  يدرم  نآ : خساپ 
نیا تسا ، یلاعت  يادخ  اب 

ج2،ص:266  ، نیدلا لامک  همجرت 
نیا تسا ، هدش  رتسبمه  يو  اب  تقو  هچ  هک  دنادن  دـنک و  ّکش  هک  یتروص  رد  و  ( 1  ) دوب ناما  رد  ناوتیمن  شندوب  زا  هک  تسا  یطرش 

. دش دهاوخن  دنزرف  زا  تءارب  بجوم  ّکش 
نیـسحلا وبا  تسا ، هداد  ماجنا  هتـسناد  حالـص  هچ  ره  تسوا و  لام  لام  سپ  فقو ، زا  دـنزرف  نتخاس  نوریب  رانید و  تسیود  نداد  اـّما  و 

. تسا هدش  ّدلوتم  باسح  نآ  قباطم  دنزرف  تسا و  هدرک  باسح  ار  دنزرف  ّدلوت  زا  لبق  نامز  دیوگ :
ار عیقوت  نیا  دیـسر و  يدوب  هداتـسرف  هک  همان  نآ  وت و  همان  درادب ! یقاب  ار  وت  ادخ  تسا : هدمآ  ینادمه  نیـسحلا  وبا  هخـسن  رد  دـیوگ : و 

. تسا هدرک  تیاور  يرایس  زا  میهاربا  نب  یلع  نب  نسح 
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کی داتـشه و  ای  داتـشه  لاس  رد  وا  دمآ : باوج  درک ، ینفک  تساوخرد  تشون و  ياهمان  هنع  هَّللا  یـضر  ّيرمیـص  دّمحم  نب  ّیلع  و  ( 2)
. داتسرف نفک  شیارب  نآ ، زا  شیپ  هام  کی  تشذگرد و  دوب  هدومرف  نّیعم  هک  یتقو  نامه  رد  وا  و  دش . دهاوخ  دنمزاین  نادب 
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رهاوخ داوج و  ماما  رتخد  « 1  » همیکح رب  هنیدم  رد  دیوگ : میهاربا  نب  دمحا  ( 3)
______________________________

«. ۀجیدخ  » اهضعب یف  و  ۀمیلح »  » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
ج2،ص:267  ، نیدلا لامک  همجرت 

ار ماما  مدیسرپ  شنید  زا  متفگ و  نخـس  يو  اب  هدرپ  تشپ  زا  مدش و  دراو  « 1  » ود تصش و  تسیود و  لاس  رد  مالّـسلا  امهیلع  يداه  ماما 
ربخ هکنآ  ای  ياهدرک و  هدهاشم  ار  وا  ایآ  موش ! امـش  يادـف  متفگ : تخاس ، يراج  نابز  رب  ار  يو  مان  نسحلا و  نب  نالف  تفگ : درب و  مان 

: تفگ تساجک ؟ دولوم  نآ  متفگ : دوب ، هتشون  شردام  يارب  ار  نآ  ماهدینش و  مالّسلا  هیلع  دّمحم  وبا  زا  ار  وا  ربخ  تفگ : ياهدینش ؟ ار  وا 
منک ادتقا  یسک  هب  ایآ  متفگ : مالّسلا ، هیلع  دّمحم  وبا  ردام  وا  هّدج  هب  تفگ : دنک ؟ هعجارم  یسک  هچ  هب  هعیـش  سپ  متفگ : تسا ، روتـسم 

شرهاوخ هب  رهاظ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  اریز  تسا  هدرک  ءادتقا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیسح  هب  تفگ : تسا ؟ هدرک  ّتیصو  ینز  هب  هک 
. دشیم هداد  تبسن  بنیز  هب  شناج  ظفح  رطاخب  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  تاروتسد  درک و  ّتیصو  بنیز 

شتایح نارود  رد  شثاریم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  نادنزرف  زا  نیمهن  هک  تسا  هدشن  تیاور  امـش  يارب  ایآ  دیرابخا  لها  امـش  تفگ : سپس 
؟ دوشیم میسقت 
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هب دوب  ماما  فقو  هک  ار  یلاوما  نم  دیوگ : هنع  هَّللا  یضر  دوسا  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  ( 1)
______________________________

مقرلا 37. تحت  بابلا  اذه  یف  يرخالا  ۀیاورلا  یف  امک  نتملا  یف  ام  حیحصلا  و  نینامث » نینثا و   » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
ج2،ص:268  ، نیدلا لامک  همجرت 

لاس هس  ود  ایوگ  هک  شتایح  رخاوا  رد  زور  کی  تفرگیم  لـیوحت  نم  زا  ار  اـهنآ  وا  مدربیم و  ّيرمع  ناـمثع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  دزن 
ضبق هبلاـطم  وا  زا  منک و  میلـست  هنع  هَّللا  یـضر  یحور  مساـقلا  وبا  هب  ار  اـهنآ  داد  روتـسد  مدرب  وا  دزن  هب  ار  یلاوما  دوـب  شگرم  زا  شیپ 

هب دسرب  مساقلا  وبا  تسد  هب  هک  هچ  ره  تفگ : منکن و  يو  زا  ضبق  هبلاطم  داد  روتسد  وا  درک و  تیاکـش  يرمع  رفعج  وبا  هب  مدرکیم و 
267 ص :  نیدلا ج2 268 29 ..... -  لامک  همجرت  دیوگ : تسا ، هدیسر  نم  تسد 

. مدرکیمن يو  زا  ضبق  هبلاطم  مدربیم و  وا  دزن  هب  ار  لاوما  نآ  زا  د 
اهنآ ضبق  زا  تسا و  هدوب  هاـگآ  لاوما  نآ  غلبم  هب  وا  هک  تسا  نیا  دراد  دوـجو  ثیدـح  نیا  رد  هک  یتلـالد  دـیوگ : باـتک  نیا  فّنـصم 

. دریذپیمن تروص  یلاعت  يادخ  قیفوت  هب  زج  نآ  تسا و  هدوب  زاینیب 
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زا نآ  هراـب  رد  نم  دوب ، هتخادـنا  هتخت  ار  نآ  يور  دوب و  هدرک  رفح  يربـق  دوخ  يارب  ّيرمع  رفعج  وبا  دـیوگ : دوسا  ّیلع  نب  دّـمحم  ( 1)
دعب مشاب و  گرم  هدامآ  هک  دناهداد  روتسد  نم  هب  تفگ : مدیسرپ ، زین  نآ  زا  دعب  دریمیم ، یببـس  هب  سک  ره  تفگ : مدرک ، شـسرپ  يو 

. تشذگرد هام  ود  زا 
ج2،ص:269  ، نیدلا لامک  همجرت 
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: تفگ داد و  نم  هب  ياهماج  ینز  اهلاس  زا  یلاس  دیوگ : دوسا  ّیلع  نب  دّمحم  ( 1)
یّمق ساّبع  نب  دّمحم  هب  ار  اهنآ  داد  روتسد  مدیسر  دادغب  هب  نوچ  مدرب و  وا  دزن  يرایسب  ياههماج  هارمه  هب  ار  نآ  ربب ، يرمع  دزن  ار  نآ 
هماج تفگ : داتسرف و  سک  نم  دزن  هب  يرمع  نآ  زا  دعب  مدرک ، میلـست  يو  هب  نز  نآ  هماج  زج  هب  ار  اههماج  همه  زین  نم  و  منک ، میلـست 
هاگنآ متفاین ، ار  نآ  اّما  مدمآرب  نآ  يوجتـسج  رد  دوب و  هداد  نم  هب  ياهماج  ینز  هک  دمآ  مدای  هب  نآ  زا  دعب  و  هدب ! يو  هب  زین  ار  نز  نآ 
دوـجو دوـب  نم  دزن  هک  ییاـههماج  زا  یتروـص  هنع  هَّللا  یـضر  يرمع  دزن  تفاـی و  یهاوـخ  ار  نآ  يدوز  هب  هک  روـخم  مغ  تفگ : نم  هب 

. تشادن
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یضر يرمع  نامثع  نب  دّمحم  تشذگرد  زا  سپ  هنع  هَّللا  یضر  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  ّیلع  دیوگ : دوسا  ّیلع  نب  دّمحم  و  ( 2)
هک دـهاوخب  یلاعت  يادـخ  زا  مالّـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ام  يـالوم  اـت  مهاوخب  یحور  مساـقلا  وبا  زا  اـت  درک  تساوخرد  نم  زا  هنع  هَّللا 

ماما هک  داد  ربخ  نم  هب  زور  هس  زا  سپ  درک و  رابخإ  ار  نآ  زین  وا  مدرک و  تساوخرد  وا  زا  دیوگ : دیامرف . ینازرا  يو  هب  يروکذ  دـنزرف 
هب دنوادخ  هک  دش  دهاوخ  ّدلوتم  يو  يارب  یکرابم  دنزرف  يدوز  هب  تسا و  هدومرف  اعد  نیسحلا  نب  یلع  يارب  مالّسلا  هیلع 
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ج2،ص:270  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دوب دهاوخ  يدالوا  زین  وا  زا  دعب  دناسر و  دوس  يو  هطساو 

ینازرا نم  هب  يروکذ  دنزرف  دهاوخب  یلاعت  يادخ  زا  هک  مدرک  تساوخرد  زین  دوخ  يارب  نم  دیوگ : دوسا  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  ( 1)
: تفگ دومرفن و  تباجا  دیامرف و 

ّدلوتم يرگید  دالوا  زین  وا  زا  دعب  دش و  ّدلوتم  باتک ) نیا  فّنـصم   ) ّیلع نب  دّمحم  نیـسحلا  نب  ّیلع  يارب  دیوگ : تسین . نآ  يارب  یهار 
. دشن ّدلوتم  يدنزرف  نم  يارب  اّما  دندش 

نب دّمحم  نامخیـش  سرد  هب  هک  دیدیم  ارم  دوسا  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  تاقوا  زا  يرایـسب  دیوگ : هنع  هَّللا  یـضر  باتک  نیا  فّنـصم 
قایتشا نیا  تفگیم : نم  هب  و  متـشاد - نآ  ظفح  یملع و  بتک  رد  یناوارف  قایتشا  و  متفریم - هنع  هَّللا  یـضر  دیلو  نب  دـمحا  نب  نسح 

! ياهدشّدلوتم مالّسلا  هیلع  ماما  ياعد  هب  وت  هک  تسین  بیجع  وت  زا  ملع  بلط  رد 
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دّمحم نب  ّیلع  نسحلا  وـبا  خیـش  مدـمآرد و  مهنع - هَّللا  یـضر  خـیاشم - رـضحم  هب  دادـغب  رد  دـیوگ : دـّلخم  نب  میهاربا  نـب  دـمحا  ( 2)
: دیوگ دنک . تمحر  ار  یّمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  دنوادخ  تفگ : نم  هب  ءادتبا  هحور - هَّللا  سدق  ّيرمس -

ج2،ص:271  ، نیدلا لامک  همجرت 
رد نآ  زا  دعب  زین  يرمس  نیسحلا  وبا  و  تسا ، هتـشذگرد  زور  نامه  رد  يو  هک  دمآ  ربخ  نآ  زا  دعب  و  دنتـشون ، ار  زور  نآ  خیرات  خیاشم 

. تشذگرد تشه  تسیب و  دصیس و  لاس  نابعش  همین 
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وا زا  مدوب و  هتسشن  شرس  يالاب  هنع  هَّللا  یـضر  يرمع  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  راضتحا  لاح  رد  دیوگ : لیّتم  نب  دّمحم  نب  رفعج  ( 1)
: تفگ درک و  تافتلا  نم  هب  هاگنآ  دوب  هتسشن  شیاپ  نیئاپ  حور  نب  نیسح  متفگیم و  نخس  يو  اب  مدرکیم و  لاؤس 

متفرگ و ار  مساقلا  وبا  تسد  متساخرب و  وا  رس  يالاب  زا  نم  دیوگ : منک . ّتیصو  حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا  هب  هک  دناهداد  روتـسد  نم  هب 
. مدمآ يو  ياپ  نیئاپ  هب  دوخ  مدیناشن و  دوخ  ناکم  رد 
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هارمه رانید  دصیـس  دوب و  یبآ  لیدـبع  نب  دّـمحم  رـسمه  بنیز و  شمان  هک  هبآ »  » لها زا  دوب  ینز  دـیوگ : لیّتم  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  ( 2)
حور نب  مساقلا  وبا  میلـست  دوخ  تسد  هب  ار  لاـم  نیا  هک  مراد  تسود  تفگ : دـمآ و  لـیّتم  نب  دّـمحم  نبا  رفعج  میومع  دزن  هب  تشاد و 

، منک همجرت  ار  شراتفگ  ات  داتسرف  يو  هارمه  ارم  میومع  منک ،
ج2،ص:272  ، نیدلا لامک  همجرت 

نوچ اذباوک ، اذبوخ ، انوچ ، بنیز ! تفگ : درک و  هملاکم  نز  نآ  اب  یبآ  حیصف  نابز  هب  يو  میدمآرد  هنع  هَّللا  یـضر  مساقلا  وبا  رب  نوچ 
میلست ار  لام  دش  زاینیب  همجرت  زا  نز  نآ  دیوگ : دنروطچ ؟ تنارتخد  يدرکیم ؟ هچ  تسا ؟ روطچ  تلاح  تسا : نیا  شیانعم  هک  هتسا ؟

. تشگزاب درک و 
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کی هار و  هار  هچراپ  هکت  دنچ  دناوخارف و  ارم  يرمع  هب  فورعم  ناّمـس  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  دیوگ : لیّتم  نب  دّمحم  نب  رفعج  ( 1)
نیلّوا هب  مداد  وت  هب  هک  ار  اهنیا  يورب و  طساو  هب  دوخ  نونکا  مه  هک  تسا  مزـال  تفگ : داد و  نم  هب  دوب  نآ  رد  مهرد  دـنچ  هک  ياهسیک 

ملد رد  ینارگ  هودنا  تیرومأم  نیا  زا  دیوگ : دیآ ، وت  لابقتسا  هب  طساو  ّطش  هب  نتفر  يارب  بکرم  رب  ندش  راوس  زا  سپ  هک  یهدب  یسک 
؟ دنتسرفیم یتیرومأم  نینچ  هب  شزرا  مک  يالاک  نیا  اب  ار  ینم  لثم  ایآ  متفگ  دوخ  اب  تسشن و 

لیکو ّینالدیص  ةاطق  نب  دّمحم  نب  نسح  مدیسرپ : درک  رادید  ارم  هک  يدرم  نیلّوا  زا  مدش و  راوس  بکرم  رب  مدمآرد و  طساو  هب  دیوگ :
؟ تساجک طساو  رد  فقو 

ج2،ص:273  ، نیدلا لامک  همجرت 
زین نم  درک و  مالس  نم  رب  تخانـشیم ، مان  هب  ارم  دیوگ : متـسه ، لیّتم  نب  دّمحم  نب  رفعج  نم  متفگ : یتسیک ؟ وت  میومه  نم  تفگ : ( 1)
امش هب  ات  تسا  هداد  ار  هسیک  نیا  هچراپ و  هکت  دنچ  نیا  دناسریم و  مالـس  ّيرمع  رفعج  وبا  متفگ : میدرک ، هقناعم  مدرک و  مالـس  يو  رب 

ار نادهماج  ماهدمآ  نوریب  وا  نفک  ندرک  مهارف  يارب  نم  تسا و  هتشذگرد  « 1  » يرئاح هَّللا  دبع  نب  دّمحم  هَّلل ، دمحلا  تفگ : منک  میلست 
، دوب هسیک  نآ  رد  مه  راّفح  لاّمح و  ترجا  دوب و  دوجوم  روفاـک  نفک و  لـیبق  زا  زاـین  دروم  مزاول  نآ  رد  هک  میدـید  هاـگان  هب  دوشگ و 

. متشگرب میدرک و  عییشت  ار  شتوبات  دیوگ 
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نآ رد  هک  حاّرج  نب  یـسیع  نب  ّیلع  دزن  دمآ و  دادـغب  هب  تشه  دون و  تسیود و  لاس  رد  ّیقیقع  ّیلع  نب  دـمحا  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  ( 2)
میهاوخب رگا  دـنناوارف و  رهـش  نیا  رد  وـت  نادـناخ  تفگ : یـسیع  نب  ّیلع  درک ، یتـساوخرد  تفر و  دوـب  وا  كـالما  روـما  رد  ریزو  زور 

تـسد هب  متجاـح  ياـضق  هک  منکیم  تساوـخرد  یـسک  زا  نم  تفگ : ّیقیقع  دیـشک ، دـهاوخ  ازارد  هب  میروآرب  ار  اـهنآ  ياهتـساوخرد 
نوریب دیوگ : دمآ ، نوریب  كانمشخ  یلاعت و  يادخ  تفگ : ّیقیقع  تسیک ؟ وا  تفگ : یسیع  نب  ّیلع  تسوا ،

______________________________

«. يرماعلا  » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
ج2،ص:274  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا یتبیصم  ره  هدننکناربج  کلاه و  ره  شخب  تیلست  دنوادخ  متفگیم : دوخ  اب  و  ( 1  ) مدمآ
دص اب  داد و  شرازگ  وا  هب  ارم  لاح  تفر و  وا  مدرب ، تیاکش  ودب  دمآ و  مدزن  هب  حور  نب  نیسح  بناج  زا  ياهداتسرف  متشگزاب و  دیوگ :

مغ و هاگ  ره  دیوگیم : دناسریم و  مالـس  وت  هب  تیالوم  تفگ : دـمآ و  زاب  نفک  هّکت  دـنچ  طونح و  يرادـقم  لامتـسد و  کی  مهرد و 
نفک طونح و  اهمهرد و  نیا  تسا و  مالّسلا  هیلع  تیالوم  لامتسد  نآ  هک  شکب  تتروص  يور  هب  ار  لامتسد  نیا  دمآ  تغارـس  هب  هودنا 
تسا هتشذگرد  لیعامسا  نب  دّمحم  نآ  زا  شیپ  زور  هد  ییآرد  رـصم  هب  نوچ  دزاسیم و  فرطرب  بش  نیا  رد  ار  وت  تجاح  هک  ریگب  ار 

. تسوت زاهج  طونح  نفک و  نیا  درم و  یهاوخ  وت  زین  وا  زا  سپ  و 
دوخ مالغ  هب  دندز ، رد  هک  مدوب  دوخ  ياهراک  لوغشم  دوخ  يارس  رد  نم  تشگرب و  هداتسرف  نآ  مدرک و  ظفح  متفرگ و  ار  اهنآ  دیوگ :

: تفگ وا  دروآ و  نم  دزن  ار  وا  تسا و  ریزو  يومع  رـسپ  بتاـک  دّـمحم  نب  دـیمح  مـالغ  تفگ : ریخ  تسیک ؟ نیبـب  ریخ ! يا  متفگ : ریخ 
وش راوس  دیوگیم : دیمح  میالوم  تسا و  هدرک  بلط  ار  وت  ریزو 

ج2،ص:275  ، نیدلا لامک  همجرت 
تفرگ ارم  تسد  دید  ارم  نوچ  تسا  نم  رظتنم  هتـسشن و  دیمح  مدید  مدمآ و  نیزاّزر  نابایخ  هب  مدش و  راوس  دیوگ : ( 1 ، ) يآ نم  دزن  و 

اب ییاههمان  دومن و  یهاوخ  رذع  نم  زا  درک و  هدروآرب  ار  وت  تجاح  دنوادخ  خیـش ! يا  تفگ : ریزو  میتفر ، ریزو  دزن  هب  میدش و  راوس  و 
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. مدش جراخ  متفرگ و  ار  اهنآ  دیوگ : داد ، نم  هب  دوب  هدرک  هدامآ  البق  هک  ءاضما  رهم و 
طونح نآ  هک  تفگ  میارب  نیبیـصن  رد  هَّللا  همحر  یقیقع  دـمحا  نب  ّیلع  ار  ثیدـح  نیا  دـیوگ : ییحی ] نب   ] دّـمحم نب  نسح  دّـمحم  وبا 

نآ کـلام  نم  هک  تفگ  هنع  هَّللا  یـضر  حور  نب  نیـسح  دـنداد و  ار  مگرم  ربخ  دـش و  لامعتـسا  دربن - ار  وا  ماـن  و  ینـالف - ماهّمع  يارب 
نآ نم ! ياـقآ  يا  متفگ : مداد و  هسوب  ار  شمـشچ  رـس و  متـساخرب و  هاـگنآ  دناهتـشون ، میارب  ماهتـساوخ  هک  ار  يزیچ  موشیم و  هعرزم 

دوب و هدـش  هتفاب  نمی  رد  هک  دوب  رادهیـشاح  يدرب  اهنآ  نایم  رد  دروآ و  ار  اهنفک  دـیوگ : هدـب ! ناشن  نم  هب  ار  اهمهرد  اهنفک و  طونح و 
ددـع و هب  مدرمـش  ار  اهنآ  دروآ و  نوریب  ار  اهمهرد  تشاد و  رارق  هتـسبرس  ياهسیک  رد  طونح  همامع و  کی  و  « 2  » يورم نفک  هکت  هس 

مهرد دص  نزو 
______________________________

«. يزورم  » اهضعب یف  و  يورف »  » خسنلا ضعب  یف  ( 2)
ج2،ص:276  ، نیدلا لامک  همجرت 

لام زا  تسا ؟ نکمم  يرما  نینچ  هنوگچ  تفگ : مزاسب ، يرتشگنا  نآ  زا  ات  شخبب  نم  هب  ار  اـهنآ  زا  یکی  نم ! ياـقآ  يا  متفگ : ( 1 ، ) دوب
ار نآ  داد ، نم  هب  یمهرد  مداد ، هسوب  ار  شمشچ  رس و  مدرک و  رارـصا  مهاوخیم و  نیمه  زا  متفگ : مهدیم ، وت  هب  یهاوخ  هچ  ره  دوخ 

لیبنز نآ  نورد  ار  لامتـسد  نآ  مدوشگ و  متـشاد  دوخ  اب  هک  یلیبنز  متـشگرب  هناخ  هب  نوچ  متـشاذگ و  مبیج  رد  مدـیچیپ و  لامتـسد  رد 
رد سپـس  تشذـگ  يزور  دـنچ  مداد ، رارق  نآ  يـالاب  ار  دوخ  ياـهرتفد  اـهباتک و  دوـب و  نآ  رد  هدـیچیپ  لامتـسد  هب  مهرد  نآ  مداـهن و 

تفرگ ارف  ارم  ساوسو  دننامب  يزیچ  تسین و  نآ  نایم  رد  يزیچ  اّما  تسا  هتسب  هنوگ  نامه  هسیک  نآ  مدید  مدمآرب  مهرد  نآ  يوجتسج 
ياقآ يا  متفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  تفگ : درب ، وا  دزن  هب  ارم  مورب ، خیـش  دزن  هب  مهاوخیم  متفگ : ریخ  شمالغ  هب  متفر و  یقیقع  هناخ  هب  و 

نزو دادـعت و  ظاحل  هب  هک  دروآ  نوریب  ار  اهمهرد  دـیروایب و  ار  ملیبنز  تفگ  تسا ، هدـش  مگ  دـیدومرف  اطع  نم  هب  هک  یمهرد  نآ  نم !
. تفریذپن دهدب و  نم  هب  ار  نآ  مدرک  تساوخرد  راب  رگید  موش  نامگدب  وا  هب  ات  دوبن  نم  هارمه  سک  چیه  دوب  ددع  دص  کی 

ناـج هب  ناـج  زین  نآ  زا  دـعب  تشذـگرد و  لیعامـسا  نب  دّـمحم  نآ  زا  شیپ  زور  هد  تفرگ و  ار  هعرزم  نآ  تفر و  رـصم  هـب  يو  سپس 
نآ رد  درک و  میلست  نیرفآ 

ج2،ص:277  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دش نفک  دندوب  هداد  وا  هب  هک  ییاهنفک 
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مدش و دراو  ود  تصش و  تسیود و  لاس  رد  مالّسلا  امهیلع  يداه  ماما  رهاوخ  داوج و  ماما  رتخد  همیکح  رب  دیوگ : میهاربا  نب  دمحا  ( 1)
: تفگ سپس  درب ، دنادیم  ماما  هک  ار  یناسک  مان  مدیسرپ ، شنید  زا  مدرک و  تبحص  يو  اب  هدرپ  تشپ  زا 

تـسا ربخ  تفگ : دیاهدینـش ؟ ار  وا  ربخ  هکنآ  ای  دیاهدرک  هدهاشم  ار  وا  ایآ  موش  تیادف  متفگ : درب ، ار  شمان  ّیلع و  نب  نسحلا  نب  ۀّجح 
یسک هچ  هب  هعیـش  سپ  متفگ : تسا ، روتـسم  تفگ : تساجک ؟ دنزرف  نآ  متفگ : تسا . هدرک  رابخا  شردام  هب  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  و 

هب تفگ  تسا ؟ هدرک  ّتیـصو  ینز  هب  هک  منک  ءادتقا  یـسک  هب  ایآ  متفگ : مالّـسلا ، هیلع  دّمحم  وبا  ردام  شاهّدج  هب  تفگ : دـنک ؟ عوجر 
مالّـسلا هیلع  ّیلع  رتخد  بنیز  شرهاوخ  هب  ارهاظ  مالّـسلا  اـمهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  اریز  تسا  هدرک  ادـتقا  مالّـسلا  اـمهیلع  ّیلع  نب  نیـسح 

، دشیم هداد  تبسن  بنیز  هب  دنامب  روتسم  وا  هکنآ  رطاخ  هب  دشیم  رداص  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  زا  هک  یملع  ره  درک و  تیـصو 
شتایح نامز  رد  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  دنزرف  نیمهن  ثاریم  هک  دناهدرکن  تیاور  امش  يارب  ایآ  دیرابخا ، لها  امـش  تفگ : سپس 

میسقت
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ج2،ص:278  ، نیدلا لامک  همجرت 
؟ دوشیم
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یـسیع نب  یلع  اهنآ  نایم  رد  هک  مدوب  هحور - هَّللا  سدق  حور - نب  نیـسح  مساقلا  وبا  خیـش  دزن  یعمج  اب  دـیوگ : میهاربا  نب  دّـمحم  ( 1)
امهیلع ّیلع  نب  نیسح  ایآ  تفگ : سرپب ، یهاوخیم  هچ  ره  تفگ : منک ، یشسرپ  امـش  زا  مهاوخیم  تفگ : دمآ و  وا  دزن  يدرم  دوب ، مه 

شنمشد یلاعت  يادخ  هک  تساور  ایآ  دیسرپ : يرآ ، تفگ : دوب ؟ ادخ  نمشد  وا  لتاق  ایآ  دیسرپ : يرآ ، تفگ : دوب ؟ ادخ  تسود  مالّسلا 
اب یلاعت  يادخ  هک  نادب  مهفب ، میوگیم  وت  هب  هچنآ  تفگ : هحور - هَّللا  سّدق  حور - نب  نیسح  مساقلا  وبا  دزاس ؟ ّطلـسم  شتـسود  رب  ار 
رب ناشدوخ  فنص  سنج و  زا  ینالوسر  یلاعت  يادخ  یلو  دیوگیمن ، نخس  اهنآ  اب  ههفاشم  اب  دنکیمن و  باطخ  ینایع  هدهاشم  اب  مدرم 

ار ناشمالک  دندیمریم و  نانآ  زا  درکیم  ثوعبم  ناشتروص  فنص و  ریغ  زا  ینالوسر  رگا  دنرشب و  اهنآ  دننامب  هک  دنکیم  ثوعبم  اهنآ 
يرشب امـش  دنتفگ : دنتفریم ، هار  اهرازاب  رد  دندروخیم و  ماعط  دندوب  اهنآ  سنج  زا  دندمآ و  اهنآ  دزن  هب  ناربمایپ  نوچ  دنتفریذپیمن و 

میریذپیمن ار  امش  مالک  دیتسه و  ام  لثم  هب 
ج2،ص:279  ، نیدلا لامک  همجرت 

دناهداد صاصتخا  يراک  هب  ار  امـش  هک  تسناد  میهاوخ  هاگنآ  میـشاب  زجاع  نآ  لثم  ندروآ  زا  اـم  هک  دـیروایب  ياهزجعم  هکنآ  رگم  ( 1)
اهنآ زا  یکی  دـندوب ، ناوتان  نآ  ماجنا  زا  قیالخ  هک  داد  رارق  یتازجعم  اهنآ  يارب  یلاعت  يادـخ  هاـگنآ  میتسین ، اـناوت  نآ  ماـجنا  رب  اـم  هک 
شتآ دندنکفا و  شتآ  رد  ار  يرگید  دندش و  قرغ  نادّرمتم  نایغاط و  عیمج  دروآ و  نافوط  هناهب  رذع و  نتخاس  فرطرب  راذنا و  زا  سپ 

زا تفاکش و  ار  ایرد  يرگید  تخاس و  يراج  ریش  شناتسپ  زا  دروآ و  نوریب  هقان  تخـس  گنـس  زا  يرگید  دش و  تمالـس  درـس و  وا  رب 
داد و افـش  ار  سیپ  روک و  يرگید  دـیعلب و  ار  اهنآ  رحـس  هک  داد  رارق  ییاهدژا  ار  وا  کشخ  ياصع  تخاـس و  يراـج  اههمـشچ  گـنس 

ّقـش يرگید  يارب  دننکیم و  هریخذ  هچ  دـنروخیم و  هچ  ناشیاههناخ  رد  هک  داد  ربخ  مدرم  هب  درک و  هدـنز  دـنوادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم 
. دنتفگ نخس  يو  اب  کلذ  ریغ  گرگ و  رتش و  لثم  ینایاپراهچ  دش و  رمقلا 

نیا اب  ار  ناربمایپ  یلاعت  يادخ  دنهد  ماجنا  ناشیا  دننام  يراک  دنتسناوتن  دندش و  زجاع  نانآ  راک  رد  مدرم  دندرک و  ار  اهراک  نیا  نوچ  و 
ینامز رهاق و  ینامز  بولغم و  یهاگ  بلاغ و  یهاگ  تمکح  رس  زا  فطل و  يور  زا  تازجعم  تردق و 

ج2،ص:280  ، نیدلا لامک  همجرت 
ياج هب  ار  نانآ  مدرم  تخاسیمن  راوخ  ـالتبم و  دادیم و  رارق  رهاـق  بلاـغ و  لاوحا  عیمج  رد  ار  ناـنآ  رگا  و  ( 1 ، ) تخاس روهقم  رگید 
نیا رد  ار  نانآ  لاوحا  یلاعت  يادخ  یلو  دشیمن  هتخانـش  ناحتما  تنحم و  الب و  ربارب  رد  ناشربص  تلیـضف  دندیتسرپیم و  یلاعت  يادخ 

ناشلاوحا عیمج  رد  رکاش و  نمـشد  رب  يزوریپ  تیفاع و  ماگنه  هب  رباص و  بوشآ  تنحم و  لاح  رد  ات  داد  رارق  نیریاس  لاوحا  دننام  هراب 
ار وا  تساـهنآ و  ّربدـم  قلاـخ و  هک  دـنراد  ییادـخ  زین  ناربماـیپ  دـننادب  ناگدـنب  اـت  درک  نینچ  ّربکتم و  زارفندرگ و  هن  دنـشاب ، عضاوتم 

ياعّدا اهنآ  يارب  درذگرد و  ّدح  زا  اهنآ  هراب  رد  هک  یـسک  رب  ددرگ  مامت  تباث و  ادخ  تّجح  دنیامن و  تعاطا  وا  نالوسر  زا  دنتـسرپب و 
ییْحَی َو  ٍۀَـنَِّیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  ددرگ . ءایبنا  نالوسر و  تاروتـسد  میلاعت و  رکنم  دزرو و  نایـصع  تفلاخم و  دانع و  ای  دـنک  تیبوبر 

. ٍۀَنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم 
دوـخ اـب  متـشگزاب و  هحور - هَّللا  سّدـق  حور - نب  مساـقلا  وـبا  خیـش  دزن  هب  ادرف  دـیوگ : هنع  هَّللا  یـضر  قاحـسا  نب  مـیهاربا  نـب  دّـمحم 

- نب دّمحم  يا  تفگ : درک و  مالک  هب  ءادتبا  خیـش  دوب ؟ دوخ  شیپ  زا  تفگیم  ام  يارب  هتـشذگ  زور  هک  هچنآ  يرادنپیم  ایآ  متفگیم :
رد ارم  نافوط  ای  دنیابرب و  ارم  ناگدنرپ  متفا و  ورف  نیمز  رب  نامسآ  زا  رگا  میهاربا !
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ج2،ص:281  ، نیدلا لامک  همجرت 
ذوخأم نم  راتفگ  هکلب  میوگ ، ینخـس  دوخ  بناج  زا  ای  دوخ  يأر  هب  یلاعت  يادخ  نید  رد  ات  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  دـنکفا  یقیمع  هّرد 

. تسا هیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  تّجح  زا  عومسم  لصا و  زا 
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نادـب مدرک و  نزو  مهرد  تسیب  دوخ  لاوما  زا  دوب و  هدـمآ  مهارف  نم  دزن  مک  مهرد  تسیب  مهرد  دـصناپ  دـیوگ : ناذاش  نب  دّـمحم  ( 1)
هک یمهرد  دصناپ  هک  دمآ  خساپ  متفگن  يزیچ  مهرد  تسیب  نآ  هراب  رد  مدرک و  میلـست  هنع  هَّللا  یـضر  يدـسا  نیـسحلا  وبا  هب  مدوزفا و 

. دیسر دوب  وت  نآ  زا  نآ  مهرد  تسیب 
ینالف زا  نآ  رادقم  نیا  هک  دیسر  رادقم  نالف  دمآ : خساپ  تسیک ، نآ  زا  هک  متشونن  مداتـسرف و  یلام  نآ  زا  دعب  دیوگ : ناذاش  نب  دّمحم 

. تسا ینالف  زا  نآ  رادقم  نیا  و 
رداـص ار  عیقوت  نیا  دوش و  فقاو  یتلـالد  رب  هک  تشاد  تسود  دـناسرب و  وا  هب  هک  درب  ار  یلاـم  يدرم  تفگ : ّیفوک  ساـّبعلا  وـبا  دـیوگ 

درم نآ  نک ، لمح  يراد  دوخ  اـب  هچنآ  دـیوگیم : وت  يـالوم  تفاـی ، یهاوخ  ینک  بلط  رگا  يوش و  داـشرا  یهاوخ  داـشرا  رگا  دومرف :
متشادرب هدیجنسن  رانید  شش  متشاد  دوخ  اب  هچنآ  زا  دیوگ :

ج2،ص:282  ، نیدلا لامک  همجرت 
هّبح کی  گناد و  جنپ  رانید و  شش  شنزو  هک  ار  هدیجنسن  رانید  شش  نآ  ینالف ! يا  دش : رداص  عیقوت  نیا  مدرک و  لمح  ار  یقاب  و  ( 1)

هدومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  نانچ  هک  مدید  یتفگـش  تیاهن  رد  مدرک و  نزو  ار  اهرانید  نآ  دیوگ : درم  نآ  هدب ، لیوحت  تسا  مین  و 
. دوب
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شنطو زا  هدرک و  يرایسب  بلط  صحف و  هکنآ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  هیحان  زا  دیوگ  هنع  هَّللا  یضر  يدنجخ  حلاص  وبا  ( 2)
. دش رداص  یعیقوت  دنک ، دیاب  هچ  هک  دوش  نشور  وا  رب  ات  تسا  هدومن  ترفاسم 

كاله دـنک  تلالد  هک  ره  تسا و  هدرک  تلـالد  دـنک  بلط  هک  ره  تسا و  هدرک  بلط  دـنک  ثحب  هک  ره  دوب : نینچ  عیقوت  نآ  هخـسن  و 
. تشگرب هداتسیا و  زاب  بلط  زا  دیوگ : تسا . هدش  كرشم  دنک  كاله  هک  ره  تسا و  هدرک 

وا هک  هدش  تیاور  بلاط  وبا  مالسا  هراب  رد  هک  یثیدح  ریـسفت  رد  وا  هک  تسا  هدش  تیاکح  هحور - هَّللا  سّدق  حور - نب  مساقلا  وبا  زا  و 
. تسا داوج  دحا  يادخ  وا  هک  تسا  نیا  شیانعم  درمشرب و  ار  هس  تصش و  شتسد  اب  تسا و  هدروآ  مالسا  لّمج  باسح  هب 

ج2،ص:283  ، نیدلا لامک  همجرت 
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یـسیفن هچراـپ  کـلام  اـهنآ  دوب ، هئجرم  هقرف  زا  هک  تشاد  یکیرـش  دوب و  مق  رد  ینمؤم  زاّزب  درم  دـیوگ : بتاـک  دـماح  نب  قاحـسا  ( 1)
هچ ره  نآ  اب  یلو  مسانـشیمن  ار  وت  يالوم  نم  تفگ : شکیرـش  تسا و  هدش  هتفاب  نم  يالوم  يارب  هچراپ  نیا  تفگ : نمؤم  نآ  دـندش ،

ار رگید  فـصن  تشادرب و  ار  نآ  فـصن  درک ، هراـپ  ود  لوـط  زا  ار  نآ  دیـسر  مالّـسلا  هـیلع  وا  تـسد  هـب  هچراـپ  نوـچ  نـک و  یهاوـخ 
: تفگ دینادرگزاب و 

. میرادن هئجرم  لام  هب  يزاین  ام 
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هدمآ نآ  زا  یشخب  رد  دش و  رداص  یعیقوت  امهنع - هَّللا  یضر  شردپ - گرم  تیلـست  رد  ّيرمع  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  خیـش  هب  ( 2)
ار وا  ادـخ  تشذـگرد ، هدوتـس  درک و  یگدـنز  وکین  تردـپ  میئوا ، ياـضق  هب  یـضار  وا و  ناـمرف  میلـست  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دوـب :

کیدزن ناـشیا  هب  ادـخ و  هب  ار  وا  هچنآ  رد  دوـب و  اـشوک  ناـشراک  رد  هتـسویپ  هک  دزاـس  قـحلم  شناتـسود  ءاـیلوا و  هـب  دـنک و  تـمحر 
. درذگرد وا  شزغل  زا  دنادرگ و  ناداش  ار  شیور  دنوادخ  دوب ، یعاس  تخاسیم 

رب ار  ازع  نیا  دهد و  تریخ  شاداپ  دنوادخ  تسا : هدمآ  نآ  رگید  شخب  رد  و 
ج2،ص:284  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد ار  وا  دـنوادخ  میدـش  اـهنت  زین  اـم  تخاـس و  اـهنت  ار  وت  وا  ییادـج  میراوگوس و  زین  اـم  يدـش و  راوـگوس  وـت  ( 1 ، ) دـنادرگ وکین  وت 
يو ماقم  مئاق  نیـشناج و  هک  هدومرف  ینازرا  وا  هب  وت  لثم  يدنزرف  یلاعت  يادخ  هک  تسوا  تداعـس  لامک  زا  دزاس و  رورـسم  شهاگیاج 

هدومرف تمحرم  وت  هب  هک  هچنآ  وت و  تلزنم  هب  ار  سوفن  یلاعت  يادخ  هک  هَّلل  دمحلا  میوگیم : نم  دنک و  تمحر  بلط  وا  يارب  دـشاب و 
هدننکتیاعر و نابهاگن و  ّیلو و  ار  وت  دهد و  تقیفوت  دشاب و  تنابیتشپ  دزاس و  دنمورین  دنک و  يرای  ار  وت  دـنوادخ  تسا ، هتخاس  ّبیط 

. دشاب نیعم  یفاک و 

-43

تسا هدش  رداص  شرسپ  يرمع و  يارب  هک  مالّسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  زا  یعیقوت 

ار امـش  يود  ره  دنوادخ  تسا : هدرک  تبث  نینچ  هَّللا - همحر  هَّللا - دبع  نب  دعـس  ار  عیقوت  نیا  دـیوگ  هنع  هَّللا  یـضر  رفعج  وبا  خیـش  ( 2)
راتخم و لاوحا  زا  ّیمثیم  هک  دـیدوب  هتـشون  هچنآ  دزاس ، دنمتداعـس  دوخ  ياهیدونـشخ  هب  دزاس و  رادـیاپ  شنید  رب  دـهد و  تعاط  قیفوت 

تسین و ّیلع  نب  رفعج  زا  ریغ  ینیشناج  هک  وا  جاجتحا  تارظانم و 
ج2،ص:285  ، نیدلا لامک  همجرت 

ینشور زا  سپ  يروک  زا  نم  متسناد ، ار  همه  دناهدرک  لقن  وا  زا  ناتباحـصا  هک  ار  یبلاطم  عیمج  و  ( 1  ) دش لصاو  همه  وا  ندرک  قیدصت 
ْنَأ ُساَّنلا  َبِسَح  َأ  ملا  دـیامرفیم : وا  هک  مربیم  هاـنپ  ادـخ  هب  هدـننکهابت  ياـههنتف  راـب و  تکـاله  راـتفر  تیادـه و  زا  سپ  یهارمگ  زا  و 
زا دـنوریم  تسار  پچ و  هب  دـننزیم و  ماـگ  ینادرگرـس  يداو  رد  دـنداتفارد و  هنتف  رد  هنوگچ  َنُونَتُْفی . ـال  ْمُه  َو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی 

رابخا هقداص و  تایاور  هکنآ  ای  دننکیم و  ینمـشد  دانع و  ّقح  اب  هکنآ  ای  دناهدرک و  دیدرت  ّکش و  هکنآ  ای  دناهتـشادرب و  تسد  ناشنید 
رهاظ ای  هک  ادخ - تّجح  زا  هاگ  چیه  نیمز  هک  دننادیمن  ایآ  دننزیم ؟ یـشومارف  هب  ار  دوخ  دننادیم و  ار  نآ  ای  دـننادیمن و  ار  هحیحص 

. دنامیمن یلاخ  ناهن - ای  تسا و 
هدارا هب  هکنآ  ات  دـننادیمن  دـناهدمآ  يرگید  زا  سپ  یکی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ناشربمایپ  زا  سپ  هک  ار  دوخ  ناماما  ماـظتنا  اـیآ 

میقتـسم قیرط  ّقح و  هب  دـش و  دوخ  راوگرزب  ناردـپ  نیـشناج  دیـسر و  مالّـسلا - امهیلع  ّیلع  نب  نسح  ینعی  یـضام - ماما  هب  راـک  یهلا 
ینامیپ ساسا  رب  زین  وا  درب و  دوخ  تمحر  راوج  هب  ار  وا  دنوادخ  هاگنآ  دوب ، نازورف  یهام  عمال و  یباهش  عطاس و  يرون  وا  درک ، تیاده 

قباط دوب  هدش  هتسب  وا  اب  هک 
ج2،ص:286  ، نیدلا لامک  همجرت 

يادخ هک  ینیشناج  دومن ، ّتیـصو  دوب  هدش  شرافـس  نادب  هک  ینیـشناج  هب  و  ( 1  ) درک لمع  شراوگرزب  ناردـپ  شور  هب  لعّنلاب  لـعّنلا 
هاگیاج ام  دزاس ، یفخم  ار  وا  هاگیاج  ذـفان  ردـق  قباس و  ياضق  رد  شتّیـشم  ساسا  رب  دراد و  ناهن  شیوخ  نامرف  هب  یتیاغ  ات  ار  وا  یلاعت 
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ار ّقح  دزاس  لیاز  وا  زا  ار  یتسیز  ناهن  تمکح  درادرب و  وا  زا  ار  عنم  یلاعت  يادـخ  رگا  تسام و  يارب  وا  تلیـضف  میتسه و  یهلا  ياضق 
تّجح و هتخاس و  رهاظ  ار  وا  هرهچ  دنک و  یفّرعم  اهنآ  هب  هناشن  نیرتراکـشآ  لیلد و  نیرتنشور  اب  دـنایامنب و  اهنآ  هب  رویز  نیرتوکین  هب 
. تسج تقبـس  ناوتیمن  وا  قیفوت  رب  دوشیمن و  دودرم  وا  هدارا  دومن و  هبلغ  ناوتیمن  یهلا  تاریدـقت  رب  نکیل  دـیامن و  هماـقا  ار  شلیلد 

دناهتشاد هدیشوپ  اهنآ  زا  هک  هچنآ  هراب  رد  دننک و  هماقا  دنتشاد  رارق  نآ  رب  هک  ار  یلصا  نامه  دنهن و  ورف  ار  سفن  ياوه  يوریپ  دیاب  سپ 
تسام و دزن  رد  ام و  اب  ّقح  هک  دننادب  دندرگ و  نامیـشپ  هک  دننکن  یلاعت  يادخ  رتس  فشک  دنوش و  راکهانگ  هک  دـنزیخنرب  وجتـسج  هب 

رـصتخم نیا  هب  دـیاب  سپ  تسا ، فرحنم  هارمگ و  دـیامنب  ار  نآ  ياعّدا  ام  زج  هک  ره  تسا و  رتفم  باّذـک و  دـیوگ  نینچ  اـم  ریغ  هک  ره 
. هَّللا ءاش  نإ  دنبلطن  ار  نآ  حیرصت  دنیامن و  تعانق  ضیرعت  نیا  هب  دنهاوخن و  ار  شریسفت  دننک و  افتکا 

ج2،ص:287  ، نیدلا لامک  همجرت 
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مالّسلا هیلع  مئاق  تبیغ  رد  اعد 

هیلع مئاـق  تبیغ  ياـعد  نآ  مناوخب و  ار  نآ  هک  درک  رما  دومرف و  ـالما  نم  يارب  ّيرمع  رفعج  وبا  خیـش  ار  اـعد  نیا  دـیوگ : ّیلع  وـبا  ( 1)
: تسا مالّسلا 

هک نک  یفّرعم  نم  هب  ار  تربمایپ  اهلا  راب  مسانـشن ، ار  تربمایپ  ینکن  یفّرعم  نم  هب  ار  تدوخ  رگا  هک  نک  یفّرعم  نم  هب  ار  دوخ  اهلا ! راـب 
زا ینکن  یفّرعم  نم  هب  ار  تتّجح  رگا  هک  نک  یفّرعم  نم  هب  ار  تتّجح  اـهلا  راـب  مسانـشن ، ار  تتّجح  ینکن  یفّرعم  نم  هب  ار  تربماـیپ  رگا 

تیالو هب  ارم  هک  نانچمه  اهلا  راب  زاسم ، فرحنم  تیادـه  زا  سپ  ار  مبلق  ناریمن و  ّتیلهاج  گرم  هب  ارم  اهلا  راـب  موش ، هارمگ  دوخ  نید 
نیـسح و نسح و  نینمؤملا و  ریما  ینعی  متفریذپ  ار  نانآ  تیالو  زین  نم  يدرک و  تیاده  تلوسر  زا  سپ  دوخ  رما  هعاطلا  ضرتفم  نایلاو 

نید رب  ارم  اهلا ! راب  نیعمجا - مهیلع  هَّللا  تاولـص  ّيدهم - مئاق  تّجح  نسح و  ّیلع و  دّمحم و  ّیلع و  یـسوم و  رفعج و  دّمحم و  ّیلع و 
نک مرن  ترما  ّیلو  يارب  ار  مبلق  رادب و  دوخ  تعاط  هب  ارم  رادب و  راوتسا  دوخ 

ج2،ص:288  ، نیدلا لامک  همجرت 
نامـشچ زا  ار  وا  هک  يرما  یلو  نک  راوتـسا  ترما  ّیلو  تعاطا  رد  ارم  رادـب و  تمالـس  ینکیم  ناحتما  نادـب  ار  قلخ  هچنآ  زا  ارم  و  ( 1)

نآ رد  ّتیلو  رما  حالـص  هک  ار  یماگنه  وت  دربیم و  راظتنا  ار  وت  رما  اهنت  دـیدرگ و  بیاغ  نامدرم  زا  وت  نذا  اب  یتخاس و  روتـسم  قیـالخ 
هب هک  ار  هچنآ  لیجعت  هک  زاـس  ابیکـش  نآ  رب  ارم  سپ  يزاـسیم ، ادـیوه  ار  وا  یهدیم و  ناـمرف  وا  رما  روهظ  هب  ینادیم و  مّلعتیب  تسا 

تریبدـت رد  و  صّحفت ، تموتکم  زا  و  يرادرب ، هدرپ - تروتـسم  زا  مبلطن و  یتخاس  لّجعم  هک  ار  هچنآ  ریخأت  مهاوخن و  یتخادـنا  ریخأـت 
. تسا هدش  هدنکآ  روج  زا  نیمز  هک  یلاح  رد  دنکیمن  روهظ  ترما  ّیلو  ارچ  میوگن  منکن و  ارچ  نوچ و  میامنن و  هعزانم 

. منکیم ضیوفت  وت  هب  ار  مروما  همه  و 
ناطلـس هک  منادیم  نم  ینایامنب و  نم  هب  دزاسیم  يراج  ار  وت  رما  تسا و  رهاظ  هک  یلاح  رد  ار  ترما  ّیلو  هک  مهاوخیم  وت  زا  اهلا ! راب 

ار ّتیلو  اـت  رادـب  ّقفوم  نادـب  ار  نینمؤم  عیمج  نم و  سپ  تسوت ، نآ  زا  ورین  ییاـناوت و  هدارا و  ّتیـشم و  تّجح و  ناـهرب و  تردـق و  و 
ار يو  دهاشم  نم ! يادخ  يا  تسا . تلاهج  تلالـض و  زا  یفاش  يداه و  تسا و  حـضاو  شتلالد  رهاظ و  شراتفگ  هک  یلاح  رد  میرگنب 

زاس رهاظ 
ج2،ص:289  ، نیدلا لامک  همجرت 

وا ّتلم  رب  روآرد و  وا  تمدخ  هب  ار  ام  دوش و  نشور  وا  رادید  هب  ناشمـشچ  هک  هدب  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و  ( 1  ) نک تیبثت  ار  شدعاوق  و 
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. زاس روشحم  وا  هارمه  ناریمب و 
وت هک  ار  نآ  هک  شاب  ظفاح  نیئاپ  ـالاب و  پچ و  تسار و  تشپ و  لـباقم و  زا  ار  وا  راد و  نوصم  تاـقولخم  عیمج  ّرـش  زا  ار  وا  اـهلا ! راـب 

. شاب نابهاگن  ار  تلوسر  ّیصو  لوسر و  دوشن و  عیاض  یشاب  ظفاح 
نک و کمک  يدرک  تساوخرد  يو  زا  ار  شظفح  یتخاس و  یلاو  هک  يروما  رب  ار  وا  ازفیب و  شلجا  رب  نک و  ینالوط  ار  وا  رمع  اهلا ! راب 

. تسا روکش  دهتجم  رباص  ّیضرم و  ّیضر  ّیکز  ّیقن  ّیقت  رهاط  تسا و  يدهم  مئاق  يدتهم و  يداه و  وا  هک  ازفیب  يو  رب  ار  تتمارک 
شروهظ و رد  ار  ام  نیقی  تّوق  نامیا و  راظتنا و  دای و  نکم و  بلـس  ار  ام  نیقی  وا  زا  ام  يربخیب  شینالوط و  تبیغ  هطـساو  هب  اـهلا ! راـب 

دننام باب  نیا  رد  ام  نیقی  دزاسن و  دـیماان  ار  ام  شمایق  روهظ و  رد  شتبیغ  لوط  هک  یتیاغ  هب  ات  ربم  ام  رطاـخ  زا  وا  رب  ار  اـم  دورد  اـعد و 
تیادـه و جاهنم  رب  وا  تسد  هب  ار  ام  هک  یتیاـغ  هب  اـت  نک  تیوقت  وا  هب  ناـمیا  رب  ار  اـم  بولق  دـشاب و  تلوسر  نآرق  ماـیق و  رد  اـم  نیقی 

تّجح
ج2،ص:290  ، نیدلا لامک  همجرت 

راـصنا و ناوعا و  بزح و  رد  راد و  راوتـسا  وا  يوریپ  رب  نک و  دـنمورین  وا  تعاـط  رب  ار  اـم  و  ( 1  ) يزاس کلاس  یطـسو  هقیرط  يربک و 
باترم و هدننکش و  نامیپ - هدننکّکش و  گرم  ماگنه  ات  ریگم  ام  زا  ام  تافو  ماگنه  تایح و  رد  ار  نآ  هدب و  رارق  شلاعفا  زا  نادنسرخ 

. میشابن بّذکم 
بّذکم بصان و  زاس و  راوخ  ار  شناگدننکراوخ  امن و  يرای  ار  شناروای  نک و  دّیؤم  ترـصن  اب  ار  وا  زاس و  کیدزن  ار  وا  جرف  اهلا ! راب 

نک و نادابآ  ار  دالب  هدـب و  تاجن  يراوخ  زا  ار  تنمؤم  ناگدـنب  ناریمب و  ار  لطاب  زاس و  رهاظ  ار  ّقح  وا  هطـساو  هب  نک و  كـاله  ار  وا 
نافلاخم و همه  نانکـشنامیپ و  نیقفانم و  زاـس و  راوخ  ار  نارفاـک  ناراـّبج و  نکـش و  مهرد  ار  تلالـض  نارـس  شکب و  ار  رفک  هرباـبج 

یقاب ار  اهنآ  راثآ  زا  يرثا  ناـشیا و  زا  يدـحا  هک  یتیاـغ  هب  اـت  زاـس  دوباـن  راـسهوک  تشد و  رحب و  ّرب و  برغ و  قرـش و  رد  ار  نادـحلم 
ماکحا نک و  دیدجت  ار  تدوخ  هدشوحم  نید  هد و  یّفشت  ار  تناگدنب  هنیس  يزاس و  كاپ  اهنآ  دوجو  زا  ار  دوخ  دالب  يراذگن و 

ج2،ص:291  ، نیدلا لامک  همجرت 
حیحص دیدج و  توارط و  اب  هک  یلاح  رد  دنک  تدوع  وت  نید  وا  تسد  وا و  هب  ات  نک  حالصا  ار  دوخ  هتفای  رییغت  ننس  و  ( 1  ) هدش لیدبت 

يدـیزگرب و تدوخ  يارب  ار  وا  تسا و  وت  هدـنب  وا  هک  يزاس  شوماخ  شلدـع  اب  ار  رفک  ياههلعـش  ات  دـشاب  تعدـب  يژک و  زا  يراـع  و 
علّطم بویغ  رب  يدرک و  اّربـم  بویع  زا  یتشادزاـب و  ناـهانگ  زا  يدوـمن و  باـختنا  تملع  هطـساو  هب  يدیدنـسپ و  تربماـیپ  يراـی  يارب 

. یتخاس هزیکاپ  یکاپان  زا  رهاط و  يدیلپ  زا  یتشاد و  ینازرا  تمعن  وا  رب  یتخاس و 
زا ار  نیا  ناسرب و  ناشدوخ  لامآ  هب  ار  اهنآ  تسرف و  دورد  نانآ  هدیزگرب  نایعیش  رب  نینچمه  شرهاط و  ماما و  ناردپ  رب  وا و  رب  اهلا ! راب 

. میئوجن ار  وت  هجو  زج  میهاوخن و  ار  وت  ریغ  هک  یتیاغ  هب  ات  هدب  رارق  هعمس  ایر و  ههبش و  ّکش و  هنوگ  ره  زا  صلاخ  ام  هیحان 
یمک نانمـشد و  ترثک  نانمـشد و  یگریچ  اههنتف و  عوقو  هنامز و  یتخـس  دوخ و  ّیلو  تبیغ  ربماـیپ و  نادـقف  زا  وت  هاـگرد  هب  اـهلا ! راـب 

. مینکیم تیاکش  نامددع 
يزاسیم رهاظ  هک  یلداع  ماما  دوخ و  دنمتّزع  ترصن  لجاع و  حتف  اب  اهلا ! راب 

ج2،ص:292  ، نیدلا لامک  همجرت 
. نیملاعلا ّبر  قحلا  هلا  ناسرب  ار  جرف 

تدالب رد  ار  تنانمـشد  دزاس و  رهاظ  تناگدـنب  نایم  رد  ار  وت  لدـع  اـت  یهد  نذا  دوخ  ّیلو  هب  هک  مینکیم  تلأـسم  وت  زا  اـهلا ! راـب  ( 1)
يزاس و دوبان  ار  نآ  هکنآ  زج  دنامن  ییانب  ینکـشرد و  ار  نآ  هکنآ  زج  دنامن  ینوتـس  متـس  يارب  نم ! يادـخ  يا  هک  یتیاغ  هب  ات  دـشکب 
ار نآ  هکنآ  زج  دـشابن  يّدـح  چـیه  يزاـس و  دوباـن  ار  نآ  هکنآ  رگم  دـنامن  ینکر  ینک و  تسـس  ار  نآ  هکنآ  رگم  دـنامن  ییورین  چـیه 
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رگم دشابن  یعاجش  ینک و  نوگنرـس  ار  نآ  هکنآ  زج  دشابن  یمچرپ  يزادنیب و  راک  زا  ار  نآ  هکنآ  رگم  دنامن  یحالـس  یهد و  تسکش 
رب ار  دوخ  عطاق  ریـشمش  زادنیب و  نانآ  رـس  قرف  رب  ار  تدوخ  گنـس  يزاس و  راوخ  ار  نآ  هکنآ  زج  دنامن  يرکـشل  یـشکب و  ار  وا  هکنآ 

دوخ و نانمـشد  دوخ  نمؤم  ناگدـنب  دوخ و  ّیلو  تسد  هب  رابب و  ناشیا  رب  ددرگنزاب  مرجم  موق  زا  هک  ار  تدوخ  سأـب  روآ و  دورف  اـهنآ 
. نک باذع  ار  تلوسر 

رکم وا  اب  هک  یسک  اب  نک و  دیک  دنک  دیک  وا  اب  هک  یسک  اب  نک و  تیافک  ار  شنمشد  ساره  نیمز  رد  تدوخ  تّجح  ّیلو و  زا  اهلا ! راب 
نکفیب اهنآ  بولق  رد  ار  يو  ساره  ربب و  ناشیا  زا  ار  اهنآ  هّدام  دهاوخب و  ار  يو  يدب  هک  هد  رارق  یسک  رب  ار  يدب  رادم  نک و  رکم  دنک 

ریگب و ار  اهنآ  یناهگان  اراکشآ و  نازرلب و  ار  ناشیاهماگ  و 
ج2،ص:293  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد هد و  ياج  لفـسا  كرد  رد  زاـس و  نوعلم  تدـالب  ناـیم  رد  نک و  راوخ  تناگدـنب  ناـیم  رد  و  ( 1  ) زاس يراـج  ناـشیا  رب  ار  تتبوقع 
نازوس شتآ  نک و  شتآ  زا  ّولمم  ار  اهنآ  تاوما  روبق  ناسرب و  اـهنآ  هب  عطقنی  ـال  ار  تشتآ  روآرد و  دوخ  باذـع  نیرتدـیدش  هرـصاحم 

. دناهتخاس راوخ  ار  تناگدنب  هدرک و  تاوهش  يوریپ  هتخاس و  عیاض  ار  زامن  اهنآ  هک  رادم ، غیرد  اهنآ  زا  ار  دوخ 
هدنز ار  هدرم  بولق  وا  هطساو  هب  امنب و  امب  تسین  نآ  رد  یتملظ  هک  ار  شیوخ  يدمرس  رون  نک و  هدنز  ار  نآرق  ّتیلو  هطساو  هب  اهلا ! راب 

هک یتیاغ  هب  ات  نک  هماقا  ار  هلمهم  ماکحا  هلّطعم و  دودح  روآ و  درگ  ّقح  روحم  رب  ار  هفلتخم  ءارآ  شخب و  افـش  ار  هنیکرپ  ياهلد  نک و 
ناوـعا و زا  ار  اـم  نـم ! يادـخ  يا  و  دـنک ، افوکــش  ار  نآ  هـکنآ  زج  دـشابن  یلدــع  دزاـس و  رهاـظ  ار  نآ  هـکنآ  زج  دــنامن  یقاـب  یّقح 

چیه هـک  یناـسک  زا  هد و  رارق  شماـکحا  ناگدننکمیلـست  لاـعفا و  زا  نادونـشخ  تاروتـسد و  نارادربناـمرف  تنطلـس و  ناگدـننکتیوقت 
ار وت  ّرطـضم  هک  ماگنه  نآ  ینکیم و  فرطرب  ار  ءوس  هک  یتسه  یـسک  وت  نم ! يادخ  يا  دـشابن ، اهنآ  زا  ندرک  هّیقت  هب  وا  يارب  یتجاح 

ّتیلو زا  ار  ررض  نم  يادخ  يا  یشخب ، تاجن  میظع  يالب  زا  ینک و  تباجا  دناوخب 
ج2،ص:294  ، نیدلا لامک  همجرت 

. هد رارق  نیمز  رد  هفیلخ  ار  وا  يدرک  نیمضت  وا  يارب  هک  نانچمه  زاس و  فرطرب 
هانپ وت  هب  نآ  زا  نم  هک  هدـم  رارق  دّـمحم  لآ  رب  بضغ  ظـیغ و  لـها  زا  ارم  نادرگم و  دّـمحم  لآ  ءادـعا  نانمـشد و  زا  ارم  اـهلا ! راـب  ( 1)

. روآرد دوخ  راوج  رد  ارم  سپ  میآرد  وت  راوج  هب  مهاوخیم  هد و  هانپ  نم  هب  سپ  مربیم 
. هدب رارق  نیبّرقم  زا  زاس و  راگتسر  ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  هطساو  هب  ارم  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهللا 
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دنچ تشذگرد ، دادغب  رد  هحور - هَّللا  سّدق  يرمـس - دّمحم  نب  ّیلع  خیـش  هک  یلاس  رد  دیوگ : ّبتکم  دـمحا  نب  نسح  دّـمحم  وبا  ( 2)
: تسا نینچ  نآ  هخسن  هک  تخاس  جراخ  مدرم  يارب  ار  یعیقوت  مدوب و  شرضحم  رد  شتافو  زا  لبق  زور 

هدنیآ زور  شـش  فرظ  وت  هک  دنادرگ  میظع  وت  يازع  رد  ار  تناردارب  رجا  دنوادخ  ّيرمـس ! دّمحم  نب  ّیلع  يا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
عقاو تبیغ  نیمود  هک  دوش  وت  ماقم  مئاق  وت  تافو  زا  سپ  هک  نکم  ّتیـصو  يدـحا  هب  نک و  اـّیهم  گرم  يارب  ار  دوخ  سپ  درم ، یهاوخ 

ّلج ّزع و  يادخ  نذا  زا  سپ  رگم  تسین  يروهظ  تسا و  هدیدرگ 
ج2،ص:295  ، نیدلا لامک  همجرت 

دـنیآ و نم  نایعیـش  دزن  یناسک  يدوز  هب  و  ( 1  ) دش دـهاوخ  عقاو  متـس  زا  نیمز  ندـش  رپ  اهلد و  تواسق  ینالوط و  یتّدـم  زا  دـعب  نآ  و 
تسا يرتفم  يوگغورد  دنک  هدهاشم  ياعّدا  ینامسآ  هحیص  ّینایفس و  جورخ  زا  شیپ  هک  ره  دینادب  دننک  هدهاشم  ياعّدا 

. میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  و ال 
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وا هب  دوب  راضتحا  لاح  رد  وا  میتشگزاـب و  دیـسر  ارف  مشـش  زور  نوچ  میدـمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  میدرک و  خاسنتـسا  عیقوت  نیا  زا  دـیوگ :
یمالک نیرخآ  نیا  تشذگرد و  تسا و  نآ  هدنناسر  وا  دوخ  هک  تسا  يرما  ادخ  يارب  تفگ : تسیک ؟ امش  سپ  زا  امـش  ّیـصو  دنتفگ :

. دش هدینش  وا  زا  هک  دوب 

-46

اهنآ هک  دندوب  هداد  نم  هب  لاوما  يرادقم  مدرک و  ّجح  رفـس  هدارا  دیوگیم : دوب  خـلب  میقم  هک  « 1  » یقرود یفریص  نسح  نب  دّمحم  ( 2)
ار اهنآ  هک  دوب  هرقن  رگید  يرادقم  الط و  لاوما  نیا  زا  يرادقم  منک ، میلـست  هحور - هَّللا  سّدـق  حور - نب  نیـسح  مساقلا  وبأ  خیـش  هب  ار 

دوخ همیخ  مدمآ  دورف  سخرس  هب  نوچ  مدرک و  شمش  هب  لیدبت 
______________________________

«. يرودلا  » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
ج2،ص:296  ، نیدلا لامک  همجرت 

ورف اهگیر  نآ  نایم  رد  داتفا و  متـسد  زا  هتـسنادان  اهـشمش  نآ  زا  یکی  مدرک و  یـسراو  ار  لاوما  نآ  و  ( 1  ) مدرک بـصن  يرازگیر  رد  ار 
دص و شمش  کی  مدید  متخادرپ و  اهنآ  یـسراو  هب  رگید  راب  متـشاد  لاوما  نآ  هب  هک  یمامتها  رطاخ  هب  مدمآرد  نادمه  هب  نوچ  تفر و 

اهنآ نیب  رد  هتخاـس و  نزو  ناـمه  هب  شمـش  دوخ  لاوما  زا  نآ  ضوـع  هب  ماهدرک و  مگ  ار  یلاـقثم - هس  دوـن و  تفگ  اـی  و  یلاـقثم - هس 
میلست ار  هرقن  الط و  ياهشمش  مدرک و  هحور - هَّللا  سّدق  حور - نب  نیسح  مساقلا  وبا  خیش  دصق  مدمآرد  دادغب  هب  نوچ  مداهن و  اهشمش 

مدوب هداد  رارق  هدشمگ  شمش  نآ  ضوع  هب  مدوب و  هدرک  هّیهت  دوخ  لام  زا  هک  ار  یشمش  اهشمش ، نآ  نیب  زا  درب و  تسد  وا  مدومن ، يو 
درگرب و ناکم  نامه  هب  يدرک  مگ  يدوب  هدز  همیخ  هک  اجنآ  سخرس  رد  ار  ام  شمش  تسین و  ام  نآ  زا  شمش  نیا  تفگ : داد و  نم  هب 

اجنیا هب  يدوز  هب  تفاـی و  یهاوخ  ار  نآ  هک  نک  وجتـسج  رازگیر  ریز  ار  شمـش  اـجنآ  رد  يآ و  دورف  يدوب  هدـمآ  دورف  هک  اـج  ناـمه 
. دید یهاوخن  ارم  اّما  يدرگیمزاب 

هتفرگ ارف  ار  نآ  تاتابن  هک  متفای  رازگیر  ریز  ار  شمش  مدمآ و  دورف  مدوب  هدمآ  دورف  هک  یناکم  نامه  هب  متشگزاب و  سخرس  هب  دیوگ :
رهش هب  متشادرب و  ار  نآ  دوب ،

ج2،ص:297  ، نیدلا لامک  همجرت 
هَّللا یضر  حور - نب  نیسح  مساقلا  وبا  مدش و  دراو  دادغب  هب  مدرب و  دوخ  هارمه  ار  شمش  نآ  متفر و  ّجح  هب  نآ  زا  دعب  متشگزاب و  دوخ 

. مدرک میلست  يو  هب  ار  شمش  نآ  مدرک و  تاقالم  ار  هنع  هَّللا  یضر  يرمس  دّمحم  نب  ّیلع  نیسحلا  وبا  دوب و  هتشذگرد  هنع -
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تفگیم هک  مدرک  رادـید  رازاب  ناـبایخ  رد  هدـیبز  دجـسم  هب  فورعم  دجـسم  رد  ار  یناوج  درم  ارماـس  رد  دـیوگ : یجرزب  رفعج  وبا  ( 1)
يراج نابز  رب  ار  زامن  مالس  نوچ  مدناوخیم و  زامن  نم  درکن  رکذ  ار  يو  مان  رفعج  وبا  تسا و  یسیع  نبا  یسوم  نادنزرف  زا  یمـشاه و 

ایآ تفگ : مرواجم ، هفوک  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دجـسم  رد  اّما  متـسه  یّمق  نم  متفگ : يزار ؟ ای  یتسه  یّمق  وت  ایآ  تفگ : مدرک 
تشاد ردارب  دنچ  هک  متشاد  يردپ  نم  تفگ : میوا و  نادنزرف  زا  نم  تفگ : يرآ ، متفگ : یسانشیم ؟ هفوک  رد  ار  یسیع  نب  یسوم  تیب 
ردارب درک ، تقرس  يو  زا  رانید  دصشش  دمآرد و  گرزب  ردارب  رب  يزور  تشادن ، يزیچ  کچوک  ردارب  اّما  دوب  دنمتورث  رتگرزب  ردارب  و 
ردارب هب  هک  منک  تساوخرد  يو  زا  مورب و  مالّـسلا  هیلع  اضر  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نب  نسح  ماما  دزن  متفگ : دوخ  اـب  نم  دـیوگیم  گرزب 

ارم لام  هک  دیاش  دنک  تفطالم  کچوک 
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ج2،ص:298  ، نیدلا لامک  همجرت 
سانـشا دزن  هب  تسا  رتهب  ماما  دزن  هب  نتفر  ياج  هب  متفگ  دوخ  اب  دیـسر  ارف  حبـص  ماگنه  نوچ  ( 1 ، ) تسا نیریـش  وا  مالک  هک  دنادرگزاب 

غراف يزاب  زا  ات  متسشن  دوب ، درن  اب  يزاب  لوغشم  وا  متفر و  كرت  سانـشا  دزن  هب  دیوگ : مرب ، تیاکـش  وا  هب  مورب و  ناطلـس  هغوراد  كرت 
: تفگ دمآ و  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نسح  هداتسرف  نیب  نیا  رد  دوش ،

ار دوخ  يأر  حبـص  ماگنه  اّما  يدوب  ام  دنمزاین  بش  رـس  دومرف : مدش  دراو  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نسح  رب  متـساخرب و  نم  نک ، تباجا 
نک و یکین  وا  هب  هکلب  نکم  هیالگ  تردارب  زا  تسا و  هدش  هدنادرگزاب  دوب  هدـش  هدوبر  تلاوما  زا  هک  ياهسیک  نآ  هک  ورب  يداد ، رییغت 
دمآ و يو  لابقتـسا  هب  یمالغ  دمآ  نوریب  اجنآ  زا  نوچ  مینک و  اطعا  وا  هب  ام  ات  تسرفب  ام  دزن  هب  ار  وا  ینکن  نینچ  رگا  هدـب و  وا  هب  یلام 

. درک رابخإ  ار  هسیک  ندش  ادیپ 
يا تفگ : درک و  ادـص  ار  يزینک  سپـس  درک ، نامهم  درب و  دوخ  لزنم  هب  ارم  یمـشاه  نآ  دیـسرارف  ادرف  نوچ  دـیوگ : یجرزب  رفعج  وبا 

رامیب یلفط  ام  تفگ : وا  وگزاـب ، ار  دولوم  لـیم و  ثیدـح  زینک ! يا  تفگ : وا  هب  دـمآ ، شیپ  يریپ  زینک  لـالز -! يا  تفگ : اـی  و  لازغ -!
ورب و مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نسح  لزنم  هب  تفگ : نم  هب  میوناب  میتشاد و 

ج2،ص:299  ، نیدلا لامک  همجرت 
همیکح مدرک ، وگزاب  دوب  هتفگ  میوناب  هک  ار  هچنآ  متفر و  نوچ  و  ( 1  ) مینک افشتسا  دولوم  نیا  يارب  نادب  ات  دهدب  يزیچ  وگب  همیکح  هب 
امهیلع ّیلع  نب  نسح  دـنزرف  شدوصقم  و  میدیـشک - همرـس  دـش  دـلوتم  زورید  هک  يدولوم  مشچ  نآ  اب  هک  دـیروایب  ار  یلیم  نآ  تفگ :

نآ تفای ، يدوبهب  دندیـشک و  همرـس  نآ  اب  ار  دازون  مدرب و  میوناب  يارب  ار  نآ  نم  داد و  نم  هب  ار  نآ  دـندروآ و  ار  لـیم  و  دوب - مالّـسلا 
. دش دوقفم  سپس  میتسجیم  افشتسا  نادب  دوب و  ام  دزن  اهتّدم  ات  لیم 

، متفگزاب شیارب  یمـشاه  درم  نآ  زا  ار  ثیدـح  نیا  مدـید و  ار  یـسرب  نوهرب  نب  نسحلا  وبا  هفوک  دجـسم  رد  دـیوگ : ّیجرزب  رفعج  وبا 
. تسا هدرک  وگزاب  زین  نم  يارب  ناصقن  يدایز و  چیهیب  ار  ثیدح  نیا  یمشاه  درم  نآ  تفگ :
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نم هب  الط  شمش  هد  ریشواج  نبا  مان  هب  یصخش  مدوب و  اراخب  رد  دیوگ : ّيدادغب  ّیلع  وبا  هب  فورعم  یّمق  دّمحم  نب  ّیلع  نب  نیسح  ( 2)
هب نوچ  متـشادرب و  ار  اهنآ  نم  منک . میلـست  هحور - هَّللا  سّدـق  حور - نب  نیـسح  مساـقلا  وبا  خیـش  هب  دادـغب  رد  ار  اـهنآ  هک  تفگ  داد و 

هکنآ ات  متسنادن  نم  دش و  مگ  اهشمش  نآ  زا  یکی  مدیسر  هیومآ 
ج2،ص:300  ، نیدلا لامک  همجرت 

هب مدیرخ و  نآ  نزو  هب  شمش  کی  تسا  مک  اهنآ  زا  یکی  مدید  منک  میلـست  ار  اهنآ  ات  مدروآ  نوریب  ار  اهـشمش  و  ( 1  ) مدش دادغب  دراو 
نیا تفگ : مداهن ، شلباقم  ار  اهشمش  مدش و  دراو  هحور - هَّللا  سّدق  حور - نب  نیـسح  مساقلا  وبا  خیـش  رب  مدوزفا و  رگید  شمـش  هن  نآ 

، تسا نیا  نآ  دش و  لصاو  ام  هب  يدرک  مگ  هک  یشمش  نآ  تفگ : و  درک - هراشا  نآ  هب  تسد  اب  و  رادرب - يدرک  يرادیرخ  هک  یشمش 
. متخانش ار  نآ  متسیرگن و  نادب  نم  دروآ و  نوریب  مدوب  هدرک  مگ  هیومآ  رد  هک  یشمش  نآ  سپس 

ام يالوم  لیکو  دیـسرپ  نم  زا  هک  مدید  ار  ینز  دادغب  رد  لاس  نامه  رد  دـیوگ : يدادـغب  ّیلع  وبا  هب  فورعم  دّـمحم  نب  ّیلع  نب  نیـسح 
دمآ و يو  دزن  هب  نز  نآ  داد ، ودب  ار  يو  یناشن  تسا و  حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا  هک  تفگ  وا  هب  اهیّمق  زا  یکی  تسیک ؟ مالّـسلا  هیلع 

دیوگ میوگب ، وت  هب  ات  ایب  هاگنآ  زادـنیب  هلجد  هب  يراد  دوخ  اـب  هچنآ  ورب  تفگ : تسیچ ؟ نم  هارمه  خیـش ! يا  تفگ : مدوب ، اـجنآ  زین  نم 
هب مساـقلا  وبا  دـمآرد . هحور - هَّللا  سّدـق  یحور - مساـقلا  وـبا  رب  تشگزاـب و  تخادـنا و  هلجد  هب  تشاد  دوـخ  اـب  هچنآ  تفر و  نز  نآ 

، دروآ ياهّقح  روایب و  ار  هّقح  نآ  تفگ : دوخ  راکتمدخ 
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ج2،ص:301  ، نیدلا لامک  همجرت 
ای تسیچ  نآ  نورد  هک  میوگب  وـت  هب  اـیآ  یتخادـنا ، هلجد  هب  ار  نآ  دوـب و  وـت  هارمه  هک  تسا  ياهّقح  نیا  ( 1 : ) تفگ نز  نآ  هب  هاـگنآ 

بصن نآ  رب  يرهوگ  هک  گرزب  هقلح  کی  تسالط و  دنبتسد  تفج  کی  هّقح  نیا  رد  تفگ : دیئامرفب ، امش  تفگ : ییوگیم ؟ وت  هکنآ 
هک دوب  ناـنچ  و  تسا ، قیقع  يرگید  هزوریف و  یکی  هک  يرتـشگنا  ود  تسا و  بصن  يرهوـگ  زین  اـهنآ  رب  هک  کـچوک  هقلح  ود  تسا و 

نادـب زین  نز  نآ  تشاد و  هضرع  نم  هب  ار  نآ  تاـیوتحم  دوـشگ و  ار  هّـقح  سپـس  دوـب  هدرکن  راذـگورف  ار  يزیچ  دوـب و  هدوـمرف  خـیش 
نم هناقداص  تلالد  نیا  هدهاشم  یلاحـشوخ  زا  متخادنا و  هلجد  رد  مدروآ و  دوخ  اب  نم  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیع  نیا  تفگ : تسیرگن و 

. میدش شوهدم  نز  نآ  و 
نامه بلطم  هک  مهدیم  یهاوگ  یلاعت  يادخ  دزن  تمایق  زور  تفگ : درک  لقن  میارب  ار  ثیدح  نیا  هکنآ  زا  دـعب  ّیلع  نب  نیـسح  سپس 

هدرکن دایز  مک و  دـیوگیم و  تسار  هک  دروخ  دـنگوس  هناـگهدزاود  هّمئا  هب  متـساک و  نآ  زا  يزیچ  هن  مدوزفا و  نادـب  هن  متفگ  هک  دوب 
. تسا
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دزن تفگ : هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  ّيدواد  دمحا  نب  دّمحم  نسحلا  وبا  ( 2)
ج2،ص:302  ، نیدلا لامک  همجرت 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هب  ساّبع  لوق  يانعم  دیـسرپ  وا  زا  يدرم  هک  مدوب  هحور - هَّللا  سّدق  حور - نب  نیـسح  مساقلا  وبا 
هلا نآ  زا  دوصقم  تفگ : وا  درمشرب . ار  هس  تصش و  شتسد  اب  دروآ و  مالـسا  لّمج  باسح  هب  بلاط  وبا  امـش  يومع  تفگ : هک  دوب  هچ 

. تسا داوج  دحا 
کی فلا  شش و  واو  هس و  میج  راهچ و  لاد  تشه و  ءاح  کی و  فلا  جنپ و  ءاه  یس و  مال  کی و  فلا  هک  هک  تسا  نینچ  نآ  ریسفت  و 

. دوشیم هس  تصش و  نآ  عومجم  هک  تسا  راهچ  لاد  و 
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بحاص زا  هحور - هَّللا  سّدق  نامثع - نبا  دّمحم  رفعج  وبا  خیش  طسوت  هب  دیوگ : هنع  هَّللا  یـضر  ّيدسا  رفعج  نب  دّمحم  نیـسحلا  وبا  ( 1)
: دش رداص  اهخساپ  نیا  مدرک و  ییاهلاؤس  مالّسلا  هیلع  نامّزلا 

ناطیـش خاش  ود  نایم  زا  باتفآ  دنیوگیم  هک  دـشاب  نانچ  بلطم  رگا  باتفآ ، بورغ  عولط و  ماگنه  ندـناوخ  زامن  زا  يدیـسرپ  هچنآ  اّما 
سپ دلامیمن  كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  زامن  زا  رتهب  یلمع  چیه  دنکیم ، بورغ  مه  اج  نامه  رد  دنکیم و  عولط 

ج2،ص:303  ، نیدلا لامک  همجرت 
. لامب كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  ناوخب و  زامن 

هک ار  هچ  ره  سپ  دوش ، دـنمزاین  نآ  هب  هاگنآ  دـهد  رارق  ام  يارب  ای  دـنک  ام  هیحان  فقو  ار  یلاـم  یـسک  رگا  هک  يدیـسرپ  هچنآ  اـّما  ( 1)
نآ جاتحم  ای  دشاب و  جاتحم  نادب  تسین ، وا  يارب  يرایتخا  تسا  هدرک  میلـست  هک  ار  هچ  ره  تسا و  راتخم  شبحاص  دـشاب  هدرکن  میلـست 

. زاینیب ینغتسم و  نآ  زا  ای  دشاب و  دنمزاین  نادب  دشابن 
فّرـصت نآ  رد  دوخ  لام  دننامب  ام  نذایب  درامـشیم و  لالح  ار  نآ  دراد و  فّرـصت  رد  ام  زا  یلاوما  هک  یـسک  زا  يدیـسرپ  هچنآ  اّما  و 

: تسا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  میئوا و  مصخ  تمایق  زور  رد  ام  تسا و  نوعلم  دنک  نینچ  هک  یسک  سپ  دنکیم ،
ام رب  هک  ره  و  تسا ، نوعلم  يربمایپ  ره  نم و  نابز  هب  تسا  هدرمـش  مارح  یلاعت  يادخ  هک  ار  هچنآ  دنرامـش  لالح  مترتع  زا  هک  یناسک 
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. َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  تسا : هدومرف  یلاعت  يادخ  اریز  دوب  دهاوخ  وا  رب  یلاعت  يادخ  تنعل  تسا و  ناراکمتس  هلمج  زا  دنک  متس 
؟ دوش هنتخ  راـب  رگید  تسا  بجاو  اـیآ  دـیورب ، تسوپ  نآ  رب  هراـبود  ندرک  هنتخ  زا  سپ  هک  يدرک  يدازوـن  رما  زا  هک  یـشسرپ  نآ  اـّما 

تسوپ نآ  تسا  بجاو  يرآ 
ج2،ص:304  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دنکیم هلان  حابص  لهچ  ات  تسا  هدشن  هنتخ  هک  یسک  لوب  زا  نیمز  هک  دوش  هدیرب 
فالتخا هراب  نیا  رد  شیپ  زا  مدرم  هک  تسا  زئاج  وا  زامن  ایآ  تسا  غارچ  ریوصت و  شتآ و  شلباـقم  هک  يرازگزاـمن  زا  شـسرپ  اـّما  ( 1)
ناشلباقم دـنناوخب و  زاـمن  هک  تسا  زیاـج  دـناهدوبن  تسرپ  شتآ  تسرپ و  تب  هک  یناـسک  نادـنزرف  يارب  هک  تسا  نیا  خـساپ  دـناهدرک 

. تسین زیاج  ناتسرپ  شتآ - ناتسرپ و  تب  نادنزرف  يارب  اّما  دشاب  غارچ  ریوصت و  شتآ و 
شدـمآرد زا  هچ  ره  تخادرپ و  ار  اهنآ  جارخ  درک و  نارمع  ار  اهنآ  تسا  زیاج  ایآ  هک  تسام  هیحان  هب  ّقلعتم  هک  یعرازم  زا  شـسرپ  اّما 

رد هنوگچ  سپ  تسین ، زیاج  وا  نذایب  يدـحا  لام  رد  فّرـصت  هک  نادـب  داتـسرف ؟ هیحان  هب  امب  بّرقت  باوث و  تفایرد  يارب  دـشاب  شیب 
ام لاوما  زا  يزیچ  سک  ره  تسا و  مارح  يو  رب  هک  تسا  هدرمـش  لالح  ار  يزیچ  دنک  نینچ  ام  نذا  نودب  سک  ره  دـشاب و  زیاج  ام  لام 

. دوش هدنکفا  شتآ  هب  يدوز  هب  دشاب و  هدرک  رپ  شتآ  شمکش  رد  هک  تسین  نیا  زج  دروخب  ار 
هب ار  نآ  دنک و  ام  هیحان  فقو  ار  ياهعرزم  هک  یسک  رما  زا  شسرپ  اّما 

ج2،ص:305  ، نیدلا لامک  همجرت 
هب ار  نآ  یقاب  دزادرپب و  ار  شجراخم  جرخ و  شدـمآرد  زا  دزاس و  دابآ  ار  نآ  و  ( 1  ) هدرک يرادهگن  نآ  زا  هک  دیامن  میلست  یتسرپرس 
. تسین اور  يرگید  يارب  یلو  تسا  زئاج  دیامن  راک  نآ  تسرپرس  ار  وا  هعرزم  بحاص  هک  یسک  يارب  راک  نیا  يرآ  دتسرفب ، ام  هیحان 

؟ تسا زیاج  نآ  ایآ  هک  دروخیم  درادیم و  رب  ار  اهنآ  دـنکیم و  روبع  اهنآ  رب  رذـگهر  تسا و  ام  هب  ّقلعتم  هک  ییاههویم  زا  شـسرپ  اـّما 
. تسا مارح  شندرب  زیاج و  شندروخ  هک  تسا  نیا  خساپ 
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دوشیم خزود  رد  لخاد  نآ  هطـساو  هب  هدـنب  هک  يزیچ  نیرتهداس  هَّللا ! کحلـصا  متفگ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  دـیوگ : ریـصب  وبا  ( 2)
. میتسه میتی  ام  دروخب و  میتی  لام  زا  یمهرد  هک  یسک  دومرف : تسیچ ؟

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ینعم  نیا  هب  تسا و  نیرق  زا  عطقنم  ینعم  هب  عضوم  نیا  رد  میتی  دیوگ : هنع - هَّللا  یـضر  باتک - نیا  فّنـصم 
یماتَْیلا َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  هیآ  تسا و  میتی  ینعم  نیا  هب  تسا  هدمآ  يو  زا  سپ  هک  یماما  ره  نینچمه  تسا و  هدش  هدیمان  میتی  مّلـس  و 

تسا يراج  ماتیا  ریاس  هراب  رد  ناشیا  زا  سپ  تسا و  هدش  لزان  اهنآ  هراب  رد  ًاْملُظ 
ج2،ص:306  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا عطقنم  نیرق  زا  هک  دنیوگیم  میتی  ور  نآ  زا  ار  میتی  ّرد  و 
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سّدق يرمع - نامثع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  خیـش  بناج  زا  یعیقوت  تفگ : هک  دـنک  تیاور  شردـپ  زا  ّيدـسا  نیـسحلا  وبا  نب  ّیلع  وبا  ( 1)
: دیدرگ رداص  نینچ  لاؤس  نودب  ءادتبا و  هحور - هَّللا 

نیـسحلا وبا  درامـش . لالح  دوخ  رب  ار  ام  لام  زا  یمهرد  هک  داب  یـسک  رب  مدرم  همه  هکئالم و  دنوادخ و  تنعل  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
هک یسک  هن  درامـش و  لالح  دوخ  رب  ار  هیحان  لاوما  زا  یمهرد  هک  تسا  یـسک  هراب  رد  عیقوت  نیا  هک  درک  روطخ  ملد  رد  دیوگ : ّيدسا 
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لـالح ار  یمارح  هک  تسا  یناـسک  همه  هراـب  رد  نآ  متفگ : دوخ  اـب  درامـشیمن و  لـالح  دوخ  رب  ار  نآ  یلو  دروـخیم  هیحاـن  لاوـما  زا 
هب ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هک  ییادخ  هب  مسق  دیوگ : تسیچ ؟ باب  نیا  رد  نارگید  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  يرترب  دـنرامش و 

: تسا نینچ  هتفای و  رییغت  درک  روطخ  ملد  رد  هچنآ  قبط  رب  عیقوت  نآ  مدید  متسیرگن و  عیقوت  نآ  هب  راب  رگید  داتسرف  ریـشب  ربمایپ و  ناونع 
. دروخب مارح  هب  ار  ام  لام  زا  یمهرد  هک  داب  یسک  رب  مدرم  همه  هکئالم و  دنوادخ و  تنعل  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ج2،ص:307  ، نیدلا لامک  همجرت 
. میدناوخ ار  نآ  میتسیرگن و  نآ  هب  ام  دروآ و  نوریب  ام  يارب  ار  عیقوت  نیا  ّيدسا  ّیلع  وبا  دیوگ : ّیعازخ  دّمحم  نب  دّمحم  رفعج  وبا 
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يزیچ دوخ  لاوما  زا  امش  يارب  يدرم  موش ! امـش  يادف  متـشون : مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  دیوگ : ّینیطقی  دیبع  نب  یـسیع  نب  دّمحم  ( 1)
؟ دتسرفب ناتیارب  ار  نآ  دیاب  ای  درادرب و  دوخ  يارب  ار  نآ  دناوتیم  ایآ  دوشیم ، دنمزاین  نادب  هاگنآ  تسا ، هداد  رارق 

نانچ ام  هدیقع  دـشاب  جاتحم  نادـب  هک  نانچ  دـشاب  هدیـسر  مه  ام  تسد  هب  رگا  تسا و  راتخم  تسوا  تسد  رد  لام  نآ  هک  مادام  دومرف :
. مینک تاساوم  يو  اب  لام  نادب  هک  تسا 

ینالوط رمع  رد  باب 46 

-1

هک درک  یناگدـنز  لاـس  دـصناپ  رازه و  ود  مالّـسلا  هیلع  حون  دوـمرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ملاـس  نب  ماـشه  ( 2)
دوب و تثعب  زا  شیپ  نآ  لاس  هاجنپ  دصتشه و 

ج2،ص:308  ، نیدلا لامک  همجرت 
تسـشن و ورف  بآ  دـمآ و  دورف  یتشک  زا  هکنآ  زا  سپ  لاس  دـصتفه  دـناوخیم و  ارف  ار  اهنآ  دوب و  شموق  نایم  رد  لاس  هاجنپ  دـصهن و 
هب دوب  باتفآ  رد  حون  هک  یلاح  رد  مالّسلا  هیلع  توملا  کلم  نآ  زا  دعب  داد  ینکس  اهرهش  نآ  رد  ار  شنادنزرف  داهن و  انب  ار  اهرهـش  نآ 

ار وت  هک  ماهدـمآ  تفگ : ياهدـمآ ؟ هچ  يارب  توملا  کلم  يا  تفگ : داد و  خـساپ  ار  يو  مالـس  حون  درک  مالـس  وا  هب  دـمآ و  يو  غارس 
، درک ناـکم  لـقن  مالّـسلا  هیلع  حوـن  و  يرآ ، تفگ : مور ؟ هیاـس  هب  مزیخرب و  باـتفآ  زا  هک  یهدیم  هزاـجا  اـیآ  تفگ : منک ، حور  ضبق 

يرومأم نادب  هچنآ  دوب ، هیاس  نیا  هب  باتفآ  نآ  زا  مندرک  ناکم  لقن  دننام  هب  ایند  رد  نم  یناگدـنز  ایوگ  توملا  کلم  يا  تفگ : سپس 
. تفرگ ار  مالّسلا  هیلع  وا  ناج  ناسر و  ماجنا  هب 

-2

: دومرف هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  وا  يدرم و  زا  دشار  نب  بّویا  ( 1)
. دوب لاس  دصیس  لاس  دصیس  مالّسلا  هیلع  حون  موق  دارفا  رمع 

-3

مدآ دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2)
ج2،ص:309  ، نیدلا لامک  همجرت 
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دص مالّسلا  هیلع  میهاربا  لاس و  هاجنپ  دص و  راهچ  رازه و  ود  مالّسلا  هیلع  حون  درک و  یناگدنز  لاس  یس  دصهن و  مالّسلا  هیلع  رـشبلا  وبا 
قاحسا نب  بوقعی  لاس و  داتشه  دص و  میهاربا  نب  قاحسا  لاس و  تسیب  دص و  مالّسلا  امهیلع  میهاربا  نب  لیعامسا  لاس و  جنپ  داتفه و  و 

هیلع نوراه  لاس و  شش  تسیب و  دص و  مالّسلا  هیلع  یـسوم  لاس و  تسیب  دص و  مالّـسلا  امهیلع  بوقعی  نب  فسوی  لاس و  تسیب  دص و 
دصتفه و مالّـسلا  امهیلع  دواد  نب  نامیلـس  دوب و  لاس  لهچ  وا  یهاشداپ  لاس و  دص  مالّـسلا  هیلع  دواد  لاس و  هس  یـس و  دـص و  مالّـسلا 

. درک یناگدنز  لاس  هدزاود 
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نم زا  سپ  مئاق  مدنزرف  نیا  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  امهیلع  ّيرکـسع  ّیلع  نب  نسح  ماما  زا  دیوگ : حلاص  نب  دّـمحم  نب  نسح  ( 1)
لوط هطساو  هب  اهلد  هک  یتیاغ  هب  ات  تسا  يراج  وا  رد  تبیغ  رمع و  لوط  زا  مالّـسلا  هیلع  ءایبنا  ياهتّنـس  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  تسا و 

رد تسا  هتخاس  دّیؤم  دوخ  بناج  زا  یحور  اب  ار  يو  هدرک و  شقن  شلد  رد  ار  نامیا  یلاعت  يادخ  هک  یـسک  زج  ددرگ و  تخـس  تّدم 
تباث وا  تماما  هب  هدیقع 

ج2،ص:310  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دنامن
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لوط نآ  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  حون  زا  یتّنس  مئاق  رد  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  دیوگ : ریبج  نب  دیعـس  ( 1)
. تسا رمع 

-6

یلاح رد  دواد  دومرف : دنکیم  رکذ  ار  مالّسلا  هیلع  دواد  ناتساد  نآ  رد  هک  یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ملاس  نب  ماشه  ( 2)
هب دـنتفگیم و  ار  يو  خـساپ  ناگدـنرپ  اهگنـس و  اههوک و  درکیم  توالت  روبز  وا  هک  یماگنه  دـمآ و  نوریب  درکیم  توـالت  روبز  هک 
يو هک  تسناد  دینـش  ار  ناگدـنرپ  ناگدـنرد و  زاوآ  اههوک و  ياوآ  نوچ  دوب و  اجنآ  رد  لیقزح  مان  هب  يدـباع  ربمایپ  هک  دیـسر  یهوک 

: تفگ میایب ؟ الاب  وت  دزن  هب  هک  یهدیم  نذا  ایآ  لیقزح ! يا  تفگ : وا  هب  مالّسلا  هیلع  دواد  تسا ، مالّسلا  هیلع  دواد 
ار دواد  تسد  لیقزح  دیوگ : هاوخب ، تیفاع  نم  زا  نکم و  شنزرـس  ار  دواد  هک  درک  یحو  لیقزح  هب  یلاعت  يادخ  تسیرگ و  دواد  و  هن ،

: تفگ هن ، تفگ : ياهدرک ؟ هانگ  دصق  هاگ  چیه  ایآ  لیقزح ! يا  تفگ : دواد  درب  الاب  دوخ  بناج  هب  ار  وا  تفرگ و 
هب لد  ایآ  تفگ : هن ، تفگ : تسا ؟ هدیسر  یبجع  ار  وت  دنوادخ  تدابع  نیا  زا  ایآ 

ج2،ص:311  ، نیدلا لامک  همجرت 
هچ دوش  نینچ  یتـقو  تفگ : تسا ، هتفاـی  هار  ملد  رب  یهاـگ  يرآ ، تفگ : ( 1 ( ؟ ياهتـشاد تسود  ار  نآ  تاّذـل  تاوهـش و  ياهداد و  ایند 

هاـگان هب  تفر و  هّرد  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  دواد  دـیوگ : مریگیم . تربـع  تسا  نآ  رد  هچنآ  زا  موریم و  هّرد  نیا  هب  نم  تـفگ : ینکیم ؟
مالّسلا هیلع  دواد  تشاد ، ياهتشون  هک  دوب  اجنآ  زین  نینهآ  یحول  دوب و  نآ  رب  ياهدیسوپ  ياهناوختـسا  همجمج و  هک  دید  نهآ  زا  یتخت 
هزیـشود رازه  اب  متخاس و  رهـش  رازه  مدرک و  یهاشداپ  لاس  رازه  هک  متـسه  ملـس  نب  يورا  نم  دوب : هتـشون  نینچ  نآ  رب  دـناوخ و  ار  نآ 

ایند هب  درگنب  ارم  هک  ره  سپ  دنتـسه ، مناگیاسمه  اهرام  اهمرک و  مشلاب و  گنـس  مرتسب و  كاخ  هک  دـش  نینچ  راک  رخآ  مدرک ، شزیمآ 
. دوشن هتفیرف 
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لاّجد ثیدح  باب 47 

-1

رب تفگ و  انث  دـمح و  یلاعت  يادـخ  رب  دـناوخ و  هبطخ  ام  يارب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  دـیوگ : ةربس  نب  لازن  ( 2)
هاگنآ داتسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و 
ج2،ص:312  ، نیدلا لامک  همجرت 

ریما يا  تفگ : تساخرب و  ناحوص  نب  ۀعـصعص  هاگنآ  دینک ، شـسرپ  نم  زا  دیهدب  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  مدرم ! يا  دومرف : راب  هس 
ادخ هب  تسناد  ار  وت  هتساوخ  دینش و  ار  تمالک  دنوادخ  هک  نیـشنب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دنکیم ؟ جورخ  لاّجد  تقو  هچ  نینمؤملا !

