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؟ میسانش یم  ردقچ  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

: هدنسیون

ینالیم ینیسح  يداهدمحم 

: یپاچ رشان 

نایکاخ

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

؟ میسانش یم  ردقچ  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  6ماما 

باتک 6تاصخشم 

7هراشا

11تسرهف

راتفگ 13شیپ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  فیرش  بسن  لوا : 16تخانش 

16هراشا

ناشیا بقل  17هینک و 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  لیالد  مود : 20تخانش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هرابرد  نادنمشیدنا  زا  یخرب  نانخس  موس : 24تخانش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  بقانم  زا  يرامش  مراهچ : 34تخانش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياه  تدابع  هب  یهاگن  مجنپ : 40تخانش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تامارک  يایرد  زا  هرطق يا  مشش : 44تخانش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ملع  رون  زا  یعاعش  متفه : 48تخانش 

بیغ زا  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  یهاگآ  متشه : 56تخانش 

هدنیآ ياهدادخر  هب  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  ملع  مهن : 64تخانش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  ترجه و  مهد : 68تخانش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نادرگاش  نادنزرف و  مهدزای : 78تخانش 

زکرم 80هرابرد 
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؟ میسانش یم  ردقچ  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

باتک تاصخشم 

-1356 یلعدمحم ،  يرباج ، هسانشرس :

ینالیم ینیسح  يداهدمحم  دیس  هللا  تیآ  فیلأت  / ؟ میسانش یم  ردقچ  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  روآ : دیدپ  ناونع و 

.ص  72 يرهاظ : تاصخشم 

978-600-6452-15-9 کباش :

.اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

همان تشذگرس  - .ق  260-232 مهدزای ، ماما  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  عوضوم :

ظعو عوضوم :

نرق 14. هعیش - ثیداحا  عوضوم :

BP 50 فلا / 5ح 3 هرگنک : يدنب  هدر 

9584/297 ییوید : يدنب  هدر 

9483265 یسانشباتک : هرامش 

میسانش یم  ردقچ  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باتک : مان 

، مهفرعن فیک  انتداق  باتک  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شخب  همجرت 

ینالیم ینیسح  يداهدمحم  دیس  هللا  تیآ  فیلأت 

يرباج یلع  دمحم  هدنسیون :

يدیؤم نیسحدمحم  کیفارگ : حارط 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگنهرف  هسسؤم  زا : يراک 
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نایکاخ رشان :

دلج  3000 ناگرامش : 

لوا 1394 پاچ : خیرات  تبون و 

978-600-6452-15-9 کباش :

ناموت  5000 تمسق :

یم رارق  نادـنمقالع  رایتخا  رد  زین  نآ  لیاف  لیامت ، تروص  رد  تسا و  بجوم  عنامالب و  يوحن  ره  هب  رثا  نیا  بلاطم  راشتنا  پاـچ  »
« دریگ

سامت 09354017384 نفلت 

1 ص : 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

2 ص : 
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-1356 یلعدمحم ،  يرباج ، هسانشرس :

، مهفرعن فیک  انتداق  باتک  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  روآ : دیدپ  ناونع و 

ینالیم ینیسح  يداهدمحم  دیس  هللا  تیآ  فیلأت 

.ص  72 يرهاظ : تاصخشم 

978-600-6452-15-9 کباش :

.اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

همان تشذگرس  - .ق  260-232 مهدزای ، ماما  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  عوضوم :

ظعو عوضوم :

نرق 14. هعیش - ثیداحا  عوضوم :

BP 50 فلا / 5ح 3 هرگنک : يدنب  هدر 

9584/297 ییوید : يدنب  هدر 

9483265 یسانشباتک : هرامش 

میسانش یم  ردقچ  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باتک : مان 

، مهفرعن فیک  انتداق  باتک  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شخب  همجرت 

ینالیم ینیسح  يداهدمحم  دیس  هللا  تیآ  فیلأت 

يرباج یلع  دمحم  هدنسیون :

يدیؤم نیسحدمحم  کیفارگ : حارط 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگنهرف  هسسؤم  زا : يراک 

نایکاخ رشان :
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دلج  3000 ناگرامش : 

لوا 1394 پاچ : خیرات  تبون و 

978-600-6452-15-9 کباش :

ناموت  5000 تمسق :

یم رارق  نادـنمقالع  رایتخا  رد  زین  نآ  لیاف  لیامت ، تروص  رد  تسا و  بجوم  عنامالب و  يوحن  ره  هب  رثا  نیا  بلاطم  راشتنا  پاـچ  »
« دریگ