لابند لعّنلاب  لعّنلا  قباط  هک  تسا  ییاههناشن  تامالع و  نآ  يارب  نکیل  تسین و  رتاناد  هدننکلاوئـس  زا  هدنوشلاؤس  باب  نیا  رد  دـنگوس 
: تسا نینچ  اهنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  و  نینمؤملا ! ریما  يا  يرآ  تفگ  وا  منک و  هاگآ  نادب  ار  وت  یتساوخ  رگا  هک  دـیایب  رگید  کی 

ياهنامتخاس دنریگ و  هوشر  دـننک و  يراوخابر  دنرامـش و  لالح  ار  غورد  دـننک و  عیاض  ار  تناما  دـنزاس و  هابت  ار  زامن  مدرم  هک  هاگنآ 
دننک يوریپ  سوه  زا  دنیامن و  محر  عطق  دننک و  تروشم  نانز  اب  دنرامگ و  راکب  ار  ناهیفس  دنشورفب و  ایند  هب  ار  نید  دننک و  انب  راوتسا 

نایادـخدک راکمتـس و  ناریزو  رجاـف و  ناریما  دـیآ و  رامـش  هب  راـختفا  يرگمتـس  فعـض و  يراـبدرب  دنرامـش و  کبـس  ار  يزیرنوخ  و 
دـننک و رویز  ار  اهنآرق  دوش و  ینلع  نایغط  هانگ و  ناتهب و  روجف و  ددرگ و  رهاـظ  غورد  ياـهیهاوگ  دنـشاب و  قساـف  ناـیراق  راـکتنایخ و 

دیآ و مهرد  فوفص  دننک و  مارتحا  ار  رارشا  دنزاس و  دنلب  ار  اههرانم  دنیارایب و  ار  دجاسم 
ج2،ص:313  ، نیدلا لامک  همجرت 

ناـشنارهوش اـب  تراـجت  رد  اـیند  رب  صرح  رطاـخ  هب  ناـنز  دوش و  کـیدزن  دوعوم  ددرگ و  هتـسکش  اـهنامیپ  و  ( 1  ) دوش فلتخم  بوـلق 
شّرـش زا  سرت  رطاخ  هب  رجاف  زا  دوش و  اـهنآ  ربهر  مدرم  نیرتلذر  دـننک و  عامتـسا  ار  نآ  دوش و  دـنلب  ناقـساف  زاوآ  دـننک و  تکراـشم 

ار نآ  لّوا  تّما  نیا  رخآ  دنروآ و  مهارف  روبنط  رات و  ناوخهزاوآ و  نانز  دنرامش و  نیما  ار  نئاخ  دننک و  قیدصت  ار  وگغورد  دنزیهرپب و 
يرگید دهد و  یهاوگ  داهـشتسا  نودـب  دـهاش  دـننک و  هّبـشت  نانز  هب  نادرم  نادرم و  هب  نانز  دـنوش و  راوس  اهنیز  رب  نانز  دـنک و  تنعل 

رب ار  شیم  تسوپ  دنهد و  حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  راک  دهد و  یهاوگ  ار  هّمذ  ءاضق  دشاب  هتشاد  نید  رد  هّقفت  دسانشب و  ار  ّقح  هکنآیب 
دینک و باتـش  تعرـس و  دـینک  باتـش  تعرـس و  تقو  نیا  رد  دـشاب ، رهز  زا  رتخـلت  رادرم و  زا  رتوبدـب  ناشیاهلد  دنـشوپب و  گرگ  لد 

. دنشاب اجنآ  نانکاس  زا  هک  دننک  وزرآ  ناشمادک  ره  هک  دیآرد  ینامز  مدرم  رب  دشاب و  سدقملا  تیب  زور  نآ  رد  اهاج  نیرتهب 
؟ تسیک لاّجد  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : تساخرب و  اج  زا  هتابن  نب  غبصا  هاگنآ 

دنک و قیدصت  ار  وا  هک  تسا  یسک  تخبدب  تسا و  « 1  » دئاص نب  دئاص  لاّجد  دومرف :
______________________________

«. دایص نبا   » يذمرتلا ننس  یف  و  دیصلا .» نب  دئاص   » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
ج2،ص:314  ، نیدلا لامک  همجرت 

هّیدوهی ار  نآ  هک  ياهیرق  زا  دـنیوگ  ناهفـصا  نآ  هب  هک  دـنک  جورخ  يرهـش  زا  وا  ( 1  ) دیامن بیذـکت  ار  وا  هک  تسا  یـسک  تخب  کین 
نآ رد  تسا و  يرحس  هراتس  یئوگ  هک  دشخردیم  نانچنآ  تسوا  یناشیپ  رب  شرگید  مشچ  تسا و  حوسمم  شتـسار  مشچ  دنـسانشیم 
ورف اهایرد  رد  دـناوخیم  ار  نآ  يداوسیب  بتاک و  ره  و  رفاـک »  » هتـشون شمـشچ  ود  ناـیم  تسا و  هتخیمآرد  نوخ  اـب  هک  تسا  ياهقلع 

، دنرادنپ ماعط  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  يدیفـس  هوک  شرـس  تشپ  تسا و  دود  زا  یهوک  شلباقم  رد  دـنکیم  تکرح  وا  اب  باتفآ  دوریم ،
شیاپ ریز  رد  لزنم  هب  لزنم  نیمز  دنک و  جورخ  تسا  لیم  کی  شماگ  ره  هلـصاف  هک  يدیپس  رامح  رب  هک  یلاح  رد  يدـیدش  یطحق  رد 
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ملاع برغ  قرـش و  رد  نیطایـش  سنا و  ّنج و  هک  يدنلب  يادص  اب  دور و  ورف  تمایق  زور  ات  هکنآ  زج  درذگن  یبآ  رب  دوش و  هدـیدرونرد 
: دیوگیم دنونشیم  ار  نآ 

امـش يالعا  راـگدرورپ  نم  دومن  تیادـه  درک و  ریدـقت  درک و  هیوست  دـیرفآ و  هک  متـسه  یـسک  نم  دـیئآ ، نم  دزن  هب  نم ! ناتـسود  يا 
امش راگدرورپ  دوریم و  هار  اهرازاب  رد  دروخیم و  اذغ  هک  تسا  یمشچ  کی  وا  دیوگیم ، غورد  ادخ  نمشد  نآ  هک  یلاح  رد  متـسه ،

، درادن یلاوز  دوریمن و  هار  دروخیمن و  اذغ  تسین و  مشچ  کی 
ج2،ص:315  ، نیدلا لامک  همجرت 

. اریبک اّولع  کلذ  نع  هَّللا  یلاعت 
ار نآ  هک  ياهندرگ  رـس  رب  ماش  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـنزبس ، ياهنیتسوپ  نابحاص  ناـگدازانز و  وا  ناوریپ  رتشیب  زور  نآ  رد  هک  دـینادب  ( 1)

دهاوخ تسا  هتشذگ  هعمج  زور  زا  تعاس  هس  هک  یماگنه  دناوخیم  زامن  شرس  تشپ  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  یـسک  تسد  هب  دنمان  قیفا 
. دیدرگ دهاوخ  عقاو  يربک  تمایق  نآ  زا  دعب  هک  دینادب  تشک و 

متاخ نآ  تسا  یسوم  ياصع  نامیلس و  متاخ  وا  هارمه  هک  افـص  هوک  زا  ضرالا  ّۀباد  جورخ  دومرف : تسیچ ؟ نآ  نینمؤملا  ریما  ای  میتفگ :
رفاک اذـه  دوش  هتـشون  نآ  رب  دـهنب  هک  يرفاک  ره  يور  رب  اقح و  نمؤم  اذـه  ددـنب  شقن  نآ  رب  مالک  نیا  دـهنب  هک  ینمؤم  ره  يور  رب  ار 
مدوب وت  لثم  زورما  هک  متـشاد  تسود  وت ، رب  اشوخ  نمؤم ! يا  دنک : ادن  رفاک  و  وت ، رب  ياو  رفاک ! يا  دنک : ادن  نمؤم  هک  یتیاغ  هب  ات  اقح .

. مدیسریم یمیظع  زوف  هب  و 
هک تسا  نآ  زا  دعب  نیا  دننیبب و  ار  وا  دنتـسه  برغم  قرـشم و  نیب  هک  یناسک  همه  یلاعت  يادخ  نذا  هب  دـنک و  دـنلب  رـس  ّهباد  نآ  سپس 

دورن و ال الاب  یلمع  دوشن و  هتفریذپ  ياهبوت  چیه  دوش و  هتشادرب  هبوت  ماگنه  نیا  رد  دیآرب  دوخ  برغم  زا  باتفآ 
ج2،ص:316  ، نیدلا لامک  همجرت 

: دومرف سپس  ( 1 . ) ًاْریَخ اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی 
نآ هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  نم  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مبیبح  اریز  دش  دهاوخ  هچ  نآ  زا  دعب  هک  دیـسرپن  نم  زا  رگید 

. میوگن منادناخ  هب  زج  ار 
هعـصعص و  دوب ؟ هچ  مالک  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوصقم  هعـصعص ! يا  متفگ : ناحوص  نب  ۀعـصعص  هب  دـیوگ : ةربس  نب  لازن 
نادنزرف زا  ماما  نیمهن  ترتع و  زا  ماما  نیمهدزاود  دناوخیم  زامن  وا  رـس  تشپ  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هک  یـسک  نآ  ةربس ! نبا  يا  تفگ :

رهاط ار  نیمز  دوش و  رهاظ  ماقم  نکر و  نیب  ام  زا  دنک و  عولط  دوخ  برغم  زا  هک  تسا  یباتفآ  وا  تسا و  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح 
هَّللا یّلـص  ادخ  لوسر  شبیبح  هک  داد  ربخ  ام  هب  نینمؤملا  ریما  دنکن و  متـس  يرگید  هب  سک  چیه  دـنک و  اپرب  ار  تلادـع  نیزاوم  دزاس و 

. دیوگن نیعمجا - مهیلع  هَّللا  تاولص  شنادناخ - رب  زج  ار  نآ  زا  سپ  ثداوح  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  وا  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و 
زا دوخ  دنس  هب  هیقف  ّیلیقع  لضف  نب  نامثع  نب  رمع  نب  دّمحم  رکب  وبا  ار  ثیدح  نیا 

ج2،ص:317  ، نیدلا لامک  همجرت 
. تسا هدرک  لقن  انیع  زین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  رمع  نبا 

-2

هراشا

رد ياهناخ  رد  هب  تساخرب و  دوخ  باحـصا  اب  دروآ و  ياج  هب  ار  حبـص  زامن  دوخ  باحـصا  اـب  ادـخ  لوسر  يزور  دـیوگ : رمع  نبا  ( 1)

2 دلج نیدلا  لامک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


يا يدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یهاوخیم ؟ هچ  مساقلا ! وبا  يا  تفگ : دمآ و  نوریب  ینز  دیبوک  ار  رد  دمآ و  هنیدم 
زا ار  شلقع  وا  دنگوس  ادخ  هب  يراد ؟ راک  هچ  هَّللا  دبع  اب  مساقلا ! وبا  يا  تفگ : نز  نآ  يربب ، هَّللا  دبع  دزن  هب  ارم  مهاوخیم  هَّللا ! دبع  ّما 

هدـهع رب  نآ  ّتیلوئـسم  ایآ  تفگ : ربب ، وا  دزن  هب  ارم  دومرف : دـهاوخیم  ار  یمیظع  رما  نم  زا  دـنکیم و  هدولآ  ار  شاهماـج  هداد و  تسد 
: تفگ شردام  دنکیم ، همزمز  دوخ  اب  تسا و  هفیطق  رد  هک  دید  ار  وا  دش و  لخاد  ربمایپ  وش  لخاد  تفگ : يرآ ، دومرف : تسامش ؟ دوخ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  و  تسـشن ، دش و  تکاس  وا  تسا و  هدمآ  وت  دزن  هب  هک  تسا  دّمحم  نیا  هک  نیـشنب  شاب و  تکاس 
هَّللا یّلـص  ربمایپ  سپـس  تسا ؟ نامه  وا  ایآ  هک  متفگیم  امـش  هب  تشاذگیم  دوخ  لاح  هب  ارم  رگا  دـنک  تنعل  ار  نز  نیا  يادـخ  تفگ :

يور رب  هک  منیبیم  ار  یشرع  منیبیم و  ار  یلطاب  یّقح و  تفگ : ینیبیم ؟ هچ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و 
ج2،ص:318  ، نیدلا لامک  همجرت 

: تفگ میادخ ، لوسر  نم  تسین و  هَّللا  زج  ییادخ  هک  هدب  تداهش  دومرف : ( 1 ، ) تسا بآ 
. تسا هدادن  رارق  نم  زا  رتراوازس  تلاسر  هب  ار  وت  دنوادخ  میادخ ، لوسر  نم  تسین و  هَّللا  زج  ییادخ  هک  هدب  تداهش  وت  هکلب 

ربمایپ دندمآ و  نز  نآ  هناخ  رد  هب  باحصا  هارمه  تساخرب و  سپس  دناوخ  شباحصا  اب  ار  حبـص  زامن  ربمایپ  دیـسر  ارف  مود  زور  نوچ  و 
شاب و تکاس  تفگ : شردام  دناوخیم ، زاوآ  دوب و  ییامرخ  تخرد  يالاب  رب  وا  وش و  لخاد  تفگ : دمآ و  نوریب  هَّللا  دبع  ردام  دز ، رد 

ادخ تفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  نآ  زا  دعب  دش  تکاس  وا  تسا و  هدمآ  وت  دزن  هب  هک  تسا  دّمحم  درم  نیا  هک  ایب  نیئاپ 
؟ تسا نامه  وا  ایآ  هک  متفگیم  امش  هب  تشاذگیم  دوخ  لاح  هب  ارم  رگا  دنک  تنعل  ار  نز  نیا 

ناـیم رد  وا  دـندید  دـندمآ و  ناـکم  نآ  هب  دنتـساخرب و  سپـس  دـناوخ ، شباحـصا  اـب  ار  حبـص  زاـمن  ربماـیپ  دیـسر  ارف  موس  زور  نوچ  و 
وا تسا و  هدـمآ  وـت  دزن  هب  هک  تسا  دّـمحم  نیا  هک  نیـشنب  شاـب و  تکاـس  تفگ : وا  هب  شرداـم  دـناریم ، ار  اـهنآ  تسا و  نادنفـسوگ 

ربمایپ دوب ، هدـناوخ  حبـص  زامن  رد  ار  تایآ  نآ  مرکا  ربمایپ  دوب و  هدـش  لزان  ناخد  هروس  زا  یتایآ  زور  نآ  رد  تسـشن و  دـش و  تکاس 
ییاتکی هب  دیاب  وت  هکلب  تفگ : یهدیم ؟ تداهش  نم  تلاسر  دنوادخ و  ییاتکی  هب  ایآ  دومرف :

ج2،ص:319  ، نیدلا لامک  همجرت 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا . هدادـن  رارق  نم  زا  رتراوازـس  تلاسر  هب  ار  وت  دـنوادخ  هک  ( 1  ) یهد تداهـش  نم  تلاسر  دنوادخ و 
يرذگن و رد  تلجا  زا  وت  هک  وش  رود  دومرف : ربمایپ  دود . دود ، تفگ : وا  و  تسیچ ؟ نآ  ماهدرک ، ناهن  وت  يارب  ار  يزیچ  نم  دومرف : مّلس 

. يوشن لیان  تسا  هدش  رّدقم  تیارب  هچنآ  هب  زج  وت  یسرن و  تیوزرآ  هب 
يادـخ دـیناسرت و  لاّجد  زا  ار  شموق  هکنآ  زج  درکن  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  يربمایپ  چـیه  دـنوادخ  مدرم ! يا  دومرف : شباحـصا  هب  سپس 
يرامح رب  لاّجد  تسین و  مشچ  کی  دنوادخ  هک  دینادب  دش  هبتشم  امش  رب  رما  رگا  تسا و  هتخادنا  ریخأت  امش  رب  زورما  هب  ات  ار  نآ  یلاعت 

دـنکیم و جورخ  بآ  زا  يرهن  نان و  زا  یهوک  خزود و  تشهب و  هارمه  هب  وا  دـنک ، جورخ  تسا  لیم  کـی  شـشوگ  ود  نیب  هلـصاف  هک 
. دیآرد نآ  هموح  ود  هنیدم و  نآ و  هموح  ود  هّکم و  زج  نیمز  ياههنارک  همه  هب  دنبارعا و  نانز و  دوهی و  وا  ناوریپ  رتشیب 

: دیوگ هنع  هَّللا  یضر  باتک  نیا  فّنصم 

تّدم تبیغ و  لاّجد و  هراب  رد  دننکیم و  قیدصت  تسا ) هدمآ  اهنآ  هتس  حاحص  رد  هک   ) ار ربخ  نیا  لاثما  راکنا  دانع و  لها  ( 2)
ج2،ص:320  ، نیدلا لامک  همجرت 

دنکیم تبیغ  ینالوط  یتّدـم  وا  هکنیا  ار و  مالّـسلا  هیلع  مئاق  رابخا  اّما  دـننکیم  تیاور  ار  اهنآ  نامّزلا  رخآ  رد  شروهظ  ینـالوط و  رمع 
دوجو اب  دننکیمن ، قیدصت  دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  هدـنکآ  هک  سپ  نآ  زا  دـیامنیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دوشیم و  رهاظ  هاگنآ 

ینالوط زا  ربخ  دناهدرک و  حیرصت  وا  بسن  تبیغ و  مان و  هب  مالّسلا  هیلع  وا  زا  سپ  هّمئا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هکنآ 
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ار شرون  یلاعت  يادـخ  اّما  تسا ، هَّللا  یلو  رما  نتخاس  لطاب  یلاعت و  يادـخ  رون  ندرک  شوماـخ  اـهنآ  دوصقم  دـناهداد و  وا  تبیغ  ندوب 
نیا دنیوگیم  هک  تسا  نیا  مالّسلا  هیلع  تّجح  رما  راکنا  رما  رد  اهنآ  جاجتحا  نیرتشیب  دیآ و  شوخان  ار  ناکرشم  هچ  رگا  دزاسیم  مامت 

. میسانشیمن ار  اهنآ  میاهدرکن و  تیاور  ام  دینکیم  تیاور  امش  هراب  نیا  رد  هک  يرابخا 
ربمایپ لئالد  تازجعم و  هراب  رد  ناناملـسم  امـش  ار  هچنآ  ام  هک  دـنیوگیم  ار  نیمه  زین  ناربگ  يراـصن و  دوهی و  همهارب و  نیدـحلم و  و 

رگا میاهدشدقتعم و  وا  رما  نالطب  هب  تهج  نیا  زا  میاهدرکن و  تیاور  میسانشیمن و  ار  اهنآ  اریز  مینادیمن  حیحص  دینکیم  تیاور  دوخ 
زین رتنوزفا  اهنیا  زا  ماوقا  نآ  دادـعت  تخاس و  دـهاوخ  مزلم  ار  اـهنآ  مه  تّوبن  نارکنم  لـیلد  دزاـس ، مزلم  ار  اـم  تبیغ ، رما  نارکنم  لـیلد 

نوزفا يرمع  دناوتیمن  سک  چیه  ام  لقع  بجوم  هب  دنیوگیم  نینچمه  تسه .
ج2،ص:321  ، نیدلا لامک  همجرت 

هک دینکیم  قیدصت  امش  ایآ  میئوگیم : اهنآ  هب  ام  ( 1  ) تسا هنامز  لها  رمع  زا  نوزفا  امش  بحاص  رمع  دشاب و  هتشاد  هنامز  لها  رمع  رب 
؟ دیرامشیمن اور  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  يارب  ار  نآ  لثم  اّما  دنـشاب  هتـشاد  هنامز  لها  رمع  زا  رتشیب  يرمع  تبیغ  رد  سیلبا  لاّجد و 

نیا رد  ار  تایاور  نآ  زا  یـضعب  تسا و  هدش  دراو  یـصوصن  یهلا  رما  هب  مایق  يارب  وا  روهظ  رمع و  لوط  تبیغ و  هراب  رد  هکنآ  دوجو  اب 
قباط تسا ، هدـش  عقاو  نیـشیپ  ياهتّما  رد  هچنآ  ره  دـناهدومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هکنآ  دوجو  اب  و  ماهدرک ، رکذ  باتک 

. دش دهاوخ  عقاو  تّما  نیا  رد  وم  هب  وم  لعّنلاب و  لعّنلا 
رازه و ود  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  حون  نیا  دناهتـشاد ، ینالوط  يرمع  هک  دناهدوب  یناسک  هتـشذگ  رد  یهلا  ياهتّجح  ناربمایپ و  نایم  رد  و 

. درک گنرد  لاس  هاجنپ  دصهن و  دوخ  موق  نایم  رد  اهنت  دیامرفیم  میرک  نآرق  تسا و  هدرک  رمع  لاس  دصناپ 
هک دراد  دوجو  مالّسلا  هیلع  حون  زا  یتّنـس  مالّـسلا  هیلع  مئاق  رد  دیوگیم : ماهدرک  رکذ  باتک  نیا  رد  دنـس  اب  ار  نآ  هک  یتیاور  نآ  رد  و 

تسا هنوگچ  سپ  تسا ، رمع  لوط  نآ 
ج2،ص:322  ، نیدلا لامک  همجرت 

هب اهنآ  هب  رارقا  يرآ  دـینکیمن !؟ راکنا  تسا  لقع  رهاظ  لومعم و  فالخ  رب  هک  ار  نآ  هباـشم  روما  اـّما  ( 1  ) دـینکیم راکنا  ار  وا  رما  هک 
هیلع مئاـق  دوجو  هب  رارقا  هک  ناـنچمه  تسا  يرورـض  تسا  هدـش  دراو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  یتاـیاور  هطـساو 

دنناوتیم فهک  باحـصا  هّیرهاظ  لوقع  زا  لقع  مادک  بجوم  هب  و  تسا . يرورـض  تسا  هدـش  رابخا  ام  هب  تایاور  قیرط  زا  هک  مالّـسلا 
لقن قیرط  زا  مالّـسلا  هیلع  مئاق  رما  هب  قیدـصت  ارچ  سپ  تسا ؟ لقن  قیرط  زا  زج  نآ  قیدـصت  ایآ  دـننامب ؟ دوخ  راغ  رد  لاس  هن  دـصیس و 

دننکیم قیدصت  داد  ربمایپ  هب  تبـسن  ناوتن  هک  یتالاحم  هراب  رد  ار  رابحالا  بعک  هّبنم و  نب  بهو  رابخا  هک  تسا  هنوگچ  و  ددرگن ؟ عقاو 
رثکا ّکش  زا  سپ  شروهظ - تبیغ و  مئاق و  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  راهطا  هّمئا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  اّما 
؟ تسا ّقح  زا  ینادرگور  هرباکم و  زج  نیا  ایآ  دننکیمن ؟ قیدصت  تسا  هدیسر  حیحص  قیرط  هب  وا - هب  داقتعا  زا  اهنآ  دادترا  مدرم و 

رمع نتـشاد  رد  ناینیـشیپ  ّتنـس  هک  تسا  مزال  درادن  دوجو  دشاب  هتـشاد  ینالوط  رمع  هک  یـسک  هنامز  لها  رد  نوچ  دـنیوگیمن : ارچ  و 
زا رتروهشم  یسنج  چیه  و  دبای ؟ قّقحت  تعیرش  بحاص  راتفگ  ات  دشاب  يراج  روهشم  یسنج  رد  ینالوط 

ج2،ص:323  ، نیدلا لامک  همجرت 
تاـیاور دوـجو  اـب  رگا  تسا و  روکذـم  شنیرکنم  نیّرقم و  ناـبز  رب  ملاـع  برغ  قرـش و  رد  وا  اریز  ( 1  ) تسین مالّـسلا  هیلع  مئاـق  سنج 

لطاـب مه  وا  تّوبن  دـشاب  لـطاب  هّمئا : نیمهدزاود  تبیغ  عوـقو  تسا  هدیـسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  ياهحیحص 
هنوگچ دوب و  دهاوخن  ربمایپ  وا  دوش  تباث  دروم  کی  رد  وا  غورد  رگا  تسا و  هدـشن  عقاو  هک  تسا  هداد  ربخ  یتبیغ  زا  اریز  دوب ، دـهاوخ 

نینمؤملا ریما  نساحم  تشک و  دـنهاوخ  هیغاب  هئف  ار  رـسای  راّمع  تسا : هدومرف  هکنیا  لثم  دومن  قیدـصت  شرابخا  ریاـس  رد  ار  وا  ناوتیم 
اب ار  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  دش و  دهاوخ  هتشک  ّمس  اب  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نسح  دوشیم و  باضخ  شرس  نوخ  اب  مالّسلا  هیلع 

2 دلج نیدلا  لامک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


شراتفگ عیمج  رد  وا  اّما  دومن ، قیدصت  دیابن  ار  يو  بسن  مان و  نییعت  تبیغ و  عوقو  مئاق و  هراب  رد  ار  وا  رابخا  تشک و  دنهاوخ  ریشمش 
دشاب و هتـشادن  يو  يرواد  رد  دوخ  سفن  رد  يدیدرت  هکنآ  رگم  دـشابن  تسرد  ياهدـنب  نامیا  تسا و  ّقح  شلاوحا  همه  تسا و  قداص 

ْنَم َو  تسا  دایقنا  میلـست و  ینعم  هب  مالـسا  تسا و  مالـسا  زا  ترابع  نیا  دزیماین ، بیر  ّکش و  اب  ار  نآ  دـشاب و  وا  میلـست  روما  عیمج  رد 
َنِم ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی 

ج2،ص:324  ، نیدلا لامک  همجرت 
. َنیِرِساْخلا

اجنآ تشذگیم و  البرک  نیمزرس  هب  میرم  نب  یسیع  هک  دننکیم  تیاور  ام  نیفلاخم  هک  تسا  نیا  بئاجع  نیرتزیگنا  تفگـش  زا  و  ( 1)
زین نّویراوح  تسیرگ و  وا  دنتـسشن و  زین  نّویراوح  تسـشن و  یـسیع  دـندمآ ، وا  دزن  هب  نایرگ  اهنآ  دـناهدش  عمتجم  هک  دـید  ار  یناوهآ 

هچ يارب  هَّللا ! ۀملک  يا  ادخ و  حور  يا  دنتفگ : هاگنآ  دنکیم ؟ هیرگ  ارچ  هتـسشن و  یـسیع  ارچ  هک  دنتـسنادیمن  هک  یلاح  رد  دنتـسیرگ 
: تفگ دینکیم ؟ هیرگ 

لوتب ینعی  هرهاط  هّرح  لاهنون  لوسر و  دمحا  لاهنون  هک  تسا  ینیمزرس  نیا  تفگ : هن ، دنتفگ : تسا ؟ ینیمزرس  هچ  نیا  هک  دینادیم  ایآ 
نفد تسا  رتوبـشوخ  کـشم  زا  دیهـش  لاـهنون  نآ  تنیط  هطـساو  هب  هک  یتبرت  رد  دوشیم و  هتـشک  اـجنیا  رد  تسا  میرم  مرداـم  هیبش  هک 

تبرت هب  هک  یقایتشا  رطاخ  هب  ام  هک  دنیوگیم  هدرک و  هملاکم  نم  اب  اهوهآ  نیا  تسا و  نینچ  ناربمایپ  دالوا  ناربمایپ و  تنیط  دوشیم و 
نآ زا  یکی  کشپ  دوخ  تسد  اب  سپس  دنناما ، رد  نیمزرس  نیا  رد  هک  دنراد  نیقی  میرچیم و  نیمزرـس  نیا  رد  میراد  دیهـش  لاهنون  نیا 

: دومرف دیئوب و  تشادرب و  ار  اهوهآ 
تیلست و هیام  وا  يارب  دیوبب و  ار  نآ  شردپ  ات  رادب  یقاب  دبا  يارب  ار  نآ  اهلا ! راب 

ج2،ص:325  ، نیدلا لامک  همجرت 
تـشذگیم البرک  هب  نوچ  تسیرگ و  دیئوب و  ار  نآ  هک  یتیاغ  هب  ات  دوب  یقاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماّیا  ات  نآ  و  ( 1  ) دشاب شمارآ 

. تفگزاب ار  نآ  هّصق 
یلایل و ماّیا و  تشذگ  ناراب و  داب و  نامز و  تشذگ  دنامب و  یقاب  لاس  دصناپ  زا  زواجتم  وهآ  نآ  کشپ  هک  دننکیم  قیدصت  اهنآ  يرآ 

نانمـشد دنک و  جورخ  ریـشمش  اب  هکنآ  ات  دنامیم  یقاب  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  هک  دـننکیمن  قیدـصت  دـهدن و  رییغت  ار  نآ  نایلاس 
مهیلع هَّللا  تاولـص  راهطا - هّمئا  مرکا و  ربمایپ  زا  هدراو  رابخا  دوجو  اب  دـیامن ، راکـشآ  ار  راگدرورپ  نید  دـنک و  دوبان  ار  یلاـعت  يادـخ 

نیا ایآ  دـناهداد ، ربخ  تسا  نیلّوا  ّتنـس  قباطم  هک  يو  زارد  رمع  ینالوط و  تبیغ  زا  دـناهدرک و  نییعت  بسن  مان و  هب  ار  وا  هک  نیعمجا -
. نالذخلا نم  هَّللاب  ذوعن  تسا  ّقح  اب  زیتس  دانع و  زج 

اونین نیمزرس  ياهوهآ  ثیدح  باب 48 

-1

نوچ مدوب و  وا  هارمه  نیّفص  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رفس  رد  نم  دیوگ : ساّبع  نبا  ( 2)
ج2،ص:326  ، نیدلا لامک  همجرت 

ریما يا  متفگ : دـیوگ : یـسانشیم ؟ ار  اـجنیا  اـیآ  ساـّبع ! نبا  يا  دوـمرف : دـنلب  زاوآ  هب  دـمآ  دورف  تسا  تارف  ّطـش  راـنک  رب  هک  اوـنین  هـب 
، يدـیرابیم هدـید  زا  کشرـس  نم  لثم  هکنآ  ات  يدرکیمن ، روبع  نآ  زا  یتخانـشیم  ار  نآ  نم  لـثم  رگا  دومرف : مسانـشیمن ، نینمؤملا 
میتسیرگیم و وا  هارمه  هب  مه  ام  دـش و  يراج  شاهنیـس  يور  رب  نساحم  زا  نساـحم و  رب  ناگدـید  زا  کـشا  تسیرگ و  هاـگنآ  دـیوگ :
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ناشیا زا  زین  تردپ  هک  نک  هشیپ  ربص  هَّللا  دـبع  ابا  يا  تسا ؟ راکچ  رفک  يایلوا  ناطیـش و  بزح  نایفـس و  وبا  لآ  اب  ارم  هآ  هآ  دومرفیم :
نخـس نامه  دناوخ و  زامن  دوب  ادخ  ّتیـشم  هک  رادقم  نآ  تفرگ و  وضو  زامن  يارب  تساوخ و  بآ  سپـس  ینیبیم ، وت  هک  دید  ار  نامه 
میوگب تیارب  ایآ  دومرف : نابرق ، هلب  متفگ : ساّبع ! نبا  يا  دومرف : دش و  رادـیب  دـعب  دـیباوخ و  یکدـنا  درک و  رارکت  زامن  زا  سپ  ار  قباس 

هک مدید  باوخ  رد  دومرف : يدید ، یـشوخ  باوخ  تفر و  باوخ  هب  تنامـشچ  نینمؤملا ! ریما  ای  متفگ : مدید ؟ هچ  باوخ  رد  هعاّسلا  هک 
یطخ نیمز  نیا  فارطا  رب  دناهتـسب و  رمک  رب  ناشخرد  دیپس و  ییاهریـشمش  دندمآ و  دورف  نامـسآ  زا  دیپس  ییاهمچرپ  اب  يدیپس  نادرم 

سپس دندیشک ،
ج2،ص:327  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد نیـسح  ماهشوگ  رگج  لاهنون و  دنزرف  ایوگ  و  ( 1  ) دوب يراج  نوخ  اهنآ  زا  دروخ و  نیمز  رب  امرخ  ناتخرد  نیا  ياـههخاش  هک  مدـید 
وا دندوب  هدمآ  دورف  نامسآ  زا  هک  دیپس  نادرم  نآ  ایوگ  و  دسریمن ، شدایرف  هب  یسک  اّما  دنکیم  هثاغتـسا  تسا و  قرغ  اهنوخ  نیا  نایم 

نیا هَّللا ! دبع  ابا  يا  و  دیوشیم ، هتـشک  نامدرم  نیرتدـب  تسد  هب  امـش  هک  دـینک  هشیپ  ربص  لوسر ! لآ  يا  دـنیوگیم  دـننکیم و  ادـن  ار 
رد مدرم  هک  تمایق  يادرف  هک  داب  تراشب  ار  وت  نسحلا ! ابا  يا  دنتفگ : دنداد و  یتمالـس  رـس  ارم  سپـس  تسوت ، قاتـشم  هک  تسا  تشهب 

. مدش رادیب  هاگنآ  دنکیم  نشور  ار  تمشچ  دنزرف  نیا  رطاخ  هب  دنوادخ  دنزیخرب  راگدرورپ  ربارب 
نم هک  تسا  هتفگ  زاب  میارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مساقلا  وبا  قّدصم  قداص  دـیرفآ  ار  ام  هک  ییادـخ  هب  مسق  تسا و  نینچ  نیا  و 

زا نت  هدفه  نیسح و  تسا و  الب  برک و  نیمزرس  نیا  دید و  مهاوخ  ار  نیمزرـس  نآ  منکیم  جورخ  یغب  لها  اب  هلباقم  يارب  هک  یماگنه 
هعقب هک  نانچمه  دنناوخ  الب  برک و  نیمزرـس  ار  نآ  تسا و  فورعم  اهنامـسآ  رد  نآ  دنوش و  نفد  ناکم  نیا  رد  همطاف  نم و  نادـنزرف 

نک وجتسج  فارطا  نیا  رد  ساّبع ! نبا  يا  دومرف : سپس  دننک . دای  ار  سدقملا  تیب  نیمرح و 
ج2،ص:328  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا نارفعز  گنر  هب  درز و  اهنآ  مدینشن  غورد  مبیبح  زا  متفگن و  غورد  زگره  دنگوس  ادخ  هب  ( 1 ، ) وجب ار  اهوهآ  نآ  کشپ  و 
هک يوحن  نامه  هب  ار  اهنآ  نینمؤملا ! ریما  يا  مدرک  ادن  متفای و  اج  کی  رد  ار  اهنآ  همه  مدمآرب و  اهنآ  يوجتـسج  رد  دـیوگ : ساّبع  نبا 

ار اهنآ  دمآ  شیپ  نانکهلوره  تساخرب و  سپـس  دـنراتفگ ، تسار  شلوسر  ادـخ و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  مدرک ، ادـیپ  يدرک  فصو 
تسا و هدیئوب  میرم  نب  یسیع  ار  اهنیا  تسیچ ؟ اهکشپ  نیا  ینادیم  ایآ  ساّبع ! نبا  يا  تسا ، نامه  هنیعب  اهنیا  دومرف : دیئوب و  تشادرب و 
، دندمآ وا  دزن  هب  نایرگ  اهنآ  دناهدش  عمتجم  هک  دید  ار  اهوهآ  نیا  دنتشذگیم و  اجنیا  زا  نّویراوح  هارمه  هب  هک  تسا  نینچ  نآ  ناتساد 

یسیع ارچ  هک  دنتـسنادیمن  هک  یلاح  رد  دنتـسیرگ و  زین  نّویراوح  تسیرگ و  وا  دنتـسشن و  زین  نّویراوح  تسـشن و  مالّـسلا  هیلع  یـسیع 
هچ نیا  هک  دـینادیم  اـیآ  تفگ : دـینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  هَّللا ! ۀـملک  يا  ادـخ و  حور  يا  دـنتفگ : هاـگنآ  دـنکیم ، هیرگ  ارچ  هتـسشن و 

میرم مردام  هیبش  هک  لوتب  ینعی  هرهاط  هّرح  لاـهنون  لوسر و  دـمحا  لاـهنون  هک  تسا  ینیمزرـس  نیا  تفگ : هن ، دـنتفگ : تسا ؟ ینیمزرس 
تنیط هطساو  هب  هک  یتبرت  رد  دوشیم و  هتشک  اجنیا  رد  تسا 

ج2،ص:329  ، نیدلا لامک  همجرت 
هدرک و هملاکم  نم  اب  اهوهآ  نیا  تسا و  نینچ  ناربمایپ  دالوا  ناربمایپ و  تنیط  و  ( 1  ) دوشیم نفد  رتوبشوخ  کشم  زا  دیهش  لاهنون  نآ 
رد نیمزرـس  نیا  رد  هک  دنراد  نیقی  میرچیم و  نیمزرـس  نیا  رد  میراد  دیهـش  لاهنون  نیا  تبرت  هب  هک  یقایتشا  رطاخ  هب  ام  هک  دنیوگیم 

نیمزرـس نیا  رد  هک  یناهایگ  رطاخ  هب  هک  تساهوهآ  کشپ  اهنیا  دومرف : دیئوب و  تشادرب و  اهنآ  زا  یتشم  دوخ  تسد  اب  سپـس  دـنناما ،
نیا هب  ات  دومرف : دبای و  شمارآ  تیلـست  نادب  دیوبب و  ار  اهنآ  شردپ  ات  رادب  یقاب  دبا  يارب  ار  اهنآ  اهلا ! راب  تسا  وبـشوخ  نینچ  دیوریم 

. تسالب برک و  نیمزرس  نیا  تسا ، هتشذگ  اهنآ  رب  هک  تسا  یتّدم  لوط  رطاخ  هب  اهنآ  درز  گنر  دناهدنام و  یقاب  نامز 
هب نادرگم و  كرابم  ار  اهنآ  ناروای  وا و  هب  ناگدـننکهلمح  نیـسح و  نـالتاق  میرم ! نب  یـسیع  راـگدرورپ  يا  دومرف : دـنلب  يادـص  اـب  و 
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ینالوط ینامز  داتفا و  رد  ور  هب  هکنآ  ات  میتسیرگ  وا  اب  مه  ام  درک و  یتخـس  هیرگ  هاگنآ  هدـم ، ریخ  دنـشک  وا  يرای  زا  تسد  هک  یناسک 
، منک نینچ  دومرف  زین  نم  هب  تسب و  دوـخ  ءادر  رد  تشادرب و  ار  اهکـشپ  نآ  زا  يرادـقم  دـمآ و  شوـه  هب  نآ  زا  دـعب  دـیدرگ ، شوـهیب 

: تفگ هاگنآ 
. تسا هدیدرگ  نفد  هدش و  هتشک  نیمزرس  نیا  رد  هَّللا  دبع  ابا  هک  نادب  دوارتب  نوخ  اهنآ  زا  هک  يدید  هاگ  ره  ساّبع ! نبا  يا 

ج2،ص:330  ، نیدلا لامک  همجرت 
زور کی  مدرکیمن و  زاب  منیتسآ  هشوگ  زا  مدرکیم و  ظفح  رتشیب  هّیهلا  تابجاو  زا  ار  اهنآ  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ : ساـّبع  نبا  ( 1)

متـسشن و تسا ، هدش  رپ  نوخ  نآ  زا  منیتسآ  تسا و  هدش  يراج  هزات  نوخ  نآ  زا  مدـید  مدـش و  رادـیب  مدوب  هدـیباوخ  دوخ  هناخ  رد  هک 
رابخإ يرما  عوقو  زا  تسا و  هتفگن  نم  هب  یغورد  ثیدح  یلع  زگره  تسا و  هدش  هتـشک  نیـسح  هک  دنگوس  ادـخ  هب  متفگ : متـسیرگ و 

زا ار  نارگید  هک  درک  هاگآ  يروما  هب  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اریز  تسا  هدیدرگ  عقاو  نآ  هکنآ  رگم  تسا  هدرکن 
زا دعب  دنیبیمن  ار  مشچ  مشچ  تسا و  دولآ  هم  هنیدم  رسارس  مدید  هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  نالان  هاگرحس  نآ  زا  دعب  تخاسن ، ربخ  اب  اهنآ 
هب متفگ : متـسیرگ و  متـسشن و  دندوب ، هدیـشاپ  نوخ  اهنآ  رب  ایوگ  هک  مدید  ار  هنیدم  ياهراوید  تسا و  رونیب  مدید  دمآرب و  باتفآ  نآ 

: تفگیم هک  مدینش  ار  ییادن  تیب  هیحان  زا  تسا و  هدش  هتشک  نیسح  دنگوس  ادخ 
لوتب نبا  دش  هتشکلوسر  لآ  يا  ربص 

ار زور  نآ  خیرات  دوخ  دزن  متسیرگ و  زین  نم  تسیرگ و  یتخس  هب  هدننکادن  نآ  لولم و  نایرگ و  رازنیمالا و  حور  هدمآ 
ج2،ص:331  ، نیدلا لامک  همجرت 

نم دیوگ : ساّبع  نبا  دوب . قباطم  نآ  اب  دیسر  ام  هب  نآ  خیرات  نیسح و  تداهش  ربخ  نوچ  دوب و  مّرحم  زور  نیمهد  نآ  و  ( 1  ) مدرک تبث 
رد اّما  میدینش  يدینـش  وت  هچنآ  زین  ام  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : نانآ  مدرک و  وگزاب  دندوب  ّیلع  اب  زور  نآ  هک  یناسک  يارب  ار  ثیدح  نیا 

و داب - نیسح  رب  رضخ و  رب  ادخ  دورد  تسا - رضخ  وا  هک  میتشادنپ  نآ  زا  دعب  و  تسیک ؟ هدننکادن  نآ  هک  میتسنادن  میدوب و  دربن  نادیم 
. دنک تنعل  ار  نیسح  نالتاق  دنوادخ 

هّیبلاو هبابح  ثیدح  باب 49 

هراشا

ماما ات  ار  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  کی  هب  کی  وا  زا  دـعب  درک و  تاـقالم  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هّیبلاو  هباـبح  هک  دـناهدرک  تیاور  ( 2)
. دننکیم راکنا  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  رمع  لوط  ارچ  سپ  تسا ، هدرکن  راکنا  یسک  ار  يو  رمع  لوط  تسا و  هدرک  رادید  مالّسلا  هیلع  اضر 
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نم تفگ : هک  دنک  تیاور  هّیبلاو  هبابح  زا  ّیمعثخ  ورمع  نب  میرکلا  دبع  ( 3)
ج2،ص:332  ، نیدلا لامک  همجرت 

یهاـمرام و یهاـمزارد و  ناگدنـشورف  رب  تشاد و  تسد  رد  ياهناـیزات  هک  یلاـح  رد  سیمخلا  ۀطرـش  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما 
فنحا نب  تارف  ناورم ! ینب  نایرکـشل  يا  و  لیئارـسا ، ینب  هدـشخسم  ناگدنـشورف  يا  تفگیم : دزیم و  هدرم  ياهیهام  زیر و  ياهیهام 

ار دوـخ  ياهـشیر  هک  دـندوب  یماوـقا  دوـمرف : دـیوگ : دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  ناورم  ینب  نایرکـشل  نینمؤـملا ! ریما  يا  تـفگ : تساـخرب و 
رثا رب  اپ  متفر و  وا  لابند  هب  دیوگب و  نخس  وا  زا  رتهب  هک  مدیدن  ار  يرونخس  نم  دیوگ  و  دندادیم . بات  ار  دوخ  ياهلیبس  دندیشارتیم و 
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: دومرف تسیچ ؟ تماما  هناشن  دنک ، تمحر  ار  امـش  ادخ  نینمؤملا ! ریما  يا  متفگ : وا  هب  و  تسـشن ، دجـسم  نحـص  رد  هکنآ  ات  مداهن  يو 
ره هبابح ! يا  دومرف : سپـس  دز  یـشقن  نآ  رب  دوخ  متاخ  اب  مدروآ و  درک ، هراشا  یکچوک  گنـس  هب  شتـسد  اب  رواـیب و  ار  هزیرگنـس  نآ 

ماما هک  ار  يزیچ  تسا و  ۀعاّطلا  ضرتفم  ماما  وا  هک  نادب  دـنز  هزیرگنـس  رب  یـشقن  يدـید  هک  نانچ  تسناوت  دـش و  تماما  یعّدـم  سک 
. دنام دهاوخن  هدیشوپ  يو  زا  دهاوخب 

ریما هاگیاج  رب  هک  یلاح  رد  مدمآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  دزن  هب  تشذـگرد و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  ات  متـشگرب  وا  دزن  زا  دـیوگ :
: دومرف نم  يالوم  يا  کیّبل  متفگ : هیبلاو ! هبابح  يا  دومرف : دندرکیم  شسرپ  يو  زا  مدرم  دوب و  هتسشن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

ج2،ص:333  ، نیدلا لامک  همجرت 
شقن نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  نانچمه  دز  یـشقن  نآ  رب  مداد و  ودب  ار  هزیرگنـس  نآ  دیوگ : ( 1 ، ) روایب يراد  دوخ  اـب  هچنآ 

کیدزن هب  ارم  دوب . هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  دجسم  رد  وا  هک  یلاح  رد  مدمآ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  دزن  هب  دیوگ : دوب ، هدز 
ياقآ يا  يرآ  متفگ : یهاوخیم ؟ ار  تماما  لیلد  ایآ  تسه ، یلیلد  یهاوخ  هک  نانچ  تماما  رد  دومرف : تفگ و  ابحرم  دـناوخارف و  دوخ 

ّیلع دزن  هب  سپس  دیوگ : هبابح  دز . یشقن  نآ  رب  وا  مداد و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ار  هزیرگنـس  نآ  و  هدب ، يراد  هارمه  هچنآ  دومرف : نم !
مدید تدابع  لوغشم  ار  وا  متشاد ، لاس  هدزیس  دص و  کی  زور  نآ  رد  مدوب و  ناوتان  ریپ و  هک  یلاح  رد  مدمآ  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب 

يا متفگ : دـیوگ : مدـش ، ناوج  دومرف و  هراشا  نم  هب  دوخ  هباّبـس  تشگنا  اب  مدوب . دـیماان  هناشن  نآ  هدـهاشم  زا  دوب و  دـجاس  عکار و  هک 
؟ تسا یقاب  ردقچ  تسا و  هتشذگ  ردقچ  ایند  رمع  زا  نم ! ياقآ 

نآ رب  مداد و  ار  هزیرگنـس  نآ  و  هدب ، يراد  هارمه  هچنآ  دومرف : سپـس  دیوگ  هن ، تسا  یقاب  هچنآ  یلو  يرآ  تسا  هتـشذگ  هچنآ  دومرف :
نآ رب  مدمآرد و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هب  نآ  زا  دعب  دز ، یـشقن  نآ  رب  مدـمآرد و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  هب  سپـس  دز ، یـشقن 

دز و یشقن  نآ  رب  مدمآرد و  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  دزن  هب  نآ  زا  دعب  دز ، یشقن 
ج2،ص:334  ، نیدلا لامک  همجرت 

ماشه نب  هَّللا  دـبع  هک  نانچ  نآ  زا  دـعب  هّیبلاو  هبابح  دز . یـشقن  هزیرگنـس  نآ  رب  زین  وا  مدـمآرد و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  هب  ماجنارس 
. دوب تایح  دیق  رد  هام  هن  تسا  هدرک  رکذ 
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هراشا

ودب ار  يو  یناوج  دنوادخ  درک و  اعد  ار  هّیبلاو  هبابح  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ( 1)
. دش ضئاح  روفلا  یف  دوب  هلاس  هدزیس  دص و  کی  هک  تقو  نآ  رد  دومرف و  هراشا  يو  هب  تشگنا  اب  دینادرگزاب و 

: دیوگ هنع  هَّللا  یضر  باتک  نیا  فّنصم 

دنادرگزاب هلاس  هدزیس  دص و  کی  هّیبلاو  هبابح  هب  ار  یناوج  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ياعد  هب  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  اور  رگا  ( 2)
يادخ هک  دـشابن  اور  ارچ  دـشاب ، تایح  دـیق  رد  رگید  هام  هن  زین  نآ  زا  دـعب  دـنک و  تاقالم  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ات  دـنامب  یقاب  وا  و 
دیامن داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  مایق  هکنآ  ات  دیامرف  ظفح  ار  وا  یناوج  دـنک و  عفد  ار  يریپ  مالّـسلا  هیلع  رظتنم  ماما  دوخ  زا  یلاعت 

دراو مالّسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  مرکا و  ربمایپ  زا  باب  نیا  رد  هک  ياهحیحص  رابخا  رب  هوالع  دشاب ، هدش  روج  ملظ و  زا  هدنکآ  هک  نانچمه 
. تسا هدش 
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ج2،ص:335  ، نیدلا لامک  همجرت 
دیزم نب  ةّرم  نب  باّطخ  نب  نامثع  نب  ّیلع  شمان  تسا و  یبرغم  رّمعم  هب  فورعم  هک  اینّدـلا  وبا  هک  دـناهدرک  تیاور  اـم  نیفلاـخم  و  ( 1)

هَّللا یّلـص  ربمایپ  زا  دعب  تسا و  هتـشاد  رمع  لاس  دصیـس  هب  کیدزن  تشذـگرد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یتقو  تسا 
زا دناهدناوخارف و  دوخ  دزن  هب  ار  وا  ناهاشداپ  تسا و  هدمآ  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
ور نیا  زا  هدیشون ، تایح  بآ  هک  تسا  هتفگ  اهنآ  هب  وا  دناهدرک و  ربخ  بسک  يو  تادوهشم  زا  دناهدرک و  شـسرپ  يو  رمع  لوط  ّتلع 

تابثا هب  ام  يارب  زورما  هب  ات  يو  گرم  دـنیوگیم  اـهنآ  تسا و  هدوب  یقاـب  یـساّبع  ردـتقم  راـگزور  اـت  وا  تسا و  هتفاـی  ینـالوط  يرمع 
؟ دننکیم راکنا  شرمع  لوط  هطساو  هب  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  رما  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دنتسین ، وا  رمع  لوط  رکنم  تسا و  هدیسرن 

یبرغم رّمعم  ثیدح  باب 50 
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ار یبرغم  يدرم  هّکم  رد  دنیوگ  « 3  » یکشا نب  نسح  نب  ّیلع  یّقر و  حتف  نب  دّمحم  ( 2)
______________________________

. بیرقتلا یف  نونعملا  یناللا  نسحلا  نب  یلع  هنوک  لمتحا  و  یکئاللا » اکثح  نب  نیسحلا  نب  یلع   » خسنلا ضعب  یف  ( 3)
ج2،ص:336  ، نیدلا لامک  همجرت 

میدش دراو  يو  رب  دـندوب  رـضاح  ّجـح  مسوم  رد  هک  هن  دصیـس و  لاس  ینعی  لاس  نآ  رد  ثیدـح  باحـصا  زا  یعمج  اب  میدرک و  رادـید 
درگ شیرهشمه  خیاشم  شیاههون و  نادنزرف و  شفارطا  رد  دوب و  هدیسوپ  یکشم  دننام  هایس و  شتروص  رـس و  يوم  هک  مدید  ار  يدرم 

زا هک  دـنداد  یهاوگ  خـیاشم  نآ  مینکیم و  یگدـنز  ایلع  هرهاب  رهـش  یکیدزن  رد  میبرغم و  ياصقا  دالب  زا  ام  دـنتفگیم  دـندوب و  هدـمآ 
وا مان  تسا و  فورعم  رّمعم  اینّدلا  وبا  خیـش  نامه  درم  نیا  هک  دناهدرک  تیاکح  ناشدادـجا  ناردـپ و  زا  اهنآ  هک  میاهدینـش  دوخ  ناردـپ 

: میتفگ وا  هب  تسا ، « 2  » نمی ياعنص  زا  وا  لصا  یلو  تسا  ینادمه  وا  هک  دنتفگیم  تسا ، دیزم  نب  ةّرم  نب  باّطخ  نب  نامثع  نب  ّیلع 
هداتفا اهنآ  يور  رب  شناوربا  هک  یلاح  رد  ار  شنامـشچ  هاگنآ  داد ، خساپ  شتـسد  اب  ياهدـید ؟ ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  وت  ایآ 

نیّفص گنج  رد  مدوب و  وا  رازگتمدخ  نم  ماهدید و  مشچ  ود  نیمه  اب  ار  وا  تفگ : دوب و  نشور  غارچ  ود  ایوگ  هک  ینامشچ  دوشگ ، دوب 
نآ داد و  ناـشن  اـم  هب  دوـب  شتـسار  يوربا  رب  هک  ار  نآ  رثا  تـسا و  مالّـسلا  هـیلع  ّیلع  بـکرم  تـحارج  رثا  نـیا  مدرک و  یهارمه  ار  وا 

يو يرارذ  خیاشم و  زا  هک  یتعامج 
______________________________

«. نمیلا دیعص   » خسنلا ضعب  یف  ( 2)
ج2،ص:337  ، نیدلا لامک  همجرت 

میاهدید و لاح  نیدـب  ار  وا  میاهدـمآ  ایند  هب  هک  یتقو  زا  ام  دـنتفگ : دـنداد و  یهاوگ  يو  ینالوط  رمع  هب  یگمه  ( 1  ) دندوب شفارطا  رد 
. دنتفگیم ار  نیمه  زین  ام  دادجا  ناردپ و 

وا هب  هچ  ره  تساـجب ، شلقع  هک  میدـید  میدرک و  شـسرپ  شرمع  لوط  ببـس  لاـح و  ناتـساد و  زا  میدرک و  نخـس  زاـغآ  وا  اـب  سپس 
هدرکیم هعلاطم  ار  ناینیـشیپ  ياهباتک  هک  تسا  هتـشاد  يردپ  تفگ : دیوگیم ، خساپ  نآ  هب  يدنمدرخ  لامک  رد  دـمهفیم و  دـنیوگیم 

ینالوط شرمع  دـشونب  نآ  زا  سک  ره  تسا و  يراج  تاـملظ  رهـش  رد  هکنیا  تاـیح و  بآ  همـشچ  زا  دوب  هتفر  يرکذ  اـهنآ  رد  تسا و 
ود درک و  هارمه  زین  ارم  تشادرب و  هشوت  تیافک  رادقم  هب  تسب و  راب  دیدرگ ، صیرح  تاملظ  رهـش  رب  ندـش  دراو  رب  وا  دـش و  دـهاوخ 
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لخاد نآ  رب  میدیسر و  تاملظ  رهش  هب  ات  درب  ار  ام  مدوب و  هلاس  هدزیـس  نم  زور  نآ  رد  میتشاد  شکراب  رتش  يدادعت  کباچ و  راکتمدخ 
، دوب رتمک  بش  زا  نآ  یکیرات  نشور و  یمک  زور  هک  دوب  قرف  هزادـنا  نیمه  زور  بش و  نایم  میدوب و  اجنآ  زور  هنابـش  شـش  میدـش و 
هک دوب  هدـناوخ  بتک  رد  اریز  دـیخرچیم ، تایح  بآ  يوجتـسج  رد  اجنآ  رد  مردـپ  میدـمآ و  دورف  اهّلت  اـههّرد و  اـههوک و  ناـیم  رد 

زور دنچ  تساجنیا و  رد  رهن  نآ  يارجم 
ج2،ص:338  ، نیدلا لامک  همجرت 

شطع زا  دـندوبن  نوبل »  » ام نارتش  رگا  میتفرگیم و  بآ  دوخ  نارتش  زا  دـش و  مامت  دوب  اـم  هارمه  هک  یبآ  هکنآ  اـت  ( 1  ) میدنام اجنآ  رد 
ماگنه ات  میزورفیب  شتآ  هک  دوب  هداد  روتـسد  اـم  هب  دـیخرچیم و  همـشچ  يوجتـسج  رد  اـجنآ  فارطا  رد  مردـپ  میدوب و  هدـش  كـاله 

نوچ تفاین و  ار  نآ  دوب و  همـشچ  يوجتـسج  رد  مردپ  میدـنام و  ناکم  نآ  رد  زور  جـنپ  تّدـم  ام  دـنکن ، مگ  ار  هار  ام  دزن  هب  تشگزاب 
دندوب و هدش  گنتلد  مه  ام  ناراکتمدخ  دوب و  تکاله  میب  دوب و  هدیـسر  مامتا  هب  هشوت  بآ و  اریز  ددرگ  زاب  تفرگ  میمـصت  دش  دیماان 

هدمآ دورف  هک  ییاج  زا  تجاح  ياضق  يارب  زور  کی  دنور ، ردب  تاملظ  زا  هک  دندرکیم  رارصا  مردپ  هب  دنوش و  فلت  هک  دندیسرتیم 
گرزب هن  دوب و  کچوک  هن  هک  مدیسر  ذیذل  نیریش و  دیپس و  يرهن  هب  مدش و  رود  دوریم  ردب  نامک  زا  ریت  هک  یتفاسم  هزادنا  هب  میدوب 

هدمآ دورف  هک  ییاج  هب  ناباتش  تسا  ذیذل  کنخ و  نیریش و  مدید  مدیـشون و  نآ  زا  فک  هس  ود  مدش و  کیدزن  دوب  يراج  یمارآ  هب  و 
متـسنادیمن مینک و  رپ  بآ  زا  ار  اهنآ  ات  دنتـشادرب  ار  تاودا  اهکـشم و  ماهتفای و  ار  بآ  هک  مداد  هدژم  ناراکتمدخ  هب  متـشگزاب و  میدوب 

يوجتسج رد  مردپ  هک 
ج2،ص:339  ، نیدلا لامک  همجرت 

ماگنه نیا  رد  دوب و  هدیـسر  مامتا  هب  دوب و  ام  هارمه  هک  یبآ  میتشادن و  بآ  هک  دوب  تهج  نآ  زا  نم  یلاحـشوخ  و  ( 1  ) تسا رهن  نیمه 
هب ات  میدربن  هر  نآ  هب  اّما  مینک  ادـیپ  ار  رهن  نآ  ات  میتشگ  میدرک و  شـشوک  یتعاس  ام  دوب ، دوخ  يوجتـسج  لوغـشم  دوبن و  اـجنآ  مردـپ 

ناتساد تشگزاب و  زین  مردپ  میتشگزاب و  دوخ  ّرقم  هب  نوچ  ییوگیمن و  تسار  دنتفگ : دندرک و  بیذکت  ارم  ناراکتمدخ  نآ  هک  یتیاغ 
يزور دشن و  نم  يزور  اّما  ماهدرک  لّمحت  ار  تارطخ  نیا  ماهدمآ و  اجنیا  هب  رهن  نیمه  رطاخ  هب  نم  مدنزرف ! يا  تفگ : متفگ ، شیارب  ار 

میتشگرب دوخ  ياهرهـش  ناطوا و  هب  میدرک  چوک  اجنآ  زا  يوش و  لولم  یناگدنز  زا  هک  یتیاغ  هب  ددرگ  ینالوط  تیناگدنز  دیدرگ و  وت 
. تشذگرد سپس  دوب و  هدنز  نآ  زا  دعب  یلاس  دنچ  مردپ  و 

رخاوا رد  دیسر  ام  هب  وا  زا  سپ  هفیلخ  ود  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تافو  ربخ  دیسر و  لاس  یـس  دودح  هب  مرمع  نوچ  و 
هیلع بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هب  لیامتم  مبلق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  باحـصا  نیب  رد  مدـمآ و  نوریب  ّجـح  يارب  ناـمثع  راـگزور 

وا بکرم  زا  تحارج  نیا  نیّفص  گنج  رد  مدوب و  شباکر  رد  وا  عیاقو  رد  مدمآرد و  شتمدخ  هب  مدیزگرب و  ار  وا  یهارمه  دوب  مالّـسلا 
تشذگرد و هکنآ  ات  مدوب  وا  اب  هتسویپ  دش و  دراو  نم  رب 

ج2،ص:340  ، نیدلا لامک  همجرت 
ناورم ینب  نامز  رد  متـشگزاب و  دوخ  رهـش  هب  مدنامن و  اّما  ( 1  ) منامب اهنآ  دزن  هک  دـندرک  رارـصا  نم  هب  شاهداوناخ  دالوا و  يو  زا  سپ 

لوط رابخا و  هک  نیمز  برغم  ناهاشداپ  هکنآ  رگم  ماهدرکن  يرفـس  نونکات  رگید  متـشگزاب و  منایرهـشمه  اب  مدـمآ و  نوریب  ّجـح  يارب 
مدوب دنمقالع  متـشاد و  وزرآ  دندرک و  شـسرپ  متادهاشم  رمع و  لوط  ببـس  زا  دندرک و  راضحا  رادید  يارب  ارم  دندوب  هدینـش  ارم  رمع 

. دندروآ ّجح  هب  ارم  ینیبیم  نم  فارطا  رد  هک  يرارذ  دالوا و  نیا  هک  مرازگ  ّجح  رگید  راب  کی  هک 
ام يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  دوـخ  تاعومـسم  زا  هک  میتـساوخرد  يو  زا  تسا ، هداـتفا  راـب  هس  اـی  ود  شیاهنادـند  هک  تـفگ  و 

ناوارف زین  هباحـص  متـشادن و  مولع  يریگارف  رد  یتّمه  صرح و  مدوب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  بحاصم  هک  راگزور  نآ  نم  تفگ  دـیوگزاب ،
وا زا  ار  هچنآ  متخادرپـن و  يو  تبحـص  تمدـخ و  زج  يزیچ  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نـب  ّیلع  هـب  مـتّبحم  قاـیتشا و  طرف  زا  دـندوب و 
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زا دندش و  ضرقنم  اهنآ  همه  دناهدینش و  نم  زا  زاجح  رصم و  برغم و  دالب  ياملع  ناثّدحم و  زا  يرایسب  تسا  هدنام  مدای  رد  ماهدینش و 
: درک الما  نینچ  ام  رب  ظفح  زا  وا  دندروآ و  نوریب  ار  نآ  زا  ياهخسن  اهنآ  دناهتشون و  ار  اهنآ  نم  هّیّرذ  تیب و  لها  نیا  دنتفر و  نایم 

ج2،ص:341  ، نیدلا لامک  همجرت 
لها هک  یـسک  دومرف : هک  دنک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دیوگ : ّیبرغم  رّمعم  اینّدلا  وبا  ( 1)

. تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  نمی  لها  هک  یسک  تسا و  هتشاد  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  نمی 
نمی لها  هک  یسک  دومرف : هک  دنک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دیوگ : ّیبرغم  رّمعم  اینّدلا  وبا 

. تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  نمی  لها  هک  یسک  تسا و  هتشاد  تسود  ارم  درادب  تسود  ار 
دایرف هب  سک  ره  دومرف : هک  دنک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دـیوگ : ّیبرغم  رّمعم  اینّدـلا  وبا 

: تفگ سپس  درب ، الاب  ار  وا  هجرد  هد  دزاس و  وحم  هئّیس  هد  نآ  زا  دسیونب و  هنسح  هد  يو  لامعا  همان  رد  دنوادخ  دسرب  ياهراچیب 
یلاعت و يادخ  ياضر  هک  دنک - شالت  دوخ  نمؤم  ردارب  تجاح  ندروآرب  رد  سک  ره  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

. تسا هدرکن  تیصعم  ینیعلا  ۀفرط  هدرک و  تدابع  لاس  رازه  ار  یلاعت  يادخ  ایوگ  تسا - نآ  رد  مه  يو  دوخ  حالص 
: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  زا  دیوگ : ّیبرغم  رّمعم  اینّدلا  وبا 

. دوب نایرب  تشوگ  نان و  نآ  يور  رب  مدروآ و  روایب ، ار  هدئام  نآ  ّیلع ! يا  دومرف : دوب و  هنسرگ  تخس  همطاف  لزنم  رد  ربمایپ 
ج2،ص:342  ، نیدلا لامک  همجرت 

دـش دراو  نم  رب  مخز  جنپ  تسیب و  ربیخ  گنج  رد  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دیوگ : ّیبرغم  رّمعم  اینّدلا  وبا  ( 1)
اهمخز نآ  رب  تفرگرب و  شنامشچ  کشا  زا  تسیرگ و  دید  ارم  ياهمخز  نوچ  مدمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دزن  هب  هاگنآ 

. مدش هدوسآ  تعاس  نامه  رد  درک و  مهرم 
یـسک دومرف : هک  دنک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دیوگ : ّیبرغم  رّمعم  اینّدلا  وبا 
هدناوخ ار  نآ  ثلث  ود  ایوگ  دناوخب  راب  ود  هک  یـسک  تسا و  هدـناوخ  ار  نآرق  ثلث  ایوگ  دـناوخب  راب  کی  ار  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هروس  هک 

. تسا هدناوخ  ار  نآرق  همه  ایوگ  دناوخب  راب  هس  هک  یسک  تسا و 
: تفگیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  زا  دیوگ : ّیبرغم  رّمعم  اینّدلا  وبا 

اجنیا متفگ : وا  هب  مدید ، هار  رس  رب  ار  یگرگ  هاگان  مدینارچیم  دنفسوگ  یکدوک  رد  دومرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
؟ ینکیم هچ  اجنیا  وت  تفگ : وا  و  ینکیم ؟ هچ 

نادنفسوگ نایم  گرگ  نآ  نوچ  مدنار و  ار  نادنفـسوگ  نم  دومرف : تسا - هار  نیا  تفگ : ای  رذگب - تفگ : منارچیم ، دنفـسوگ  متفگ :
شرس متفرگ و  ار  گرگ  تشپ  مدمآ و  دومرف : تشک ، ار  نآ  درک و  هلمح  يدنفسوگ  رب  هک  مدید  هاگانب  تفرگ  رارق 

ج2،ص:343  ، نیدلا لامک  همجرت 
: مدید هتـشرف  هس  لباقم  رد  ار  دوخ  هاگان  مدوب  هدرکن  یط  ار  یتفاسم  زونه  مدناریم  ار  نادنفـسوگ  دوب و  مناتـسد  رب  نآ  و  ( 1  ) مدیرب ار 
دـنتفرگ و ارم  دـنک ، كرابم  شیادـخ  تسا ، دّـمحم  نیا  دـنتفگ : دـندید  ارم  نوچ  مالّـسلا و  مهیلع  توملا  کلم  لـیئاکیم و  لـیئاربج و 
زا ات  دنتسش  دنتشاد  هارمه  هک  يدرس  بآ  اب  ار  منورد  دندروآرد و  شهاگیاج  زا  ارم  بلق  دنتفاکش و  يدراک  اب  ار  ممکـش  دندیناباوخ و 

یگدیرب نآ  یلاعت  يادخ  نذا  هب  دندیـشک و  ممکـش  يور  هب  ار  ناشناتـسد  دنداد و  رارق  شهاگیاج  رد  ار  مبلق  سپـس  دـش ، كاپ  نوخ 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هیاد  همیلح  ینعی  مردام - دزن  متـساخرب و  دومرف : مدرکن ، ساسحا  لمع  نیا  دراـک و  زا  يدرد  دـمآ و  مهب 

. دوب دهاوخ  یگرزب  ماقم  تشهب  رد  وت  يارب  تفگ : متفگزاب : شیارب  ار  ربخ  و  تساجک ؟ اهدنفسوگ  تفگ : مدیود ، مّلس -
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: تفگ دـش و  وا  ضّرعتم  دیـسر  هّکم  ناطلـس  هب  اینّدـلا  وبا  روضح  ربخ  نوچ  دـنیوگ  یکـشا  نیـسح  نب  ّیلع  یّقر و  حـتف  نب  دّـمحم  ( 2)
، ماهدربن ار  وت  ارچ  هک  دـهد  رارق  باـتع  دروم  ارم  مسرتیم  هک  مرب  یـساّبع  ردـتقم  نینمؤملا  ریما  دزن  دادـغب  هب  دوخ  هارمه  ار  وت  یتسیاـب 

ار اینّدلا  وبا  هک  دندرک  تساوخرد  يو  زا  ماش  رصم و  برغم و  نایجاح 
ج2،ص:344  ، نیدلا لامک  همجرت 

فاعم ار  يو  زین  وا  تسین و  نوصم  راگزور  ثداوح  زا  تسا و  فیعـض  يدرمریپ  وا  هک  درادـن  لیـسگ  رفـس  نیا  هب  ار  وا  دـنک و  فاـعم 
ضیفتسم اهرهش  همه  رد  وا  رابخا  اریز  مدرکیم ، رادید  ار  وا  مدوب  هتفر  ّجح  هب  لاس  نآ  رد  رگا  دیوگ : ثیدح  نیا  يوار  دیعس  وبا  درک ،

دـالب و ریاـس  دادـغب و  ماـش و  رـصم و  یلاـها  زا  دوب  هدینـش  ار  درمریپ  نیا  ربخ  دوب و  رـضاح  ّجـح  مسوم  رد  هک  سک  ره  و  دوب ، عیاـش  و 
عفتنم ثیداحا  نیا  زا  ار  ام  همه  دنوادخ  تفای ، قیفوت  راک  نیا  رب  دیامن  ثیدح  عامتـسا  يو  زا  دـنک و  تاقالم  ار  يو  هک  تشاد  تسود 

. دنادرگ
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يروشق رـصن  لاس  نآ  رد  متفر و  ّجـح  رفـس  هب  هدزیـس  دصیـس و  لاس  رد  دـیوگ : قاحـسا  نب  نسح  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  فیرـش  ( 1)
ناوراک هب  مدش و  دراو  هنیدم  هب  هدعق  يذ  رد  دندوب  هدمآ  ّجح  هب  زین  نادمح  نب  هَّللا  دبع  ءاجیهلا  وبا  هارمه  هب  « 3  » یساّبع ردتقم  بجاح 

اهنآ نایم  رد  یبرغم  يدرم  یئارذام و  ّیلع  نب  دّمحم  رکب  وبا  هک  نایرصم 
______________________________

«. هَّللاب ردتقملا  بحاص   » خسّنلا ضعب  یف  ( 3)
ج2،ص:345  ، نیدلا لامک  همجرت 

وا درگ  هب  مدرم  تسا و  هدـید  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  یبرغم  درم  نیا  هک  تفگیم  وا  ( 1 . ) مدروخرب دوب 
ناناوج و هب  ییحی  نب  رهاط  مساقلا  وبا  میومع  دـننک و  هفخ  ار  وا  دوب  کـیدزن  دندیـشکیم و  تسد  وا  يور  رـس و  هب  دـندرک و  ماـحدزا 
هک لهـس  یبأ  نبا  يارـس  هب  هتـشادرب و  ار  وا  دـندرک و  نینچ  زین  نانآ  دـنزاس و  رود  شفارطا  زا  ار  مدرم  تفگ : داد و  روتـسد  شنامالغ 
هک دـندوب  رفن  جـنپ  وا  هارمه  دـنیایب و  وا  رادـید  هب  هک  دـنداد  نذا  مدرم  هب  دـندروآرد و  اـجنآ  هب  دـندرب ، دوب  هدـمآ  دورف  اـجنآ  میوـمع 
نم هون  نیا  تفگ  میدرک  شـسرپ  يو  هراب  رد  تشاد و  لاس  دـنچ  داتـشه و  هک  دوب  يدرمریپ  نانآ  زا  یکی  دـنیوا  ياـههون  زا  دـنتفگیم 

هدفه يرگید  دندوب و  هلاس  هاجنپ  هلاس و  تصـش  ادودـح  هک  رگید  نت  ود  تسا و  نم  هون  زین  وا  تفگ  دوب و  هلاس  داتفه  يرگید  تسا و 
شیب وا  ّنس  یتفگیم  يدـیدیم  ار  وا  دوخ  وت  رگا  دوبن و  ناوج  نآ  زا  رتکچوک  اهنآ  ناـیم  رد  تسا و  نم  هریبن  وا  تفگیم  دوب و  هلاـس 

وبا هاتوک . ۀبـسن  شیر و  کنت  الاب و  هنایم  نوگمدنگ و  مادنا و  رغال  یناوج  دوب ، هایـس  شتروص  رـس و  يوم  تسین  لاس  لهچ  ای  یـس  زا 
زا هک  یثیداحا  عیمج  دوب  دیزم  نب  ةّرم  نب  باّطخ  نب  نامثع  نب  ّیلع  شمان  هک  صخش  نیا  دیوگ : ّيولع  دّمحم 

ج2،ص:346  ، نیدلا لامک  همجرت 
يوم هک  میدـید  يو  زا  هک  ار  هچنآ  ناتـساد  نینچمه  میدینـش و  ار  اهنآ  شدوخ  ناـهد  زا  اـم  و  ( 1  ) تفگزاب نامیا  رب  میدوب  هتـشون  يو 

. تفگزاب ام  يارب  دیدرگ ، هایس  هرابود  دش  ریس  ماعط  زا  هکنآ  زا  دعب  تشگ و  دیپس  دوب  هایس  هک  سپ  نآ  زا  شاهناچ 
لقن يو  زا  قافآ  همه  زا  ینارگید  دادـغب و  ناـیجاح  هنیدـم و  فارـشا  زا  یعمج  هک  دوبن  رگا  و  دـیوگ : هنع  هَّللا  یـضر  يولع  دّـمحم  وبا 

نیّیمهّـسلا راد  رد  زین  هّکم  رد  مدرک و  ثیدح  عامتـسا  يو  زا  هنیدم  رد  نم  مدرکیمن و  لقن  مدوب  هدینـش  هچنآ  يو  زا  دناهدرک  ثیدـح 
دزن یئارذام  هاگهمیخ  يروشق و  هاگهمیخ  رد  نینچمه  تسا و  حاّرج  نب  یـسیع  نب  ّیلع  يارـس  نآ  تسا و  فورعم  هّیّربکم  هناـخ  هب  هک 
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دزن هب  هّکم  ءاهقف  دربب و  یـساّبع  ردتقم  دزن  دادغب  هب  ار  شنادـنزرف  يو و  هک  تساوخیم  يروشق  ماهدینـش و  ثیدـح  يو  زا  افّـصلا  باب 
دادغب هب  نوچ  ّیبرغم  رّمعم  هک  تسا  هدش  تیاور  ام  يارب  ناینیـشیپ  زا  هروثأم  رابخا  رد  درادب  دّیؤم  ار  داتـسا  ادخ  دـنتفگ : دـندمآ و  يو 

شـسرپ رـصم  برغم و  خـیاشم  زا  و  نادرگزاب . برغم  هب  ربم و  دادـغب  هب  ار  وا  ددرگ ، لیاز  کلم  دوش و  بارخ  یناف و  رهـش  نآ  دـیآرد 
تسا و هجنط »  » تسا میقم  نآ  رد  وا  هک  يرهـش  ماـن  میاهدینـش و  ار  درم  نیا  مسا  دوـخ  خـیاشم  ناردـپ و  زا  هتـسویپ  اـم  دـنتفگ : میدرک ،

نیا رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  هتفگ  اهنآ  يارب  یثیداحا  دنتفگیم 
ج2،ص:347  ، نیدلا لامک  همجرت 

. میاهدرک رکذ  باتک 
تفگزاب و ام  يارب  تومرضح  شرهـش  زا  ار  دوخ  جورخ  ناتـساد  ّیبرغم  نامثع  نب  ّیلع  نیا  دیوگ : هنع  هَّللا  یـضر  ّيولع  دّمحم  وبا  ( 1)

تومرضح ناشدوخ  رهش  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ترایز  ّجح و  دصق  هب  دنتـشادرب و  ار  وا  دّمحم  شیومع  ردپ و  هک  تفگ 
گیر ياههپت  رد  دنتفر و  ههاریب  زور  هس  دندش و  نادرگرـس  دندرک و  مگ  ار  هار  دوب  هتـشذگ  ناشرفـس  زا  هک  زور  دنچ  دـندمآ و  نوریب 

. دندش عقاو  تسا  ِدامِْعلا  ِتاذ  َمَرِإ  گیر  هب  لصّتم  دنیوگیم و  جلاع  گیر  اهنآ  هب  هک 
هک میدید  ار  درم  ود  هاگان  هب  میدیـسر و  ياهّرد  هب  میدرک و  تکرح  نآ  لابند  هب  میدروخرب و  يدنلب  ياهماگ  رثا  هب  نیب  نیا  رد  دـیوگ :
هب دیـشک و  هاچ  ای  همـشچ  نآ  زا  بآ  يولد  تساخرب و  اهنآ  زا  یکی  دندید  ار  ام  نوچ  دیوگ : دـندوب ، هتـسشن  ياهمـشچ  ای  یهاچ و  رس 
هب هاگنآ  درک ، میهاوخ  راطفا  هَّللا  ءاش  نإ  میئآیم و  دورف  بآ  نیا  رـس  رب  بشما  ام  تفگ : مردپ  داد . مردپ  هب  ار  بآ  دـمآ و  ام  لابقتـسا 
نم شوـنب و  تفگ  داد و  نم  هب  ار  بآ  نآ  زا  دـعب  داد و  ار  مردـپ  خـساپ  ناـمه  زین  وا  شوـنب و  بآ  نیا  زا  تـفگ : تـفر و  میوـمع  دزن 

يدوز هب  کل  ائینه  تفگ : نم  هب  مدیشون و 
ج2،ص:348  ، نیدلا لامک  همجرت 

وت دنناسریم و  مالس  وت  هب  سایلا  رضخ و  وگب  هد و  ربخ  ار  ناتـساد  نیا  وا  هب  ناوج  يا  و  ( 1  ) درک یهاوخ  رادید  ار  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 
. ناسرب وا  هب  ار  ام  مالس  يدید  ار  اهنآ  هک  هاگنآ  ینک و  تاقالم  ار  میرم  نب  یسیع  ّيدهم و  هکنآ  ات  ینامیم  هدنز 

وت و اّما  دیسر و  دهاوخن  هّکم  هب  وت  يومع  اّما  دنتفگ  دنتسه ، نم  يومع  ردپ و  متفگ : دنراد ؟ یتبـسن  هچ  وت  اب  درم  ود  نیا  دنتفگ : سپس 
درک دیهاوخن  كرد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  امـش  ینامیم و  هدنز  وت  درم و  دهاوخ  تردپ  هاگنآ  دیـسریم  هّکم  هب  تردپ 

. تسا کیدزن  وا  لجا  اریز 
و یبآ ! هن  ياهمشچ و  هن  تسه و  یهاچ  هن  هک  میدید  نیمز و  رعق  هب  ای  دنتفر و  نامسآ  هب  ایآ  هک  متسنادن  دنگوس  ادخ  هب  دنتفر و  سپس 

میدناسر مامتا  هب  ار  ّجح  مردپ  نم و  تشذگرد و  دـش و  رامیب  میومع  میدیـسر و  نارجن  هب  هکنآ  ات  میتفر  ناکم  نآ  زا  بّجعت  لامک  رد 
نارود رد  نم  درک و  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هب  ارم  شرافـس  تفگ و  تاـیح  دوردـب  دـش و  راـمیب  اـجنآ  رد  زین  مردـپ  میدیـسر ، هنیدـم  هب  و 

. تشک ار  وا  هَّللا - هنعل  مجلم - نبا  هکنآ  ات  مدوب  يو  هارمه  شدوخ  تفالخ  راگزور  رد  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  تفالخ 
ج2،ص:349  ، نیدلا لامک  همجرت 

یبأ نب  ّیلع  دزن  هب  تفگ  داد و  نم  هب  یبیجن  بسا  همان و  دناوخارف و  ارم  دـش  هرـصاحم  شاهناخ  رد  ناّفع  نب  نامثع  نوچ  تفگ : و  ( 1)
، دنتفگیم هیابع  یبا  رادج  نآ  هب  هک  مدیسر  یعضوم  هب  ات  متفر  متفرگ و  ار  همان  دوب  شلاوما  كالما و  رـس  رب  عبنی  رد  ار  وا  ورب و  بلاط 
َو ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ  تفگیم : دـمآیم و  عبنی  زا  هک  مدـید  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لباقم  ار  دوخ  مدینـش و  نآرق  توالت  يادـص 
ار نآ  تسا  نامثع  نینمؤملا  ریما  همان  نیا  متفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  هنیدـم  رد  اینّدـلا ! وبا  يا  دومرف : دـید  ارم  نوچ  َنوُعَجُْرت و  اـْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ 

: دوب هتشون  نآ  رد  دناوخ و  تفرگ و 
نامثع هک  یتعاس  نامه  رد  و  نک ! تکرح  دوز  تفگ : دـناوخ  ار  نآ  نوچ  شاب و  میجان  مغیت  ریز  هن  رگ  وشاب  ملکآ  مشاب  لوکأـم  رگا 
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هکنآ دوجو  اب  دندمآ و  وا  دزن  هب  ناود  ناود  دندش و  هاگآ  وا  ناکم  زا  مدرم  دمآرد و  راّجنلا  ینب  غاب  هب  دش و  دراو  هنیدم  هب  دـش  هتـشک 
ادتبا دندش و  عمتجم  وا  درگ  هب  دشاب  هدز  نآ  هب  گرگ  هک  يدنفـسوگ  دننام  دـندید  ار  وا  نوچ  یلو  دـننک  تعیب  هحلط  اب  دنتـشاد  دـصق 

تعیب راصنا  نیرجاهم و  مه  دعب  ریبز و  نآ  زا  دعب  درک و  تعیب  يو  اب  هحلط 
ج2،ص:350  ، نیدلا لامک  همجرت 

مدوب هداتسیا  وا  تسار  تمـس  فص  ود  نایم  مدوب و  يو  هارمه  نیّفـص  لمج و  گنج  رد  و  ( 1  ) مدمآرد يو  تمدخ  هب  مه  نم  دـندرک 
الاب ار  شرـس  بسا  دوب  عّقرم  نهآ  زا  وا  بسا  ماـگل  مهد و  شتـسد  هب  مرادرب و  ار  نآ  هک  مدـش  مخ  نم  داـتفا  شتـسد  زا  وا  هناـیزات  هک 
داهن مهرم  نآ  رب  كاخ  یتشم  ناهد و  بآ  اب  دـناوخارف و  ارم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دروآ ، دراو  متروص  رب  ار  تحارج  نیا  دروآ و 

امهیلع ّیلع  نب  نسح  بحاصم  دیسر و  تداهش  هب  هکنآ  ات  مدوب  يو  هارمه  سپـس  مدرکن ، ساسحا  یملا  درد و  رگید  دنگوس  ادخ  هب  و 
رتخد هدعج  هکنآ  ات  مدرکیم  تمدخ  ار  شردارب  وا و  هنیدم  رد  زین  نآ  زا  دـعب  دروخ  هبرـض  نئادـم  نالاد  رد  هکنآ  ات  مدـیدرگ  مالّـسلا 

. دیسر تداهش  هب  درک و  مومسم  ار  وا  هیواعم  هسیسد  هب  هَّللا - اهنعل  يدنک - سیق  نب  ثعشا 
هّیما ینب  گنچ  زا  نم  دیسر و  تداهش  هب  وا  متشاد و  روضح  ءالبرک  هعقاو  رد  مدمآرد و  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  هارمه  هب  سپس 

. متسه مالّسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  ّيدهم و  روهظ  راظتنا  رد  مبرغم و  میقم  نونکا  متخیرگ و 
يارس رد  هک  یتقو  نآ  رد  مدید  نامثع  نب  ّیلع  ینعی  خیـش  نیا  زا  هک  يزیچ  نیرتزیگنا  تفگـش  دیوگ : هنع  هَّللا  یـضر  ّيولع  دّمحم  وبا 

نیا دوب و  هنع  هَّللا  یضر  ییحی  نب  رهاط  میومع 
ج2،ص:351  ، نیدلا لامک  همجرت 

نآ هب  نم  دش  دیپس  سپـس  دوب  خرـس  شاهناچ  يوم  هک  مدـید  مدرک و  هاگن  هک  دوب  نیا  ( 1  ) درکیم نایب  ار  شجورخ  زاغآ  اـهیتفگش و 
شیر و يوم  هب  دید  درک و  رظن  وا  دیوگ : دوبن ، يدیپس  يوم  شاهناچ  شیر و  رد  هن  رس و  رد  هن  اریز  متـسیرگنیم  ار  نآ  مدوب و  هّجوتم 

دوخ یهایـس  هب  موش  ریـس  نوچ  دوشیم و  ضراع  نم  رب  تلاح  نیا  موش  هنـسرگ  نوچ  نم  هک  دـینیبیمن  ایآ  تفگ : مرگنیم ، شاهناـچ 
رس رب  مه  نم  دندرتسگ و  خیـش  لباقم  ار  اهنآ  زا  یکی  دندروآ و  اذغ  هرفـس  هس  شیارـس  زا  دنروایب و  اذغ  داد  روتـسد  میومع  ددرگیم ،

مراد امـش  رب  هک  یّقح  هب  ار  امـش  تفگ : رـضاح  تعاـمج  هب  میومع  دـندرتسگ و  ارـس  طـسو  رد  ار  رگید  هرفـس  ود  متـسشن و  هرفـس  نآ 
خیـش نآ  تسار  تمـس  میومع  دندرک و  عانتما  یـضعب  دندروخ و  یخرب  دیوش و  نم  ریگ  کمن  دینک و  لوانت  همه  هک  مهدیم  دـنگوس 

هناچ هب  نم  دروخب و  هک  دادیم  شدنگوس  میومع  دروخیم و  اذغ  ناناوج  دننام  وا  دیشکیم و  اذغ  وا  يارب  دروخیم و  اذغ  دوب  هتـسشن 
. دش ریس  زین  وا  دیدرگ و  هایس  هکنآ  ات  دشیم  هایس  مک  مک  هک  متسیرگنیم  وا 

-4

ار نمی  لها  هک  ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  زا  نامثع  نب  ّیلع  ( 2)
. تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  نانآ  هک  ره  تسا و  هتشاد  تسود  ارم  درادب  تسود 

ج2،ص:352  ، نیدلا لامک  همجرت 

ّیمهرج هیرش  نب  دیبع  ثیدح  باب 51 

-1

ناگدنناوخ نادنمشناد و  زا  یضعب  زا  دوب : هتشون  نینچ  دوخ  ّطخ  هب  هک  مدید  نسحلا  وبا  مردارب  باتک  رد  دیوگ : يزجس  دیعـس  وبا  ( 1)
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هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  وا  درک  یناگدنز  لاس  هاجنپ  دصیس و  فورعم  یمهرج  هیرش  نب  دیبع  هک  مدینش  رابخا  ناگدنونـش  بتک و 
يو رب  هیواعم  تنطلـس  ماّیا  رد  دنام و  هدـنز  زین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  سپ  دروآ و  مالـسا  یکین  هب  درک و  كرد  ار  مّلس 

؟ يدید هنوگچ  ار  هنامز  يدرک و  كرد  ار  یناسک  هچ  يدینش و  هچ  يدید و  هچ  هک  وگزاب  دیبع ! يا  تفگ : وا  هب  هیواعم  دمآرد و 
چیه مدرم  دوریم و  اـیند  زا  ياهدـنز  دـیآیم و  اـیند  هب  يدولوم  مدـید ، زور  هیبش  ار  زور  بش و  هیبش  ار  بش  راـگزور ، اـّما  تفگ : وا  و 

تفگیم نخـس  یـسک  زا  تشذگیم و  شرمع  زا  لاس  رازه  هک  مدید  ار  یـسک  دننکن و  تّمذم  دوخ  راگزور  زا  هک  مدـیدن  ار  ياهنامز 
عّبت ردتقم  ناهاشداپ  زا  یکی  هک  تفگ  میارب  ریمح  ناهاشداپ  زا  یکی  تاعومـسم ، اّما  دوب . هدرک  یناگدـنز  لاس  رازه  ود  وا  زا  شیپ  هک 

هک
ج2،ص:353  ، نیدلا لامک  همجرت 

دوب و عاطم  هدنـشخب و  درکیم و  يراتفرـشوخ  دوخ  تکلمم  لها  اب  دیـسر و  یهاشداپ  هب  یناوج  هرود  رد  ( 1  ) دنتفگیم حرـس  وذ  ار  وا 
هب دوب  هتفر  حیرفت  هب  هک  زور  کی  تفریم ، حـیرفت  راکـش و  هب  دوخ  ناکیدزن  اب  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  و  درک ، یئاورنامرف  لاس  دـصتفه 

دیفس رام  رب  هایـس  رام  نآ  دندرکیم و  گنج  مه  اب  هایـس و  لاغذ  نوچ  يرگید  دوب و  دیفـس  هرقن  دننام  اهنآ  زا  یکی  هک  دروخرب  رام  ود 
هک یلالز  همـشچ  رـس  رب  دنرادرب و  ار  دیفـس  رام  دنـشکب و  ار  هایـس  رام  هک  داد  نامرف  هاشداپ  دشکب . ار  يو  هک  دوب  کیدزن  دش و  زوریپ 

دندرکزاب و ار  شهار  تشگزاب و  ودب  شوه  دمآ و  دوخ  هب  هکنآ  ات  دندیناشون  بآ  دنتخیر و  بآ  نآ  رب  دندمآ و  دوب  یتخرد  هیاس  ریز 
تشگزاب و شلزنم  هب  هک  ماگنه  بش  دینارذگ و  حیرفت  راکـش و  رد  ار  دوخ  زور  هاشداپ  نآ  تفر و  تفرگ و  ار  دوخ  هار  تعرـس  هب  وا 
ار قاتا  رد  هگنل  ود  هک  دـید  ار  یناوج  هاگان  هب  تسـشن  دوخ  تخت  رب  تشادـن  هار  اج  نادـب  ینابرد  ریغ  ناـبرد و  هک  دوخ  ینوردـنا  رد 

دوب هدیـسرت  رایـسب  هک  وا  درک و  مالـس  هاـشداپ  رب  ناوج  نآ  درک ، فصو  ناوتن  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یئاـبیز  یناوج و  رد  تسا و  هتفرگ 
اج نادب  مه  نابرد  ریغ  نابرد و  هک  ییآرد  نم  دزن  هب  یناکم  رد  هک  تسا  هداد  هزاجا  وت  هب  یسک  هچ  یتسیک و  وت  تفگ :

ج2،ص:354  ، نیدلا لامک  همجرت 
ربارب رد  ار  وت  ات  ماهدمآ  متـسه ، یّنج  یناوج  نم  هکلب  متـسین  ناسنا  سنج  زا  نم  هک  سرتن  هاشداپ ! يا  تفگ : ناوج  نآ  ( 1 ( ؟ درادن هار 

ارم زورما  هک  متـسه  يرام  نامه  نم  تفگ : مدرک ؟ وت  هب  یناسحا  هچ  نم  تفگ : هاشداپ  مهد ؟ وکین  یـشاداپ  يدرک  نم  هب  هک  یناـسحا 
ارم نادـناخ  زا  دـنچ  ینت  دوب و  ام  دّرمتم  نامالغ  زا  یکی  يدرک  صالخ  شّرـش  زا  ارم  یتشک و  هک  یهایـس  رام  نآ  يداد و  هزاـت  یناـج 

ام هاشداپ  يا  مهدب و  وت  هب  وکین  یـشاداپ  ات  ماهدمآ  نم  یتخاس و  هدنز  ارم  یتشک و  ارم  نمـشد  وت  دوب  هدروآرد  ياپ  زا  هدرک و  ریگلفاغ 
متـشون نآ  يور  زا  نم  هک  یلـصا  نآ  رد  ثیدـح  اجنیا  رد  دراد ؟ دوجو  ّنج  یّنج و  نیب  یقرف  هچ  تفگ : هاشداپ  ّنج ، هن  میتسه و  یّنج 

. دوبن روکذم  اجنآ  رد  شاهلابند  تسا و  هدش  عطق 

ّيرازف عبض  نب  عیبر  ثیدح  باب 52 

-1

: دوب ناتـساد  نیا  وا  رابخا  نمـض  رد  درک و  تیاور  میارب  دوب  هدرک  فیلأت  هک  ییاهباتک  راـبخا و  یماـمت  دـیرد  نب  نسح  نب  دّـمحم  ( 2)
دزن هب  مدرم  نوچ  دیوگ :

ج2،ص:355  ، نیدلا لامک  همجرت 
هک عیبر - نب  هَّللا  دبع  نب  بهو  يو  هون  دوب و  يرازف  عبـض  نب  عیبر  مان  هب  نیرّمعم  زا  یکی  اهنآ  نایم  رد  دـندمآ ، ناورم  نب  کلملا  دـبع 
يو هب  نابرد  مشچ  نوچ  دوب  يو  هارمه  تسبیم - یلامتـسد  اـب  ار  اـهنآ  داـتفایم و  شنامـشچ  رب  شناوربا  دوب و  توترف  يدرمریپ  زین  وا 
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هدرک هیکت  شیاصع  رب  هک  یلاح  رد  وا  وش و  دراو  درمریپ ! يا  دـنتفگ  وا  هب  دـندادیم - دورو  هزاجا  مدرم  هب  ّنس  باـسح  يور  و  داـتفا -
هب شلد  دید ، ار  وا  کلملا  دبع  نوچ  دش ، دراو  دوب  هتخیر  شناوناز  يور  ششیر  دوب و  هتـشاد  هاگن  تسار  ار  دوخ  نآ  هطـساو  هب  دوب و 

سپ تفگ : دتـسیا ؟ یم - رد  تشپ  شّدج  دنیـشنیم و  درمریپ  ایآ  نینمؤملا ! ریما  يا  تفگ : نیـشنب ، درمریپ  يا  تفگ : تخوس و  وا  لاح 
، روایب ار  عیبر  ورب و  تفگ : نابرد  هب  کلملا  دبع  متسه ، عیبر  نب  هَّللا  دبع  نب - بهو  نم  يرآ ، تفگ : یتسه ؟ عبـض  نب  عیبر  دالوا  زا  وت 

کلملا دبع  رب  نوچ  دـمآ و  ناباتـش  تساخرب و  منم ، عیبر  تفگ : وا  و  تساجک ، عیبر  درک : دایرف  تخانـشن و  ار  وا  دـمآ و  نوریب  نابرد 
ترمع زا  لاس  دنچ  منادب  وگب  عیبر  يا  تسا ، رتناوج  دوخ  هون  زا  وا  هک  اتفگش  تفگ : دوخ  نانیشنمه  هب  کلملا  دبع  درک ، مالس  دمآرد 

هک منم  نیا  تفگ : ياهدید ؟ هچ  ّمهم  ثداوح  زا  درذگیم و 
ج2،ص:356  ، نیدلا لامک  همجرت 

(1 : ) ماهدورس ار  راعشا  نیا 
دوجو هب  ماهداهن  اپ  رجح  رددولخ  رمع  راتساوخ  منم  نیا 

زاب تفگ و  يو  مدینشیم ، ار  تراعـشا  نیا  هک  مدوب  هچب  نم  تفگ : کلملا  دبع  دوبن  زارد  نم  وچمه  سک  رمعمرعـش  یناث  سیقلا  ءرما 
: ماهدورس

تخب عیبر ! يا  ماهدینـش ، یگچب  رد  زین  ار  رعـش  نیا  تفگ : کلملا  دـبع  دوش  وسکی  تاّذـل  یناوجدوش و  یط  رگا  ترمع  لاـس  دـص  ود 
کی ماهدرک و  یناگدنز  لاس  تسیود  دّمحم  یسیع و  نایم  ترتف  نارود  رد  نم  تفگ : تسیچ ؟ وت  یناگدنز  لیـصفت  ياهتـشاد ، يدنلب 

. ماهتسیز یناملسم  رد  مه  لاس  تصش  تسا و  هتشذگ  ّتیلهاج  نامز  رد  مرمع  زا  لاس  تسیب  دص و 
، ساـّبع نب  هَّللا  دـبع  زا  تفگ : سرپب ، یهاوخ  هک  مادـک  ره  زا  تفگ : دـندوب ؟ هنوگچ  هک  هد  ربخ  دـنامانمه  هک  ینایـشیرق  زا  ارم  تفگ :

. گرزب يداتسا  ملح و  اطع و  ملع و  مهف و  تفگ :
متس مشخ و  زا  يرود  ششخب و  ملع و  ملح و  تفگ : رمع ، نب  هَّللا  دبع  زا  تفگ :

ج2،ص:357  ، نیدلا لامک  همجرت 
. رازآیب مرن و  وبشوخ و  یلگ  تفگ : رفعج ، نب  هَّللا  دبع  زا  تفگ : ( 1)

اهنآ لاح  هب  اجک  زا  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  تفگ : دزیریم ، ورف  اههرخـص  نآ  زا  هک  تخـس  یهوک  تفگ : ریبز ، نب  هَّللا  دـبع  زا  تفگ :
. رابختسا ترثک  راوج و  یکیدزن  زا  تفگ : يدش ؟ علّطم 

نهاک ّقش  ثیدح  باب 53 

-1

هراشا

نهاک ّقش  هک  مدینش  دندوب  ریظنیب  یگتسارآ  يدرمناوج و  رد  هک  هلیجب  هلیبق  خویـش  زا  تفگ : هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  ّیبلک  نبا  ( 2)
کیدزن هک  نک  یتّیـصو  ار  ام  دنتفگ : دـندش و  عمج  وا  درگ  هب  شنادـناخ  دیـسر  ارف  شتافو  ماگنه  نوچ  درک و  یناگدـنز  لاس  دـصیس 

دینکن تشپ  رگید  کی  هب  دیورب و  مه  رادید  هب  دیلسگم و  مه  زا  دیدنویپب و  رگید  کی  هب  تفگ : دیابرب  ام  تسد  زا  ار  وت  راگزور  تسا 
ار میرک  دیزاس و  دوخ  ياقآ  ار  يدنمدرخ  صخش  دیراد و  هاگن  ار  نامیپ  دهع و  دییامن و  محر  هلص  و 

ج2،ص:358  ، نیدلا لامک  همجرت 
دیئالایم ّتنم  اب  ار  دوخ  شـشخب  دیزیهرپب و  یخوش  زا  ّدج  عقوم  رد  دیرامـش و  راوخ  ار  میئل  دیئامن و  مارتحا  ار  ناریپ  و  ( 1  ) دینک لالجا 
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دیونشب ار  دوخ  خیاشم  فرح  دیئامن و  ناسحا  دننک  رکم  امش  اب  نوچ  دیئامن و  حلـص  دیدش  ناوتان  نوچ  دینک و  وفع  دیدش  اناوت  نوچ  و 
رد ندز  هنعط  زا  دـشک و  ازارد  هب  نآ  يدوبهب  هک  تسا  یتحارج  تاحارج ، نیرتتخـس  اریز  دـیراذگب  یقاـب  ار  حلـص  هار  ینمـشد  رد  و 

گرزب و یبیع  نآ  ریغ  هک  دـیهدب  اهنآ  نأـشمه  نادرم  هب  ار  دوخ  نارتخد  دیـشابن و  مدرم  ياهیدـب  يوجتـسج  رد  دـیزیهرپب و  مدرم  داژن 
ربص تسا ، يدنمهیالگ  ینامیشپ و  نآ  ماجنارس  هک  دیزیهرپب  يریگتخس  زا  دینک و  ارادم  یمرن و  هک  داب  امش  رب  تسا و  نیگنن  يداسف 

زا ترابع  ّتلذ  حور  دـناعزج ، ناگدنـشک  راب  صرح و  نانیـشنمه  عمط و  ناوریپ  ناـمدرم  تسا و  لاـم  نیرتهب  تعاـنق  باـتع و  نیرتهب 
. دیرگنیم باوخ  رد  هتفرورف  ینامشچ  اب  دیتسه  يوأم  نکسم و  كانمیب  دیراد و  ناتلاوما  هب  دیما  ات  تسا و  رگید  کی  نتخاس  راوخ 

و دـبای . رارقتـسا  عیفر  یهاگیاج  نیتم و  یلد  رد  دـشاب و  هدـش  يراج  اویـش  نیریـش و  یناـبز  زا  هک  تسا  یبوخ  زردـنا  هچ  تفگ : سپس 
. داد ناج  سپس 

ج2،ص:359  ، نیدلا لامک  همجرت 

: دیوگ هنع  هَّللا  یضر  باتک  نیا  فّنصم 

هک دننکیم  تیاور  ار  مرا  نب  داع  نب  داّدش  ثیدـح  دـنیامنیم و  قیدـصت  ار  اهنآ  دـننکیم و  تیاور  ار  رابخا  نیا  لاثما  ام  نیفلاخم  ( 1)
یلو دوشیمن  هدـید  تسا ، بیاغ  مدرم  مشچ  زا  هکنآ  دوجو  اب  دـننکیم  رکذ  ار  وا  تشهب  فاصوا  درک و  یناگدـنز  لاس  دـصهن  رب  غلاب 
هراب رد  هک  ار  يرابخا  نآ  لها  اب  ینمـشد  ّقح و  راکنا  رطاخ  هب  دننکیمن و  قیدصت  ار  مالّـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  مئاق  اّما  تسا ، نیمز  رد 

. دننکیم راکنا  تسوا 

مرا نب  داع  نب  داّدش  ثیدح  باب 54 

-1

هراشا

نیا رد  تشگیم ، ار  ندع  ياهنابایب  نآ  يوجتسج  رد  دوب و  هدش  مگ  شرتش  هک  ۀبالق  نب  هَّللا  دبع  مان  هب  دوب  يدرم  دیوگ : لئاو  وبا  ( 2)
نوچ دوب و  يدنلب  ياهنوتس  اهخاک و  راصح  نآ  لخاد  رد  تشاد و  يراصح  هک  دیسر  يرهش  هب  نایم 

ج2،ص:360  ، نیدلا لامک  همجرت 
دـش دمآ و  اجنآ  رد  هک  دیدن  ار  یـسک  اّما  دریگب  وا  زا  ار  شرتش  غارـس  دناوتب  هک  دشاب  یـسک  اجنآ  رد  هک  تشادنپ  ( 1  ) دمآ رتکیدزن 
دراد دوجو  گرزب  رد  ود  اجنآ  دید  دش و  لخاد  راصح  هزاورد  زا  دیشک و  ار  شریـشمش  هاگنآ  تسب  ار  نآ  دش و  هدایپ  بکرم  زا  دنک ،
هدش هدیبوک  نآ  رب  خرس  درز و  توقای  زا  ییاههراتس  دوب و  اهدوع  نیرتوبـشوخ  زا  نآ  بوچ  دوب و  هدیدن  یگرزب  نآ  هب  يرد  ایند  رد  و 

هاگان هب  دـش ، لخاد  دوشگ و  ار  رد  ود  زا  یکی  هاگنآ  دـش ، تفگـش  رد  اهنآ  ندـید  زا  دوب ، هدرک  نشور  ار  ناکم  نآ  اهنآ  وترپ  هک  دوب 
دوب و هدش  هتشارفارب  توقای  دجربز و  زا  هک  ییاهنوتس  زارف  رب  هک  دوب  ییاهخاک  تسا ، هدیدن  ار  نآ  دننام  یمـشچ  زگره  هک  دید  يرهش 
زا يرد  ره  رب  دـندوب و  هتـسارآ  دـجربز  توقای و  هرقن و  الط و  اب  ار  اـههفرغ  نآ  يـالاب  تشاد و  دوجو  ییاـههفرغ  یخاـک  ره  يـالاب  رد 

نیا دوب و  هدـش  بصن  اهنآ  رب  توقای  ياههناد  دوب و  رتوبـشوخ  دوع  زا  هک  رهـش  هزاورد  دـننام  هب  دوب  ییاهرد  هگنل  اـهخاک  نیا  ياـهرد 
رب ساره  و  دنک ، شسرپ  يو  زا  هک  دیدن  ار  یسک  هدش و  هدزتفگش  اهنآ  رادید  زا  دوب ، شورفم  نارفعز  کشم و  ؤلؤل و  اب  همه  اهخاک 

. دیدرگ یلوتسم  يو 
يرادهویم ياهتخرد  ياهچوک  ره  رد  تسیرگن و  اجنآ  ياهغاب  هچوک  هب  هاگنآ  ( 2)
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ج2،ص:361  ، نیدلا لامک  همجرت 
يارب ایند  رد  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یتشهب  نامه  نیا  تفگ  دوخ  اب  دوب و  يراج  اـهنآ  ریز  زا  بآ  ياـهیوج  هک  درک  هدـهاشم  ار 

زا تسناوتن  یلو  تشادرب  نآ  نارفعز  کشم و  ؤلؤل و  زا  و  درک . دراو  نآ  رد  ارم  هک  ساپـس  ار  ادخ  تسا ، هدومرف  فصو  دوخ  ناگدـنب 
اهخاک و نایم  رد  هزیرگنـس  دننام  نارفعز  کشم و  ؤلؤل و  دوب و  هدش  هدیبوک  اهراوید  اهرد و  رب  اهنآ  اریز  درادرب  نآ  توقای  دجربز و 

تشگزاب نمی  هب  هکنآ  ات  تفرگ  ار  دوخ  رتش  لابند  دش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  دمآ و  نوریب  تشادرب و  ار  اهنآ  دوب ، هدش  هتخیر  اههفرغ 
، تخورف دوب  هدیئارگ  يدرز  هب  راگزور  تشذـگ  هطـساو  هب  هک  ار  اهؤلؤل  نآ  زا  يرادـقم  داد و  ناشن  مدرم  هب  دوب  هدروآ  هارمه  هچنآ  و 
هب وا  دتسرفب و  ماش  هب  ار  وا  داد  روتسد  داتسرف و  اعنـص  مکاح  دزن  ار  یـسک  دیـسر و  نایفـس  یبأ  نب  ۀیواعم  شوگ  هب  دش و  عیاش  وا  ربخ 
زا يرادقم  تفگزاب و  دوب  هدید  هک  ار  هچنآ  رهش و  نآ  ناتساد  زین  وا  و  تسا ؟ هدید  هچ  هک  دیسرپ  درک و  تولخ  وا  اب  دمآ و  هیواعم  دزن 

: تفگ درک و  میدقت  وا  هب  ار  اهنارفعز  کشم و  ؤلؤل و 
: تفگ دناوخارف و  ار  وا  داتسرف و  رابحالا  بعک  لابند  هب  هیواعم  دوب ، هدشن  ینازرا  يرهش  نینچ  مه  دواد  رسپ  نامیلـس  هب  دنگوس  ادخ  هب 

ياهدینش ایآ  قاحسا ! ابا  يا 
ج2،ص:362  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد دشاب و  ؤلؤل  شیاههفرغ  اهخاک و  هزیر  گنس  توقای و  دجربز و  زا  شیاهنوتـس  و  ( 1  ) دشاب هدش  انب  هرقن  الط و  اب  يرهـش  ایند  رد  هک 
؟ دشاب يراج  شیاهتخرد  ریز  هب  ییاهیوج  شیاهغاب  هچوک 

هک تسا  ِدامِْعلا  ِتاذ  َمَرِإ  نامه  نیا  تسا و  هدرک  انب  ار  نآ  هک  تسا  داع  نب  داّدش  نآ  بحاص  هک  تسا  يرهش  نیا  يرآ ، تفگ : بعک 
. تسا هدشن  هتخاس  دالب  رد  نآ  لثم  هدومرف  هدرک و  فصو  ار  نآ  شباتک  رد  یلاعت  يادخ 

ار يرگید  دیدش و  یکی  هک  تشاد  رسپ  ود  مالّسلا - هیلع  دوه  موق  داع  هن  لّوا - داع  تفگ : وگزاب ، نامیا  رب  ار  نآ  ناتساد  تفگ : هیواعم 
تعاطا اهنآ  زا  نیمز  برغ  قرش و  رد  مدرم  دندش و  يرگمتس  ناهاشداپ  دندنام و  یقاب  رـسپ  ود  نآ  تشذگرد و  داع  دوب ، هدیمان  داّدش 

. دیدرگ هاشداپ  عزانم  الب  داّدش  تشذگرد و  زین  دیدش  دندرکیم ،
دیدرگ لیام  دوب  هدینـش  ار  نآ  ياهؤلؤل  دـجربز و  توقای و  اهخاک و  تشهب و  مان  نوچ  تشاد و  يرفاو  قایتشا  اـهباتک  ندـناوخ  هب  وا  و 

ار سدنهم  دص  کی  دشاب و  هدرک  یلاعت  يادخ  اب  یتباقر  یشکندرگ و  ات  و  دنک ، انب  ایند  رد  ار  نآ  دننام  هک 
ج2،ص:363  ، نیدلا لامک  همجرت 

نّیعم ار  نیمز  ياج  نیرتعیسو  نیرتهزیکاپ و  دیورب و  تفگ : داد و  رارق  راک  کمک  رازه  کی  نانآ  زا  کی  ره  رظن  ریز  و  ( 1  ) تشامگرب
رهش نآ  رد  دیهد و  رارق  دجربز  زا  ار  نآ  ياهنوتـس  دینک و  انب  ؤلؤل  دجربز و  توقای و  هرقن و  الط و  زا  يرهـش  نم  يارب  اجنآ  رد  دینک و 

دیراکب و هویم  ياهتخرد  رهـش  نآ  ياهغاب  هچوک  رد  دـیزاسب و  يرگید  ياههفرغ  اههفرغ  نآ  يالاب  رب  اههفرغ و  اهخاک  نآ  رد  اهخاک و 
نیمز رد  ار  نآ  دـننام  هک  مراد  تسود  دراد و  یفاـصوا  نینچ  تشهب  هک  ماهدـناوخ  اـهباتک  رد  نم  هـک  دـینک  يراـج  اـهيوج  اـهنآ  ریز 

ایآ تفگ : داّدـش  مینک ؟ انب  فاصوا  نیا  اـب  ار  يرهـش  میناوتب  اـت  میروآ  مهارف  اـجک  زا  ار  هرقن  ـالط و  رهاوج و  همه  نیا  دـنتفگ : مزاـسب .
رد دیرامگب و  ار  یناسک  هرقن  الط و  رهاوج و  نداعم  همه  رب  دـیورب و  تفگ  مینادیم ، دـنتفگ : تسا ؟ نم  اب  ایند  یهاشداپ  هک  دـینادیمن 

. دوش عفترم  ناتزاین  ات  دیریگب  دیتفای  هرقن  الط و  هچ  ره  زین  مدرم  تسد 
يو يارب  لاس  دصیـس  تّدم  رد  ار  رهـش  نیا  دـندروآ و  مهارف  ار  رهاوج  عاونا  لاس  هد  ّیط  رد  دنتـشون و  برغ  قرـش و  ناهاش  همه  هب  و 

تفگ دندرک ، هاگآ  رصق  يانب  مامتا  زا  ار  وا  دندمآ و  يو  دزن  هب  نوچ  دوب . لاس  دصهن  داّدش  رمع  دنتخاس و 
ج2،ص:364  ، نیدلا لامک  همجرت 

ره هک  دیزارفارب  مچرپ  رازه  کی  ره  زارف  رب  دینک و  انب  خاک  رازه  راصح  نآ  فارطا  رب  و  ( 1  ) دیزاسب يراصح  نآ  درگادرگ  رب  دیورب و 
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راک نایاپ  زا  ار  وا  دندمآ و  دندیناسر و  ماجنا  هب  ار  اهراک  نآ  همه  دنتفر و  اهنآ  دوب ، دـهاوخ  نم  يارزو  زا  یکی  ّرقم  اهخاک  نآ  زا  کی 
. دیماجنا لوط  هب  راک  نیا  زین  لاس  هد  دناوخارف و  ِدامِْعلا  ِتاذ  َمَرِإ  زیهجت  يارب  ار  مدرم  هاگنآ  دندرک  هاگآ 

شناهارمه وا و  رب  یلاعت  يادـخ  هک  دـسرب  اجنآ  هب  هک  دوب  هدـنام  زور  هنابـش  کـی  اـهنت  درک و  تکرح  مرا  رادـید  يارب  هاـشداپ  هاـگنآ 
نیا يرآ  دنوش ، لخاد  مرا  نآ  رب  دنتـسناوتن  شناهارمه  زا  کی  چیه  هن  وا و  هن  درک و  دوبان  ار  اهنآ  همه  داتـسرف و  ورف  ینامـسآ  باذـع 

. تسا هدشن  هدیرفآ  دالب  رد  نآ  دننام  هک  يدامعلا  تاذ  مرا  ناتساد  تسا 
ار دوخ  تادوهـشم  دـیآیم و  نوریب  نآ  زا  دـعب  دـنیبیم  تسا  نآ  رد  هچنآ  دوشیم و  لخاد  نآ  رب  يدرم  هک  ماهدـناوخ  اهباتک  رد  نم  و 

. دنیآرد نآ  هب  نارادنید  نامّزلا  رخآ  رد  يدوز  هب  دنکیمن و  رواب  یسک  اّما  دنکیم ، وگزاب  مدرم  يارب 
مدرم زا  يدحا  دشاب و  هتشاد  دوجو  ناهن  نامدرم  نامشچ  زا  یتشهب  نیمز  رد  هک  دشاب  اور  رگا  دیوگ : هنع  هَّللا  یضر  باتک  نیا  فّنصم 

زا نآ  دوجو  دربن و  هار  نادب 
ج2،ص:365  ، نیدلا لامک  همجرت 

راـبخا قـیرط  زا  تبیغ  نارود  رد  ار  مالّـسلا  هـیلع  مئاـق  دوـجو  هـک  تـسا  هنوـگچ  ( 1 ، ) دـشاب هدیـسر  تاـبثا  هب  اـهنآ  يارب  راـبخا  قیرط 
شیب ای  نآ و  دننام  هب  مالّـسلا  هیلع  مئاق  دشابن  اور  هک  تسا  هنوگچ  دنک  رمع  لاس  دصهن  داع  نب  داّدش  هک  دشاب  اور  رگا  و  دـنریذپیمن ،

هَّللا تاولـص  راهطا  هّمئا  مرکا و  ربمایپ  زا  مالّـسلا  هیلع  مئاق  رابخا  اّما  تسا  لئاو  یبا  زا  داع  نب  داّدـش  ربخ  هک  یلاح  رد  دـنک ، رمع  نآ  زا 
؟ تسا تقیقح  ّقح و  راکنا  رد  هرباکم  زج  نیا  ایآ  تسا  هدش  دراو  مهیلع 

داّدش نم  دوب : هتـشون  نآ  رب  هک  میتفای  یگنـس  هّیردنکـسا  رد  دیوگ : هک  تسا  هدرک  تیاکح  دیعـس  نب  ماشه  زا  نورّمعملا »  » باتک رد  و 
دوخ يوزاب  هب  مدروآ و  مهارف  رایسب  نایرکشل  هدشن و  هدیرفآ  دالب  رد  نآ  دننام  هک  درک  انب  يراوتسا  ياهنوتـس  هک  نامه  متـسه  داع  نب 

مداهن ایرد  رد  ار  یجنگ  دوب و  لگ  نوچ  نم  يارب  یمرن  رد  گنس  دوبن و  گرم  يریپ و  هک  یلاح  رد  مدرک  انب  ار  اهنآ  متسب ، ار  ناهرکم 
. دنکن جارختسا  ار  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زج  یسک  تسا و  نآ  هلصاف  لزنم  هدزاود  هک 
: دورس نینچ  هراب  نیا  رد  درک و  یناگدنز  لاس  هدراهچ  تسیود و  یملسا  ۀّیما  نب  بعک  نب  ۀعیبر  نب  سوا  و 

ج2،ص:366  ، نیدلا لامک  همجرت 
(1)

لولم شیوخ  تایح  ياون  زامدش  هک  ماهدرک  رمع  ردقنآ 
لولم شیوخ  شیوخ  ناشیوخ ز  همهمگنتلد  شیوخ  دوخ ز  طقف  هن 

لولم شیوخ  ماهتشگ ز  نآ  زا  دعبتشذگب  دص  ود  زا  لاس  هدراچ 
لولم شیوخ  دنکیم ز  منمشدنم  اب  بش  زور و  درک  ینمشد 

ّتینارـصن نیئآ  رد  دوب و  ّیئاـط  هلمرح  نب  ردـب  شماـن  هک  دـیبز  وبا  لولم و  شیوخ  ماهتـشگ ز  ببـس  نیزنوـنکا  مدـش  ناوتاـن  زجاـع و 
. تسیز لاس  هاجنپ  تسیود و 

یّمهم رما  هاگنآ  دیدرگ  دیپس  شرس  يوم  لیاز و  شدرخ  تخیر و  شیاهنادند  درک و  یناگدنز  لاس  دون  دص و  کی  نامهد  نب  رصن  و 
لـقع و دـنادرگ و  زاـب  يو  هب  ار  شیناوـج  درخ و  هک  دنتـساوخ  یلاـعت  يادـخ  زا  دـندش و  وا  يأر  دـنمزاین  هک  دـمآ  شیپ  شموـق  يارب 

. دش هایس  شرس  يوم  دیدرگزاب و  يو  هب  شیناوج 
: دورس نینچ  يو  هراب  رد  يرامنا  بشرخ  نب  ۀملس  و 

ج2،ص:367  ، نیدلا لامک  همجرت 
(1)
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مک شیبیب و  لاس  دون  تسیودتسیزب و  نامهد  نب  رصن  راد  نیا  رد 
مخ چیپیب و  تسار  شتماق  دقتفرگ و  یناوج  دمآ  هراب  رگد 

مه شوه  شناد و  نآ  لابند  هبدرک  دوع  ودب  شیوم  یهایس 
. تسیز لاس  تسیود  يدبع  قاّذح  نب  دیوس  مدبمد و  شدمآ  لجا  ریفسبالقنا  همه  نیا  زا  سپ  نکیل  و 

: دورس نینچ  تسیز و  ینالوط  ینامز  همیذج  نب  فوع  نب  مشعج  و 
دشاب و اود  مه  ار  لجا  هکنآ  تسا  لطاب  یلایخ  دشاب  انغ  شتاذ  رد  هن  نت  رد  یتردـق  ار  وا  هندـشاب  اههدـنز  نایم  مشعج  یک  هب  ات  ایادـخ 

(2 : ) هک تسا  هدورس  نینچ  هاگنآ  درک ، یناگدنز  لاس  تسیود  یسوا  دیز  نب  بعک  نب  ۀبلعث 
یناگدنز  نیا  سپ  زا  دنتفخ  هکینامدرم  اب  یمدوب  بحاصم 

ینامز خساپ  دسر  نانآ  رب  هنتسا  ناهج  رد  ییادن  ناشیا  زا  هن  ج2،ص:368   ، نیدلا لامک  همجرت 
یناشن نارای  نآ  زا  دشاب  ارمدنتفر  هک  یهار  سپ  زا  دنتشذگ 

یناهن غاد  زا  مزوسیم  لد  هباهنآ  دعب  مرمع  تفای  يزارد 
: دورس نینچ  درک و  یناگدنز  لاس  دصیس  « 1  » یعخن بعک  نب  ةءادر  ینادواج و  زا  ناشن  دشاب  نیمهدیما  گرم  ياجب  مدرک  لدب 

تسین رگد  يرادلد  دنتفر و  همه  منازیزعتسین  رگد  يراّید  هک  اّقح  نم  نادازمه  ز 
یناگدنز لاس  تسیب  دص و  یئاط  متاح  نب  ّيدع  تسین و  رگد  يرازاب  هب  يرمع  نینچ  رادیرخدشابن  ممان  ناگدـنز  نایم  رد  سپ  نیا  زا 

. درک
. درک یناگدنز  لاس  تصش  دص و  کی  يدنک  سیق  نب  ةاباما  و 

: دورس نینچ  درک و  یناگدنز  لاس  هد  تسیود و  دیوگ  دوخ  هک  نانچ  ای  لاس و  داتفه  دص و  کی  رجاه  نب  ةریمع  و 
______________________________

دعس نب  سیق  نب  بعک  نب - طرق  نب  رفعج  ناونعب  نورّمعملا »  » یف یناتـسجسلا  متاح  وبا  هدروأ  و  بعک .» نب  دادر   » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
. یناتسجّسلا لوق  یلع  یبلکلا  نبا  هرکذ  امک  ّیعخنلا  ةادر  نب  بعک  هّلعل  و  ارعش ، هل  رکذ  و 

ج2،ص:369  ، نیدلا لامک  همجرت 
(1)

نیک ردغ و  زا  رپ  رازغرم  نیا  ردتشذگ  نم  رب  لاس  هد  لاس و  دص  ود 
نیه ناه و  دهد  نامرف  هک  یلاح  هنزاینیب  ماهدرم  هن  لاح  نیا  رد 

تفالخ تسیز و  ینالوط  ینامز  ّتیلهاـج  نارود  رد  « 2  » رذنم نب  ماّرع  نینچ و  مدیچنرب  ورب  يروگ  هکكاخ  هب  هریـشع  زا  یـسک  دشابن 
شنامشچ يور  رب  شناوربا  دوب و  هدش  الاب  نیئاپ و  شهاگولگ  ياهناوختـسا  هک  یلاح  رد  ار  وا  درک و  كرد  زین  ار  زیزعلا  دبع  نب - رمع 

: تفگ یتایح ؟ دیق  رد  ینامز  هچ  زا  دنتفگ : وا  هب  دندروآ و  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دزن  هب  دوب  هتخیر  ورف 
الاب یتسپ و  مامت  اب  نم  ماهدید  ار  ناهجایند  رد  دوب  مکاح  نینرقلا  وذ  هک  یتقو  نآ  زا 

ادیپ  منت  رب  یمحل  تسوپ  مظع و  نیب  ام  یسکدنیبیمن  دیآ  نورب  نت  زا  منهاریپ  رگا 
______________________________

«. رذنملا نب  ماوع   » بتکلا خسنلا و  ضعب  یف  ( 2)
ج2،ص:370  ، نیدلا لامک  همجرت 

: دورس نینچ  درک و  یناگدنز  لاس  تسیود  ّیئاط  بهو  نب  فیس  و  ( 1)
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مبذاک نخس  نیا  رد  رادنپمموریم  لجا  يوس  هب  ناباتش 
دوبر رد  ارم  دمآ  بلاغ  ردقدوز  تفر  مفک  زا  مدوب و  ناوج 

متخاونب هک  نارای  رایسب  هچمتفوک  ورف  نمشد  رایسب  هچ 
دیلولا وبا  ار  وا  درک و  یناگدنز  لاس  تسیب  دص و  کی  ّینزم  هبهـشد  نب  ةاطرا  هرـسکی و  ادخ  يوس  دنیایبهلی  ّقح  زا  رورغم  قلخ  نیا  هک 

؟ تسا یقاب  هچ  وت  رعش  زا  ةاطرا  يا  دیسرپ : وا  زا  ناورم  نب  کلملا  دبع  دنتفگیم ،
نیا دوجو  اب  دیآ ، دیدپ  تالاح  نیا  زا  یکی  رب  رعش  موشیمن و  نیگمـشخ  میآیمن و  برط  هب  مشونیمن و  نم  نینمؤملا ! ریما  يا  تفگ :

: میوگیم
ار زیر  نهآ  كاخ  هک  ناسنادبدروخ  ار  ام  هک  ایوگ  زور  بش و 

ار زیچ  همه  دّربب  هگان  هبلجا  دیایب  مدآ  سفن  رب  وچ 
هچ ةاطرا ! يا  تفگ : دیزرل و  دوخ  رب  نخس  نیا  عامتسا  زا  کلملا  دبع  ( 2  ) ار زیت  هزین  دنز  مبلق  هبلجا  دزاتب  نم  رب  هک  مناد  و 

ج2،ص:371  ، نیدلا لامک  همجرت 
. یناوخب ماهینک  هب  ارم  هک  دیاش  تسا و  دیلولا  وبا  نم  هینک  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : ةاطرا  ییوگیم ؟

: دورس نینچ  درک و  یناگدنز  لاس  دصیس  صربا  نب  دیبع  و 
همه نارای  دندرم  هک  سپ  نآ  زاارم  رمع  درک  انف  هنامز 

همهاو ارم  دشابن  ندرم  زارم  نازیزع  غاد  تسه  لد  هب 
درک و ریگتسد  ار  وا  دش  كانبـضغ  هک  زور  نآ  رد  رذنم  نب  نامعن  سپـس  هم  هام و  زج  تسین  ارم  يرای  هکامـس  مجن  هب  میوگ  زار  نونک 

نینچ دوخ  فعض  يریپ و  رد  دش و  هتشک  فسوی  نب  جاّجح  نامز  رد  درک و  یناگدنز  لاس  تسیب  دص و  کی  یناه  نب  حیرـش  تشک و 
: دورس

زآ صرح و  هنیک و  زا  مدرک  رذحزارد  رمع  هب  مدرب  جنر  یسب 
متسیک ناهج  رد  یمتسنادنمتسیز  ناکرشم  یپ  ینامز 

مدش ربهر  مالسا  نیئآ  هبمدش  ربمیپ  دزن  هب  سپ  نآ  زا 
وا زا  تفالخ  یتفرگ  مه  رمعوا  زا  دعب  یمدید  ار  رکب  وبا 
مدب ربنق  هک  ییوگ  وت  ار  ّیلعمدب  رضاح  رتشش  نارهم و  هب 

ناورهن بناج  مدش  وس  نآ  زانامایب  مدش  رضاح  نیّفص  هب 
تفرگ  يزاب  هب  مراگزور  لجاتفرگ  يزارد  مرمع  هک  ار  ادخ 

ج2،ص:372  ، نیدلا لامک  همجرت 
: دورس نینچ  تسیز و  ینالوط  ینامز  دنتفگیم  حاجسم  وا  هب  هک  هّبض  ینب  زا  يدرم  و  ( 1)

نامایب مدیآیم  گرم  نونکزارد  ینامز  متشگ  قافآ  رد 
نآ دننامب  دیآ  رگید  یبشدور  بش  رگا  نکیل  متفرب و 

لداعم هک  درک  یناگدنز  لاس  تصـش  دـصناپ و  ریبک  يداع  نامقل  نادواج و  ارـس  نیا  رد  تسا  تایحلاس  تسا  نینچ  هام و  تسا  نینچ 
. دوب لّوا  داع  ياههدنامیقاب  زا  وا  و  دنامیم - هدنز  لاس  داتشه  سکرک  ره  و  تسا - سکرک  تفه  رمع 

يارب ات  دنداتـسرف  هبعک  میرح  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  داع  ناگدنیامن  ءزج  درک و  یناگدنز  لاس  دصناپ  رازه و  هس  وا  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
نیئاپ رد  هک  یهوک  يالاب  ار  نآ  تفرگ و  ار  يرن  سکرک  هجوج  کی  وا  دـش و  هداد  يو  هب  سکرک  تفه  رمع  دـنک و  اعد  ناراب  لوزن 
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شرورپ تـفرگیم و  يرگید  سکرک  هجوـج  درمیم  نوـچ  دوـب و  هدـنز  دوـخ  رمع  هـب  سکرک  نآ  دادیم و  شرورپ  تـشاد  لزنم  نآ 
راگزور تسا : هدش  هتفگ  نآ  هراب  رد  دش و  رتینالوط  همه  زا  شرمع  تفرگ و  مان  دبل »  » هک اهنآ  نیرخآ  هب  دیـسر  تبون  هکنآ  ات  دادیم 

. دش ینالوط  دبل  رب 
ج2،ص:373  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دراد دوجو  يرایسب  ثیداحا  يو  هراب  رد  دوب و  نینچ  زین  يو  رصب  عمس و  يورین  دناهتفگ و  یفورعم  راعشا  يداع  نامقل  هراب  رد  و  ( 1)
. درک یناگدنز  لاس  دصیس  « 1  » بانج نب  ریهز  و 

هدـنز اجنآ  درکیم  لزنم  اج  ره  اریز  تسا ، ءامـسلا  ءام  نامه  وا  درک و  یناگدـنز  لاـس  دصتـشه  دوب  رماـع  نب  رمع  شماـن  هک  اـیقیزم  و 
. هاشداپ لاس  دص  راهچ  دوب و  ّتیعر  لاس  دص  راهچ  درک ، یناگدنز  لاس  دصتشه  نوچ  دنتفگیم  ایقیزم  ار  وا  ءامس و  ءام  دننامب  دشیم 

. دشوپن ار  اهنآ  يرگید  ات  دننک  هراپ  هراپ  ار  اهنآ  هک  دادیم  روتسد  هاگنآ  دیشوپیم و  هماج  ود  زور  ره  وا  و 
. درک یناگدنز  لاس  دصشش  هَّللا  دبع  نب  لبه  و 

. درک یناگدنز  لاس  هاجنپ  دص و  کی  ّینیق  ناحمط  وبا  و 
. دراد یفورعم  رعش  وا  دشن و  ناملسم  وا  درک  كرد  ار  مالسا  سپس  درک ، یناگدنز  لاس  یس  دصیس و  ۀعیبر  نب  رغوتسم  و 

______________________________

«. بابح  » خسنلا ضعب  یف  ( 1)
ج2،ص:374  ، نیدلا لامک  همجرت 

: دورس نینچ  نآ  هراب  رد  درک و  یناگدنز  لاس  هاجنپ  دص و  راهچ  دیز  نب  دیرد  و  ( 1)
مراد ریگرد و  انف  راکیپ  هبمراگزور  ياپ  تسد و  ریز  هب 

نادنزرف يا  تفگ : نینچ  دناوخارف و  ار  دوخ  نادنزرف  راضتحا  لاح  رد  وا  مزاس  هک  يزیچ  نآ  ره  مزاس  هبتدیارس  شوخ  ار  اون  نیا  هنامز 
 ... دیرذگن رد  نانآ  شزغل  زا  دیریذپن و  ار  نانآ  یهاوخ  ترذعم  دینک و  دب  مدرم  هب  هک  منکیم  ّتیصو  ار  امش  نم !

. درک یناگدنز  لاس  تسیود  هبلعث  نب  هَّللا  میت  و 
. دشن ناملسم  اّما  درک  كرد  ار  مالسا  درک و  یناگدنز  لاس  لهچ  تسیود و  عبض  نب  عیبر  و 

. درک یناگدنز  لاس  هاجنپ  تسیود و  ّيریمح  برک  يدعم  و 
رد امـش  هک  ار  ياهّرد  نیا  نم  تفگ : دش و  دراو  هنیدم  رد  باّطخ  نب  رمع  رب  درک و  یناگدنز  لاس  دصیـس  ّیفعج  هَّللا  دـبع  نب  ۀیرـش  و 

هک دنیوگیم - ار  امش  تداهش  نیمه  نم  موق  زا  ینارگید  درادن و  چیه  یتخرد  هن  یبآ و  هن  ياهرطق  هن  مدید  دیتسه  نآ 
ج2،ص:375  ، نیدلا لامک  همجرت 

نیا ایآ  ۀیرـش ! يا  دنتفگ : وا  هب  دوب ، هدـش  فرخ  تفریم و  يرانک  هب  هک  دوب  شدـنزرف  وا  هارمه  و  ( 1 - ) دوب ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ـال   » وا دوصقم 
وا مدرک و  جاودزا  یگلاس  داتفه  رد  وا  ردام  اب  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : يراد ؟ ياهّیقب  زونه  وت  تسا و  هدـش  فرخ  هک  تسوت  دـنزرف 

یئوجلد دـمآیم و  نم  دزن  متفرگیم  مشخ  وا  رب  رگا  متـشاد و  ینـشور  مشچ  وا  زا  مدوـب  دنـسرخ  وا  زا  رگا  دوـب  روتـسم  فـیفع و  ینز 
وا ضّرعتم  دشیم  لصاح  شیارب  ینشور  مشچ  رگا  درک  جاودزا  رادرکدب  مالک و  دب  ینز  اب  مرـسپ  نیا  یلو  مدشیم  دونـشخ  ات  درکیم 

. دوش كاله  ات  درکیم  درط  ار  وا  دشیم  نیگمشخ  رگا  دیآ و  مشخ  هب  ات  دیدرگیم 
هک دیشخب  رصم  ياهجنگ  زا  ردقنآ  نولوط  نب  دمحا  دنزرف  هیودامح  « 3  » شیج وبا  هب  دنوادخ  دیوگ : ّيرصم  مساق  نب  دّمحم  مساقلا  وبا 

، دوشن مارها  ضّرعتم  هک  دندرک  شرافس  وا  هب  شناّصاخ  نانیشنمه و  ناتسود و  تفر ، مارها  نایم  رد  گنج  هب  دوب و  هدیـشخبن  يدحا  هب 
ادـیپ ار  نآ  رد  ات  درامگ  رگراک  رازه  و  تشاد ، رارـصا  هراب  نیا  رد  وا  تسا و  هدـیدرگ  هاتوک  شرمع  هدـش  اـهنآ  ضّرعتم  سک  ره  اریز 

2 دلج نیدلا  لامک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ دننک و 
______________________________

. یتأی امیف  اذک  و  نسحلا » ابأ   » خسنلا ضعب  یف  ( 3)
ج2،ص:376  ، نیدلا لامک  همجرت 

فـشک ینیمزریز  دـنیآ ، زاب  هدیـشک و  لمع  زا  تسد  دنتـساوخ  نوچ  و  ( 1  ) دـندش سویأم  هتـسخ و  گنتلد و  دـندرک و  راک  لاس  کـی 
دندروخرب و یمئاق  رمرم  گنـس  کی  هب  دندیـسر  نآ  رخآ  هب  نوچ  دـننآ و  يوجتـسج  رد  هک  تسا  يرد  نامه  نیا  دنتـشادنپ  دـندرک و 

تشپ رد  دیوگ : رّفظم  نب  دّمحم  دندروآ ، نوریب  هدروآرد و  اج  زا  ار  نآ  هکنآ  ات  دندرک  يرایـسب  شالت  تسا و  نامه  رد  هک  دنتـشادنپ 
ینانوی ياهتـشون  نآ  رب  دـنتخاس و  هزیکاپ  دـندروآ و  نوریب  اج  کی  ار  نآ  دـندوبن و  اناوت  نآ  نتـسکش  رب  هک  دوب  يرپ  ناـیم  ءیـش  نآ ،

. دنناوخب ار  نآ  دنتسناوتن  اّما  دندروآ  درگ  ار  رصم  نادنمشناد  نامیکح و  هاگنآ  دش ، رهاظ 
هیودامح شیج  وبا  هب  دوب و  ایند  نادنمـشناد  ناظفاح و  زا  یکی  هک  دـنتفگیم  ّینیدـم  هَّللا  دـبع  وبا  ار  وا  هک  دوب  يدرم  مدرم  ناـیم  رد  و 

ار طخ  نیا  درذگیم و  وا  یناگدنز  زا  لاس  تصش  دصیـس و  تسا و  هدرک  يزارد  رمع  هک  مسانـشیم  ار  یفقـسا  هشبح  دالب  رد  تفگ :
وا منامب و  وا  دزن  نم  هک  تشاذـگن  یبرع  مولع  يریگارف  هب  نم  قایتشا  اّما  دـهد  میلعت  نم  هب  ار  طخ  نیا  هک  تساوخیم  وا  دسانـشیم و 

دتـسرفب يو  دزن  هب  ار  فقـسا  نآ  هک  درک  تساوخرد  يو  زا  تشون و  ياهمان  هشبح  هاشداپ  هب  شیج  وبا  تسا . تایح  دیق  رد  نونکا  مه 
وا هک  داد  خساپ  نینچ  وا  و 

ج2،ص:377  ، نیدلا لامک  همجرت 
اوـه و بآ و  هب  رگا  تسا و  هتـشاد  هاـگن  ار  وا  میلقا  نیا  اوـه و  بآ و  نیا  و  ( 1  ) هدرک دروخ  ار  وا  هناـمز  هک  تسا  هدروخلاـس  يدرمریپ 

شمارآ یمّرخ و  تفارش و  ام  يارب  وا  دوجو  دوش و  فلت  تسا  نکمم  دنیب  رفس  تّقـشم  یتخـس و  تکرح و  دوش و  لقتنم  رگید  یمیلقا 
نآ دیسیونب و  نم  يارب  ار  نآ  دیراد  وا  زا  یشسرپ  ای  دنک و  ریـسفت  ای  دناوخب و  ار  نآ  یتسیاب  هک  دیراد  ياهبیتک  امـش  رگا  تسا و  رطاخ 

فقـسا نآ  دزن  هب  نوچ  دـندرب و  تسا  ناوسا  یکیدزن  رد  هک  هشبح  هب  باتـش  اب  هتـشادرب و  یلعا  دیعـص  زا  ناوسا  یکیدزن  زا  ار  گـنس 
: دوب هتشون  نآ  رد  دندنادرگرب و  یبرع  هب  ار  نآ  سپس  درک ، ریسفت  یشبح  هب  دناوخ و  ار  نآ  دیسر 

هیلع ربمایپ  فسوی  نامز  رد  هک  تسا  رصم  زیزع  ردپ  وا  تفگ : تسیک ؟ ناّیر  دندیـسرپ  ّینیدم  هَّللا  دبع  وبا  زا  متـسه ، غمود  نب  ناّیر  نم 
دصتفه رازه و  ناّیر  شردپ  درک و  یناگدنز  لاس  دصتفه  رصم  زیزع  تسا و  غمود  نب  ناّیر  نب  دیلو  شمان  درکیم و  یناگدنز  مالّـسلا 

. دوب لاس  رازه  هس  غمود  رمع  تسیزب و  لاس 
دندوب نت  رازه  رازه  راهچ  نم  هارمه  مدمآ و  نوریب  مظعا  لین  همشچرس  يوجتسج  رد  هک  متـسه  غمود  نب  ناّیر  نم  دوب  هتـشون  نآ  رد  و 

میدرک ریس  لاس  داتشه  و 
ج2،ص:378  ، نیدلا لامک  همجرت 

دـیامنیم و روبع  نآ  نایم  زا  دـنکیم و  عطق  ار  طیحم  رحب  لین  دور  هک  میدـید  و  ( 1  ) میدیـسر ایند  رب  طیحم  رحب  تاملظ و  هب  هکنآ  اـت 
متـشگزاب و رـصم  هب  مدیـسرت و  دوخ  تکلمم  رب  نم  دـنام و  یقاب  نت  رازه  راهچ  اهنت  نم  يارب  دوبن و  نآ  ندرک  لابند  يارب  یهار  رگید 

: مدورس ار  راعشا  نیا  مداهن و  اهنآ  رد  ار  دوخ  ریاخذ  اهجنگ و  مدرک و  انب  ار  مره  ود  نآ  ینارب و  مارها و 
تابئاغ زا  دناد  ادخ  نکیل  وتانئاک  نیا  زا  مراد  ملع  یمک 

راگدرک قلاخ  هدومرفبراوتسا  دوخ  راک  متخاس  همه 
مدش ناشیرپ  رخآ  متسنادنمدش  ناسرپ  لین  همشچرس  هب 

رفس ملاس  داتشه  دش ز  نوزفّرب  هب  رحب و  هب  مدرک  ریس  یسب 
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داتف مرارق  يرات  يایرد  هبداتف  مراذگ  یسنا  ّنج و  ره  هب 
دوبن ناسنادب  ات  یسک  ناوتدوبن  نآ  زا  سپ  لزنم  هک  ییاج  هب 

مدمآ  ناج  هب  یتخس  هب  تبرغ  زمدمآ  نطو  يوس  هراب  رگد 
ج2،ص:379  ، نیدلا لامک  همجرت 

(1)
نآ ماب  ینرب و  یناب  منمنآ  مارها  رصم و  کلام  منم 

تسا رسکی  ناتسوب  ناهج  تمکح  هبتسا  ردنا  رصم  هب  متسد  راک  همه 
رارق هتفرگ  ینیمز  زونکرازه  زا  نوزف  بئاجع  اجنآ  رد 

دوش رخآ  هب  ایند  هک  سپ  نآ  زادوش  رهاظ  دنوادخ  ّیلو 
نیچ ياهبجعلاوب  دنک  ادیوهنیمز  ياهلفق  همه  دیاشگ 

تسا یلع  مان  يدنلب و  شلآمتسادخ  تیب  شراک ز  زاغآرس 
ون لاس  دون  کی  یلع  لتق  زود  راچ و  هن و  تشه و  تشذگب  وچ 

تسدب يزان  هب  دریگب  ار  ناهجتفر  وچ  یلاس  داتفه  هراب  رگد 
اهجنر همه  نآ  دهدیم  رمثاهجنگ  دوش  نایامن  هگنآ  سپ 

هک تسا  يرما  نیا  تفگ : هیودامح  شیج  وبا  دیسر  اجنیدب  نخس  نوچ  گنچ  هب  منآ  زا  دعب  مدریگ  لجاگنس  هب  ینامرآ  نینچ  متـشون 
هک نانچ  ار  هتشون  گنس  نآ  دیاینرب و  نآ  سپ  زا  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  زج  سک  چیه 

ج2،ص:380  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دینادرگرب شهاگیاج  هب  دوب 

نآ یناب  مارها و  ربخ  خـیرات  نآ  زا  دـیرب و  رـس  شرتسب  رد  یتسم  لاح  رد  ار  وا  مداخ  رهاط  دـش ، هتـشک  شیج  وبا  دـعب  لاس  کی  و  ( 1)
. تسا مارها  لین و  هراب  رد  راتفگ  نیرتحیحص  نیا  يرآ  دیدرگ ، مولعم 

. تشذگرد یناهگان  گرم  هب  درک و  كرد  ار  مالسا  درک و  یناگدنز  لاس  داتشه  دص و  کی  ّیشرق  دعس  نب  ةریبض  و 
دیـسر یگلاس  داتفه  هب  نوچ  دـش و  ناملـسم  درک و  كرد  ار  مالـسا  درک و  یناگدـنز  لاس  لهچ  دـص و  کی  يرفعج  هعیبر  نب  دـیبل  و 

: دورس نینچ 
: دورس نینچ  دیسر  یگلاس  تفه  داتفه و  هب  نوچ  متخادنا و  شود  زا  دوخ  يادرمتخادنا  رس  تشپ  داتفه  وچ 

تشذگ نودرگ  منورد ز  زا  ناغفتشذگ  نم  رب  لاس  تفه  داتفه و  وچ 
دوش  لماک  داتشه  هب  ترمع  وچدوش  لیان  وت  سفن  لامآ  هب 

ج2،ص:381  ، نیدلا لامک  همجرت 
: دورس نینچ  دیسر  یگلاس  دون  هب  نوچ  و  ( 1)

تسین راب  ارو  نابیقر  مزب  هبتسین  رادنانع  رگید  هلاس  دون 
نامک ریت و  يراع ز  نادرم  هبنامایب  دنکفایم  ریت  کلف 

: دورس یگلاس  هد  دص و  کی  رد  يدب و  یضرم  وکین و  ریت  ارميدب  یئرم  كالفا  ریت  رگا 
: دورس یگلاس  تسیب  دص و  کی  رد  تسا و  شکمدرم  هک  ییوگ  وت  شنوزفتسا  شوخ  یبای  رمع  رگا  هد  دص و 

: دورس یگلاس  لهچ  دص و  کی  رد  متسیزیم و  دیواج  هک  دشیم  هچمتسیز  یسب  یهابت  زا  شیپ  هب 
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؟ لوئس نامدرم  نیا  هب  میوگ  هچلولم  متایح  زا  ماهتشگ  رگد 
دما ناراگزور  رب  تسا  لیوطدرم  نادرم  هب  دیآ  بلاغ  نامز 

دربیم  دوخ  لابند  هب  قیالخدوریم  دیآیم و  زور  بش و 
ج2،ص:382  ، نیدلا لامک  همجرت 

حور ضبق  تردپ  هک  یماگنه  تسا ، هدش  یناف  هکلب  تسا  هدرمن  تردپ  ناج  رـسپ  يا  تفگ : شرـسپ  هب  دیـسر  ارف  شگرم  نوچ  و  ( 1)
هـساک نآ  دنکن و  يراز  دهدن و  رـس  هلان  نم  رب  سک  املـسم  نکفا و  يو  رب  ار  شاهماج  نک و  هلبق  هب  ور  ار  وا  دنبب و  ار  شنامـشچ  دـش 

ماما نوچ  ربب و  نم  ناـنامهیم  دزن  هب  دوخ  دجـسم  هب  نک و  ماـعط  زا  رپ  ار  نآ  رواـیب و  مدرکیم  ییاریذـپ  ناـنامهیم  زا  نآ  اـب  هک  یگرزب 
دیبل ناتردارب  هزانج  رس  رب  وگب : اهنآ  هب  دندش  غراف  نوچ  دننک و  لوانت  نآ  زا  ات  نک  ناشیا  میدقت  ار  نآ  دناوخرب  ار  زامن  مالس  تعامج 

. دورس نینچ  سپس  تسا ، هدرک  حور  ضبق  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  دیوش  رضاح  ۀعیبر  نب 
رجح بوچ و  زیر  ورف  شروگ  هبرسپ  ار  ردپ  يدرک  كاخ  رب  وچ 

هنزور همه  دزاس  دودسم  هکهنب  يو  رب  تخس  هرخص  سپس 
نینچ يرگید  تیاور  گرزب  هساک  نآ  هراب  رد  هعیبر  نب  دیبل  ثیدح  رد  مرکیپ و  نیز  كاخ  زجب  دنامن  ؟ مخر دـنام  ظوفحم  هلیح  نیدـب 

ار يرتش  دزوب  لامش  داب  نوچ  هک  دوب  هدرک  رذن  هعیبر  نب  دیبل  هک  دنیوگ  تسا : هدش  دراو 
ج2،ص:383  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دزاس رپ  تفر  تراشا  نادب  ثیدح  لّوا  رد  هک  ار  نامهم  هساک  نآ  دنک و  نابرق 
دورد مرکا  ربمایپ  رب  تخاس و  يراج  نابز  رب  یلاعت  يادخ  دـمح  دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  دـش  هفوک  یلاو  ۀـبقع  نب  دـیلو  نوچ  و  ( 1)

هک تسا  هدرک  رذن  يو  هک  دینادیم  ایآ  دیاهدینش ؟ ار  يو  يدرمناوج  تفارش و  هعیبر و  نب  دیبل  لاح  ایآ  مدرم ! يا  تفگ : هاگنآ  داتسرف 
يو يارب  رتش  جنپ  دمآ و  دورف  ربنم  زا  سپـس  دینک ، يرای  شیدرمناوج  رد  ار  لیقع  وبا  سپ  دـنک ؟ نابرق  ار  يرتش  دزوب  لامـش  داب  نوچ 

: دورس ار  راعشا  نیا  داتسرف و 
هدمآ لامش  داب  هک  ناد  نیقیدوب  رد  رب  باّصق  هک  ینیب  وچ 

هدمآ لامک  جوا  هب  ار  بسنّيرفعج  دوب  يدرمدار  وا  هک 
دیـسر يو  هب  ریما  هّیده  نوچ  داتـسرف و  يو  يارب  رتش  تسیب  هک  دناهتفگ  هدمآ و  لالم  شبلق  هب  ترـسع  زمیرک  داوج و  ّیفو و  ّیخس و 

دمآ و نوریب  هلاسجنپ  ياهّچب  رتخد  ایب و  نوریب  كرتخد  يا  یلو  میوگیمن ، رعـش  نم  هک  دنادیم  وا  دهد  ریخ  يازج  ریما  هب  ادخ  تفگ :
: دورس ار  راعشا  نیا  بوخ و  رایسب  تفگ : درک و  يدش  دمآ و  وا  وگ و  خساپ  ار  ریما  رعش  تفگ : وا  هب 

ج2،ص:384  ، نیدلا لامک  همجرت 
(1)

! دیلو ناج  زا  میئوگ  میناوخبلامش و  ياهداب  دزو  ام  رب  وچ 
دیبل ناخ  هب  رتشا  هداتسرفتسا  یخس  میرک و  يدرمدار  وا  هک 
دیبع ناهوک  هب  شزارف  هتسشننآ  رب  ییوگ  هک  مظعم  ياهرتش 
دیرت نآ  رد  میدرک  میتخپ و  هکدهد  یکین  هب  تیازج  تیادخ 

تلأسم و راعشا  نیا  رد  هکنآ  زج  يدورـس  وکین  مرتخد ! يا  تفگ : دیبل  دیزم  ناناج  ماک  رد  تسا  هدنامبمرک  وذ  يا  تسا  نینچ  تمارک 
ّیناودع حبـصالا  وذ  و  يرترعاش ! نارگید  زا  وت  مرتخد  يا  تفگ : درادن ، تلاجخ  ناهاشداپ  زا  ییادگ  تلأسم و  تفگ : يدرک ، ییادگ 

. تسیز لاس  دصیس 
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. درک یناگدنز  لاس  دصیس  طبق  نب  رفعج  و 
. دمآ لیان  مالسا  كرد  هب  و 

. درک یناگدنز  لاس  دصیس  ّیناودع  برظ  نب  رماع  و 
نینچ هراب  نیا  رد  درک و  یناگدنز  لاس  هاجنپ  تسیود و  نابتع  نب  نصحم  و 

ج2،ص:385  ، نیدلا لامک  همجرت 
(1 : ) دورس

زاب ریپ  خر  رب  يرد  دشابنزارد  يراگزور  دور  ام  رب  وچ 
زار هتسهآ  دندورس  مشوگ  هبدناهدناوخ  دوخ  يوس  ارم  یعاد  ود 

زارف رب  موش  بیشن و  رب  مورنتساخرب  مناوتان ز  رگد 
زارد يراگزور  ضرم  رقف و  هبنتسیز  ناهج  رد  دوب  تبیصم 

دیـسر ارف  شتافو  نوچ  درک و  یناگدـنز  لاس  دصیـس  یبلک  هنانک  نب  فوع  زان و  هب  مدرم  شبیـصن ز  دریگبهمه  رب  دـنک  تناـیخ  هناـمز 
موق تاداس  نم  زا  سپ  دینک  نینچ  رگا  هک  دینک  تاعارم  ارم  ّتیصو  منادنزرف  يا  درک : ّتیصو  نینچ  اهنآ  هب  دروآ و  درگ  ار  شنادنزرف 

: دوب دیهاوخ  دوخ 
دش دیهاوخ  نامیشپ  هک  دیناشکن  نوریب  ناشیاههشیب  زا  ار  ناگدنرد  دیزرون و  تنایخ  دیروخم و  هودنا  دیشاب و  راکزیهرپ  ار  دوخ  يادخ 
ادج اهنآ  زا  ار  دوخ  دینکن و  یتساوخرد  ناشیا  زا  دیبای و  حالـص  دیـشاب و  ملاس  ات  دیرذگرد  اهنآ  زا  مدرم  ياهیدـب  زا  یـشوپ  مشچ  اب  و 

- دروم ات  دیشاب  شوماخ  ملظ  ربارب  رد  زج  دیزاسن و 
ج2،ص:386  ، نیدلا لامک  همجرت 

ات دیزاسن  مورحم  عفانم  زا  ار  اهنآ  دشابن و  امـش  زا  ياهنیک  دـقح و  اهنآ  ياههنیـس  رد  ات  دـینک  ّتبحم  مدرم  رب  و  ( 1  ) دیوش عقاو  شیاتس 
دهاوخ لیاز  امـش  راقو  هک  دینیـشنم  رایـسب  اهنآ  اب  دیبای و  رطاخ  شمارآ  ات  دیرادهاگن  هدرپ  رد  مدرم  زا  ار  دوخ  دنوشن و  رادیدپ  نایکاش 

هافر هارمه  هب  یماندب  زا  یتسدگنت  هارمه  هب  کین  مان  هک  دیـشوپب  ار  هنامز  بسانم  سابل  دیـشاب و  رابدرب  دمآ  شیپ  یلکـشم  نوچ  دـش و 
تسا و ینمشد  يراتفرگ  نیرتدب  تسا و  لیاسو  نیرتکیدزن  یتسود  هک  دینک  عضاوت  دنک  عضاوت  امـش  يارب  هک  سک  ره  اب  تسا و  رتهب 

هدنز غورد  كرت  اب  ار  دوخ  بسح  و  دیـشاب ] لدع  ياونـش  و   ] دشاب ناما  رد  ناتبولق  ات  دینکن  يراکبیرف  دـینک و  يرادافو  هک  داب  امـش  رب 
دـش دیهاوخ  راوخ  ناشیا  مشچ  رد  هک  دینکن  هاگآ  دوخ  عضو  زا  ار  مدرم  تسا و  هدعو  فلخ  ییوگغورد و  يدرمناوج  تفآ  اریز  دینک 
روما یلاعم  دوخ  سوفن  يارب  دیهدب و  اهنآ  نافیدرمه  هب  ار  دوخ  نارتخد  تسا و  يراوخ  نآ  هک  دیزیهرپب  تبرغ  زا  دیوشیم و  مانمگ  و 

اب دیشاب و  نتورف  دوخ  موق  اب  تسا و  فرـش  جرادم  زا  همیرک  نانز  اب  جاودزا  هک  درادن  زاب  تّحـص  زا  ار  امـش  نانز  ییابیز  دییوجب و  ار 
اهنآ

ج2،ص:387  ، نیدلا لامک  همجرت 
راوخ ار  عاطم  سیئر  تفلاخم ، اریز  دـینکن  تفلاخم  اـهنآ  اـب  دـنراد  قاـّفتا  هک  يروما  رد  و  ( 1  ) دیـسرب دوخ  ياهوزرآ  هب  ات  دـینکن  افج 

نتخاس یلاخ  هک  دیزاسن  یلاخ  نآ  لها  زا  ار  دوخ  ياهارـس  نارگید و  هب  نآ  زا  دعب  دینک و  یکین  دوخ  موق  هب  ادتبا  هک  دـیاب  دزاسیم و 
کی هناـمز  ثداوح  زورب  ماـگنه  دـینک و  كرت  ار  ینیچ  نخـس  دوخ  ناـیم  رد  تسا و  قوقح  زا  يریگولج  قاـجا و  ندرک  شوماـخ  نآ 
امـش هناتـسآ  ات  دینک  مارکا  ار  هیاسمه  دیـسرن و  نآ  هب  نطو  رد  هک  يدوس  يارب  رگم  دـینکن  چوک  دـیبای و  هبلغ  ات  دـیئامن  يرای  ار  رگید 

نآ هک  دیزیهرپب  ییادج  هقرفت و  زا  دوش و  كدنا  امـش  هودنا  ات  دیـشاب  رابدرب  ناهیفـس  اب  دیراد و  مّدقم  دوخ  رب  ار  نامهیم  دبای و  تکرب 
تمالم ددرگ  راکـشآ  امـش  رذـع  هک  هاگنآ  دیـشاب و  رطـضم  هک  یلاح  رد  رگم  دـینکن  لیمحت  ناوت  زا  شیب  راـب  دوخ  رب  تسا و  يراوخ 
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تیّدج هک  دینک  تیّدج  دینک و  يرای  ار  رگید  کی  یهاوخ  ترذعم  اب  رارطـضا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دیـشاب  دـنمتردق  رگا  دـیوشن و 
میرک و ریغ  دزن  ار  دوخ  يوربآ  دشاب و  ناّرب  ناتریشمش  دیبای و  تّزع  ات  دیـشاب  هتـشاد  هملک  تدحو  هک  دیاب  تسا و  ندیـشک  متـس  عنام 

بانتجا لخب  زا  دش و  دیهاوخ  كاله  هک  دیزرون  دسح  رگید  کی  هب  دوب و  دیهاوخ  راک  ریصقت  هک  دیهنن  میئل 
ج2،ص:388  ، نیدلا لامک  همجرت 

ار تبحم  شـشخب  اـب  دـیزاسب و  ار  یلاـعم  ياـنب  لاـمک  لـضف و  لـها  یتسدـمه  اـب  بدا و  دوج و  اـب  و  ( 1  ) تسا یـضرم  نآ  هک  دـینک 
يارب هک  دیروآ  ياج  هب  مه  ار  كدنا  يوکین  راک  دـیریگ و  هرهب  نارگید  تاّیبرجت  زا  دـیئامن و  مارتحا  ار  لضف  لها  دـینک و  يرادـیرخ 

نابز دنمـشوه و  لد  تسا  کچوک  وضع  ود  ورگ  رد  ناسنا  دش و  دـیهاوخ  راوخ  هک  دیرامـشم  کچوک  ار  نادرم  تسا و  یباوث  زین  نآ 
دیشاب تلزنم  راتساوخ  ناهاش  دزن  یتسود  راهظا  اب  دیزاس و  هشیپ  هنینأمط  باتش  زا  شیپ  دیناسرت  ار  امش  یکانتشحو  هثداح  نوچ  ایوگ و 
هتخود امش  هب  ناگدید  ات  دینک  يراوگرزب  دش و  دهاوخ  عیفر  دنهد  تعفر  ار  هک  ره  دش و  دهاوخ  راوخ  دنزاس  راوخ  ار  هک  ره  نانآ  هک 

: تفگ نینچ  هاگنآ  درادب . تسود  ار  امش  یلاعت  يادخ  ات  دینک  عضاوت  راقو  اب  دوش و 
لقاع دوب  رگتحیصن  درم  ره  هنحصان  دوب  يدنمدرخ  درم  ره  هن 

لاس داتفه  تسیود و  تسا  دـسا  ینب  زا  یکی  هک  حاـیر  نب  یفیـص  لـقاع و  دوب  وگتحیـصن  درم  رگالـفاغ  وشم  زگره  رـسپ  يا  ار  ادـخ 
درم نوچ  گنج و  رد  رگم  يراد  ّطلست  لاح  ره  رد  تردارب  رب  وت  تفگیم : درک و  یناگدنز 

ج2،ص:389  ، نیدلا لامک  همجرت 
نیرتعیرـس تسا و  رتهب  انث  بلج  يارب  هرخافم  كرت  تسا و  ظعاو  نیرتهب  ناّرب  ریـشمش  و  ( 1  ) يرادن وا  رب  یطّلـست  رگید  دریگرب  حالس 

باتع و تساهنآ و  نیرتقیـض  اهوخ  قلخ و  نیرتتسپ  تسا و  ندرک  زواجت  اهیزوریپ  نیرتدب  تسا و  متـس  یـشکرس و  تبوقع  اهتبوقع 
. دش لثملا  برض  نآ  دیبوکیم و  نیمز  رب  دوخ  ياصع  رس  تفگیم  ار  ایاصو  نیا  هک  یماگنه  وا  و  تسا ، یبدایب  ناوارف  هیالگ 

. درک یناگدنز  لاس  هاجنپ  دص و  کی  داّدش  نب  داّبع  نینچ و  يزان  هب  تبحص  ماگنه  هبنیمز  رب  اصع  یمیکح  دبوکن 
نارود كرد  هب  لاس و  دون  دص و  کی  دناهتفگ  یضعب  درک و  یناگدنز  لاس  تصـش  دصیـس و  تسا  دسا  ینب  زا  هک  ّیفیـص  نب  مثکا  و 

نینچ دوخ  رمع  هراب  رد  تسا و  هدرواین  مالـسا  هک  دـنیوگیم  نایلاجر  رتشیب  تسا و  فالتخا  يو  ندروآ  مالـسا  رد  دـش و  لـیان  مالـسا 
: دورس

لالم سپ  نآ  زا  دریگب  لقاع  هکتسا  سب  يرمع  لاس  دص  هب  ات  دون 
لامک  مرمع  هب  دشابن  هچ  رگامتسیز  نم  لاس  دص  لاس و  دون 

ج2،ص:390  ، نیدلا لامک  همجرت 
مدینش تشکب و  دوب  ناشطع  هک  یلاح  رد  ار  وا  شرسپ  دمآ و  شیپ  ندروآ  مالسا  يارب  ّیفیـص  نب  مثکا  دیوگ : هملـسم  نب  دّمحم  و  ( 1)

: تشگ لزان  يو  هراب  رد  هیآ  نیا  هک 
يو رب  ار  سک  چـیه  تمکح  رد  برع  و  « 1  » ِهَّللا یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ْدَـقَف  ُتْوَْملا  ُهْکِرْدـُی  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًارِجاـهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو 

ار وت  نم  ناـج  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  داتـسرف و  قیقحت  يارب  ار  « 2  » سیلح شرـسپ  دینـش  ار  ادخ  لوسر  تثعب  نوچ  و  تسا ، هدادن  مّدـقت 
ار بجر  هام  ّقح  دـنب : راک  هب  ار  اهنآ  يدرگیمزاب  هک  ینامز  ات  يوریم  هک  یماگنه  زا  ریگارف و  نم  زا  ار  اهنآ  مهدیم  دـنپ  هملک  دـنچ 
هک تسا  نآ  لها  هکلب  دـنکیمن  میرحت  ار  دوخ  مارح  هک  دنرامـشن  لالح  ار  وت  نوخ  نتخیر  ات  رامـشب  مارح  ياههام  زا  ار  نآ  نک و  ادا 
هک شاب  رذح  رب  لیلذ  زا  دنویپب و  اهنآ  نیرتفیرـش  اب  وش و  دراو  اهنآ  نیرتزیزع  دزن  يدرک  رذگ  یموق  ره  رب  و  دیامنیم ، میرحت  ار  نآ 
هک نادب  يدش  دراو  درم  نیا  رب  نوچ  و  دندرمشیم ، زیزع  ار  وا  زین  شموق  تشادیم  زیزع  ار  دوخ  وا  رگا  تسا و  هدرک  راوخ  ار  دوخ  وا 

یتّیصخش اب  درم  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  وا  دنتـسه و  برع  نیرتزیزع  هک  تسا  شیرق  نادناخ  زا  وا  مسانـشیم  ار  شبـسن  ار و  وا  نم 
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وا لباقم  رد  رادب و  یمارگ  نک و  ریقوت  ار  وا  سپ  تسا ، هدرک  جورخ  یهاشداپ  يارب  شتّزع  هطساو  هب  دراد و  یهاشداپ  هدارا  تسا و 
______________________________

.99 ءاسنلا : ( 1)
«. اشیبح  » خسنلا ضعب  یف  ( 2)

ج2،ص:391  ، نیدلا لامک  همجرت 
وت دنادرگیم و  وت  زا  ار  وا  ّرش  بدا  نیا  هک  دیامنیم  هراشا  دهدیم و  نامرف  وت  هب  هک  نیـشنب  ییاج  و  ( 1  ) نیشنم وا  نذا  اب  زج  تسیاب و 

يربماـیپ هب  دـهاوخب  ار  هک  ره  مّسجت و  مّهوـت و  ساوـح  هب  یلاـعت  يادـخ  تسا و  ربماـیپ  هـکنآ  اـی  و  دـنادرگیم ، دـنمهرهب  وا  ریخ  زا  ار 
ار شراتفگ  تسرد و  ار  وا  ياهراک  همه  دوب  ربمایپ  رگا  سپ  تسوا ، هدارا  هب  اهراک  دوش و  عقاو  باتع  دروم  ات  دـنکیمن  اـطخ  دـنیزگرب 

نذایب شاب و  عضاوتم  وا  ربارب  رد  مه  وت  سپ  تفای ، یهاوخ  راوخ  دـنوادخ  ربارب  رد  عضاوتم و  دوخ  دزن  رد  ار  وا  تفای و  یهاوخ  تسار 
هب ارت  نوچ  دش و  دهاوخ  جراخ  هداتسرف  ار  يو  هکنآ  روتـسد  زا  دهد  ماجنا  ار  يراک  دوخ  بناج  زا  رگا  لوسر  هک  هدم  ماجنا  يراک  نم 

هداتـسرف لاسرا  جـنر  هب  ارم  ییامن  شومارف  ار  نآ  هکنآ  ای  ینک و  مّهوت  وا  راتفگ  رد  رگا  هک  نک  ظفح  ار  شراـتفگ  داتـسرف  زاـب  نم  دزن 
. تخادنا یهاوخ  يرگید 

وت هب  هچنآ  دـعب  اّما  تسا ، ياهدـنب  بناج  هب  ياهدـنب  بناج  زا  همان  نیا  دـنوادخ :» يا  وت  مان  هب  : » داتـسرف يو  هارمه  هب  مه  ار  هماـن  نیا  و 
زین ام  هب  دـناهداد  ناشن  وت  هب  رگا  سپ  مینادیمن ، ار  نآ  تقیقح  هک  تسا  هدیـسر  یـشرازگ  ام  هب  وت  هیحان  زا  هک  ناسرب  زین  ام  هب  هدیـسر 

رد ار  ام  زومایب و  زین  ام  هب  دناهتخومآ  وت  هب  رگا  هدب و  ناشن 
ج2،ص:392  ، نیدلا لامک  همجرت 

. مالّسلا زاس و  کیرش  دوخ  هنیجنگ 
ار ادخ  یفیـص : نب  مثکا  هب  ادخ  لوسر  دّمحم  زا  تشون : نینچ  وا  خساپ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دـناهتفگ  و  ( 1)

: » میوگب هک  تسا  هداد  نامرف  ارم  یلاعت  يادخ  میوگیم ، انث  وت  دزن 
هَّللا ّالا  هلا  ال 

دـنیرفآیم و ار  ناـشیا  تسوا ، نآ  زا  اـهراک  همه  دنتـسه و  یلاـعت  يادـخ  قیـالخ  مدرم  هـمه  مـهد ، روتـسد  نآ  نـتفگ  هـب  ار  مدرم  و  « 
دیوشیم شسرپ  گرزب  ربخ  زا  منکیم و  بیدأت  ناربمایپ  بادآ  هب  ار  امش  نم  تسوا ، يوس  هب  تشگزاب  و  دنکیم ، ثوعبم  دناریمیم و 

. ٍنیِح َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتل  َو 
مراکم هب  هک  مدید  تفگ : يدید ؟ هچ  ناج  رـسپ  تفگ : شدـنزرف  هب  دیـسر  وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  همان  نوچ  و 

ره اریز  دیـشابن ، هیفـس  میمت  ینب  يا  تفگ : دروآ و  درگ  ار  میمت  ینب  یفیـص  مثکا  درادیم ، زاب  تسپ  قالخا  زا  دهدیم و  نامرف  قالخا 
لقع هک  یسک  دشاب و  دنمورین  شنت  هچرگ  تسا  يأر  تسس  هیفس  اّما  دراد ، ییأر  دوخ  يارب  سک  ره  دوب و  دهاوخ  دّهعتم  دونشب  سک 

. تسین وا  رد  يریخ  درادن 
یتشز رما  رگا  دینک و  لمع  نادب  دیدید  ییوکین  رما  نم  زا  نوچ  سپ  تسا  هدـمآرد  نم  رب  يریپ  يراوخ  ماهدـش و  ریپ  نم  میمت  ینب  يا 

وگتفگ گرزب  درم  نآ  اب  تسا و  هدمآ  نم  دزن  هب  مدنزرف  نیا  موش ، راوتسا  نادب  ات  دیروایب  یتسار  هب  ارم  دیدید 
ج2،ص:393  ، نیدلا لامک  همجرت 

زاب تسپ  قالخا  زا  دریگیم و  ار  قالخا  نساحم  درادیم و  زاب  یتشز  زا  دهدیم و  نامرف  یکین  هب  هک  تسا  هدـید  ار  وا  ( 1  ) تسا هدرک 
لوسر وا  هک  دـیوگیم  دـنروخن و  دـنگوس  شتآ  هب  دـننک و  كرت  ار  اهتب  دنتـسرپب و  ار  ادـخ  اـهنت  هک  دـناوخیم  ارف  ار  مدرم  درادیم و 

هب ار  مدرم  هک  دـناهدوب  ینـالوسر  وا  زا  شیپ  هک  منادیم  زین  نم  دناهتـشاد و  ییاـهباتک  هک  دـناهدوب  ینـالوسر  زین  وا  زا  شیپ  تسادـخ و 
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نآ تسا  قح  دنکیم  توعد  نادب  هچنآ  رگا  دیتسه ، اهامش  وا  يرای  ترصن و  هب  مدرم  نیرتراوازس  دناهدناوخ ، ارف  اتکی  يادخ  شتـسرپ 
. دیئامن یشوپ  هدرپ  وا  رب  دینک و  عافد  وا  زا  دیاب  هک  دیتسه  یمدرم  نیرتراوازس  امش  تسا  لطاب  رگا  تسامش و  دوس  هب 

نادنمشیدنا داهن و  دّمحم  زین  ار  شرسپ  مان  درکیم و  دای  وا  زا  نیا  زا  شیپ  عشاجم  نب  نایفس  تفگیم و  ار  وا  فاصوا  نارجن  فقسا  و 
هن دیـشاب و  مدقشیپ  وا  راک  رد  سپ  دهدیم ، نامرف  نآ  هب  دناوخیم و  ارف  نادـب  يو  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  تلیـضف  هک  دـننادیم  امش 
هب تبغر  عوط و  هب  دـیئآرد  يو  نیئآ  هب  تهارک  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیـشاب و  برع  رترب  دـیبای و  تفارـش  ات  دـینک  يوریپ  وا  زا  ور و  هلاـبند 

ار مدرم  يو  هک  یکلسم  نیا  درک ، دهاوخ  حتف  ار  اهیدنلب  اههّلق و  مامت  و  تسین ، ناسآ  درخ و  هک  منیبیم  ار  يرما  نم  دیورگب ، يو  نید 
دشابن نید  مه  رگا  دناوخیم  ارف  نآ  هب 
ج2،ص:394  ، نیدلا لامک  همجرت 

منک تلأسم  ار  يزیچ  امـش  يارب  ات  دیئامن  يوریپ  متاروتـسد  زا  دـینک و  تعاطا  نم  زا  سپ  ( 1 ، ) تسا ییوکین  یقالخا  تاروتـسد  لقا  ال 
ره هک  منیبیم  ار  يرما  نم  دیدرگ ، دهاوخ  رتنوزفا  امش  دالب  دش و  دیهاوخ  رتشیب  برع  لیابق  همه  زا  امـش  دوشن  ادج  امـش  زا  زگره  هک 

نوزفا ناتتّزع  ات  دینک  يوریپ  وا  زا  امـش  دش . دـهاوخ  لیلذ  دـنک  كرت  ار  نآ  هک  يزیزع  ره  و  دـش ، دـهاوخ  زیزع  دورب ، نآ  لابند  یلیلذ 
نادب هک  سک  نآ  دراد ، ياهلابند  هک  تسا  يرما  نیا  تشاذگ و  دهاوخن  یقاب  ار  يزیچ  رخآ  يارب  لّوا  دشابن ، امـش  دننام  یـسک  دوش و 

یگدنامرد طایتحا  دیوش و  دنمورین  ات  دیرادرب  تسد  ناتیاهراک  زا  سپ  درک ، دهاوخ  ادتقا  وا  هب  یمود  دنام و  دـهاوخ  یقاب  دریگ  تقبس 
. تسا

: تفگ مثکا  تسا و  هدش  فرخ  امش  خیش  نیا  تفگ : هریون  نب  کلام  نآ  زا  سپ 
. تسا نآ  زا  ینادرگ  يور  هظعوم  تفآ  دیشوماخ ؟ ارچ  مدرم ! يا  مغیب ، رادمغ و  تکراشم  رب  ياو 

كاخ هب  دزیتسب  نآ  اب  هک  ره  دباییم و  يدـنلب  دزیخرب  نآ  اب  هک  ره  دـنک  مایق  ّقح  نوچ  دـش ، یهاوخ  دوبان  وت  هک  کلام  يا  وت  رب  ياو 
ارم رتش  دیورب  دیریگ  یشیپ  نم  زا  دیهاوخیم  رگا  اّما  یشابن ، اهنآ  زا  هک  داب  وت  رب  داتفا و  دهاوخ  تکاله 

ج2،ص:395  ، نیدلا لامک  همجرت 
: تفگ دنتفر ، وا  لابند  شناگدازردارب  شنارـسپ و  دـش و  راوس  تساوخ و  ار  دوخ  رتش  ( 1 ، ) مریگ هرانک  امـش  زا  موش و  راوس  ات  دیروایب 

. تفرگن یشیپ  نم  رب  منکیمن و  كاردا  ار  نآ  هک  يرما  رب  مروخیم  فّسأت  نم 
یظعاوم هک  دنتشون  همان  وا  هب  دندوب  شرگید  ياهییاد  هک  هّرم  ونب  دنیوگیم  نارگید  دنتـشون و  همان  وا  هب  دندوب  وا  ياهییاد  هک  یط  هلیبق 

: تشون وا  دننک و  یناگدنز  اهنآ  اب  هک  دسیونب  اهنآ  يارب 
ینامرفان زا  ار  امـش  دـیوریم و  شعرف  تسا و  تباـث  شلـصا  هک  محر  هلـص  هب  منکیم و  شرافـس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امـش  نم  دـعب ، اـّما 

جاودزا زا  هک  داب  امش  رب  دیوریم و  نآ  زا  یعرف  هن  دراذگیم و  تباث  ار  یلـصا  هن  هک  دیربب  ناشیوخ  زا  هکنیا  زا  مرادیم و  زاب  دنوادخ 
یمارگ ار  نآ  دـیوشن و  لفاغ  رتش  زا  هک  داب  امـش  رب  و  تسا ، هابت  شدـنزرف  تسا و  يدـیلپ  قمحا  اب  جاودزا  هک  دـیزیهرپب  قمحا  نانز  اـب 

يزیرنوخ زا  يریگولج  هیاـم  نارتـخد و  رهم  اریز  دـیهنن ، نیمز  رب  موزل  عقاوم  رد  زج  ار  نآ  ندرگ  تسا و  برع  ياـهژد  نآ  هک  دـیرادب 
هک سک  ره  دنکیم و  مه  ایـسآ  دنراداو  ندرک  ایـسآ  هب  ار  رتش  رگا  تساذغ و  نالاسدرخ  يارب  هفحت و  نادنملاس  يارب  نآ  ریـش  تسا و 
زا هک  يدرم  اسب  دنامن و  لامیب  زگره  راکتسرد  درم  تسا و  لقع  نتـشادن  زا  ترابع  یتسین  دش و  دهاوخن  كاله  دسانـشب  ار  دوخ  ردق 

دشاب و رتهب  درم  دص 
ج2،ص:396  ، نیدلا لامک  همجرت 

دشاب تمسق  هب  یضار  هک  ره  دیشک و  دهاوخ  ازارد  هب  وا  هیالگ  دنک  هیالگ  هنامز  زا  هک  ره  و  ( 1  ) دشاب رتهب  هلیبق  ود  زا  هک  یهورگ  اسب 
يزاینیب زا  ّتبحم  هارمه  يدنمزاین  دراد و  تسد  رد  ار  بدا  مامز  تداع  تسا و  سفن  ياوه  يأر  تفآ  دـش ، دـهاوخ  وکین  شیناگدـنز 
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یهاتوک نآ  بلط  رد  هچرگ  دسریم  وت  تسد  هب  مه  یناوتان  رد  تسوت  نآ  زا  هچنآ  تسا  شدرگ  رد  ایند  تسا و  رتهب  ینمـشد  اب  هارمه 
يدرد دسح  و  دزاسیم ، لیاز  ار  فرش  یتسدگنت  رد  یباتیب  و  ینک ، عفد  ار  نآ  یناوتن  مه  دوخ  تردق  اب  تسوت  نایز  رب  هچنآ  و  ینک ،

شنزرـس و  دـننک ، ییوکین  وا  هب  دـنک  ییوکین  يزور  هک  ره  و  دراد ، لاـبند  هب  ار  شنزرـس  ندرک  شنزرـس  و  درادـن ، یناـمرد  هک  تسا 
تسا و وفع  ماجرف  رظن  زا  اهراک  نیرتهب  تسا و  ربص  يراک  ره  هتـشررس  تسا و  يرابدرب  لقع  نوتـس  و  دراد ، هارمه  هب  تهافـس  ندرک 

. دیازفیب ار  ّتبحم  دورب  ناتسود  رادید  هب  زور  ره  هن  تبون و  هب  سک  ره  تسا و  یسرپ  لاوحا  دّقفت و  رد  یتسود  نیرتهب 
رب يزارد  راگزور  نم  نادـنزرف  يا  تفگ : دروآ و  درگ  ار  شنادـنزرف  تافو  ماگنه  رد  مثکا  تافو : ماگنه  رد  ّیفیـص  نب  مثکا  ّتیـصو 

شیپ نم  تسا و  هتشذگ  نم 
ج2،ص:397  ، نیدلا لامک  همجرت 

نآ هک  دینک  یکین  هک  داب  امـش  رب  منکیم و  شرافـس  محر  هلـص  یهلا و  ياوقت  هب  ار  امـش  ( 1 : ) مهدیم امـش  هب  ياهشوت  دوخ  گرم  زا 
دوجو اب  هک  مرادیم  زاب  محر  عطق  دنوادخ و  تیصعم  زا  ار  امش  دنکـشن ، مهرد  ار  هخاش  دزاسن و  دوبان  ار  هشیر  دیازفیب و  ار  ددع  یکین 

یقاب نم  يارب  یتسود  ّقح ، راتفگ  داب ، رب  دـهدیم  زبس  رـس  خرـس  ناـبز  هک  دـیراد  هاـگن  ار  ناـتنابز  دـنامیمن ، تباـث  یعرف  لـصا و  نآ 
زا يریگولج  هیام  نارتخد و  رهم  نآ  رد  هک  دـیهنن  نیمز  رب  مزـال  عقاوم  رد  زج  ار  نآ  دـیراد و  روظنم  ار  رتش  ياـهندرگ  تسا ، هتـشاذگن 
رد داصتقا  تسا ، هابت  وا  دنزرف  يدـیلپ و  قمحا  اب  جاودزا  هک  دـیزیهرپب  قمحا  نانز  اب  ندرک  جاودزا  زا  هک  داب  امـش  رب  تسا و  يزیرنوخ 

دراد هچنآ  هب  هک  یـسک  تسا و  هدرک  تنایـص  ار  شندب  دوشن  نیگهودـنا  هداد  تسد  زا  هچنآ  رب  هک  یـسک  و  تسا ، رتهدـننکظفح  رفس 
، مشاب نآ  مد  رس  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مشاب  يراک  رس  رد  رگا  تفرگ ، یشیپ  دیاب  ینامیشپ  زا  شیپ  دوب و  دهاوخ  لاحـشوخ  دشاب  عناق 

ياو تسا ، هدشن  لیاز  وت  زا  يریگ  دنپ  نادب  هک  یلام  تسا ، لّمجت  تفآ  الب  دزن  یباتیب  و  دوشن ، كاله  تخانش  ار  دوخ  ردق  هک  یسک 
تسا و هباشتم  رگید  کی  اب  دـیآیم  شیپ  یتقو  روما  تسا ، ناـگرزب  نتفر  زا  تراـبع  ییاـهنت  دـشاب ، نمیا  دوخ  لـهج  زا  هک  یملاـع  رب 

نوچ
ج2،ص:398  ، نیدلا لامک  همجرت 

، تسا یلاعم  بلط  رد  تّزع  و  تسا ، تقامح  تمعن  یناوارف  ماگنه  ینارذگشوخ  ( 1 ، ) دسانشیم ار  نآ  ود  ره  قمحا  كریز و  دوریم 
درادن هدنخ  هک  يزیچ  رب  و  دییوگن ، خساپ  دوشن  شسرپ  امش  زا  ات  دنکیم ، بلج  ار  رایـسب  دوس  نآ  هک  دیوشن  كانمـشخ  مک  دوس  زا  و 

هب ناشداهن  دنوشیم  عمج  رگید  کی  اب  هک  یناسک  هک  دزیخرب  یکیدزن  زا  دسح  ینمـشد ، هن  دینک  یکین  رگید  کی  اب  ایند  رد  دـیدنخن ،
تسا یسک  بیرق  دش ، دیهاوخ  ادج  هک  دینکن  لاّکتا  يدنواشیوخ  هب  دننکیم ، یکیدزن  رگید  یـضعب  اب  یـضعب  یتسود  رد  دیآ ، شوج 

امش زا  کی  چیه  و  دیاین ، حالص  هب  امش  حالصا  هب  زج  لاوما  دیشوکب و  دوخ  لام  حالـصا  رد  هک  داب  امـش  رب  دشاب و  کیدزن  شناج  هک 
ره و  دنزیم ، گنچ  بآ  رب  هک  تسا  نآ  دننام  دنک  نینچ  هک  یـسک  هک  دنادن  دوخ  تجاح  ياضق  ار  نآ  دنکن و  لاکتا  شردارب  لام  رب 
ربص تسوکین و  ناوخ  لزغ  ناگدازآ  اب  ندش  مرگرـس  دیراد ، یمارگ  ار  بسا  دوش و  یمارگ  دوخ  ناسک  دزن  دزاس  هشیپ  يزاینیب  سک 

. تسا ناگراچیب  هراچ 
دمآ لیان  یناملسم  فرش  هب  درک و  كرد  ار  مالسا  سپس  تسیز ، ّتیلهاج  نارود  رد  لاس  یس  دص و  کی  هبلعث  نب  ةدرق  و 

ج2،ص:399  ، نیدلا لامک  همجرت 
. درک یناگدنز  لاس  لهچ  دص و  کی  بانج  نب  داصم  و  ( 1)

: دیوگیم هک  تسا  یسک  نامه  وا  تسیز و  لاس  دصشش  يدایا  هدعاس  نب  ّسق  و 
زاب شاک  يا  هب  ددرگنرب  رگددوش  یناف  وچ  ترمع  یناوج و 

: تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  دیبل  زاب و  شاکنک  هب  هلق  هب  دیاینتشد  هب  دیآ  هوک  زا  هک  يدور  وچ 
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. درک یناگدنز  لاس  تصش  تسیود و  بعک  نب  ثراح  راگدنام و  یمدوب  یم  شاک  يا  هکراگدای  نخس  نیا  تسا  هدنام  ّسق  ز 
بئاّسلا و نب  دّـمحم  قیرط  زا  زین  ام  نیفلاخم  مدرک  رکذ  نیرّمعم  هراب  رد  هک  ار  يراـبخا  نیا  دـیوگ : هنع  هَّللا  یـضر  باـتک  نیا  فّنـصم 

. دناهدرک تیاور  ّيدع  نب  مثیه  دیز و  نب  یسیع  مکح و  نب  ۀناوع  قاحسا و  نب  دّمحم 
نیشیپ ياهتّما  رد  هچ  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  و 

ج2،ص:400  ، نیدلا لامک  همجرت 
رد یهلا  ياهتّجح  رد  اهتبیغ  يرمع و  زارد  نیا  دـش و  دـهاوخ  عقاو  وم  هب  وم  لـعنلاب و  لـعنلا  قباـط  زین  تّما  نیا  رد  ( 1  ) تسا هدش  عقاو 
هک يرابخا  دوجو  اب  درک  راکنا  شرمع  لوط  تبیغ و  هطـساو  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ناوتیم  هنوگچ  سپ  تسا  هدش  عقاو  هتـشذگ  نورق 