سامت 09354017384 نفلت 

3 ص : 
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تسرهف

ریوصت

4 ص : 
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؟ میسانش یم  ردقچ  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

ینالیم يداهدمحمدیس  هللا  تیآ  فیلأت  انتداق  باتک  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شخب  همجرت 

يرباج یلعدمحم  مالسالا  تجح  مجرتم :

هامید 1394

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگنهرف  هسسوم  زا  يراک 

5 ص : 
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راتفگ شیپ 

َْمل ََکلوُسَر ، یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  ََکلوُسَر ، یْنفِّرَع  َّمُهّللَا  ََکلوُسَر ؛ ْفِرْعَا  َْمل  َکَسْفَن ، یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَـسْفَن ، یْنفِّرَع  َّمُهّللَا  »
« ینید ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح ، یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَتَّجُح ، یْنفِّرَع  َّمُهّللَا  َکَتَّجُح ؛ ْفِرْعَا 

نم هب  ار  تربمغیپ  اهلا ! راب  تخانش ؛ مهاوخن  ار  تربمغیپ  یناسانشن ، نم  هب  ار  دوخ  رگا  هکارچ  ناسانـشب ، نم  هب  ار  تدوخ  اهلا ! راب 
هکارچ ناسانـشب ، نم  هب  ار  دوخ  تّجح  اهلا ! راـب  تخانـش ؛ مهاوخن  ار  وت  تّجح  یناسانـشن ، نم  هب  ار  تربمغیپ  رگا  اریز  ناسانـشب ،

.مدرگ یم  هارمگ  منید  زا  یناسانشن ، نم  هب  ار  تتّجح  رگا 

رد ناشیا  ِنیرت  هتخانشان  دیاش  یهلا و  ججح  نیرتالاو  نیرترب و  زا  مهدزیس  تجح  مهدزای و  ماما  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
نارود هاتوک و  رمع  دـننام  درمـشرب _  ناوت  یم  یگتخانـشان  نیا  يارب  ار  لوبقم  ًارهاظ  لیالد  یخرب  هچرگا  .دنـشاب  یم  مدرم  نایم 

اهنت لیالد ، نیا  دسر  یم  رظن  هب  اما  ناقفخرپ _  ینارود  رد  مه  نآ  ناشیا ، سبح  رصح و  نینچمه  ترـضح و  هاتوک  رایـسب  تماما 
هژیو هب  نینیدتم و  زا  يرایسب  يارب  ادخ  ياه  تجح  ندناسانش  تخانـش و  یتیمها  یب  دیاش  اذل  .دشاب  رثؤم  فراعم  رودص  ماقم  رد 

.دشاب كدنا  رهاظ  هب  فراعم  نامه  جیورت  مدع  یلصا  تلع  نوبیرت ، هناسر و  باحصا  نید و  نیغلبم 

ظاحل زا  يرتشیب  فراعم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  کی  ره  زا  هک  دوبن  ردـقم  فلتخم  لیالد  هب  هچرگا  هک  تسا  نیا  هتکن  لاـح 
جـیورت و يارب  یماگ  میناوت _  یم  هک  رادـقم  ره  هب  ناشیا _  ناوریپ  ام  زا  کیره  هک  تسا  بوخ  هچ  اما  دـسرب ، ام  تسد  هب  یّمک 

.میرادرب دوجوم  ینارون  فراعم  نیمه  شرتسگ 

تیآ موحرم  فیلأت  مُُهفِرعَن »؟ َفیَک  اُنتَداق   » دنمشزرا باتک  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شخب  لماک  همجرت  رـضاح ، رثا  اما 
( مالسلا مهیلع  ) موصعم هدراهچ  یناگدنز  هب  دلجم  رد 9  یبرع و  نابز  هب  باتک  نیا  .دشاب  یم  ینالیم  ینیسح  يداهدمحمدیـس  هللا 

.تسا هتخادرپ  ینس  هعیش و  كرادم  زا  هدافتسا  اب  اهنآ  لیاضف  و 

ياه تیلاعف  رب  هوالع  ناشیا  .دـنراذگ  قارع  رد  ار  دوخ  رمع  رتشیب  هک  دوب  هعیـش  دـیلقت  عجارم  زا  دلوتم 1313ق ، ینالیم  هللا  تیآ 
یسایس ياه  هصرع  رد  یملع ،