رکذ باتک  نیا  رد  شدیناسا  اب  ار  رابخا  نآ  تسا و  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  هّمئا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  باب  نیا  رد 
. ماهدرک

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ 
. دش دهاوخ  عقاو  وم  هب  وم  لعّنلاب و  لعّنلا  قباط  زین  تّما  نیا  رد  تسا  هدش  عقاو  نیشیپ  ياهتّما  رد  هک  هچ  ره 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  شّدج  زا  شردپ و  زا  قداص  ماما  زا  هرامع  نب  دّـمحم  نب  رفعج 
يوریپ لعّنلاب  لعّنلا  قباط  ار  ناینیـشیپ  ياهتّنـس  زین  نم  تّما  تخیگنارب  ریـشب  ربماـیپ و  ناونع  هب  ّقح  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  مسق  دـندومرف :

رد دشاب  هدش  لخاد  یخاروس  هب  يرام  لیئارسا  ینب  تّما  رد  رگا  یّتح  درک  دنهاوخ 
ج2،ص:401  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دش دهاوخ  خاروس  لخاد  نآ  دننام  هب  يرام  زین  تّما  نیا 
مالّسلا مهیلع  ءایبنا  زا  ییاهتّنـس  مالّـسلا  هیلع  مئاق  رد  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  دیوگ : ریبج  نب  دیعـس  ( 1)

زا اّما  مهیلع  هَّللا  تاولص  دّمحم  زا  یتّنس  بّویا و  زا  یتّنس  یسیع و  زا  یتّنس  یسوم و  زا  یتّنـس  میهاربا و  زا  یتّنـس  حون و  زا  یتّنـس  تسا ،
یـسیع زا  اـّما  تسا و  تبیغ  فوخ و  یـسوم  زا  اـّما  تسا و  مدرم  زا  يریگهراـنک  یناـهن و  تدـالو  میهاربا  زا  اـّما  تسا و  رمع  لوط  حون 

. تسا ریشمش  اب  مایق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  زا  اّما  تسا و  تّدش  زا  دعب  جرف  بویا  زا  اّما  تسوا و  هراب  رد  مدرم  فالتخا 
زین مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  نیمهدزاود  ای  مالّـسلا  هیلع  مئاق  رد  اهتّنـس  ندوب  يراج  رابخا  تسا و  تسرد  ناینیـشیپ  يارب  ینالوط  رمع  نوچ  و 

زور کی  زج  رگا  دشاب و  یمئاق  وا  زج  دوب  تبیغ  رد  هزادنا  ره  هب  ات  رگا  هک  دوب  دقتعم  نیا  زج  هب  هک  دوبن  اور  تسا  تسرد 
ج2،ص:402  ، نیدلا لامک  همجرت 

دیامن داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنک و  جورخ  وا  ات  دـنادرگ  ینالوط  يردـق  هب  ار  زور  نآ  دـنوادخ  ( 1  ) دشاب هدـنامن  یقاب  ایند  رمع  زا 
زج دوشن  لصاح  مالـسا  تسا و  هدش  تیاور  زین  وا  زا  سپ  هّمئا  مرکا و  ربمایپ  زا  هک  نانچ  دشاب ، هدش  روج  ملظ و  زا  هدنکآ  هک  نانچمه 

. میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  و ال  دوب ، میلست  تسا  هدش  دراو  اهنآ  زا  هک  یحیحص  تایاور  هب  هکنآ 
دندیناشوپیم ار  دوخ  راک  دندرکیم و  ناهن  ار  دوخ  عرو  دـهز و  نید و  لها  هک  تسا  هدوبن  نیا  زج  هشیمه  مه  هتـشذگ  ياههرود  رد  و 

سپ تسا  هدوب  نونکات  زاغآ  زا  ایند  شور  نیا  دـندشیم و  ناهنپ  فوخ  یناوتان و  ماگنه  دـندشیم و  رهاظ  ّتینما  ناکما و  ماگنه  رد  و 
سوفن رد  هک  تسا  یتلالـض  رفک و  هطـساو  هب  زج  نیا  اـیآ  دوش ؟ راـکنا  شتبیغ  نارود  رد  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  رما  اـهنت  هک  تسا  هنوـگچ 

؟ تسا دوجوم  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ربمایپ و  نانمشد  نید و  نانمشد 
ج2،ص:403  ، نیدلا لامک  همجرت 

فساذوب رهولب و  ناتساد 
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ناوارف ینایرکشل  هک  دوب  یهاشداپ  ناتسودنه  رد  هتـشذگ  ياهنامز  رد  هک  دننک  تیاور  نینچ  رابخا  نایوار  دیوگ : اّیرکز  نب  دّمحم  ( 1)
شون و شیع و  لـها  نارتوهـش و  يدرم  نیا  دوجو  اـب  دوب و  زوریپ  شنانمـشد  رب  دندیـسرتیم و  وا  زا  مدرم  تشاد ، رواـنهپ  يروشک  و 
وا هب  يرگید  راـک  سک  ره  دوـب و  یمارگ  زیزع و  وا  دزن  درکیم  دـیجمت  وا  یتسرپاـیند  هویـش  نیا  زا  سک  ره  دوـب ، سوـه  يوـه و  وریپ 

هدیـسر یهاشداپ  هب  یناوجون  یکدوک و  نارود  زا  دمآیم ، باسح  هب  راکبیرف  نمـشد و  دیچیپیم  رـس  يو  نامرف  زا  درکیم و  داهنـشیپ 
تفـص نیا  هب  ار  وا  مه  مدرم  تسنادیم و  وکین  ار  اهنآ  ندرک  هرادا  مدرم و  روما  ریبدت  دوب ، غیلب  یناسل  لیـصا و  ياهشیدـنا  ياراد  دوب و 

توهـش و یهاشداپ و  یتسم  یناوج و  یتسم  دوب ، عضاخ  يو  ربارب  رد  یناسآ  تخـس و  ره  دـندوب و  يو  عیطم  داقنم و  دـندوب و  هتخاـنش 
نآ رب  زین  اهنآ  دایقنا  مدرم و  رب  ّطلست  نانمشد و  رب  يزوریپ  دوب و  هدش  عمج  يو  رد  ینیبدوخ 

ج2،ص:404  ، نیدلا لامک  همجرت 
يو ّربکت  بجع و  رب  دندرکیم  دیجمت  ار  شراک  دندوتـسیم و  ار  وا  مدرم  نوچ  درمـشیم و  ریقح  تشکیم و  ار  مدرم  ( 1 ، ) دوب هدوزفا 

رتخد همه  شنادنزرف  هکنآ  زج  دیـسریم ، نادب  تساوخیم  هچ  ره  دوب و  هدروآ  يور  وا  هب  مه  ایند  تشادـن و  ایند  زج  یتّمه  دوزفایم ،
ناطیـش دندوب و  هدش  ناوارف  نارادنید  دوب و  هتفای  جاور  نید  دـسرب  تنطلـس  هب  يو  هکنآ  زا  شیپ  دـماین ، ایند  هب  شیارب  يرـسپ  دـندوب و 

درک و دیعبت  ار  نانآ  دیناسر و  بیسآ  نارادنید  رب  دوخ  یهاشداپ  زا  سرت  هطساو  هب  تسارآ و  يو  رظن  رد  ار  نارادنید  نید و  اب  ینمـشد 
. درک هدجس  نانآ  ياهتب  رب  هدرمش و  فیرش  مرتحم و  ار  نانآ  تخاس و  هرقن  الط و  زا  ییاهتب  اهنآ  يارب  درک و  بّرقم  ار  ناتسرپ  تب 

. دندرمش راوخ  ار  نارادنید  دنتفاتش و  اهتب  شتسرپ  هب  دندید  نینچ  مدرم  نوچ 
رد دوخ  نواـعم  ار  وا  تساوخیم  دیـسرپ و  ار  دوخ  تلزنم  بحاـص  تیاـنع و  دروم  نادنورهـش  زا  یکی  لاوحا  هاـشداپ  اـهزور  زا  يزور 

، تسا هتـسویپ  نادهاز  عمج  هب  هدرک و  يریگهرانک  ایند  زا  وا  هاشداپ  دنتفگ : درکیم . میرکت  مارتحا و  ار  وا  دـهدب و  رارق  روما  زا  یـضعب 
درک و يدنت  وا  هب  دـید  تضایر  دـهز و  لها  سابل  رد  ار  وا  نوچ  دـندروآ و  ار  وا  داتـسرف و  وا  لابند  هب  دـمآ و  نارگ  وا  رب  شرازگ  نیا 

مانشد
ج2،ص:405  ، نیدلا لامک  همجرت 

؟ یتسین ام  تکلمم  فارشا  لاجر و  زا  ام و  هاگرد  نارکاچ  زا  وت  رگم  تفگ : و  ( 1  ) داد
لثملا برض  هکحضم و  ار  دوخ  یتفرگ و  ار  ناراکیب  ناراکنایز و  لابند  یتخاس و  هابت  ار  تلاوما  نادناخ و  يدرک و  اوسر  ار  دوخ  ارچ 

یّقح وـت  رب  نم  رگا  هاـشداپ ! يا  تفگ : مدوـب . هدرک  هداـمآ  ریطخ  روـما  رد  ندـناسر  يراـی  ّمهم و  ياـهراک  يارب  ار  وـت  نم  يداد ؟ رارق 
هک هد  ناـمرف  یهاوـخ  هچ  ره  هب  كرد  مهف و  زا  سپ  نک و  شوـگ  ارم  هتفگ  بضغ  مشخ و  نودـب  دراد ، یقوـقح  وـت  رب  تلقع  مرادـن ،

. وگب یهاوخیم  هچ  ره  تفگ : هاشداپ  دوشیم . لئاح  شبحاص  مهف و  نایم  تسا و  لقع  نمشد  بضغ 
؟ مراد وت  رب  یهانگ  هقباس  ای  ماهدرک  یهانگ  دوخ  رب  هک  ینکیم  شنزرس  ارم  وت  ایآ  تفگ : دهاز 

تکـاله هب  ار  دوخ  درادـن  ّقح  نم  ياـیاعر  زا  یـسک  تسا و  ناـهانگ  نیرتگرزب  زا  ياهدرک  دوخ  رب  هک  یهاـنگ  نم  دزن  تفگ : هاـشداپ 
متـسه وا  ظفح  لوئـسم  هک  ارم  روشک  لها  زا  یکی  هک  تسا  نیا  لثم  ینک  كاله  ار  دوخ  وت  رگا  میامن  رظن  فرـص  وا  زا  نم  دزادـنیب و 

تکاله هب  ار  دوخ  نوچ  منکیم  تساوخزاب  وت  زا  ياهدرک و  كاله 
ج2،ص:406  ، نیدلا لامک  همجرت 

مدرم نایم  رد  دوش و  حرط  یـضاق  همکحم  رد  دیاب  لیلد  ینک و  مکح  نم  هیلع  لیلد  نودب  دیابن  وت  اهاشداپ  تفگ : دهاز  ( 1 . ) ياهدنکفا
یضعب يرواد  زا  متسه و  یضار  اهنآ  زا  یضعب  يرواد  هب  نم  هک  دنتسه  ینایضاق  وت  دوجو  رد  یلو  دنک  يرواد  وت  هیلع  هک  تسین  یسک 

. مکانمیب رگید 
. تسوت سفن  ياوه  مکاـنمیب  وا  ياـضق  زا  هکنآ  تسوـت و  لـقع  میـضار  وا  ياـضق  هب  هکنآ  تفگ : دـننایک ؟ نایـضاق  نآ  تفگ : هاـشداپ 
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هدرک رد  هب  هار  زا  ار  وت  یـسک  هچ  ياهدرک و  ادیپ  ار  هدیقع  نیا  ینامز  هچ  زا  وگب  وگب و  تسار  وگب و  یهاوخیم  هچ  ره  تفگ : هاشداپ 
هک یتیاغ  هب  ات  درک  دشر  دیناود و  هشیر  ملد  رد  عورزم  هناد  دننام  تسشن و  ملد  رد  هک  مدینش  ار  یمالک  یناوجون  رد  نم  تفگ : تسا ؟

ار زیچ  دروآیم و  باسح  هب  زیچ  ار  زیچان  ناداـن  تفگیم : يدرم  مدینـش  هک  دوب  نینچ  نآ  دـیدرگ و  روراـب  یتخرد  ینیبیم  هک  ناـنچ 
نآ دـشابن و  دونـشخ  زیچان  نداهناو  هب  دـنیبن  ار  تقیقح  هک  یـسک  دـسریمن و  تقیقح  هب  دـهنناو  ار  زیچان  هک  یـسک  درمـشیم و  زیچان 
هک مدـیدیم  اریز  متفریذـپ  ار  مالک  نیا  تسایند و  زا  تراـبع  تسا  زیچاـن  هک  هچنآ  تسا و  ترخآ  زا  تراـبع  تسا  تقیقح  هک  يزیچ 

رقف نآ  يانغ  گرم و  ایند  تایح 
ج2،ص:407  ، نیدلا لامک  همجرت 

یلاح رد  دشابن  گرم  نآ  تایح  هنوگچ  و  تسا ، يراوخ  نآ  تّزع  فعـض و  نآ  تّوق  يرامیب و  نآ  یتمالـس  هودنا و  نآ  يداش  و  ( 1)
هک یلاح  رد  دشابن  رقف  نآ  يانغ  هنوگچ  و  درم ، دهاوخ  هدـش و  هدـیچرب  شتایح  هک  دراد  نیقی  ناسنا  تسا و  گرم  يارب  نآ  تایح  هک 

. درادن يزیرگ  نآ  ندروآ  تسد  هب  زا  هک  دوشیم  يرگید  زیچ  دنمزاین  نآ  يارب  هکنآ  رگم  دروآیمن  تسد  هب  ار  يزیچ  سک  چیه 
نوچ دوشیم و  رازبا  راسفا و  رادرامیت و  هفولع و  دـنمزاین  دروآ  تسد  هب  ار  نآ  نوچ  تسا  يراوس  بکرم  دـنمزاین  هک  يدرم  لاثم  يارب 

یـضقنم یک  يدرف  نینچ  زاین  سپ  تسین  اهنآ  زا  يزیرگ  هک  دوشیم  يرگید  يایـشا  دنمزاین  اهنآ  مادک  ره  يارب  دروآ  تسد  هب  ار  اهنآ 
هودـنا راچد  يداش  نامه  هیحان  زا  تفاـی  يداـش  هلیـسو  کـی  سک  ره  هک  یلاـح  رد  دـشابن ، هودـنا  نآ  يداـش  هنوگچ  و  دـش ؟ دـهاوخ 

داش لام  نتـشاد  هب  رگا  و  دشاب ، يو  بیـسآ  گرم و  يرامیب و  هودنا  راظتنا  رد  دیاب  تسا  داش  دـنزرف  هطـساو  هب  رگا  دوشیم ، فعاضم 
نآ هب  ار  دوخ  یسک  هک  دشاب  نآ  رتهب  تسا  نینچ  نوچ  تسا و  يداش  نآ  رب  نوزفا  نآ  ندش  فلت  ساره  تسا ،

ج2،ص:408  ، نیدلا لامک  همجرت 
نوخ تایح  هب  طالخا  نیرتکیدزن  تسا و  طالخا  زا  نآ  یتمالـس  هک  یلاح  رد  دـشابن  يراـمیب  نآ  یتمالـس  هنوگچ  و  ( 1  ) دزاسن هدولآ 

فعـض نآ  تّوق  هنوگچ  و  دوشیم ، یبلق  يرامیب  ندـب و  ياضعا  درد  نوعاط و  ولگ و  درد  یناهگان و  گرم  هیام  شدوخ  نوخ  تسا و 
زج تسا  هدشن  هدید  یتّزع  چیه  هک  یلاح  رد  دشابن  يراوخ  نآ  تّزع  هنوگچ  و  دروآیم ، درگ  ار  تاّرـضم  تردـق  هک  یلاح  رد  دـشابن 

نیرتراوازـس تسا و  ینالوط  يراوخ  ماّیا  هاتوک و  تّزع  ماّیا  هکنآ  رب  هوالع  تسا ، هتـشاد  لابند  هب  ینالوط  يراوخ  دوخ  لها  يارب  هکنآ 
زا شلام  تسا  رظتنم  هظحل  ره  تعاس و  ره  و  تسا ، هدـش  اور  شتجاح  هدرتسگ و  وا  يایند  طاسب  هک  تسا  یـسک  اـیند  تّمذـم  هب  مدرم 

دوش و مدـهنم  ناینب  زا  تسا  هتخاـس  هچنآ  دوش و  تراـغ  هدروآ  درگ  هچ  نآ  دوش و  هدوبر  شیدـنواشیوخ  دوش و  دـنمزاین  دورب و  ناـیم 
. ددرگ رادغاد  دوخ  نازیزع  همه  هب  ددرگ و  لصأتسم  دبای و  هار  وا  عمج  هب  گرم 

ياهماج هک  ره  رب  دنامیم و  یمدآ  ندرگرب  نآ  لابو  دریگیم و  زاب  درک  اطع  هچنآ  هک  ار  ییایند  منکیم  تّمذـم  هاشداپ  يا  وت  دزن  سپ 
یباتیب عزج و  هب  دنادرگیم و  تسپ  درک  دنلب  ار  هک  ره  دزاسیم و  نایرع  ار  يو  دنکیم و  وا  زا  دیناشوپ 

ج2،ص:409  ، نیدلا لامک  همجرت 
دنک شتعاطا  هک  ار  یسک  تسا  هدننکهارمگ  دنکفایم و  تنحم  تواقش و  هب  دنکیم و  كرت  ار  دوخ  نابلاط  ناقشاع و  و  ( 1  ) دنکفایم

یبحاصم شکرـس و  تسا  یبکرم  ایند  اّقح  دـنک ، دامتعا  نآ  رب  دـشاب و  نمیا  نآ  زا  هک  یـسک  ره  رب  تسا  راّدـغ  دوش و  رورغم  نآ  هب  و 
هکنآ زج  تشادن  یمارگ  ار  یـسک  هک  تسا  ياهدنراد  یمارگ  یتسپ ، تیاغ  رد  تسا  یلزنم  هدنزغل و  تسا  یهار  افویب و  نئاخ و  تسا 

هدیدرگن سک  چیه  مزالم  وا  اّما  دـننک  ار  وا  تمزالم  درکن ، ّتبحم  یـسک  هب  زگره  هک  تسا  ياهبوبحم  تخاس ، راوخ  ار  يو  تبقاع  رد 
فلخ نآ  یلو  دننک  افو  هدعو  رد  نآ  اب  دیوگیم ، غورد  وا  دنیوگیم و  تسار  وا  هب  و  دنکیم . رکم  ردغ و  نآ  دننک و  افو  نآ  هب  تسا ،
ماعط یـسک  هب  هک  یلاح  رد  دریگیم ، يزاب  هب  ار  نآ  نادـنمتردق  دـنکیم و  یجک  تسا  تسار  نآ  اب  هک  سک  ره  اـب  دـنکیم و  هدـعو 
یلاح رد  دنادرگیم و  يرگید  راگتمدخ  ار  وا  هاگان  دـنکیم  تمدـخ  ار  وا  هک  یلاح  رد  و  دزاسیم ، يرگید  همعط  ار  وا  هاگان  دـهدیم 
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و دهدیم ، رارق  تتامش  دروم  ار  وا  هاگان  درادیماو  نارگید  تتامش  هب  ار  وا  هکنآ  يانثا  رد  و  ددنخیم ، وا  رب  هاگان  دنادنخیم  ار  وا  هک 
دیاشگیم اطع  هب  ار  شتـسد  هک  یماگنه  رد  و  دـنکیم ، نایرگ  يو  رب  ار  نارگید  هاگان  دزاسیم  ناـیرگ  نارگید  رب  ار  وا  هک  یلاـح  رد 

يانثا رد  و  دزاسیم ، راوخ  ار  وا  يراوگرزب  نیع  رد  و  دنکیم ، لیلذ  ار  وا  تّزع  نیع  رد  و  درادیماو ، ییادگ  تلأسم و  هب  ار  وا  هاگان 
ج2،ص:410  ، نیدلا لامک  همجرت 

هب رورـس  زا  سپ  و  دـنکیم ، شینامرفان  دـش  وا  عیطم  هکنآ  زا  دـعب  و  دـنکفایم ، یتسپ  هب  تعفر  يانثا  رد  و  ( 1 ، ) دزاسیم ریقح  یگرزب 
. دناریمیم تایح  هنایم  رد  و  دنکیم ، التبم  یگنسرگ  هب  يریس  زا  سپ  و  دنکفایم ، هودنا 

رب ار  وا  يور  بش  دراذـگیم و  یـصخش  رـس  رب  يرورـس  جات  حبـص  دـشاب ، نانچ  شرادرک  نینچ و  شلاح  هک  ياهناخ  رب  داـب  فا  سپ 
یهاشداپ تخت  رب  حبـص  دـشکیم ، دـنب  هب  ار  شتـسد  حبـص  دـهدیم و  تنیز  الط  دنبتـسد  اـب  ار  شتـسد  بش  دـلامیم ، ّتلذـم  كاـخ 

بعل وهل و  تالآ  حبـص  دنادرگیم ، وا  رتسب  ار  كاخ  حبـص  درتسگیم و  شیارب  ابید  شرف  بش  دنکفایم ، شنادنز  هب  بش  دناشنیم و 
زور دـنیوج و  بّرقت  وا  هب  شلها  هک  دـنکفایم  یلاـح  هب  ار  وا  بش  درادیماو ، شاهحوـن  هب  ار  نارگهحوـن  بش  دـنکیم و  اـّیهم  شیارب 
نینچ دنادرگیم ، ياهدیدنگ  هفیج  هب  لّدبم  ار  وا  هاگماش  دزاسیم و  وبـشوخ  ار  وا  دادماب  دنوش ، نازیرگ  وا  زا  اهنامه  هک  دنکیم  يراک 

ایند و هزات  ياهزیچ  زا  سفن  درادن ، تاجن  نآ  ياههنتف  ایالب و  زا  تسا و  نآ  ياهرهق  اهتوطـس و  زا  سرت  رد  هتـسویپ  ایند  رد  یـصخش 
شتـسد دسریم و  ارف  گرم  يدوز  هب  اّما  تسا  لوغـشم  ایند  عاتم  يروآدرگ  هب  شتـسد  دربیم و  تّذل  نآ  دـنیآ  شوخ - روما  زا  مشچ 

دنتفر و دوشیم : کشخ  شاهدید  دنامیم و  یلاخ 
ج2،ص:411  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد ار  یتّما  دوشیم و  دونـشخ  اهنآ  لدـب  هب  دریگیم و  اهنآ  ضوع  هب  ار  ینارگید  اـیند  و  ( 1  ) دندمآ تکاله  هب  دندش و  دوبان  دـنداتفا و 
ياج رب  ار  ناناوتان  لضافا و  ياج  هب  ار  لذارا  و  دـناروخیم ، رگید  یعمج  هب  ار  یعمج  كاروخ  هدـنام  دـهدیم و  اج  نارگید  ياههناخ 

زا تمعن و  هب  تّدش  زا  يراوس و  بکرم  هب  يور  هدایپ  زا  دناشکیم و  تمعن  یخارف  هب  شیع  یگنت  زا  ار  یماوقا  دناشنیم و  نادـنمدرخ 
دناتـسیم و زاب  اهنآ  زا  ار  اوق  شیاسآ و  دزاسیم و  بلقنم  درک  اهتحار  اـهتمعن و  نیا  قرغ  ار  اـهنآ  نوچ  دـناسریم و  تحارتسا  هب  بعت 

. دنکفایم یتخس  رقف و  زجع و  تیاهن  هب  ار  نانآ 
ره زا  اهنآ  يارب  ماهتـسویپ و  اهنآ  هب  هکلب  ماهدرکن ، نینچ  نم  ماهدرک ، عیاض  كرت و  ار  دوخ  لـها  نم  هک  یتفگ  هچنآ  هاـشداپ ! يا  اـّما  و 

زیمت رگید  کی  زا  ار  بیرغ  لها و  دوب ، روحـسم  مناگدـید  ایوگ  دوب و  هتخیوآ  تلفغ  هدرپ  یتّدـم  نم  هدـید  رب  نکیل  و  ماهدـیرب ، يزیچ 
نایم دـش  انیب  حیحـص و  مناگدـید  تساـخرب و  مناگدـید  شیپ  زا  رحـس  هدرپ  نوچ  متخانـشیمن و  ار  دوخ  نمـشد  تسود و  مدادیمن و 

ردارب و تسود و  لها و  هک  ییاهنآ  متسناد  مدش و  لئاق  زیمت  هناگیب  رای و  نمشد و  تسود و 
ج2،ص:412  ، نیدلا لامک  همجرت 

دوب و فورـصم  نم  ندروخ  ندیرد و  رب  ناشتّمه  دندوب و  نم  رارـضا  ماقم  رد  یگمه  هک  دندوب  ياهدنرد  ناروناج  ( 1  ) مدرمشیم انشآ 
رگید یضعب  دندوب و  ریـش  دننام  تّدش  يدنت و  رد  یـضعب  دوب ، فلتخم  فعـض  تّوق و  فالتخا  بسح  هب  رارـضا  رد  اهنآ  بتارم  نکیل 
دندوب هابور  دننام  يدزد  هلیح و  رد  رگید  یضعب  دندوب و  گس  دننام  ادص  رس و  رد  رگید  یضعب  دندوب و  گرگ  دننام  ندرک  تراغ  رد 

. فلتخم ياههار  زا  نکیل  دوب  نم  هب  رارضا  اهنآ  همه  دوصقم  و 
رد رگا  ناگدننکتعاطا ، یشاوح و  یلاوح و  رکـشل و  لها و  زا  ناربنامرف  یهاشداپ و  کلم و  زا  يراد  هک  یتمظع  نیا  اب  وت  هاشداپ ! يا 

ینادیم اریز  يرادـن ، مه  تسود  کی  یّتح  نیمز  يور  نامدرم  عیمج  زا  یـسکیب و  اهنت و  هک  تسناد  یهاوخ  يرگنب  کین  دوخ  لاـح 
هک دـنقافن  توادـع و  لها  زا  دـسحرپ  یهورگ  دـناوت  رادربنامرف  ّتیعر و  هک  نانآ  و  دـناوت ، نمـشد  هکلب  دنتـسین  وت  رادربنامرف  نانآ  هک 
رد نوچ  تسا و  رتشیب  دنتـسین  وت  عیطم  هک  يرگید  فیاوط  مشخ  زا  وت  رب  اهنآ  مشخ  هدـنّرد و  ناروناـج  ینمـشد  زا  وت  رب  اـهنآ  ینمـشد 
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دنهدیم و ماجنا  دزم  تفایرد  يارب  ار  وت  راک  اهنآ  هک  یباییم  رد  يرگنب  دوخ  ناشیوخ  ناگدنهد و  يرای  ناربنامرف و  لاح 
ج2،ص:413  ، نیدلا لامک  همجرت 

کیدزن ناشیوخ  ناّـصاخ و  لاـح  رد  نوچ  و  ( 1  ) دـننک تفایرد  يرتشیب  دزم  دـنهد و  ماجنا  يرتمک  راک  هک  دـنراد  لیامت  اـهنآ  یگمه 
هلزنم هب  اـهنآ  هب  تبـسن  هدرک و  لـیمحت  دوـخ  رب  ناـشیا  يارب  ار  دوـخ  بسک  راـک و  تمحز و  تّقـشم و  وـت  هک  یباـییم  يرگنب  دوـخ 
عیمج دنچ  ره  دنتـسین ، یـضار  وت  زا  اهنآ  زا  کی  چیه  لاح  نیا  اب  دهد ، دوخ  ياقآ  هب  رّرقم  يردق  دـنک  بسک  هچنآ  هک  ياهدـشیمالغ 

سکیب و هک  دش  مولعم  سپ  دـش ، دـنهاوخ  نمـشد  وت  اب  هّتبلا  يریگرب  ناشیا  زا  ار  اهنآ  يرّرقم  رگا  ینک و  تمـسق  اهنآ  رب  ار  دوخ  لام 
. يرادن یلام  شیوخ و  ییاهنت و 

مناشیا و تسود  نم  دـنهاوخیمن ، ارم  ندروخ  يارب  دـنروخیمن و  ارم  مناتـسود ، نارهاوخ و  ناردارب و  لام و  لها و  بحاص  هک  نم  اّما 
هاوخریخ حـصان و  زین  نم  دـنانم و  هاوخریخ  حـصان و  ناـشیا  دوشیمن و  لـیاز  اـهنآ  نم و  ناـیم  یتسود  زگره  دـنانم و  تسود  ناـشیا 

اب تسین ، ام  نایم  رد  غورد  میوگیم و  تسار  اهنآ  هب  مه  نم  دـنیوگیم و  تسار  نم  هب  ناشیا  تسین ، اهنآ  نم و  نایم  رد  قافن  مناـشیا ،
ار یبوخ  ریخ و  میراذـگیمن ، ورف  ار  رگیدـمه  مینکیم و  يرای  ار  رگید  کی  تسین ، اـم  ناـیم  رد  ینمـشد  میراد و  یتسود  رگید  کـی 

اهنآ زا  ار  ناشیا  ریخ  منک و  هبلغ  اهنآ  رب  نم  هک  دنرادن  نآ  فوخ  موش  نآ  راتساوخ  زین  نم  رگا  دنراتساوخ ،
ج2،ص:414  ، نیدلا لامک  همجرت 

هب اهنآ  يارب  زین  نم  دـننکیم و  راک  نم  يارب  ناشیا  ( 1 ، ) تسین ام  نایم  رد  يدـسح  داسف و  مهد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  مریگ و  زاب 
و دـنانم ، نایداه  نانآ  موش  هارمگ  رگا  تسا ، رارقرب  ام  نایم  رد  هتـسویپ  لمع  نآ  دوشیمن و  مامت  زگره  هک  منکیم  راک  يروجا  رطاخ 

نم رپس  دننکفا  ریت  نم  يوس  هب  رگا  و  دوب ، دـنهاوخ  نم  راوتـسا  ژد  دـنزاتب  نم  رب  رگا  و  دوب ، دـنهاوخ  نم  رـصب  رون  نانآ  موش  انیبان  رگا 
، میاهدرک رد  هب  لد  زا  ار  نآ  شهاوخ  میتسین و  نکـسم  هناـخ و  رکف  رد  ناـشیا  نم و  دوب ، دـنهاوخ  نم  ناوعا  مسرتب  رگا  دـش ، دـنهاوخ 

اور متس  رگید  کی  رب  مینکیمن و  هعزانم  یـسک  اب  رثاکت  رد  میاهتـشاذگ و  ایند  لها  يارب  ار  نآ  هدرک و  كرت  ار  ایند  بساکم  ریاخذ و 
ناتسود ناکیدزن و  ناردارب و  دنانم ، ناشیوخ  لها و  اهنیا  هاشداپ  يا  تسین ، ام  نایم  رد  ییادج  دسح و  یهابت و  ینمشد و  میرادیمن و 

اهر متسیرگنیم  اهنآ  هب  هناروحسم  هک  ار  یناسک  متخانش  ار  اهنآ  نوچ  ماهدیرب و  اهنآ  ریغ  زا  مرادیم و  تسود  ار  اهنآ  دنتـسه  اهنیا  نم 
. ماهدرک ار  اهنآ  زا  یتمالس  تساوخرد  متخاس و 

هک تسا  نینچ  نآ  تبقاـع  بسن و  بسح و  تسا و  زیچاـن  چوپ و  تقیقح  رد  مداد و  ربخ  نآ  زا  ار  وت  هک  ییاـیند  تسا  نیا  هاـشداپ ! يا 
نآ متخانش و  دشاب  ترخآ  هک  ار  یقیقح  لیصا  رما  مدرک و  شکرت  متخانش  فاصوا  نیا  هب  ار  ایند  نوچ  يدینش ،

ج2،ص:415  ، نیدلا لامک  همجرت 
ياـّیهم سپ  منک  فـیرعت  تیارب  تسا  لیـصا  يرما  هک  ترخآ  فاـصوا  زا  ماهتـسناد  هـک  ار  هـچنآ  یهاوـخب  رگا  و  ( 1  ) مدرک راـیتخا  ار 

. ياهدینشن هک  ار  هچنآ  يونشب  ات  شاب  ندینش 
تّقشم جنر و  بعت و  زا  ریغ  هب  ياهدیسرن و  یتقیقح  هب  ییوگیم و  غورد  وت  تفگ : درکن و  ریثأت  چیه  هاشداپ  گنس  لد  رد  نانخـس  نیا 

. درک یهاوخ  دساف  زین  ار  نارگید  يدساف و  دوخ  وت  هک  شابم  نم  تکلمم  رد  ور و  نوریب  ياهدربن ، ياهرهب 

فساذوب دّلوت 

لامج و ییابیز و  رد  هک  يرسپ  دوب ، هتشگ  دیماان  روکذ  دنزرف  نتـشاد  زا  هک  سپ  نآ  زا  دش  ّدلوتم  يرـسپ  هاشداپ  يارب  ماّیا  نیا  رد  و  )( 
دنک و یهت  بلاق  یلاحـشوخ  زا  دوب  کیدزن  هک  دش  لاحـشوخ  دنزرف  نیا  تدالو  زا  نادنچ  دوب و  هدـیدن  ار  نآ  دـننام  راگزور  ّتینارون 

نامرف درک و  تمسق  اههدکتب  رب  ار  دوخ  نئازخ  عیمج  دناهدیـشخب و  وا  هب  ار  دنزرف  نآ  هدوب  لوغـشم  اهنآ  تدابع  هب  هک  ییاهتب  تشادنپ 
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ات دروآ  درگ  ار  نامجنم  نادنمـشناد و  داهن و  مان  فساذوب  ار  دنزرف  نآ  دـنوش و  لوغـشم  شون  شیع و  هب  لاس  کی  تّدـم  هب  مدرم  داد 
هک دسر  ياهبترم  هب  تلزنم  تفارـش و  زا  هک  دوشیم  رهاظ  نینچ  دنزرف  نیا  علاط  زا  دنتفگ : لّمأت  زا  سپ  دـننک و  هظحالم  ار  دولوم  علاط 

همه دشاب و  هدیسرن  تبترم  نآ  هب  دنه  نیمزرس  رد  سک  چیه 
ج2،ص:416  ، نیدلا لامک  همجرت 

علاـط رد  هک  یگرزب  تفارـش و  نیا  هک  تسا  نیا  نم  ناـمگ  تفگ : ناـمّجنم  زا  یکی  هکنآ  زج  ( 1  ) دندرک قاّفتا  نخـس  نیا  رب  نامّجنم 
هیلاع تاجرد  بحاص  يورخا  بتارم  رد  دـشاب و  ینید  ياوشیپ  وا  هک  مرادـنپیم  دـشاب و  وا  ترخآ  تفارـش  یگرزب و  هب  طوبرم  تسوا 
نارگ هاشداپ  رب  نخـس  نیا  تسا . يورخا  تفارـش  هیبش  تسین و  يویند  ياهتفارـش  هب  طوبرم  تسوا  علاـط  رد  هک  یتفارـش  نیا  اریز  دوش ،

همه زا  وا  رظن  رد  دوب  هتفگ  ار  نخـس  نیا  هک  یمّجنم  ددرگ . لیاز  دنزرف  تدالو  رد  وا  يداش  دوب  کیدزن  تخاس و  نوزحم  ار  وا  دمآ و 
زا تشاد  دامتعا  نانآ  رب  هک  ار  یعمج  دندرک و  یلاخ  رسپ  نآ  يارب  يرهش  داد  نامرف  نآ  زا  دعب  دوب ، رتاناد  رتوگتـسار و  رگید  نامّجنم 

لاوز انف و  ضرم و  هودنا و  ترخآ و  گرم و  نخس  دوخ  نایم  رد  هک  درک  شرافـس  اهنآ  هب  درک و  رّرقم  وا  يارب  ناراکتمدخ  ناگیاد و 
هب رـسپ  نآ  نوچ  هک  داد  نامرف  دوش و  وحم  ناشرطاخ  زا  یناعم  نیا  دنک و  تداع  نانخـس  نیا  كرت  هب  ناشنابز  هکنآ  ات  دنرواین  نابز  رب 
رد مامت  هغلابم  دوش و  بغار  تدابع  نید و  روما  هب  دـنک و  ریثأت  وا  لد  رد  ادابم  ات  دـنیوگن  يو  دزن  نانخـس  باـب  نیا  زا  دـسر  زیمت  ّدـح 

نابهگن سوساج و  ار  کی  ره  هک  یتیاغ  هب  ات  دومن  دوخ  ناراکتمدخ  هب  نانخس  مسق  نیا  زا  بانتجا 
ج2،ص:417  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دیدرگ كانبضغ  اهنآ  رب  دوش  بغار  نارادنید  بناج  هب  شرسپ  ادابم  هکنآ  سرت  زا  و  ( 1  ) داد رارق  يرگید 
يو یهاوخریخ  رب  ار  زیچ  چیه  درکیمن و  تنایخ  وا  هب  دوب و  هدـیدرگ  لّمحتم  ار  تنطلـس  ریبادـت  عیمج  هک  تشاد  يریزو  هاشداپ  نآ  و 

تـشاذگیمن لمهم  عیاض و  ار  يو  ياهراک  زا  يراک  چیه  درکیمن و  لهاکت  یتسـس و  وا  ياهراک  زا  يراک  چیه  رد  دادیمن و  حیجرت 
يو زا  دنتـشادیم و  تسود  ار  وا  مدرم  یگمه  تشاد و  راهتـشا  یبوخ  ریخ و  هب  دوب و  نابز  شوخ  عبطلا و  فیطل  يدرم  نیا  دوجو  اـب  و 

نارگ نانآ  عبط  رب  هاشداپ  دزن  وا  تلزنم  برق و  دندیبلطیم و  قّوفت  وا  رب  دـندربیم و  دـسح  وا  رب  هاشداپ  نابّرقم  نکیل  دـندوب و  دونـشخ 
. دوب

ریگنیمز درم  ریزو و 

هک دروخرب  ریگنیمز  يدرم  هب  هّرد  نایم  رد  ریزو  دوب ، وا  تمدخ  رد  ریزو  نآ  تفر و  نوریب  راکـش  دصق  هب  هاشداپ  اهزور  زا  يزور  ( 2)
نیا هب  هدیناسر و  بیـسآ  هدـنرد  ناروناج  ارم  تفگ  درک ، شـسرپ  وا  لاح  زا  ریزو  تشادـن ، تکرح  يارای  دوب و  هداتفا  یتخرد  ياپ  رد 

رایسب يدوس  نم  زا  هک  امرف  تظفاحم  نم  زا  ربب و  دوخ  اب  ارم  ریزو ! يا  تفگ : درم  نآ  درک ، يزوسلد  وا  يارب  ریزو  دناهدنکفا و  لاح 
ج2،ص:418  ، نیدلا لامک  همجرت 

وت زا  یتعفنم  هچ  هک  وگب  نکیل  و  دـشابن ، وت  زا  يدوس  دـیما  دـنچ  ره  منکیم ، تظفاحم  ار  وت  نم  تفگ : ریزو  ( 1 . ) دش دهاوخ  وت  دیاع 
ار نخـس  هنخر  نم  تفگ : درم  نآ  يراد ؟ يرنه  هکنیا  اـی  و  یهدیم ؟ ماـجنا  يراـک  اـیآ  یهدیم ؟ هدـعو  نآ  هب  ارم  هـک  تـسا  رّوـصتم 

هجلاعم دـنرب و  هناخ  هب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  درکن و  يدامتعا  وا  نخـس  هب  ریزو  دوشن ، ّبترتم  نخـس  بحاص  رب  يداسف  نآ  زا  ات  مدـنبیم 
رارق نیا  رب  یگمه  يأر  هکنیا  ات  دندومن  اهریبدت  دندرک و  يرگهلیح  هب  زاغآ  ریزو  عفد  يارب  هاشداپ  يارما  یتّدـم  زا  سپ  هکنآ  ات  دـننک 

هتـسویپ دوشب و  هاـشداپ  وت  زا  سپ  دـهاوخیم  دراد و  وـت  تکـاله  رد  عـمط  ریزو  نیا  دـیوگب : نینچ  هاـشداپ  هب  اـهنآ  زا  یکی  هک  تفرگ 
: وگب ریزو  هب  دوش  رهاظ  وت  رب  لاقم  نیا  قدص  هک  یهاوخ  رگا  دزاسیم و  مهارف  ار  رما  نیا  تامّدـقم  دـنکیم و  مدرم  هب  یکین  ناسحا و 

ییوگیم ریزو  اب  ار  نخـس  نیا  هک  یماـگنه  مدـنویپب و  تداـبع  لـها  هب  منک و  یهاـشداپ  كرت  هک  تسا  هدـمآ  دـیدپ  هدارا  نیا  ارم  هک 
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گرم ایند و  يانف  رکذ  ماگنه  رد  ار  ریزو  بلق  ّتقر  هک  دـندرک  نآ  يارب  ار  هلیح  نیا  و  تفای ، یهاوخ  وا  يامیـس  رد  ار  رورـس  يداش و 
هار نیا  زا  هک  دنتشادنپ  نینچ  دراد و  ناشیا  هب  رایسب  ّتبحم  دنکیم و  رایـسب  عضاوت  ار  تدابع  نید و  لها  هک  دنتـسنادیم  دنتـسنادیم و 

. دنبای رفظ  يو  رب 
ج2،ص:419  ، نیدلا لامک  همجرت 

: تفگ هاشداپ  دمآرد  يو  تمدخ  هب  ریزو  نوچ  میوگن و  نخـس  وا  اب  رگید  منک  هدـهاشم  ار  یلاح  نینچ  ریزو  زا  رگا  تفگ : هاشداپ  ( 1)
هک منیبیم  منکیم و  دای  ار  دوخ  هتـشذگ  ماّیا  نونکا  مدوب ، صیرح  یهاـشداپ  کـلم و  ندروآ  تسد  هب  اـیند و  رب  نم  هک  یتسنادیم  وت 
هک مهاوخیم  لاح  دنام ، دهاوخن  يزیچ  نم  تسد  رد  دش و  دهاوخ  لیاز  زیچ  همه  يدوز  هب  تسا و  هدـشن  نم  دـیاع  نآ  زا  یعفن  چـیه 
يا مراذـگاو . شلها  هب  ار  یهاـشداپ  موش و  قحلم  داـّبع  هب  مدرک و  نینچ  اـیند  لیـصحت  يارب  هک  ناـنچ  منیچرب  هشوت  دوخ  ترخآ  يارب 

؟ تسیچ باب  نیا  رد  وت  يأر  ریزو !
لاوز تسا و  یقاب  هچنآ  هاشداپ ! يا  تفگ : سپـس  تفایرد ، ار  نآ  زین  هاشداپ  هک  يّدح  هب  دـش  بلقلا  قیقر  نانخـس  نیا  عامتـسا  زا  ریزو 

تـسد هب  ناسآ  هچ  رگا  دوشیم ، دوبان  تسا و  یناف  هچ  ره  دننک و  بلط  ار  نآ  تسا  راوازـس  دـیآ  تسد  هب  يراوشد  هب  هچ  رگا  درادـن ،
وت هب  اج  کی  ار  ترخآ  ایند و  فرـش  یلاعت  قح  هک  مراودیما  يراد و  وکین  ییأر  هاشداپ ! يا  دـننک . كرت  ار  نآ  هک  تسا  راوازـس  دـیآ 
رد ار  ّریغت  ینارگ و  راثآ  ریزو  هچرگ  درکن  راهظا  نینچ  یلو  تفرگ  لد  رد  ار  ریزو  هنیک  دـمآ و  نارگ  هاشداپ  رب  نانخـس  نیا  اّما  دـهدب .

دوخ هناخ  هب  نوزحم  درک و  هدهاشم  هاشداپ  هرهچ 
ج2،ص:420  ، نیدلا لامک  همجرت 

بش نآ  رد  تسیچ ؟ نآ  هراچ  تسا و  هدرتسگ  يو  يارب  ار  ماد  نیا  یـسک  هچ  هدوب و  هچ  هعقاو  نیا  ببـس  هک  تسنادن  و  ( 1  ) تشگزاب
نخس هنخر  نم  دوب  هتفگ  هک  دمآ  شرطاخ  هب  درم  نآ  نخس  ناهگان  تفاین  هار  شنامشچ  هب  باوخ  دیـشیدنایم و  هثداح  نیا  هب  هرـسکی 
يزیچ نینچ  هب  رگم  يرآ  تفگ : درم  نآ  منکیم ، ّدـس  ار  نخـس  فاکـش  نم  هـک  یتـفگیم  وـت  تـفگ : درک و  بـلط  ار  وا  مدـنبیم ، ار 

؟ ياهدشجاتحم
رد تسا ، تکلمم  ياورنامرف  هک  زورما  ات  دوب  هدیـسرن  یهاشداپ  هب  وا  هک  ماگنه  نآ  زا  مدوب  هاشداپ  نیا  بحاـصم  نم  يرآ  تفگ : ریزو 

، مهدیم حیجرت  دوخ  ریخ  رب  ار  وا  ریخ  روما  همه  رد  میوا و  قفشم  هاوخریخ و  نم  هک  تسنادیم  اریز  دوب ، هدشن  ریگلد  نم  زا  تّدم  نیا 
چیه رما  نیا  يارب  ایآ  تفگ : درم  نآ  دـیآ ، تقفـش  رـس  رب  نم  اب  نیا  زا  سپ  مرادـن  نامگ  متفای و  رود  رایـسب  دوخ  زا  ار  وا  هک  زورما  اـت 

ار نخـس  هنخر  نونکا  تفگ : درم  نآ  تفگ ، زاب  وا  هب  دوب  هتـشذگ  هچنآ  دیبلط و  ارم  بشید  يرآ ، تفگ : يربیم ؟ نامگ  یتّلع  ببس و 
. هَّللا ءاش  نا  دوشن ، لصاح  نآ  زا  يداسف  ات  منکیم  ّدس  ار  نآ  متسناد و 

هک تسا  نآ  هراچ  ینیـشنب  وا  ياج  رب  وت  درادرب و  تنطلـس  زا  تسد  هاشداپ  یهاوخیم  هک  تسا  هدرب  ناـمگ  هاـشداپ  هک  ریزو  يا  نادـب 
اههماج و دادماب 

ج2،ص:421  ، نیدلا لامک  همجرت 
، يور هاشداپ  هناـخ  رد  هب  لاـح  نیا  هب  یـشارتب و  دوخ  رـس  يوم  یـشوپب و  ار  داـّبع  ساـبل  نیرتهنهک  و  ( 1  ) يراذـگورف ار  دوخ  ياهتنیز 
يدـناوخارف و نآ  هب  ارم  زورید  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  وگب : هاگنآ  دـسرپیم . وت  زا  لمع  نیا  ّتلع  زا  دـیبلط و  دـهاوخ  ار  وت  هاـشداپ 

تسا نآ  نم  نامگ  دنکن  ربص  نآ  تّقـشم  رب  دیامنن و  تقفاوم  نآ  اب  دوخ  ددنـسپب و  دوخ  بحاصم  يارب  ار  يزیچ  یـسک  تسین  راوازس 
تقو ره  ماهدـش ، اّیهم  نم  هاـشداپ  يا  تسا ، رتهب  میراد  هک  یلاـح  نیا  زا  تسا و  حالـص  ریخ و  ضحم  يدـناوخیم  ارف  زورید  هچنآ  هک 

. تشگ لیاز  هاشداپ  ّنظ  ءوس  نآ ، ببس  هب  درک و  لمع  درم  نآ  راتفگ  هب  ریزو  میوش ، راک  نآ  هّجوتم  ات  زیخرب  ییامرف  هدارا 
. دندش یفخم  دنتخیرگ و  مه  اهنآ  درک و  دیدهت  لتق  هب  ار  اهنآ  دننک و  نوریب  شدالب  زا  ار  داّبع  عیمج  داد  نامرف  هاشداپ  هاگنآ 
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ود دید  دـندروآ  ار  اهنآ  نوچ  دومرف و  نانآ  راضحا  هب  رما  درک و  هدـهاشم  ار  درم  ود  رود  زا  تفر و  نوریب  راکـش  مزع  هب  هاشداپ  يزور 
هار رد  کنیا  ام  دـندیناسر و  ام  هب  ار  وت  نامرف  وت  نالوسر  دـنتفگ : دـیاهتفرن ؟ نوریب  نم  دالب  زا  ارچ  تفگ : اهنآ  هب  دـندهاز ، دـباع و  رفن 

: دنتفگ دیوریم ؟ هدایپ  ارچ  تفگ : هاشداپ  میجورخ ،
جراخ رید  وت  کلم  زا  ببس  نیا  هب  میرادن و  هشوت  اپراهچ و  میفیعض ، یمدرم  ام 

ج2،ص:422  ، نیدلا لامک  همجرت 
گرم زا  اـم  دـنتفگ : دـنکیم ، باتـش  رتـشیب  درادـن  مه  هشوـت  بکرم و  دـسرتیم و  گرم  زا  هـک  یـسک  تـفگ : هاـشداپ  ( 1 ، ) میوشیم

. تسا گرم  رد  ام  مشچ  ینشور  رورس و  هکلب  میسرتیمن 
 : ص ریگنیمز .....  درم  ریزو و  نیدلا ج2 422  لامک  همجرت  دـیئوگیم : دوخ  هکنآ  لاح  دیـسرتیمن و  گرم  زا  هنوگچ  تفگ : هاشداپ 

417
؟ تسین گرم  زا  نتخیرگ  نیا  ایآ  میجورخ ، هار  رد  کنیا  ام  دنداد و  ام  هب  نتشک  هدعو  دندمآ و  وت  نالو 

ار دوخ  نتشیوخ  تسد  هب  دوخ  ادابم  هک  میزیرگیم  نآ  زا  نکیل  میرادن و  لد  رد  یـسرت  وت  زا  و  میزیرگیمن ، گرم  سرت  زا  ام  دنتفگ :
ار نادباع  هیقب  دننازوسب و  ار  ود  نآ  ات  داد  نامرف  دمآ و  بضغ  هب  نخس  نیا  زا  هاشداپ  میـشاب . بقاعم  دنوادخ  دزن  میزادنا و  تکاله  هب 
زا يریثک  عمج  دندرک و  فورصم  داّهز  داّبع و  يریگتسد  رب  ار  دوخ  تّمه  ناتـسرپتب  ياسؤر  دننازوسب و  شتآ  هب  دننک و  ریگتـسد  زین 

هورگ اهنت  ناتسودنه  رس  ات  رـس  رد  دش و  يراج  دنه  نیمزرـس  رد  نامز  نیا  زا  ناگدرم  ندز  شتآ  ّتنـس  دندینازوس و  شتآ  رد  ار  اهنآ 
نارگید یعاد  يداه و  دنناوتب  ات  دندش  یفتخم  بیاغ و  دنور و  نوریب  دالب  نآ  زا  دنتساوخن  هک  دندنام  یقاب  نادهاز  نادباع و  زا  یکدنا 

. دنشاب
ج2،ص:423  ، نیدلا لامک  همجرت 

وا هب  اهنت  نکیل  و  درکیم ، امن  وشن و  لامک  ملع و  لقع و  لامج و  نسح و  تردق و  تّوق و  تیاهن  رد  دشیم و  گرزب  هاشداپ  رـسپ  ( 1)
شوه و شناد و  دنتخاسن و  روکذم  يو  دزن  انف  لاوز و  گرم و  زا  ینخس  چیه  دندوب و  هتخومآ  دنتـسه  نآ  دنمزاین  ناهاشداپ  هک  یبادآ 

داش دنزرف  تبترم  تلاح و  نیا  زا  هک  تسنادیمن  شردپ  دـیدرگیم و  بوسحم  بئاجع  زا  مدرم  دزن  هک  دوب  يّدـح  هب  رـسپ  نیا  هظفاح 
. دوب هداد  ربخ  وا  نأش  رد  اناد  مّجنم  هک  دوش  يرما  نآ  لوصح  ثعاب  ّتیلباق  مهف و  هک  دیسرتیم  اریز  نوزحم ؟ ای  دشاب و 

مدرم اب  دونـش  تفگ و  زا  دننکیم و  تعنامم  وا  نتفر  نوریب  زا  دـناهدرک و  سوبحم  رهـش  نآ  رد  ار  وا  هک  تفایرد  تسارف  هب  رـسپ  نآ  و 
ناریح نآ  ببس  رد  دیسر و  مهب  وا  رطاخ  رد  یّکـش  ور  نیا  زا  دناهدرک ، مایق  وا  ظفح  تسارح و  هب  نانابـساپ  دنرادیم و  زاب  ار  وا  هناگیب 

ار تعامج  نیا  هک  درک  هشیدنا  دوخ  اب  دش  نوزفا  شاهبرجت  ّنس و  نوچ  اّما  دننادیم  رتهب  ارم  حالـص  تعامج  نیا  تفگ : دوخ  اب  دنام و 
دزن هب  شردپ  نوچ  تفرگ  میمـصت  منک و  نانآ  دیلقت  دوخ  ياهراک  رد  هک  تسین  راوازـس  ارم  تسین و  ییاناد  لقع و  رد  یتلیـضف  نم  رب 
دیاب درک ، دهاوخن  علّطم  ّرـس  نیا  رب  ارم  وا  تسا و  نم  ردپ  بناج  زا  رما  نیا  تفگ  دوخ  اب  نآ  زا  دعب  اّما  دسرپب  يو  زا  ار  تقیقح  دمآ  وا 

هتشاد وا  زا  رما  نیا  فاشکتسا  دیما  هک  منک  شسرپ  یسک  زا 
ج2،ص:424  ، نیدلا لامک  همجرت 

هک دوب  راودـیما  تشاد و  يرتشیب  سنا  وا  هب  رـسپ  نیا  دوب و  رتنابرهم  ناراکتمدـخ  ریاس  زا  هک  دوب  يدرم  وا  ناّیبرم  هرمز  رد  و  ( 1 . ) مشاب
یمرن تفطالم و  تیاهن  اب  اهبش  زا  یبش  درک و  نوزفا  وا  هب  تبسن  ار  ینابرهم  تفطالم و  سپ  ددرگ ، مولعم  وا  هیحان  زا  لاح  نیا  تقیقح 

زا هاگ  عیمطت و  يور  زا  هاگ  نآ  زا  دـعب  يرتکیدزن و  نم  هب  رگید  سک  ره  زا  يردـپ و  هلزنم  هب  ارم  وت  تفگ : درک و  نخـس  زاـغآ  وا  اـب 
دزن رد  وت  لاح  نآ  رد  دیسر و  دهاوخ  نم  هب  ردپ  زا  سپ  یهاشداپ  هک  تسا  نآ  نم  نامگ  تفگ : هکنآ  ات  تفگیم  نخـس  دیدهت  يور 

. دوب یهاوخ  مدرم  نیرتلاحدب  ای  دوب و  دهاوخ  رتشیب  سک  ره  زا  وت  تلزنم  تبترم و  ای  تشاد ، یهاوخ  ار  لاح  ود  زا  یکی  نم 
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: تفگ مشاب ؟ نامدرم  نیرتدب  وت  دزن  هک  مشاب  هتشاد  نآ  فوخ  ارچ  تفگ : ّیبرم 
زا قدـص  راـثآ  ّیبرم  تفرگ ، مهاوخ  ماـقتنا  وـت  زا  یتخـس  هب  مونـشب  يرگید  زا  ار  نآ  ادرف  یـشاب و  هدرک  ناـهنپ  نم  زا  ار  یتـقیقح  رگا 

نامّجنم و هتفگ  زا  یمامت  هب  ار  لاح  تقیقح  هاگنآ  دنک ، افو  دوخ  هدـعو  هب  هک  دـش  راودـیما  درک و  طابنتـسا  هاشداپ  رـسپ  مالک  ياوحف 
هک يزور  ات  تشاد  هاگن  یفخم  ار  زار  نآ  درک و  يرازگساپس  وا  زا  هاشداپ  رسپ  تفگزاب . وا  هب  تسا  هدرک  عنم  اهنآ  زا  شردپ  هک  هچنآ 

. دمآ وا  دزن  هب  ردپ 
فالتخا منیبیم و  ار  دوخ  اّما  مکدوک  نم  هچ  رگا  ناج ! ردپ  يا  تفگ : رسپ  ( 2)

ج2،ص:425  ، نیدلا لامک  همجرت 
رب زین  وت  دـنام و  مهاوخن  اجنیا  رد  هتـسویپ  منادیم  مهاـگآ و  ددرگن  فیرعت  دوشن و  يروآ  داـی  میارب  هچنآ  هب  مرگنیم و  ار  دوخ  لاوحا 
نم زا  ار  یتسین  لاوز و  انف و  رما  هک  تسا  نیا  وت  دارم  رگا  دنادرگب  دوخ  زا  ار  وت  راگزور  هک  دشاب  دوز  دنام ، یهاوخن  رادیاپ  لاونم  نیا 
ریغ هب  مسفن  ات  ياهتـشادزاب  نامدرم  اب  طالتخا  زا  ياهدرک و  سبح  نتفر  نوریب  زا  ارم  رگا  تسین و  هدیـشوپ  نم  رب  رما  نیا  يراد ، یفخم 
نآ زا  ریغ  هب  هک  يّدـح  هب  تسا  رارقیب  ياهدـشلئاح  وا  نم و  نایم  هک  يزیچ  نآ  قوش  زا  نم  سفن  هک  نادـب  دوشن ، قاتـشم  تلاح  نیا 
زا ات  نک  رذح  رب  هورکم  روما  زا  هد و  یـصالخ  نادنز  نیا  زا  ارم  ردپ ! يا  دریگیمن ، تفلا  رگید  رما  چـیه  هب  ملد  مرادـن و  رگید  یلایخ 

. منک رایتخا  ار  وت  ياضر  میامن و  زارتحا  نآ 
رب وا  صرح  یتدایز  بجوم  وا  عنم  سبح و  تسا و  هدش  علّطم  لاوحا  تقیقح  زا  وا  هک  تسناد  دینش  رسپ  زا  ار  نانخـس  نیا  هاشداپ  نوچ 
هب دشاب  وت  عبط  هورکم  هک  يزیچ  دسرن و  وت  هب  يرازآ  هک  دوب  نیا  وت  ندرک  عنم  زا  نم  دوصقم  رسپ ! يا  تفگ : هاگنآ  دوشیم . یصالخ 

نیا ریغ  رد  وت  لیم  رگا  دوشب و  وت  یلاحشوخ  رورس و  ثعاب  يونشیم  هچ  ره  دشاب و  وت  عبط  قفاوم  ینیبیم  هچ  ره  دیاین و  رد  وت  رظن 
ج2،ص:426  ، نیدلا لامک  همجرت 

. منکیمن رایتخا  وت  ياضر  رب  ار  زیچ  چیه  نم  تسا 
دنزاس رود  ار  یتشز  شوخان و  رما  ره  وا  هار  رس  زا  دننک و  راوس  هدش  تنیز  ياهبکرم  رب  ار  شرـسپ  هک  داد  نامرف  هاشداپ  نآ  زا  دعب  ( 1)
بکرم رب  رایـسب  هدازهاـش  نآ  زا  سپ  دـندرک و  نینچ  دـنروآ و  مهارف  اـهنآ  ریغ  ین و  فد و  زا  ار  برط  بـعل و  بابـسأ  وا  قـیرط  رد  و 

. درکیم راذگ  تشگ و  تسشنیم و 
مرو شندـب  اهنآ  زا  یکی  هک  دروخرب  یلئاـس  رفن  ود  هب  درک و  روبع  یهار  رب  دـندوب  لـفاغ  وا  زا  نـالّکوم  هک  یلاـح  رد  هدازهاـش  يزور 

يرگید نآ  هک  دوب  ییانیبان  يرگید  دوب و  هدـیئارگ  یتشز  هب  شرظنم  دوبن و  شتروص  رب  گـنر  بآ و  دوب و  هدـش  درز  شگنر  هدرک و 
رد يدرد  مرو  بحاص  دنتفگ : درک ، شـسرپ  اهنآ  لاح  زا  دـیزرل و  دوخ  رب  دـید  ار  اهنآ  هدازهاش  نوچ  دربیم  هار  هتفرگ و  ار  يو  تسد 

هدازهاش تسا  هتخاس  انیبان  ار  وا  تسا و  هدیـسر  شیاههدید  هب  یتفآ  رگید  نآ  تسا و  هدرک  رهاظ  يو  رد  ار  تلاح  نیا  هک  دراد  نوردنا 
، هن دـنتفگ : دـشاب ؟ نمیا  اهتفآ  نیا  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  تفگ : يرآ ، دـنتفگ : تسه ؟ مه  نامدرم  ریاس  نایم  رد  اهتفآ  نیا  ایآ  تفگ :

هدیدرگ فیفخ  شناگدید  رد  یگدازهاش  یهاشداپ و  تمظع  هک  یلاح  رد  تشگزاب  دوخ  هناخ  هب  نایرگ  نوزحم و  نیگمغ و  هدازهاش 
دنچ دوب و 

ج2،ص:427  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دوب هشیدنا  لاح و  نیا  رد  يزور 

دیپس و شیاهیوم  ّریغتم و  شتایح  مخ و  شتـشپ  يریپ  زا  هک  دید  ار  يدرمریپ  هار  يانثا  رد  دـش و  راوس  بکرم  رب  هرابود  نآ  زا  دـعب  ( 1)
: دیسرپ وا  لاح  زا  دش و  هدز  تفگـش  وا  رادید  زا  هدازهاش  تشادیم ، رب  هاتوک  ار  اهماگ  يریپ  فعـض  زا  دوب و  هدیدرگ  هایـس  شراسخر 
زا سپ  تلاح  تفگ : یگلاس ، دص  دودح  رد  دـنتفگ : دـسریم ؟ هبترم  نیا  هب  یمدآ  تقو  هچ  رد  تفگ : تسا ، يریپ  تلاح  نیا  دـنتفگ :
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نیدب ینامز  كدنا  رد  هکلب  هن ، دـنتفگ : دـش ؟ دـهاوخن  رّـسیم  دـهاوخ  رمع  زا  هچنآ  یمدآ  يارب  ایآ  تفگ : گرم . دـنتفگ : تسیچ ؟ نآ 
. ینیبیم هک  دسریم  لاح 

رپ ار  لاس  اههام  دوز  هچ  دزاسیم و  رپ  ار  هام  اهزور  دوز  هچ  لاس و  دـص  رمع  ياضقنا  هام و  هدزاود  لاـس  تسا و  زور  یـس  هاـم  تفگ :
. درکیم يراج  نابز  رب  رّرکم  ار  نخس  نیا  تشگزاب و  دوخ  هناخ  هب  هاگنآ  دنکیم ، یناف  ار  یمدآ  رمع  اهلاس  دوز  هچ  دنکیم و 

وا رب  تلفغ  نایسن و  تشاد ، میقتسم  یلقع  كاپ و  هدنز و  یلد  وا  تفریمن  شنامشچ  هب  باوخ  دوب و  رادیب  ار  بش  نآ  رسارس  هدازهاش 
ارادم دوخ  ردپ  اب  لاح  نیا  اب  داهن و  نآ  ياهـشهاوخ  ایند و  كرت  رب  لد  دـمآ و  بلاغ  يو  رب  هودـنا  مغ و  ببـس  نیدـب  دـشیمن و  هریچ 

سک ره  دومنیم و  یفخم  وا  زا  ار  دوخ  لاح  درکیم و 
ج2،ص:428  ، نیدلا لامک  همجرت 

وا زا  ار  دوخ  زار  هک  صخش  نآ  اب  يزور  ( 1 . ) دشاب شتیاده  بجوم  هک  دونشب  یمالک  دیاش  ات  دادیم  ارف  شوگ  نادب  تفگیم  ینخس 
درم نآ  دیامیپب ؟ ام  قیرط  ریغ  یقیرط  دـشاب و  ام  لاح  ریغ  وا  لاح  هک  یـسانشیم  ار  یـسک  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  درک و  تولخ  دوب  هدیـسرپ 

هک دوب  یمولع  نانخـس و  ار  ناـشیا  دـندرکیم و  ترخآ  بلط  اـیند و  كرت  دـنتفگیم  داـّبع  ار  ناـنآ  هک  دـندوب  یتعاـمج  يرآ ، تفگ :
زا ار  اهنآ  یگمه  هاشداپ  دـندینازوس و  شتآ  هب  دـندرک و  ینمـشد  دـندیزرو و  داـنع  اـهنآ  اـب  نکیل  و  دـندوبن ، اـهنآ  هب  يانـشآ  نارگید 
ات دنشکیم  جرف  راظتنا  دناهدرک و  ناهنپ  ار  دوخ  هاشداپ  سرت  زا  اریز  دشاب ، ام  دالب  رد  اهنآ  زا  یسک  تسین  مولعم  دنار و  نوریب  تکلمم 

نینچ لطاب  ياهتلود  نامز  رد  ادـخ  ناتـسود  هتـسویپ  دـننک و  تیادـه  ار  قلخ  دـنوش و  رهاـظ  دریگ  جاور  نید  رما  یهلا  تیاـنع  هب  نوچ 
. تسا هدوب  نیمه  ناشیا  هقیرط  ّتنس و  دناهدوب و 

دشاب و هدرک  مگ  يزیچ  هک  دوب  هدـش  یـسک  دـننام  دـیدرگ و  یلوتـسم  يو  رب  یقیمع  هودـنا  نزح و  دـش و  گنتلد  ربخ  نیا  زا  هدازهاش 
رـشتنم ملاع  فارطا  رد  هدازهاش  يایند  كرت  دهز و  مهف و  ّربدـت و  رّکفت و  لامک و  ملع و  لقع و  هزاوآ  و  دـشاب ، هتـشادن  نآ  زا  ياهراچ 

. دش
ج2،ص:429  ، نیدلا لامک  همجرت 

دباع و يدرم  وا  درکیم ، یناگدنز  بیدنارس  نیمزرس  رد  دنتفگیم و  رهولب  وا  هب  هک  دیسر  تدابع  نید و  لها  زا  يدرم  هب  ربخ  نیا  ( 1)
دنکرب و نت  زا  ار  داّبع  سابل  دش ، اجنآ  مزالم  درک و  ار  هدازهاش  رـصق  دصق  دمآ و  طبالوس  بناج  هب  دش و  راوس  یتشک  رب  دوب و  میکح 

ّیبرم فطل  نوچ  تخانـش و  ار  رـصق  لها  نارای و  ناتـسود و  هکنآ  ات  درکیم  دـش  دـمآ و  هدازهاش  هناخ  رد  هب  دـمآ و  رد  راّـجت  ّيز  رد 
دنچ متـسه و  بیدنارـس  نارجاـت  زا  يدرم  نم  تفگ : وا  هب  تولخ  رد  تفرگ و  رظن  ریز  ار  يو  تسناد  ار  يو  يـالاو  تلزنم  هدازهاـش و 

، مدـیزگرب ار  وت  مدوب و  یّقثوم  درم  يوجتـسج  رد  مراد و  دنمـشزرا  سیفن و  اهبنارگ و  یعاتم  ماهدـمآ و  تیـالو  نیا  هب  هک  تسا  يزور 
هب فعـض  زا  ار  یمدآ  تساـهدرد و  هلمج  ياود  دـنادرگیم و  اونـش  ار  رک  دـنکیم و  اـنیب  ار  روک  تسا ، رتهب  رمحا  تیربک  زا  نم  عاـتم 
يو هب  ار  شیوخ  يالاک  ات  مدیدن  هدازهاش  زا  رتراوازس  ار  یسک  دهدیم و  يرای  نمشد  رب  دنکیم و  ظفح  یگناوید  زا  دروآیم و  تّوق 

میامنب وا  هب  ات  ربب  وا  دزن  هب  ارم  دـیآ  وا  راک  هب  عاتم  نیا  هچنانچ  وگزاب  يو  دزن  رد  نم  عاتم  فاـصوا  ینادیم  تحلـصم  رگا  منک  میدـقت 
. تسناد دهاوخ  ار  شردق  دنیبب  ارم  عاتم  وا  رگا  هک 

ج2،ص:430  ، نیدلا لامک  همجرت 
ییامنیم و لقاع  وکین و  میاهدینـشن و  ینانخـس  نینچ  یـسک  زا  نونکات  ام  هک  ییوگیم  ینخـس  وت  تفگ : میکح  هب  هدازهاـش  ّیبرم  ( 1)

هضرع هدازهاش  هب  متسناد  لباق  ار  نآ  رگا  امنب  نم  هب  ار  دوخ  عاتم  وت  دنکیمن ، لقن  ار  نآ  دنادن  ار  يزیچ  تقیقح  ات  ام  لثم  يدرف  نکیل 
. درک مهاوخ 

عیاض درواین و  نآ  ندـید  بات  وت  هدـید  ییاـمن  رظن  نم  عاـتم  هب  رگا  مسرتیم  منکیم و  هدـهاشم  یفعـض  وت  هدـید  رد  نم  تفگ : رهولب 
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تمیق رد  دیآ  شوخ  ار  وا  رگا  دنک  عاتم  هب  يرظن  مرادن ، ار  فوخ  نیا  وا  هدـید  رب  تسا و  حیحـص  شاهدـید  ناوج و  هدازهاش  اّما  دوش ،
مورحم ار  هدازهاـش  تسا  فیح  تسا  یمیظع  عاـتم  دوب ، دـهاوخن  وا  يارب  یبعت  یناـصقن و  دـهاوخن  رگا  منکیمن و  هقیاـضم  يو  اـب  نآ 

هک داـتفا  شلد  رد  هدازهاـش  دـیناسر  ضرع  هب  ار  رهوـلب  ربـخ  تفر و  هدازهاـش  دزن  هب  ّیبرم  نآ  یناـسرن ، يو  هـب  ار  ربـخ  نـیا  ینادرگ و 
رما نیچ  نیا  هک  روآ  نم  دزن  یناهنپ  رد  ار  رجات  درم  نآ  هّتبلا  دوش  بش  نوچ  تفگ : هاگنآ  دش ، دهاوخ  لیاز  رهولب  هیحان  زا  شیدنمزاین 

. درمش لهس  ناوتیمن  ار  یمیظع 
تـشادرب تشاذگیم  نآ  رد  ار  دوخ  ياهباتک  هک  يدبـس  رهولب  دـشاب ، اّیهم  هدازهاش  اب  تاقالم  يارب  هک  دـیناسر  مایپ  رهولب  هب  ّیبرم  نآ 

دبس نیا  تفگ : ّیبرم 
ج2،ص:431  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد هدازهاش  درک ، مالـس  دـش  لخاد  نوچ  درب و  هدازهاـش  دزن  هب  ار  وا  ربب . وا  دزن  هب  ارم  تسا  دبـس  نیا  رد  نم  عاـتم  تفگ : ( 1 ( ؟ تسیچ
: تفگ تسشن و  هدازهاش  دزن  تولخ  هب  میکح  دش ، جراخ  ّیبرم  نآ  تفگ و  خساپ  ار  وا  مالس  میرکت  میظعت و  تیاهن 

يراودـیما هک  مدرک  میظعت  نآ  يارب  ار  وت  تفگ : هدازهاـش  يدومرف ، ّتیحت  تدـالب  لـها  ناـگرزب  ناـمالغ و  زا  هداـیز  ارم  هدازهاـش  يا 
: تفگ میکح  مراد ، وت  هب  يرایسب 

. ونشب ار  تیاکح  نیا  سپ  يدرک  كولس  نینچ  نم  اب  هک  نونکا 
هک دـید  ار  رفن  ود  هاـگان  هب  هک  تفریم  یهار  هب  دوـخ  رکـشل  اـب  يزور  دوـب ، فورعم  یبوـخ  ریخ و  هب  یهاـشداپ  اـیند  زا  ياهشوـگ  رد 

ّتیحت ار  ناشیا  دمآ و  دورف  بکرم  زا  داتفا  اهنآ  رب  شرظن  نوچ  دوب ، رهاظ  اهنآ  رد  یـشیورد  رقف و  رثا  دندوب و  هدیـشوپ  هنهک  ياههماج 
دندمآ دوب  روسج  وا  رب  هک  هاشداپ  ردارب  دزن  هب  دندش و  نیمغ  دندرک  هدـهاشم  ار  لاح  نیا  ءارزو  نوچ  درک ، هحفاصم  ود  نآ  اب  تفگ و 
راوازـس داتفا ، نیمز  رب  رادـقمیب  تسپ و  رفن  ود  يارب  دومن ، اوسر  ار  دوخ  تکلمم  لها  تخاس و  راوخ  ار  دوخ  هاـشداپ  زورما  دـنتفگ : و 

درک و تمالم  ار  هاشداپ  درک و  لمع  ءارزو  هتفگ  هب  هاشداپ  ردارب  دنکن . نینچ  رگید  ات  ییامن  تمالم  ار  وا  هک  تسا 
ج2،ص:432  ، نیدلا لامک  همجرت 

دوخ هناـخ  هب  ردارب  تسا  هدـیجنر  هکنآ  اـی  تسا و  دونـشخ  یـضار و  هاـشداپ  هک  تسنادـن  وا  و  ( 1  ) تفگ ینخـس  وا  باوج  رد  هاـشداپ 
گرم يادن  ات  داد  نامرف  دنتفگیم  گرم  يدانم  ار  وا  هک  دوخ  يدانم  هب  هاشداپ  نآ  زا  دعب  تشذگب ، لاونم  نیا  رب  زور  دـنچ  تشگرب و 

وا يارس  رد  هک  دادیم  نامرف  يدانم  نآ  هب  تشاد  ار  یسک  لتق  هدارا  رگا  هک  دوب  نانچ  هاشداپ  نآ  هقیرط  دهد . رـس  دوخ  ردارب  هناخ  رد 
تسیرگیم و دمآ و  هاشداپ  هناخ  رد  هب  دیشوپ و  گرم  هماج  وا  دش و  دنلب  هاشداپ  ردارب  هناخ  رد  نویش  هحون و  ادن  نیا  زا  سپ  دنک ، ادن 

هاتبیـصم او  هالیو و  او  دایرف  داتفا و  نیمز  رب  دمآ  نوچ  دیبلط و  ار  يو  دـش  علّطم  وا  روضح  زا  هاشداپ  نوچ  دـنکیم ، ار  دوخ  شیر  يوم 
يادن زا  ینکیم  عزج  ایآ  درخیب ! يا  تفگ : دناوخ و  دوخ  دزن  هب  ار  وا  هاشداپ  دروآ . الاب  عّرضت  يراز و  هب  ار  دوخ  تسد  ود  دروآرب و 

نم هاگـشیپ  رد  هک  ینادیم  وت  تسوت و  ردارب  هکلب  تسین  وـت  قلاـخ  هک  یقوـلخم  رما  هب  تسا  هدرک  ادـن  وـت  هناـخ  رد  رب  هک  يداـنم  نآ 
راگدرورپ يدانم  هک  یلاح  رد  مداتفا  نیمز  رب  ارچ  هک  ینکیم  تمالم  ارم  لاح  نیا  اـب  یـشاب و  نتـشک  بجوتـسم  هک  ياهدرکن  یهاـنگ 

راـک نیا  رب  ار  وت  نم  يارزو  هک  متـسناد  نم  ورب ، ماهدرک ، مراـگدرورپ  هاـگرد  رب  هک  یناـهانگ  هب  مرتاـناد  امـش  زا  نم  مدـید و  ار  دوـخ 
. ددرگ رهاظ  ناشیا  رب  اهنآ  ياطخ  هک  دشاب  دوز  دناهداد ، بیرف  هتخیگنارب و 

ج2،ص:433  ، نیدلا لامک  همجرت 
ریق هب  ار  رگید  يات  ود  دـندرک و  تنیز  الط  هب  ار  اـهنآ  ياـت  ود  داد  روتـسد  دـنتخاس و  بوچ  زا  توباـت  راـهچ  اـت  داد  ناـمرف  هاـگنآ  ( 1)

نوخ و رادرم و  زا  ار  الط  اب  هدش  تنیز  توبات  ود  دـنتخاس و  رپ  دـجربز  توقای و  الط و  زا  ار  دودـناریق  توبات  ود  نآ  زا  دـعب  دـندودنا ،
دناهدرک تمالم  لمع  نآ  رب  ار  وا  ناشیا  دربیم  نامگ  هک  ار  یفارـشا  ارزو و  هاـگنآ  دنتـسب ، مکحم  ار  اـهنآ  رد  دـندرک و  هدـنکآ  هلـضف 
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الط توبات  ود  نیا  رب  تفایرد  رهاظ و  بسح  هب  دـنتفگ : اهنآ  دـینک ، تمیق  ار  اـهنیا  تفگ : درک و  هضرع  اـهنآ  رب  ار  اـهتوبات  دـناوخارف و 
: تفگ هاشداپ  تسا . شزرایب  رادقمیب و  اریز  درادن  یتمیق  مه  ریق  توبات  ود  نآ  دنتسه و  یتمیق  هک  سب  زا  داهن  ناوتیمن  یتمیق 

هناخ دوب  اهنآ  رد  هک  ییاهرهاوج  هطساو  هب  دندوشگ و  ار  دودناریق  ياهتوبات  ات  داد  نامرف  تسامش و  ملع  نازیم  هطساو  هب  امـش  يأر  نیا 
: تفگ هاگنآ  دش ، نشور 

اهنآ نطاب  هکنآ  لاح  دیدرمش و  لهس  ار  اهنآ  رهاظ  سابل و  دیدرمش ، راوخ  ریقح و  امـش  هک  تسا  يدرم  ود  نآ  لثم  توبات  ود  نیا  لثم 
. تسا رترب  الط  رهاوج و  ؤلؤل و  توقای و  زا  هک  یبقانم  دوب ، هدنکآ  ریخ  بقانم  ریاس  ییوکین و  یتسار و  تمکح و  ملع و  زا 

ج2،ص:434  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دندش يّذأتم  دندیزرلب و  دوخ  رب  اهنآ  نّفعت  دنگ و  رظنم و  یتشز  زا  سلجم  لها  دـندوشگ و  ار  الط  ياهتوبات  داد  نامرف  نآ  زا  دـعب  ( 1)
لهج و لیبق  زا  اهیدـب  عاونا  زا  ناشنطاب  دناهتـسارآ و  سابل  هماج و  اب  ار  ناـشرهاظ  هک  تسا  موق  نآ  لـثم  توباـت  ود  نیا  تفگ : هاـشداپ 

. تسا رتامندب  رتعینش و  رتاوسر و  بتارم  هب  اهرادرم  نیا  زا  هک  تسا  هدنکآ  ملظ  غورد و  يروک و 
. میتفرگ دنپ  میدش و  فقاو  دوخ  ياطخ  هب  میتفای و  ار  امش  روظنم  هاشداپ ! يا  دنتفگ : فارشا  ءارزو و  همه 

ار نخس  نیا  نوچ  دوب  هدز  هیکت  هک  هدازهاش  يدرک . مارکا  يدومرف و  ّتیحت  ارم  هک  تسامش  لثم  نیا  هدازهاش ! يا  تفگ : رهولب  هاگنآ 
نوچ دروآیم و  نتـشاک  يارب  ار  ییوکین  رذـب  عراز  تفگ : میکح  وگزاب  اهلثم  نیا  زا  مه  زاـب  میکح  يا  تفگ : تسـشن و  تسار  دـینش 

رب رگید  یـضعب  دنیابریم و  ار  نآ  ناغرم  ینامز  كدنا  زا  دـعب  دـتفایم و  هار  رانک  رب  اهنآ  زا  یـضعب  دیـشاپ ، تفرگرب و  ار  نآ  زا  یفک 
هب شاهشیر  نوچ  دـیآیم و  تکرح  هب  دوشیم و  زبـس  اـههناد  نآ  تسا  نآ  يور  رب  تبوطر  كاـخ و  یکدـنا  زا  دـعب  دـتفایم و  یگنس 

هشوخ دیئور و  نوچ  هک  دتفایم  يراخرپ  نیمز  رب  رگید  یضعب  و  دوشیم ، کشخ  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تایح  دسر  گنس 
ج2،ص:435  ، نیدلا لامک  همجرت 

دنچ ره  تسا  هدش  عقاو  هزیکاپ  نیمز  رب  هک  يرذـب  نآ  اهنت  و  ( 1  ) دزاسیم هابت  عیاض و  ار  نآ  دـچیپیم و  نآ  رب  اهراخ  اـهفلع و  نآ  داد 
هار رانک  رب  هک  ییاههناد  نآ  وا و  هنامیکح  نانخـس  عاونا  وا  رذب  تسا و  میکح  نامه  عراز  دنکیم . دشر  دـنامیم و  ملاس  دـشاب  كدـنا 

یکدنا هک  دتفایم  یگنس  رب  هک  هچنآ  دنکیمن و  رثا  لد  رد  دونشیم و  ار  نآ  شوگ  هک  تسا  ینخـس  دنیابریم  ار  نآ  ناغرم  دتفایم و 
دهدب و لد  نآ  هب  دیآ و  شوخ  ار  وا  دونـشب و  ار  نآ  یـسک  هک  تسا  ینخـس  دوشیم ، کشخ  شاهشیر  تسا و  نآ  رب  تبوطر  كاخ و 
ار نآ  هدنونـش  هک  تسا  ینخـس  دنک  هابت  ار  نآ  فلع  راخ و  دیور و  هک  هچنآ  دوشن و  نآ  کلام  دـیامنن و  نآ  طبـض  اّما  دـمهفب ، ار  نآ 
. دزاس هابت  ار  وا  ددرگ و  وا  عنام  یناسفن  ياهشهاوخ  تاوهش و  كاشاخ  راخ و  دسر  ارف  نآ  هب  لمع  ماگنه  نوچ  دنک و  طبـض  دبایرد و 
ار نآ  هک  دشاب  هدرک  مزع  صخـش  دنک و  طبـض  ار  نآ  هظفاح  دبایرد و  ار  نآ  لقع  هک  تسا  ینخـس  دیآ  راب  هب  دنام و  ملاس  هچنآ  اّما  و 

. دشاب هدرک  ریهطت  ار  نآ  هدنکرب و  لد  زا  ار  همیمذ  تافص  اهشهاوخ و  تاوهش و  هشیر  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  دنک و  لمع 
بیرف ایند و  لثم  دـنام ، ملاـس  دـنک و  ومن  هک  دـشاب  یمـسق  نآ  زا  یتشاـک  ملد  رد  هک  يرذـب  نآ  مراودـیما  میکح ! يا  تفگ : هدازهاـش 

. نک نایب  ار  نآ  لها  ندروخ 
ج2،ص:436  ، نیدلا لامک  همجرت 

درم نآ  دـسر . وا  هب  اـت  تفاتـشیم  وا  یپ  زا  مه  لـیف  تخیرگیم و  وا  دوب و  اـفق  رد  یتسم  لـیف  ار  يدرم  هک  ماهدینـش  تفگ : رهولب  ( 1)
دش عقاو  دنچ  يرام  رـس  رب  وا  ياهاپ  تخیوآ و  اهنآ  هب  دوب و  هدیئور  هاچ  نآ  رانک  رد  هخاش  ود  دنکفا و  یهاچ  هب  ار  دوخ  دش و  ّرطـضم 

هخاـش ود  نآ  ياـههشیر  ندـنک  هب  گرزب  شوم  ود  دـید  درک  رظن  هخاـش  ود  نآ  هب  نوـچ  دـندوب و  هدروآ  رب  رـس  هاـچ  نآ  ناـیم  رد  هک 
دناهدرک و نوریب  رـس  دوخ  ياهخاروس  زا  یعفا  راهچ  هک  دـید  درک  رظن  دوخ  ياپ  ریز  هب  نوچ  هایـس و  يرگید  دیفـس و  یکی  دنلوغـشم ،

رـس درم  نآ  لاـح  نیا  رد  دـعلب . ورف  ار  وا  دـتفارد  هاـچ  رعق  هب  نوچ  هک  تسا  هدوشگ  ناـهد  ییاـهدژا  دـید  دـنکفا  رظن  هاـچ  رعق  هب  نوچ 
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لفاغ اهرام  زا  ار  وا  نآ  ینیریش  تّذل  دش و  لوغشم  لسع  نآ  ندیـسیل  هب  دراد و  دوجو  لسع  یکدنا  هخاش  ود  نآ  رـس  رب  دید  دروآرب و 
. دعلبیم ار  وا  نامز  هچ  هک  تشادزاب  اهدژا  نآ  رما  رد  ندرک  رکف  زا  دنزگیم و  ار  وا  یک  هک  تخاس 

وا هک  دنزور  بش و  شوم ، ود  نآ  تسا و  یمدآ  رمع  هخاش ، ود  نآ  تسا و  هدـنکآ  اهتبیـصم  اهتفآ و  اهالب و  زا  هک  تسایند  هاچ  نآ  اّما 
مغلب و ارفص و  ادوس و  زا  دناهدنشک  رهز  هلزنم  هب  هک  دناهعبرا  طالخا  یعفا  راهچ  نآ  دنناشکیم و  گرم  يوس  هب  ار 

ج2،ص:437  ، نیدلا لامک  همجرت 
رد هتـسویپ  تسا و  رظتنم  هک  تسا  گرم  اهدژا  نآ  دـیآیم و  ناجیه  هب  اهنآ  زا  یناـمز  هچ  هک  دـنادیمن  نآ  بحاـص  و  ( 1  ) نوخ داب و 

یندروخ زا  تسایند  ياهـشیع  اهتمعن و  اهـشهاوخ و  اهتّذل و  دوب  هدرک  لفاغ  زیچ  همه  زا  هتفیرف و  ار  وا  هک  لسع  نآ  تسا و  یمدآ  بلط 
. یندید یندینش و  یندرک و  سمل  یندیئوب و  یندیماشآ و  و 

یتسـس نآ  رد  دـناهدروخ و  ار  نآ  بیرف  هک  ناـنآ  اـیند و  يارب  تسا ، قباـطم  اـیند  لاوحا  اـب  تسا و  یتفگـش  لـثم  نیا  تفگ : هدازهاـش 
. نک نایب  رگید  یلثم  دننکیم 

اهیتخـس عاونا  وا  يارب  دادیم و  حیجرت  مدرم  همه  رب  ار  اهنآ  زا  یکی  دوب  قیفر  نیـشنمه و  هس  ار  يدرم  هک  دناهدرک  تیاور  تفگ : رهولب 
هچرگ مود  قیفر  درکیم ، يرپس  وا  جئاوح  ندروآرب  رد  ار  شزور  بش و  تخادـنایم و  هکلهم  هب  ار  دوخ  درکیم و  لّمحت  ار  دـیادش  و 

لفاغ يو  زا  زگره  دومنیم و  تعاطا  تمدـخ و  ار  وا  درکیم و  تفطالم  يو  هب  تشادیم و  تسود  زین  ار  وا  اّما  دوبن  لّوا  قیفر  هیاـپ  هب 
خر ياهثداح  درم  يارب  هاگان  دادیم . يو  هب  یکدـنا  هرهب  دوخ  لام  ّتبحم و  زا  درمـشیم و  ریقح  درکیم و  افج  ار  موس  قیفر  اـّما  دوبن ،

هانپ لّوا  قیفر  هب  درم  نآ  دنربب ، ار  وا  ات  دندیسر  ارف  زین  هاشداپ  نابضغ  ریم  دش و  ناقیفر  تناعا  هب  جاتحم  داد و 
ج2،ص:438  ، نیدلا لامک  همجرت 

، تسوت هب  نم  يدنمزاین  زور  زورما  ماهدومن ، وت  يادف  ار  دوخ  هنوگچ  ماهدرک و  وت  هراب  رد  يراثیا  هچ  نم  هک  ینادیم  تفگ : و  ( 1  ) درب
: تفگ ینک ؟ یناوتیم  یکمک  هچ 

هماج ود  ار  وت  تسا  نکمم  نکیل  دـنرتکیدزن و  نم  هب  اهنآ  زورما  متـسه  اهنآ  راتفرگ  هک  تسا  رگید  ینارای  ارم  متـسین ، وت  بحاـصم  نم 
. يوش عفتنم  نآ  زا  ات  مهد 

زورما مدوب و  وت  يداش  تّرسم و  راتساوخ  هتسویپ  تسا ، مولعم  وت  هب  تبسن  نم  تفطالم  تمرکم و  تفگ : درب و  هانپ  مود  قیفر  هب  سپس 
، منک یگدیـسر  وت  هب  مناوتیمن  هک  مراتفرگ  دوخ  راـک  هب  ردـقنآ  تفگ : تسا ؟ هتخاـس  وت  زا  یکمک  هچ  تسوت ، هب  نم  يدـنمزاین  زور 

دنچ هک  تسا  نکمم  تسا و  ریاغم  وت  هار  اب  نم  هار  تسا و  هدش  هدیرب  وت  نم و  نایم  ییانشآ  هک  نادب  نک و  يرکف  نتشیوخ  يارب  دوخ 
. تفر مهاوخ  دوخ  رتمهم  ياهراک  لابند  هب  دش و  دهاوخن  وت  دیاع  نآ  زا  يدوس  اّما  میایب  وت  هارمه  هب  یماگ 

وا هب  دومنیمن و  يو  هب  یتافتلا  درمـشیم و  ریقح  ار  وا  درکیم و  افج  يو  هب  تحار  تعـسو و  ماّیا  رد  هک  درب  هاـنپ  موس  قیفر  هب  هاـگنآ 
نینچ رد  ایآ  تسا  هدروآ  وت  يوس  هب  ارم  رارطضا  جایتحا و  نکیل  و  ماهدنمرش ، وت  يور  زا  نم  تفگ :

ج2،ص:439  ، نیدلا لامک  همجرت 
تمـشچ داب و  تراشب  ار  وت  دـش ، مهاوخن  لفاغ  وت  زا  دوب و  مهاوخ  وت  ظـفاح  راوخمغ و  تفگ : ( 1 ( ؟ ینک کـمک  ارم  یناوتیم  يزور 

ياهداد نم  هب  هچنآ  هک  شابم  ریگلد  ياهدرک  نم  هراب  رد  هک  یتاریصقت  زا  مراذگیمن و  ورف  ار  وت  هک  متسه  یبحاصم  نم  هک  داب  نشور 
نیدنچ نونکا  ماهدیناسر . مه  هب  رایـسب  دوس  ماهدرک و  تراجت  تیارب  لاوما  نآ  اب  هکلب  مدـشن  یـضار  مه  نآ  هب  ماهدرک و  طبـض  تیارب 

ار وت  ددرگ و  هاشداپ  ياضر  ثعاب  وت  لاوما  نیا  مراودیما  ار و  وت  داب  تراشب  تسا ، دوجوم  نم  دزن  وت  يارب  زا  ياهداد  نم  هب  هچنآ  ربارب 
زا کی  مادک  رب  منادیمن  تفگ : درک  هدهاشم  ار  ناقیفر  لاوحا  نوچ  درم  نآ  دشخب . یـصالخ  تسا  هدـمآ  شیپ  هک  تگرزب  هّیلب  نیا  زا 

هاگنآ ماهدش ؟ لّمحتم  دب  قیفر  باب  رد  هک  یتّقشم  جنر و  رب  ای  ماهدرک ؟ کین  قیفر  باب  رد  هک  يریصقت  رب  ایآ  مروخ ؟ ترـسح  ود  نیا 
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. تسا حلاص  لمع  زا  ترابع  موس  قیفر  نادنزرف و  لها و  مود  قیفر  تسا و  لام  لّوا  قیفر  تفگ : رهولب 
. نک نایب  يرگید  لثم  نآ ، هب  ناگتسبلد  ناگدروخ و  بیرف  ایند و  هراب  رد  تسا ، رهاظ  قح و  ینخس  نیا  تفگ : هدازهاش 

رب دـندیزگیم و  رب  تشادـن  یعالّطا  اهنآ  لاوحا  زا  هک  ار  یبیرغ  درم  هک  دوب  نینچ  رهـش  نآ  مدرم  تداـع  هک  دوب  يرهـش  تفگ : رهولب 
هاشداپ و لاس  کی  دوخ 

ج2،ص:440  ، نیدلا لامک  همجرت 
تـشذگیم لاس  کی  نوچ  دوب ، دهاوخ  هاشداپ  هشیمه  دربیم  نامگ  دوبن  علّطم  ناشیا  لاوحا  رب  نوچ  درم  نآ  و  ( 1  ) دندرکیم اورنامرف 

زا دوب و  هدرکن  روطخ  شرطاخ  هب  زگره  هک  دشیم  التبم  یتّقشم  الب و  هب  دندرکیم و  رد  هب  رهش  زا  زیچیب  یلاخ و  تسد  نایرع و  ار  وا 
يارب لاس  کی  يارب  ار  یبیرغ  درم  رهش  نآ  لها  راب  کی  دنامیمن . یقاب  يو  يارب  تبیـصم  هودنا و  لابو و  زج  يرورـس  یهاشداپ و  نآ 

هب راچان  تسین  سونأم  یـسک  اب  تسا و  بیرغ  هناـگیب و  ناـشیا  ناـیم  رد  دـید  تشاد  هک  یتسارف  هب  درم  نآ  دـندرک  هاـشداپ  ریما و  دوخ 
: تفگ تخاس و  شاف  يو  يارب  ار  موق  نیا  ّرس  زین  وا  تفای ، ار  وا  داتسرف و  دوخ  نایرهشمه  زا  يریبخ  درم  لابند 

داتـسرف دـنهاوخ  ار  وت  هک  ناکم  نآ  هب  دوخ  بابـسا  لاوما و  زا  لاس  کی  نیا  ّیط  رد  یناوتیم  هک  اـجنآ  اـت  هک  تسا  نآ  رد  وت  حـالص 
نآ شرافس  هب  زین  هاشداپ  یـشاب و  تمعن  یتحار و  رد  هشیمه  دشاب و  اّیهم  وت  تیهافر  شیع و  بابـسا  يور  اجنآ  هب  نوچ  ات  ینک  لاسرا 

. تشاذگن ورف  ار  نآ  درک و  لمع  ریبخ  درم 
ایند هزور  دنچ  یهاشداپ  هب  يوشن و  سونأم  نابیرغ  ناگناگیب و  اب  هک  یشاب  هاشداپ  نآ  وت  هک  مراودیما  هدازهاش ! يا  تفگ : رهولب  هاگنآ 

ییامنهار ار  وت  نم  ياهدرک و  بلط  دوخ  حالص  نتسناد  يارب  هک  مشاب  یسک  نآ  نم  يروخن و  بیرف 
ج2،ص:441  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دوب مهاوخ  وت  روای  مناسانشیم و  وت  هب  ار  نآ  لها  ایند و  لاوحا  منکیم و 
رما نونکا  ماهدوب ، وا  بلط  رد  هتـسویپ  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  مبیرغ و  هاشداپ  ناـمه  نم  یتفگ ، تسار  میکح  يا  تفگ : هدازهاـش  ( 1)
ایند لاوحا  زا  زین  نم  تسا و  تقیقح  قدص و  ضحم  یتفگ  ایند  باب  رد  هچنآ  هک  دـنگوس  دوخ  ناج  هب  هک  نک  فصو  میارب  ار  ترخآ 
هدـش رادـقمیب  ریقح و  مرظن  رد  تسا و  هدرک  روـطخ  مـنهذ  رب  نآ  كرت  ماهتـسناد و  ار  نآ  ياـنف  لاوز و  ماهدرک و  هدـهاشم  ار  يروـما 

. تسا
تـسایند كرت  هک  ار  نآ  رد  دـنک و  ترخآ  بلط  سک  ره  تسا ، يورخا  تداعـس  ياهرد  دـیلک  اـیند  كرت  هدازهاـش ! يا  تفگ : رهولب 

تمارک وت  هب  نینچ  یلقع  یلاعت  ّقح  هک  یلاح  رد  يزرون  دهز  ایند  نیا  رد  هنوگچ  تفای و  دهاوخ  یهاشداپ  ارـس  نآ  رد  يدوز  هب  دـبایب 
ار يررـض  چـیه  یماوق و  هن  دراد و  یتابث  هن  ندـب  دـنروآیم و  درگ  هیناف  داسجا  نیا  يارب  ار  نآ  اـیند  لـها  هک  ینیبیم  وت  تسا و  هدرک 

بآ دـشاپیم و  مه  زا  ار  نآ  مومـس  ياهداب  دزاسیم و  دـمجنم  ار  نآ  تدورب  دزادـگیم و  ار  نآ  امرگ  دـیامن ، عفد  دوخ  زا  دـناوتیمن 
دننکیم خاروس  راقنم  هب  ار  نآ  ناغرم  دنردیم و  ار  وا  هدنرد  ناروناج  دربیم و  شلیلحت  هب  اوه  شدنازوسیم ، باتفآ  دنکیم و  شقرغ 

مه رد  اههمدص  هب  دوشیم و  هدیرب  نهآ  هب  و 
ج2،ص:442  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد یـصخش  نینچ  تسا ، هدـش  بیکرت  اهـضرم  اهدرد و  اهیرامیب و  زا  هک  تسا  ینوجعم  یجراـخ  ضراوع  زا  رظن  عطق  و  ( 1  ) دنکشیم
یندب چـیه  هک  تسا  نیرق  تفآ  تفه  هب  نینچمه  تسین ، ملاس  اهنآ  زا  تسا و  ناسرت  اهنآ  زا  هتـسویپ  تساهنآ و  رظتنم  اهالب و  نیا  ورگ 

هچنآ مراودیما  يدیسرپ ، ترخآ  رما  زا  هچنآ  اّما  و  گرم . سرت و  درد و  امرس و  امرگ و  یگنشت و  یگنـسرگ و  درادن : یـصالخ  اهنآ  زا 
. دشاب رایسب  يدرمشیم  كدنا  هک  ار  هچنآ  دشاب و  ناسآ  یتشادنپیم  تخس  هک  ار  هچنآ  دشاب و  بیرق  یتسنادیم  دیعب  ایند  نیا  رد  ار 

باحـصا و درک ، نوریب  دوخ  دالب  زا  دـینازوس و  شتآ  هب  تشک و  ار  ناشیا  مردـپ  هک  یتعامج  نآ  هک  مرادـنپیم  نینچ  تفگ : هدازهاش 
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هدرک قاـّفتا  ناـشیا  تّمذـم  توادـع و  رب  مدرم  عیمج  هک  ماهدینـش  تفگ : يرآ ، تفگ : رهولب  دنتـشاد . ار  وت  هقیرط  دـندوب و  وـت  ناراـی 
باـب رد  هچنآ  اـّما  هدازهاـش  يا  تفگ : رهولب  تسا ؟ هدوـب  هچ  نآ  ببـس  میکح  يا  تفگ : تسا  هدوـب  نینچ  يرآ  تفگ : رهوـلب  دـندوب ،

ناشرازآ لهاج ، هن  دنشاب ، ملاع  غورد ، هن  دنیوگ  تسار  هک  یتعامج  هراب  رد  تفگ  ناوتیم  هچ  یتفگ ، اهنآ  هب  تبـسن  نامدرم  ییوگدب 
دنوش و التبم  اهالب  عاونا  هب  و  رطفم ، هن  دنشاب ، ریگ  هزور  و  دشاب ، كدنا  ناشباوخ  دنروآ و  ياج  هب  رایسب  زامن  دسرن ، مدرم  هب 

ج2،ص:443  ، نیدلا لامک  همجرت 
؟ دنشاب هتشادن  مدرم  لها  لام و  رد  عمط  هتسبن و  لها  لام و  هب  لد  و  دنریگ ، تربع  دننک و  رّکفت  ایند  لاوحا  رد  و  ( 1  ) دننک هشیپ  ربص 

رهولب دـنراد ؟ عازن  فالتخا و  لامک  دوخ  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دـندش  قفّتم  ناشیا  توادـع  رد  اـیند  لـها  هنوگچ  سپ  تفگ : هدازهاـش 
دایرف رگید  کـی  يور  رب  دنـشاب و  هدـش  عمج  يرادرم  رب  هک  تسا  یگنراـگنر  فلتخم و  ناگـس  لـثم  باـب  نیا  رد  ناـشیا  لـثم  تفگ :

نآ رب  هدش و  قفّتم  هتشادرب و  عازن  زا  تسد  اهنآ  دیایب  نانآ  کیدزن  هب  يدرم  رگا  ماگنه  نیا  رد  دنزیوآیم ، رد  رگید  کی  اب  دننکیم و 
تـسین و يراـک  ناـشیا  رادرم  اـب  ار  صخـش  نآ  هـک  یلاـح  رد  دـنروآیمرب  داـیرف  دـنهجیم و  درم  نآ  يور  رب  دـنروآیم و  هـلمح  درم 

تفلا سنا و  رگید  کـی  اـب  دـننکیم و  تشحو  وا  زا  دنرمـشیم  هناـگیب  بیرغ و  ار  درم  نآ  نوـچ  اـّما  درادـن ، هـفیج  نآ  رد  ياهعزاـنم 
. دنتشاد عازن  فالتخا و  دوخ  نایم  رد  نآ  زا  شیپ  دنچ  ره  دننکیم  قاّفتا  رگید  کی  اب  دنریگیم ،

عازن رگید  کی  اب  ایند  يارب  هک  تسایند  لها  عاونا  لثم  گنراگنر  ياهگـس  نآ  تساـیند و  عاـتم  لـثم  رادرم  نآ  تفگ : هلاـبند  رد  رهولب 
رگید کی  نوخ  دننکیم و 

ج2،ص:444  ، نیدلا لامک  همجرت 
هفیج هب  ار  وا  دنروآیم و  هلمح  وا  رب  ناگس  هک  صخش  نآ  دننکیم و  فرص  نآ  تارابتعا  لیصحت  يارب  ار  دوخ  لاوما  و  ( 1  ) دنزیریم
لها لاح  نیا  اب  درادـن ، هعزانم  ایند  رما  رد  ناشیا  اب  هتفرگ و  هرانک  نآ  زا  هدرک و  ایند  كرت  هک  تسا  يرادـنید  لثم  تسین  يراک  ناشیا 

ناـشیا تّمه  عـیمج  هک  اـیند  لـها  زا  نک  بّجعت  سپ  يدرک  بّجعت  رگا  تسا . بـیرغ  ناـنآ  دزن  هـک  اریز  دـننکیم  ینمـشد  وا  اـب  اـیند 
اهر ناـشیا  يارب  ار  اـیند  هک  دـندید  ار  یـسک  نوچ  نآ و  رد  ندـمآ  بلاـغ  رخاـفت و  یبلطنوزفا و  اـیند و  لاوما  عمج  رب  تسا  فورـصم 
لها هدازهاش ! يا  دـننکیم ، هعزانم  ایند  رـس  رب  اهنآ  اب  هک  یتعامج  نآ  ات  دـنراد  يرتشیب  هعزانم  وا  اب  تسا  هدرک  يرود  نآ  زا  هتخاـس و 

: تفگ هدازهاش  دنراد ؟ یتّجح  هچ  تعامج  نآ  اب  ندرک  هعزانم  رد  لاوحالا  فلتخم  يایند 
دهاوخب تسا و  هدرک  عیاض  هدساف  طالخا  ار  ندب  هک  دنیبب  نابرهم  بیبط  نوچ  تفگ : رهولب  زاس . فرطرب  ارم  زاین  يوگ و  نخـس  رتشیب 
دنادیم اریز  دنکیمن ، تردابم  تسا  نوخ  تشوگ و  دـّلوم  تّوق و  ثروم  هک  ياهاذـغ  زیوجت  هب  ادـتبا  دزاس  هبرف  دـنک و  تیوقت  ار  نآ 

دـشخبیمن تّوق  يارب  یعفن  ددرگیم و  ندب  داسف  تدایز  ضرم و  تّوق  ثعاب  يّوقم  ياهاذغ  نیا  ندـب  رد  هدـساف  طالخا  دوجو  اب  هک 
لیاز ندب  زا  ار  هدـساف  طالخا  نوچ  دـنکیم و  زیوجت  اود  هدـساف  طالخا  عفد  يارب  دـناوخیم و  ارف  زیهرپ  كاسما و  هب  ار  وا  ادـتبا  هکلب 

زیوجت يّوقم  ياهماعط  وا  يارب  درک 
ج2،ص:445  ، نیدلا لامک  همجرت 

. درادرب یهلا  تساوخ  هب  ار  نارگ  ياهراب  دناوتیم  دوشیم و  يوق  هبرف و  دباییمرد و  ار  ماعط  هزم  ماگنه  نیا  رد  و  ( 1  ) دنکیم
: تفگ نینچ  ار  يو  خساپ  میکح  وگزاب و  نم  يارب  دوخ  بارش  ماعط و  زا  میکح  يا  تفگ : هدازهاش 

اب شیوخ  لام  کلم و  یتدایز  يارب  هک  دیـسر  شرظن  هب  تشاد و  یناوارف  لاوما  نایرکـشل و  هک  دوب  یگرزب  هاشداپ  هک  دناهدرک  تیاور 
دش ناور  هاشداپ  نآ  بناج  هب  دوخ  نادنزرف  نانز و  لاوما و  هحلسا و  بابسا و  نایرکـشل و  عیمج  اب  دزادرپب و  رازراک  هب  رگید  یهاشداپ 

نز و اب  دـندش و  مزهنم  دوخ  رکـشل  هیقب  اب  هاـشداپ  دنتـشک و  ار  ناـشیا  زا  يرایـسب  تفاـی و  رفظ  يو  رب  فلاـخم  هاـشداپ  نآ  ار  قاـّفتا  و 
دندرک اهر  ار  دوخ  ياهبسا  دش و  ناهنپ  دوخ  لایع  اب  دوب  يرهن  رانک  رد  هک  یناتـسین  رد  دمآرد  بش  نوچ  ات  تخیرگیم  دوخ  نادنزرف 
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مـس يادـص  هظحل  ره  دـندرب و  رـسب  ناتـسین  نآ  رد  فوخ  تیاهن  رد  بش  ددرگ و  علّطم  ناشیا  ناـکم  رب  نمـشد  اـهنآ  زاوآ  هب  اداـبم  اـت 
. تشگیم اهنآ  فوخ  یتدایز  بجوم  دیسریم و  ناشیا  شوگ  هب  نمشد  ياهبسا 

زا روبع  اریز  دیایب  نوریب  تسناوتن  دنامب و  روصحم  اجنآ  رد  دیسر  ارف  حبص  نوچ 
ج2،ص:446  ، نیدلا لامک  همجرت 

تیاهن اب  دـندنامب و  گنت  ياج  نآ  رد  شلایع  وا و  سپ  دورب ، ارحـص  بناج  هب  تسناوتیمن  نمـشد  سرت  زا  و  ( 1  ) دوبن نکمم  رهن  نآ 
ود دنتسیرگیم ، یگنـسرگ  امرـس و  زا  شنادنزرف  دوبن و  نانآ  هارمه  ياهشوت  ماعط و  چیه  دندوب و  وربور  یگنـسرگ  امرـس و  زا  تّقـشم 
لاح نیا  رب  رگید  يزور  دـنتخادنا و  بآ  هب  ار  وا  دـش و  كاله  تّدـش  نیا  زا  شنادـنزرف  زا  یکی  هکنآ  اـت  تشذـگب  لاونم  نیا  رب  زور 

. دیدرگ يرپس 
تسا نآ  زا  رتهب  دنامب  هدنز  رگید  یضعب  دریمب و  ام  زا  یضعب  رگا  میتسه  تکاله  رب  فرشم  همه  ام  تفگ : دوخ  رسمه  هب  هاشداپ  هاگنآ 

ادخ ات  میهد  رارق  لافطا  یقاب  دوخ و  توق  ار  وا  میشکب و  ار  نالفط  نیا  زا  یکی  هک  تسا  هدیـسر  رطاخ  هب  ارم  میوش ، كاله  یگمه  هک 
ریس ناشیا  تشوگ  زا  هک  یتیاغ  هب  دنوشیم  فیعـض  رغال و  ام  نالفط  میزادنیب  ریخأت  هب  ار  راک  نیا  رگا  دشخب و  تاجن  هّیلب  نیا  زا  ار  ام 
يأر زین  نز  نآ  و  میـشاب ، هتـشادن  تکرح  تقاط  فعـض  تیاغ  زا  دـهد  يور  یـشیاشگ  رگا  هک  میوش  فیعـض  نادـنچ  دـش و  میهاوخن 

ّرطضم درم  نیا  هب  یلاح  نینچ  رد  وت  نامگ  هدازهاش ! يا  دندروخ ، ار  وا  تشوگ  دنتشک و  ار  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  دیدنـسپ و  ار  هاشداپ 
هب هک  يّرطـضم  دـننام  هب  ای  دروخ  دـهاوخ  رایـسب  صیرح  یگـس  دـننام  تسا  هدیـسر  ماعط  هب  تسا و  هنـسرگ  هک  ور  نآ  زا  ایآ  تسیچ ؟

دروخ ياهمقل  ترورض 
ج2،ص:447  ، نیدلا لامک  همجرت 

ندروخ و هدازهاش ! يا  تفگ : میکح  دروخ . دـهاوخ  یتخـس  تیاهن  رد  ار  نآ  زا  یکدـنا  وا  تفگ : هدازهاش  ( 1 ( ؟ دروخ دهاوخ  یکدنا 
. تسا نینچ  ایند  رد  نم  ندیماشآ 

رگید روـما  رب  دـناهتفای و  دوـخ  لـقع  هب  ار  نآ  مدرم  یناوـخیم  ارف  نآ  هب  ارم  هک  يرما  نیا  اـیآ  وـگب  نم  هب  میکح  يا  تـفگ : هدازهاـش 
. دناهدرک تباجا  ار  وا  زین  ناشیا  تسا و  هدناوخارف  نآ  هب  ار  مدرم  یلاعت  هناحبس و  ّقح  هکنآ  ای  دناهداد  حیجرت 

نآ ریبدـت  دوخ  لـقع  هب  مدرم  اـی  دـشاب  نیمز  لـها  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتفیطل  رتدـنلب و  میاـمنیم  توعد  نآ  هب  هک  يرما  تفگ : میکح 
اهـشهاوخ و بعل و  وهل و  تمعن و  تعـسو  تیهافر  شیع و  اهتنیز و  اـیند و  لاـمعا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  اـیند  لـها  راـک  اریز  دـننک ،
ار ایند  لها  لامعا  هک  تسا  میقتسم  یتیاده  یلاعت و  يادخ  بناج  زا  هتفرگ  وترپ  یتوعد  تفگـش و  يرما  نیا  هکلب  دنناوخب ، نآ  ياهتّذل 

ياهشهاوخ سوه و  يوه و  زا  ار  ناشیا  دنکیم و  رهاظ  ار  ناشیا  لامعا  يدب  یتشز و  و  تسا ، ناشیا  هقیرط  فلاخم  دنکشیم و  مه  رد 
هکنآ ات  تسا  ناهنپ  شلها  ریغ  زا  تسا و  نشور  دـیوج  یهاگآ  هک  یـسک  يارب  رما  نیا  و  دـناوخیم ، ناشراگدرورپ  تعاط  هب  یناـسفن 

. دنادرگ تسپ  ار  داسف  لهج و  لها  بهذم  دنادرگ و  عیفر  ار  ّقح  نید  رهاظ و  شیافخ  زا  دعب  ار  ّقح  دنوادخ 
ج2،ص:448  ، نیدلا لامک  همجرت 

شیوخ تسرد  رکف  میقتـسم و  ترطف  هب  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  تفگ : میکح  هاـگنآ  میکح  يا  یتفگ  تسار  تفگ : هدازهاـش  ( 1)
توعد ندینـش  ناربمایپ و  تثعب  زا  دعب  هک  دنتـسه  رگید  یـضعب  دنوشیم و  بغار  نآ  هب  دـنباییم و  رد  ار  ّقح  ناربمایپ  ندـمآ  زا  شیپ 

. ياهدیسر تقیقح  ّقح و  هب  دوخ  تسارف  لقع و  اب  هک  یتسه  یناسک  زا  هدازهاش  يا  وت  دننکیم و  تعاطا  اهنآ 
اّما هن و  امـش  دالب  رد  اّما  تفگ : میکح  دنناوخارف ؟ ایند  كرت  هب  ار  مدرم  هک  دنتـسه  يرگید  عمج  امـش  هورگ  زا  ریغ  ایآ  تفگ : هدازهاش 

ناـنآ هار  اـب  اـم  هار  ور  نیا  زا  تسین و  ینید  لاـمعا  ناـشلامعا  یلو  دـنیامنیم  نید  راـهظا  ناـبز  هب  هک  دنتـسه  یعمج  دـالب  نـیا  ریغ  رد 
تفگـش رما  نآ  هکنآ  لاح  تسا و  هدومن  ّقح  هب  اهنآ  زا  رتراوازـس  ار  امـش  یلاعت  ّقح  ببـس  هچ  هب  تفگ : هدازهاش  تسا . هدـش  فلتخم 
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یلاعت ّقح  تسا و  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  یمامت  هب  ّقح  تفگ : میکح  تسا ؟ هدیـسر  امـش  هب  همـشچرس  کی  ّلحم و  کـی  زا  ینامـسآ 
هب ّقح  هار  نآ  هب  ار  نارگید  دـناهدرک و  لـمع  نآ  طیارـش  هب  هدرک و  لوبق  یعمج  سپ  تسا ، هدـناوخ  دوخ  يوـس  هب  ار  ناگدـنب  عـیمج 

دیاب هچنانچ  ار  نآ  اّما  دـناهدرک  لوبق  رگید  یعمج  و  دـنراذگیمن ، ورف  ار  نآ  دـننکیمن و  اطخ  ملظ و  دـناهدومن ، تیادـه  یهلا  هدومرف 
دنیامنیمن لمع  نآ  طیارش  هب  دنرادیمن و  اپرب 

ج2،ص:449  ، نیدلا لامک  همجرت 
نارگ دنراذگیم و  ورف  ار  نآ  تسین و  یمامتها  یمزع و  عیارش  هب  ندومن  لمع  ّقح و  تماقا  رد  ار  ناشیا  و  ( 1 ، ) دنناسریمن شلها  هب  و 

ام هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسین و  هدننکعزج  دننام  رباص  تسین و  حلـصم  دننام  راکهبت  تسین و  ظفاح  دننام  راذگورف  سپ  دنرامـشیم ،
. میتسه اهنآ  زا  رتراوازس  ّقح  هب 

ار نآ  هکنآ  رگم  دوشیمن  يراج  ادـخ  يوس  هب  مدرم  توعد  ایند و  كرت  نید و  روما  زا  يرما  تعامج  نآ  نابز  رب  دومرف : میکح  سپس 
اهتعدـب نید  رد  اـهنآ  هک  تسا  نآ  رد  ناـشیا  اـم و  قرف  نکیل  میاهتفرگ و  ارف  قح  لـصا  زا  زین  اـم  هک  ناـنچ  دـناهتفرگ  ارف  ّقـح  لـصا  زا 

هدوب يراج  نینچ  یهلا  ّتنـس  هک  تسا  نانچ  تقیقح  نیا  لیـصفت  و  دناهتـسب ، نآ  رابتعا  رب  لد  دناهدش و  ایند  بلاط  دناهدرک و  ثادـحا 
نید نوچ  دناهدش و  هداتسرف  نوگانوگ  فلتخم و  ياهنابز  هب  قیالخ  توعد  يارب  ص )  ) ناربمایپ هتـشذگ  نورق  زا  ینرق  ره  رد  هک  تسا 

ربمایپ نآ  تعیرش  نید و  حضاو و  ّقح  هار  دندشیم ، میقتـسم  رما  کی  رب  همه  دندیورگیم و  اهنآ  هب  ّقح  لها  تفرگیم و  جاور  ناشیا 
یهلا تّجح  دـندرک و  غیلبت  ار  ناشراگدرورپ  ياهتلاسر  ناربمایپ  نوچ  دوبن و  اهنآ  نایم  رد  یعازن  فـالتخا و  هنوگ  چـیه  دوب و  راکـشآ 

مدرم رب  ار  (ع )
ج2،ص:450  ، نیدلا لامک  همجرت 

حور ضبق  ار  نانآ  ناشراگزور  دمآرـس  لاجآ و  ياضقنا  اب  یلاعت  يادـخ  دنتـشاد  اپ  هب  ار  نآ  ماـکحا  نید و  ملاـعم  و  ( 1  ) دندومن مامت 
مدرم یتّدـم  زا  سپ  نکیل  و  دـندادن ، رییغت  ار  نانآ  نید  دـندنام و  نانآ  هقیرط  رب  هاتوک  ینامز  ناشتّما  ناربمایپ  نآ  تلحر  زا  دـعب  درک و 

تخاسیم و ناهن  ار  دوخ  اهنآ  هتفای  هر  غلاب  ملاع  دنتشاذگ ، ورف  ار  ملع  دندرک و  ثادحا  نآ  رد  اهتعدب  دندش و  یناسفن  ياهتوهـش  عبات 
مدرم نایم  رد  هک  ناشیا  زا  یلیلق  دندربیمن و  یپ  شیاوأم  لزنم و  هب  دنتسنادیم و  ار  شمان  هک  دوب  نانچ  دومنیمن و  راکـشآ  ار  شملع 

تـشذگیم رتشیب  اهنرق  دنچ  ره  دیدرگ و  رهاظ  لهج  دنام و  ناهنپ  ملع  ببـس  نیدب  دندرمـش و  کبـس  ار  اهنآ  لطاب  لهج و  لها  دندوب 
دندش كدنا  هتفرگ و  رکذ  لومخ  املع  دندش و  بلاغ  لاّهج  دنتـشادن و  یهار  لهج  ریغ  هب  مدرم  هک  یتیاغ  هب  ات  دـشیم  رتدایز  تلاهج 

دنتشادن رب  نید  باتک و  زا  تسد  لاح  نیا  اب  دندش و  فرحنم  تعیرش  هداج  زا  دنداد و  رییغت  ار  یهلا  عیارش  ماکحا  یهلا و  نید  ملاعم  و 
یلو دندوب  نید  لصا  یعّدم  دـندرک ، فیرحت  ار  نآ  یناعم  دوخ  ياهـضرغ  قفاوم  هلطاب و  تالیوأت  هب  اّما  دنتـشاد  رارقا  یهلا  باتک  هب  و 

ره اب  ام  سپ  تسا . هدیـسر  مهب  نید  ره  نایم  رد  فالتخا  ببـس  نیدب  دـنتخاس و  هابت  ار  تعیرـش  ماکحا  دـندرک و  كرت  ار  نآ  تقیقح 
چیه رد  ام  میفلاخم و  تعامج  نآ  اب  تریس  ماکحا و  رد  اّما  میقفاوم  دناهدناوخارف  نادب  زین  ناربمایپ  هک  اهنآ  فاصوا  زا  یتفص 

ج2،ص:451  ، نیدلا لامک  همجرت 
ناشیا تسد  رد  هداتسرف و  ادخ  هک  ییاهباتک  زا  تسا  حضاو  لیالد  اهتّجح و  اهنآ  رب  ار  ام  هکنآ  زج  ( 1  ) مینکیمن تفلاخم  اهنآ  اب  يرما 

ناـیب هناـمیکح  تاـملک  نید و  راـثآ  زا  هچنآ  تسا و  ناـشیا  رب  اـم  تّجح  نآ  دوش  مّلکتم  یتمکح  هب  هک  ناـشیا  زا  کـی  ره  سپ  تسا .
يرآ تساهنآ ، هقیرط  بادآ و  فلاخم  ام و  هقیرط  تفـص و  تریـس و  قفاوم  همه  تافـص  نآ  اریز  تساهنآ  نالطب  رب  ام  هاوگ  دـننکیم 

. دننک هماقا  ار  نآ  دنناوتب  ات  دنتسین  رادنید  تقیقح  رد  دننادیمن و  یمسا  زج  دنوادخ  دای  زا  یظفل و  زج  یهلا  باتک  زا  نانآ 
لثم نآ  لثم  تفگ : میکح  دـنوشیمن ؟ ثوعبم  اـهنامز  یـضعب  رد  دـنوشیم و  ثوعبم  اـهنامز  یـضعب  رد  ناربماـیپ  ارچ  تفگ : هدازهاـش 

یعاس نادراک  درم  دزاس و  دابآ  ار  نیمز  نآ  هک  دهاوخب  دـشابن و  نآ  رد  ینادابآ  چـیه  هک  دـشاب  هتـشاد  یتاوم  نیمز  هک  تسا  یهاشداپ 
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هب اهتعارز  عاونا  دراکب و  ناتخرد  عاونا  نآ  رد  دـنک و  دابآ  ار  نیمز  نآ  هک  دـهد  نامرف  وا  هب  دتـسرفب و  نیمز  نآ  هب  ار  یهاوخریخ  نیما 
رد هک  دیامرفب  دراکن و  نیمز  نآ  رد  يزیچ  نآ  زج  هک  دنک  شرافس  دیوگب و  وا  هب  ار  ینّیعم  ياهرذب  دنچ و  یناتخرد  مان  دروآ و  لمع 

نآ درگ  رب  يراصح  دنک و  يراج  اهرهن  نیمز  نآ 
ج2،ص:452  ، نیدلا لامک  همجرت 

تاعارز ناتخرد و  هاشداپ  هدومرف  قفاوم  دـیایب و  هداتـسرف  نآ  سپ  ( 1 . ) دنک تظفاحم  نادـسفم  یبارخ  داسف و  زا  ار  نآ  دـشکب و  نیمز 
یـسک دریمب و  درم  نآ  ینامز  كدنا  زا  دعب  دوش و  لصّتم  رگید  کی  هب  دیورب و  اهتعارز  ناتخرد و  دزاس و  يراج  میظع  يرهن  دراکب و 

هابت تعارز  کشخ و  ناتخرد  اهرهن و  دنـشوکب ، نیمز  نآ  یبارخ  رد  دننکن و  تعاطا  نیـشناج  نآ  زا  یعمج  اّما  دزاس  دوخ  نیـشناج  ار 
نآ دیامن و  نیمز  نآ  يایحا  ات  دیامن  نییعت  رگید  هداتـسرف  دوش  رادربخ  نیمز  نآ  یبارخ  تعامج و  نآ  ینامرفان  زا  هاشداپ  نوچ  ددرگ ،
وا زا  دعب  تفر و  اهنآ  زا  یکی  نوچ  هک  ار  ناربمایپ  یلاعت  ّقح  نداتـسرف  تسا  لاونم  نیا  رب  دنادرگرب و  لّوا  ینادابآ  هب  دنک و  حالـصا  ار 

. دتسرفب نانآ  حالصا  يارب  ار  يرگید  زاب  دیدرگ  هابت  مدرم  روما 
. ددرگیم قلخ  عیمج  لماش  هکنآ  ای  تسا و  یعمج  صوصخم  دـنروآیم  یلاعت  ّقح  بناج  زا  لـسر  ءاـیبنا و  هچنآ  اـیآ  تفگ : هدازهاـش 

هرمز رد  لخاد  درک  ناشیا  تعاطا  هک  ره  دـندناوخارف  ار  مدرم  هّماع  دـندش  ثوعبم  ادـخ  بناـج  زا  لـسر  ءاـیبنا و  هاـگ  ره  تفگ : رهولب 
تسین و اهنآ  زا  درک  اهنآ  ینامرفان  هک  ره  تسا و  ناشیا 

ج2،ص:453  ، نیدلا لامک  همجرت 
وا يایـصوا  ای  نالوسر و  ناربمایپ و  زا  وا  دوب و  دـهاوخن  یلاخ  دـیامن  یلاعت  ّقح  تعاطا  روما  عیمج  رد  هک  یـسک  دوجو  زا  نیمز  زگره 

: تسا یلثم  رما  نیا  يارب  و  ( 1  ) دوب دهاوخ 
دوب و بغار  رایـسب  نآ  ریثکت  ندروآ و  هجوج  رب  تشاذگیم و  مخت  رایـسب  دنتفگیم و  مرق  نآ  هب  هک  دوب  یغرم  ایرد  لحاس  رد  دنیوگ 

نآ ات  دیامن  ترجاهم  يرگید  نیمزرـس  هب  دنک و  نطو  يالج  هک  دـیدن  نیا  زج  ياهراچ  دوبن و  اناوت  يرما  نینچ  رب  هک  دیـسر  ارف  ینامز 
زین ناغرم  نآ  درک ، قّرفتم  رگید  ناغرم  هنایـشآ  رب  ار  دوخ  ياهمخت  ددرگ  عطقنم  شلـسن  اداـبم  هکنآ  فوخ  زا  و  ددرگ . یـضقنم  ناـمز 

یتّدم نوچ  دندروآرد . مخت  زا  رس  رگید  ياههجوج  اب  غرم  نآ  ياههجوج  دنتفرگ و  رپ  لاب و  ریز  دوخ  ياهمخت  اب  ار  غرم  نآ  ياهمخت 
یـضقنم دوخ  نطو  زا  مرق  ترجاهم  ماّیا  نوچ  دـندش و  سونأـم  رگید  کـی  اـب  دـنتفرگ  تفلا  مرق  ياـههجوج  اـب  اـههجوج  نآ  تشذـگ 

دوـخ و ياـههجوج  شوـگ  هـب  ار  دوـخ  زاوآ  درکیم و  روـبع  ناـغرم  نآ  ياههنایـشآ  رب  تشگزاـب  دوـخ  نیمزرـس  هـب  هنابـش  دـیدرگ و 
اهنآ اـب  هک  مه  رگید  ناـغرم  ياـههجوج  دـندش و  وا  یپ  رد  دندینـش  ار  وا  يادـص  نوچ  مرق  ياـههجوج  دـیناسریم ، رگید  ياـههجوج 

یپ زا  دندوب  هتفرگن  تفلا  وا  ياههجوج  اب  دندوبن و  وا  هجوج  هک  یناغرم  اهنت  دندش و  راپسهر  اهنآ  لابند  هب  دندوب  سونأم 
ج2،ص:454  ، نیدلا لامک  همجرت 

نینچمه دومن . بلج  دوخ  بناج  هب  ار  رگید  ياههجوج  دوخ و  ياههجوج  تشاد  رایـسب  دـنزرف  ّتبحم  مرق  نوچ  و  ( 1  ) دنتفرن مرق  زاوآ 
ار تمکح  هبتر  تلیـضف و  اریز  دـننکیم  ناشیا  تباجا  لـقع  تمکح و  لـها  دـنیامنیم و  هضرع  مدرم  همه  رب  ار  یهلا  توعد  ناربماـیپ 
نآ لثم  دنناوخیم و  ّقح  هار  هب  ار  مدرم  همه  هک  تسا  ناربمایپ  لثم  دـناوخارف  ار  اههجوج  دوخ  زاوآ  هب  هک  غرم  نآ  لثم  سپ  دـننادیم .
دعب هک  تسا  ینایاناد  لثم  دـش  لصاح  نآ  ياهمخت  زا  هک  اههجوج  نآ  تسا و  تمکح  لثم  درک  هدـنکارپ  ناغرم  هنایـشآ  رب  هک  اهمخت 

املع و توعد  تباجا  هک  تسا  یتعامج  لثم  دنتفرگ  تفلا  هک  غرم  نآ  ياههجوج  ریاس  لثم  دنسریم و  مهب  وا  تکرب  هب  ربمایپ  تبیغ  زا 
ره يارب  زا  تسا و  هداد  لیـضفت  قلخ  عیمج  رب  ار  ناربمایپ  یلاعت  ّقح  اریز  دـنیامنیم ، ناربمایپ  تثعب  زا  شیپ  هنامز  رد  ناـیاناد  اـمکح و 

مدرم نایم  رد  ناشیا  تلاسر  هکنآ  ات  تسا  هدادـن  نارگید  هب  هک  هدومرف  رّرقم  دـنچ  یتامارک  تازجعم و  نیهارب و  اهتّجح و  اهنآ  زا  کی 
تباجا نآ  زا  شیپ  هک  دـندیورگیم  اهنآ  هب  یعمج  ناربمایپ  تثعب  ماگنه  ور  نیا  زا  دوش ، مامت  قیالخ  رب  اـهنآ  ياـهتّجح  ددرگ و  رهاـظ 
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هک هداد  رگید  ریثأت  حوضو و  ینـشور و  ار  ناربمایپ  توعد  یلاعت  ّقح  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دندرکیمن و  نید  لها  نادنمـشناد  املع و 
. تسا هدادن  نارگید  توعد  هب 

ج2،ص:455  ، نیدلا لامک  همجرت 
مالک هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسین ، مدرم  مالک  دـنروآیم  نالوسر  ناربماـیپ و  هچنآ  هک  ییوگیم  وت  رگا  میکح  يا  تفگ : هدازهاـش  ( 1)

تاناویح و زا  یضعب  هب  دنهاوخب  مدرم  نوچ  هک  ینیبیمن  ایآ  تفگ : میکح  تسا ؟ مالک  زین  هکئالم  مالک  تسا و  مالک  زین  یلاعت  يادخ 
ییادص دنمهفیمن ، ار  ناشیا  نخـس  ناغرم  تاناویح و  هک  ورنآ  زا  دنوش  رود  هکنآ  ای  دنیآ و  کیدزن  الثم  دـننامهفب  ار  یبلطم  ناغرم  ای 
نخـس دوخ  نابز  هب  رگا  دننامهفب و  اهنآ  هب  ار  دوخ  بلطم  هلیـسو  نآ  هب  ات  دننکیم  عضو  تاوصا  ریفـص و  زا  اهنآ  ندـینامهف  يارب  دـنچ 

اهنآ دنتسه  ناوتان  هکئالم  مالک  لامک  فطل و  یهلا و  سدقا  تاذ  مالک  هنک  مهف  زا  نوچ  ناگدنب  نینچمه  دیمهف . دنهاوخن  اهنآ  دنیوگ 
میهفت اهنآ  هب  ار  تمکح  تسا  عیاش  ناشیا  نایم  رد  هک  ینخـس  عون  نآ  هب  دـنناسریم و  اـهنآ  هب  ار  دوخ  مـالک  ناگدـنب  نانخـس  هب  هیبش 

اهنآ نایم  رد  هک  تاحلطـصم  نیا  لاثما  هب  دـناهدرک و  عضو  ناـغرم  تاـناویح و  ندـینامهف  يارب  مدرم  هک  ییاـهزاوآ  دـننامه  دـننکیم ،
تمکح هب  تاوصا  نیا  هاگیاج  دناهدرک و  مامت  ناشیا  رب  ار  دوخ  تّجح  هداد و  حیضوت  اهنآ  يارب  ار  هفیرـش  تمکح  قیاقد  تسا  يراج 

رثکا نکیل  تسا و  حور  ناج و  دننام  تاوصا  هب  تمکح  هاگیاج  تسا و  نکسم  دسج و  دننام 
ج2،ص:456  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد املع  نایم  لضافت  توافت و  ببس  نیا  هب  دنکیمن و  ادیپ  هطاحا  نآ  هب  ناشیا  لقع  و  ( 1  ) دنسریمن تمکح  مالک  هنک  روغ و  هب  مدرم 
قیالخ هب  وا  هیحان  زا  هک  دوشیم  یهتنم  یهلا  ملع  هب  هکنآ  ات  تسا  هتفرگ  ارف  رگید  یملاـع  زا  ار  ملع  یملاـع  ره  دوشیم و  لـصاح  ملع 

هب ناشیا  بتارم  توافت  دشخبیم و  تاجن  لهج  زا  ار  اهنآ  هک  هدومرف  تمارک  شناد  ملع و  زا  ردق  نآ  ار  املع  زا  یضعب  تسا و  هدیـسر 
ناشیا تبسن  دننام  دنسریمن  اهنآ  هنک  هب  یلو  دنوشیم  عفتنم  اهنآ  زا  هک  یقیاقح  مولع و  هب  مدرم  تبسن  تسا و  ناشیا  ملع  یتدایز  ردق 

زا ناشیا  هدـید  دـننکیم و  دوخ  شاـعم  روما  تیـشمت  نادـبا و  تیوقت  دـنوشیم و  عفتنم  نآ  ترارح  ییانـشور و  زا  هک  تسا  باـتفآ  هب 
دـشابن مولعم  شعبنم  رهاظ و  يراج و  شبآ  هک  تسا  ياهمـشچ  لثم  مولع ، اهتمکح و  نیا  رگید  لثم  تسا . ناوتان  باـتفآ  صرق  ندـید 

ناشخرد ناگراتـس  نآ ، رگید  لثم  دنتـسین و  فقاو  نآ  عبنم  لصا  هب  یلو  دـنباییم  تایح  دـنربیم و  اههدـیاف  همـشچ  بآ  زا  مدرم  یلو 
رد روکذم  ياهلاثم  عیمج  زا  رتگرزب  رتعیفر و  رتفیرـش و  تمکح  دننادیمن و  ار  اهنآ  هاگیاج  اّما  دنیوجیم  هار  نآ  هب  مدرم  هک  تسا 

زیهرپ نآ  زا  هک  تسا  يرورـش  زا  يراگتـسر  تاـجن و  بجوـم  دـننکیم و  وزرآ  هک  تسا  یبوـخ  ریخ و  ياـهرد  دـیلک  نآ  تسا ، قوـف 
نادب ار  دوخ  سک  ره  هک  تساهدرد  عیمج  يافش  دریمیمن و  هاگ  چیه  دشونب  نآ  زا  هک  ره  هک  تسا  یتایح  بآ  نآ  دوشیم و 

ج2،ص:457  ، نیدلا لامک  همجرت 
یمکحم نامسیر  دش و  دهاوخن  هارمگ  زگره  دوش  کلاس  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  یتسار  هار  و  ( 1  ) ددرگیمن رامیب  زگره  دنک  اوادم 

يدـتهم راگتـسر و  دوش و  لیاز  يو  زا  يروک  دوش  کّسمتم  نادـب  سک  ره  دزاسیمن و  هدوسرف  هنهک و  ار  نآ  نادـب  نتخیوآ  هک  تسا 
. تسا هتخیوآرد  یقثولا  ةورع  هب  دش و  دهاوخ 

فـصو ینـشور  لاـمک و  تعفر و  فرـش و  لـضف  زا  هجرد  نیا  هب  ار  نآ  هک  ملع  تـمکح و  نـیا  زا  مدرم  عـیمج  ارچ  تـفگ : هدازهاـش 
؟ دنوشیمن عفتنم  يدرک ،

رود و زا  سک  ره  ددرگیم و  علاط  گرزب  کچوک و  هایس و  دیفس و  زا  مدرم  عیمج  رب  هک  تسا  باتفآ  لثم  تمکح  لثم  تفگ : میکح 
باتفآ زا  دهاوخن  سک  ره  دزاسیمن و  مورحم  دوخ  ینشور  زا  ار  وا  دنکیمن و  عنم  وا  زا  ار  دوخ  عفن  دوش  عفتنم  نآ  زا  دهاوخب  کیدزن 

. درادیمن غیرد  سک  چیه  زا  ار  دوخ  ضیف  باتفآ  دوب و  دهاوخن  یتّجح  باتفآ  رب  ار  وا  دوش  عفتنم 
ضیف عنم  یـسک  زا  تمکح  هاگ  چیه  دنوش ، دنمهرهب  نآ  زا  دـنناوتیم  مدرم  همه  تسا و  نینچ  تمایق  زور  ات  مدرم  نایم  رد  زین  تمکح 
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: دنامسق هس  رب  باتفآ  رون  هب  عافتنا  زا  مدرم  هچنانچ  تسا ، توافتم  نآ  زا  مدرم  عافتنا  نکیل  تسا و  هدرکن 
ج2،ص:458  ، نیدلا لامک  همجرت 

هک يّدح  هب  دنروک  رگید  یـضعب  دننیبیم و  نآ  هب  ار  ءایـشا  دنربیم و  دوس  لامک  هجو  رب  باتفآ  رون  زا  دنراد و  ملاس  هدید  یـضعب  ( 1)
. انیب هن  درمش و  روک  ناوتیم  هن  ار  اهنآ  هک  دنامشچ  رامیب  رگید  یضعب  دنربیمن و  ياهرهب  نآ  زا  دباتب  باتفآ  نیدنچ  رگا 

ار نآ  تسا  نشور  ناشیا  لد  هدـید  دناتریـصب و  بحاص  هک  یـضعب  دـباتیم  اهلد  رب  هک  تسا  یباتفآ  نآ  تسا ، نینچ  نیا  زین  تمکح 
هدرک و راکنا  ار  نآ  اریز  تسا  یهت  تمکح  زا  اهنآ  لد  تسا  روک  اهنآ  لد  هدـید  هک  رگید  یـضعب  دـننکیم و  لـمع  نآ  هب  دـنباییم و 

یناسفن ياهتفا  هب  اهنآ  ياهلد  هک  دنتسه  یناسک  اب  رگید  یـضعب  دربیمن و  ياهرهب  بات  ملاع  باتفآ  زا  روک  نآ  هک  نانچمه  دناهتفریذپن 
دب و کین و  نایم  نادنچ  تسا و  كدنا  ناشلمع  زیچان و  ناشملع  دنربیم و  یفیعـض  هرهب  تمکح  ملع و  دیـشروخ  رون  زا  تسا و  رامیب 

. دنهدیمن زیمت  لطاب  ّقح و 
رهولب دیامن . لوبق  تباجا و  یتّدم  زا  دعب  دنک و  راکنا  دـیامنن و  تباجا  دونـشب  ار  ّقح  نخـس  نوچ  هک  تسه  یـسک  ایآ  تفگ : هدازهاش 

. تسا نینچ  تمکح  باب  رد  مدرم  تالاح  رتشیب  يرآ ، تفگ :
رهولب تسا ؟ هدینش  ار  مالک  نیا  زا  يزیچ  مردپ  هاگ  چیه  ایآ  تفگ : هدازهاش 

ج2،ص:459  ، نیدلا لامک  همجرت 
هتفگ نخـس  يو  هب  باب  نیا  رد  ینابرهم  هاوخریخ  دشاب و  هدرک  اج  وا  لد  رد  هک  یتسرد  ندینـش  دشاب  هدینـش  مرادـن  نامگ  ( 1 : ) تفگ

. دشاب
؟ دناهتفگن يو  هب  ار  ّقح  نانخس  نیا  لاثما  دناهتشاذگ و  لاح  نیا  هب  ار  مردپ  دیدم  تّدم  نیا  رد  امکح  ارچ  تفگ : هدازهاش 

دشاب رتهب  وت  ردپ  زا  هک  یسک  اب  ار  تمکح  نخس  هک  دشاب  رایسب  دننادیم و  ار  دوخ  نخس  ّلحم  اریز  دناهدرک  كرت  ار  وا  تفگ : رهولب 
دنک ترشاعم  رمع  مامت  رد  یسک  اب  ییاناد  هک  یتیاغ  هب  ات  دنراد  وت  ردپ  زا  يرتهب  ییاونـش  ینابرهم و  فاصنا و  هک  یناسک  دننک ، كرت 

راوخمغ زوسلد و  اناد  میکح  نآ  تمکح ، نید و  رد  رگم  دشابن  ییادج  چـیه  دـشاب و  ینابرهم  تّدوم و  سنا و  تیاهن  ناشیا  نایم  رد  و 
. دیوگزاب يو  هب  ار  تمکح  رارسا  ات  دنادن  لباق  ار  يو  اّما  دشاب ، وا 

نیا درکیم ، تاعارم  ناشیا  هراب  رد  ار  فاصنا  دیـشوکیم و  قیـالخ  روما  حالـصا  رد  هتـسویپ  ناـبرهم و  لـقاع و  دوب  یهاـشداپ  دـنیوگ 
نآ دوب . يو  تروشم  دامتعا و  ّلحم  تساکیم و  ار  وا  جنر  دوب و  روای  روما  حالـصا  رد  ار  وا  هک  تشاد  حـلاص  قداص و  يریزو  هاشداپ 

دینشیم ار  اهنآ  نانخس  درکیم و  تاقالم  نید  لها  اب  دوب و  یهاوخایند  زا  يرود  يراکزیهرپ و  يرادنید و  لقع و  لامک  رد  ریزو 
ج2،ص:460  ، نیدلا لامک  همجرت 

هاشداپ دوب و  میظع  یتلزنم  برق و  هاـشداپ  دزن  ار  وا  دوب و  هدرک  لوبق  ناـج  لد و  هب  ار  ناـشیا  ّتبحم  و  ( 1  ) تسنادیم ار  اـهنآ  يرترب  و 
راهظا هاشداپ  هب  يزیچ  فراعم  تمکح و  رارـسا  نید و  رما  زا  نکیل  دوب و  نینچ  هاشداپ  اب  زین  ریزو  درکیمن و  یفخم  وا  زا  ار  يرما  چیه 
میظعت هّیقب  يور  زا  درکیم و  هدجـس  ار  ناتب  رهاظ  هب  دـمآیم  هاشداپ  تمدـخ  هب  هاگ  ره  ریزو  تشذـگ و  ینایلاس  لاح  نیا  رب  درکیمن .

ات دوب ، نیگمغ  ریگلد و  وا  یهارمگ  زا  هتـسویپ  هاشداپ  نآ  هب  ینابرهم  تیاغ  زا  و  دروآیم ، ياـج  هب  ار  رفک  مزاول  ریاـس  دومنیم و  اـهنآ 
: دنتفگ ناشیا  درک ، تروشم  هاشداپ  تیاده  باب  رد  دندوبیم  تمکح  نید و  لها  هک  دوخ  نارای  ناردارب و  اب  يزور  هکنآ 

زا وگب و  نخـس  وا  اب  دنکیم  ریثأت  وا  رد  وت  نخـس  تسا و  تیادـه  لباق  هک  ینادیم  رگا  امنب و  ار  تناتـسود  دوخ و  ناج  ظفح  تاعارم 
ناهاشداپ هتفیرف  دیابن  اریز  دش ، دهاوخ  نید  لها  وت و  هب  وا  ررض  بجوم  هک  وگم  نخـس  وا  اب  هن  رگ  زاس و  هاگآ  ار  وا  هنامیکح  تاملک 

ّلحم رد  ات  دوب  تصرف  رظتنم  دومنیم و  صالخا  یهاوخریخ و  راهظا  هاشداپ  اب  هتـسویپ  ریزو  نآ ، زا  دـعب  دوب ، نمیا  ناشیا  رهق  زا  دـش و 
عضاوت و تیاهن  رد  یلو  دوب  هارمگ  هچرگ  زین  هاشداپ  دنک و  تیاده  تحیصن و  ار  وا  یبسانم 
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ج2،ص:461  ، نیدلا لامک  همجرت 
راگزور هاشداپ  ریزو و  درکیم و  يرپس  ناشیا  لاوحا  دّقفت  روما و  حالصا  يرورپ و  ّتیعر  ماقم  رد  ار  دوخ  راگزور  و  ( 1  ) دوب تمیالم 

. دندینارذگیم نینچ  ار 
لاوحا میدرگب و  رهـش  رد  میوش و  راوس  بکرم  رب  ایب  تفگ : ریزو  هب  هاشداپ  دندوب ، هتفر  ورف  باوخ  هب  مدرم  هکنآ  زا  دـعب  اهبـش  زا  یبش 

رد دـندش و  راوس  دوخ  ياهبکرم  رب  بوخ و  رایـسب  تفگ : ریزو  مینک . هدـهاشم  تسا  هدـیراب  ورف  مایا  نیا  رد  هک  ییاهناراب  راثآ  مدرم و 
هلبزم نآ  هشوگ  زا  هک  دـید  ار  يروـن  هاـشداپ  دوـب ، ییارـس  طاـیح  هیبـش  هک  دندیـسر  ياهلبزم  هب  هار  ياـنثا  رد  دنتـشگیم  رهـش  یحاوـن 
یبقن هب  ات  دـنتفر  دـندش و  هدایپ  تسا ، ربخ  هچ  مینیبب  اـت  میور  کـیدزن  میوش و  هداـیپ  تسا  یناتـساد  اـجنیا  تفگ : ریزو  هب  و  تفاـتیم ،

وا هب  دوـشن  هّجوـتم  هک  ياهنوـگ  هب  دوـب و  اـجنآ  رد  نیکاـسم  زا  ینیکـسم  تفاـتیم ، ینـشور  اـجنآ  زا  دوـب و  يراـغ  هیبـش  هک  دندیـسر 
دوخ يارب  ییاکتم  اههلابز  زا  دوب و  هدیـشوپ  دندنکفایم  هلبزم  رد  هک  هنهک  رایـسب  ياههماج  هک  دوب  ياهفایق  دب  شیورد  درم  دنتـسیرگن ،

تخاونیم و تشاد و  تسد  رد  يروبنط  زاـس و  دوب و  بارـش  زا  رپ  نیلافـس و  یقیربا  وا  يور  شیپ  رد  دوـب و  هدز  هیکت  نآ  رب  هتخاـس و 
سابل یگنهک  یبیکرت و  دب  رد  هک  شنز 
ج2،ص:462  ، نیدلا لامک  همجرت 

شیارب نز  نآ  تخاونیم  زاس  هاـگ  ره  دـشیم و  وا  یقاـس  دـیبلطیم  بارـش  هاـگ  ره  و  ( 1  ) دوب هداتـسیا  شربارب  رد  دوب  شدوـخ  دـننام 
ود ره  دیمانیم و  ءاسّنلا  ةدّیـس  ار  دوخ  نز  شیورد  نآ  تفگیم و  ّتیحت  ناهاشداپ  دننام  هب  ار  وا  دیـشونیم  بارـش  نوچ  دیـصقریم و 

هاشداپ و تسا . رـصاق  نآ  نایب  زا  نابز  هک  دـندوب  برط  هدـنخ و  رورـس و  رد  ياهزادـنا  هب  دندوتـسیم و  لامج  نسح و  هب  ار  رگید  کی 
بّجعت هلبزم  نآ  رد  اهنآ  يداش  تّذـل و  زا  هدرک و  هراظن  کین  هنایفخم  ار  ود  نآ  لاوحا  دنتـساخرب و  دوخ  ياـهاپ  يور  رب  هتـسهآ  ریزو 

. دنتشگزاب دندرک و 
رد درم  نز و  نیا  هب  هک  دشاب  هدیسر  يداش  رورـس و  تّذل و  هزادنا  نیا  رمع  مامت  رد  وت  نم و  هب  هک  مرادن  نامگ  تفگ : ریزو  هب  هاشداپ 

هاشداپ يا  تفگ : درمش و  تمینغ  ار  تصرف  درمش و  تمینغ  ار  نآ  ریزو  دشاب . اهنآ  بش  ره  همانرب  نیا  هک  مرادنپیم  دیـسر و  بش  نیا 
ار یمئاد  توکلم  هک  یتعامج  نآ  رظن  رد  میراد  يویند  ياهتّذل  نیا  هب  هک  يرورس  تجهب و  وت و  یهاشداپ  ام و  يایند  نیا  هک  مسرتیم 

نکاسم یپ  رد  هک  یناسک  دزن  مینکیم و  شماکحتـسا  انب و  رد  یعـس  هک  ام  ياهخاک  دـشاب و  رفن  ود  نیا  هلبزم و  نیا  دـننام  دنـسانشیم 
نسح و تراضن و  یگزیکاپ و  هک  یناسک  نآ  دزن  ام  ياهندب  دشاب و  ام  نامشچ  رد  راغ  نیا  دننام  دنترخآ  باوث  یتخب و  کین 

ج2،ص:463  ، نیدلا لامک  همجرت 
يداش تّذل و  زا  ناتخب  کین  نآ  بّجعت  دشاب و  ام  نامشچ  رد  تشز  بیکرتدب  ود  نیا  ندب  دننام  ( 1  ) دناهدرک كاردا  ار  يونعم  لامج 

. دنراد هک  یشوخان  لاح  هب  صخش  ود  نیا  تّذل  زا  دشاب  ام  بّجعت  دننام  يویند  ياهشیع  هب  ام 
؟ دنتـسه یناسک  هچ  نانآ  تفگ : هاشداپ  يرآ . تفگ : ریزو  یـسانشیم ؟ دنـشاب  فوصوم  تافـص  نیدب  هک  ار  یعمج  ایآ  تفگ : هاشداپ 

ترخآ کلم  تفگ : هاشداپ  دـندش  نآ  راتـساوخ  دنتخانـش و  نآ  تاّذـل  ترخآ و  یهاشداپ  کلم و  هک  یناـسک  نارادـنید ، تفگ : ریزو 
درادـن و دوـجو  نآ  زا  سپ  يرقف  هک  تسا  ییاـنغ  تسین و  یتخـس  هنوـگ  چـیه  نآ  زا  سپ  هـک  تـسا  ییاـهتمعن  تـفگ : ریزو  تـسیچ ؟

نآ سپ  رد  یمـشخ  هک  تسا  ییاضر  درادـن و  یپ  رد  یـضرم  چـیه  هک  تسا  یتّحـص  تسین و  نآ  يارو  رد  یهودـنا  هک  تسا  يرورس 
اقب يارـس  نآ  تسا ، لاوزیب  یهاشداپ  درادن و  لابند  هب  گرم  هک  تسا  یتایح  دوشیمن و  لّدبم  سرت  هب  هک  تسا  ینما  دوب و  دـهاوخن 

ضرم و درد و  تواقــش و  يریپ و  يراـمیب و  نآ  ناـنکاس  زا  دــنوادخ  تـسین و  نآ  رد  لاوـحا  ّریغت  عاـطقنا و  هـک  تـسا  یتاــیح  راد  و 
. تسا ترخآ  رابخا  فاصوا و  اهنیا  هاشداپ  يا  يرآ  تسا . هتشاد  رب  رد  ار  گرم  یگنشت و  یگنسرگ و 

ج2،ص:464  ، نیدلا لامک  همجرت 
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زا ار  نآ  هک  سک  ره  يارب  هناخ  نآ  يرآ  تفگ : ریزو  یـسانشیم ؟ یهار  یباب و  هناخ  نآ  هب  ندـش  لخاد  يارب  اـیآ  تفگ : هاـشداپ  ( 1)
نینچ هب  نیا  زا  شیپ  ارم  ارچ  تفگ : هاشداپ  تفای . دهاوخ  قیفوت  هّتبلا  دـیآرد  نآ  هب  شهاگرد  زا  سک  ره  تساّیهم و  دـنک  بلط  شهار 

هاشداپ مدرکیم . رذـح  امـش  یهاشداپ  تبیه  تلـالج و  زا  تفگ : ریزو  يدرکن ؟ ناـیب  میارب  ار  نآ  فاـصوا  يدـشن و  نومنهر  ياهناـخ 
شالت دیاب  نکیل  میئامن و  مورحم  نآ  زا  ار  دوخ  هدرک و  عیاض  ار  نآ  تسین  راوازس  دوش ، عقاو  ینکیم  فصو  هک  يرما  نیا  رگا  تفگ :

: تفگ ریزو  میبای . تسد  نآ  حیحص  رابخا  هب  ات  مینک 
: تفگ هاشداپ  ددرگ  تدایز  امـش  نیقی  ات  منک  وگزاب  رّرکم  ار  نآ  منک و  تموادـم  ترخآ  فاصوا  ناـیب  رد  ییاـمرف  تصخر  امـش  رگا 
تسا و یبـیجع  رما  نآ  هک  مشاـب  لوغـشم  يرگید  راـک  هب  هک  يراذـگن  یـشاب و  راـک  نیا  رد  زور  بـش و  هـک  مـنکیم  رما  ار  وـت  هـکلب 

. دوب يراگتسر  تاجن و  هار  ریزو  هاشداپ و  نآ  هار  دوب و  لفاغ  يروما  نینچ  زا  دیابن  درک و  یتسس  نآ  رد  ناوتیمن 
ماهدرک هشیدنا  نینچ  دوخ  اب  موش و  لصاو  نآ  هب  ات  دـش  مهاوخن  لوغـشم  يرگید  رما  چـیه  هب  تاجن  هار  هشیدـنا  زا  نم  تفگ : هدازهاش 

. مزیرگب وت  اب  يورب  تقو  ره  هنابش  هک 
ج2،ص:465  ، نیدلا لامک  همجرت 

هک یلاح  رد  يزاس  هشیپ  ربص  نم  تبحاصم  تقافر و  رب  یناوتیم  هنوگچ  ییایب و  نم  اب  هک  يراد  نآ  تقاـط  اـجک  وت  تفگ : رهولب  ( 1)
مهارف رکف  رد  حبـص  ماگنه  ماهتخودنین و  ياهرقن  الط و  موش و  راوس  نآ  رب  هک  تسین  یبکرم  مریگ و  مارآ  نآ  رد  هک  تسین  ياهناخ  ارم 

ینان هدرگ  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  منامیمن و  یکدنا  زجب  اهرهش  رد  مرادن ، یسابل  هماج  هنهک  نیا  زا  ریغ  هب  متسین و  بش  ياذغ  نتخاس 
. مربیمن

تبحاصم رگا  هتبلا  تفگ : رهولب  دنک . تمارک  زین  نم  هب  تسا  هداد  يربص  ییاناوت و  نینچ  وت  هب  هک  سک  نآ  مراودـیما  تفگ : هدازهاش 
. درک رایتخا  ار  ریقف  يدرم  يداماد  هک  یشاب  يرگناوت  نآ  دننام  هک  دوب  یهاوخ  نآ  هتسیاش  ینک  رایتخا  ارم 

تشاد ییابیز  دنمتورث و  يومع  رتخد  هک  دوب  يدنمتورث  ناوج  هک  دناهدرک  تیاور  تفگ : رهولب  تسیچ ؟ نآ  ناتـساد  تفگ : فساذوب 
هکنآ ات  درکیم  یفخم  ردپ  زا  ار  دوخ  تهارک  دوبن و  قفاوم  ناوج  نآ  اّما  دنک ، رارقرب  ود  نآ  نیب  ییوشانز  دنویپ  تساوخیم  شردـپ  و 

زا ياهناـخ  رد  رب  تشادرب و  رد  ياهـنهک  ساـبل  هـک  دـید  ار  يرتـخد  هار  رد  دـش ، رگید  دـالب  هّجوـتم  درک و  رارف  دوـخ  رهـش  زا  یناـهنپ 
يریقف درمریپ  رتخد  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  رتـخد  يا  تفگ : وا  هب  دـش  يو  قشاـع  دـمآ و  شـشوخ  وا  زا  دوب . هداتـسیا  ناریقف  ياـههناخ 

ناوج تسا ، هناخ  نیا  رد  هک  متسه 
ج2،ص:466  ، نیدلا لامک  همجرت 

ینادنمتورث و نادـنزرف  زا  وت  تفگ : درمریپ  يروآیم ؟ رد  نم  جاودزا  هب  ار  ترتخد  ایآ  ( 1 : ) تفگ وا  هب  دناوخارف و  ار  درمریپ  دنمتورث 
ییابیز دنمتورث  رتخد  دنتـساوخیم  هک  یلاح  رد  تسا  هدمآ  مشوخ  وت  رتخد  زا  تفگ : ناوج  نآ  درک . یهاوخن  جاودزا  ارقف  نادـنزرف  اب 

ریخ و نم  زا  هک  روآرد  نـم  جاودزا  هـب  ار  ترتـخد  ماهـتخیرگ ، اـهنآ  تـسد  زا  دـمآیمن و  مشوـخ  وا  زا  دـنروآرد و  نـم  جاودزا  هـب  ار 
. هَّللا ءاش  نا  درک  یهاوخ  هدهاشم  ییوکین 

هک مرادـن  نامگ  نآ  رب  هوالع  يربب و  ام  نایم  زا  ار  وا  میرادـن  تسود  اـم  هک  یلاـح  رد  مهدـب  وت  هب  ار  دوخ  رتخد  هنوگچ  تفگ : درمریپ 
. مینامیم ناتلزنم  نیمه  رد  امش  اب  ام  تفگ : ناوج  يربب ؟ نانآ  دزن  هب  ار  رتخد  نیا  هک  دنشاب  یضار  مه  وت  هداوناخ 

زا هنهک  هماج  دـنچ  درک و  نینچ  ناوج  نآ  شوپب . اـم  روخ  رد  هماـج  نکفیب و  ار  دوخ  رویز  بیز و  ییوگیم  تسار  رگا  تفگ : درمریپ 
ار وا  لقع  ات  درک  زاب  ار  وگتفگ  باـب  درک و  شـسرپ  ناوج  لاوحا  زا  درمریپ  تسـشنب ، ناـشیا  اـب  درک و  رب  رد  تفرگ و  اـهنآ  ياـههماج 
هب يدـیزگرب و  ار  ام  نوچ  تفگ : ناوج  هب  هاگنآ  تسا ، هدادـن  ماجنا  یگناوید  يور  زا  ار  راک  نآ  تسا و  لقاع  وا  هک  تسناد  دجنـسب و 

رد هاگان  هب  ناوج  نآ  درب ، ار  وا  ایب و  نم  اب  زیخرب و  يدیدنسپ  ار  ام  یشیورد  يدش و  یضار  ام 
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ج2،ص:467  ، نیدلا لامک  همجرت 
ار ییاهارـس  نانچ  دوخ  رمع  رـسارس  رد  و  ( 1  ) دوب ییابیز  تیاغ  تعـسو و  تیاـهن  رد  هک  دـید  ار  ییاهنکـسم  اـههناخ و  لزنم  نآ  تشپ 

: تفگ داد و  وا  هب  ار  دوخ  نیازخ  مامت  دیلک  دوب و  اهنآ  رد  تسا  جاتحم  نآ  هب  یمدآ  هچنآ  هک  دید  ار  ینیازخ  دوب و  هدیدن 
كرت ببـس  هب  یتـسه و  وکین  یناوـج  هک  نک  یهاوـخ  هچ  ره  تسوـت  اـب  اـهنآ  راـیتخا  دراد و  وـت  هب  قـّلعت  نکاـسم  نیازخ و  نیا  عـیمج 

. دیسر یهاوخ  اهشهاوخ  مامت  هب  شهاوخ 
وت هک  دیامنیم  نینچ  درک و  دامتعا  وا  رب  ات  دومزآ  ار  ناوج  نآ  لقع  درمریپ  نآ  مشاب ، ناوج  نآ  لثم  زین  نم  مراودـیما  تفگ : فساذوب 
رد دوب  نم  تسد  رد  رما  نیا  رگا  تفگ : میکح  تسا ؟ هدش  رهاظ  هچ  وت  رب  نم  لقع  باب  رد  امرفب  یتسه . نم  لقع  ندومزآ  ماقم  رد  زین 

رّرقم تقیرط  ناماما  تیاده و  نایاوشیپ  هک  یتّنس  نآ  زا  هک  تسا  مزال  نم  رب  اّما  مدرکیم ، افتکا  لّوا  هملاکم  نامه  هب  وت  لقع  ندومزآ 
یتعدب منک  ناشیا  ّتنـس  تفلاخم  رگا  هک  مسرتیم  نم  موش و  لیان  تساههنیـس  رد  هک  یملع  قیفوت و  تیاغ  هب  ات  منک  يوریپ  دناهتخاس 

تربع اهنآ  زا  نک و  رّکفت  نانخس  نیا  هراب  رد  میآیم . وت  هناخ  رد  هب  بش  ره  یلو  موشیم  ادج  وت  زا  بشما  نم  مشاب . هدرک  ثادحا  ار 
تقیقح رایسب  ّینأت  رّکفت و  لّمأت و  زا  دعب  هکنآ  ات  نکم  باتش  قیدصت  رد  شاب و  راوتـسا  یهد ، رارق  كالم  ار  دوخ  مهف  هک  دیاب  ریگ و 

وت رب 
ج2،ص:468  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد يرادـنپیم  هک  یلئاسم  رد  دـهد و  قوس  لطاب  هب  قح  زا  ار  وت  اهیروک  اهههبـش و  اهاوه و  ادابم  هک  شاـب  رذـح  رب  و  ( 1  ) ددرگ رهاظ 
هب بش  نآ  رد  و  زاس ، هاگآ  ارم  يدرک  نتفر  نوریب  مزع  هاگ  ره  راذگ و  نایم  رد  نم  اب  هاگنآ  نک  هشیدنا  دشاب  هتـشاد  دوجو  ههبـش  اهنآ 

. دومن افتکا  رادقم  نیمه 
تـساوخرد يدـنوادخ  زا  دوب : نیا  وا  ياهاعد  هلمج  زا  تسـشن و  تفگ و  اعد  ار  وا  درک و  مالـس  دـمآ  هدازهاش  دزن  هب  رگید  راب  میکح 

چیه دوب و  دـهاوخ  ءایـشا  همه  زا  دـعب  تسا و  رخآ  تسا و  هدوبن  وا  زا  شیپ  زیچ  چـیه  هدوب و  ءایـشا  همه  زا  لبق  تسا و  لّوا  هک  منکیم 
تسا ياهناگی  تسین ، تیاهن  ار  وا  تمظع  هک  تسا  يراوگرزب  میظع و  درادن ، هار  وا  رد  انف  زگره  تسا و  یقاب  دنامیمن ، یقاب  وا  اب  زیچ 

شنیرفآ رد  هک  تسا  ياهدـنروآدیدپ  درادـن و  دوجو  وا  يارب  ییاـتمه  هک  تسا  يرهاـق  تسین و  هارمه  وا  اـب  يدـنوادخ  رد  يدـحا  هک 
سک چیه  تسا و  یهاشداپ  درادـن ، يدـننام  هک  تسا  يدمـص  درادـن ، يّدـض  هک  تسا  ییاناوت  تسا و  هتخاسن  دوخ  کیرـش  ار  یـسک 

تلالـض يروـک  زا  ار  وـت  هک  تسوا  اـهنت  دـهد و  رارق  ناراـکزیهرپ  ربـهر  تیادـه و  ياوـشیپ  لداـع و  هاـشداپ  ار  وـت  اـت  تسین  وا  هارمه 
تشهب زا  شناربمایپ  نابز  رب  هچنآ  هب  ار  ام  ار و  وت  هکنآ  ات  دزاسیم ، ناهارمگ  نمشد  نادنمدرخ و  رادتسود  دهاز و  ایند  رد  دناهریم و 

ام تبغر  هک  دناسرب ، هدومرف  هدعو  ناوضر  و 
ج2،ص:469  ، نیدلا لامک  همجرت 

عضاخ و وا  تعاط  رد  ام  ياهندرگ  زاب و  يو  تمارک  يوس  هب  اـم  ناگدـید  ناـهن و  وا  زا  اـم  فوخ  و  ( 1  ) راکـشآ یلاعت  يادخ  يوس  هب 
. درک دهاوخ  تشگزاب  وا  هب  ام  روما  عیمج 

دـش و بّجعتم  میکح  نآ  ییاناد  تمکح و  لامک و  زا  تشگ و  نوزفا  ریخ  روما  رد  شتبغر  تفرگ و  رارق  اعد  نیا  ریثأت  تحت  هدازهاـش 
: تفگ دمآ و  دوخ  هب  هدازهاش  لاس ، هدزاود  تفگ : وا  تسا ؟ هتشذگ  لاس  دنچ  ترمع  زا  میکح  يا  دیسرپ :

. منیبیم یگلاس  تصش  تلوهک و  نس  رد  ار  وت  نم  تسا و  لفط  هلاس  هدزاود  دنزرف 
درادن دوجو  یتایح  تسا و  تایح  زا  ترابع  رمع  يدرک و  لاؤس  نم  رمع  زا  وت  اّما  درذگیم  لاس  تصش  متدالو  زا  يرآ  تفگ : میکح 

زا شیپ  درذـگیم و  لاس  هدزاود  لاح  ات  ماهدـش  فوصوم  تالاح  نیا  هب  هک  ینامز  نآ  زا  ایند و  زا  يرود  نآ و  هب  لمع  نید و  رد  رگم 
دروخیم و هک  ار  یـسک  هنوگچ  تفگ : هدازهاـش  منکیمن . باـسح  دوخ  رمع  زا  ار  نآ  مدوب و  ناـگدرم  هرمز  رد  تلاـهج  ببـس  هب  نآ 
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کیرـش رقف  تایح و  فعـض  یگنگ و  يرک و  يروک و  رد  ناگدرم  اب  اریز  تفگ : میکح  یناوخیم ؟ هدرم  دنکیم  تکرح  دـشونیم و 
. دوب دهاوخ  کیرش  مه  مان  رد  مرج  تسا ال  کیرش  ناگدرم  اب  تافص  رد  نوچ  تسا و 

ج2،ص:470  ، نیدلا لامک  همجرت 
گرم مه  ار  گرم  هک  تسین  راوازـس  يروـخیمن ، هطبغ  نآ  هب  ینادیمن و  تاـیح  ار  يرهاـظ  تاـیح  نیا  وـت  رگا  تفگ : هدازهاـش  ( 1)

ياهکلهم نینچ  هب  ار  دوـخ  مدوـمنیم  داـمتعا  یناگدـنز  نیا  هب  رگا  هدازهاـش  يا  تـفگ : مـیکح  یـشاب . هتـشاد  تـهارک  نآ  زا  ینادـب و 
نم يرآ  تساهنآ ، عمق  علق و  ددـص  رد  دراد و  رایـسب  مشخ  نید  لها  رب  تردـپ  منادیم  هکنآ  دوجو  اب  میاـیب  وت  دزن  هب  هک  مدـنکفایمن 

هتـشاد تایح  نیا  رد  تبغر  هنوگچ  مرادن و  تهارک  گرم  زا  مروآیمن و  باسح  هب  تایح  زین  ار  تایح  نیا  منادیمن و  گرم  ار  گرم 
يا تسا . هتـشک  دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  سفن  هک  یـسک  دزیرگیم  گرم  زا  هنوگچ  تسا و  هدرک  يویند  ياهتّذل  كرت  هک  یـسک  دـشاب 

هب دـناهدیرخ  دوخ  رب  تدابع  جـنر  دـناهداد و  هداد  هب  اضر  دـناهدرک و  دوخ  لام  لها و  زا  ایند  كرت  نارادـنید  هک  ینیبیمن  ایآ  هدازهاش 
شیاسآ هک  یسک  دیآ و  وا  راک  هچ  هب  تایح  نیا  ددرگن  عّتمتم  تایح  ياهتّذل  زا  هک  یـسک  سپ  دنیاسآیمن ؟ گرم  هب  زج  هک  ياهنوگ 

؟ دزیرگب نآ  زا  ارچ  دشابن  گرم  زا  زج  يو 
تـسا نآ  رد  نم  رورـس  هکلب  تفگ : میکح  دسر ؟ ارف  تگرم  ادرف  هک  يرادیم  تسود  ایآ  میکح ، يا  ییوگیم  تسار  تفگ : هدازهاش 

دزن کی  ره  يازج  هک  تسناد  دیمهف و  ار  دب  کین و  هک  یسک  اریز  ادرف ، هن  دسر  ارف  مگرم  بشما  نیمه  هک 
ج2،ص:471  ، نیدلا لامک  همجرت 

يادخ دوجو  هب  هک  یسک  دروآیم و  اج  هب  شباوث  هطـساو  هب  ار  یکین  دنکیم و  كرت  شباقع  رطاخ  هب  ار  يدب  ( 1  ) تسا یلاعت  يادخ 
راودـیما گرم  زا  سپ  شیاسآ  هب  هکنآ  لیلد  هب  درادیم  تسود  ار  گرم  هّتبلا  دـنک  قیدـصت  ار  وا  ياههدـعو  دـشاب و  هتـشاد  نیقی  اتکی 

یلاـعت ّقح  تیـصعم  بکترم  دوـش و  هتفیرف  اـیند  ياهتوهـش  هب  اداـبم  هک  دـسرتیم  اریز  دراد  تهارک  نآ  زا  دـهاوخیمن و  ار  اـیند  تسا 
نینچ تفگ : هدازهاـش  ددرگ . زئاـف  یبـقع  تداعـس  هب  دوـش و  نمیا  اـیند  هنتف  ّرـش  زا  اـت  درادیم  تسود  ار  گرم  یـصخش  نـینچ  ددرگ .

نیا مدرم  لـثم  دراد . دوـجو  يراگتـسر  تاـجن و  نآ  رد  اریز  دـنکفا  تکـاله  هب  ار  نتـشیوخ  دوـخ  تسد  اـب  هک  تسا  هدـنبیز  یـصخش 
. امرف نایب  دنزرویم  مامتها  دوخ  ياهتب  تدابع  رد  هک  ار  راگزور 

يور رب  هک  دید  ار  یکـشجنگ  يزور  دومنیم . رفاو  یعـس  دیـشوکیم و  غاب  نآ  ینادابآ  رد  تشاد و  یغاب  هک  دوب  يدرم  تفگ : میکح 
دصق نوچ  دومن و  راکش  ار  کشجنگ  نآ  درک و  بصن  ياهلت  دمآ و  مشخ  هب  دروخیم . ار  نآ  هویم  هتـسشن و  وا  غاب  ناتخرد  زا  یتخرد 

نم نتـشک  رب  تفگ : غاب  بحاص  هب  هدنرپ  نآ  دروآرد و  نخـس  هب  ار  کشجنگ  نآ  دوخ  هلماک  تردـق  هب  یلاعت  ّقح  درک  ار  نآ  نتـشک 
زا دنک و  ریس  یگنسرگ  زا  ار  وت  هک  تسین  تشوگ  ردق  نآ  نم  رد  یلو  ياهدرک  تّمه 

ج2،ص:472  ، نیدلا لامک  همجرت 
کـشجنگ يراک ؟ هچ  تفگ : درم  نآ  دـشاب ؟ رتهب  نم  نتـشک  زا  هک  منک  تیادـه  يراک  هب  ار  وت  يراد  تسود  اـیآ  ( 1 . ) دناهرب فعض 

نینچ تفگ : درم  دوب . دـهاوخ  رتهب  تیارب  لام  لها و  زا  ینک  ظفح  ار  اـهنآ  رگا  هک  مزومآیم  وت  هب  هملک  هس  نم  نک و  اـهر  ارم  تفگ :
رما روخم و  هودـنا  ياهداد  تسد  زا  هک  هچنآ  رب  نک : ظفح  میوگیم  وت  هب  هچنآ  تفگ : کشجنگ  وگزاـب ، ار  تاـملک  نآ  درک ، مهاوخ 

درک و زاورپ  کشجنگ  درک ، اهر  ار  نآ  دیـسر  نایاپ  هب  تاملک  نیا  نوچ  هاوخم ، دیـسر  یناوتن  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  نکم و  رواب  ار  لاحم 
هچ تفگ : درم  ياهداد ، تسد  زا  ار  ییاهبنارگ  زیچ  هچ  نم  نداد  تسد  زا  اب  هک  یتسنادیم  شاک  يا  تفگ : تسـشن و  یتخرد  هخاش  رب 

دوب زاغ  مخت  هزادـنا  هب  هک  يدروآیم  نوریب  يدـیپس  ّرد  نم  نادهنیچ  زا  یتشکیم  ارم  رگا  تفگ : کشجنگ  ماهداد ؟ تسد  زا  ار  يزیچ 
: تفگ تخاس و  ناهن  نآ  نتخاس  اهر  زا  ار  دوخ  ینامیشپ  دینش  نخس  نیا  نوچ  درم  نآ  درکیم ، زاینیب  رمع  مامت  رد  ار  وت  و 

کشجنگ تخاس . مهاوخ  اّیهم  تیارب  ییوکین  هاگیاج  دوب و  یهاوخ  زیزع  نم  دزن  مرب ، دوخ  لزنم  هب  ار  وت  ات  ایب  وگم ، نخـس  هتـشذگ  زا 
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وتب هک  یتاملک  نآ  زا  هک  نادب  تشک و  یهاوخ  ارم  یبای  تسد  نم  رب  نوچ  هک  منادیم  نم  لهاج  درم  يا  تفگ :
ج2،ص:473  ، نیدلا لامک  همجرت 

دیسر یناوتن  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  نکم و  رواب  ار  لاحم  رما  روخم و  هودنا  ياهداد  تسد  زا  هک  هچنآ  رب  متفگن  ایآ  ( 1 ، ) يدشن عفتنم  متفگ 
یناوتن نآ  هب  هک  ار  يزیچ  ینکیمن و  تساوخرد  ارم  تشگزاـب  یتـسین و  نیگهودـنا  ياهداد  تسد  زا  هک  هچنآ  رب  نوـنکا  اـیآ  هاوـخم ؟

نم ندب  عیمج  هک  یلاح  رد  تسا  زاغ  مخت  هزادنا  هب  هک  تسه  يدـیپس  ّرد  نم  نادهنیچ  رد  هک  يدرکن  رواب  وت  ایآ  یتسین ؟ بلاط  دیـسر 
؟ ینکیم رواب  ار  یلاحم  روما  نینچ  ایآ  تسین ! مخت  نآ  هزادنا  هب 

ار اهنآ  دزد  ادابم  هکنآ  سرت  زا  دـنرادنپیم و  دوخ  قلاخ  ار  اهنآ  دـناهتخاس و  ییاـهتب  دوخ  تسد  هب  دـنانینچ ، زین  راـگزور  نیا  مدرم  و 
دـننکیم و اـهتب  جرخ  ار  دوـخ  بساـکم  لاوـما و  دـننکیم و  اـهنآ  تظفاـحم  اـهتب  دـننکیم  ناـمگ  دنلوغـشم و  اـهنآ  تظفاـحم  هب  دربـب 
، دناهدرک رواب  تسا  لاحم  هک  ار  يرما  دیآیمن و  تسد  هب  هک  دنتسه  يزیچ  يوجتـسج  رد  زین  اهنآ  سپ  دنناشیا . قزار  اهنآ  دنرادنپیم 

. دیدرگ دنهاوخ  التبم  دش  راچد  غاب  بحاص  هک  یهودنا  هب  و 
زا يریخ  دیما  ماهدوبن و  اهنآ  تدابع  هب  لیامتم  زگره  ماهدوب و  فراع  اهتب  نیا  لاح  رب  هراومه  زین  نم  ییوگیم ، تسار  تفگ : هدازهاش 

. ياهدیدنسپ دوخ  يارب  یناوخیم و  نآ  يوس  هب  ارم  هک  هد  ربخ  يزیچ  نآ  زا  ارم  لاح  ماهتشادن  اهنآ 
ج2،ص:474  ، نیدلا لامک  همجرت 

يروما هب  ندرک  لمع  رگید  یلاعت و  ّقح  تخانـش  یکی  تسا : زیچ  ود  رب  مناوخیم  ارف  نآ  هب  ار  وت  هک  ینید  نآ  رادـم  تفگ : رهولب  ( 1)
. تسوا يدونشخ  بجوم  هک 

؟ دنسانشیم هنوگچ  ار  یلاعت  ّقح  تفگ : هدازهاش 
وا تاذ  زج  تسا و  هدوب  راگدرورپ  اتکی و  هراومه  درادـن و  یکیرـش  هک  ییاتکی  دـنوادخ  ییاسانـش  هب  مناوخیم  ارف  ار  وت  تفگ : میکح 

اهنت تسا و  عونـصم  وا  ياوس  ام  تسا و  عناص  وا  اهنت  تسا و  ثداح  تسوا  ریغ  هچ  ره  تسا و  میدق  وا  اهنت  هکنیا  دـنیوا و  قولخم  همه 
وا دنالیلذ و  وا  ياوس  ام  تسا و  زیزع  وا  اهنت  دنتـسه و  یناف  نارگید  تسا و  یقاب  وا  اهنت  دنوشیم و  ریبدـت  نارگید  دـنکیم و  ریبدـت  وا 

، دزاسیمن زجاع  ار  وا  يزیچ  ددرگیمن و  گنتلد  بولغم و  دوشیمن و  ناوتان  دماشآیمن و  دروخیمن و  دنکیمن و  تلفغ  دباوخیمن و 
ثداوح دوب و  دهاوخ  هتـسویپ  هدوب و  هشیمه  تسا  هدروآ  دیدپ  مدـع  زا  ار  ایـشا  وا  دوشیمن و  وا  عنام  رحب  ّرب و  اوه و  نیمز و  نامـسآ و 
یناکم چیه  دیآیمن و  رد  رگید  یلاح  هب  یلاح  زا  دزاسیمن و  لّدبم  ار  وا  راگزور  دنکیمن و  نوگرگد  ار  وا  لاوحا  درادن و  ریثأت  وا  رد 

ره رب  تسین و  ناهن  يو  زا  يزیچ  چـیه  تسین و  رگید  یناکم  زا  رتکیدزن  یناکم  هب  درادـن و  دوجو  وا  ّصاخ  یناکم  تسین و  یلاخ  وا  زا 
يزیچ هک  تسا  ییاناوت  تساناد ، يزیچ 
ج2،ص:475  ، نیدلا لامک  همجرت 

هدرک اّیهم  یباوث  دوخ  ناعیطم  يارب  وا  هکنیا  یـسانشب و  تلادع  تمحر و  تفأر و  تافـص  اب  ار  وا  دیاب  و  ( 1  ) تسین نوریب  وا  تردق  زا 
ثعاب هچنآ  زا  دشاب و  وا  يدونشخ  تهج  رد  دنوادخ و  يارب  وت  رادرک  هک  دیاب  تسا و  هدید  كرادت  یباذع  دوخ  نایصاع  يارب  تسا و 

. ییامن بانتجا  ددرگیم  يو  بضغ  مشخ و 
: تفگ میکح  دوشیم ؟ اتکی  قلاخ  ياضر  بجوم  لامعا  مادک  تفگ : هدازهاش 

دوخ ریغ  زا  دـننک و  نآ  وت  اب  يراد  تسود  هک  ینک  نآ  دوخ  ریغ  اب  هکنیا  تسوا و  ینامرفان  كرت  تعاـط و  رد  وا  ياـضر  هدازهاـش  يا 
نالوسر ایبنا و  راثآ  زا  هکنیا  تسا و  هتفهن  وا  ياضر  لدـع  رد  تسا و  لدـع  نیا  هک  دـنرادزاب  وت  زا  يراد  تسود  هک  ار  هچنآ  يرادزاـب 

. ینکن زواجت  ناشیا  ّتنس  هقیرط  زا  ینک و  يوریپ  یهلا 
. نادرگ ربخاب  نآ  لاوحا  زا  ارم  وگب و  نخس  ایند  كرت  دهز و  باب  رد  هرابرگد  میکح ، يا  تفگ : هدازهاش 
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رد یگمه  دـنابئاصم و  اهالب و  جامآ  ایند  لها  هک  مدـید  تسا و  لاوحا  ّبلقت  لاوز و  ّریغت و  رد  ایند  هک  مدـید  نوچ  نم  تفگ : میکح 
نآ يداش  یپ  رد  رقف و  شیرگناوت  لابند  هب  يریپ و  شیناوج  زا  سپ  يرامیب و  ایند  تّحـص  زا  سپ  هک  مدـید  دنتـسه و  انف  گرم و  ورگ 

تّدش و نآ  شیاسآ  لابند  هب  ّتلذ و  شتّزع  زا  سپ  هودنا و 
ج2،ص:476  ، نیدلا لامک  همجرت 

باترپ و هدامآ  اضق  ياهریت  نیمک و  رد  اهگرم  هاتوک و  اهرمع  هک  مدید  و  ( 1  ) تسا تامم  نآ  تایح  سپ  زا  فوخ و  نآ  ّتینما  یپ  رد 
تسا ریذپ  لاوز  عطقنم و  ایند  هک  متسناد  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  دننک ، دوخ  زا  الب  عفد  دنناوتیمن  دنایتسس و  فعـض و  تیاهن  رد  اهندب 

اب ار  نآ  ّرـس  شناسآ و  اب  ار  نآ  تخـس  مدرب و  شنطاب  هب  یپ  ایند  رهاظ  زا  متـسناد و  مدیدن  هک  ار  هچنآ  لاوحا  مدـید  ایند  رد  هچنآ  زا  و 
مدش انیب  نآ  ياهبیع  هب  هک  ینامز  مدرک و  زیهرپ  نآ  زا  متسناد  ار  ایند  تقیقح  نوچ  متخانش و  شتادراو  اب  ار  نآ  تارداص  شراکـشآ و 

. متخیرگ نآ  زا 
رب مدرم  هک  تسا  یهافر  شیع و  تحار و  يداش و  تمعن و  یهاشداپ و  رد  هک  ینیبیم  اـیند  رد  ار  يدرم  هک  لاـح  نآ  رد  هدازهاـش ! يا 

یتـحار و تجهب و  رورـس و  جوا  رد  هاـگان  تـسا ، یتمالـس  ینارماـک و  تنطلـس و  یناـمداش  یناوـج و  يداـش  رد  دـنربیم و  کـشر  وا 
هب ار  شتمعن  هودـنا و  هب  ار  شیداش  ّتلذ و  هب  ار  شتّزع  دزاـسیم ، لـیاز  ار  قوف  فاـصوا  همه  اـیند  ددرگیم و  رب  وا  زا  اـیند  یتقوشوخ 

ار شتعفر  يریپ و  هب  ار  شیناوج  یگنت و  هب  ار  شایخارف  رقف و  هب  ار  شیزاینیب  تمقن و 
ج2،ص:477  ، نیدلا لامک  همجرت 

سکیب اهنت و  نآ  رد  هک  دنکیم  ییامنهار  كانتشحو  گنت و  ياهرفح  هب  ار  وا  و  ( 1  ) دنادرگیم لّدبم  گرم  هب  ار  شتایح  یتسپ و  هب 
زا دـنراذگیم و  ورف  ار  وا  شناردارب  دـننکیم و  تقرافم  وا  زا  زین  شناتـسود  دوشیم و  ادـج  شناتـسود  زا  هک  یلاح  رد  تسا  بیرغ  و 
يو سپ  زا  وا  لام  لها و  یهاشداپ و  کلم و  تّزع و  دننکیمن و  یتّرضم  عفد  يو  زا  هتفیرف و  ار  وا  شناتـسود  دننکیمن و  یتیامح  يو 

هاج و ار  وا  هدـیدرگن و  يراج  اهنابز  رب  شمان  هدوبن و  ایند  رد  زگره  اـیوگ  هک  دوشیم  شومارف  اـههرطاخ  زا  ناـنچ  دوریم و  تراـغ  هب 
نیا رب  ّفا  بلطم ، نآ  زا  يراقع  کـلم و  هدـم و  رارق  دوخ  يارـس  ار  ییاـیند  نینچ  هدازهاـش ! يا  تسا . هدوبن  نیمز  رد  ياهرهب  یتلزنم و 

. رادیاپان يارس  نیا  رب  وفت  راّدغ و  يایند 
تـسد یلاح  هدازهاش  رب  هاگنآ  دـشاب ، نینچ  نآ  لاوحا  هک  نانچ  دـنروخیم  ار  نآ  بیرف  هک  یناسک  رب  داب و  نآ  رب  ّفا  تفگ : هدازهاش 

. تسوت تاملک  رد  نم  دنمدرد  هنیس  يافش  هک  وگب  نخس  مه  زاب  میکح ! يا  تفگ : داد و 
دوشیم و عقاو  ّتیدج  اب  يدوز و  هب  ایند  زا  تلحر  دننکیم و  ّیط  ار  نآ  تعرـس  اب  زور  بش و  تسا و  هاتوک  یمدآ  رمع  تفگ : میکح 
هک يراک  ره  دوشیم و  هدنکارپ  هدروآ  مهارف  هک  هچ  ره  دچوکیم و  هتـسب  راب  هک  یـسک  دسریم و  ارف  گرم  دشاب  زارد  دـنچ  ره  رمع 

ناریو هتخاس  هک  هچ  ره  دنامیم و  مامتان  هدرک  ایند  رد 
ج2،ص:478  ، نیدلا لامک  همجرت 

وا لابو  ایند  ياهمّعنت  ددرگیم و  لّدـبم  ّتلذ  هب  شفرـش  هدیـسوپ و  شنت  داب و  رب  شبـسح  شومارف و  شداـی  مگ و  شماـن  ( 1  ) دوشیم
التبم يراوـخ  هب  شنادـنزرف  دـسریم و  نارگید  هب  ثاریم  هب  وا  یهاـشداپ  ددرگیم و  وا  يراـکنایز  ثعاـب  يوـیند  ياهبـسک  دوـشیم و 

شلاوما سردـنم و  شراثآ  هانپیب و  شهانپ  دوشیم و  هتـسکش  شیاـهنامیپ  دـنروآیم و  رد  فّرـصت  هب  نارگید  ار  شناـنز  دـنوشیم و 
هیکت شتلود  ریرـس  رب  هداهن و  رـس  رب  يرگید  ار  شتنطلـس  جات  ددرگیم ، داـب  رب  شکلم  داـش و  شنمـشد  هدـیچرب و  شطاـسب  مسقنم و 

یکیرات تبرغ و  ییاهنت و  رد  دننکفایم ، شربق  لادوگ  رد  دنربیم و  نوریب  دوخ  هناخ  زا  رای  نواعمیب و  راوخ و  هنهرب و  ار  وا  دنزیم و 
زا دیاین و  رد  هب  تشحو  نآ  زا  زگره  دنراذگیم و  اهنت  ار  وا  شناتـسود  دوشیم و  ادـج  دوخ  ناشیوخ  زا  ّتلذ  یگراچیب و  تشحو و  و 

. دیاساین تبرغ  نآ 
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بیدأت ار  مدرم  مومع  هک  یـشیدنا  رود  لداع و  ماما  دننام  دـنک  تیبرت  ار  دوخ  هک  تسا  مزال  دـنمدرخ  درم  ره  رب  هک  نادـب  هدازهاش ! يا 
، درادیم زاب  دنکفایم  یهابت  هب  ار  اهنآ  هچنآ  زا  دهدیم و  نامرف  تساهنآ  تحلـصم  هچنآ  هب  دروآیم و  حالـص  هب  ار  ّتیعر  دـنکیم و 

يوه و قالخا و  رظن  زا  ار  دوخ  هک  تسا  مزال  دنمدرخ  درم  رب  نینچمه  دیامنیم ، مارکا  ار  ناعیطم  دنکیم و  رفیک  ار  نایصاع  هاگنآ 
ج2،ص:479  ، نیدلا لامک  همجرت 

شسفن يارب  دیاب  دراد و  رانکرب  اهنایز  زا  دیآ و  شوخان  ار  شـسفن  هچرگ  دراداو  حلاصم  تیاعر  هب  ار  شیوخ  و  ( 1  ) دنک بیدأت  سوه 
. دنادرگ مومغم  ار  وا  درک  يدب  نوچ  دزاس و  داش  ار  وا  دنک  یکین  هک  هاگنآ  دنک ، رّرقم  باقع  باوث و 

دراد زاب  نآ  تسردان  زا  ار  شـسفن  دنیزگرب و  ار  نآ  تسرد  درگنب و  دیآیم  شیپ  وا  يارب  هک  ییاهراک  رد  هک  تسا  مزال  دنمدرخ  رب  و 
لقع هطساو  هب  تسا . هدرک  تّمذم  ار  نانیبدوخ  هدوتـس و  ار  نادنمدرخ  یلاعت  يادخ  هک  ددرگن  نیبدوخ  ات  دلابن  دوخ  يأر  شناد و  هب  و 

یلقع و تاکاردا  دنمدرخ  دزن  و  دـنوشیم ، كاله  سوفن  لهج  هطـساو  هب  تفای و  تسد  تاریخ  همه  هب  ناوتیم  یلاعت  يادـخ  نذا  اب  و 
راوازـس دنمدرخ  رب  تسا و  تاروما  نیرتدـمتعم  نیرتّقثوم و  زا  یناسفن  تاوهـش  اهيوه و  كرت  رد  یمدآ  تادوهـشم  یلمع و  براجت 

، دروآ ياج  هب  دیاب  تسا  رودقم  رّـسیم و  ریخ  لامعا  زا  هچنآ  هکلب  دنک ، كرت  درامـش و  ریقح  دـشاب  كدـنا  ول  ار و  ریخ  راک  هک  تسین 
زا دـیامرف و  ظفح  ار  وا  یلاعت  ّقح  دـنک و  ّربدـت  نآ  رد  هک  یـسک  رگم  دـنیبیمن  ار  نآ  هک  تسا  ناطیـش  یناهنپ  ياهحالـس  زا  یکی  نیا 

نیدب تسا  لقع  راکنا  اهنآ  زا  یکی  ( 2 : ) تسا حالس  ود  ناطیش  هدنشک  ياهحالس  هلمج 
ج2،ص:480  ، نیدلا لامک  همجرت 

نیا زا  شـضرغ  ددرگیمن و  دیاع  وت  هب  یتعفنم  ییاناد  زا  يرادن و  یتریـصب  لقع و  وت  هک  دـنکیم  هسوسو  لقاع  درم  لد  رد  هک  بیترت 
رد ییایند  یهـالم  نوچمه  ار  ملع  ریغ  هب  ندـش  لوغـشم  دـنک و  نوریب  وا  رطاـخ  زا  ار  ییوجشناد  شناد و  ّتبحم  هک  تسا  نآ  هسوسو 
دیآ بلاغ  يو  رب  دروخن و  بیرف  رگا  دوشیم و  بولغم  دـیامن  يو  يوریپ  دروخ و  ار  يو  بیرف  هار  نیا  زا  یمدآ  رگا  و  دـیارایب . وا  رظن 

ياهراک دشاب  انیب  راک  نادب  دنک و  ریخ  لامعا  زا  یلمع  ماجنا  هدارا  یمدآ  نوچ  هک  بیترت  نیدب  دوشیم  لّسوتم  رگید  حالـس  هب  ناطیش 
نآ هک  یتیاغ  هب  ات  دیامن  رجزنم  نیگمغ و  دنادیمن  هک  يزیچ  هطـساو  هب  ار  وا  ات  تسین  انیب  اهنادـب  هک  دـنکیم  هضرع  يو  رب  ار  يرگید 

یناوتیمن یتسین و  اناوت  رما  نیا  ماجنا  رب  وت  هک  ینیبیمن  ایآ  دیوگیم : دنکیم و  ههبـش  نآ  رد  دهدیم و  رارق  يو  ضوغبم  ار  ریخ  لمع 
كاـخ هب  ار  نادرم  زا  يرایـسب  حالـس  نیا  اـب  و  يربیم ؟ هدوهیب  جـنر  ینکفایم و  تمحز  هب  ار  دوـخ  ارچ  سپ  یناـسرب  ماـجنا  هب  ار  نآ 

. تسا هتخاس  مورحم  تالامک  لیصحت  زا  هدنکفا و 
ار ناطیـش  بیرف  ياهتـسناد  هچنآ  رد  شابم و  لفاغ  ینادیمن  هک  یمولع  باستکا  زا  شاـب و  رذـح  رب  نیطایـش  ّرـش  زا  هدازهاـش ! يا  سپ 

رب تلالض  هوجو  گنراگنر و  ياههلیح  هب  ناطیش  هک  یتسه  ياهناخ  رد  وت  هک  نک  لمع  نادب  روخم و 
ج2،ص:481  ، نیدلا لامک  همجرت 

تسا هدرک  اهر  نادان  ار  ناشیا  تسا و  هتخیوآ  ناشیاهلد  اهلقع و  اهشوگ و  رب  اههدرپ  ار  یـضعب  و  ( 1  ) تسا هدش  یلوتسم  هناخ  نآ  لها 
رد ناشیا  زا  یـضعب  تسا : یفلتخم  ياههقیرط  بهاذم و  ار  قیالخ  هّماع  و  دـننکیمن . شـسرپ  دوخ  تالوهجم  زا  تاناویح  دـننام  اهنآ  و 
هب ّقح  سابل  رد  ار  دوخ  لطاب  یهارمگ و  دـناهدرک و  لالح  دوخ  رب  ار  مدرم  لام  نوخ و  هک  یتیاغ  هب  ات  دـنراد  رفاو  یعـس  دوخ  تلالض 

، دنراد زاب  ناشّقح  نید  زا  دنیارایب و  لقعلا  فیعض  یعمج  رظن  رد  ار  دوخ  تلالض  دننک و  هبتشم  اهنآ  رب  ار  مدرم  نید  ات  دنیامنیم  مدرم 
یسک ار  اهنآ  ددع  دنوشیمن و  هتسخ  هاگ  چیه  هار  نیا  رد  دنشوکیم و  مدرم  یهارمگ  تکاله و  رد  هتسویپ  شنایرکشل  ناطیـش و  سپ 

میهاوخیم ادـخ  زا  درک ، ناوتیمن  ناشیا  دـئاکم  عفد  ّقح  نید  تعباتم  رد  ندز  گنچ  یهلا و  نوع  قیفوت و  اب  زج  دـنادیمن و  ادـخ  زج 
رّـسیم وا  هطـساو  هب  زج  ياهّوق  لوح و  چـیه  دـیامرف و  تیاـنع  ترـصن  دوخ  نانمـشد  رب  ار  اـم  دـهد و  قـیفوت  ار  اـم  دوـخ  تعاـط  رد  هک 

. دوشیمن
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تسین و یندید  یلاعت  يادـخ  تفگ : میکح  منیبیم . ار  وا  ایوگ  هک  نک  فصو  نانچ  نم  رب  ار  یلاعت  يادـخ  میکح ! يا  تفگ : هدازهاش 
هک ار  هچنآ  رگم  دنرادن  وا  مولع  هب  هطاحا  ناگدنب  دنسریمن و  وا  حدم  هنک  هب  اهنابز  وا و  فصو  هنک  هب  لوقع 

ج2،ص:482  ، نیدلا لامک  همجرت 
وا هک  دـننکیمن  كاردا  ماهوا  ار  راـگدرورپ  تمظع  دـناهدرک و  ناـیب  وا  هّیلاـمک  تافـص  زا  ناـنآ  و  ( 1  ) هدرک يراج  ناربماـیپ  ناـبز  رب 
هک ار  هچنآ  دوخ  مولع  زا  ناربمایپ  طسوت  هب  سپ  دـنک ، كاردا  ار  وا  دـناوتب  مهو  لقع و  هک  تسا  نآ  زا  رتفیطل  رتراوگرزب و  رتعیفر و 

هچنآ ندرک  مودعم  مدع و  متک  زا  ءایـشا  داجیا  اب  تسا و  هدومرف  ییامنهار  دوخ  تخانـش  رب  هدینادرگ و  رهاظ  نامدرم  رب  تسا  هتـساوخ 
. تسا هدرک  تلالد  دوخ  ّتیبوبر  تخانش  هب  هدومرف  داجیا 

: تفگ میکح  دراد ؟ دوجو  یتّجح  هچ  راگدرورپ  دوجو  رب  تفگ : هدازهاش 
نیمز و نامـسآ و  دشاب ، هتخاس  ار  نآ  یـسک  هک  دـنکیم  مکح  لقع  دـشاب ، ناهن  وت  ناگدـید  زا  نآ  عناص  هک  ینیبب  ار  یعونـصم  نوچ 
زا رترهاظ  رتيوق و  یتّجح  ایآ  دـنکیم ، مکح  وا  دوجو  هب  لقع  یلو  ینیبیمن  ار  نآ  عناص  هچرگ  تسا  نینچ  زین  تساهنآ  نیب  رد  هچنآ 

؟ دراد دوجو  نیا 
ای دـسریم و  مدرم  هب  تاهورکم  جایتحا و  رقف و  اهدرد و  اـهیرامیب و  هک  تسا  یهلا  ردـق  اـضق و  هب  اـیآ  نک  هاـگآ  ارم  تفگ : هدازهاـش 

؟ تسین یهلا  ردق  اضق و  هب  هکنآ 
؟ هن ای  تسا  یهلا  ردـق  اضق و  هب  مدرم  ناهانگ  دـب و  ياهراک  ایآ  نک  هاگآ  ارم  تفگ : تسا . یهلا  ردـق  اضق و  هب  همه  اهنیا  تفگ : رهولب 

يارب میظع و  یباوث  دوخ  ناعیطم  يارب  نکیل  تساّربم و  ناشیا  دب  ياهراک  زا  دنوادخ  تفگ :
ج2،ص:483  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا هدرک  رّرقم  تخس  یباذع  شیوخ  نایصاع 
نیرتتخبـشوخ نیرتتخبدـب و  نیرتقمحا و  نیرتکریز و  نیرتملاظ و  تسا و  مدرم  نیرتلداع  یـسک  هچ  هد  ربخ  ارم  تفگ : هدازهاش  ( 1)

؟ دنتسه یناسک  هچ  مدرم 
تـسا یـسک  مدرم  نیرتملاظ  و  ددـنب . راک  هب  مدرم  هراب  رد  دوخ  بناج  زا  يرتشیب  فاصنا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتلداع  تفگ : میکح 

يارب ار  مزال  یگدامآ  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتکریز  و  درامـش . متـس  روج و  ار  نالداع  لدع  درادـنپ و  لدـع  ار  دوخ  روج  ملظ و  هک 
و دـشاب . اـطخ  یماـمت  هب  شلاـمعا  دـنک و  اـیند  فورـصم  ار  دوـخ  تّمه  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتـقمحا  و  دـنک . مهارف  دوـخ  ترخآ 

راگدرورپ بضغ  مشخ و  شلامعا  متخ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتتخبدب  و  دشاب . ریخ  هب  تبقاع  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتتخبـشوخ 
. دشاب هتشاد  لابند  هب  ار 

هب ار  دنوادخ  ددرگ  يو  تکاله  بجوم  دننک  ار  لمع  نامه  وا  اب  رگا  هک  دـیامن  لمع  يوحن  هب  مدرم  اب  هک  یـسک  تفگ : میکح  سپس 
بجوم دننک  ار  لمع  نامه  وا  اب  رگا  هک  دیامن  لمع  ياهنوگ  هب  مدرم  اب  یـسک  رگا  تسا و  هدرک  مهارف  ار  يو  ییاضران  هدروآ و  مشخ 

هک راهنیز  تفگ : سپس  تسا . هدرک  بانتجا  يو  بضغ  زا  هدرک و  ار  یهلا  ياضر  لیـصحت  تسا و  دنوادخ  عیطم  وا  ددرگ ، يو  حالص 
يرامشم کین  ار  دب  راک  هک  راهنیز  و  دنشاب ، راک  نآ  هدننکنارجاف  هچ  رگا  يرامشم  دب  ار  کین  راک 

ج2،ص:484  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دنشاب راک  نآ  هدننک  ناکین  هک  دنچ  ره 

؟ دنتسه یناسک  هچ  تواقش  تداعس و  هب  مدرم  نیرتراوازس  هک  هد  ربخ  ارم  تفگ : هدازهاش  ( 1)
هب مدرم  نیرتراوازـس  و  دزرو ، بانتجا  یـصاعم  زا  دـشاب و  راگدرورپ  عیطم  هک  تسا  یـسک  تداعـس  هب  مدرم  نیرتراوازـس  تفگ : رهولب 

. دـهد حـیجرت  ینامحر  ياضر  رب  ار  یناسفن  تاوهـش  دـیامن و  كرت  ار  يو  تعاطا  دـنک و  راگدرورپ  ینامرفان  هک  تسا  یـسک  تواقش 
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زا دشاب و  رتخس  ار  قح  نید  رد  دنک و  یهلا  هدومرف  تعباتم  رتشیب  هک  یسک  نآ  تفگ : تسا ؟ رترادربنامرف  ار  دنوادخ  یسک  هچ  دیسرپ :
. دشاب رترود  دب  لامعا 

تائّیس تسا و  وکین  نخس  حلاص و  لمع  ّتین و  قدص  زا  ترابع  تانسح  تفگ : میکح  تسا ؟ مادک  تائّیس  تانـسح و  تفگ : هدازهاش 
دب نخـس  تفگ : تّمه ، دـصق و  رد  يورهنایم  تفگ : تسیچ ؟ ّتین  قدـص  تفگ : تسا . دـب  نخـس  لمع و  ءوس  ّتین و  ءوس  زا  تراـبع 

: تفگ تسیچ ؟ لمع  ءوس  تفگ : غورد ، تفگ : تسیچ ؟
؟ تسیچ تّمه  دصق و  رد  يورهنایم  هک  هد  ربخ  ارم  تفگ : یلاعت ، يادخ  تیصعم 

ج2،ص:485  ، نیدلا لامک  همجرت 
. تسا يورخا  لابو  یهلا و  بضغ  بجوم  هک  يروما  كرت  ایند و  عاطقنا  لاوز و  نتشاد  دای  رد  تفگ : ( 1)

لخب دیـسرپ : يوـقت ، تفگ : تسیچ ؟ مرک  دیـسرپ : دـنوادخ ، ياـضر  هار  رد  لاـم  ياـطعا  تفگ : میکح  تسیچ ؟ اخـس  تفگ : هدازهاـش 
؟ تسیچ صرح  دیسرپ : شیوخ ، ّلحم  ریغ  زا  نآ  نتفرگ  شلها و  زا  قوقح  ندرک  عنم  تفگ  تسیچ ؟

: تفگ تسیچ ؟ قدص  دیسرپ  تسا ، يورخا  تبوقع  زین  نآ  هرمث  تسا و  يداسف  نآ  رد  هک  يروما  هب  نتخادنا  رظن  ایند و  هب  لیم  تفگ :
ماوداـب و روما  ندرک  كرت  نداد و  اـیند  هب  لد  تفگ : تسیچ ؟ تقاـمح  دیـسرپ : ییوگن ، غورد  دوخ  هب  یهدـن و  بیرف  ار  دوـخ  هک  نآ 

ریخأت هب  ار  دوخ  نید  روما  دـشاب و  ناداش  یناسفن  ياوه  هب  دـیوگب و  غورد  شدوخ  هب  ناسنا  هکنآ  تفگ : تسیچ ؟ غورد  دیـسرپ  یقاـب ،
هظحالم رتشیب  ار  روما  بقاوع  دشاب و  رتلماک  شلقع  هکنآ  تفگ : دنرتلماک ؟ یگتسیاش  حالص و  رد  مدرم  زا  کی  مادک  دیـسرپ : دزادنیب ،

لقاع یتفگ  هک  نانمـشد  نآ  تسیچ و  تبقاع  نیا  هک  هد  ربخ  ارم  تفگ : دنک . يرود  رتشیب  اهنآ  زا  دسانـشب و  رتهب  ار  شنانمـشد  دـنک و 
: تفگ دنتسه ؟ یناسک  هچ  دنکیم  رذح  اهنآ  زا  دسانشیم و  ار  اهنآ 

هچ نانمشد  نآ  دیسرپ : تسایند ، زا  ترابع  انف  تسا و  ترخآ  زا  ترابع  تبقاع 
ج2،ص:486  ، نیدلا لامک  همجرت 

. لطاب هار  رد  تجاجل  ایر و  توهش و  ّتیمح و  دسح و  بضغ و  صرح و  تفگ : ( 1 ( ؟ دنتسه یناسک 
يدونشخ صرح  رد  تفگ : میکح  تسا ؟ رتراوازـس  نآ  زا  زارتحا  رتيوق و  يدرمـشرب  هک  ینانمـشد  نیا  زا  کی  مادک  دیـسرپ : هدازهاش 

نیرتدب دسح  و  ددرگیم ، رایسب  ینمشد  بجوم  تسا و  كدنا  رکش  بلاغ و  روج  بضغ  رد  ددرگیم و  بضغ  تّدش  بجوم  تسین و 
توادـع و ندـش  ینالوط  ببـس  هنیک  و  دوشیم ، عینـش  ناهانگ  میظع و  تجاجل  ثعاب  ّتیمح  تسا و  رادـنپ  نیرتدـب  ّتین و  يارب  لمع 

تموصخ رد  ار  یمدآ  تجاجل  و  تسا ، رتغورد  رتموتکم و  رتدـیدش و  يرکم  ره  زا  ایر  و  تسا ، توطـس  رهق و  تّدـش  تمحر و  یمک 
. ددرگیم راذتعا  عطق  بجوم  دنکیم و  زجاع  دوز 

: تفگ تسا ؟ رتغیلب  ناسنا  كاله  رد  ناطیش  ياهرکم  زا  کی  مادک  دیسرپ :
یلاعت قح  دیسرپ : درادیم . زاب  روما  بقاوع  ندید  زا  ار  ناسنا  تاوهش  باکترا  ماگنه  هکنیا  باقع و  باوث و  دب و  کین و  ندرک  هبتشم 

لقع و ملع و  تفگ : دوش ؟ هریچ  هحیبق  لاـمعا  همیمذ و  تافـص  نیا  رب  دـناوتب  نآ  هطـساو  هب  هک  تسا  هدومرف  تمارک  مدآ  هب  ياهّوق  هچ 
دیما اهشهاوخ و  رب  ندرک  ربص  ود و  نآ  هب  ندومن  لمع 

ج2،ص:487  ، نیدلا لامک  همجرت 
هیناف روما  هکنآ  رب  ندرک  تظفاحم  لاـجآ و  یکیدزن  اـیند و  ياـنف  ندرک  داـی  رایـسب  و  ( 1  ) هدومرف نایب  نید  رد  هک  ییاـهباوث  هب  نتـشاد 

نتـشادزاب دـننادیم و  نادـنمدرخ  هچنآ  رب  ندرک  تظفاحم  اهنآ و  بقاوع  يارب  هتـشذگ  روما  زا  نتفرگ  تربع  ددرگن و  هیقاب  روما  ضقان 
دهد رارق  دوخ  دودحم  شیع  هزادنا  هب  ار  شیاهوزرآ  ناسنا  هکنیا  وکین و  قلخ  هنـسح و  تاداع  هب  نآ  نتـشاداو  هئّیـس و  تاداع  زا  سفن 

دـیادش و نآ  رد  هک  هچنآ  نتخانـش  و  تسا ، یهلا  ياـضق  تمزـالم  فاـفک و  هب  ياـضر  هناروبـص و  لـمع  تعاـنق و  زا  تراـبع  نآ  هک 
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لدـشوخ دوشیم  توف  یمدآ  زا  اـیند  رد  هک  ییاـهزیچ  رب  دوخ  نداد  یّلـست  دراد و  دوجو  باـستکا  طارفا  رد  هک  هچنآ  تساـهیتخس و 
دـشر هار  ندیزگرب  و  تسا ، نآ  هب  یمدآ  تشگزاب  هک  يروما  هب  ندش  انیب  درادن و  یمامت  هک  يروما  زا  نتـشادرب  تسد  اهنآ و  رب  ندوب 
لمع يوقت و  دودح  قوقح و  تخانش  دراد و  رفیک  دب  راک  شاداپ و  کین  راک  هکنآ  رب  نتـشاد  نانیمطا  و  یهارمگ ، هار  نتـشاذگ  ورف  و 

روذـعم دـسر  ییالب  وا  هب  رگا  ات  یگداتـسیا  مزح و  نتخاـس  هشیپ  تاوهـش و  باـکترا  يوه و  يوریپ  زا  يراددوخ  تحیـصن و  رب  ندرک 
. دوشن تمالم  دشاب و 

عضاوت و تفگ : تسا ؟ رتزیزع  رتیمارگ و  وخ  قلخ و  مادک  دیسرپ : هدازهاش 
ج2،ص:488  ، نیدلا لامک  همجرت 

شور مادـک  هک  هد  ربخ  ارم  تفگ : یتسود . اـفو و  تفگ : تسا ؟ رتوکین  تداـبع  مادـک  دیـسرپ : ( 1 ( ؟ ینید ناردارب  اـب  نتفگ  نخـس  مرن 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هراـب  رد  هک  نآ  تفگ : تسا ؟ لـضفا  رکذ  مادـک  دیـسرپ : ناـحلاص . نتـشاد  تسود  تفگ : تسا ؟ لـضفا 

: تفگ هدازهاش  ناهانگ . تفگ : تسا ؟ رتتخس  نمشد  مادک  دیسرپ : دشاب ،
مادـک بادآ  زا  هک  هد  ربخ  ارم  تفگ : تشیعم ، رد  فافک  هب  ندوب  یـضار  تفگ : تسا ؟ لـضفا  اهتلیـضف  زا  کـی  مادـک  هک  هد  ربخ  ارم 
يزیچ هچ  دیـسرپ : تخـس ، رـس  لد  شکرـس و  هاشداپ  تفگ : تسا ؟ رتراکافج  يزیچ  هچ  دیـسرپ : ینید ، بادآ  تفگ : تسا ؟ رتهب  کی 
نتسج تفگ : دراد ؟ يرتدیلپ  تبقاع  راک  مادک  دیسرپ : دوشیمن . رپ  ایند  ندید  زا  هک  صیرح  مشچ  تفگ : تسا : يرترود  تیاغ  ياراد 

لد تفگ : دوشیم ؟ ور  ریز و  ددرگیم و  رب  رتدوز  هک  تسیچ  نآ  دیـسرپ : تسا ، دـنوادخ  بضغ  بجوم  هک  يراـک  رد  مدرم  تیاـضر 
. دننکیم راک  ایند  يارب  هک  یناهاشداپ 

ره زا  رتدوز  هک  تسا  زیچ  هچ  دیـسرپ : نتـسکش ، ار  نآ  نتـسب و  نامیپ  ادـخ  اب  تفگ : تسا ؟ رتتشز  قسف  مادـک  هک  هد  ربخ  ارم  تفگ :
: دیسرپ وگغورد ، نابز  تفگ : تسا ؟ نیرتراکتنایخ  يزیچ  هچ  دیسرپ : قساف ، یتسود  تفگ : دوشیم ؟ عطق  زیچ 

نیرتهیبش دیسرپ : زاب ، گنرین  راکایر  ّرش  تفگ : تسا ؟ نیرتناهنپ  هک  تسیچ  نآ 
ج2،ص:489  ، نیدلا لامک  همجرت 

یلاعت يادـخ  هب  هک  سک  نآ  تفگ : تسا ؟ یـسک  هچ  مدرم  نیرتیـضار  دیـسرپ : ناـشیرپ ، ياـهباوخ  تفگ : ( 1 ( ؟ تسیچ اـیند  هب  روما 
؟ تسا رتشیب  رورـس  بجوم  يزیچ  هچ  ایند  رد  دیـسرپ : دزرون ، تلفغ  تّدم  عاطقنا  گرم و  ادخ و  رکذ  زا  دـشاب و  رتاوقتاب  رتنیبشوخ و 

نز دنزرف و  تفگ : تسا ؟ رتمزالم  درد  مادک  ایند  رد  دیسرپ : دشاب ، يو  روای  ترخآ  لیـصحت  رد  هک  راگزاس  نز  بدااب و  دنزرف  تفگ :
سونأم ایند و  رد  دوخ  هرهب  هب  یمدآ  ندوب  یـضار  تفگ : دراد ؟ يرتشیب  یتحار  شیاـسآ  مادـک  دیـسرپ : تسین ، اـهنآ  زا  يزیرگ  هک  دـب 

. ناحلاص اب  ندوب 
ّقح هکنآ  زا  دـعب  مسرپـب  وت  زا  ار  دوخ  لاؤس  نیرتـمهم  مهاوخیم  هک  نک  عمج  ار  تساوـح  میکح  يا  تفگ : میکح  هب  هدازهاـش  سپس 

. مدوب دیماان  اهنآ  زا  هکنآ  زا  دعب  درک  نم  يزور  ار  نید  مدوب و  لهاج  نادب  هک  يروما  رب  دینادرگ  انیب  ارم  یلاعت 
ار دوخ  رمع  هدیـسر و  یهاشداپ  هب  ّتیلوفط  رد  هک  یـسک  لاح  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : هدازهاش  سرپب . یهاوخیم  هچ  ره  زا  تفگ : میکح 

يریپ هب  هکنآ  ات  هتفای  شرورپ  اهنآ  اب  هدش و  داتعم  اهنآ  هب  هدرک و  هیذغت  ایند  تاّذل  زا  هدینارذگ و  یتسرپتب  هب 
ج2،ص:490  ، نیدلا لامک  همجرت 

هیویند تاوهـش  نیا  تیاهن  هب  ندیـسر  يارب  هدوبن و  رانکرب  ینارتوهـش  زا  یلاـعت و  يادـخ  هب  یناداـن  شور  نیا  زا  یتعاـس  و  ( 1  ) هدیسر
رّوصت تیاده  هار  ار  نامه  هک  ییاج  هب  ات  هدـش  روسج  نآ  ماجنا  رب  هداد و  حـیجرت  يراک  ره  رب  هتخاس و  دوخ  هشیپ  ار  نآ  هدوب و  هدامآ 

. تسا هدرک  شناوریپ  لطاب و  بهذم  نآ  هتفیش  هتفیرف و  هتخاس و  راتفرگ  رتشیب  ار  وا  راگزور  تشذگ  هدرک و 
بلق و تواسق  هطساو  هب  درامـش و  راوخ  هدرک و  شومارف  ار  نآ  دزرو و  تلاهج  شترخآ  رما  هب  تبـسن  هک  هتـشاداو  ار  يو  شتریـصب  و 
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دناقح نید  وریپ  وا و  نید  فلاخم  هک  یتعامج  اب  ددرگ  هدایز  شتوادع  زور  هب  زور  دنک و  يراگنا  لهس  نآ  رد  يأر  ءوس  ّتین و  ثبخ 
ار فاصوا  نیا  اب  یسک  نینچ  ایآ  دنتسه ، جرف  هار  هب  مشچ  هدرک و  ناهن  ار  دوخ  دننکیمن و  راهظا  ار  قح  يو  ینمـشد  ملظ و  سرت  زا  و 

رهاظ نآ  تلیـضف  هک  يرما  بناج  هب  دبای و  تاجن  هحیبق  لامعا  نآ  زا  دنک و  كرت  ار  لطاب  بهذم  نآ  رمع  رخآ  رد  هک  تسه  نآ  دیما 
دوش هدیزرمآ  شاهتشذگ  ناهانگ  هک  دسرب  ياهبترم  هب  دیآرد و  قح  نید  هب  دنک و  لیم  تسا  رایـسب  نآ  ياههرهب  حضاو و  نآ  تّجح  و 

. دشاب هتشاد  يورخا  ياهباوث  دیما  و 
نایب هب  ار  وت  زیچ  هچ  متسناد  متخانش و  ار  فاصوا  نیا  بحاص  تفگ : میکح 

ج2،ص:491  ، نیدلا لامک  همجرت 
. تسا هدناوخارف  هلأسم  نیا 

. تسا هدومرف  تمارک  وت  هب  دنوادخ  هک  یمهف  ملع و  هجرد  نآ  اب  تسین  دیعب  وت  زا  تسارف  تفایرد و  نیا  تفگ : هدازهاش  ( 1)
تـسا یمامتها  يراد و  وا  هب  هک  تسا  یتیانع  هدـناوخارف  نآ  نایب  هب  ار  وت  هک  هچنآ  تسا و  هاشداپ  فاـصوا  نیا  بحاـص  تفگ : میکح 

وا لاثما  يارب  هک  ییاهباذـع  هب  ترخآ  رد  ادابم  هک  یـسرتیم  يراد و  تقفـش  ردـپ  رب  هک  اریز  يرادیم ، لومعم  وا  ياهراک  هراب  رد  هک 
یعـس و تیاهن  ردپ  تیادـه  رد  هک  مرادـنپیم  ینک و  ادا  ردـپ  هراب  رد  ار  یهلا  قوقح  هک  تسا  نآ  وت  ّتین  دوش و  بّذـعم  هدومرف  رّرقم 

توکلم رد  یلاعت  ّقح  هک  يدبا  تحار  تمالـس و  هب  یـشخب و  ییاهر  یمئاد  ياهباذع  میظع و  ياهلوه  زا  ار  وا  يروآ و  ياج  هب  مامتها 
. یناسرب هدومرف  رّرقم  ناعیطم  يارب  تاوامس 

داقتعا مردـپ  رما  رد  هچنآ  سپ  يدومرف ، نایب  دوب  نم  رطاخ  رد  هچنآ  يدرکن و  رازگورف  ار  یفرح  نم  تاّیونم  ناـیب  رد  تفگ : هدازهاـش 
درادن و ياهدیاف  چیه  وا  ینامیشپ  هک  یتقو  نآ  رد  دوش  راتفرگ  تمادن  ترـسح و  هب  دسر و  ارف  گرم  ار  وا  مسرتیم  هک  نک  نایب  يراد 

ار هدقع  نیا  نادرگ و  نیقی  بحاص  رما  نیا  رد  ارم 
ج2،ص:492  ، نیدلا لامک  همجرت 

. منادیمن ار  شاهراچ  منیگمغ و  رایسب  هک  اشگب  نم  هرطاخ  زا 
فـطل و زا  دـیماان  ار  سک  چـیه  مینادیمن و  رود  شراـگدرورپ  تمحر  زا  ار  یقوـلخم  چـیه  هک  تسا  نآ  اـم  داـقتعا  تفگ : میکح  ( 1)
تمحر و هب  ام  يارب  ار  دوخ  یلاعت  ّقح  اریز  دـشاب  هارمگ  یغاط و  شکرـس و  هک  دـنچ  ره  تسا  هدـنز  هک  ماداـم  مینکیمن  ّقح  ناـسحا 
هب ار  نایصاع  عیمج  میاهدروآ و  نامیا  وا  هب  فاصوا  نیا  اب  میاهتخانش و  ار  وا  تافص  نیا  هب  ام  تسا و  هدومرف  فصو  تقفش  ینابرهم و 

. هَّللا ءاش  نا  میتسه  وا  تیاده  هب  راودیما  ور  نیا  زا  تسا ، هداد  نامرف  هبوت  رافغتسا و 
دوب و ّربدم  نابرهم و  میالم و  رایسب  دوب و  هدش  رشتنم  قافآ  رد  وا  شناد  تیص  هک  دوب  یهاشداپ  نیشیپ  ياهنامز  رد  هک  دناهدرک  تیاور 
رد نوچ  درک و  یهاشداپ  یکین  تیاـهن  اـب  یتّدـم  ناـشیا  ناـیم  رد  دـنک و  يراـج  حالـص  لدـع و  شتّما  ناـیم  رد  هک  تشادیم  تسود 

دوب و دهاوخ  رـسپ  وا  دـنزرف  هک  دـنتفگیم  نانهاک  نامّجنم و  دوب و  رادراب  يو  نانز  زا  یکی  دـندرک و  ناغفا  هلان و  وا  رب  ایاعر  تشذـگ 
دش ّدلوتم  يرسپ  نامّجنم  لوق  قفاوم  دندرکیم و  هرادا  ار  تکلمم  روما  قباس  هاشداپ  يارزو  دندرکن و  هاشداپ  دوخ  رب  ار  یسک  مه  اهنآ 

ات دندینارذگ  راگزور  شون  شیع و  بعل و  وهل و  رورس و  نشج و  هب  رسپ  نآ  ّدلوت  زا  سپ  لاس  کی  ات  تکلمم  لها  و 
ج2،ص:493  ، نیدلا لامک  همجرت 

راوازـس هدومرف و  تمارک  امـش  هب  یلاعت  ّقح  هک  دوب  ياهّیطع  دنزرف  نیا  ( 1 : ) دنتفگ مدرم  هب  اهنآ  نّوینّابر  نادنمـشناد و  زا  یعمج  هکنآ 
دیدرک و تمعن  نارفک  وا  رکـش  ياج  هب  امـش  تسا ، تمعن  نیا  یطعم  هک  دیدرکیم  يرازگرکـش  ار  یلاعت  ّقح  تمعن  نیا  ربارب  رد  دوب 

. دیشاب رازگرکش  ار  وا  سپ  تسا  هدرک  اطعا  ناطیش  ار  دنزرف  نیا  هک  تسا  نآ  امش  داقتعا  رگا  دیتخاس ، یضار  دوخ  زا  ار  ناطیش 
دینادیم امـش  رگا  دنتفگ : نادنمـشناد  تسا . هتـشاد  ینازرا  ار  تمعن  نیا  ام  رب  وا  مینادیم و  ادخ  بناج  زا  ار  هّیطع  نیا  ام  دـنتفگ : مدرم 
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يا دنتفگ : مدرم  دـینکیم ؟ دونـشخ  ار  وا  ریغ  دـیروآیم و  مشخ  هب  ار  وا  ارچ  سپ  تسا ، هدومرف  تمارک  امـش  هب  ار  تمعن  نیا  ادـخ  هک 
: دنتفگ نادنمـشناد  مینکیم . لمع  امـش  هدومرف  هب  میتفریذپ و  ار  امـش  تحیـصن  دیئامرفب  درک  دیاب  هچنآ  لاحلا  نادنمـشناد  يا  امکح و 
ار دوخ  راگدرورپ  يدونشخ  تادابع  تاعاط و  هب  دیهن و  يرانک  هب  ار  بعل  وهل و  اهزاس و  تارکسم و  دینک و  ناطیش  تعباتم  كرت  دیاب 

مدرم دزرمایب . ار  امش  ناهانگ  یلاعت  ّقح  ات  دیروآ  ياج  هب  دنوادخ  رکش  دیدرک  وا  تعاطا  ناطیش و  رکـش  هچنآ  ربارب  دنچ  دینک و  بلط 
. درادن دیدومرف  امش  هچنآ  عیمج  لّمحت  بات  ام  ياهندب  دنتفگ :

امش رب  یّقح  چیه  هک  ار  یسک  دیدرک  تعاطا  هنوگچ  نانادان ! يا  دنتفگ : نادنمشناد 
ج2،ص:494  ، نیدلا لامک  همجرت 

دوبن راوازـس  هک  ییاهراک  ماجنا  رب  هک  دوب  هنوگچ  و  دراد ؟ امـش  رب  یمزال  بجاو و  ّقح  هک  ار  یـسک  دـینکیم  تیـصعم  و  ( 1  ) تشادن
؟ دینکیم یناوتان  فعض و  راهظا  راوازس  وکین و  لامعا  ماجنا  رد  اّما  دیدوب  اناوت 

يوق ام  سفن  رد  یعاود  نیا  نوچ  تسا ، هدش  بلاغ  ام  رب  ایند  ياهتّذل  يوق و  ام  سفن  رد  اهتوهش  تمکح  شناد و  نایاوشیپ  يا  دنتفگ :
ببـس نیا  هب  تسا و  هدش  فیعـض  ام  رد  ریخ  تاّین  میوش و  نآ  ياهتّقـشم  لّمحتم  میناوتیم  تسا و  ناسآ  ام  رب  دب  ياهراک  ماجنا  تسا 

تاعاط هب  میرادرب و  تسد  دوخ  تسیاشان  لامعا  زا  جـیردت  هب  هک  دیـشاب  یـضار  ام  زا  سپ  تسا ، راوشد  نارگ و  ام  رب  تاعاط  تّقـشم 
ماجنا هک  دیشابن  یهارمگ  ناردارب  ینادان و  ناگداز  امش  ناهیفس ! يا  دنتفگ : دینکن . لیمحت  ام  رب  هرابکی  ار  نارگ  راب  نیا  میروآ و  يور 

راشف زا  ام  دنمـشناد  ناـیاوشیپ  يا  اـمکح و  ناـیاقآ  يا  دـنتفگ : دـشاب . نارگ  امـش  رب  يورخا  تداعـس  بابـسا  کبـس و  امـش  رب  تاوهش 
یتسس فعض و  هب  ار  ام  امش  میزیرگیم ، یهلا  وفع  هدرپ  هب  امش  فنع  تّدش و  زا  میربیم و  هانپ  یلاعت  يادخ  شزرمآ  هب  امـش  شنزرس 

دشخبیم و ار  ام  ناهانگ  میئامن  وا  تعاطا  رگا  سپ  تسا ، هدنزرمآ  نابرهم و  میرک و  ام  راگدرورپ  اریز  دیهدن  تبسن  یتسپ  تلاهج و  و 
یعس ام  ( 2 ، ) دنکیم ربارب  دنچ  ار  ام  تادابع 

ج2،ص:495  ، نیدلا لامک  همجرت 
نامجئاوح هب  ار  ام  دـنوادخ  میـسریم و  دوخ  دوصقم  هب  مینک و  تدابع  میدرک  یتسـس  لـطاب  هار  رد  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  ار  وا  مینکیم 

. دیناشوپ دوجو  سابل  ار  ام  دومرف و  مّحرت  ام  رب  هک  نانچ  درک ، دهاوخ  مّحرت  ام  رب  دناسریم و 
دنتفرگ هزور  دندناوخ و  زامن  مامت  لاس  کی  دندش و  یضار  ناشیا  هتفگ  هب  دندرک و  نانآ  قدص  رب  رارقا  نادنمشناد  دنتفگ : نینچ  نوچ 

: دنتفگ نانهاک  دیدرگ  یضقنم  تدابع  لاس  نوچ  دنداد و  میظع  تاقدص  دندش و  لوغشم  تدابع  هب  و 
دهاوخ راتفرشوخ  عضاوتم و  راکوکین و  رگید  ینامز  راکهنگ و  راکمتـس و  رجاف و  ینامز  هاشداپ  نیا  هک  دراد  تلالد  مدرم  نیا  لاـمعا 

. دندرک قاّفتا  نخس  نیا  رد  ناشیا  اب  زین  نامّجنم  دوب و 
رخآ رد  دندش و  بعل  وهل و  لوغشم  ادتبا  رد  دولوم  نیا  ببس  هب  مدرم  نوچ  دنتفگ : نانهاک  دیتسناد ؟ اجک  زا  ار  لاح  نیا  دنتفگ : اهنآ  هب 
نینچ يرتشم  هرهز و  تماقتسا  زا  ام  دنتفگ : مه  نامّجنم  دوب . دهاوخ  نینچ  زین  دولوم  نیا  هک  میتسناد  دندروآ  يور  یگدنب  تدابع و  هب 

دهاوخ وا  رد  تلاح  ود  نیا  هک  میتسناد  دراد و  تدابع  ملع و  لها  هب  ّقلعت  يرتشم  تلاطب و  برط و  لها  هب  ّقلعت  هرهز  میدرک و  طابنتسا 
. دوب

ج2،ص:496  ، نیدلا لامک  همجرت 
هنارئاج همه  شتاروتسد  دنتشادن ، ار  نآ  تقاط  مدرم  هک  تفرگ  شیپ  یمتس  درک و  امن  وشن و  یتسمرـس  ّربکت و  تیاهن  رد  لفط  نیا  ( 1)

یکی اب  هک  دوب  یـسک  وا  دزن  مدرم  نیرتنمـشد  دنک و  تقفاوم  وا  اب  روما  نیا  رد  هک  دوب  یـسک  وا  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  دوب و  هناملاظ  و 
دوجو همه  ینیب  دوخ  رورس و  دوب و  هدش  رورغم  نمشد  رب  يزوریپ  ییاناوت و  یتمالـس و  یناوج و  هب  دزرو و  تفلاخم  تاروتـسد  نیا  زا 

نازینک و نارـسپ و  هدازهاـش و  ناـنز  يزور  دیـسر ، یگلاـس  ود  یـس و  ّنس  هب  هکنآ  اـت  دوب  هدـش  اورماـک  ثیح  ره  زا  هتفرگارف و  ار  يو 
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دنشوپب و ار  دوخ  ياههماج  نیرتهب  داد  روتـسد  دروآ و  درگ  ار  دوخ  ّصاخ  ناراکتمدخ  رخاف و  ياهبکرم  سیفن و  نابـسا  نانیـشنهدرپ و 
رهاوج عاونا  هب  الط و  زا  نآ  شرف  گنس  هک  دننک  انب  يو  يارب  باتفآ  علطم  لباقم  رد  یـسلجم  دنیارایب و  ناشیاهرویز  نیرتهب  اب  ار  دوخ 

ياهرویز هب  زین  نآ  ياهراوید  فقـس و  دشاب و  عرذ  تصـش  نآ  ضرع  عرذ و  تسیب  دص و  کی  سلجم  نآ  لوط  دشاب و  هدش  هتـسارآ 
نآ رد  يو  لباقم  دندروآ و  نوریب  دوب  تارهاوج  لاوما و  سیافن  زا  وا  نیازخ  رد  هچنآ  دشاب و  هدش  هتسارآ  رخاف  ياهشقن  عاونا  یتمیق و 

لها نادنمـشناد  ناگرزب و  فارـشا و  نانابرد و  ناگدنـسیون و  نارالاسهپـس و  زا  يروشک  يرکـشل و  يارما  داد  نامرف  دندیچ و  سلجم 
اب یگمه  تکلمم 

ج2،ص:497  ، نیدلا لامک  همجرت 
صوصخم ياهناکم  رد  دـنوش و  راوس  دوخ  سیفن  نابـسا  رب  هک  داد  نامرف  ار  دوخ  ماظن  هراوس  و  ( 1  ) دنوش رـضاح  تنیز  بیز و  تیاهن 

ّتیعمج تنطلـس و  بابـسا  یهاشداپ و  تمظع  دـیآرب و  یعیفر  رظنم  رب  هک  دوب  نیا  وا  دوصقم  دـنیبب و  ناس  ناـشیا  زا  اـت  دـنبای  رارقتـسا 
. ددرگ لماک  وا  برط  شیع و  ات  دنک  هدهاشم  ار  دوخ  نایرکشل  ترثک  تکلمم و  تعسو  ّتیعر و 

دش و فرـشم  تکلمم  ناگرزب  مامت  رب  درک و  سولج  دوخ  تخت  رب  دمآرد و  نآ  هب  لالج  بیز و  اب  داد  بیترت  ار  یـسلجم  نینچ  نوچ 
نسحا رب  ار  دوخ  تیعر  تکلمم و  لها  دومرف : دوخ  ّصاخ  نامالغ  زا  یـضعب  هب  هاگنآ  دندرک ، هدجـس  ار  يو  هداتفا و  نیمز  هب  زین  نانآ 

ار دوخ  لامج  هک  انثا  نیا  رد  تسیرگن و  نآ  رد  دیروایب و  ياهنیئآ  منک  هدهاشم  ار  شیوخ  رظنم  مهاوخیم  نونکا  مدرک  هدهاشم  هوجو 
دوب رادومن  دشاب  هدش  رهاظ  هایـس  ياهغاز  نایم  رد  هک  يدیپس  غاز  دننام  وا  شیر  نایم  رد  هک  داتفا  يدیپس  يوم  هب  شرظن  هاگان  دیدیم 

شايداش تسـشن و  شنیبج  رب  هودـنا  رثا  دـیدرگ و  نوگرگد  شنامـشچ  تلاح  دـش و  نیگمغ  ناساره و  رایـسب  لاح  نیا  هدـهاشم  زا  و 
. دیدرگ مغ  هب  لّدبم 

لوسر دـیپس  يوم  نیا  تسا ، لاوز  هب  ور  ینارماک  تنطلـس و  ماّیا  هدیـسر و  نایاپ  هب  یناوج  هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  تفگ : دوخ  اب  سپس 
ربخ هک  تسا  يدیماان 

ج2،ص:498  ، نیدلا لامک  همجرت 
ینابهگن چـیه  دـناسریم ، مناج  شوگ  هب  ار  ندیـسوپ  ندرم و  ربخ  هک  تسا  گرم  گنهاشیپ  و  ( 1  ) دـناوخیم نم  رب  ار  یهاشداپ  لاوز 

داد نم  هب  ار  یهاشداپ  لاوز  گرم و  ربخ  دیـسر و  نم  هب  هاگان  هب  هکنآ  ات  دنک  عفد  ار  نآ  تسناوتن  سک  چـیه  دوش و  نآ  عنام  تسناوتن 
هدـنیابر تسا  نیا  دـنوش ، وا  عنام  دـنناوتن  نم  نایرکـشل  اهژد و  دوش و  مدـهنم  میئاناوت  ددرگ و  نوگرگد  نم  یمّرخ  يداش و  دوز  هچ  و 

نانمـشد و ناتـسود و  ناـیم  ثاریم  هدننکتمـسق  تـّیعمج و  هدـننکهدنکارپ  تـسا  نـیا  تّزع ، يرگناوـت و  هدـننکلیاز  ورین و  یناوـج و 
نم رب  کنیا  نازیزع ، هدننکلیلذ  ناعیفر و  هدننکتسپ  اهتّیعمج و  هدنزاس  قّرفتم  تارامع و  هدـننکبارخ  اهتّذـل و  یگدـنز و  هدـننکهابت 

. تسا هدرتسگ  نم  رب  ار  دوخ  ياهماد  هدروآ و  دورف  ار  دوخ  راب  هدمآ و  دورف 
ار دوخ  نادـمتعم  نایرکـشل و  دـندوب و  هدـیناشن  نآ  رب  هدرب و  الاب  لمحم  اب  ار  وا  هک  یلاح  رد  دـمآ  دورف  شتخت  زا  هنهرب  ياپ  اب  هاـگنآ 

: دنتفگ مدومن ؟ كولس  عون  هچ  امش  اب  یهاشداپ  نارود  رد  مدرک و  هچ  امش  نایم  رد  نم  مدرم  يا  تفگ : دناوخارف و 
امرفب یهاوخ  هچنآ  مینکیم ، ادـف  وت  يرادربنامرف  هار  رد  ار  دوخ  ياهناج  کنیا  میزجاع و  وت  ياهتمعن  رکـش  زا  لاصخ  وکین  هاـشداپ  يا 

: تفگ میاهدامآ . ناج  هب  هک 
ج2،ص:499  ، نیدلا لامک  همجرت 

اب دیدرگ  یلوتسم  نم  رب  ات  دیدشن  عنام  ار  وا  امش  زا  کی  چیه  تسا و  هدمآرد  نم  رب  متشاد  ار  فوخ  میب و  تیاهن  وا  زا  هک  ینمشد  ( 1)
؟ هن ای  دوشیم  هدید  ایآ  تساجک ؟ نمشد  نیا  هاشداپ  يا  دنتفگ : متشاد  اهدیما  امش  هب  دیدوب و  نم  نادمتعم  امش  هکنآ 

يارب میاهدرکن و  شومارف  ار  وت  ياهتمعن  ّقح  ام  هاشداپ  يا  دنتفگ : دـید ، ناوتیم  ار  شتامالع  راثآ و  اّما  دوشیمن  هدـید  شدوخ  تفگ :
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امش بیرف  نم  تفگ : مینک ، وا  ّرش  عفد  ات  امنب  ام  هب  ار  دوخ  نمشد  دنناوارف ، ناّربدم  نادنمدرخ و  ام  نایم  رد  میاهدامآ  امش  نانمـشد  عفد 
ار امـش  ردـقچ  مدیـشخب و  امـش  هب  یلاوما  هچ  متـسنادیم و  رپس  هلزنم  هب  دوخ  يارب  ار  امـش  مدرک و  دامتعا  امـش  رب  اطخ  هب  مدروخ و  ار 

ياهرهـش امـش  يرای  يارب  هاگنآ  دـینک ، تسارح  ظفح و  نانمـشد  ّرـش  زا  ارم  ات  مداد  رارق  دوخ  ناّـصاخ  زا  ار  امـش  مدـینادرگ و  فیرش 
ار امش  ات  متشادرب  امـش  زا  ار  يزور  لام و  لیـصحت  مغ  مداد و  رارق  امـش  رایتخا  رد  حالـس  متخاس و  راوتـسا  ياههعلق  مدرک و  انب  مکحم 

دیـشاب نم  درگ  رب  امـش  رگا  دیـسر و  دهاوخن  نم  هب  یبیـسآ  امـش  دوجو  اب  هک  دوب  نآ  نم  نامگ  دشابن و  نم  تظفاحم  زا  ریغ  ياهشیدنا 
یتسس و زا  نیا  رگا  تسا ، هدمآ  نم  غارس  هب  ینمشد  نینچ  امـش  ّتیعمج  دوجو  اب  نونکا  تفای ، دهاوخن  هار  نم  دوجو  ناینب  رب  ياهنخر 

دوخ راک  ماکحتسا  رد  نم  سپ  دیرادن  نآ  عفد  رب  تردق  هک  تسامش  فعض 
ج2،ص:500  ، نیدلا لامک  همجرت 

امـش سپ  دـیاهدرک  تلفغ  نآ  زا  اّما  دـیاهدوب  نآ  عفد  رب  رداق  امـش  رگا  و  ( 1  ) ماهدرک دوخ  روای  فعـض  نیا  اب  ار  امـش  هک  ماهدرک  اـطخ 
: دنتفگ دیاهدوبن . نم  قفشم  هاوخریخ و 

رگا اّما  میاهدامآ ، ّمهم  نیا  يارجا  رد  تساـم  گر  رد  نوخ  اـت  دـش  امـش  نمـشد  عناـم  ناوتب  لـیخ  هبرح و  حالـس و  اـب  رگا  هاـشداپ ! يا 
. مینک عفد  ار  وا  میناوتیمن  میسانشن  ار  وا  دیاینرد و  ام  هدید  هب  ینمشد 

: تفگ يرآ . دنتفگ : ماهدرکن ؟ مادختسا  منانمشد  عفد  يارب  ار  امش  نم  ایآ  تفگ :
زا دنتفگ : دنناسریمن ؟ ررض  هک  ینانمشد  ای  دنناسریم  ررـض  نم  هب  هک  ینانمـشد  زا  ایآ  دینکیم ؟ تظفاحم  ارم  نانمـشد  مسق  مادک  زا 

. دناسریم ررض  هک  ینمشد 
: دنتفگ اهنآ ؟ یضعب  زا  ای  دینکیم  تظفاحم  ياهدنناسر  ررض  نمشد  ره  زا  ایآ  تفگ :

ارم یهاشداپ  لاوز  ندب و  یهابت  ربخ  هدیسر و  رد  گرم  لوسر  کنیا  تفگ : مینکیم . تظفاحم  ار  وت  هدنناسر  ررض  نانمـشد  یمامت  زا 
دـنک و هابت  ماهدرک  تسرد  ار  هچنآ  دزاس و  هدـنکارپ  ماهدرک  عمج  ار  هچنآ  دـنک و  بارخ  ماهدرک  ناـینب  ار  هچنآ  دـهاوخیم  دـهدیم و 

ربخ گرم  بناج  زا  لوسر  نیا  و  دـهد ، دابرب  متخاس  راوتـسا  ار  هچ  ره  دـنک و  لیدـبت  ارم  ياـهراک  دـنک و  تمـسق  ماهتخودـنا  ار  هچنآ 
داد دهاوخ  افش  ار  اهنآ  هنیس  درد  نم  يانف  اب  درک و  دهاوخ  داش  ارم  نانمشد  يدوز  هب  هک  هدروآ 

ج2،ص:501  ، نیدلا لامک  همجرت 
دزاس و میتی  ارم  نادنزرف  دنک و  راوخ  تّزع  زا  دـعب  ارم  دـنادرگ و  لّدـبم  ییاهنت  هب  ارم  سنا  دـنک و  هدـنکارپ  ارم  رکـشل  يدوز  هب  و  ( 1)

نم نکاسم  رد  ار  منانمـشد  دلـسگب و  نم  دنب  زا  دنب  دناشنب و  نم  يازع  رب  ارم  ناکیدزن  نادناخ و  ناردارب و  دـنک و  قّرفتم  ارم  تاعامج 
. دهد ياج 

ار لاوز  گرم و  میناوتیمن  اّما  مینک ، تظفاحم  نیمز  تارـشح  هدـنرد و  ناروناج  مدرم و  ّرـش  زا  ار  وت  میناوتیم  اـم  هاـشداپ ! يا  دـنتفگ :
: تفگ هن . دنتفگ : دراد ؟ دوجو  نمشد  نیا  عفد  رب  ياهراچ  ایآ  تفگ : میرادن . نآ  عفد  تّوق  مینک و  هراچ 

: دنتفگ دینک ؟ عفد  ار  نآ  دیناوتیم  ایآ  تسا ، رتدرخ  نمشد  نیا  زا  هک  مراد  ینمشد 
سفن ندب و  زا  هک  تسا  نانچ  تسا و  هدرک  ریدقت  فیطل  ریدق و  ار  اهنیا  هاشداپ ! يا  دنتفگ : هودنا  مغ و  درد و  تفگ : تسا ؟ مادـک  نآ 

. ددرگن عونمم  سراح  بجاح و  هب  تسین و  رداق  اهنآ  عفد  رب  سک  چیه  دسریم و  وت  هب  دوشیم و  هتخیگنارب 
تسیک هاشداپ ! يا  دنتفگ : تسا . هتشذگ  اضق  رد  هک  هچنآ  تفگ : تسیک ؟ نآ  دنتفگ : تسا . رتدرخ  مه  نیا  زا  هک  مراد  ینمـشد  تفگ :

: دنتفگ دیتسه ؟ هراکچ  امـش  سپ  تفگ : دوشن ؟ روهقم  دیامن و  هزیتس  نآ  اب  هک  تسیک  ددرگن و  بولغم  دنکفا و  اضق  هجنپ  رد  هجنپ  هک 
هب ياهتفای و  قیفوت  وت  میرادن و  ردق  اضق و  عفد  رب  تردق  ام 

ج2،ص:502  ، نیدلا لامک  همجرت 
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اهنآ اب  نم  تبحاصم  هک  منیزگرب  ار  ینارای  امـش  ضوع  هب  مهاوخیم  تفگ : ( 1 ( ؟ ییامرفیم هدارا  هچ  نونکا  ياهدرب ، یپ  روما  قیاـقح 
تبحاصم زا  ار  اهنآ  لاوز  یگدیـسوپ و  دوشن و  ناشیا  ام و  بجاح  گرم  دیاپب و  اهنآ  يردارب  دـننک و  افو  دوخ  دـهع  هب  دـشاب و  یمئاد 

دیزجاع نآ  عفد  زا  امـش  هک  ار  گرم  رما  دنناوتب  دننکن و  نم  يرای  كرت  یناگدنز  رد  دنراذگن و  اهنت  گرم  زا  دعب  ارم  درادـن و  زاب  نم 
. دنیامن عفد 

زا مدرک و  هابت  ار  اهنآ  امش  حالـصا  يارب  دوخ  نم  هک  یناسک  تفگ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  ییامرفیم  فصو  هک  اهنیا  هاشداپ  يا  دنتفگ :
تفأر لماک و  هدیدنسپ و  وت  قالخا  هک  امرف  تفطالم  ود  ره  ناشیا  ام و  اب  ریگم و  زاب  ام  زا  ار  دوخ  ناسحا  هاشداپ ! يا  دنتفگ : مدرب . نیب 

تقفاوم تسا و  يروک  يرک و  بجوم  امش  يوریپ  تسا و  لتاق  ّمس  نم  يارب  امـش  تبحاصم  تفگ : تسا . لماش  میظع و  وت  ینابرهم  و 
تقفاوم تسا و  یبلطنوزف  رد  نم  اب  امـش  تبحاصم  اریز  تفگ : ییوگیم ؟ نینچ  ارچ  هاشداپ  يا  دـنتفگ : دـنکیم . لال  ار  نابز  امـش  اـب 

زا ارم  امـش  ددرگیم و  ترخآ  روما  زا  تلفغ  بجوم  هک  تسا  يروما  رد  امـش  زا  نم  يوریپ  تسا و  لاوما  نیازخ و  عمج  رد  نم  اب  امش 
رگا دییارآیم و  مرظن  رد  ار  ایند  دینکیم و  رود  ترخآ 

ج2،ص:503  ، نیدلا لامک  همجرت 
يارب دیدشیم و  نم  روآدای  ار  یگدیسوپ  لاوز و  دیدوب  نم  قفـشم  رگا  و  ( 1  ) دیدرکیم يروآدای  نم  هب  ار  گرم  دیدوب  نم  هاوخریخ 

نآ یعّدـم  امـش  هک  یتعفنم  نیا  هک  دـیدرکیمن  يورهداـیز  هیناـف  روما  يروآدرگ  رد  دـیدروآیم و  مهارف  دـنامیم  یقاـب  هک  هچنآ  نم 
! داب امش  ینازرا  یگلمج  مرادن و  يزاین  اهنآ  هب  نم  تسا و  توادع  نامگیب  دینکیم  راهظا  هک  یتسود  نیا  تسا و  ررـض  اپارـس  دیتسه 

تّجح هک  تسین  یتّجح  وت  رب  ار  ام  مینکیم و  تباجا  ار  وت  لد  میمص  زا  میدیمهف و  ار  تراتفگ  لاصخ ! وکین  میکح  هاشداپ  يا  دنتفگ :
هطـساو هب  هک  دـش  دـهاوخ  ام  نانمـشد  تتامـش  ایند و  يدوبان  تکلمم و  داسف  بجوم  میئوگن  چـیه  رگا  نکیل  و  تسا ، بلاغ  مامت و  وت 

: تفگ تسا . هداد  خر  یگرزب  هثداح  امش  مزع  هشیدنا و  يأر و  لّدبت 
یلو مدوب  بّصعت  ّتیمح و  بولغم  زورما  هب  ات  نم  هک  دـینک  نایب  دـیراد  هک  یتّجح  ره  دیـسرتن و  دـیئوگب و  دـسریم  ناترطاخ  هب  هچنآ 

نکیل مدوب و  امـش  هاشداپ  زورما  هب  ات  ماهدش و  ّطلـسم  اهنآ  رب  نونکا  یلو  دندوب  ّطلـسم  نم  رب  ود  ره  زورما  هب  ات  مبلاغ و  ود  ره  رب  زورما 
یـسک هچ  هدنب  ییاورنامرف  نامز  رد  دنتفگ : متخاس . دازآ  دوخ  يرادربنامرف  زا  زین  ار  امـش  ماهدش و  دازآ  یگدنب  زا  زورما  اّما  مدوب  هدـنب 

ینادان لهج و  بولغم  روهقم و  مدوب و  دوخ  یناسفن  ياهيوه  هدنب  نامز  نآ  رد  نم  تفگ : يدوب ؟
ج2،ص:504  ، نیدلا لامک  همجرت 

. ماهدنکفا رس  تشپ  ماهدیرب و  دوخ  زا  ار  اهتعاط  اهیگدنب و  نیا  زورما  اما  ( 1 ، ) مدرکیم دوخ  تاوهش  یگدنب  مدوب و  هدش 
نارگ راب  نیا  ندنکفا  هدنبیرف و  يایند  كرت  ترخآ و  يارب  ینیزگ  تولخ  تعانق و  تفگ : تسیچ ؟ امـش  مزع  نونکا  هاشداپ  يا  دنتفگ :

دناهدومرف نم  هب  دـیوگیم  تسا و  هدیـسر  رد  گرم  کیپ  هک  ترخآ ، يارب  هشوت  ندروآ  مهارف  گرم و  يارب  ندـش  هدامآ  شود و  زا 
مینیبیمن و ار  وا  ام  هک  تسیک  تسا  هدـمآ  وت  غارـس  هب  هک  یگرم  کیپ  نیا  هاشداپ  يا  دـنتفگ : دـسرارف . گرم  اـت  موشن  ادـج  وت  زا  هک 

گناب هدش و  رهاظ  هایـس  ياهوم  نایم  رد  هک  تسا  دیپس  يوم  نیا  کیپ  نآ  اّما  تفگ : دشاب ! هتـشاد  یمّدقم  ریفـس  گرم  هک  میاهدینـشن 
نیا هک  تسا  يریپ  یتسس و  مّدقم  ریفـس  نآ  اّما  دناهدرک و  تباجا  ار  وا  همه  تسا و  هداد  رد - اضعا  حراوج و  عیمج  نایم  رد  انف  لاوز و 

. تسا نآ  هناشن  دیپس  يوم 
یـسارهیمن هانگ  نیا  لابو  زا  ایآ  و  يزاسیم ؟ اهر  دوخ  لاح  هب  ار  دوخ  ّتیعر  يراذگیم و  ورف  ار  دوخ  تکلمم  ایآ  هاشداپ  يا  دنتفگ :

هاشداپ زا  اهنآ  يوریپ  تّما  حالص  نیرتالاب  تسا و  قیالخ  روما  حالصا  رد  اهباوث  نیرتهب  هک  ینادیمن  ایآ  يراذگب ؟ لّطعم  ار  ّتیعر  هک 
رد هک  یباوث  زا  هک  تسا  یهانگ  قیالخ  كاله  رد  هکنآ  لاح  یسرتیمن و  هانگ  زا  هک  تسا  هنوگچ  سپ  تسا  جرم  جره و  مدع  و 

ج2،ص:505  ، نیدلا لامک  همجرت 
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وت تسا و  ّتیعر  رب  تسایـس  اهلمع  نیرتراوشد  تسا و  لمع  تدابع  نیرتهب  هک  ینادیمن  ایآ  ( 1 ( ؟ تسا رتشیب  يراد  عقوت  دوخ  حالصا 
يروآ حالـص  هب  ار  اهنآ  روما  هک  ياهزادـنا  هب  يروآیم و  حالـص  هب  ار  اـهنآ  دوخ  ریبدـت  اـب  ینکیم و  لدـع  دوخ  ّتیعر  رب  هاـشداپ  يا 

دیاع یهانگ  ینک  هابت  ار  دوخ  تّما  رگا  ياهتخاس و  هابت  ار  نانآ  يراذگورف  ار  تّما  حالـص  رگا  هاشداپ  يا  دوب ؟ یهاوخ  باوث  ّقحتـسم 
. تسا رتمیظع  دوخ  سفن  حالصا  باوث  زا  هک  دوشیم  وت 

حالص هب  ار  یسفن  سک  ره  تسا و  هدرک  هابت  ار  دوخ  سفن  دزاس  هابت  ار  یسفن  هک  ره  دناهتفگ : نادنمـشناد  هک  ینادیمن  ایآ  هاشداپ  يا 
یتّما رد  تماـقا  كرت  یناـنآ و  ربهر  هک  ینک  یتّیعر  كرت  هکنآ  زا  رتـگرزب  یهاـبت  مادـک  تسا و  هدروآ  حالـص  هب  ار  دوخ  سفن  دروآ 

: تفگ تسوت . ترخآ  ایند و  تفارـش  هلیـسو  نآ  هک  نکفیم  شود  زا  ار  یهاشداپ  يادر  هاشداپ  يا  یناشیا ؟ روما  ماـظتنا  ثعاـب  هک  ینک 
یلاعت يادخ  زا  رجا  تفایرد  امـش و  نایم  رد  حالـص  تلادع و  يارجا  يارب  رگا  اّما  مدرک ، هشیدـنا  نآ  هراب  رد  مدـیمهف و  ار  امـش  نخس 

نامگ دنشاب ، نم  نواعم  هاوخریخ و  دنوش و  لّفکتم  ارم  روما  زا  یضعب  هک  مشاب  هتشادن  ییارزو  نارای و  منیزگرب و  ار  یهاشداپ 
ج2،ص:506  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد رگا  لاوحا  نیا  اب  و  دیرادن ؟ تبغر  نآ  تاّذل  تاوهـش و  هب  دیتسین و  ایند  هب  لیام  امـش  یگمه  ایآ  ( 1 ، ) مبای قیفوت  راک  نیا  رب  مرادن 
مدرگ و لیامتم  مراد  ار  نآ  نتشاذگورف  كرت و  دصق  نونکا  هک  ییایند  هب  تسا  نکمم  متـسین و  نمیا  زین  دوخ  لاح  زا  مشاب  امـش  نایم 
اـبید و ياـههماج  زا  سپ  درب و  دـهاوخ  كاـخ  لد  هب  یهاـشداپ  تخت  زا  ارم  دـسریم و  ارف  گرم  مـنک  نـینچ  رگا  موـشب و  نآ  هـتفیرف 

تمرکم سابل  زا  سپ  دهدیم و  ینکـس  گنت  ربق  رد  عیـسو  لزانم  زا  دـعب  دـناشوپیم و  ارم  كاخ  ماهدیـشوپ  هک  الط  هب  زّرطم  ياهـسابل 
یناریو ّلحم  رد  دیربیم و  رد  هب  ینادابآ  زا  ارم  امش  دشابن ، نم  اب  امش  زا  سک  چیه  منامیم و  سکیب  اجنآ  رد  دناشوپیم و  ّتلذ  هماج 
قازترا نآ  زا  رتگرزب  تارشح  ات  هچروم  زا  هک  دیهدیم  رارق  ینیمز  تارشح  یشحو و  ناگدنرپ  كاروخ  ارم  ندب  تشوگ  دیزادنایم و 

ارم همه  زا  رتـشیب  هک  یناـسک  زور  نآ  رد  دوـش ، نم  راـی  يراوـخ  ددرگ و  هناـگیب  نم  زا  تّزع  دوـش و  هدـیدنگ  رادرم  نم  ندـب  دـننک و 
تمادن ترـسح و  زا  ریغ  هب  زور  نآ  رد  دنراذگیم  اهنت  دوخ  دب  ياههدرک  اب  ارم  دـننکیم و  كاخ  ریز  ارم  تعرـس  اب  دـنرادیم  تسود 

نم زا  ار  هدنناسر  ررض  نانمشد  هک  دیدادیم  هدعو  نم  هب  هتسویپ  امش  دنام و  دهاوخن  یقاب  نم  يارب  يزیچ 
ج2،ص:507  ، نیدلا لامک  همجرت 

دوخ راک  هراچ  زورما  نم  سپ  دـیتسه ، نم  زا  ررـض  عفد  رب  رداـق  هن  دـسریم  نم  هب  امـش  زا  یعفن  هن  لاـح  نآ  رد  اـّما  ( 1  ) دینکیم عفد 
. دیدرتسگ بیرف  ياهماد  دیدرک و  رکم  نم  اب  امش  اریز  منکیم ،

هب دب  لاح  زا  ار  وت  هک  یـسک  نآ  يدوب ، رتشیپ  هک  یتسین  نآ  وت  هک  نانچ  میدوب  رتشیپ  هک  میتسین  نآ  ام  لاصخ  وکین  هاشداپ  يا  دـنتفگ :
. رادـم غیرد  دوخ  زا  ار  ام  یهاوخریخ  ریذـپب و  ار  ام  هبوت  دـینادرگ ، یبوخ  ریخ و  هب  بغار  تخاـس و  لّدـبتم  زین  ار  اـم  دروآ  کـین  لاـح 
. منیزگیم رب  ار  امش  تقرافم  دینک  لمع  لوق  نیا  فالخ  رب  رگا  دوب و  مهاوخ  امش  نایم  رد  زین  نم  دیشاب  دوخ  لوق  رس  رب  امش  ات  تفگ :

ینوزف تمعن  اهنآ  دالب  رد  دندش و  لوغـشم  یلاعت  قح  یگدـنب  تریـس و  رب  یگمه  وا  نایرکـشل  دـنام و  یقاب  دوخ  کلم  رد  هاشداپ  نآ 
لاصخ نیا  اب  هاشداپ  نآ  هک  یتّدـم  تشذـگرد . هاشداپ  نآ  هک  نآ  ات  تفرگ  تدایز  اهنآ  کلم  دـندش و  زوریپ  ناشنانمـشد  رب  تفرگ و 

. دیدرگ غلاب  لاس  راهچ  تصش و  هب  وا  رمع  یمامت  دوب و  لاس  ود  یس و  درک  یناگدنز  اهنآ  نایم  رد  هدیمح 
یهلا رکش  ددرگ و  نم  یلاحشوخ  بجوم  ات  نک  نایب  رگید  یتیاکح  باب  نیا  زا  مدش  رورسم  اّدج  نخس  نیا  ندینش  هب  تفگ : فساذوب 

. مروآ ياج  هب  ار 
ج2،ص:508  ، نیدلا لامک  همجرت 

ناـمز رد  تشاد و  یـسرتادخ  تسرپادـخ و  نایرکـشل  هک  حـلاص  ناـهاشداپ  زا  دوـب  یهاـشداپ  هک  دـناهدرک  تیاور  تـفگ : مـیکح  ( 1)
هب ار  مدرم  وا  یلو  دـندوب ، هدرک  فّرـصت  ار  نانآ  ياهرهـش  زا  یخرب  نانمـشد  دوب و  مدرم  نایم  رد  ياهقرفت  تّدـش و  شردـپ  یهاـشداپ 
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یلاـعت ّقـح  هب  ندرب  هاـنپ  دوـخ و  لاـمعا  تبقارم  هب  ار  مدرم  دـناوخیم و  ارف  وا  زا  نتـسج  يراـی  يو و  زا  سرت  یلاـعت و  يادـخ  ياوـقت 
دـنتفای و رطاخ  ّتیعمج  ایاعر  تفای و  رفظ  نانمـشد  رب  تسـشن  تنطلـس  ریرـس  رب  وا  تفر و  اـیند  زا  شردـپ  هک  یماـگنه  و  تشادیماو .

یلاعت يادخ  تدابع  دروآ و  يور  نایغط  ینارذگـشوخ و  هب  درک  هدهاشم  ار  یلاعت  يادخ  لضف  نوچ  دیدرگ و  مظتنم  رومعم و  شدالب 
هک ار  یّقح  نید  مدرم  هکنآ  ات  دـیماجنا  لوط  هب  وا  یهاشداپ  لاح  نیا  رب  تشک . ار  ناتـسرپادخ  درک و  تمعن  نارفک  تشاذـگ و  ورف  ار 

دندوب لاح  نیا  رب  دنتفاتـش و  یهارمگ  تلالـض و  هب  دندومن و  تعاطا  ار  وا  رماوا  دندرک و  شومارف  دندوب  هدیزگرب  وا  یهاشداپ  زا  شیپ 
ار یلاعت  يادـخ  مان  تفر و  اهنآ  نایم  زا  یّلک  هب  یهلا  تادابع  دـندرک و  امن  وشن و  تلاطب  تلاـهج و  نیا  رب  مه  اـهنآ  نادـنزرف  هکنآ  اـت 

يادـخ اب  شردـپ  تایح  نامز  رد  هدازهاش  نیا  و  دـشاب . ناهج  رد  يدوبعم  هاشداپ  زا  ریغ  هک  درکیمن  روطخ  ناـشرطاخ  هب  دـندربیمن و 
يزور رگا  هک  دوب  هدرک  دهع  یلاعت 

ج2،ص:509  ، نیدلا لامک  همجرت 
هب نوچ  اّما  دنـشاب . هدشن  اناوت  نآ  رب  دنـشاب و  هدرکن  هتـشذگ  ناهاشداپ  زا  کی  چیه  هک  دـنک  یهلا  تعاطا  ياهنوگ  هب  ( 1  ) دوش هاشداپ 
هب دوشگن و  مشچ  هک  درک  شوهیب  ار  وا  نادـنچ  ییاورناـمرف  یتسم  درک و  وحم  شرطاـخ  زا  ار  ّتین  نآ  تنطلـس  رورغ  دیـسر  یهاـشداپ 
نآ نوـچ  دوـب و  نارگید  زا  رتـشیب  هاـشداپ  نآ  دزن  شتلزنم  برق و  هک  دوـب  یحلاـص  درم  وا  يارما  ناـیم  رد  و  دـنکفین . رظن  ّقـح  بناـج 

تسا و هتـسب  یلاعت  يادخ  اب  ینامیپ  هچ  هک  دـنک  يروآدای  وا  هب  تساوخیم  دـشیم و  گنتلد  دـیدیم  ار  هاشداپ  یـشومارف  یهارمگ و 
یفخم تکلمم  فارطا  رد  هک  رگید  صخش  کی  وا و  زا  ریغ  یـسک  نارادنید  زا  درکیمن و  تأرج  وا  توربج  تلوص و  تّدش  زا  نکیل 

. دوب هدنامن  یقاب  تسنادیمن  ار  شناشن  مان و  یسک  دوب و  هدش 
هاشداپ تسار  بناج  هب  نوچ  دـمآرد و  هاشداپ  سلجم  هب  دـیچیپ و  ياهماـج  رد  تشادرب و  ار  ياهدیـسوپ  همجمج  بّرقم  درم  نآ  يزور 
سلجم نآ  هدیسوپ  زیر و  ياهناوختسا  هکنآ  ات  دزیم  نآ  رب  دوخ  ياپ  اب  تشاذگ و  دوخ  شیپ  رد  دروآ و  نوریب  ار  همجمج  نآ  تسـشن 

هراشا رظتنم  دوخ  ياهریـشمش  اب  ناداـّلج  دـندش و  ّریحتم  همه  سلجم  لـها  دـش و  نیگمـشخ  رایـسب  لـمع  نآ  زا  هاـشداپ  درک . هدولآ  ار 
هاشداپ

ج2،ص:510  ، نیدلا لامک  همجرت 
ّتیعر يارب  دوخ  رفک  يراّبج و  همه  اـب  هرود  نآ  ناـهاشداپ  تفرگ و  ار  دوخ  مشخ  يولج  هاـشداپ  یلو  ( 1  ) دنزیرب ار  شنوخ  ات  دـندوب 

هکنآ ات  داد  همادا  دوخ  توکـس  هب  هاشداپ  دنناتـسب  تایلام  رتشیب  دـننک و  بلج  رتهب  ار  مدرم  ات  دـندوب  رابدرب  دوخ  روشک  يدابآ  يراد و 
همجمج نیا  زا  هاشداپ  هک  دـید  نوچ  درک و  رارکت  ار  لمع  نیا  مه  موس  مود و  زور  و  تساخرب . دـیچیپ و  هماـج  رد  ار  همجمج  درم  نآ 

ار دوخ  زور  ره  راـک  نوچ  دروآ و  دوخ  اـب  مه  كاـخ  یتشم  وزارت و  کـی  رگید  زور  دروآیمن  لـمع  هب  قاطنتـسا  دـنکیمن و  شـسرپ 
سپ دـش  ربارب  هّفک  ود  ات  تخیر  كاـخ  یکدـنا  رگید  هّفک  رد  داـهن و  نآ  هّفک  کـی  رد  یمهرد  تفرگ و  تسد  هب  ار  وزارت  درک  رارکت 

. تخیر همجمج  نآ  ناهد  رد  تفرگرب و  رگید  یکاخ  تخیر و  همجمج  نآ  مشچ  رد  ار  كاخ  نآ 
سلجم رد  ار  لامعا  نیا  هک  تسا  هدـش  ثعاب  وت  تلزنم  برق و  يدایز  هک  منادیم  تفگ : دـنامن و  تقاط  ار  هاـشداپ  رگید  لاـح  نآ  رد 

! هاشداپ يا  تفگ : دز و  هسوب  هاشداپ  ياپ  رب  داتفا و  نیمز  رب  درم  نآ  یـشاب . هتـشاد  یـضرغ  لامعا  نیا  زا  هک  مرادـنپیم  یهد  ماـجنا  نم 
لثم تمکح  مالک  لثم  هک  نک  هّجوت  نم  هب  دوخ  درخ  اب  یتعاس 

ج2،ص:511  ، نیدلا لامک  همجرت 
ناراب دـننام  قح  هملک  نینچمه  دریگیمن ، رارق  دوش  هدـنکفا  تخـس  نیمز  رب  رگا  دنیـشنیم و  دـتفا  یمرن  نیمز  رب  رگا  هک  ( 1  ) تسا ریت 
مدرم ياهـسوه  و  دـیوریمن . نآ  زا  يزیچ  درابب  رازهروش  رب  رگا  دـیوریم و  هایگ  نآ  زا  درابب  تشک  لباق  هزیکاپ  نیمز  رب  رگا  هک  تسا 
سوه رب  لقع  رگا  دنک و  يدنت  تهافـس و  دوش  زوریپ  سوه  رگا  دنکیم و  ناجلخ  یمدآ  لد  رد  سوه  لقع و  هتـسویپ  تسا و  فلتخم 
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ماهدوب و بغار  نآ  لیصحت  هب  شناد و  ملع و  رادتسود  نونکات  ّتیلوفط  ماگنه  زا  نم  ددرگیمن . رداص  يو  زا  یـشزغل  اطخ و  دبای  رفظ 
متـشگیم و یناتـسربق  رد  يزور  هکنآ  ات  ماهدرب  رفاو  هرهب  نآ  زا  هکنآ  رگم  تسا  هدنامن  یملع  چیه  ماهداد و  حیجرت  يراک  ره  رب  ار  نآ 
ار نآ  دمآ و  راوگان  نم  رب  مراد  ناهاشداپ  رما  هب  هک  یتریغ  زا  تسا  هدروآرب  رس  ناهاشداپ  ياهربق  زا  هک  مدید  ار  هدیـسوپ  همجمج  نیا 
رد نم  مارکا  تسا  یهاشداپ  همجمج  نیا  رگا  متفگ  مدیناشوپ و  نآ  رب  ابید  مداد و  وشتـسش  بالگ  اب  مدرب و  لزنم  هب  متـشادرب و  دوخ  اب 

رارکت ار  لمع  نیا  زور  نیدنچ  دنکن و  رثا  وا  رد  نم  مارکا  دشاب  ییادگ  همجمج  رگا  ددرگ و  زاب  دوخ  یمّرخ  ییابیز و  هب  دنک و  رثا  نآ 
ریثأت وا  رد  نم  مارکا  نوچ  دیدرگن و  لصاح  وا  رد  يرییغت  چیه  مدرک و 

ج2،ص:512  ، نیدلا لامک  همجرت 
نیا هک  مدید  دـنک و  تناها  همجمج  نآ  هب  هک  مداد  نامرف  وا  هب  مدـیبلط و  دوب  رتتسپ  نارگید  زا  هک  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  ( 1  ) درکن

هب مدرک  هدهاشم  وا  رد  ار  تلاح  نیا  نوچ  تسا و  ناسکی  وا  لاح  هب  تناها  مارکا و  هک  متـسناد  هاگنآ  درکن ، ریثأت  چیه  وا  رد  زین  تلاح 
ملع و ياهتنم  هاشداپ  هک  متسنادیم  نوچ  دنتشادن و  یملع  زین  ناشیا  مدرک ، شسرپ  ناشیا  زا  همجمج  نآ  لاوحا  زا  متفر و  نامیکح  دزن 

هاگآ ارم  هک  متشاد  تسود  مدرک و  توکس  مرج  منک ال  شسرپ  امـش  زا  هک  دزـسن  ارم  نوچ  مدمآ و  وت  دزن  هب  ناساره  تسا  ملح  ندعم 
ار ناهاشداپ  هدـید  هک  متفگ  دوخ  اب  مدـش  هدـنامرد  نآ  لاح  رّکفت  رد  نوچ  و  ادـگ ؟ همجمج  ای  تسا  هاـشداپ  همجمج  نآ  اـیآ  هک  ینک 

يالاب ریخست  رب  دنوشیمن و  عناق  دنروآرد  فّرصت  هب  ار  نامسآ  ریز  مامت  رگا  هک  تسا  ياهبترم  هب  ناشیا  صرح  دنکیمن و  رپ  زیچ  چیه 
دوخ اب  همجمج و  نیا  ناهد  هب  مدرک  رظن  نینچمه  دش و  رپ  مهرد  کی  نزو  هب  یکاخ  اب  همجمج  نآ  هدید  اّما  دنرامگیم  تّمه  نامسآ 

همجمج نیا  هک  ییوگیم  رگا  لاـح  درک ، رپ  ار  نآ  كاـخ  یتشم  اـّما  دزاـسیمن  رپ  ار  نآ  يزیچ  دـشاب  ناـهاشداپ  ناـهد  نیا  رگا  متفگ 
ناهاشداپ و ياههمجمج  موریم و  ینکیمن  رواب  رگا  متـشادرب و  ناهاشداپ  ناتـسربق  زا  ار  نآ  هک  منکیم  جاـجتحا  وت  اـب  تسا  ییادـگ 

يارب رگا  مروآیم و  ار  نایادگ 
ج2،ص:513  ، نیدلا لامک  همجرت 

نادـب سپ  تسا  ناهاشداپ  ياههمجمج  زا  نآ  ییوگب  رگا  ییوگیم و  وت  هک  تسا  ناـنچ  نآ  بلطم  ( 1  ) دشاب یلضف  اهنآ  ياههمجمج 
يا مدنـسپیمن  تسا و  هدیـسر  تلاـح  نیا  هب  نونکا  هدوب و  تّزع  تعفر و  تنیز و  تکوـش و  ياراد  وـت  دـننام  هب  زین  وا  هک  هاـشداپ ! يا 

تّزع ّتلق و  هب  وت  ترثک  دروخب و  ار  نآ  اهمرک  دزیمآرد و  كاخ  هب  دوش و  لامدـگل  دـتفا و  لاح  نیا  هب  وت  همجمج  يزور  هک  هاـشداپ 
تداـی دـنرب و  ثاریم  هب  ار  ّتیهاـشداپ  دریگ و  رب  رد  ار  وت  تسا  عارذ  راـهچ  زا  رتـمک  نآ  لوـط  هک  ياهرفح  ددرگ و  لّدـبم  ّتلذ  هب  وـت 

داش تنانمـشد  دـنوش و  یمارگ  یتخاس  راوخ  هک  ناـنآ  دـنوش و  راوخ  يدرک  مارکا  هک  ناـنآ  دوش و  هاـبت  يدرک  هچ  ره  ددرگ و  عطقنم 
مینک تتناها  رگا  يریذـپن و  مینک  تمارکا  رگا  يونـشن و  میناوخب  ار  وت  رگا  هک  يوش  ناهن  كاـخ  ریز  دـنوش و  مگ  تناتـسود  دـنوش و 

. دننیزگرب دوخ  يارب  ار  وت  ریغ  ینارهوش  دندرگ و  هویب  تنانز  دنوش و  میتی  تنادنزرف  يریگن و  مشخ 
لاح رییغت  نیا  درم  نآ  نوچ  درک و  دنلب  الیو  او  دایرف  دش و  ناور  شناگدید  زا  کشا  دیزرل و  دوخ  رب  دینش  ار  نانخس  نیا  هاشداپ  نوچ 

وا اب  نانخس  نیا  زا  دش و  نوزفا  شتارج  تسا  هدرک  ریثأت  هاشداپ  لد  رد  شراتفگ  هک  تسناد  دید  وا  رد  ار 
ج2،ص:514  ، نیدلا لامک  همجرت 

ار وت  دوصقم  دـهدن . ریخ  دنتـسه  نم  فارطا  رد  هک  يرگید  ناگرزب  هب  دـهد و  ریخ  يازج  وت  هب  ادـخ  تفگ : هاـشداپ  ( 1 . ) تفگ رّرکم 
یتّدم دش و  ریخ  هب  شتبقاع  دندمآ و  وا  بناج  هب  نادنمشناد  دندینش و  ار  وا  هبوت  ناتـساد  مدرم  متفای و  تریـصب  دوخ  راک  رد  متـسناد و 

. تشذگ رد  هاگنآ  دوب  تایح  دیق  رد  رگید 
هک دوـب  یهاـشداپ  رود  رایـسب  ياـهنامز  رد  هک  دـناهدرک  تیاور  تفگ : میکح  وگزاـب  میارب  لاـثما  نیا  زا  رگید  یلـصف  تفگ : هدازهاـش 

ياهدـیاف دـش و  لّسوتم  دـننک  جالع  ار  دوخ  مدرم  هک  یتاـجلاعم  عاونا  هب  دـشاب و  هتـشاد  يدـنزرف  هک  دوب  دـنمقالع  تشادـن و  يدـنزرف 
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یماگ يزور  داتفا  هار  هب  نوچ  درک و  دـشر  دروآ و  ایند  هب  يرـسپ  دـیدرگ و  رادراب  وا  نانز  زا  یکی  شرمع  رخاوا  رد  هکنآ  اـت  دیـشخبن 
: تفگ تشادرب و  ار  موس  ماگ  هاگنآ  دـیوشیم . ریپ  تفگ : تشادرب و  يرگید  ماگ  هاگنآ  دـینکیم  افج  دوخ  داـعم  هب  تفگ : تشادرب و 

. تشگزاب دوخ  توابص  لاح  هب  نآ  زا  دعب  و  دیریمیم . سپس 
وا راک  نأـش و  رد  اـهنآ  دـیهد . ربخ  وا  لاـح  زا  ارم  دـینک و  رظن  مدـنزرف  نیا  علاـط  رد  تفگ : دـیبلط و  ار  ناـمّجنم  نادنمـشناد و  هاـشداپ 

. دننک تیبرت  ات  داد  ناگیاد  هب  ار  وا  دنناریح  وا  رما  رد  زین  نانآ  هک  تسناد  هاشداپ  نوچ  دـندنامرد  دـشن و  ناشدـیاع  يزیچ  دنتـسیرگن و 
نید نایاوشیپ  زا  ییاوشیپ  لفط  نیا  تفگ : نامّجنم  زا  یکی  اهنت 

ج2،ص:515  ، نیدلا لامک  همجرت 
نانابهگن تسد  زا  ار  دوخ  يزور  دیـسر و  بابـش  ّنس  هب  هکنآ  ات  دنوشن  ادج  وا  زا  هک  تشامگ  وا  رب  نانابهگن  هاشداپ  و  ( 1  ) دش دهاوخ 

هچ تفگ : تسا . هتـشذگ  رد  هک  تسا  یناسنا  دنتفگ : تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ : داتفا ، ياهزانج  هب  شمـشچ  ناهگان  دمآ و  رازاب  هب  دیناهر و 
تفریم هار  دوب ؟ هدنز  حیحص و  رتشیپ  ایآ  دیسرپ : درم . دیسر و  ارف  شلجا  دمآرس و  هب  شرمع  ماّیا  دش و  ریپ  دنتفگ : تسا ؟ هتـشک  ار  وا 

تسیرگن و وا  رد  بّجعت  يور  زا  دـید ، ار  یتوـترف  درمریپ  داد و  هـمادا  دوـخ  هار  هـب  اـجنآ  زا  يرآ ، دـنتفگ : دـیماشآیم ؟ دروـخیم و  و 
: دنتفگ تسیچ ؟ نیا  تفگ :

هدـش ریپ  سپـس  هدوب  كدوک  نیا  اـیآ  تفگ : تسا . هدـش  يرپس  يو  زا  ینـالوط  يرمع  هدـش و  اـنف  شیناوج  هک  تسا  توترف  يدرمریپ 
تسیرگن و يو  رد  بّجعت  يور  زا  دوب  هدـیباوخ  تشپ  رب  هک  دـید  ار  یـضیرم  درم  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  اجنآ  زا  يرآ . دـنتفگ : تسا ؟

ادخ هب  تفگ : يرآ . دنتفگ : تسا ؟ هدش  ضیرم  سپس  هدوب و  تسردنت  وا  ایآ  تفگ : تسا ، ضیرم  يدرم  دنتفگ : تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ :
. دناهناوید مدرم  همه  دیئوگیم  تسار  رگا  دنگوس 

دندرب و دنتفرگ و  ار  وا  دندمآ و  دـنتفای  رازاب  رد  ار  وا  دـندمآرب و  يو  يوجتـسج  هب  دوبن  دوخ  هاگیاج  رد  هدازهاش  نوچ  رگید  یفرط  زا 
رب نوچ  دندرک و  هناخ  دراو 

ج2،ص:516  ، نیدلا لامک  همجرت 
: تفگیم تخادنا و  هناخ  فقس  هب  مشچ  و  ( 1  ) دیباوخ تشپ  هب  دش  لخاد  دوخ  يارس 

نآ يور  دـناهتخاس و  ار  اـنب  نیا  دـناهدیرب و  ار  نآ  هدـش و  کـشخ  هاـگنآ  هدوـب  تخرد  یناـمز  دـنتفگ : تـسا ؟ هدوـب  هـچ  اـهبوچ  نـیا 
؟ دیوگیم يزیچ  ای  دنکیم  مّلکت  ایآ  دینیبب  هک  داتـسرف  سک  نالّکوم  دزن  هب  هاشداپ  دوب  نانخـس  نیا  لوغـشم  هک  ینیح  رد  دناهتخادنا و 

رگید راب  دندرک  لقن  هاشداپ  يارب  ار  نانخـس  نآ  نوچ  دیوگیم . نخـس  یفابلایخ  ساوسو و  يور  زا  یلو  دیوگیم  نخـس  يرآ  دنتفگ :
ياوشیپ وا  دوب  هتفگ  هک  درم  نامه  رگم  تسنادیمن  يزیچ  سک  چـیه  درک ، شـسرپ  هدازهاش  لاح  زا  دـیبلط و  ار  نامّجنم  نادنمـشناد و 

نیا يروآ  رد  يو  يرـسمه  هب  ار  ینز  رگا  هاشداپ  يا  تفگ : نانآ  زا  یکی  دماین . شـشوخ  وا  نخـس  زا  زین  هاشداپ  و  دـش . دـهاوخ  ینید 
دنتفای و دوبن  نآ  زا  رتابیز  رتوکین و  هک  ار  ینز  دندرک و  صّحفت  فارطا  رد  دیدنسپ و  ار  وا  نخـس  هاشداپ  دش . دهاوخ  لیاز  يو  زا  لاح 

لوغـشم يزاب  هب  نارگیزاـب  نتخاون و  هب  ناگدـنزاون  تسارآ و  یـسلجم  يو  یـسورع  نشج  يارب  دروآرد و  هدازهاـش  يرـسمه  هب  ار  وا 
يارب هک  دـنناگدنزاون  نارگیزاب و  اهنیا  دـنتفگ : تسیچ ؟ اهادـص  نیا  دیـسرپ : هدازهاش  دـش  دـنلب  اهنآ  ياهادـص  وهایه و  نوچ  دـندش و 

ار سورع  هاشداپ  دیـسر ، ارف  بش  دیـسر و  نایاپ  هب  سلجم  نوچ  تفگن . یخـساپ  دـش و  تکاس  هدازهاـش  دـناهدمآ . درگ  امـش  یـسورع 
ریغ هب  يدنزرف  تفگ : دیبلط و 

ج2،ص:517  ، نیدلا لامک  همجرت 
نیریش نوسفا  هب  تفطالم و  ینابرهم و  هویـش  هب  دنرب  وا  دزن  هب  ار  وت  نوچ  مهاوخیم  ( 1 . ) مرادیم زیزع  رایسب  ار  وا  مرادن و  رـسپ  نیا  زا 

درک زاغآ  تفطالم  ینابرهم و  دمآرد  هلجح  هب  يو  دزن  هب  سورع  نوچ  و  ینک ، لیامتم  دوخ  يوس  هب  ار  وا  لد  تبحاصم  نسح  ینابز و 
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ماش ات  نک  ربص  داب ، كرابم  تسا ، رایـسب  تبحـص  ماّیا  زارد و  بش  هک  نکم  باتـش  تفگ : هدازهاش  تخادنا . رـسپ  نابیرگ  رد  تسد  و 
ات درک  ربص  ردق  نآ  دیشونیم و  بارش  نز  نآ  دش  لوغـشم  ماعط  ندروخ  هب  دوخ  دندروآ  ماش  داد  روتـسد  میـشونب و  بارـش  میروخب و 

. تفر باوخ  هب  دوبر و  ار  نز  نآ  یتسم 
لاس ّنس و  مه  يرسپ  هب  هکنآ  ات  درکیم  شدرگ  رهش  رد  تفر و  رد  هب  هناخ  زا  درک و  لفاغ  زین  ار  نانابساپ  نانابرد و  تساخرب و  هاگنآ 
رسپ نآ  قاّفتا  هب  درک و  سانشان  ار  دوخ  تسناوت  ات  دیشوپ و  ار  رسپ  نآ  ياهـسابل  زا  یـضعب  دنکفا و  رود  هب  ار  دوخ  سابل  دروخرب  دوخ 

، رگید فرط  زا  دندش . ناهن  ياهشوگ  رد  بیقعت  سرت  زا  دش  نشور  اوه  نوچ  دـنتفریم و  هار  حبـص  کیدزن  ات  دـنتفر و  نوریب  رهـش  زا 
: تفگ تساجک ؟ ترـسمه  دندیـسرپ : دـندیدن ، ار  رـسپ  تسا و  دولآباوخ  وا  هک  دـندید  دـندمآ و  سورع  دزن  کلم  ناـسک  نادادـماب 

دنتفریم و هار  اهبش  شتسود  هدازهاش و  اّما  دنتفاین . دندرک  بلط  ار  وا  هک  نادنچ  و  دوب ، نم  رانک  رد  هعاسلا 
ج2،ص:518  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دمآرد رگید  یهاشداپ  تکلمم  هب  دش و  جراخ  ردپ  تکلمم  زا  هکنآ  ات  دندرکیم  ناهن  ار  دوخ  اهزور 
ار يو  هک  دوب  هدرک  دـهع  تشاد  رتخد  نآ  هب  هک  یتّبحم  يرایـسب  زا  و  لامج ، نسح و  تیاهن  رد  دوب  يرتخد  ار  رگید  هاشداپ  نیا  و  ( 1)
، دوب فرشم  ماع  عراش  رب  هک  دوب  هدرک  انب  وا  يارب  یلاع  عیفر و  ياهفرغ  ببس  نیا  هب  ددنـسپب . وا  دوخ  هک  یـسک  هب  رگم  دهدن  رهوش  هب 

مالعا ددنسپب  ار  یسک  رگا  ات  تسیرگنیم  دندرکیم  دمآ  تفر و  عراش  نآ  زا  هک  یمدرم  رب  تسشنیم و  هفرغ  نآ  رد  هتـسویپ  رتخد  نآ 
ار یسک  نم  کنیا  هک  داتـسرف  ردپ  دزن  سک  دنتفریم . هنهک  ياههماج  اب  شتـسود  هارمه  هب  هک  داتفا  هدازهاش  هب  شمـشچ  هاگان  دیامن .
: دنتفگ وا  هب  دیـسررس و  زین  رتخد  ردام  و  تسا ، ناوج  نیمه  سک  نآ  ینکیم ، جیوزت  یـسک  هب  ارم  رگا  مدیزگرب ، دوخ  يرـسمه  يارب 
وا دنداد و  ناشن  وا  هب  ار  رسپ  نآ  دش . رورسم  نخس  نیا  ندینـش  زا  ردام  دیوگیم . نینچ  تسا و  هدیزگرب  يرهوش  هب  ار  یناوج  ترتخد 
هب ار  رـسپ  تفگ : هاگنآ  دنیبب ، ار  وا  ات  تساوخ  زین  هاشداپ  تسا . هدیدنـسپ  ار  يدرم  ترتخد  تفگ  دمآ و  هاشداپ  دزن  هب  مامت  تعرـس  هب 

دورف خاک  زا  دیـشوپ و  ار  نآ  دـنروایب و  وا  يارب  ایاعر  سابل  داد  روتـسد  هاشداپ  دـنداد . ناشن  هاشداپ  هب  رود  زا  ار  وا  دـیهدب و  ناـشن  نم 
وت دیسرپ : درک و  یسرپزاب  رسپ  زا  و  دمآ ،

ج2،ص:519  ، نیدلا لامک  همجرت 
هب تیور  گنر و  یبیرغ و  وت  تفگ : مریقف . ناـمدرم  زا  یکی  نم  ینکیم  یـسرپزاب  نم  زا  ارچ  تفگ : رـسپ  ( 1 ( ؟ ییاجک لها  یتسیک و 
وا یلو  دسانشب  یتسرد  هب  ار  وا  ات  درک  يرایسب  شالت  هاشداپ  متسین ، بیرغ  نم  تفگ : رسپ  تسین . دننام  رهـش  نیا  نامدرم  يور  گنر و 

يزیچ اـّما  دـنکیم ؟ هچ  دوریم و  اـجک  دـننیبب  دـنریگب و  رظن  ریز  ار  وا  یفخم  نارومأـم  داد  روتـسد  هاـشداپ  تفگن . يزیچ  دز و  زاـبرس 
هب یهّجوـت  دوـب و  هدازهاـش  اـیوگ  هک  مدـید  ار  يدرم  تـفگ  دوـخ  هداوناـخ  هـب  تشگزاـب و  دوـخ  هناـخ  هـب  هاـشداپ  دـشن . ناشریگتـسد 
اب ارم  تفگ : رـسپ  دبلطیم . ار  وت  هاشداپ  دنتفگ : وا  هب  دننک ، رـضاح  ار  وا  ات  داتـسرف  سک  وا  بلط  هب  راب  رگید  درادن . امـش  ياههتـساوخ 
وا داهن و  یتخت  وا  يارب  دندروآ  هاشداپ  دزن  هب  ار  وا  رابجا  هب  متـسیک ؟ نم  هک  دنادیم  هچ  وا  مرادـن و  یتجاح  وا  هب  تسا ؟ راکچ  هاشداپ 
ارم ماهدیبلط ، يریخ  رما  يارب  ار  وت  تفگ : رـسپ  نآ  هب  هاگنآ  دیناشن . هدرپ  سپ  رد  دـناوخارف و  زین  ار  شرتخد  رـسمه و  تسـشن و  نآ  رب 
عیفر فیرـش و  منکیم و  زاـینیب  ار  وت  نکم  اورپ  يریقف  رگا  مروآرد و  وت  دـقع  هب  ار  وا  مهاوـخیم  هدـش ، وـت  قشاـع  هک  تسا  يرتـخد 

. وگب تفگ : هاشداپ  منک . نایب  تیارب  یلثم  یهاوخ  رگا  هاشداپ ! يا  تسین ، يزاین  یناوخیم  هچنآ  هب  ارم  تفگ : رسپ  منادرگیم .
ج2،ص:520  ، نیدلا لامک  همجرت 

ناتـسود نآ  يزور  دوب ، هدیزگرب  دوخ  يارب  یناتـسود  رـسپ  نآ  تشاد و  يرـسپ  دوب و  یهاشداپ  هک  دـناهدرک  تیاور  تفگ : ناوج  ( 1)
دندش تسم  همه  هکنآ  ات  دندش  لوغشم  يراسگیم  هب  دنتفر و  دنور ، رهش  جراخ  هب  ات  دندرک  توعد  ار  هاشداپ  رـسپ  هدرک و  اّیهم  یماعط 
رادیب ار  شناتسود  زا  یسک  دمآ و  نوریب  لزنم  دصق  هب  داتفا  دوخ  هداوناخ  دای  هب  دش و  رادیب  باوخ  زا  هدازهاش  بش  ياههمین  دنداتفا ، و 
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يوب دش ، لخاد  تسوا ، هناخ  لخدم  هک  درک  نامگ  یتسم  ملاع  رد  داتفا و  یناتسربق  هب  شراذگ  هار  ریسم  رد  داتفا ، هار  هب  هناتسم  درکن و 
، تسوا شیاسآ  رتسب  درک  نامگ  دروخرب و  ناگدرم  ناوختسا  تشم  کی  هب  تسا ، هبّیط  حئاور  تشادنپ  وا  دیـسریم و  ماشم  هب  ناگدرم 

دیـسوبیم ار  نآ  بش  مامت  تخادنا و  دسج  نآ  ندرگ  رد  تسد  تسوا ، هقوشعم  تشادنپ  دیـسر و  دوب  هدرم  یگزات  هب  هک  يدسج  هب  و 
عاونا هب  ار  دوخ  ياـههماج  هدرک و  نّفعتم  ياهدرم  ندرگ  رد  تسد  دـید  دـمآ  شوه  هب  دـش و  حبـص  نوچ  درکیم ، يزابقـشع  نآ  اـب  و 

لاعفنا و یگدنمرـش و  تیاهن  رد  دمآ و  نوریب  اجنآ  زا  داتفا  ساره  هب  دـنکفا و  ناگدرم  ناتـسربق و  هب  يرظن  تسا ، هدرک  هدولآ  تافاثک 
هدیدن ار  وا  یسک  هکنیا  زا  تفر و  دوخ  هداوناخ  دزن  هب  دش و  لخاد  تسا . زاب  دید  دیناسر و  رهش  هزاورد  هب  ار  دوخ  مدرم  مشچ  زا  رود 

ج2،ص:521  ، نیدلا لامک  همجرت 
. تخاس رّطعم  ار  دوخ  دیشوپ و  هزیکاپ  ياهسابل  درک و  ییوشتسش  دروآرد و  هب  نت  زا  ار  اهسابل  نآ  ( 1 ، ) دوب رورسم  تسا 

؟ دـنک نانچ  دورب و  ناتـسربق  نآ  هب  دوخ  رایتخا  هب  راب و  رگید  یـصخش  نینچ  يرادـنپیم  ایآ  دـنک ، ینالوط  ار  وت  رمع  ادـخ  هاشداپ ! يا 
یتبغر دیهاوخیم  امش  هچنآ  هب  ناوج  نیا  هک  متفگن  ایآ  تفگ : درک و  ور  شرتخد  رـسمه و  هب  هاشداپ  منم ! نآ  تفگ : ناوج  هن . تفگ :

اب میآ و  نوریب  نم  ییامرف  تصخر  رگا  يدومرفن ! نایب  وا  يارب  دـیاب  هک  نانچ  ارم  رتخد  تالامک  فاصوا و  تفگ : رتخد  رداـم  درادـن ؟
اب هدماین و  يدرم  روضح  هب  نونکات  دیوگ و  نخس  وت  اب  دیآ و  وت  دزن  هب  دهاوخیم  نم  نز  تفگ : رـسپ  نآ  هب  هاشداپ  میوگ . نخـس  يو 
ابا هلماـعم  نیا  زا  تفگ : تسـشن و  وا  لـباقم  رد  دـمآ و  نوریب  نز  دـیایب . دراد  تسود  رگا  تفگ : رـسپ  تسا . هتفگن  نخـس  يدرم  چـیه 
وت دقع  هب  ار  دوخ  رتخد  ات  ایب  تسین ، راوازس  یتمعن  نینچ  ّدر  تسا و  هداتسرف  وت  يوس  هب  نایاپیب  تمعن  ناوارف و  ریخ  یلاعت  ّقح  نکم ،

تـسناد یهاوخ  ار  تمعن  نیا  ردق  تسا  هدومرف  تمارک  وا  هب  ییانعر  لامج و  نسح و  زا  ياهرهب  هچ  راگدرورپ  هک  ینادـب  رگا  مروآرد 
. وگب تفگ : منک ؟ نایب  یلثم  لاح  نیا  يارب  ایآ  تفگ : درک و  ور  هاشداپ  بناج  هب  رسپ  نآ  دش . یهاوخ  نایملاع  دوسحم  و 

ج2،ص:522  ، نیدلا لامک  همجرت 
دندش لخاد  دندز و  یبقن  هنازخ  راوید  ریز  زا  دننز و  دربتسد  هاشداپ  هنازخ  هب  هک  دندرک  قافتا  رگید  کی  اب  نادزد  زا  یعمج  تفگ : ( 1)

. دندوب هدز  نآ  رب  الط  زا  يرهم  هک  دوب  الط  زا  ییوبس  اهنآ  نایم  رد  دندوب و  هدیدن  زگره  هک  دندید  ییاهالاک  و 
رترب مه  نیا  زا  هّتبلا  تسا  نآ  رد  هچنآ  دـناهداهن و  نآ  رب  الط  زا  يرهم  دـناهتخاس و  الط  زا  ار  نآ  تسین  يزیچ  رتهب  وبـس  نیا  زا  دـنتفگ :

ار وبـس  نآ  رد  نوـچ  دـننک ، تناـیخ  یـضعب  اداـبم  هک  دـندوب  هارمه  یگمه  دـندمآرد و  یناتـسین  هب  دـندرب و  دنتـشادرب و  ار  نآ  تـسا .
. دنتشک ار  اهنآ  دنتسج و  اج  زا  دوب  نآ  رد  نیگآرهز  یعفا  دنچ  دندوشگ ،

دنادب و ار  وبس  ار  نآ  لاح  دشاب و  هدینـش  ار  تعامج  نآ  لاوحا  هک  دشاب  یـسک  يرادنپیم  ایآ  دنک ، ینالوط  ار  وت  رمع  ادخ  هاشداپ  يا 
: تفگ شردپ  هب  رتخد  هاگنآ  منم ، نآ  تفگ : هن  تفگ : درب ؟ اهیعفا  نآ  ناهد  رد  وبس و  نآ  نورد  ار  شتسد 

راـیتخایب دـنیبب  ارم  دادادـخ  ییاـبیز  بیکرت و  لاـمج و  نسح و  رگا  هـک  میوـگ  نخـس  يو  اـب  مـیآ و  نوریب  دوـخ  هـک  هد  تـصخر  ارم 
. درک دهاوخ  لوبق  ارم  يراگتساوخ 

چیه اب  هدماین و  يدرم  روضح  هب  نونکات  دیوگ و  نخس  وت  اب  باجحیب  دیآ و  وت  روضح  هب  دهاوخیم  مرتخد  تفگ : رـسپ  نآ  هب  هاشداپ 
نوریب هدرپ  زا  لالد  جنغ و  لامج و  نسح و  تیاهن  اب  رتخد  دیایب و  دهاوخ  رگا  تفگ : تسا ، هتفگن  نخس  یبنجا 

ج2،ص:523  ، نیدلا لامک  همجرت 
تـسود ار  وت  نم  ياهدـید ؟ ییوکین  لامک و  ییابیز و  یتسردـنت و  رد  نم  دـننام  هب  يرتخد  زگره  اـیآ  تفگ : و  ( 1  ) درک مالس  دیمارخ 

. وگب تفگ : منک ؟ نایب  یلثم  لاح  نیا  يارب  ایآ  تفگ : درک و  يور  هاشداپ  بناج  هب  رسپ  نآ  متسه . تقشاع  مراد و 
ییارـس رد  ار  وا  داد  نامرف  دـش و  ریـسا  رگید  یهاـشداپ  طّـسوت  ود  نآ  زا  یکی  تشاد و  رـسپ  ود  یهاـشداپ  هک  دـناهدرک  تیاور  تفگ :

هکنآ ات  دوب  سبح  رد  یتّدم  لاح  نیا  رد  رسپ  نآ  دنز و  ریسا  نآ  رب  یگنـس  درک  رذگ  ارـس  نآ  رب  یـسک  هاگ  ره  تفگ  دندرک و  سبح 
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ار وا  ياهلیح  اب  ای  مهد و  ياهیدـف  وا  ياـجب  مناوتب  دـیاش  مورب  دوخ  ردارب  بناـج  هب  ییاـمرف  تصخر  رگا  تفگ : ردـپ  هب  رـسپ  نآ  ردارب 
. مشخب یصالخ 

هب نارگهحون  ناگدـنناوخ و  درک و  وا  هارمه  هلحار  داز و  رادرب و  دوخ  اـب  یهاوخ  نابـسا  هعتما و  لاوـما و  زا  هچنآ  ورب و  تفگ : هاـشداپ 
زا هک  داد  نامرف  رهـش  مدرم  هب  وا  دندرک و  هاگآ  وا  مودق  زا  ار  هاشداپ  دیـسر  هاشداپ  نآ  رهـش  یکیدزن  هب  نوچ  دندش و  ناور  يو  هارمه 
هب دوشگ و  ار  دوخ  ياهالاک  دـمآ و  دورف  لزنم  نآ  رد  رـسپ  نآ  درک . نّیعم  يو  يارب  بسانم  یلزنم  رهـش  نوریب  رد  دـننک و  لابقتـسا  وا 

هحماسم هلهاسم و  اهنآ  اب  هلماعم  رد  دننک و  شورف  دیرخ و  مدرم  اب  هک  داد  روتسد  دوخ  نامالغ 
ج2،ص:524  ، نیدلا لامک  همجرت 

ار ناشیا  دناشورف  دـیرخ و  مرگرـس  مدرم  هک  دـید  نوچ  دـندرک و  نینچ  زین  نانآ  دنـشورفب و  نازرا  تمیق  هب  مه  ار  اهالاک  و  ( 1  ) دننک
اجنآ هب  تشادرب و  ياهزیرگنـس  دـیناسر و  اجنآ  هب  ار  دوخ  دوب  هاگآ  ردارب  سبح  هاگیاج  زا  دـمآرد و  رهـش  هب  یئاهنت  هب  هتخاس و  لـفاغ 

. دنک لصاح  نانیمطا  اجنآ  رد  ردارب  دوجو  زا  ات  درک  باترپ 
ارچ دندیـسرپ  دـندمآ و  وا  غارـس  هب  هدـمآ و  ساره  هب  نانابهگن  یتشک ، ارم  تفگ : دروآرب و  دایرف  درک  تباصا  ردارب  هب  هزیرگنـس  نوچ 

، يدیـشکن يدایرف  يدرکن و  عزج  دنتخادنا ، نارگ  ياهگنـس  وت  رب  مدرم  میدرک و  اهرازآ  اهباذع و  ار  وت  تّدـم  نیا  رد  يدیـشک ؟ دایرف 
: تفگ يدمآ ؟ دایرف  هب  ارچ  درم  نیا  هزیر  گنس  زا  نونکا 

ات دییایب  دوز  حبص  ادرف  تفگ : مدرم  هب  تشگزاب و  دوخ  هنب  رس  رب  لزنم و  رس  هب  ردارب  دسانشیم . ارم  درم  نیا  اّما  دنتخانشیمن  ارم  مدرم 
دندـمآ یگمه  حبـص  ادرف  دنتـشگرب و  زور  نآ  دیـشاب ، هدـیدن  ار  نآ  دـننام  زگره  هک  مروایب  نوریب  امـش  يارب  ار  ییاـهالاک  اـههچراپ و 
مرگرس ار  مدرم  دوخ  هویش  هب  کی  ره  هک  دومرف  ار  بعل  وهل و  باحـصا  نارگهحون و  ناگدنناوخ و  دندوشگ و  ار  اههچراپ  داد  روتـسد 

ار وا  منکیم و  اوادـم  ار  وت  هک  روـخم  مغ  تفگ  درک و  هراـپ  ار  وا  ياـهریجنز  دـمآ و  ردارب  دزن  هب  هاـگنآ  دـندش  مرگرـس  مدرم  دـنک و 
وا ياهتحارج  رب  دروآ و  نوریب  رهش  زا  تفرگرب و 

ج2،ص:525  ، نیدلا لامک  همجرت 
ایرد هب  هک  ورب  هار  نیا  زا  تفگ  تشاذـگ و  هار  رـس  رب  ار  وا  دـیناسر  مهب  تـکرح  تردـق  دـش و  هدوـسآ  یکدـنا  نوـچ  ( 1  ) داهن مهرم 

رد هک  داتفارد  یهاچ  هب  دب  تخب  زا  تفر  هار  یکدنا  نوچ  دربیم  نطو  هب  ار  وت  هک  نیـشنب  یتشک  نآ  رب  ماهدرک  اّیهم  یتشک  یـسریم و 
دناهدرک و اوأم  لوغ  هدزاود  تخرد  نآ  رب  دید  دنکفا  رظن  تخرد  نآ  هب  نوچ  دوب  هدـیئور  یتخرد  هاچ  نآ  رد  دوب و  میظع  ییاهدژا  نآ 

ياهخاش زا  ار  دوخ  تفر و  الاب  تخرد  نآ  زا  اههلیح  عاونا  هب  درک و  رایسب  یعس  سپ  دناهداهن  ناّرب  هنهرب  ریشمش  هدزاود  تخرد  ریز  رد 
دمآ و ایرد  لحاس  هب  اجنآ  زا  دیناسر و  هاچ  هناهد  هب  ار  دوخ  تفای و  یـصالخ  هکلهم  نآ  زا  نوسفا  دـص  هب  دـیناسر و  رگید  ياهخاش  هب 

. دیدرگ راپسهر  نطو  بناج  هب  تسشن و  نآ  رد  تسا  تکرح  هدامآ  یتشک  دید 
، منم نآ  تفگ : هن . تفگ : ددرگ ؟ زاب  فوخم  هاچ  نآ  هب  هرابود  یسک  نینچ  يرادنپیم  ایآ  دنادرگ . ینالوط  ار  وت  رمع  ادخ  هاشداپ ! يا 
: تفگ هدازهاش  هب  هتسهآ  دمآ و  شیپ  دندوب  هدرک  رارف  رهـش  زا  مه  یهارمه  هب  هک  یناوج  نآ  دندش و  سویأم  ناوج  نآ  اب  جاودزا  زا  و 

. روآ رد  نم  دقع  هب  ار  وا  روایب و  نانآ  دای  هب  ارم 
هب ار  دوخ  رتخد  دنکفا و  نم  رـس  رب  ار  تمحرم  هیاس  نیا  دـنادیم  تحلـصم  هاشداپ  رگا  دـیوگیم : ناوج  نیا  تفگ : هاشداپ  هب  هدازهاش 

نینچ تفگ : دروآرد . نم  دقع 
ج2،ص:526  ، نیدلا لامک  همجرت 

. وگب تفگ : هاشداپ  منک ؟ نایب  یلثم  باب  نیا  رد  تفگ  منکیمن .
ياهریزج یکیدزن  رد  هاگنآ  دندرک  ریسم  ّیط  زور  هنابـش  نیدنچ  دنتـسشن و  یتشک  هب  یگمه  دوب و  هدش  یعمج  قیفر  يدرم  تفگ : ( 1)
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هریزج هب  ملاس  ار  درم  نآ  اهنت  ایرد  جاوما  دندش و  قرغ  یگمه  درم  نآ  ناقیفر  تسکـش و  اهنآ  یتشک  دندوب  نکاس  اجنآ  رد  نالوغ  هک 
بـش هکنآ  ات  درک  حاکن  وا  اب  دش و  وا  قشاع  دـمآ و  یلوغ  هدام  دزن  هب  درم  نآ  دـندرکیم و  هراظن  ار  ایرد  هریزج  رد  نالوغ  نآ  دـنکفا .
هعقاو نیا  زا  هک  یتّدـم  زا  دـعب  درک و  تمـسق  دوخ  نارای  نایم  ار  وا  ياضعا  تشک و  ار  درم  لوغ  هدام  نآ  دـش  حبـص  نوچ  تشذـگ و 

زا درم  نآ  نوچ  یلو  دـنک ، حاکن  وا  اب  ات  درب  ار  وا  دـش و  وا  قشاع  نـالوغ  هاـش  رتخد  دـمآرد و  هریزج  نآ  هب  يرگید  صخـش  تشذـگ 
دیناسر لحاس  هب  ار  دوخ  تخیرگ و  تفر  باوخ  هب  لوغ  نآ  هک  حبـص  ماگنه  دـیباوخن و  سرت  زا  حبـص  ات  تشاد  ربخ  قباـس  درم  هعقاو 

یتشک راوس  ار  وا  دندروآ و  مّحرت  وا  رب  ناشیا  دومن و  هثاغتـسا  اهنآ  هب  درک و  ادن  ار  یتشک  لها  دوب ، لحاس  یکیدزن  رد  یتشک  ار  قاّفتا 
. دندیناسر شلها  هب  دندرب و  دوخ  اب  دندرک و 

نم دزن  زا  تفگ : دـش ؟ هچ  يدروآ  زور  هب  ار  بش  وا  اـب  هک  يدرم  نآ  دندیـسرپ : دـندمآ و  لوـغ  نآ  يوـس  هـب  رگید  نـالوغ  نادادـماب 
ینکن رضاح  ار  وا  رگا  ياهدادن ، ياهّصح  ام  هب  ياهدروخ و  ییاهنت  هب  ار  وا  دنتفگ : دندرک و  يو  بیذکت  نالوغ  تخیرگ .

ج2،ص:527  ، نیدلا لامک  همجرت 
؟ تشذگ هنوگچ  وت  رب  رفس  نیا  تفگ : تسشن و  وا  دزن  هب  دمآرد و  درم  نآ  هناخ  هب  ات  درک  رفـس  راچان  هب  لوغ  نآ  ( 1 . ) میشکیم ار  وت 

نآ تفگ . زاب  وا  يارب  ار  نالوغ  هّصق  داد و  تاـجن  نآ  زا  ارم  دوخ  لـضف  هب  یلاـعت  ّقح  دـمآ و  شیپ  رفـس  نیا  رد  یمیظع  يـالب  تفگ :
: تفگ يرآ ، تفگ : ياهتفای ؟ یصالخ  الب  نآ  زا  نونکا  تفگ : لوغ 

زا هک  داد  دنگوس  ار  وا  درک و  هثاغتسا  عّرضت و  هب  عورـش  درم  نآ  مربب . ار  وت  ات  ماهدمآ  نونکا  يدوب و  نم  دزن  شود  هک  ملوغ  نامه  نم 
ار شـسامتلا  درک و  مّحرت  وا  رب  لوغ  نآ  دـشاب . رتـهب  نم  زا  هک  منکیم  تلـالد  یـسک  هب  ار  وت  دوخ  ضوـع  هب  نم  رذـگب و  نم  نتـشک 

متسه درم  نیا  نز  نم  نک . مکح  درم  نیا  نم و  نایم  ونشب و  ارم  نخس  هاشداپ  يا  تفگ : لوغ  دندش . دراو  هاشداپ  هب  ات  دنتفر  تفریذپ و 
. نک مکح  وا  نم و  ناـیم  ّقـح  قـفاوم  هاـشداپ ! يا  تسا . رازیب  نم  تبحـص  زا  دراد و  تهارک  نم  زا  وا  یلو  مراد  تـسود  رایـسب  ار  وا  و 

وت رگا  تفگ : دیبلط و  تولخ  هب  ار  نآ  دـش و  وا  هتفیـش  دیدنـسپ و  ار  وا  درک  هدـهاشم  لامج  نسح و  تیاهن  رد  ار  نز  نآ  هاشداپ  نوچ 
نم تسه ، وا  تبحاصم  لیم  ار  هاـشداپ  هاـگ  ره  تفگ : ماهدـش . يو  قشاـع  هتفیـش و  نم  هک  راذـگاو  نم  هب  ار  وا  یهاوخیمن  ار  نز  نیا 

. میتسین وا  لـباق  ناریقف  اـم  لاـثما  تسا و  ناـهاش  بساـنم  ینز  نینچ  دراد و  ار  هاـشداپ  تبحاـصم  تقاـیل  ّقحلا  مرادیم و  رب  وا  زا  تسد 
وا تشوگ  درک و  هراپ  هراپ  ار  يو  لوغ  نآ  تفر  باوخ  هب  هاشداپ  هاگرحس  نوچ  درک و  هتوتیب  وا  اب  درب و  هناخ  هب  ار  وا  هاشداپ 

ج2،ص:528  ، نیدلا لامک  همجرت 
يو یهارمه  زاب  دسانـشب و  ار  لوغ  نآ  هک  یـسانشیم  ار  یـسک  ایآ  هاـشداپ ! يا  ( 1 . ) درک تمـسق  دوخ  ناراـی  ناـیم  درب و  هریزج  هب  ار 

. منکیمن تقرافم  وت  زا  مهاوخیمن و  ار  رتخد  نیا  زین  نم  تفگ : دینش  هدازهاش  زا  ار  نخس  نیا  رسپ  نآ  نوچ  و  هن . تفگ : دنک ؟
ناهج لاوحا  زا  دندرکیم و  تحایـس  نیمز  فارطا  رد  دـندیتسرپیم و  ار  یلاعت  قح  هتـسویپ  دـندش و  جراخ  هاشداپ  دزن  زا  ود  ره  هاگنآ 

هب دش و  رشتنم  قافآ  رد  وا  هزاوآ  هدازهاش و  نآ  نأش  درک و  تیاده  ار  رایسب  ّتیعمج  ود  نآ  هطساو  هب  یلاعت  يادخ  دنتفرگیم و  تربع 
تدنزرف تفگ : وا  هب  داتسرف و  وا  دزن  هب  یلوسر  مناهرب و  یهارمگ  زا  ار  وا  دیاش  متـسرفب  وا  دزن  هب  یلوسر  تفگ : داتفا و  دوخ  ردپ  رکف 

. دیناهر یهارمگ  زا  ار  ناشیا  زین  وا  دندمآ و  وا  دزن  هب  شاهداوناخ  هاشداپ و  تفگ . زاب  ار  وا  رابخا  دناسریم و  مالس  وت  هب 
هدوشگ و يو  رب  ار  تیاده  باوبا  تسناد  هکنآ  ات  درکیم  دش  دمآ و  وا  دزن  هب  رگید  يزور  دـنچ  تشگزاب و  دوخ  لزنم  هب  رهولب  سپس 

ینامز دـنام و  یقاب  نیگمغ  نیزح و  فساذوب  تفر و  نوریب  راید  نآ  زا  هدرک و  عادو  وا  اب  هاگنآ  تسا  هدرک  تلـالد  باوص  هار  هب  ار  وا 
هکئالم زا  یکلم  یلاعت  قح  دنک ، تیاده  ار  قیالخ  هّماع  دور و  تدابع  نید و  لها  بناج  هب  هک  دیسر  ارف  نآ  ماگنه  هکنآ  ات  تشذگ 

ج2،ص:529  ، نیدلا لامک  همجرت 
: تفگ داتسیا و  وا  دزن  دش ، رهاظ  يو  رب  تولخ  رد  و  ( 1  ) درک لاسرا  يو  يوس  هب  ار 
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اب ّقح  بناج  زا  دـنراتفرگ . تلاهج  ملظ و  قسف و  هب  یگمه  هک  ياهدـشراتفرگ  تاناویح  مئاـهب و  ناـیم  رد  وت  داـب ! وت  رب  یتمالـس  ریخ و 
هک ار  ترخآ  ایند و  روما  زا  دنچ  يروما  مهد و  تراشب  ار  وت  ات  تسا  هداتسرف  وت  دزن  هب  ارم  قیالخ  راگدرورپ  ماهدمآ و  وت  دزن  هب  ّتیحت 

ار ایند  تاوهـش  نکفیب و  دوخ  زا  ار  ایند  سابل  وشم و  لفاغ  ممالک  زا  ریذپب و  ارم  تروشم  تراشب و  سپ  مزومایب ، وت  هب  تسا  ناهن  وت  رب 
لاوزیب و کلم  تسا و  ترـسح  ینامیـشپ و  نآ  تبقاع  درادـن و  یماود  هک  نک  يریگهرانک  ایند  یناـف  تنطلـس  کـلم و  زا  نک و  اـهر 
هب ار  ناـشیا  یمدرم و  ياوشیپ  وت  هک  شاـب  هشیپ  تلادـع  وگتـسار و  نک و  بلط  دوـشن  ّریغتم  زگره  هک  ار  یـشیاسآ  یگـشیمه و  يداـش 

. یناوخیم ارف  تشهب 
زا مشیوخ و  راگدرورپ  عیطم  نم  تفگ : درک و  يرازگرکـش  ار  دـنوادخ  داتفارد و  هدجـس  هب  دینـش  ار  کلم  نآ  تراشب  فساذوب  نوچ 

تسا هداتسرف  نم  دزن  هب  ار  وت  هک  یسک  نآ  رکاش  مأوت و  رازگساپس  هک  هد  نامرف  دوخ  رماوا  هب  ارم  کلم ! يا  سپ  مرذگن  رد  وا  هدومرف 
نآ يارجا  رد  مزرویم و  مامتها  ياهدروآ  میارب  هچنآ  هب  نم  تسا و  هدرکن  اهر  نانمشد  نیب  ارم  دراد و  تفأر  تمحر و  نم  هب  وا  هک 

ج2،ص:530  ، نیدلا لامک  همجرت 
زا شاب و  هدامآ  نآ  يارب  درب ، مهاوخ  دوخ  اب  ار  وت  مدرگیمزاب و  وت  دزن  هب  زور  دنچ  زا  سپ  نم  تفگ : کلم  نآ  ( 1 . ) منکیم ششوک 
ارف نتفر  ماگنه  هکنآ  اـت  درکن ، رادربخ  ار  سک  چـیه  داد و  رارق  راـک  نآ  رب  ار  شتّمه  درک و  نتفر  مزع  فساذوب  سپ  نکم . تلفغ  نآ 
ّرـس نوچ  تساخرب و  فساذوب  نکفیم ، ریخأت  هب  ار  نآ  میورب و  تفگ : دمآ و  کلم  نآ  دندوب  باوخ  رد  مدرم  هک  بش  لد  رد  دیـسر و 

یناوج هک  دالب  نامکاح  زا  یکی  دوش  راوس  بکرم  رب  تساوخ  هک  یماگنه  دـش و  هارمه  زین  وا  دوب  هتفگن  شریزو  زج  یـسک  اب  ار  دوخ 
: تفگ درک و  هدجس  ار  وا  دمآ و  دوب  امیس  شوخ 

دوخ دالب  تکلمم و  ام و  ایآ  لماک  میکح  حلـصم و  يا  تسا ، هداد  خر  یتخـس  یگنت و  ماّیا  نیا  رد  ار  ام  هک  يوریم  اجک  هدازهاش ! يا 
. تسا هدیـسرن  اـم  هب  ییـالب  تفآ و  میاهدوب و  تمارک  هاـفر و  رد  نونکاـت  وـت  تدـالو  ماـگنه  زا  اـم  هک  ناـمب  اـم  دزن  ینکیم ؟ كرت  ار 

ارم هک  تفر  مهاوخ  اـجنآ  هب  نم  اـّما  نک ، دوخ  تکلمم  لـها  یهارمه  شاـب و  دوـخ  دـالب  رد  وـت  تفگ : درک و  تکاـس  ار  وا  فـساذوب 
. تشاد یهاوخ  یبیصن  نم  لمع  زا  ینک  ددم  ارم  زین  وت  رگا  دنهدیم و  نامرف  نادب  ارم  هک  منکیم  نانچ  دنتسرفیم و 

ج2،ص:531  ، نیدلا لامک  همجرت 
وا بسا  شریزو  دمآ و  دورف  بکرم  زا  نآ  زا  دعب  تفر  هراوس  دوب  هدومرف  رّرقم  دنوادخ  هک  رادقم  نآ  دش و  راوس  بکرم  رب  هاگنآ  ( 1)
هب میوگب و  هچ  ناشیا  هب  منک و  رادید  ار  وت  ردام  ردپ و  ییور  هچ  اب  تفگیم : هدازهاش  هب  تسیرگیم و  دـنلب  يادـص  اب  دیـشکیم و  ار 

تـشحو هنوگچ  ياهدرکن و  تداـع  نآ  هب  هک  تشاد  یهاوـخ  ار  يرازآ  یتخـس و  تقاـط  هنوـگچ  وـت  تشک و  دـنهاوخ  ارم  یباذـع  هچ 
رب ندـیباوخ  یگنـشت و  یگنـسرگ و  لّمحت  هنوگچ  وت  رکیپ  ياهدوبن و  اهنت  زور  کی  یّتح  هک  یلاـح  رد  درک  یهاوخ  لّـمحت  ار  ییاـهنت 

ياـپ هب  ریزو  دیـشخب . يو  هب  ار  دوخ  دـنبرمک  بسا و  داد و  یّلـست  درک و  تکاـس  زین  ار  وا  هدازهاـش  تشاد ؟ دـهاوخ  ار  كاـخ  نیمز و 
يارب وت  زا  سپ  هک  ربب  دوخ  هارمه  زین  ارم  راذـگم ، اهنت  دوخ  يارو  رد  ارم  نم ! ياقآ  يا  تفگیم : دزیم و  هسوب  نآ  رب  داتفا و  هدازهاـش 

ار وا  زاب  هدازهاش  مهنیمن . اپ  دشاب  یناسنا  هک  ییارس  رد  مراذگیم و  اهنابایب  هب  رـس  يربن  دوخ  هارمه  ارم  رگا  دوب و  دهاوخن  یتمارک  نم 
. دنک ناسحا  مارکا و  وت  هب  هک  منکیم  شرافس  وا  هب  متسرفیم و  هاشداپ  دزن  سک  نم  هک  رادمرب  لد  تفگ : داد و  یّلست  درک و  تکاس 

: تفگ داد و  شریزو  هب  دروآ و  ردب  نت  زا  ار  یهاشداپ  هماج  هدازهاش  هاگنآ 
ار نآ  تفگ : داد و  وا  هب  تشاد  رس  رب  هک  ییاهبنارگ  توقای  نکرب و  رد  ارم  سابل 

ج2،ص:532  ، نیدلا لامک  همجرت 
وا و هب  ارم  مالـس  هدـب و  يو  هب  ار  توقاـی  نیا  نک و  هدجـس  ار  وا  يدـش  دراو  هاـشداپ  رب  نوـچ  و  ( 1  ) وـش ناور  مبـسا  هارمه  هب  رادرب و 

: وگب اهنآ  هب  ناسرب و  ناگرزب  یگمه 
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یتوکلم بسح  لصا و  نوچ  متفرگ و  هرانک  یناف  زا  مدرک و  تبغر  یقاب  رد  مدـش  دّدرتم  یقاب  ترخآ  یناف و  ياـیند  لاـح  رد  نم  نوچ 
لصا و هب  مدرک و  كرت  ار  ناگناگیب  نانمشد و  مدش ، لئاق  زیمت  هناگیب  رای و  نایم  متخانش و  ار  دوخ  نمشد  تسود و  متـسناد و  ار  دوخ 
داتفا و دهاوخ  نم  دای  هب  دنیبب  وت  رب  رد  ارم  ياههماج  نوچ  دوشیم و  لاحـشوخ  دنیبب  ار  توقای  نیا  نوچ  مردپ  اّما  متـسویپ . دوخ  بسح 

. دناسرب یبیسآ  وت  هب  هک  دوشیم  نآ  زا  عنام  ینعم  نیا  تسناد و  دهاوخ  وت  هب  ارم  ّتبحم 
رد هک  دید  ار  یگرزب  رایسب  تخرد  درک و  الاب  رس  دیسر و  يروانهپ  ياضف  هب  هکنآ  ات  تفریم  شیپ  هب  فساذوب  تشگرب و  ریزو  سپس 
رب يریثـک  ناگدـنرپ  تشاد و  ناوارف  نیریـش  ياـههویم  اـهگرب و  اـههخاش و  هک  ماـمت  ییاـبیز  هب  یتـخرد  تسا  هدـیئور  ياهمـشچ  راـنک 

ریسفت ریبعت و  ار  نآ  دوخ  شیپ  دیسر و  نآ  هب  ات  تفر  شیپ  دش و  لاحشوخ  رورـسم و  نآ  ندید  زا  دندوب  هتـسشن  تخرد  نآ  ياههخاش 
نآ تسا و  هدیسر  وا  هب  هک  تسا  یتّوبن  تراشب  تخرد  نآ  تفگیم : درکیم و 

ج2،ص:533  ، نیدلا لامک  همجرت 
تمکح نید و  دـنیآ و  نم  دزن  هک  دنتـسه  یناـمدرم  ناگدـنرپ  نآ  و  ( 1  ) دـنکیم باریـس  ار  نآ  هک  تسا  یتـمکح  ملع و  بآ  همـشچ 

دندرکیم تکرح  وا  يوراشیپ  هک  دید  ار  کلم  راهچ  هاگان  درکیم ، هیبشت  ریبعت و  نینچ  دوب و  هداتـسیا  وا  هک  نایم  نیا  رد  و  دـنزومایب ،
لاوحا هک  دـش  تمارک  يو  هب  ردـق  نآ  فراعم  مولع و  زا  دـندرب و  اهنامـسآ  هب  هتـشادرب و  ار  وا  اهنآ  دـش و  ناور  ناشیا  یپ  رد  مه  وا  و 

دـیدرگ و رهاظ  وا  رب  یگمه  تسا  تمایق  ملاع  هک  يرخا  هئـشن  تسا و  نادـبا  ملاع  هک  یطـسو  هئـشن  تسا و  حاورا  ملاع  هک  یلوا  هئـشن 
هتـسویپ هک  دومرف  رّرقم  ار  کلم  راهچ  نآ  زا  یکی  یلاعت  ّقح  دـندروآ و  نیمز  رب  ار  وا  نآ  زا  دـعب  دـش ، نایامن  يو  رب  زین  هدـنیآ  لاوحا 

ربخ هاشداپ  نوچ  تشگزاب . دوب  شردـپ  نیمزرـس  هک  طبالوس  نیمزرـس  هب  اهدـعب  و  درک ، گنرد  دالب  نآ  رد  ینامز  دـشاب و  يو  هارمه 
دندرک و ناوارف  میظعت  ریقوت و  دنتـشاد و  یمارگ  ار  وا  دمآ و  نوریب  وا  لابقتـسا  هب  تکلمم  نایعا  ارما و  فارـشا و  اب  دینـش  ار  يو  ندمآ 

يرایسب نانخس  مه  وا  دنتـسشن . وا  دزن  دندرک و  مالـس  وا  رب  دندمآ و  وا  تمدخ  هب  نادنورهـش  نایرکـشل و  ناتـسود و  ناشیوخ و  عیمج 
: تفگ درک و  اهینابرهم  تفگ و 

دیبای قیفوت  تساهناج  شخب  رون  هک  ینّابر  تمکح  نانخس  عامتسا  رب  ات  دیزاس  غراف  ار  دوخ  ياهلد  دیونشب و  ناج  شوگ  هب  ارم  نانخس 
هار يامنهار  هک  ملع  هب  و 

ج2،ص:534  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دیسانشزاب رگید  کی  زا  ار  تیاده  یهارمگ و  لطاب و  ّقح و  دینک و  رادیب  ار  ناتلوقع  و  ( 1  ) دینک دامتعا  تسا  تاجن 

تسا و هداتسرف  ورف  هتشذگ  نورق  رد  نالوسر  ءایبنا و  رب  یلاعت  ّقح  هک  تسا  یّقح  نید  منکیم  توعد  نآ  هب  ار  امش  نم  هچنآ  دینادب  و 
هطـساو هب  مّنهج  شتآ  زا  یـصالخ  تسا و  هدینادرگ  صوصخم  نید  نآ  هب  ار  ام  دوخ  تقفـش  تمحر و  ببـس  هب  نامز  نیا  رد  دنوادخ 

ریخ لمع  دروایب و  نامیا  هکنآ  رگم  ددرگیمن  لخاد  نآ  هب  دسریمن و  اهنامـسآ  توکلم  هب  سک  چیه  دوشیم و  لصاح  نآ  زا  تعباتم 
ایند یناگدنز  هب  عمط  يور  زا  امش  نامیا  هک  دیاب  دیبایب و  يدبا  تایح  دیواج و  یتحار  ات  دینک  ششوک  رما  ود  نیا  رد  سپ  دهد ، ماجنا 

تشاد و خزود  زا  یـصالخ  هب  دـیما  درک و  عمط  اهنامـسآ  توکلم  رد  دـیاب  هکلب  دـشابن  يویند  بهاوم  بلط  نیمز و  کـلم  هب  دـیما  اـی 
تاّذل دوشیم و  لیاز  نیمز  رد  تنطلس  یهاشداپ و  هک  اریز  دش ، راتـساوخ  ار  ترخآ  شیاسآ  تحار و  هب  ندیـسر  تلالـض و  زا  تاجن 
گرم دوشیم و  حـضتفم  كـاله و  دتـسیاب  ازج  زور  هدـنهد  ازج  دزن  هک  یماـگنه  رد  دوش  نآ  هتفیرف  هک  یـسک  ددرگیم و  عطقنم  نآ 

هتسشن امش  حاورا  راکش  نیمک  رد  هتسویپ  تسامش و  ياهندب  نیرق 
ج2،ص:535  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دنکفا ّتلذم  كاخ  هب  داسجا  هارمه  هب  ار  نآ  ات  تسا 
يارب یمدآ  دـنک  هدافتـسا  دوخ  ياهاپ  اهلاب و  ییانیب و  هّوق  زا  دـیاب  ادرف  هب  زورما  زا  تاـیح  همادا  يارب  هدـنرپ  هک  ناـنچمه  دـینادب  و  ( 1)
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هک هچنآ  رد  فارشا  يا  هاشداپ و  يا  سپ  دنک  هدافتـسا  مامت  کین و  ياهراک  حلاص و  لمع  نامیا و  زا  دیاب  یعقاو  تاجن  يدبا و  تایح 
تـسه هشوت  بکرم و  امنهار و  ات  دینک و  روبع  ایرد  زا  تسا  رـضاح  یتشک  ات  دیریگب و  تربع  دیمهفب و  ار  نآ  دینک و  رّکفت  دیونـشیم 

رد ناشیا  اب  دـیزودنیب و  ار  ریخ  ياهجنگ  نید  لها  تنواـعم  هب  دـینک و  یط  ار  هار  تسا  نشور  غارچ  هک  ماداـم  دـیئامن و  روبع  ناـبایب  زا 
هب امـش  اب  ات  دیراداو  ریخ  راک  هب  ار  اهنآ  دیـشاب و  اهنآ  رای  دـینک و  حالـصا  ار  دوخ  ناوریپ  دـینک و  تکراشم  حـلاص  لمع  ریخ و  يارجا 

رمخ و بارـش  زا  دـینک و  داـمتعا  يویند  ياـهوزرآ  هب  اداـبم  دـینک و  تبقارم  دوخ  ضئارف  زا  دـیریذپب و  ار  رون  دـنیآرد و  روـن  توـکلم 
ره ینیچ و  نخس  ینمـشد و  بضغ و  ّتیمح و  زا  دیزیهرپب و  تسا  نت  حور و  هدنـشک  هک  رگید  هدیهوکن  تشز و  لمع  ره  يراکانز و 

. دیشاب تسار  هار  رد  دسر  ارف  لجا  ار  امش  نوچ  ات  دیشاب  ّتین  تسرد  لدکاپ و  دیشاب و  رانکرب  دیرامشیم  دب  دوخ  يارب  هک  هچ 
ج2،ص:536  ، نیدلا لامک  همجرت 

ار نآ  هک  دیسر  ینیمزرـس  هب  هکنآ  ات  دیدرونرد  ار  يریثک  ياهرهـش  تفر و  دالب  ریاس  هب  درک و  ناکم  لقن  طبالوس  رهـش  زا  سپـس  ( 1)
اهر ار  نت  دیسر و  ارف  شگرم  ات  درک  گنرد  اجنآ  رد  دومن و  هدنز  ار  نآ  لها  هدرم  ياهلد  درک و  ماقم  رهش  نآ  رد  دنتفگیم و  ریمشک 
دوـب يو  تمزـالم  تمدـخ و  رد  هتـسویپ  دـندیمانیم و  دـبایا  هک  ار  شنادرگاـش  زا  یکی  شگرم  زا  شیپ  درک و  دوعـص  روـن  ملاـع  هب  و 
یهلا ضئارف  امش  تسا ، هدش  کیدزن  كاخ  ملاع  نیا  زا  نم  زاورپ  تفگ : درک و  ّتیـصو  وا  هب  دوب و  روما  رد  لماک  يدرم  وا  دناوخارف .

دزاسب و یناکم  وا  يارب  دـبایا  داد  روتـسد  سپـس  دـیزاس . هشیپ  ار  تدابع  دـهز و  دـیوشن و  لیامتم  لطاب  هب  قح  زا  دـینک و  تظفاـحم  ار 
. درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  داهن و  قرشم  بناج  هب  اهاپ  برغم و  بناج  هب  رس  درک ، زارد  ار  دوخ  ياهاپ 

[ تبیغ هراب  رد  فلؤم  راتفگ  ]

هدیسر اهنآ  ریغ  نورّمعم و  رابخا  باب  رد  هک  نآ  هباشم  ثیداحا  ثیدح و  نیا  دیوگ : باتک  نیا  فّنصم  هنع  هَّللا  یضر  قودص  خیـش  )( 
مرکا ربمایپ  هیحان  زا  هک  یحیحـص  ثیداحا  اب  نم  دزن  رد  تبیغ  رما  اریز  تسین ، نآ  عوقو  تبیغ و  رما  رد  نم  ءاّکتا  داـمتعا و  دروم  تسا 
لاثما هب  مه  شماکحا  عیارش و  مالسا و  لصا  تسا و  هدیسر  تابثا  هب  هدش  دراو  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

یلو ( 2 ، ) تسا هدش  تباث  رابخا  نامه 
ج2،ص:537  ، نیدلا لامک  همجرت 

ناهاشداپ ناشیا و  زا  سپ  یهلا  ياهتّجح  و  مهیلع - هَّللا  تاولص  نالوسر - ناربمایپ و  زا  يرایـسب  يارب  تبیغ  رما  هک  منکیم  هظحالم  نم 
قرط رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدـشن  اهنآ  رکنم  ام  نیفلاخم  زا  کی  چـیه  تسا و  هدـش  عقاو  دـناهدوب  یلاعت  يادـخ  بناـج  زا  هک  یحلاـص 

مئاق و رما  رد  مهیلع  هَّللا  تاولـص  هّمئا  ربمایپ و  هیحان  زا  هک  ياهحیحـص  هریثک و  تایاور  اب  هسیاـقم  ماـقم  رد  تاـیاور  نیا  عیمج  تیاور ،
تبیغ دیوگیم : هک  ياهحیرص  هحیحـص و  تایاور  تسا ، رادروخرب  يرتمک  رابتعا  زا  تسا  هدش  دراو  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  نیمهدزاود 

رون هب  نیمز  دزاس و  رهاظ  ار  وا  دـنوادخ  هاـگنآ  دـندرگ ، دـیمون  شروهظ  زا  دوش و  تخـس  اـهلد  هک  یتیاـغ  هب  اـت  دـماجنایم  لوط  هب  وا 
. دوش دوبان  وا  تلادع  اب  روج  ملظ و  ددرگ و  نشور  شلامج 

وا نید  شوماخ و  ار  ادخ  رون  دنهاوخیم  اهنآ  میئوگب  هکنآ  زج  دشاب ؟ هتـشاد  دناوتیم  ییانعم  هچ  شرئاظن  هب  رارقا  نآ و  بیذـکت  سپ 
نافلاخم هچرگ  دزاسیم  دوبان  ار  لطاب  ققحم و  ار  قح  دـنادرگیم و  دـنلب  ار  شاهملک  مامت و  ار  دوخ  رون  دـنوادخ  اـّما  دـننک ، لـطاب  ار 

يراج مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیرهاط  هّمئا  نیّیبنلا و  ریخ  نابز  رب  نیحلاص  هراب  رد  هک  ییاههدعو  دـیاین ، شوخ  ار  یهلا  ياههدـعو  بّذـکم 
. تسا هدش 

عیمج هک  تسا  نیا  باتک  رد  نآ  لاثما  رابخا و  نیا  رکذ  زا  نم  رگید  دوصقم 
ج2،ص:538  ، نیدلا لامک  همجرت 
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ریاس ندناوخ  هب  دـنناوخب  باتک  نیا  رد  ار  رابخا  نآ  نوچ  و  ( 1  ) دنراد تبغر  اهناتـساد  رابخا و  هنوگ  نیا  هعلاطم  هب  فالخ  قافو و  لها 
ّرقم هکنآ  نافرتعم . ناگدننکّکش و  نارکنم ، دنتسین : جراخ  ریز  هورگ  هس  زا  باتک  ناگدننکهعلاطم  هک  دنوشیم  قاتـشم  زین  نآ  لوصف 

ددرگیم و یتّجح  مامتا  وا  اب  تسا  رکنم  هکنآ  دوشیم و  شتریـصب  دایدزا  بجوم  رابخا  نیا  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوجو  هب  فرتعم  و 
رد قیقحت  اریز  دوش ، تیاده  قح  هب  هک  تسا  دیما  دیآیمرب و  وا  تبیغ  بئاغ و  ماما  لاوحا  زا  قیقحت  ماقم  رد  تسا  هدـننککش  هک  نآ 

. دوشیم رتهب  رتصلاخ و  دنراذگب  هتوب  رد  ار  نآ  رتشیب  هچ  ره  هک  الط  دننام  دوشیم ، نآ  رتشیب  حوضو  دیکأت و  بجوم  حیحص  روما 
دنک و تباجا  دنناوخب  نادب  ار  ادخ  نوچ  هک  یمظعا  مسا  تسا  هتخاس  ناهن  نآرق  ياههروس  لیاوا  رد  ار  دوخ  مظعا  مسا  یلاعت  يادخ  و 

. دیامرف اطعا  دننک  تساوخرد  نآ  هطساو  هب  نوچ 
يارب و  اهنآ ، هباشم  و  سی »  » و سط »  » و مسط »  » و قسعمح »  » و صعیهک »  » و صملا »  » و رلا »  » و رملا »  » و ملا » : » تسا هدومرف  یلاعت  يادـخ 

دوجو لیلد  ود  نآ 
ج2،ص:539  ، نیدلا لامک  همجرت 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  ترابع  هَّللا  رکذ  دننیبب و  ار  هَّللا  رکذ  دنتسناوتیمن  نیکرـشم  راّفک و  هکنآ  لّوا  لیلد  ( 1 . ) دراد
نینچمه و  تسا ، هدـمآ  ارکذ »  » زا لدـب  ـالوسر »  » هـک « 1  » اـًلوُسَر ًارْکِذ  ْمُْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  دوـمرف : هک  یلاـعت  يادـخ  نخـس  لـیلد  هب  تسا 

نامه تسا ، هدروآ  ادـج  ادـج  فورح  اب  ار  دوخ  مظعا  مسا  هروس  دـنچ  لیاوا  رد  یلاـعت  يادـخ  دنونـشب و  ار  میرک  نآرق  دنتـسناوتیمن 
فورح نآ  نوچ  دننک و  رکذ  ادج  ادج  ار  اهنآ  هک  دوبن  نینچ  اهنآ  تداع  اّما  تسا ، هدـش  هتخاس  اهنآ  زا  ناشیا  مالک  نابز و  هک  یفورح 

رب دنداد و  ارف  شوگ  زین  نآ  دعب  ام  هب  تسیچ و  هک  میونـشب  ار  نآ  دـعب  ام  دـنتفگ  یتفگـش  رـس  زا  دـندرک و  بّجعت  دندینـش  ار  هعوطقم 
دندرک فّقوت  تسا  كوکش  رد  قیقحت  ناشتّمه  هک  یناگدننکّکش  دیدرگ و  نوزفا  فرتعم  ّرقم و  تریـصب  دش و  تّجح  مامتا  نیرکنم 

. دراد دوجو  تقیقح  هب  لوصو  ناکما  قیقحت  رد  هک  دننک  ادیپ  یسرتسد  تقیقح  هب  دیاش  ات 
هداد رارق  اهنآ  رد  يرارـسا  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دراد  دوجو  نآرق  روس  زا  یـضعب  لیاوا  رد  هعوطقم  فورح  لازنا  رد  هک  يرگید  لیلد 

دـننک و تازجعم  راهظا  لیالد و  هماقا  نآ  هلیـسو  هب  ات  تسا  هداد  صاصتخا  رارـسا  نآ  تفرعم  هب  ار  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  تسا و 
مدرم همه  هب  ار  رارسا  نآ  یلاعت  يادخ  رگا 

______________________________

.12 - 11 قالطلا : ( 1)
ج2،ص:540  ، نیدلا لامک  همجرت 

تسنادیم و تسا  نآ  رد  زین  یهلا  مظعا  مسا  هک  ار  رارسا  نآ  موصعم  ریغ  صخش  اسب  و  ( 1  ) دوبن نآ  رد  يریبدت  تمکح و  تخومآیم 
فلخ َداعیِْملا  ُِفلُْخی  َهَّللا ال  َّنِإ  تایآ  دوجو  اـب  هک  دوبن  اور  ادـخ  رب  درکیم و  نیرفن  هدومزآ  نمؤم  اـی  لـسرم و  ربماـیپ  هب  نآ  هلیـسو  هب 

ّدح زا  زین  اهنآ  دنک و  هاگآ  رارـسا  نیا  زا  ياهراپ  هب  ار  يداع  دارفا  زا  یـضعب  دـنوادخ  تسا  نکمم  دـیامنن و  تباجا  ار  وا  دـنک و  هدـعو 
هاگنآ روعاب  معلب  الثم  دوش . لصاح  یتربع  قیالخ  يارب  هلیسو  نیا  هب  ات  دناتـسزاب  ناشیا  زا  ار  رارـسا  نآ  یلاعت  يادخ  دنرذگرد و  یهلا 

نانچ تخاس  هرهبیب  نآ  زا  ار  وا  درب و  شرطاخ  زا  ار  مظعا  مسا  رارسا  دنوادخ  دنک  نیرفن  مالّسلا  هیلع  هَّللا  میلک  یـسوم  رب  تساوخ  هک 
تسا هدرک  نینچ  یلاعت  يادخ  و  « 1 . » َنیِواْغلا َنِم  َناکَف  ُناْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اْهنِم  َخَلَْـسناَف  اِنتایآ  ُهاْنیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو  تسا : هدومرف  هک 

هب ار  نآ  رگا  تسا و  هتـسناد  نآ  قحتـسم  قیـال و  ار  اـهنآ  هک  ور  نآ  زا  هداد  صاـصتخا  شلها  هب  ار  تلیـضف  وا  هـک  دـننادب  ناـمدرم  اـت 
. دزیم رس  اهنآ  زا  معلب  ياطخ  نامه  تخومآیم  نارگید 

نینچمه دزاس ، ناهن  دشابیم  شتّجح  مالک و  هک  شباتک  هعوطقم  فورح  رد  ار  دوخ  مظعا  مسا  یلاعت  يادـخ  دـشاب  اور  هک  نانچمه  و 
هک دنادیم  یلاعت  يادخ  اریز  دزاس  ناهن  نینمؤم  ریغ  نینمؤم و  زا  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  تّجح  هک  دشاب  اور 
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______________________________

.175 فارعالا : ( 1)
ج2،ص:541  ، نیدلا لامک  همجرت 

ناشیا رگا  دوب و  دنهاوخ  تکاله  بجوتسم  ور  نیا  زا  و  ( 1  ) دننکیم يّدعت  وا  هراب  رد  یهلا  دودح  زا  مدرم  رتشیب  دزاس  رهاظ  ار  وا  رگا 
دودـح هب  يّدـعت  نوچ  دوبن  اور  دـنکن  كاله  ار  اهنآ  رگا  دنـشاب و  نانمؤم  اهنآ  بالـصا  رد  تسا  نکمم  نوچ  دوبن  اور  دـنک  كاله  ار 
یلاعت يادخ  دشابن  ینمؤم  اهنآ  بالـصا  رد  هک  نانچ  تسا و  بجاو  یلاح  نینچ  رد  تبیغ  عوقو  ور  نیا  زا  دـناهدرک . ماما  هراب  رد  یهلا 

راسگنس دشاب  رادراب  دنک و  انز  رادرهوش  ینز  رگا  ینیبیمن  ایآ  دزاسیم . دوبان  دربیم و  ورف  نیمز  رب  ار  شنانمشد  دنکیم و  رهاظ  ار  وا 
یسک تسا  نینچمه  دوش ؟ وا  نداد  ریـش  لّفکتم  یـسک  هکنآ  رگم  دهد  ریـش  ار  دازون  مامت  لاس  ود  دنک و  لمح  عضو  هکنآ  ات  دوشیمن 
هکنآ رگم  دنادیمن  ار  نآ  یسک  دوش و  ادج  وا  بلص  زا  نمؤم  نآ  ات  دوشیمن  هتشک  دشاب ، ینمؤم  وا  بلص  رد  دشاب و  لتقلا  بجاو  هک 

نینمؤملا ریما  هک  دوب  ّتلع  نیمه  هب  دـنکیمن و  هماقا  ماما  زج  ار  یهلا  دودـح  هک  تسا  ور  نیا  زا  دـشاب و  تّجح  بویغلا  ماّلع  بناـج  زا 
. دومرف كرت  لاس  جنپ  تسیب و  تّدم  هب  ادخ  لوسر  زا  سپ  ار  فالخ  لها  اب  داهج  مالّسلا  هیلع 

اب ادتبا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ارچ  متفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : يوار 
ج2،ص:542  ، نیدلا لامک  همجرت 

. میدرکیم باذع  یتخـس  هب  ار  نارفاک  دندشیم  ادـج  رگا  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  ياهیآ  لیلد  هب  دومرف : ( 1 ( ؟ دیگنجن دوخ  نیفلاخم 
. دراد دوجو  رفاک  موق  بالصا  رد  هک  ینمؤم  عیادو  ندش  ادج  دومرف  تسیچ ؟ ناشیا  ندش  ادج  زا  دوصقم  متفگ : دیوگ : « 1»

يادخ راکشآ  نانمشد  رب  دش  جراخ  نوچ  دوش و  جراخ  یلاعت  يادخ  عیادو  هکنآ  ات  دنکیمن  روهظ  وا  تسا ، نینچ  زین  مالّسلا  هیلع  مئاق 
. دزاسیم دوبان  ار  اهنآ  دوشیم و  هریچ  یلاعت 

؟ دوبن دنمورین  یلاعت  يادخ  نید  رد  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ایآ  هَّللا ! کحلـصا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم  دیوگ : یخرک  میهاربا 
: تفگ دوب . دنمورین  يرآ  دومرف :

ار وا  یلاعت  يادـخ  باتک  رد  ياهیآ  دومرف : دـشن ؟ ناشیا  ياهراک  عنام  دومرفن و  عفد  ار  اـهنآ  ارچ  دـندرک و  هبلغ  وا  رب  موق  نآ  ارچ  سپ 
يارب اریز  ًامِیلَأ . ًاباذَع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَْنبَّذََعل  اُولَّیََزت  َْول  یلاعت : يادخ  نخـس  نیا  دومرف : تسا ؟ هیآ  مادک  نآ  متفگ : دـیوگ : تشادزاب ،

قفانم رفاک و  موق  بالصا  رد  ینمؤم  عیادو  یلاعت  يادخ 
______________________________

.26 حتفلا : ( 1)
ج2،ص:543  ، نیدلا لامک  همجرت 

هبلغ اهنآ  رب  دـندش  جراخ  عیادو  نآ  نوچ  دـنوش و  جراـخ  عیادو  نآ  هکنآ  اـت  تشکیمن  ار  ناردـپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  ( 1  ) دراد دوجو 
اهنآ نوچ  دوش و  رهاظ  یلاعت  يادـخ  عیادو  هکنآ  ات  دـنکیمن  روهظ  تسا  نینچ  زین  تیبلا  لها  ام  مئاق  و  درک ، رازراک  ناشیا  اـب  دومرف و 

. دزاسیم دوبان  ار  نانآ  دنکیم و  هبلغ  تسیاب  هک  نانآ  رب  دندش  رهاظ 
دنوادـخ رگا  دومرف : ًامِیلَأ ، ًاباذَـع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَْنبَّذََـعل  اُولَّیََزت  َْول  هک  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاح  نب  روصنم 

. دومنیم باذع  ار  نارفاک  هنیآ  ره  درکیم ، جراخ  نارفاک  بالصا  زا  ار  نانمؤم  نانمؤم و  بالصا  زا  ار  نارفاک 

نورّمعم باب  هّمتت  داّدش ] ثیدح  همادا  ]

هراشا
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روصنم نب  ییحی  يارـس  رد  رب  دوب  هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  تفه  دون و  هک  یـسوسرط  میهاربا  نب  قاحـسا  زا  دیوگ : دمحا  نب  یکم  ( 2)
مدیسرپ وا  زا  مدرک و  رادید  دشیم  هدیمان  جونق  هک  يرهش  رد  ار  ناتسودنه  هاشداپ  کنابرس  تفگیم : هک  مدینش 

ج2،ص:544  ، نیدلا لامک  همجرت 
هد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تفگیم  دوب و  ناملـسم  وا  لاس و  جنپ  تسیب و  دصهن و  تفگ : ( 1 ( ؟ ياهدرک رمع  لاس  دنچ  هک 

ّيرعـشا و یـسوم  وبا  دیز و  نب  ۀماسا  صاع و  نب  ورمع  نامی و  نب  ۀفیذح  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هداتـسرف  وا  دزن  هب  ار  شباحـصا  زا  نت 
یّلص ربمایپ  همان  هدش و  ناملسم  هدرک و  تباجا  زین  وا  دناهدناوخارف و  مالسا  نید  هب  ار  وا  اهنآ  دندوب و  نارگید  هنیفس و  یمور و  بیهص 

َنوُرُکْذَی َنیِذَّلا  تسا : هدومرف  یلاعت  يادخ  تفگ : یناوخیم ؟ زامن  هنوگچ  فعض  نیا  اب  متفگ : تسا . هدیسوب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
: تفگ دوشیم ؟ جراخ  وت  زا  يزیچ  ایآ  متفگ : هرت . يزبس  تشوگبآ و  تفگ : تسیچ ؟ وت  ماعط  متفگ : ْمِِهبُونُج . یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا 
وا لبطـصا  رد  تسا و  هدـیئور  هبترم  تسیب  تفگ : مدرک ، شـسرپ  وا  ياهنادـند  زا  دـیوگ  مک . رادـقم  هب  مه  نآ  راـب  کـی  ياهتفه  يرآ 

هناخ يوشتخر  هب  ار  نامداخ  هماج  نآ  اب  تفگ : ینکیم ؟ هچ  نیا  اب  متفگ : دـنتفگیم . لیف  دـنز  نآ  هب  هک  مدـید  لیف  زا  رتگرزب  یناویح 
تسا و خسرف  هاجنپ  وا  تختیاپ  يزارد  دماجنایم و  لوط  هب  لاس  راهچ  نآ  ندرک  یط  هک  تسا  يردق  هب  وا  تکلمم  یگرزب  دـنربیم و 

نآ دننک  هلمح  اههزاورد  زا  یکی  هب  نانمشد  نوچ  دنکیم و  يرادساپ  نابهگن  رازه  تسیب  دص و  کی  ار  رهش  نآ  هزاورد  ره 
ج2،ص:545  ، نیدلا لامک  همجرت 

هک مدینـش  و  تسا ، رهـش  نیا  طـسو  رد  هاـشداپ  خاـک  و  ( 1  ) دـننکیمن تناعتـسا  وا  ریغ  زا  دـنزیخیمرب و  هلباقم  هب  ییاـهنت  هب  ناـنابهگن 
مالّـسلا هیلع  یـسوم  موـق  ناـیم  هب  مدیـسر و  دـنیوگ  جـلاع  لـمر  نآ  هب  هک  لـمر  يارحـص  هب  مدـش و  دراو  برغم  تکلمم  هب  تفگیم :

رب اـجنآ  زا  ار  دوخ  زاـین  دروم  توـق  دوـب و  هیرق  جراـخ  رد  اـهنآ  تاـّلغ  راـبنا  دوـب و  ربارب  ناـشیاههناخ  ماـب  تشپ  هک  مدـید  مدـمآرد و 
رد تشاد و  هلـصاف  خسرف  ود  رهـش  زا  هک  ییاهغاب  رد  دوب و  ناشیاههناخ  رد  اهنآ  روبق  دـندرکیم و  هریخذ  نآ  رد  ار  یقاب  دـنتفرگیم و 

دنتـشاد ییاهرازاب  و  دنریمب . هکنآ  ات  دندشیمن  رامیب  مدرکن  هدـهاشم  اهنآ  نایم  رد  يرامیب  عون  چـیه  دوبن و  ینزریپ  درمریپ و  اهنآ  نایم 
تـساوخیم هک  هچ  ره  داهنیم و  وزارت  هب  ار  ـالاک  دوخ  يارب  تفریم و  اـجنآ  هب  دوخ  دـنک  دـیرخ  نآ  زا  تساوخیم  یـصخش  رگا  هک 

دنتـشگیمزاب و دندرازگیم و  زامن  دندشیم و  رـضاح  اّلـصم  هب  دـندرکیم  زامن  دـصق  نوچ  دوبن و  رـضاح  مه  هدنـشورف  تشادیمرب و 
نیب رد  گرم  زامن و  ادخ و  دای  تشادن و  دوجو  ناشنایم  رد  يدـنیاشوخان  مالک  چـیه  دوبن و  اهنآ  نایم  رد  تموصخ  تنایخ و  تقرس و 

. دوب عیاش  اهنآ 

: دیامرف هَّللا - همحر  باتک - نیا  فّنصم 

يارب رمع  لوط  رد  ار  نآ  دـننام  هک  تسین  راوازـس  دـننادیم  اور  دـنه  هاشداپ  کنابرـس  يارب  ار  لاـح  نیا  اـم  نیفلاـخم  هک  یماـگنه  ( 2)
. هَّللاب ّالإ  ةّوق  لوح و ال  و ال  دننادب ، لاحم  ادخ  تّجح 

ج2،ص:546  ، نیدلا لامک  همجرت 

جرف راظتنا  باوث  باب 55 

-1

نآ رظتنم  هک  یلاح  رد  دریمب  رما  نیا  هب  داقتعا  هب  امش  زا  سک  ره  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هبایـس  نب  ءالع  ( 1)
. دشاب مالّسلا  هیلع  مئاق  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب ،
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-2

. میتخاس اهر  رما  نیا  راظتنا  رطاخ  هب  ار  دوخ  ياهرازاب  ام  هَّللا  کحلـصأ  متفگ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ  یطـساو  دیمحلا  دـبع  ( 2)
؟ دهدن رارق  یـشیاشگ  وا  يارب  دنوادخ  دنک و  سبح  یلاعت  يادخ  رطاخ  هب  ار  شدوخ  هک  ياهدید  ار  یـسک  ایآ  دیمحلا  دـبع  يا  دومرف :

دنک تمحر  ادخ  دزاس ، ام  فقو  ار  دوخ  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  دهدیم ، رارق  شیاشگ  وا  يارب  دـنوادخ  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ 
؟ دش دهاوخ  هچ  مریمب  منیبب  ار  مئاق  هکنآ  زا  شیپ  رگا  متفگ : دیوگ  دنک ، ایحا  ار  ام  رما  هک  ار  یسک 

ج2،ص:547  ، نیدلا لامک  همجرت 
وا يوراشیپ  هک  تسا  یـسک  دـننام  وا  درک  مهاوخ  ترـصن  ار  وا  منک  كرد  ار  دـمحم  لآ  مئاـق  رگا  دـیوگب : امـش  زا  یـسک  رگا  دومرف :

. دوش دیهش  وا  هارمه  هک  تسا  یسک  دننام  هکلب  هن  دنزیم ، ریشمش 

-3

جرف راظتنا  نم  تّما  لامعا  لضفا  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  زا  ( 1)
. تسا یلاعت  يادخ  هیحان  زا 

-4

اب زین  نم  هک  دیـشاب  رظتنم  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  تفگ : مدرک ، شـسرپ  جرف  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ  لیـضف  نب  دّـمحم  ( 2)
. منارظتنم زا  امش 

-5

هک يدینـشن  ار  یلاعت  يادـخ  نخـس  ایآ  تسوکین ، هچ  جرف  راظتنا  ربص و  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  یطنزب  ( 3)
ربص هک  داب  امش  رب  سپ  منارظتنم . زا  امـش  اب  زین  نم  هک  دیـشاب  رظتنم  دومرف : مهارب و  مشچ  امـش  اب  زین  نم  هک  دیـشاب  هار  هب  مشچ  دومرف :

. دندوب رترباص  امش  زا  امش  ناینیشیپ  دیآیم و  سأی  زا  سپ  جرف  هک  دینک 
ج2،ص:548  ، نیدلا لامک  همجرت 

-6

هار رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  ام  رما  رظتنم  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  زا  شناردـپ  زا  قداص  ماـما  زا  ( 1)
. دطلغرد دوخ  نوخ  هب  ادخ 

-7

روهظ و رد  تدابع  ای  تسا  لضفا  لطاب  تلود  رد  رتتسم  ماما  اب  تدابع  ایآ  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یطاباس  راّمع  ( 2)
هب یناهن  رد  امـش  تدابع  تسا و  رتهب  اراکـشآ  هقدص  زا  یناهنپ  هقدص  دنگوس  ادـخ  هب  راّمع  يا  دومرف : رهاظ ؟ ماما  هارمه  هب  ّقح  تلود 

، دیربیم رس  هب  گنج  زا  لبق  تلاح  رد  دیـسرتیم و  دوخ  نانمـشد  زا  لطاب  تلود  رد  اریز  تسا ، رتهب  لطاب  تلود  رد  رتتـسم  ماما  هارمه 
لطاب تلود  رد  فوخ و  هارمه  هب  تدابع  دتسرپیم و  رهاظ  ماما  هارمه  هب  نآ  تلود  قح و  روهظ  رد  ار  یلاعت  يادخ  هک  یسک  هب  تبسن 
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نمشد و زا  یناهن  يدارف و  ار  هضیرف  زامن  هک  امش  زا  کی  ره  دینادب  تسین . ّقح  تلود  رد  نما و  رد  تدابع  دننام  هب 
ج2،ص:549  ، نیدلا لامک  همجرت 

ار ياهلفان  زامن  هک  امـش  زا  کی  ره  دسیونب و  ار  يدارف  هضیرف  زامن  جـنپ  تسیب و  باوث  وا  يارب  یلاعت  يادـخ  ( 1 ، ) دناوخب نآ  تقو  رد 
یلاعت يادخ  دهد  ماجنا  ياهنـسح  امـش  زا  کی  ره  دسیونب و  ار  هلفان  زامن  هد  باوث  وا  يارب  یلاعت  يادخ  دـناوخب  تسرد  نآ و  تقو  رد 

ناج ماما و  نید و  ظفح  يارب  دنهد و  ماجنا  وکین  ار  لامعا  هک  ار  امـش  نانمؤم  تانـسح  دـنوادخ  دـسیونب و  هنـسح  تسیب  باوث  وا  يارب 
راک رب  ارم  موش  امـش  يادف  متفگ : دیوگ  يوار  تسا . میرک  یلاعت  يادخ  هک  دنک  ربارب  نیدنچ  دنراد  هاگن  ار  ناشنابز  دـننک و  هّیقت  دوخ 

تلود رد  رهاظ  ماما  باحـصا  لامعا  زا  لضفا  ام  زورما  لاـمعا  هنوگچ  منادـب  مهاوخیم  اـّما  یتشاداو ، نآ  ماـجنا  رب  يدرک و  بغار  ریخ 
زامن و قح و  نید  رد  لوخد  رد  امـش  دومرف : تسا ؟ یلاعت  يادـخ  نید  نآ  میتسه و  يدـحاو  نید  رب  ناشیا  ام و  هک  یلاح  رد  تسا  ّقح 
رباص و وا و  عیطم  دـیدرک  تدابع  رتتـسم  ماما  هارمه  هب  یناهن  رد  ار  ادـخ  دـیتفرگ و  یـشیپ  اهنآ  رب  تاریخ  ماکحا و  ریاس  ّجـح و  هزور و 
دننکیم و عنم  نآ  زا  ار  امش  تسا و  ناملاظ  تسد  رد  امش  ّقح  دیـسارهیم  كولم  ّرـش  زا  دوخ  سوفن  ماما و  رب  دیتسه  ّقح  تلود  رظتنم 

امش
ج2،ص:550  ، نیدلا لامک  همجرت 

زا دیتسه  رباص  دوخ  نمـشد  زا  فوخ  ماما و  زا  تعاط  تدابع و  نید و  رب  هک  یلاح  رد  ( 1 ، ) دناهدرک رطضم  شاعم  بلط  یگنت و  هب  ار 
. داب اراوگ  امش  رب  نآ  دنکیم و  ربارب  نیدنچ  ار  امش  لامعا  دنوادخ  ور  نیا 

تماما رد  زورما  اریز  میشاب  قح  تلود  رد  مئاق  ماما  باحصا  زا  هک  میتسین  دنموزرآ  رگید  تسا  نینچ  رگا  موش  امـش  يادف  متفگ : دیوگ 
يادخ هک  دـیرادیمن  تسود  ایآ  هَّللا ! ناحبـس  دومرف : تسا ! لضفا  ّقح  تلود  باحـصا  لامعا  زا  ام  لامعا  میتسه و  امـش  تعاط  امش و 
رارقرب هدنکارپ  ناشیرپ و  بولق  نیب  تفلا  تدحو و  دنادرگ و  وکین  ار  ناگدنب  مومع  لاح  دنک و  راکـشآ  دالب  رد  ار  ّقح  لدـع و  یلاعت 

ار نآ  اهنآ  دنادرگرب و  شلها  هب  ار  ّقح  دنوادخ  ددرگ و  هماقا  قلخ  نایم  رد  یهلا  دودح  دوشن و  تیـصعم  یلاعت  يادخ  نیمز  رد  دنک و 
دزن دریمب  لاح  نیا  رب  امـش  زا  کی  ره  دنگوس  ادخ  هب  راّمع ! يا  دنامن ؟ یفخم  یقلخ  سرت  زا  یّقح  چیه  هک  یتیاغ  هب  ات  دـننادرگ  بلاغ 

. امش رب  داب  هدژم  سپ  دوب  دهاوخ  رترب  دحا  ردب و  يادهش  زا  دنوادخ 

-8

شروضح رد  مدش و  لخاد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دیوگ : ّیفوک  میهاربا  وبا  ( 2)
ج2،ص:551  ، نیدلا لامک  همجرت 

ار وا  كراـبم  رـس  متفر و  شلابقتـسا  هب  نم  دـش  دراو  دوب  ياهچب  رـسپ  هک  یلاـح  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  وبا  هک  مدوـب 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  متسشن . مدیسوب و 

وا لتاق  ادخ  دنـسر ، تداعـس  هب  رگید  ینامدرم  دنوش و  كاله  ینامدرم  وا  هراب  رد  تسوت و  ماما  وا  نم  زا  سپ  هک  نادب  میهاربا ! وبا  يا 
رب دسح  يور  زا  هک  یبئاجع  زا  سپ  ار  نامز  نیمز و  لها  نیرتهب  وا  بلـص  زا  دنوادخ  دنادرگ و  نادـنچ  ود  ار  شباذـع  دـنک و  تنعل  ار 

هّمتت وا  بلـص  زا  دنوادخ  دیآ  شوخان  ار  ناکرـشم  هچ  رگا  دـناسر  ماجنا  هب  ار  دوخ  راک  یلاعت  يادـخ  نکیل  دزاس و  جراخ  درذـگ  يو 
ماما رظتنم  دـهد . ياج  شیوخ  سدـق  يارـس  رد  ار  نانآ  دـهد و  صاصتخا  شیوخ  تمارک  هب  ار  ناـنآ  دروآ و  نوریب  ار  رـشع  ینثا  هّمئا 
ینب نایلاوم  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دنک . عافد  يو  زا  ادـخ  لوسر  شیپاشیپ  هدیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  هک  تسا  یـسک  دـننام  مهدزاود 

نآ رب  مونـشب و  ار  مالک  یقاب  ات  مدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هب  رگید  هبترم  هدزناپ  دـیدرگ و  عطقنم  مـالک  دـش و  لـخاد  « 1  » هّیما
زا تسا  دوخ  نایعیش  زا  هودنا  هدننک  فرطرب  وا  میهاربا  وبا  يا  دومرف : دوب  هتسشن  وا  مدمآرد و  شتمدخ  هب  راب  کی  هکنآ  ات  متفاین  قیفوت 
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روج ینالوط و  يراتفرگ  رایسب و  یگنت  یتخس و  هک  سپ  نآ 
______________________________

«. ساّبعلا ینب  یلاوم  نم   » رهاظلا و  اذک ، ( 1)
ج2،ص:552  ، نیدلا لامک  همجرت 

وبا تسا . سب  وت  يارب  اـجنیا  اـت  میهاربا ! وبا  يا  دـننک . كرد  ار  ناـمز  نآ  هک  یناـسک  لاـح  هب  اـشوخ  و  ( 1  ) دشاب هدش  رادـیدپ  ناوارف 
. دشاب رتهدننکرورسم  رتشخب و  يداش  هدژم  نیا  زا  هک  مدوب  هتشگن  زاب  ياهفحت  اب  زگره  دیوگ : میهاربا 

مالّسلا هیلع  مئاق  هیمست  زا  یهن  باب 56 

-1

. دربن ار  وا  مان  رفاک  زج  هک  تسا  يدرم  رما  نیا  بحاص  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بائر  نب  ّیلع  ( 2)

-2

: دومرف دندیسرپ ، مالّسلا  هیلع  مئاق  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : تلص  نب  ناّیر  ( 3)
. دوشیمن هدرب  شمان  ددرگیمن و  هدید  شرکیپ 

-3

زا رمع  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : دیزی  نب  رباج  ( 4)
ج2،ص:553  ، نیدلا لامک  همجرت 

: دومرف تسیچ ؟ وا  مان  وگب  هد و  ربخ  يدهم  زا  ارم  بلاط  وبا  دنزرف  يا  تفگ : درک و  شـسرپ  يدـهم  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
نآ دنک و  ثوعبم  ار  وا  یلاعت  يادخ  ات  منکن  وگزاب  ار  وا  مان  هک  تسا  هدرک  شرافـس  نم  لیلخ  بیبح و  اریز  میوگیمن ، ار  شمـسا  اّما 

. تسا هداهن  هعیدو  هب  شلوسر  دزن  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یئاهزیچ  زا 

-4

وا نیـشناج  اب  تسا و  نسح  مدنزرف  نم  زا  سپ  نیـشناج  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دـیوگ : يرفعج  مشاه  وبا  ( 1)
: متفگ دوبن . اور  مان  هب  شندرک  دای  دینیبیمن و  ار  وا  صخش  اریز  دومرف : هچ ؟ يارب  موش ! امش  يادف  متفگ : دیاهنوگچ ؟

. داب وا  رب  ادخ  دورد  مالس و  دّمحم  لآ  نم  ۀّجحلا  دیئوگب : دومرف : مینک ؟ دای  ار  وا  هنوگچ  سپ 

مالّسلا هیلع  مئاق  روهظ  ياههناشن  باب 57 

-1

مایق زا  شیپ  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نابلا  نومیم  ( 2)
ج2،ص:554  ، نیدلا لامک  همجرت 
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. هّیکز سفن  نتشک  ءادیب و  رد  نیمز  نتفر  ورف  ینامسآ و  يدانم  ینایفس و  ینامی و  دیآ : روهظ  هب  هناشن  جنپ  مالّسلا  هیلع  مئاق 

-2

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ءارذعلا  ینب  يالوم  حلاص  ( 1)
. دوب دهاوخ  هلصاف  بش  هدزناپ  هّیکز  سفن  نتشک  دّمحم و  لآ  مئاق  مایق  نیب 

-3

يارب یلاعت  يادـخ  بناج  زا  ییاههناشن  مئاق  روهظ  زا  شیپ  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  دـیوگ : ملـسم  نب  دّـمحم  ( 2)
زا شیپ  ار  نانمؤم  ینعی  ار  امـش  میئامزآیم  هک  یلاعت  يادخ  لوق  دومرف : تسا ؟ مادک  اهنآ  موش  امـش  يادـف  متفگ : دوب  دـهاوخ  نانمؤم 

ار ناـشیا  : ) دومرف « 1  » َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُْفنَأـْلا  َو  ِلاْومَأـْلا  َنِم  ٍصْقَن  َو  ِعوُْـجلا  َو  ِفْوَْـخلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  جورخ 
ینارگ هطساو  هب  یگنسرگ ) و   ) اهنآ تنطلس  رخآ  رد  نالف  ینب  ناهاشداپ  زا  فوخ ) زا  يزیچ  هب  میئامزآیم 

______________________________

.155 ةرقبلا : ( 1)
ج2،ص:555  ، نیدلا لامک  همجرت 

رد یتساک  و   ) ناوارف ریم  گرم و  هطـساو  هب  سوفن ) رد  یتساک  و   ) دوس یمک  دتـس و  داد و  يداسک  دومرف : لاوما ) رد  یتساک  و   ) اهتمیق
- يا دومرف : سپـس  مالّـسلا . هیلع  مئاـق  جورخ  لـیجعت  هب  ماـگنه  نآ  رد  هدـب ) هدژم  ار  نارباـص  و   ) تعارز ناـعیر  یمک  دوـمرف : تارمث )

«2 . » دننادیمن ملع  رد  ناخسار  ادخ و  زج  ار  نآ  لیوأت  و  تسا : هدومرف  یلاعت  يادخ  تسا و  هیآ  لیوأت  نیا  دّمحم !

-4

نیا زا  ام  رما  دومرف : دز و  ـالاب  ار  همیخ  فرط  کـی  ماـما  هک  مدوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  همیخ  رد  نم  دـیوگ : ناـبلا  نومیم  ( 1)
هنعل سیلبا - دربیم و  ار  وا  مان  تسا و  نالف  رـسپ  نالف  ماما  هک  دنکیم  ادن  نامـسآ  زا  ياهدننکادن  دومرف : سپـس  تسا ، رتنشور  باتفآ 

. درک ادن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  هبقع  بش  رد  هک  نانچمه  دنک  ادن  نیمز  زا  زین  هَّللا -

-5

ّینایفس جورخ  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سینخ  نب  یّلعم  ( 2)
______________________________

.7 نارمع : لآ  ( 2)
ج2،ص:556  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دش دهاوخ  عقاو  بجر  هام  رد  تسا و  موتحم  روما  زا 

-6

تسیب بش  رد  دوشیم  عقاو  ناضمر  هام  رد  هک  ینامسآ  هحیـص  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هریغم  نب  ثراح  ( 1)
. دوب دهاوخ  هام  نآ  موس  و 
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-7

زا یگمه  هک  دوب  دـهاوخ  هناـشن  جـنپ  مئاـق  ماـیق  زا  شیپ  دوـمرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ : هلظنح  نب  رمع  ( 2)
. ءادیب رد  نیمز  نتفر  ورف  هّیکز و  سفن  نتشک  هحیص و  ینایفس و  ینامی و  تسا : موتحم  تامالع 

-8

تسا ّصاخ  يادن  متفگ : دناوخیم . مان  هب  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  ياهدننکادن  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  ( 3)
هک یلاح  رد  دنکیم  تفلاخم  وا  اب  یسک  هچ  سپ  متفگ : دونـشیم . ار  نآ  دوخ  نابز  هب  یتّلم  ره  تسا و  ّماع  يادن  دومرف : ّماع ؟ يادن  ای 

. درادیماو ّکش  هب  ار  مدرم  دنکیم و  ادن  بش  رخآ  رد  دنکیمن و  اهر  ار  نانآ  سیلبا  دومرف : دنناوخیم ؟ مان  هب  ار  وا 

-9

دنه رسپ  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 4)
ج2،ص:557  ، نیدلا لامک  همجرت 

ینیبـب ار  وا  نوـچ  ور و  هـلبآ  هدـنگ و  هـّلک  ور و  تـشز  هناـش و  راـهچ  تـسا  يدرم  وا  دـنکیم و  جورخ  کـشخ  یناـبایب  زا  راوـخرگج 
هاگرارق و ياراد  هک  ینیمزرـس  هب  ات  تسا  نایفـس  وبا  نادـنزرف  زا  هسبنع و  شردـپ  مان  نامثع و  شماـن  تسا  مشچ  کـی  هک  يرادـنپیم 

. دنیشنیم تنطلس  تخت  رب  اجنآ  رد  دسریم و  تسا  یمّرخ 

-10

ایادخ دیوگیم : تسا ، قزرا  خرس و  دوبک و  مدرم و  نیرتثیبخ  ینایفس  دومرف : نم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : دیزی  نب  رمع  ( 1)
: دیوگیم سپس  نم  نوخ  نم ، نوخ 

ار شناکم  ادابم  هکنآ  سرت  زا  دـنکیم  روگ  رد  هدـنز  هدـنز  تسا  دـنزرف  بحاص  وا  زا  هک  ار  يزینک  هک  تسا  نآ  شتثاـبخ  زا  و  شتآ !
. دهدب ناشن 

-11

نوچ يراد ؟ راک  هچ  شمان  اب  دومرف : مدرک  شسرپ  ّینایفـس  مان  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ّیلجب  روصنم  یبا  نب  هَّللا  دبع  ( 2)
. دیشاب جرف  عّقوتم  دنک  فّرصت  ار  نیرسّنق  ندرا و  نیطسلف و  صمح و  قشمد و  ینعی  ماش  هناگجنپ  ياهناتسا 

ج2،ص:558  ، نیدلا لامک  همجرت 
. رتشیب يزور  هن  تسا و  هام  تشه  شتموکح  هن ، دومرف : دماجنایم ؟ لوط  هب  هام  هن  شتموکح  ایآ  متفگ :

-12

ّنـس رد  هک  تسا  نیا  شاهناشن  دومرف : تسیچ ؟ امـش  مئاق  روهظ  تامالع  متفگ : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  هب  دـیوگ : يوره  تلـص  وبا  ( 1)
هب هک  تسا  نآ  شرگید  هناشن  تسا و  نآ  زا  رتمک  ای  هلاس و  لهچ  درادنپیم  هدـننیب  هک  ياهنوگ  هب  تسا  ناوج  شرظنم  یلو  تسا  يریپ 
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. دسر ارف  شلجا  هکنآ  ات  دوشن  ریپ  زور  بش و  تشذگ 

-13

تـسامش رب  و  نیمز ، زا  سیلبا  يادن  نامـسآ و  زا  لیئربج  يادن  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سینخ  نب  یّلعم  ( 2)
. دیتفارد هنتف  هب  هک  ریخا  يادن  هن  دینک و  يوریپ  لّوا  يادن  زا  هک 

-14

: دومرفیم مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  متفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : ّیلامث  هزمح  وبا  ( 3)
ج2،ص:559  ، نیدلا لامک  همجرت 

هیلع مئاق  جورخ  دوخ  هّیکز و  سفن  لتق  ساّبع و  ینب - فـالتخا  موتحم  روما  زا  رگید  يرآ  دومرف : تسا . موتحم  روما  زا  ینایفـس  جورخ 
یلع و اب  ّقح  دینادب  دنک : ادـن  نینچ  نامـسآ  زا  زور  يادـتبا  رد  ياهدـننکادن  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  ادـن  نآ  متفگ : تسا . مالّـسلا 
ّکش و هب  نایوجلطاب  تسوا و  نایعیـش  ینایفـس و  اب  قح  هک  دنک  ادـن  هَّللا - هنعل  سیلبا - زور  نامه  رخآ  رد  نآ  زا  دـعب  تسوا . نایعیش 

. دنیآرد بیر 

-15

عقاو بجر  هاـم  رد  نآ  تسا و  موتحم  روما  زا  ینایفـس  جورخ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  سینخ  نب  یّلعم  ( 1)
. دش دهاوخ 

-16

هام نآ  موس  تسیب و  بش  رد  تسا  ناضمر  هام  رد  هک  ياهحیص  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هریغم  نب  ثراح  ( 2)
. دش دهاوخ  عقاو 

-17

نینچ مالّسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  زا  شدادجا  ءابآ و  زا  رقاب و  ماما  زا  دوراجلا  وبا  ( 3)
ج2،ص:560  ، نیدلا لامک  همجرت 

یخرـس و هب  لیامتم  دیفـس  شگنر  هک  دـنک  روهظ  يدـنزرف  نامّزلا  رخآ  رد  نم  نادـنزرف  زا  دومرفیم : دوب و  ربنم  رب  وا  هک  دـنک  تیاور 
ربمایپ لاخ  هباشم  يرگید  شتسوپ و  گنر  هب  یکی  تسا ، لاخ  ود  شتشپ  رد  تسا و  يوق  شیاههناش  ربطس و  شیاهنار  خارف و  شاهنیس 

شمچرپ نوچ  و  تسا ، دّمحم  راکشآ  مان  دمحا و  ناهن  مان  اّما  راکشآ ، يرگید  ناهن و  یکی  دراد ، مان  ود  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
راوتـسا نهآ  هراپ  نوچ  نآ  تکرب  زا  نانمؤم  لد  دـهن و  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتـسد  دـنک و  نابات  ار  برغم  ات  قرـشم  زا  دـیآرد  زازتها  هب 

مئاق روهظ  هدژم  و  دنور ، مه  رادید  هب  و  دوش ، ناداش  دشاب  روگ  رد  هچ  رگ  ینمؤم  ره  دهد و  يو  هب  درم  لهچ  ییاناوت  دـنوادخ  ددرگ و 
. دنهد رگید  کی  هب  ار  هیلع  هَّللا  تاولص 
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وشن و دیور و  ام  يدهم  بلق  رد  شربمایپ  ّتنـس  یلاعت و  يادخ  باتک  هب  ملع  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  ( 1)
دیوگب دیاب  دنیبب  ار  وا  دنامب و  هچنانچ  امش  زا  سک  ره  دننک و  امن  وشن و  هجو  نیرتهب  هب  تاتابن  هک  نانچمه  دنک  امن 

ۀلاسّرلا عضوم  ملعلا و  ندعم  ةّوبّنلا و  ۀمحّرلا و  تیب  لها  ای  مکیلع  مالّسلا 
.

ج2،ص:561  ، نیدلا لامک  همجرت 
: تسا نینچ  مالّسلا  هیلع  مئاق  رب  ندرک  مالس  هک  تسا  هدش  تیاور  و 

هضرا یف  هَّللا  ۀّیقب  ای  کیلع  مالّسلا 

-19

يزور نامه  دنک  روهظ  تساروشاع  اب  فداصم  هک  ياهبنش  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  مئاق  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : ریـصب  وبا  ( 1)
. دیسر تداهش  هب  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک 

-20

هک دننکیم  جورخ  رفن  دنچ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هارمه  هب  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هفوک  لها  زا  یـصخش  دـیوگ : ریـصب  وبا  ( 2)
دنمورین یباحـصا  هارمه  هب  وا  دومرف : دنکیم . جورخ  تسا  ردـب  گنج  باحـصا  رامـش  هک  نت  هدزیـس  دصیـس و  هارمه  هب  وا  دـنیوگیم 

. تسین نت  رازه  هد  زا  رتمک  نآ  دنکیم و  جورخ 

-21

دننک كرت  وا  يرای  يارب  ار  دوخ  ياهرتسب  هک  یناسک  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  یلباـک  دـلاخ  وبا  ( 3)
نامه هک  دنتسه  نت  هدزیس  دصیس و 

ج2،ص:562  ، نیدلا لامک  همجرت 
دنوادخ دیـشاب  اجک  ره  دیامرفیم : هک  تسا  یلاعت  يادـخ  لوق  نامه  نیا  دـنناسر و  هّکم  هب  ار  دوخ  تسا و  ردـب  گنج  باحـصا  رامش 

. دنتسه مالّسلا  هیلع  مئاق  باحصا  نانآ  و  « 1  » دنادرگ عمتجم  ار  امش  همه 

-22

ار وا  میناوتیم  هنوگچ  متفگ : میدرک و  دای  مالّـسلا  هیلع  مئاق  جورخ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ام  دـیوگ : نـالجع  نب  هَّللا  دـبع  ( 1)
ۀعاط تسا : هتشون  نآ  رب  هک  دباییم  ياهمان  شرس  شلاب  ریز  هب  دزیخیمرب  باوخ  زا  حبـص  هک  امـش  زا  کی  ره  دومرف : مینک ؟ ییاسانش 

(. وکین یتعاط   ) ۀفورعم
: تسا هتشون  مالّسلا  هیلع  ّيدهم  تیار  رب  هک  تسا  هدش  تیاور  و 

ّلج ّزع و  هَّلل  ۀعیبلا 
«. 2»

-23
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نید زا  دـتفا  شیپ  نآ  زا  سک  ره  هک  میراد  یتیار  تیبلا  لـها  اـم  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  دـیوگ : برک  نب  دـیبع  ( 2)
. تسا هدش  لصاو  قح  هب  دشاب  نآ  وریپ  سک  ره  تسا و  هدش  دوبان  دتفا  سپ  نآ  زا  سک  ره  تسا و  هتفر  نوریب 

______________________________

.148 ةرقبلا : ( 1)
راحبلا یف  اذک و  ( 2)

« ّلج ّزع و  هَّلل  ۀعفّرلا  »
: مالّسلا هیلع  يدهملا  ۀیار  یف  نوکی  ّهنأ  يور  لاق : ّهنأ  ناذاش  نبا  باتک  یلإ  هدانسإب  يور  و  . 

« اوعیطأ اوعمسا و  »
.

ج2،ص:563  ، نیدلا لامک  همجرت 

-24

رب هک  دشاب  نآ  شببس  دریمب و  ناهن  رد  ساّبع  ینب  زا  یهیفس  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مادقملا  یبأ  نب  ورمع  ( 1)
زونه دـنور  هجاوخ  نآ  بلط  رد  ناراوس  نوچ  دزاس و  ناهن  ار  شگرم  زور  لهچ  دربب و  ار  شرـس  دزیخرب و  وا  دـنک و  زواجت  ياهجاوخ 

. دوش لیاز  ناشکلم  هک  دشاب  هتشگنرب  اهنآ  رفن  نیلّوا 

-25

يرگید مجنپ و  رد  یگتفرگ  هام  یکی  دوش  رهاظ  تمالع  ود  رما  نیا  زا  شیپ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  درو  ( 2)
نامّجنم باسح  هک  تساجنیا  دشاب و  هداتفین  یقافتا  نینچ  نامز  نآ  ات  مالّسلا  هیلع  مدآ  طوبه  نامز  زا  مهدزناپ و  رد  یگتفرگ  دیـشروخ 

. دوشیم طقاس 

-26

، دننک انب  يرهش  تارف  هناخدور  رانک  رب  ساّبع  ینب - نوچ  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  ّیلباک  دلاخ  وبا  ( 3)
. دننامن شیب  یلاس  نآ  زا  دعب 

-27

زا شیپ  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : دلاخ  نب  نامیلس  ( 4)
ج2،ص:564  ، نیدلا لامک  همجرت 

نت جنپ  نت  تفه  ره  زا  هک  یتیاغ  هب  ات  دیپس ، گرم  رگید  خرـس و  گرم  یکی  دـهد ، خر  یمومع  ریم  گرم و  ود  مالّـسلا  هیلع  مئاق  مایق 
. تسا نوعاط  اب  دیپس  گرم  ریشمش و  اب  خرس  گرم  دورب .

-28
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. دوش عقاو  فوسک  ناضمر  هام  مجنپ  رد  مالّسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  ( 1)

-29

: دومرفیم هک  میدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنیوگ  ملسم  نب  دّمحم  ریصب و  وبا  ( 2)
: دومرف دنامیم ؟ یقاب  یسک  هچ  سپ  دنورب  نیب  زا  مدرم  ثلث  ود  نوچ  دش : هتفگ  دنورب ، نیب  زا  مدرم  ثلث  ود  هکنآ  ات  دوشن  عقاو  رما  نیا 

. دیشاب یقاب  ثلث  نآ  امش  هک  دیرادیمن  تسود  ایآ 
ياهارجام تریـس و  مالّـسلا و  هیلع  مئاق  تامالع  تایاور  دـیوگ : هنع  هَّللا  یـضر  باتک  نیا  فّنـصم  هیوباب  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا 

. میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال ]  ] ماهدروآ و ال مولعملا » تقولا  یلا  موتکملا  ّرسلا   » باتک رد  ار  وا  نارود 
ج2،ص:565  ، نیدلا لامک  همجرت 

باتک رداون  باب 58 

-1

هراشا

. مدیسرپ ٍرْسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْصَْعلا  َو  دیامرفیم : هک  یلاعت  يادخ  لوق  يانعم  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : رمع  نب  لّضفم  ( 1)
َو هّمئا ، ام  تایآ  هب  ینعی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ام . نانمـشد  ینعی  ٍرْـسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  تسا  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  جورخ  رـصع  رـصعلا ) : ) تفگ

. ماما تبیغ  ترتف و  نارود  رد  ینعی  ِْربَّصلِاب  اْوَصاَوت  َو  تماما ، هب  ینعی  ِقَْحلِاب  اْوَصاَوت  َو  ناردارب  اب  یهارمه  ینعی  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع 

: دیوگ هنع  هَّللا  یضر  باتک  نیا  فنصم 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  زا  سپ  تماما  هک  دنرادنپیم  دناهدرک و  جاجتحا  زین  نآ  هب  دـناهدش و  دـقتعم  ترتف  هب  یهورگ  ( 2)
رگید لوسر  ات  یلوسر  زا  رگید و  ربمایپ  ات  يربمایپ  زا  تلاسر  تّوبن و  هک  نانچمه  تسا  هدش  عطقنم 

ج2،ص:566  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دیدرگیم عطقنم 

ات نیمز  دیوگیم : هک  تسا  باب  نیا  رد  هدراو  تایاور  ترثک  نآ  لیلد  تسا و  ّقح  فلاخم  لوق  نیا  میوگیم : یهلا  قیفوت  هب  نم  و  ( 1)
ناوارف و رابخا  نیا  تسا و  هدوبن  یلاخ  نامز  نیا  ات  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  دـنامیمن و  یلاخ  تّجح  دوجو  زا  هاـگ  چـیه  تماـیق  زور 
رکنم و ناشیا  زا  کی  چـیه  تسا و  عیاش  هعیـش  قرف  تاقبط و  همه  نایم  رد  رابخا  نیا  ماهدرک و  رکذ  باتک  نیا  رد  ار  اهنآ  تسا و  عیاش 
تسا و روهـشم  رهاظ و  ای  وا  هک  دنامیمن  یلاخ  فورعم  هدنز و  یماما  زا  نیمز  هکنیا  تسا و  هدرکن  لیوأت  ار  اهنآ  تسین و  اهنآ  بّذکم 

لـصّتم زور  بش و  ات  اریز  دوبن  اور  شعاطقنا  دوشن و  عطقنم  تماما  سپ  تسا ، هدوب  نآ  رب  نونکاـت  هعیـش  عاـمجا  روتـسم و  ناـهنپ و  اـی 
. دراد لاّصتا  زین  نآ  تسا 

تسا يدرمریپ  زین  رفعج  درم و  دیدوب  وا  تماما  راظتنا  رد  هک  یلیعامـسا  تفگ : نم  هب  یلجع  دعـس  نب  نوراه  دیوگ : هجراخ  نب  نوراه 
نآ دعب  زور  ای  ادرف  هک 

ج2،ص:567  ، نیدلا لامک  همجرت 
. مدرک هاگآ  وا  راتفگ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نآ  زا  دعب  ( 1 ( ؟ میوگب هچ  متـسنادن  نم  دینامیم و  یقاب  ماما  نودب  امـش  دریمیم و 
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يدـید ار  وا  یتقو  ددرگ ، عطقنم  زور  بش و  هکنآ  رگم  دوش  عطقنم  رما  نیا  هک  دراد  ابا  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تاهیه ! تاـهیه ! دومرف :
نإ دش ، دهاوخ  وا  نیـشناج  دوشیم و  ّدلوتم  يدنزرف  زین  وا  يارب  میهدیم و  نز  ار  وا  دوشیم و  گرزب  تسا  رفعج  نب  یـسوم  نیا  وگب :

. هَّللا ءاش 
عطقنم زور  بش و  هکنآ  رگم  دوشیمن  عطقنم  تماما  رما  هک  دروخیم  دـنگوس  یلاعت  يادـخ  هب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نیا 
دنتسین نینچ  هّمئا  ءایبنا و  اّما  دنتسه  اهنآ  خسن  دیدجت و  نایدا و  عیارـش و  هب  ثوعبم  نالوسر  اریز  تسا  زیاج  نالوسر  نیب  ترتف  ددرگ و 

حون و نیب  هک  مینادیم  اـم  ددرگیمن و  دـیدجت  ینید  دوـشیمن و  خـسن  یتعیرـش  اـهنآ  هطـساو  هب  اریز  دـننک ، نینچ  هک  دزـسن  ار  هّمئا  و 
طقف اهنآ  اّما  دندوب  یناوارف  يایصوا  ءایبنا و  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  یـسیع و  نیب  یـسیع و  یـسوم و  نیب  یـسوم و  میهاربا و  نیب  میهاربا و 

مولع و بتک و  ایاصو و  لیبق  زا  دوب  هداد  رارق  اهنآ  دزن  یلاعت  يادخ  هک  دندوب  ییاهزیچ  هدـنرادهاگن  ظفاح و  دـندوب و  ادـخ  رما  رّکذـم 
یصو و يربمایپ  ره  يارب  دندوب و  هدروآ  دوخ  ياهتّما  يارب  وا  بناج  زا  نالوسر  هک  ییاهزیچ 

ج2،ص:568  ، نیدلا لامک  همجرت 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  دوجو  هب  ار  نالوسر  هلـسلس  یلاعت  يادخ  نوچ  و  ( 1  ) دشاب ظفاح  ار  وا  يایاصو  مولع و  هک  دوب  يرّکذـم 
دناسرب و مدرم  هب  ار  وا  عیادو  دنک و  مایق  وا  رما  هب  هک  دنامب  یلاخ  رّکذـم  يداه  ّیـصو  دوجو  زا  نیمز  هک  دـیدرگن  اور  دومرف : متخ  مّلس 

یلاعت يادخ  رما  هک  ماگنه  نآ  ات  تسا  هداد  رارق  لصّتم  موظنم و  هتسویپ و  تماما  ببـس  ار  نآ  دنوادخ  دشاب و  یلاعت  يادخ  نید  ظفاح 
ضیارف نیئآ و  نید و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  مالعأ  ددرگ و  سردنم  نالوسر  ءایبنا و  راثآ  هک  دوبن  اور  اریز  تسا ، لصّتم 

ّیبن و وا  زا  سپ  اریز  دـشکب  نالطب  طخ  نآ  رب  رگید  یلوسر  عیارـش  راثآ و  اـی  دوش و  خـسن  هکنآ  اـی  دورب و  نیب  زا  شماـکحا  ننـس و  و 
. دوب دهاوخن  یلوسر 

تسین اور  دنکیمن و  توعد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  نیئآ  تعیرـش و  زج  ینیئآ  تعیرـش و  هب  تسین و  ّیبن  لوسر و  ماما ، و 
تّجح هک  یماما  دوجو  هک  تسور  نیا  زا  ناماما و  هن  تسا و  زیاج  نالوسر  نیب  تارتف  اریز  دشاب  ترتف  رگید  یماما  ماما و  کی  نیب  هک 

. تسا بجاو  ینامز  ره  رد  دشاب  ادخ 
ات دشاب  دوجوم  تسا  ربمایپ  ّیـصو  هک  یماما  دشاب - یترتف  اهنآ  نیب  هچرگ  رگید - یلوسر  لوسر و  کی  نیب  هک  تسا  بجاو  نینچمه  و 

یهلا تّجح  هب  ار  قیالخ 
ج2،ص:569  ، نیدلا لامک  همجرت 

دنک و هاگآ  دناهدرک  تلفغ  نآ  زا  هک  يروما  هب  ار  ناگدـنب  دـناسرب و  مدرم  هب  دـناهدروآ  ادـخ  بناج  زا  نالوسر  هچنآ  و  ( 1  ) دنک مازلا 
یفیاظو رد  دراذگن و  ورف  ههبـش  تلاح  رد  دربن و  دای  زا  ار  اهنآ  دنکن و  اهر  ار  مدرم  یلاعت  يادـخ  اریز  دزومایب ، اهنآ  هب  دـننادن  ار  هچنآ 

نکمم تسا و  هضیرف  تماما  اّما  تسا  ّتنـس  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  تلاسر  تّوبن و  دـنکن و  نادرگرـس  تسا  هتخاس  بجاو  ار  اهنآ  هک 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  زا  سپ  دوشیمن و  لـیاز  ضئارف  اـّما  تساور  یتـالاح  رد  نآ  كرت  ددرگ و  عطقنم  ّتنـس  هک  تسا 

دوشیم هدروآ  اجب  ننـس  ضئارف و  نآ  هطـساو  هب  هک  تسا  تماما  نامه  ندوب  ریطخ  ظاحل  هب  ضئارف  مظعا  لمکا و  ددرگیمن و  عطقنم 
هک دندّمحم  لآ  زا  هّمئا  تسین ، يربمایپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  زا  سپ  نوچ  و  دـباییم . قّقحت  تمعن  مامت  نید و  لامک  و 

ناشمهف زا  هک  ار  یلاعت  يادـخ  ضیارف  دـنهد و  زیهرپ  تکاله  دراوم  زا  دـننک و  مازلا  تاجن  هار  هب  دـنراداو و  تناـید  هار  هب  ار  ناگدـنب 
ههبـش دنامیم و  ظوفحم  ناشیا  دوجو  هب  نید  يرآ  دنهد . قوس  لامک  دشر و  هب  ار  اهنآ  یلاعت  يادـخ  باتک  اب  دـننک و  نییبت  تسا  رترب 
يراج ادـخ  ماکحا  دـباییمن و  هار  اهنآ  رد  یلطاب  دـسریم و  قیالخ  هب  اهنآ  هطـساو  هب  یلاعت  يادـخ  ضئارف  ددرگیمن و  ضراع  نآ  رب 

ددرگیم و
ج2،ص:570  ، نیدلا لامک  همجرت 
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. دوشیمن ثداح  نآ  رد  يرییغت  لیدبت و 
تمایق زور  ات  هدش  يراج  ام  رب  دّمحم  هطساو  هب  هک  یلاعت  يادخ  ضئارف  تسا و  ضرف  تماما  یلو  تسا  ّتنس  تّوبن  تلاسر و  سپ  ( 1)

ترتف نآ  رد  هدوب و  یترتف  مالّـسلا  امهیلع  دّـمحم  یـسیع و  نیب  دـیوگیم  هک  ار  يرابخا  ام  هکنآ  دوجو  اب  تسا  ّریغتی  تباث و ال  مزـال و 
ریغ اهنآ  لیوأت  نکیل  تسا و  یحیحـص  رابخا  اهنآ  هک  میئوگیم  میتسین و  اـهنآ  رکنم  مینکیمن و  عفد  تسا  هتـشادن  دوجو  ّیـصو  ّیبن و 

. دناهتفگ مالّسلا  مهیلع  نالوسر  هّمئا و  ءایبنا و  عاطقنا  رد  ام  نافلاخم  هک  تسا  يزیچ  نآ 
دوجو هدوب  لومعم  هک  نانچ  يروهـشم  رهاـظ و  ّیـصو  ّیبن و  لوسر و  اـهنآ  نیب  هک  تسا  نیا  تاـیاور  نآ  رد  ترتف  ياـنعم  هک  نادـب  و 
ترتف ماگنه  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هک  دیامرفیم  یلاعت  يادخ  هک  اجنآ  دراد  تلالد  انعم  نیا  هب  مه  نآرق  تسا و  هتشادن 

هک دـندوب  یناماما  ناربمایپ و  مالّـسلا  امهیلع  یـسیع  مرکا و  لوسر  نایم  يرآ  « 1 . » ایـصوا ناربمایپ و  ترتف  هن  دومرف و  ثوعبم  نـالوسر 
اریز دنکیمن . عفد  ار  نآ  تسین و  نآ  رکنم  سک  چیه  هک  تسا  يربمایپ  یـسبع  نانـس  نب  دلاخ  اهنآ  هرمز  زا  هک  دندوب  فئاخ  روتـسم و 

شرتخد تسا و  روهشم  ّماع و  ّصاخ و  قاّفتا  دروم  وا  تّوبن  رابخا 
______________________________

.19 ةدئاملا : رظنا : ( 1)
ج2،ص:571  ، نیدلا لامک  همجرت 

تسا يربمایپ  رتخد  نیا  دومرف : ادخ  لوسر  و  ( 1  ) دمآرد ربمایپ  رب  درک و  كرد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ات  دوب  هدنز 
هَّللا یّلص  مرکا  ربمایپ  ثعبم  زا  لبق  لاس  هاجنپ  هک  تسا  یـسبع  نانـس  نب  دلاخ  وا  دنتـسنادن و  ار  شردق  دندرک و  عیاض  ار  وا  شموق  هک 
نب ۀعیطق  نب  بلاغ  نب  کلام  نب  نوزحم  نب  ۀـطیرم  نب  ثیعب  نب  نانـس  نب  دـلاخ  تسا : نینچ  وا  بسن  دـش و  ثوعبم  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

: دناهدرک تیاور  نینچ  نم  يارب  ار  نآ  ثیدح  ملع  هقف و  لها  زا  یعمج  و  سبع .
ربمایپ دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  هب  ّیسبع  نانس  نب  دلاخ  رتخد  دندومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  لاّبن  ریـشب 

نآ و رب  ار  وا  درتـسگ و  ار  دوخ  يادر  دروآ و  شیوخ  دزن  هب  ار  وا  درک و  هحفاـصم  وا  اـب  يدـمآ و  شوخ  مردارب  رتـخد  يا  دومرف : وا  هب 
نب دلاخ  رتخد  ةایحم  وا  دندرک و  عیاض  ار  وا  شموق  هک  يربمایپ  تسا  یـسبع  نانـس  نب  دلاخ  رتخد  نیا  دومرف : دـیناشن و  شیوخ  يولهپ 

. دوب نانس 
ج2،ص:572  ، نیدلا لامک  همجرت 

دوب و هدرکن  يراج  دوخ  لسرم  ربماـیپ  ناـبز  رب  ار  ّتیمتخ  دوب و  هدـناوخن  نیّیبنلا  متاـخ  ار  مرکا  ربماـیپ  میرک  نآرق  رگا  هکنآ  رگید  ( 1)
رد هک  دوبن  اور  تمکح  رظن  زا  دندوب  هدرکن  عامتجا  تسا  نآرق  قباطم  هک  يدعب  ّیبن  ثیدـح ال  لقن  رب  فلاخم  قفاوم و  زا  مالـسا  تّما 

یلاعت يادخ  هچنانچ  دنیایب ، اهنآ  تیاده  يارب  یپایپ  یهلا  نالوسر  دیاب  دنتسه  فّلکم  هک  ینامز  ات  دشابن و  يرذنم  لوسر  ناگدنب  نایم 
: تسا هدومرف 

کی لابند  ار  اهنآ  مه  ام  دـندرک و  بیذـکت  ار  وا  دـمآ  یتّما  يارب  یلوسر  هک  هاگ  ره  میداتـسرف و  یپ  رد  یپ  ار  دوخ  نالوسر  اـم  سپس 
جاجتحا دـنوادخ  رب  نآ  هطـساو  هب  ات  دـشابن  یتّجح  نـالوسر  لاـسرا  زا  سپ  مدرم  يارب  اـت  تسا : هدومرف  زین  و  « 1 . » میدرک هـناور  رگید 

: تسا هدرک  تیاکح  نینچ  ار  اهنآ  لوق  هچنانچ  دـشاب  یلوسر  تمایق  ات  ینامز  ره  رد  هکنآ  رگم  ددرگن  عفر  اـهنآ  تّجح  اریز  « 2 ، » دننک
نینچ اهنآ  باوج  رد  یلاعت  يادـخ  و  « 3 « ؟ مینک يوریپ  تتایآ  زا  میوش  اوسر  راوخ و  هکنآ  زا  شیپ  اـت  يداتـسرفن  یلوسر  اـم  يارب  ارچ 

دیتشک ار  اهنآ  ارچ  سپ  دندمآ  دیئوگ  امش  هچنآ  تانّیب و  تازجعم و  اب  نم  زا  شیپ  ینالوسر  امش  يارب  وگب  تسا : هدرک  جاجتحا 
______________________________

.44 نونمؤملا : ( 1)
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.65 ءاسنلا : ( 2)
.134 هط : ( 3)

ج2،ص:573  ، نیدلا لامک  همجرت 
یجک ات  دوش  ثوعبم  اهنآ  رب  هک  رذـنم  یلوسر  دوجو  هب  رگم  دوشن  فرطرب  ناگدـنب  جاـیتحا  نیا  رب  اـنب  ( 1 « ) 4 « ؟ دیئوگیم تسار  رگا 
اناوت زا  ار  ناوتان  قح  دریگ و  ماقتنا  ناشناملاظ  زا  ناشنامولظم  يارب  دنک و  شرازگ  ار  اهنآ  يایند  نید و  حلاصم  دزاس و  فرطرب  ار  اهنآ 

. نالوسر هطساو  هب  رگم  دوشن  تّجح  مازلا  ناشیارب  دناتسب و 
نآ تسا  هدومرف  متخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  دوجو  هب  ار  شنالوسر  ءایبنا و  هلـسلس  هک  تسا  هداد  ربخ  یلاعت  يادخ  نوچ  و 
هب یلاعت  يادخ  تّجح  دنیشنب و  وا  ماقم  رد  هک  دشاب  یسک  دیاب  راچان  دمآ و  دهاوخن  يو  زا  سپ  یلوسر  هک  میدرک  نیقی  میتفریذپ و  ار 

يارب يرذـنم و  وت  تسا  هدومرف  دوخ  باتک  رد  شلوسر  هب  یلاعت  يادـخ  اریز  ددرگ  لیاز  وا  ببـس  هب  ام  تجاح  دوش و  مازلا  وا  هطـساو 
اپ یهن  رما و  فیلکت و  لاوز  ایند و  ياضقنا  ات  تسا و  تباث  یمئاد و  هدننکتیاده  هب  ام  يدنمزاین  و  « 1  » تسا ياهدننکتیاده  یموق  ره 
ایند نید و  حلاصم  تعیرـش و  مولع  رد  دیابن  دـشاب و  يداه  بّدؤم و  مّوقم و  جاتحم  دوخ  هک  دـشاب  ام  نوچ  دـیابن  يداه  نآ  تساجرب و 

مالّـسلا هیلع  یـسوم  ردام  هب  هک  نانچمه  دنکیم  ماهلا  وا  هب  هک  تسا  یلاعت  يادخ  وا  يداه  مّوقم و  هکلب  دشاب  ام  نوچ  یقولخم  دنمزاین 
نوعرف زا  ار  یسوم  دوخ و  تاجن  هار  دومرف و  ماهلا 

______________________________

.183 نارمع : لآ  ( 4)
.7 دعرلا : ( 1)

ج2،ص:574  ، نیدلا لامک  همجرت 
. داد ناشن  يو  هب  شموق  و 

یناعم و لیوأت و  ریـسفت و  لیزنت و  دننادیم و  ار  نآرق  قیاقح  هک  تسور  نیا  زا  تسوا و  لوسر  یلاعت و  يادخ  هیحان  زا  ماما  ملع  و  ( 1)
قیرط هب  ملع  نآ  دننادیم و  ار  نآ  صـصق  لاثما و  دیعو و  دعو و  رجاوز و  رماوا و  مارح و  لالح و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خسان و 

هک نانآ  دـیدینادرگیم  زاب  رمالا  یلوا  لوسر و  هب  ار  نآ  رگا  و  تسا : هدومرف  یلاعت  يادـخ  هک  نانچ  تسا ، هدـشن  لصاح  سایق  يأر و 
. دنتسنادیم ار  نآ  دندوب  طابنتسا  هتسیاش 

هک مراذـگیم  اج  هب  ار  يزیچ  امـش  نایم  رد  نم  دومرف : مرکا  ربمایپ  هک  دراد  قاّفتا  یمالـسا  تّما  هک  تسا  نآ  ناـشیا  یهلا  ملع  لـیلد  و 
ادج رگید  کی  زا  ود  نآ  تسا و  نم  تیب  لها  نامه  هک  مترتع  یلاعت و  يادـخ  باتک  دـیوشن : هارمگ  زگره  دـیئوج  کّسمت  نآ  هب  رگا 

. دنیآرد نم  رب  رثوک  ضوح  رس  رد  هکنآ  ات  دنوشن 
زا اهنآ  هک  دیزوماین  يزیچ  اهنآ  هب  دنتـسه  نم  تیب  لها  زا  هّمئا  دومرف : هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  مالک  رگید  لیلد  و 

ام و تیاده  رد  هک  تسا  هدرک  دوخ  نیشناج  ار  یسک  ام  نایم  رد  هک  تسا  هتخومآ  ام  هب  نانخس  نیا  اب  ادخ  لوسر  دنرتاناد . امش 
ج2،ص:575  ، نیدلا لامک  همجرت 

ره هب  دنک و  ظفح  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  هک  نانآ  رگم  دننکفا  ییادـج  ود  نآ  نیب  مدرم  هکنیا  و  ( 1  ) تسوا ماقم  مئاق  باتک  تفرعم  رد 
تسا هدومرف  تنامض  یلاعت  يادخ  هیحان  زا  ار  نآ  ربمایپ  دنهرب و  تکاله  تلالض و  زا  ود  ره  زا  يوریپ  هطـساو  هب  دنوش و  کّسمتم  ود 
اقرتفی نل  امّهنا  ّلضی و  نل  اـمهب  کّـسمت  نم  مـالک  دومنیم و  يوریپ  یهلا  یحو  زا  اـهنت  درکیمن و  هلماـجم  دوبن و  فّلکتم  ربماـیپ  اریز 

. تسین ءانثتسا  مومع  نیا  زا  ضوحلا  ّیلع  ادری  یّتح 
رد رگید  هقرف  ود  داتفه و  یجان و  نآ  هقرف  کـی  دـنوش ، هقرف  هس  داـتفه و  نم  تّما  يدوز  هب  دومرف : هک  تسوا  مـالک  نیا  رگید  لـیلد  و 
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سک ره  تسا : هدومرف  هدـیمان و  هیجان  هقرف  هتخاس و  جراخ  تکاله  زا  دوش  کّسمتم  ترتع  باتک و  هب  هک  ار  ياهقرف  نآ  تسا و  شتآ 
. ددرگن هارمگ  زگره  دوش  کّسمتم  ود  نآ  هب 

زا هک  نآ  و  دـهج ، نوریب  نامک  زا  ریت  هک  نانچمه  دـنهج  نوریب  نید  زا  هک  دنتـسه  یناسک  شتّما  رد  هک  تسوا  مالک  نیا  رگید  لیلد  و 
هتشاذگ ياج  رب  ام  نایم  هچنآ  رد  هک  تسا  هدومرف  مالعا  ام  هب  نایب  نیا  اب  تسا و  هدرک  تقرافم  ترتع  باتک و  زا  دشاب  هتفر  نوریب  نید 

مامت ام  رب  ار  تّجح  هدرک و  عطق  ار  ام  رذع  تسا و  هتخاس  زاینیب  قیالخ  يارب  نالوسر  لاسرا  زا  ار  ادخ  هک  تسا  ییانغ  تسا 
ج2،ص:576  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا هتخاس 
نآ لیوأت  ریـسفت و  یناعم و  تئارق و  تایآ و  اههروس و  نآ و  لیزنت  نآرق و  رد  دوخ  ربماـیپ  زا  دـعب  یمالـسا  تّما  هک  مینیبیم  اـم  و  ( 1)
هب ملاع  هک  یـسک  نآ  میمهفیم  ور  نیا  زا  دناهدرک  لالدتـسا  نآرق  تایآ  هب  دوخ  هدـیقع  تابثا  يارب  اهنآ  زا  مادـک  ره  هدرک و  فالتخا 

. دنکن تقرافم  نآ  زا  تمایق  زور  ات  هک  تسا  هداد  رارق  یباتک  ياتمه  ار  وا  شلوسر  یلاعت و  يادخ  هک  تسا  یسک  نامه  تسا  نآرق 
ار وا  ناجاتحم  نافلاخم و  ات  دشاب  هتـشاد  دوخ  یفّرعم  يارب  یلیلد  تّجح و  تسا  نآرق  ياتمه  هک  ياهدـننکتیاده  نآ  دـیاب  لاح  نیا  اب 

دزن شتفرعم  دشاب و  زاینیب  نارگید  زا  دراد  دوخ  هچ  نادب  دـشاب و  زاتمم  نیریاس  زا  تابث  ملع و  تافـص و  رد  نآ  هلیـسو  هب  دنـسانشب و 
زا وگّقح  نمؤم  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـنک  يو  تماما  هب  فارتعا  هب  راداو  ار  وا  نافلاخم  هک  مزـال  یتّجح  هزجعم و  یلیلد  ددرگ . تباـث  مدرم 

. دریذپیمن ار  ناهرب  دناعم  اریز  دوش ، زاتمم  دنکیم  لیوأت  ّقحان  هب  ار  رابخا  تایآ و  هک  وگغورد  دناعم  وجلطاب و  رفاک 
تسا یباتک  نآرق  دیوگب  دنک و  باتک  هب  جاجتحا  دانع  داحلا و  لها  زا  یسک  رگا  ( 2)

ج2،ص:577  ، نیدلا لامک  همجرت 
ِباتِْکلا ِیف  انْطَّرَف  ام  تسا : هدومرف  دوخ  یلاعت  يادخ  تسا و  هدش  نایب  يزیچ  ره  نآ  رد  اریز  تسین  يزاین  يده  هّمئا  هب  نآ  دوجو  اب  هک 

«1 . » ٍءْیَش ْنِم 
تسا و نّیبـم  صوصنم و  شتاـیآ  زا  یـضعب  یلو  تسا  هدـش  ناـیب  يزیچ  ره  نآ  رد  ییوگیم و  هک  تسا  هنوگ  نیمه  نآرق  اـّما  میئوگ :

نآرق رد  هک  دوبن  اور  اریز  تسین ، يزیرگ  دـنک  نییبت  ار  فالتخا  دراوم  هک  ینّیبم  دوجو  زا  تسا و  هیف  فلتخم  شتاـیآ  زا  رگید  یـضعب 
دشاب هتشاد  دوجو  ینّیبم  دیاب  نیفّلکم  يارب  ریزگان  و  « 2  » ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  هیآ  لیلد  هب  دشاب  فالتخا 

سپ تسا و  هتـشاد  دوجو  ینّیبم  زین  نیـشیپ  ياهتّما  زا  کی  ره  رد  هچنانچ  دنادرگ ، مامت  ار  تّجح  هریخ و  ار  اهدرخ  هحـضاو  نیهارب  اب  ات 
نّیبم زا  زاینیب  دوخ  ياهباتک  هب  لیجنا  لـها  روبز و  لـها  تاروت و  لـها  دـناهدرکیم و  فـالتخا  عفر  تّما  فـالتخا  دراوم  رد  ربماـیپ  زا 
مدرم جئاوح  دـندرکیم و  مکح  اهنآ  هب  ناربمایپ  تسا و  هدوب  رون  تیادـه و  اهنآ  رد  هک  هداد  ربخ  اهباتک  نیا  زا  یلاعت  يادـخ  دـندوبن و 

. تسا هدوب  نآ  رد 
______________________________

.37 ماعنالا : ( 1)
.82 ءاسنلا : ( 2)

ج2،ص:578  ، نیدلا لامک  همجرت 
هداتـسرف و ینالوسر  اهنآ  يارب  یپ  رد  یپ  هدرکن و  راذـگاو  دـنراد  اهباتک  نآ  زا  هک  یملع  نآ  هب  ار  اهتّما  نآ  یلاـعت  يادـخ  نکیل  و  ( 1)

ماگنه نآ  ات  دنـشاب  وا  ياریذپ  دننک و  تعاطا  وا  زا  هک  تسا  هدرک  رما  اهنآ  هب  هدومرف و  نّیعم  یتّجح  نیـشناج و  ملع و  یلوسر  ره  يارب 
: تسا هدوـمرف  هداد و  رارق  بتک  نآ  رب  ماّـکح  ار  ناربماـیپ  يایـصوا  دـشابن و  یتّـجح  وا  هیلع  مدرم  رب  اـت  دـنک  روـهظ  يرگید  ربماـیپ  هک 

هاوگ نآ  رب  هدرک و  ظفح  ادخ  باتک  زا  هک  هچنآ  هب  دننکیم  مکح  رابحا  نوینّابر و  نایدوهی و  رب  دندوب  یهلا  رماوا  میلـست  هک  یناربمایپ 
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«1 . » دندوب
وا تیب  لها  ترتع و  زا  نایداه  ام  يارب  هتـسسگ و  ار  نالوسر  هتـشر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ام  ربماـیپ  زا  سپ  یلاـعت  يادـخ  سپس 

اطخ و زا  ار  ام  هک  یناموصعم  دنزاس ، فرطرب  ار  هقرفت  فالتخا و  دنیادزب و  ام  زا  ار  يروک  دننک و  تیادـه  ّقح  هب  ار  ام  ات  هدومرف  نّیعم 
ربخ ام  هب  شربمایپ  نابز  اب  میوش و  کّسمتم  اهنآ  هب  هک  تسا  هداد  نامرف  ام  هب  هداد و  رارق  نآرق  نیرق  ار  اهنآ  هتخاس و  نمیا  اـهنآ  شزغل 

زا فیلکت  ياضقنا  ات  هک  درکیم  اضتقا  تمکح  دوبن  نینچ  رگا  دش و  میهاوخن  هارمگ  میوش  کّسمتم  ود  نآ  هب  هک  مادام  هک  تسا  هداد 
نییبت ار  بلطم  نیا  یلاعت  يادخ  دتسرفب و  ار  نالوسر  ام 

______________________________

.44 ةدئاملا : ( 1)
ج2،ص:579  ، نیدلا لامک  همجرت 

دراد و دوجو  ياهغلاب  ياهتّجح  دنوادخ  يارب  تسا » ياهدننکتیاده  یموق  ره  يارب  يرذنم و  وت  : » تسا هدومرف  شلوسر  هب  و  ( 1  ) هدرک
مه یتارتف  رگید  بابـسا  فوخ و  هطـساو  هب  تسا و  هدوبن  یلاخ  مهیلع  هَّللا  تاولـص  ءایـصوا  ءایبنا و  نالوسر و  دوجو  زا  نیمز  هاگ  چیه 

دّمحم یلاعت  يادخ  هکنآ  ات  دندومنیمن  راکـشآ  دوخ  نامرحم  رب  زج  ار  دوخ  رما  دندرکیمن و  یتوعد  راهظا  نارود  نآ  رد  دناهتـشاد و 
. دـنتفگیم طلاب »  » اـی و  یبآ »  » وا هب  هک  دوب  يدرم  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  يایـصوا  نیرخآ  دومرف و  ثوعبم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

565 ص :  دیوگ ..... : هنع  هللا  یضر  باتک  نیا  فنصم  نیدلا ج2 579  لامک  همجرت 
« یبآ  » مان هب  يدرم  هب  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  تیاصو  نیرخآ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریکب  نب  هَّللا  د 

. دش یهتنم 
. دوب طلاب »  » مان هب  يدرم  مالّسلا  هیلع  یسیع  ّیصو  نیرخآ  هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ياهطساو  اب  ریمع  یبأ  نبا 

ج2،ص:580  ، نیدلا لامک  همجرت 
: دومرف هک  دننک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارگید  روصنم و  یبأ  نب  تسرد  ( 1)

ربمایپ هکنآ  ات  دنام  وا  دزن  یتّدم  دوب و  یبآ »  » دـمآرد يو  رب  هک  يدنمـشناد  نیرخآ  دـش و  دراو  يرایـسب  نادنمـشناد  رب  یـسراف  ناملس 
هدرک روهظ  هّکم  رد  ینآ ، يوجتـسج  رد  هک  يراـی  ناملـس ! يا  تفگ : وا  هب  یبآ  هاـگنآ  درک ، روهظ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا 

. دش ناور  وا  بناج  هب  هیلع  هَّللا  ۀمحر  ناملس  تسا و 
یسیع يایاصو  ربمایپ  نکیل  و  هن ، دومرف : دوب ؟ تّجح  مرکا  لوسر  رب  یبآ  ایآ  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  روصنم  یبأ  نب  تسرد 

؟ درک میلست  ار  اهنآ  دوب  تّجح  ربمایپ  رب  هک  ور  نآ  زا  ایآ  متفگ : دیوگ  دومن . میلست  ار  اهنآ  زین  وا  درک و  بلط  يو  زا  ار 
مّلـس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دومرف : دوب ؟ هچ  یبآ  لاوحا  متفگ : درکیمن . میلـست  ار  اـیاصو  دوب  تّجح  ربماـیپ  رب  رگا  دومرف :

. تشذگرد زور  نامه  رد  دومن و  میلست  ار  ایاصو  دروآ و  نامیا  تسا  هدروآ  هک  هچنآ 
ج2،ص:581  ، نیدلا لامک  همجرت 

صخش و نتفر  نایم  زا  هن  تسا  توعد  ندرکن  راکشآ  روهظ و  زا  عانتما  ّرس و  ءافتخا و  يانعم  هب  ترتف  هک  دراد  تلالد  تایاور  نیا  ( 1)
هب روتف  رگا  و  « 2 ، » دننکیم حیبست  ار  وا  روتفیب  زور  بش و  تسا : هدومرف  هکئالم  ناتـساد  رد  یلاعت  يادـخ  دوجو و  تاذ و  نیع  عافترا 

مئان تسا و  روتف  تیاغ  رد  باوخ  دنباوخیم و  هکئالم  هک  اریز  دوب  دهاوخ  لاحم  هیآ  يانعم  دشاب  يزیچ  نیع  ندـش  لیاز  نتفر و  ینعم 
ار سوفن  دنوادخ  دیامرفیم : یلاعت  يادـخ  تسا و  گرم  هلزنم  هب  باوخ  دـنامیم و  زاب  حـیبست  زا  دـیباوخ  نوچ  اریز  دـنکیمن ، حـیبست 

یّفوت زین  ار  نآ  دوشیم  ریبعت  ناـج  هب  نآ  زا  و  « 3  » تسا هدرمن  باوخ  ماگنه  هک  ار  یسفن  نآ  دنکیم و  یّفوت  گرم  ندیـسر  ارف  ماگنه 
هلزنم هب  رتاف و  مئان  دنادیم و  دیهدیم  ماجنا  زور  رد  هک  ار  هچنآ  دنکیم و  یّفوت  بش  ماگنه  ار  امـش  دنوادخ  دیامرفیم : زین  دـنکیم و 
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چیه هک  تسا  ییادـخ  وا  دوـشیمن  ضراـع  وا  رب  يروـتف  و  دریگیمن ، ارف  ار  وا  باوـخ  ترچ و  دـباوخیمن و  هـک  یـسک  تـسا و  هدرم 
: دراد تلالد  نآ  رب  زین  ربخ  نیا  تسین و  وا  زج  يدوبعم 

؟ دنباوخیم هکئالم  ایآ  دیسرپ : نم  زا  باحصا  زا  یکی  دیوگ : دقرف  نب  دواد 
______________________________

.20 ءایبنألا : ( 2)
.42 رمزلا : ( 3)

ج2،ص:582  ، نیدلا لامک  همجرت 
ماما زا  ياهفرط  اـیآ  تفگ : سپـس  دـننکیم . حـیبست  ار  وا  روتفیب  زور و  بش و  تسا : هدومرف  یلاـعت  يادـخ  تفگ  ( 1 . ) منادیمن متفگ 

؟ میوگب تیارب  باب  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  قداص 
زین هکئالم  دـباوخیم و  یلاعت  يادـخ  زج  ياهدـنز  دوجوم  ره  دومرف : درک ، ار  لاؤس  نیمه  قداـص  ماـما  زا  یـصخش  تفگ : وگب ، متفگ :

. تسا حیبست  اهنآ  سافنا  دومرف : دننکیم . حیبست  ار  وا  روتفیب  زور و  بش و  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  متفگ : دنباوخیم 
داتـسیا و زاب  زیچ  نالف  بلط  زا  ینالف  دنیوگیم : دراد ، تلالد  نآ  رب  زین  تغل  تسا و  یهن  رما و  راهظا  زا  يراددوخ  ینعم  هب  ترتف  سپ 

تسا نداتسیا  زاب  ندرک و  یتسس  ینعم  هب  نآ  دوشیم و  هدافتـسا  رتف »  » لعف زا  لیبق  نیا  رد  درک و  یتسـس  شیوخ  جئاوح  تابلاطم و  رد 
. تسا هتفرگ  ارف  ارم  یفعض  ینعی  ةرتف  ینتباصا  دیوگیم  یصخش  هک  تسانعم  نیمه  رد  تسین و  صخش  نیع و  نالطب  ینعم  هب  و 

. تسا هدوبن  اهنآ  يارب  يریذن  وت  زا  شیپ  هک  ار  یمدرم  دـینک  راذـنا  ات  دـناهدرک : جاجتحا  شربمایپ  هب  یلاعت  يادـخ  لوق  نیا  هب  یخرب  و 
: یلاعت يادخ  نخس  نیا  و  « 1»

«2  » میداتسرفن يریذن  اهنآ  يارب  وت  زا  شیپ  دنریگ و  ارف  ار  نآ  ات  میدادن  یباتک  اهنآ  هب  ام 
______________________________

.3 ةدجسلا : ( 1)
.44 أبس : ( 2)

ج2،ص:583  ، نیدلا لامک  همجرت 
نآ ياطخ  هک  تسا  يریسفت  نیا  یلو  ( 1 ، ) دناهتسناد لیلد  مالّـسلا  امهیلع  دّمحم  یـسیع و  نیب  تّجح  لوسر و  ّیبن و  ندوبن  رب  ار  نآ  و 

یّلـص دّمحم  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  ءایـصوا و  ءایبنا و  رب  هن  دوشیم و  قالطا  نالوسر  هب  ۀّصاخ  رذـن  هک  اریز  تسا ، نّیب 
. تسا ياهدننکتیاده  یموق  ره  يارب  يرذنم و  وت  دیامرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

دوجو زا  هاگ  چیه  نیمز  هکنآ  رب  تسا  یلیلد  ٍداه  ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  هیآ  رد  و  نایداه . ءایـصوا  ءایبنا و  تسا و  نالوسر  زا  ترابع  رذن  نیا  رب  انب 
. دنک مامت  دابع  رب  ار  تّجح  ات  تسا  هدوب  ءایصوا  ءایبنا و  زا  ياهدننکتیاده  یموق  ره  نایم  رد  يرصع و  ره  رد  هدوبن و  یلاخ  يداه 
ریذن لوسر  نخس  نانآ  اریز  تسا ، مزال  ناگدنب  رب  یهلا  فیلکت  هک  مادام  دوش  عطقنم  ءایصوا  ءایبنا و  زا  نایداه  هلـسلس  هک  تسین  اور  و 

. تسین وا  زا  سپ  يریذن  چیه  دیدرگ و  عطقنم  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  هک  نانچ  ددرگ  عطقنم  ناریذن  هلسلس  هک  دشاب  اور  اّما  دنناسریم  ار 
ِلُِکل َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  هیآ  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ملسم  نب  دّمحم 

ج2،ص:584  ، نیدلا لامک  همجرت 
. تسا هدوب  دوخ  نامز  رد  یموق  ره  يارب  هک  تسا  ياهدننکتیاده  ماما  ره  دومرف : ( 1 . ) مدرک شسرپ  ٍداه  ٍمْوَق 

ادخ لوسر  رذنم ، دومرف : ٍداه ؟ ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  تسیچ : هیآ  نیا  يانعم  متفگ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ : هیواعم  نب  دیرب 
. دنک تیاده  تسا  هدروآ  ادخ  لوسر  هچنآ  هب  ار  مدرم  هک  دراد  دوجو  ام  زا  یماما  ینامز  تقو و  ره  رد  تسا و  ّیلع  يداه  و 
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يریذـن وت  زا  شیپ  هک  ار  یموق  ینک  راذـنا  ات  دومرف : شلوسر  هب  هک  یلاعت  يادـخ  لوق  يانعم  تسا و  رایـسب  باب  نیا  رد  هدراو  رابخا  و 
هدومرفن یفن  ار  ایصوا  زا  نایعاد  نایداه و  دزاس و  لّدبم  ار  اهنآ  نید  تعیرش و  ات  دماین  وت  زا  شیپ  یلوسر  هک  تسا  نیا  دماین  اهنآ  يارب 

هک دندروخ  دّکؤم  دنگوس  دنوادخ  هب  و  تسا : هدرک  تیاکح  نینچ  اهنآ  لوق  زا  یلاعت  يادـخ  هک  یلاح  رد  دـشاب  نینچ  هنوگچ  تسا و 
دنریذپ و تیاده  رتهب  رگید  ياهتّما  زا  کی  ره  زا  دیایب  اهنآ  يارب  يریذن  رگا 

ج2،ص:585  ، نیدلا لامک  همجرت 
هک تسا  هدوب  ياهدـننکتیاده  اهنآ  ناـیم  رد  هک  دراد  تلـالد  دوخ  نیا  و  ( 1 « ) 1  » دوزفین نانآ  ترفن  زج  دـمآ  اهنآ  يارب  يریذـن  نوچ 
هک مه  يرابخا  تسا و  هدوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  تثعب  زا  شیپ  نانآ  نخس  نیا  دنک و  ییامنهار  ناشنید  عیارـش  هب  ار  اهنآ 

. هَّللاب ّالإ  ةّوق  دراد و ال  تلالد  نآ  رب  میدرک  رکذ  باتک  نیا  رد  انعم  نیا  رد 
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هدرم ّتیلهاج  گرم  هب  دشاب  هتشادن  یماما  دریمب و  هک  یـسک  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لیعامـسا  نب  دّمحم  ( 2)
كرـشم بصان  رفاک و  فقاو  يرآ و  دومرف : تسا ؟ هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دشاب  هتـشادن  یماما  دریمب و  هک  یـسک  ره  ایآ  متفگ : تسا .

. تسا
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یناسک دننام  دیـشابن  تسا : مالّـسلا  هیلع  مئاق  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : هک  دننک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارگید  هعامـس و  ( 3)
. دندش قساف  نانآ  زا  يرایـسب  دش و  تخـس  ناشبولق  دیدرگ و  زارد  نانآ  هب  راگزور  دش و  هداد  ینامـسآ  باتک  اهنآ  هب  نیا  زا  شیپ  هک 

«3»
______________________________

.41 رطاف : ( 1)
.16 دیدحلا : ( 3)

ج2،ص:586  ، نیدلا لامک  همجرت 
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، اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  یلاعت : يادخ  مالک  نیا  ریـسفت  رد  هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رینتـسم  نب  ماّلـس  ( 1)
لها رفک  نآ ، ندرم  زا  دوـصقم  و  « 1  » دشاب هدرم  هک  سپ  نآ  زا  دنکیم  هدنز  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هطـساو  هب  ار  نیمز  یلاعت  يادـخ  دومرف :

. تسا هدرم  نامه  رفاک  تسا و  نآ 
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هک مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  تفگیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  دـیوگ : هتاـبن  نب  غبـصا  ( 2)
مالک نخس ، نیرتهب  دومرفیم :

هَّللا ّالا  هلا  ال 
راب لّوا  هک  تسا  یسک  قولخم  نیرتهب  تسا و 
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هَّللا ّالإ  هلآ  ال 
: دومرف تسا ؟ هدرک  يراج  نابز  رب  ار  هَّللا  ّالا  هلآ  راب ال  لّوا  یسک  هچ  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : تسا  هدرک  يراج  نابز  رب  ار 

مدومنیم و دیجمت  سیدـقت و  مدرکیم و  ریبکت  حـیبست و  ار  وا  متفگیم و  وا  دـیحوت  هک  مدوب  يرون  یلاعت  يادـخ  لباقم  رد  نم  و  نم ،
. دوب نم  دهاش  رون  نم  هلابند  رد 

نم و تّما  ماما  یـصو و  نیـشناج و  ریزو و  هدیزگرب و  هک  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مردارب  دومرف : تسیک ؟ امـش  دهاش  هَّللا ! لوسر  ای  دـنتفگ :
رادمچرپ مضوح و  بحاص 

______________________________

17 دیدحلا : ( 1)
ج2،ص:587  ، نیدلا لامک  همجرت 

اهنآ زا  دعب  دنایتشهب و  ناناوج  دّیـس  هک  نیـسح  نسح و  دومرف : دمآ ؟ دـهاوخ  يو  لابند  هب  یـسک  هچ  هَّللا ! لوسر  ای  دـنتفگ : تسا . نم 
. تمایق زور  ات  دنانیسح  نادنزرف  زا  هک  یناماما 
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يو رب  ياهمان  دـسرارف  مرکا  لوسر  گرم  هکنآ  زا  شیپ  یلاـعت  يادـخ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یناـنک  ( 1)
: تفگ تسیک ؟ نم  نادناخ  زا  بیجن  لیئربج ! يا  تفگ : تسوت . نادناخ  زا  بیجن  هب  وت  ّتیـصو  نیا  دّـمحم ! يا  دومرف : وا  هب  داتـسرف و 
وا هب  داد و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هب  ار  همان  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  دوب ، ییـالط  ییاـهرهم  هماـن  نآ  رب  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع 

هچنآ هب  تشادرب و  ار  نآ  زا  رهم  کی  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دـنک . لمع  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  درادرب و  ار  اـهرهم  نآ  زا  یکی  هک  داد  ناـمرف 
درک لـمع  دوب  نآ  رد  هچنآ  هب  تشادرب و  نآ  زا  يرهم  زین  وا  داد و  مالّـسلا  هیلع  نسح  شدـنزرف  هب  ار  نآ  هاـگنآ  درک  لـمع  دوب  نآ  رد 

يارب هک  ربب  تداهش  نادیم  هب  ار  دوخ  موق  تسا  هتشون  نآ  رد  دید  دوشگ و  نآ  زا  يرهم  زین  وا  داد و  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  ار  نآ  سپس 
نیسحلا نب  ّیلع  هب  ار  نآ  سپس  درک . نینچ  زین  وا  شورفب و  یلاعت  يادخ  هب  ار  دوخ  سفن  درادن و  دوجو  وت  هارمه  هب  زج  یتداهش  نانآ 

يرهم زین  وا  داد و  مالّسلا  امهیلع 
ج2،ص:588  ، نیدلا لامک  همجرت 

گرم ات  روآ  ياج  هب  ار  تراگدرورپ  تدابع  نک و  هشیپ  لزنم  تمزالم  شاب و  تکاس  تسا : هتـشون  نآ  رد  دـید  و  ( 1  ) تشادرب نآ  زا 
هتشون نآ  رد  دید  دوشگ و  نآ  زا  يرهم  زین  وا  داد و  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  دّمحم  هب  ار  نآ  سپـس  درک  نینچ  زین  وا  دیآ و  وت  غارـس  هب 

نم هب  ار  همان  نآ  زا  دعب  تسین . وت  رب  رازآ  هار  ار  سک  هک  سرتن  ادخ  زج  يدحا  زا  هدب و  اوتف  اهنآ  يارب  وگ و  ثیدح  مدرم  يارب  تسا .
رـشتنم ار  دوخ  تیب  لها  ملع  هدب و  اوتف  اهنآ  يارب  وگ و  ثیدح  مدرم  يارب  تسا : هتـشون  نآ  رد  مدـید  مدوشگ و  نآ  زا  يرهم  نم  داد و 

زا دعب  مدرک و  نینچ  زین  نم  یتسه ، ناما  رد  هانپ و  رد  وت  سرتن و  یلاعت  يادـخ  زج  يدـحا  زا  نک و  قیدـصت  ار  تحلاص  ناردـپ  نک و 
هیلع يدهم  مایق  زور  ات  دوب  دهاوخ  نینچ  هتسویپ  داد و  دهاوخ  دوخ  زا  دعب  ّیـصو  هب  ار  نآ  زین  وا  مداد و  رفعج  نب  یـسوم  هب  ار  همان  نآ 

. مالّسلا
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یَلَع ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  یلاعت  يادخ  لوق  نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : ریـصب  وبا  ( 2)
ات دش  دهاوخن  لزان  تسا و  هدشن  لزان  زونه  هیآ  نیا  لیوأت  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : « 1  » َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا 
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______________________________

.33 ۀبوتلا : ( 1)
ج2،ص:589  ، نیدلا لامک  همجرت 

یکرشم ای  رفاک  رگا  دیآ و  شوخان  ار  ماما  هب  ناکرشم  میظع و  يادخ  هب  نارفاک  درک  جورخ  نوچ  دنک و  جورخ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هکنآ 
. شکب ار  وا  نکشب و  ار  نآ  تسا  يرفاک  نم  لد  رد  نمؤم ! يا  دیوگب : هرخص  نآ  دشاب  ياهرخص  لد  رد 

-8

امش زا  کی  چیه  اله  دنک : ادن  وا  يدانم  دنک  جورخ  هّکم  زا  مالّسلا  هیلع  مئاق  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : دوراجلا  وبا  ( 1)
یلزنم چیه  رد  دوشیم و  لمح  تسا  يرتش  راب  هزادنا  هب  هک  نارمع  نب  یـسوم  گنـس  وا  هارمه  هب  درادنرب و  دوخ  هارمه  یبارـش  ماعط و 
نایاپ راهچ  ددرگ و  باریس  ریس و  دشونب و  نآ  زا  دشاب  هنـشت  ای  هنـسرگ  سک  ره  دوش و  يراج  نآ  زا  ییاههمـشچ  هکنآ  زج  دیاین  دورف 

. دیآ دورف  فجن  هفوک ، تشپ  رد  هکنآ  ات  دنوش  باریس  مه  اهنآ 
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تروص رد  هک  تسا  لیئاربج  دـنک  تعیب  مالّـسلا  هیلع  مئاق  اب  هک  یـسک  لّوا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : بلغت  نب  ناـبا  ( 2)
سدقملا و تیب  رب  ار  رگید  ياپ  دهن و  مارحلا  هَّللا  تیب  رب  ار  دوخ  ياپ  کی  سپس  دنک  تعیب  وا  اب  دیآرد و  يدیپس  هدنرپ 

ج2،ص:590  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دینکن باتش  نآ  رد  دمآ  ادخ  رما  « 1  » ُهُولِْجعَتْسَت الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ  دنک : ادن  نینچ  دنونشب  قیالخ  همه  هک  ییاسر  زاوآ  هب  سپس 
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دصیـس و هّکم - دجـسم  ینعی  امـش - دجـسم  نیمه  رد  يدوز  هب  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  بلغت  نب  ناـبا  ( 1)
ره رب  هک  دنراد  لیامح  دوخ  رب  ییاهریـشمش  نانآ  دنتـسین و  ناشیا  دادجا  ءابآ و  دنزرف  نانآ  هک  دننادیم  هّکم  لها  دنیآرد و  درم  هدزیس 

: دنک ادن  يداو  ره  رد  هک  دتسرفب  ار  یمیـسن  یلاعت  يادخ  ددرگ و  هدوشگ  هملک  رازه  نآ  زا  هک  تسا  هدش  هتـشون  ياهملک  اهنآ  زا  کی 
. دبلطن هاوگ  دوخ  مکح  رب  دنک و  يرواد  نامیلس  دواد و  ءاضق  هب  هک  تسا  ّيدهم  نیا 
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راگدرورپ تاقولخم  زا  سک  ره  دـنک  مایق  مالّـسلا  هیلع  مئاق  نوچ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  ( 2)
تسا و یتیآ  دنرگنیم  يو  رد  هک  یناسک  يارب  اریز  حلاط ، ای  دشاب  حـلاص  دسانـشیم ، ار  يو  دـنک  رظن  وا  هب  دتـسیاب و  وا  لباقم  رد  هک 

. تسا میقم  یلیبس  رد  تیآ  نآ 
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ود مالسا  رد  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  ( 3)
______________________________

.1 لحنلا : ( 1)
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ج2،ص:591  ، نیدلا لامک  همجرت 
دنک و ثوعبم  ار  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  مئاق  یلاعت  يادخ  هکنآ  ات  دنکن  اضق  نآ  رد  یلاعت  يادخ  مکح  هب  يدحا  تسا و  لالح  نوخ 
ار وا  هک  ةاکّزلا  عنام  دـنک و  مجر  ار  وا  هک  نصحم  یناز  دزاس ، يراج  ود  نآ  هراب  رد  دـبلطب  یهاوگ  هکنآیب  ار  یلاـعت  يادـخ  مکح  وا 

. دنز ندرگ 
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رد نوچ  تسا و  فجن  تشپ  هک  مرگنیم  مالّسلا  هیلع  مئاق  هب  ایوگ  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  ( 1)
چیه دناهجب و  ار  شبسا  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا ، يدیپس  لای  شمشچ  ود  نایم  هک  دوش  یقلبا  گنر  هریت  بسا  رب  راوس  دوش  رقتـسم  اجنآ 
هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  تیار  نوچ  تسا و  رهش  نآ  رد  نانآ  هارمه  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هک  دنرب  نامگ  رهـش  نآ  لها  هکنآ  زج  دشابن  يرهش 
نانآ دنرگنب ، مالّسلا  هیلع  مئاق  رب  اهنآ  یگمه  دیآ و  دورف  يو  رب  نامـسآ  زا  هتـشرف  هدزیـس  رازه و  هدزیـس  دزارفارب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

دش و هدنکفا  شتآ  رد  هک  هاگنآ  دندوب  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  هارمه  دندوب و  یتشک  رد  مالّـسلا  هیلع  حون  هارمه  هک  دنتـسه  یناسک 
ياهتشرف هدزیس  دصیس و  هدش و  فیدر  رادناشن و  هتشرف  رازه  راهچ  دندرب و  نامسآ  هب  ار  وا  هک  هاگنآ  دندوب  مالّسلا  هیلع  یـسیع  هارمه 

هارمه ات  دندمآ  دورف  هک  ياهتشرف  رازه  راهچ  دندوب و  ردب  زور  رد  هک 
ج2،ص:592  ، نیدلا لامک  همجرت 

يرای يارب  هک  یناگتـشرف  هب  اّما  ( 1 . ) دنتسه مالّـسلا  هیلع  مئاق  باکر  رد  یگمه  دننک  رازراک  نایدیزی  اب  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح 
هیلع نیـسح  دـندمآ  دورف  نوچ  دـنتفر و  نامـسآ  هب  فیلکت  بسک  يارب  اهنآ  دـندادن و  رازراک  هزاجا  دـندمآ  دورف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

رازم و نآ  نیب  ام  دنیرگیم و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رازم  رـس  رب  تمایق  زور  ات  دولآدرگ  ناشیرپ و  نانآ  دوب و  هدیـسر  تداهـش  هب  مالّـسلا 
. تسا ناگتشرف  دمآ  تفر و  ّلحم  نامسآ 

-14

نوچ تسا و  هدش  رهاظ  هفوک  فجن  رب  هک  مرگنیم  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هب  ایوگ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـیوگ : یلامث  هزمح  وبا  ( 2)
نآ هدنشک  تسا و  یلاعت  يادخ  شرع  ياهدومع  زا  نآ  دومع  دزارفا و  رب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تیار  دیآرد  نآ  رب 
نآ ایآ  متفگ : دیوگ  دنادرگ . كاله  ار  يو  یلاعت  يادخ  هکنآ  زج  دیاین  دورف  سک  چیه  رب  تیار  نآ  دهد و  ریس  ار  نآ  یهلا  ترصن  هب 

. دروآیم ار  نآ  مالّسلا  هیلع  لیئاربج  دنروآیم . وا  يارب  دومرف : دنروآیم ؟ وا  يارب  هکنآ  ای  تسه و  وا  هارمه  تیار 
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لزان دنتسه  هدنکارپ  اهرهش  رد  هک  مالّسلا  هیلع  مئاق  باحصا  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : رمع  نب  لّضفم  ( 3)
ُهَّللا ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  تسا : هدش 

ج2،ص:593  ، نیدلا لامک  همجرت 
زا یکی  دوب و  دنهاوخ  هّکم  رد  حبص  ماگنه  دنشابن و  دوخ  رتسب  رب  بش  نانآ  اریز  دروآیم ، درگ  ار  امـش  دنوادخ  دیـشاب  اجک  ره  ًاعیِمَج 

نامیا اهنآ  زا  کیمادک  موش  امـش  يادـف  متفگ : دـیوگ  دوش . هتخانـش  شنادـناخ  لیامـش و  ردـپ و  دوخ و  مان  هب  دـنک و  رفـس  ربا  اب  اهنآ 
. دنک رفس  ربا  اب  زور  رد  هک  نآ  دومرف : دراد ؟ يرتراوتسا 
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-16

هک شباحـصا  تسا و  هفوک  ربنم  رب  هک  مرگنیم  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هب  ایوگ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـیوگ : رمع  نب  لّـضفم  ( 1)
شقلخ رب  یلاعت  يادخ  نامکاح  نارادمچرپ و  نانآ  دنتسه و  وا  فارطا  رد  دنتـسه  ردب  گنج  باحـصا  رامـش  هب  نت و  هدزیـس  دصیس و 

هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  یتّیصو  هک  دروآ  نوریب  ییالط  رهم  اب  ياهمان  دوخ  يابق  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ  ات  دنتـسه  نیمز  رد 
ریزو و زج  دنمریم و  شدرگ  زا  جیگ  هدز و  تشحو  نادنفـسوگ  دـننام  هب  دـناوخیم  اهنآ  رب  ار  نآ  نوچ  و  « 1  » تسا مّلـس  هلآ و  هیلع و 

شدرگ نیمز  رد  اهنآ  دندنام ، یقاب  رامش  نیمه  زین  نارمع  نب  یـسوم  هارمه  هب  هک  نانچمه  دنامیمن ، یقاب  يو  يارب  یـسک  بیقن  هدزای 
رفاـک وا  هب  هک  دـیوگیم  هچ  اـهنآ  هب  هک  منادیم  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـندرگیمزاب . وا  يوـس  هب  دـنباییمن و  یّقح  بهذـم  دـننکیم و 

. دنوشیم
______________________________

: هیف توافتب و  ج 8 ص 167 )  ) یفاکلا یف  ربخلا  ءاج  ( 1)
منغلا لافجإ  هنع  نولفجیف  ساّنلا  یلع  هأرقیف  هّکفیف  بهذ  نم  متاخب  اموتخم  اباتک  »

«. خلإ - 
ج2،ص:594  ، نیدلا لامک  همجرت 

-17

برغم ات  قرـشم  هب  هک  منیبیم  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  ایوگ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  دـیزی  نب  رباـج  ( 1)
هک یتیاغ  هب  ات  دننک  بلط  ار  اهنآ  يدونـشخ  دنـشاب و  اهنآ  عیطم  یـشحو  ناگدـنرپ  ناگدـنرد و  یّتح  يزیچ  ره  دـناهدرک و  ادـیپ  هطاحا 

. تشذگ نم  رب  مالّسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  یکی  زورما  دیوگب : دلابب و  رگید  ینیمز  رب  ینیمز 

-18

امـش ربارب  رد  شاـک  يا  تفگیم : شموق  هب  مالّـسلا  هیلع  طول  یتقو  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبا  ( 2)
مالک نیا  اـب  دـشاب و  هتـشاد  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  ییاـناوت  هک  تشاد  وزرآ  « 1 ، » متفرگیم يوأم  دـیدش  نکر  هب  اـی  متـشادیم ، ییاـناوت 
رگا تسا و  رتراوتسا  نهآ  هراپ  زا  وا  بلق  دراد و  ار  درم  لهچ  ییاناوت  وا  باحصا  زا  يدرم  اریز  تسا ، هدرک  دای  ار  وا  باحصا  يراوتسا 

. ددرگ دونشخ  یلاعت  يادخ  هکنآ  ات  دننکن  ماین  رد  ار  دوخ  ياهریشمش  دننک و  رب  ار  نآ  دنرذگب  نهآ  ياههوک  رب 
______________________________

.80 دوه : ( 1)
ج2،ص:595  ، نیدلا لامک  همجرت 

-19

بیعش رایتخا  رد  دوب و  مالّـسلا  امهیلع  مدآ  هب  ّقلعتم  یـسوم  ياصع  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ضیف  نب  دّمحم  ( 1)
هدیرب تخرد  زا  یگزات  هب  ایوگ  تسا و  زبس  نآ  مدید و  ار  نآ  اریخا  تسام و  دزن  رد  نونکا  دیسر و  یـسوم  هب  نآ  زا  دعب  تفرگ و  رارق 

نآ درک و  نارمع  نب  یسوم  هک  دنک  نامه  نآ  اب  وا  تسا و  اّیهم  مالّسلا  هیلع  مئاق  يارب  دیوگ و  نخـس  دوش  قاطنتـسا  نوچ  تسا و  هدش 
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. دعلبب ار  اهوداج  اههدبعش و  دوش  هدنکفا  اج  ره  دنهد و  نامرف  يو  هب  هک  دنک  نامه  زین  اصع 

-20

: متفگ دوب ؟ هچ  مالّـسلا  هیلع  فسوی  نهاریپ  هک  ینادیم  ایآ  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  رمع  نب  لّضفم  ( 2)
درک و وا  رب  رد  ار  نآ  دروآ و  یتشهب  ینهاریپ  وا  يارب  مالّـسلا  هیلع  لـیئاربج  دـنتخورفا  شتآ  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  يارب  نوچ  دومرف : هن ،
تخیوآ و بوقعی  رب  زین  وا  تخیوآ و  قاحـسا  رب  درک و  ياهمیمت  رد  ار  نآ  دیـسر  ارف  شتافو  نوچ  درکیمن و  رثا  يو  رب  امرـس  امرگ و 

ایند هب  فسوی  نوچ 
ج2،ص:596  ، نیدلا لامک  همجرت 

نوریب همیمت  زا  ار  نهاریپ  نآ  فسوی  رصم  رد  نوچ  دیاهدینـش و  هک  دیـسر  اجنآ  هب  شراک  ات  ( 1  ) دوب شیوزاب  رد  تخیوآ و  وا  رب  دـمآ 
يوب نم  دینادن  راکاطخ  ارم  رگا  دیامرفیم : وا  زا  تیاکح  رد  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  نامه  نوچ  دینـش و  ار  نآ  يوب  بوقعی  دروآ ،

دزن رد  نهاریپ  نآ  نونکا  موش  امـش  يادـف  متفگ : دـمآ . دورف  تشهب  زا  هک  تسا  ینهاریپ  ناـمه  نآ  و  « 1 . » منکیم مامـشتسا  ار  فسوی 
هک يرگید  زیچ  ره  اـی  ملع  دوـمرف : سپـس  تسوا . هارمه  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  جورخ  ماـگنه  تسا و  نآ  لـها  تـسد  رد  دوـمرف : تـسیک ؟

. تسا هدش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هب  یهتنم  دناهتشاذگ  ثرا  هب  ناربمایپ 

-21

اهیتسپ یلاعت  يادخ  دوش  رمالا  بحاص  هب  یهتنم  اهراک  نوچ  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  زا  لّضفم  ( 2)
ار نآ  دـشاب  ییوم  شتـسد  فک  رد  رگا  امـش  زا  کـی  مادـک  دوش ، شتـسد  فک  هلزنم  هب  وا  دزن  اـیند  دـنک و  ربارب  ار  نیمز  ياهیدـنلب  و 

؟ دنیبیمن

-22

مایق ام  مئاق  نوچ  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  روفعی  یبا  نبا  ( 3)
______________________________

.94 فسوی : ( 1)
ج2،ص:597  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دبای لامک  اهنآ  درخ  لقع و  تسد  نآ  تکرب  زا  دهن و  ناگدنب  رس  رب  ار  شتسد  دنک 

-23

دجسم رد  نامدورو  زا  سپ  هعمج  نیلّوا  رد  میدوب و  ورم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماّیا  رد  دیوگ : ملـسم  نب  زیزعلا  دبع  ( 1)
وا رب  ادخ  دورد  هک  دوخ  رورس  رب  نم  دنتفگ  نخـس  باب  نیا  رد  مدرم  فالتخا  ترثک  تماما و  زا  نمجنا  نارـضاح  میدمآ و  درگ  عماج 

ملـسم نب  زیزعلا  دبع  يا  دومرف : درک و  یمّـسبت  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدرک ، هاگآ  باب  نیا  رد  مدرم  ندرک  ضوخ  زا  ار  وا  مدـش و  دراو  داب 
دـینادرگ و لـماک  ار  شنید  هکنآ  رگم  درکن  حور  ضبق  ار  شربماـیپ  یلاـعت  يادـخ  دـناهدروخ . بیرف  دوخ  نید  رد  دـننادان و  مدرم  نیا 

نایب نآ  رد  مدرم  ياهیدنمزاین  عیمج  ماکحا و  دودح و  مارح و  لالح و  تسه ، يزیچ  ره  لیصفت  نآ  رد  هک  داتـسرف  ورف  يو  رب  ار  نآرق 
میتشاذگن نایبیب  ار  يزیچ  نآرق  رد  « 1  » ٍءْیَش ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  تسا  هدش 
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______________________________

.38 ماعنالا : ( 1)
ج2،ص:598  ، نیدلا لامک  همجرت 

دوخ تمعن  لماک و  ار  امش  نید  زورما  داتسرف : ورف  ار  هیآ  نیا  عادولا  ۀّجح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  رمع  رخآ  رد  زین  و  ( 1)
زا ربمایپ  تسا و  تمعن  تمامت  نید و  لامک  زا  تماـما  رما  سپ  « 2 . » مدیدنسپ امش  يارب  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار 

هیلع یلع  داد و  رارق  ّقح  هداـج  رد  ار  اـهنآ  درک و  نشور  ار  اـهنآ  هار  دومرف و  نییبت  ار  ناـشنید  ملاـعم  شتما  يارب  هکنآ  رگم  تفرن  اـیند 
هدرکن لماک  ار  شنید  یلاعت  يادـخ  درادـنپیم  هک  یـسک  دومرف و  نییبت  ار  تّما  جـئاوح  دـینادرگ و  ماما  هناـشن و  اـهنآ  يارب  ار  مالّـسلا 

ار نآ  تیعقوم  تماما و  ردق  اهنآ  ایآ  تسا . هدش  رفاک  دنک  ّدر  ار  یلاعت  يادخ  باتک  هک  یـسک  تسا و  هدرک  ّدر  ار  ریزع  يادـخ  باتک 
. دشاب اور  اهنآ  يارب  ماما  ندیزگرب  ات  دننادیم  ّتلم  نایم  رد 

نآ هب  ناشلوقع  هطـساو  هب  مدرم  هک  دراد  نآ  زا  رتقیمع  ینطاب  رتعینم و  یبناج  رتدـنلب و  یناکم  رتمیظع و  ینأش  رتلیلج و  يردـق  تماما 
دش زئاف  ّتلخ  تّوبن و  ماقم  هب  هکنآ  زا  دعب  لیلخ  میهاربا  هک  تسا  یماقم  تماما  دننک ، بوصنم  ار  یماما  دوخ  رایتخا  هب  هکنآ  ای  دنـسرب 

: تسا هدومرف  هدوتس و  ار  نآ  هتخاس و  فّرـشم  نآ  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یتلیـضف  تفای و  تسد  نادب  موس  هبترم  رد  نآ و  يارو  رد 
زا ایآ  تفگ : رورس  اب  مالّسلا  هیلع  لیلخ  و  « 1  » مهدیم رارق  ماما  مدرم  يارب  ار  وت  نم 

______________________________

.5 ةدئاملا : ( 2)
.124 ةرقبلا : ( 1)

ج2،ص:599  ، نیدلا لامک  همجرت 
. دسریمن ناملاظ  هب  نم  دهع  دومرف : یلاعت  يادخ  و  ( 1 ( ؟ دوب دهاوخ  ماما  زین  نم  هّیرذ 

یمارگ ار  وا  یلاعت  يادـخ  هاگنآ  تسا . هدـینادرگ  ءایفـصا  صوصخم  ار  نآ  هدرک و  لطاب  تماـیق  زور  اـت  ار  یملاـظ  ره  تماـما  هیآ  نیا 
هتسیاش ار  اهنآ  همه  میدیشخب و  ار  بوقعی  قاحـسا و  وا  هب  ام  و  دومرف : داد و  رارق  وا  كاپ  هدیزگرب و  داژن  هّیرذ و  رد  ار  تماما  تشاد و 

نانآ هب  ار  ةاکز  ءاطعا  ةالـص و  هماقا  ریخ و  ياهراک  ماجنا  دندرکیم و  تیاده  ام  روتـسد  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  اهنآ  میداد و  رارق 
«2 . » دندوب ناگدننکتدابع  ام  يارب  میدرک و  یحو 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هکنآ  ات  دـندربیم  ثرا  رگید  کی  زا  ار  نآ  نرق  هب  نرق  دوب و  وا  هّیرذ  رد  هتـسویپ  تماما  نیا  و 
: دومرف یلاعت  يادخ  دیدرگ و  نآ  ثراو 

نیا و  « 3 . » تسا نینمؤم  ّیلو  دـنوادخ  ناـنمؤم و  ربماـیپ و  نیمه  دـندرک و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  میهاربا  هب  مدرم  نیرتراوازس 
هدرک بجاو  وا  هک  یـشور  هب  یلاعت و  يادـخ  رما  هب  ار  نآ  تشاد و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  صاصتخا  تماما  ماـقم 

تـسا هداد  نامیا  ملع و  اهنآ  هب  یلاعت  يادـخ  هک  یناسک  دـش ، يراـج  وا  هدـیزگرب  هّیرذ  رد  دومرف و  ضیوفت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تسا 
ملع و اهنآ  هب  هک  نانآ  تسا : هدومرف  هک  نانچ 

______________________________

73 و 74. ءایبنألا : ( 2)
.68 نارمع : لآ  ( 3)

ج2،ص:600  ، نیدلا لامک  همجرت 
يرآ « 1 . » دینادیمن امـش  نکیل  تسا و  تمایق  زور  نیا  دیدنام و  ادـخ  باتک  رد  تمایق  زور  ات  امـش  دـنتفگ : ( 1  ) تسا هدـش  هداد  نامیا 
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. تسین يربمایپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  زا  سپ  هک  اریز  تسا ، يراج  تمایق  زور  اـت  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نادـنزرف  رد  تماـما 
. دننیزگیم رب  ماما  لاّهج  نیا  هنوگچ 

مهیلع نیـسح  نسح و  ثاریم  نینمؤملا و  ریما  ماقم  لوسر و  ینیـشناج  ادـخ و  ینیـشناج  تماما  تسا ، ءایـصوا  ثرا  ءایبنا و  ماقم  تماـما 
. تسا مالّسلا 

هطـساو هب  تسا ، نآ  تکربرپ  هخاش  مالـسا و  كاپ  داینب  تماما  تسا . نینمؤم  تّزع  ایند و  حالـص  نیملـسم و  ماظن  نید و  ماـمز  تماـما 
قّقحت فارطا  تاّدحرـس و  ینابزرم  ماکحا و  دودـح و  يارجا  تاقدـص و  مئانغ و  یناوارف  داهج و  ّجـح و  هزور و  ةاکز و  زامن و  تماما 

. دباییم
هنـسح و هظعوم  تمکح و  اب  دیامنیم و  عافد  ادخ  نید  زا  هماقا و  ار  یهلا  دودح  دنکیم و  مارح  ار  وا  مارح  لالح و  ار  ادـخ  لالح  ماما 

تسا یقفا  رد  وا  تسا و  ملاع  يارب  هعلاط  سمش  دننام  ماما  دناوخیم  ارف  راگدرورپ  هار  هب  ار  مدرم  هغلاب  تّجح 
______________________________

.56 مورلا : ( 1)
ج2،ص:601  ، نیدلا لامک  همجرت 

. دسرن ودب  راصبا  يدایا و  هک 
. تسا بادرگرپ  ياهایرد  فلع و  بآیب و  ياهنابایب  کیرات و  ياهبش  رد  يداه  هراتس  عطاس و  رون  رهاز و  جارس  رینم و  ردب  ماما  ( 1)

. تسا یهارمگ  زا  هدنناهر  تیاده و  يامنهار  ناگنشت و  ماک  هب  اراوگ  بآ  ماما 
. دش دهاوخ  كاله  دنک  تقرافم  نآ  زا  سک  ره  هک  تسا  کلاهم  رد  لیلد  ناگدزامرس و  شخبامرگ  يدنلب و  رب  یشتآ  ماما 

. تسا هضور  هکرب و  هدنشوج و  همشچ  هدرتسگ و  نیمز  هدننکفا و  هیاس  نامسآ  هدنشخر و  دیشروخ  اسآ و  لیس  ناراب  هدنراب و  ربا  ماما 
. تسا راوگان  ثداوح  رد  ناگدنب  هاگهانپ  زوسلد و  يردارب  نابرهم و  يردپ  نیما و  يرای  ماما 

يادـخ میرح  زا  عفادـم  یلاعت و  يادـخ  هب  یعاد  دالب و  رد  وا  هفیلخ  ناگدـنب و  رب  وا  تّجح  قیالخ و  نایم  رد  یلاـعت  يادـخ  نیما  ماـما 
. تسا یلاعت 

هب موسوم  ملع و  هب  صوصخم  بویع و  زا  ياّربم  ناهانگ و  زا  رّهطم  ماما 
ج2،ص:602  ، نیدلا لامک  همجرت 

. تسا راّفک  تکاله  نیقفانم و  مشخ  بجوم  نیملسم و  تّزع  نید و  ماظن  يرابدرب و 
هب بلط  باستکایب و  درادن و  يریظن  لثم و  اتمه و  ددرگن و  ربارب  وا  اب  یملاع  دسرن و  وا  هیاپ  هب  سک  چیه  تسا ، نارود  هناگی  ماما  ( 1)

دبای تسد  ماما  تفرعم  هنک  هب  دـناوتب  هک  تسیک  تسا . هتفای  صاصتخا  نادـب  باّهو  لّضفم  بناج  زا  هتـشگ و  صوصخم  لامک  لضف و 
کـچوک و ناـگرزب  غورفیب و  اهمـشچ  ناریح و  اـهدرخ  مگ و  وا  رد  شناد  لـقع و  تاـهیه ! تاـهیه ! دـنیزگرب ؟ ار  وا  دـناوتب  هکنآ  اـی 
زا ینأش  هک  دـنزجاع  ناغیلب  ناوتان و  نابیدا  هدـنامرد و  نارعاش  لهاج و  نایاناد  رـصاق و  نادـنمدرخ  نکلا و  ناـبیطخ  ّریحتم و  ناـمیکح 

هکنآ ای  دوش و  فیصوت  وا  هنک  هکنآ  هب  دسر  هچ  دنفرتعم  دوخ  ریـصقت  یناوتان و  هب  دننک و  فیـصوت  ار  ماما  لیاضف  زا  یتلیـضف  نوئش و 
ياهراتـس دـننام  وا  تسا ، نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  اجک و  زا  هن ، دوش ؟ وا  بیان  ماقم و  مئاق  یـسک  ای  دوش  هدـیمهف  وا  رارـسا  زا  يزیچ 

. تسا رترب  قیالخ  فیصوت  یسرتسد و  زا  هک  تسا 
تفای یماقم  نینچ  اجک  دراد و  هلصاف  مدرم  لوقع  رایتخا و  زا  ردقچ  ماقم  نیا 

ج2،ص:603  ، نیدلا لامک  همجرت 
دندرمش و وگغورد  ار  دوخ  ناشدوخ  دنگوس  ادخ  هب  دوشیم ، تفای  مالّـسلا  مهیلع  لوسر  لآ  ریغ  رد  ماما  هک  دنرادنپیم  ( 1 ( ؟ دوشیم
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هاگترپ هب  دزغلیم و  ناشیاهماگ  هک  دـناهتفر  الاب  ياهدـنزغل  تخـس و  هندرگ  هب  تسا و  هتـشاداو  لطاب  ياهوزرآ  هب  ناشیا  لیطابا  ار  اهنآ 
ناشیا رب  یهارمگ  يرود و  زج  هک  دـننیزگرب  ار  یماـما  دوخ  هدـننکهارمگ  يارآ  صقاـن و  نادرگرـس و  لوقع  هب  درک و  دـنهاوخ  طوقس 

؟ دنهدیم اوران  تبسن  یک  ات  دشکب ، ار  ناشیا  ادخ  دیازفین 
اریز دندش ، عقاو  ینادرگرس  تریح و  رد  دنداتفارد و  یقیمع  یهارمگ  هب  دندومن و  يراج  نابز  رب  غورد  نخس  دندرک و  بلط  ار  یتخس 

، دندوب رصبتسم  هک  یلاح  رد  تشادزاب  یهلا  لیبس  زا  ار  نانآ  تسارآ و  ار  ناشلامعا  ناطیش  دندرک و  كرت  ار  ماما  تریـصب  يور  زا  هک 
: تسا نینچ  نانآ  هب  میرک  نآرق  يادن  هک  یلاح  رد  دندروآ  يور  دوخ  هدیزگرب  بناج  هب  هدینادرگرب و  يور  لوسر  ادخ و  هدـیزگرب  زا 
«1  » َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  َو  ِهَّللا  َناْحبُس  تسین  يرایتخا  ار  ناشیا  دنیزگیمرب و  ار  وا  دنیرفآیم و  دهاوخب  هک  ار  یـسک  ره  وت  راگدرورپ  و 

هدومرف و  « 2 . » دـننک رایتخا  ار  يرگید  رما  دـننک  یمکح  شلوسر  ادـخ و  نوچ  هک  دزـسن  ار  ینمؤم  درم  نز و  چـیه  تسا : هدومرف  زاـب  و 
زا هک  دیراد  یباتک  ایآ  دینکیم ؟ مکح  هنوگچ  هک  دیاهنوگچ  تسا :

______________________________

.68 صصقلا : ( 1)
.36 بازحالا : ( 2)

ج2،ص:604  ، نیدلا لامک  همجرت 
زا دیراد ؟ اضق  تموکح و  ّقح  تمایق  زور  ات  هک  دیراد  يدـنگوس  ام  هیلع  ایآ  تساور ؟ دـینکیم  رایتخا  هک  هچنآ  ایآ  ( 1 ( ؟ دیزومایب نآ 

ار دوخ  ءاکرـش  دـنیوگیم  تسار  رگا  سپ  تسا ، یناکیرـش  اهنآ  يارب  ای  تسا ؟ میعز  یبلطم  نینچ  هب  اهنآ  زا  کی  مادـک  سرپب  ناـشیا 
رهم اهنآ  بولق  رب  دنوادخ  هکنآ  ای  « 2 « ؟ تسا لوفقم  ناشبولق  هکنآ  ای  دننکیمن  ّربدت  نآرق  رد  ایآ  دومرف : یلاعت  يادـخ  و  « 1 . » دنروایب

دننکیمن و لّقعت  هک  دنناگنگ  نارک و  ناگدنبنج  نیرتدب  دنوادخ  دزن  دنونشیمن و  یلو  میدینش  دنتفگ  هکنآ  ای  « 3 « ؟ دنمهفیمن هداهن و 
دنتفگ هکنآ  ای  و  « 4 . » دندومنیم ضارعا  دندرکیم و  تشپ  درکیم  اونـش  رگا  درکیم و  اونـش  ار  اهنآ  دـنوادخ  دوب  اهنآ  رد  يریخ  رگا 

ِلْـضَْفلا ُوذ  ُهَّللا  َو  دـنکیم  اطعا  دـهاوخ  هک  سک  ره  هب  ار  نآ  تسا و  یهلا  لضف  هب  تماـما  ماـقم  يرآ  « 5 . » میدرک ینامرفان  میدـینش و 
. ِمیِظَْعلا

ندـعم دـنکن و  لوکن  هک  تسا  یتسرپرـس  درادـن و  ینادان  هک  تسا  یملاع  ماما  هک  یلاح  رد  دـننیزگرب  ار  ماما  دـنناوتیم  هنوگچ  ناـنآ 
لسن زا  تسوا و  نییعت  ادخ و  لوسر  توعد  هب  صوصخم  تسا و  تدابع  ملع و  دهز و  تقیرط و  تراهط و  سدق و 

______________________________

یلا 42.  37 ملقلا : ( 1)
.24 دمحم : ( 2)

.93 ۀبوتلا : ةروس  عجار  ( 3)
یلا 23.  21 لافنالا : ( 4)

.93 ةرقبلا : ( 5)
ج2،ص:605  ، نیدلا لامک  همجرت 

نادناخ زا  دسرن  نادـب  یبسح  وذ  چـیه  هک  تسا  یتلزنم  وا  يارب  درادـن و  هار  يدـیلپ  تسین و  یگریت  وا  داژن  رد  و  ( 1  ) تسا لوتب  رّهطم 
شملع تسا ، فانم  دبع  هرجش  زا  یعرف  فارـشا و  فرـش  تسا ، یلاعت  يادخ  ّیـضرم  و  لوسر ، لآ  ترتع  مشاه و  دنلب  بسن  شیرق و 

ادخ و ناگدنب  حصان  ادخ ، رما  هب  مئاق  تسا ، ۀعاّطلا  بجاو  تسایس و  هب  ملاع  تماما ، يارب  هدش  هدیرفآ  دشابیم ، لماک  شملح  یمان و 
. تسا وا  نید  ظفاح 
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دـهدیمن و نارگید  هب  هک  دـنکیم  اطع  ار  يزیچ  نانآ  هب  دوخ  تمکح  ملع و  نزخم  زا  دـهدیم و  قیفوت  ار  ناماما  ناربماـیپ و  دـنوادخ 
ّتیعبت وا  زا  ات  تسا  رتهتـسیاش  دـناوخیم  ارف  ّقح  هب  هک  یـسک  ایآ  دـیامرفیم : یلاعت  يادـخ  هک  نانچ  تسا  نیریاس  ملع  قوف  نانآ  ملع 

ار یسک  و  دیامرفیم : زاب  و  « 2 « ؟ دینکیم مکح  هنوگچ  دییوگیم و  هچ  دننک  تیاده  ار  وا  هکنآ  رگم  تسین  يدـتهم  هک  یـسک  ای  دوش 
ار وا  دنوادخ  دیامرفیم : تولاط  ناتساد  رد  « 3 . » دنوشیمن رّکذتم  نادنمدرخ  زج  دناهدرک و  ینازرا  وا  هب  ریثک  ریخ  دـناهداد  تمکح  هک 

دنکیم و ینازرا  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار  دوخ  یهاشداپ  دنوادخ  داد و  يرترب  مسج  ملع و  رد  دیزگرب و 
______________________________

.35 سنوی : ( 2)
.269 ةرقبلا : ( 3)

ج2،ص:606  ، نیدلا لامک  همجرت 
«2 . » تسا رایسب  وت  رب  دنوادخ  لضف  و  دومرف : شربمایپ  هب  و  « 1 . » تسا میلع  عساو و  دنوادخ 

، دنزرویم دسح  مدرم  رب  ایآ  دیامرفیم : نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  وا  « 3  » هّیرذ ترتع و  تیب و  لها  زا  هّمئا  هراب  رد  یلاعت  يادخ  و  ( 1)
نآ هب  یخرب  میداد و  یمیظع  کلم  تمکح و  باتک و  میهاربا  لآ  هب  ام  تسا ؟ هدومرف  ینازرا  نانآ  هب  ار  دوخ  لضف  دنوادخ  هک  یمدرم 

«4 . » دراد یفاک  شتآ  مّنهج  دننادرگیم و  يور  نآ  زا  رگید  یخرب  هدروآ و  نامیا 
دهن و هعیدو  هب  تمکح  ياههمشچ  شلد  رد  دنک و  اطع  يردص  حرش  وا  هب  دنیزگرب  شناگدنب  روما  يارب  ار  ياهدنب  یلاعت  يادخ  نوچ 
اطخ و زا  دّدسم و  ّقفوم  دّیؤم و  موصعم  وا  دـنامن . ناریح  یباوص  رد  دـنامن و  رد  یباوج  رد  وا  نآ  زا  سپ  دـیامرف و  ماهلا  وا  هب  ار  شناد 

َِکلذ دـشاب و  قیالخ  رب  دـهاش  ناگدـنب و  رب  هغلاب  تّجح  ات  دـنادرگیم  صوصخم  فاصوا  نیدـب  ار  وا  دـنوادخ  تسا ، ناـما  رد  شزغل 
. ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف 

______________________________

.247 ةرقبلا : ( 1)
ءاسنلا 113. ( 2)

«. هثاّرو و   » خسنلا ضعب  یف  ( 3)
53 و 54. ءاسنلا : ( 4)

ج2،ص:607  ، نیدلا لامک  همجرت 
؟ دنزادنیب شیپ  ار  وا  ات  دراد  یفاصوا  نینچ  اهنآ  هدیزگرب  هکنآ  ای  دنیزگرب  ار  وا  ات  تسا  رداق  يروما  نینچ  هب  رشب  ایآ  ( 1)

ءافـش تیاده و  ادخ  باتک  رد  و  دننادیمن ، ایوگ  دـنتخادنا ، رـس  تشپ  ار  ادـخ  باتک  دـندرک و  ینمـشد  قح  اب  هک  دـنگوس  هَّللا  تیب  هب 
. درک تخبدب  تشاد و  نمشد  درک و  شهوکن  ار  اهنآ  دنوادخ  دندرک و  يوریپ  سوه  يوه و  زا  دنتخادنا و  يرانک  هب  ار  نآ  تسا 

ار ناراکمتـس  یلاعت  يادخ  هک  دـنک  يوریپ  يوه  زا  دـنوادخ  يربهریب  هک  یـسک  زا  دـشاب  رتهارمگ  هک  تسیک  و  دومرف : یلاعت  يادـخ 
تـسا یگرزب  ینمـشد  نانمؤم  ادخ و  دزن  دومرف : ار و  ناشیا  لامعا  دنک  دوبان  ناشیا و  لاح  هب  ادب  تسا : هدومرف  و  « 1 . » دنکیمن تیاده 

«. 2  » دهنیم رهم  راکمتس  ّربکتم  بلق  رب  دنوادخ  نینچ  نیا  و 
نب ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  راوگرزب  خیـش  فیلأت  تریح  ندرک  فرطرب  تبیغ و  تابثا  رد  ۀـمعّنلا  مامت  نیّدـلا و  لامک  باتک  مود  ءزج 

هیوباب نب  یسوم  نب  نیسح 
______________________________

.50 صصقلا : ( 1)
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.35 رفاغلا : ( 2)
ج2،ص:608  ، نیدلا لامک  همجرت 

هَّللا یّلص  َنیَِملاْعلا و  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  دش . مامت  لماک و  باتک  مود  وزج  نیا  اب  دیسر و  نایاپ  هب  هحیرـض - رّون  هحور و  هَّللا  سّدق  یّمق -
. اریثک امیلست  مّلس  نیموصعملا و  نیرهاّطلا  نیبّیّطلا  هلآ  دّمحم و  یلع 

فراعم تایهلا و  هدکشناد  یملع  تئیه  وضع  دیسر  نایاپ  هب  رهم 1378  اب 5  قباطم  ۀیناّثلا 1420  يدامج  خیرات 16  رد  ءزج  نیا  همجرت 
ناولهپ  روصنم  نارهت  هاگشناد  یمالسا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
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رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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