6 ص : 
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ناـشیا .درک  یم  تیاـمح  قارع  مدرم  تضهن  نینچمه  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  زا  دوب و  لاـعف  زین  یعاـمتجا  و 
دهشم رد  ناسارخ ، مدرم  املع و  تساوخرد  هب  دوب ، هدمآ  (ع ) اضر ماما  ترایز  هب  هک  يرفس  نیرخآ  رد  درک و  رفـس  ناریا  هب  اهراب 

سیسأت زین  یسرادم  يو  تفای و  قنور  رهش  نیا  هیملع  هزوح  دهـشم ، هب  ناشیا  ترجاهم  اب  .دش  لوغـشم  سیردت  هب  دش و  راگدنام 
ینـالیم همـالع  موـحرم  .دـندرک  يدرگاـش  وا  دزن  يدراـطع  هللازیزع  هللا  تیآ  بـالقنا و  ربـهر  يا  هنماـخ  هللا  تـیآ  ترـضح  .درک 

.دش نوفدم  (ع ) اضر ماما  مرح  رد  تشذگرد و  دهشم  رد  رد 1395ق  ماجنارس 

تـسا هدرک  رکذ  مه  رـس  تشپ  ار  عوضوم  ره  هب  طوبرم  رابخا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  باـتک  یبرع  نتم  کبـس  هکنیا  رخآ  نخس 
راـبخا و نتم ، شناوـخ  لیهـست  يارب  اذـل  .تسین  باذـج  سونأـم و  يزورما  يداـع  هدـنناوخ  يارب  تروـص ، نادـب  نآ  همجرت  هـک 

.دشاب رت  حضاو  زین  رابخا  ياهتنا  ادتبا و  ات  هدش  يراذگ  هرامش  عوضوم  ره  تادنتسم 

یهلا هاگرد  لوبق  دروم  نینچمه  ناشراوگرزب و  دنزرف  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تیاضر  دروم  زیچان ، شالت  نیا  هک  دیما 
.ددرگ نآ  ناراکردنا  تسد  يارب  ترخآ  هشوت  دریگ و  رارق 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگنهرف  هسسؤم 

مق سدقم  رهش 

هام 1394 يد 

7 ص : 
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8 ص : 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  فیرش  بسن  لوا : تخانش 

هراشا

9 ص : 
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یبا نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  دـیوگ : یم  يدادـغب  بیطخ 
(1) .تسا دقتعم  وا  تماما  هب  هعیش  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  دمحموبا و  ناشیا  هینک  .دیزگ  تماقا  ارماس  رد  مالسلا ، مهیلع  بلاط 

زا وا  ...دـنتفگ  یم  مه  لیلـس  (3) و  ثیدـح وا  هب  هک   (2) نـسوس مان  هب  دوب  يزینک  شردام  دـنک : یم  لقن  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم 
(4) .دوب هحلاص  هفراع و  نانز 

ناشیا بقل  هینک و 

، یفاّـشلا ءیـضُملا ، جارِـسلا ، ّیکَزلا ، قـیفَرلا ، يداـهلا ، تماـصلا ، زا : دـنترابع  مه  ترـضح  باـقلا  .دوـب   (5) دمحموبا ناـشیا  هینک 
صلاخلا  (6) .دندش یم  هتخانش  اضرلا  نبا  بقل  اب  ناشدج  ردپ و  هارمه  هب  ترضح  نآ  باقلا ، نیا  رب  هوالع  .ّيرکسعلا  ّیـضرَملا و 

(7) .دوب ناشیا  باقلا  زا  رگید  یکی  مه 

بقل نیمه  هب  مه  ناشیا  ردپ  .دنتـسه   (8) بادرـس بحاص  يرکـسع ، هب  فورعم  رظتنم و  يدهم  ردپ  ناشیا  دیوگ : یم  ناکلخ  نبا 
.درک لقتنم  اج  نآ  هب  ار  شنایرکشل  انب و  ار  نآ  مصتعم  هک  تسا  ارماس  رهش  نامه  رکـسع  زا  روظنم  .دندش  یم  هتخانـش  يرکـسع 

هب تلع  نیمه  هب  دندرک ؛ یگدنز  ارماس  رد  هام  هن  لاس و  تسیب  ترضح  درک و  راضحا  ارماس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  لکوتم 
(9) .دنداد يرکسع  بقل  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما 

10 ص : 

ص 366. ج 7 ، دادغب ، خیرات  - . 1
ص 402. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 244 ؛ لوؤسلا ، بلاطم  - . 2

ص 421. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 421 ؛ یفاکلا ج 1 ، - . 3
ص 123. تازجعملا ، نویع  - . 4

يوسلا ص 205. طارصلا  همغلا ، فشک  لوؤسلا ، بلاطم  - . 5
.بوشآ رهش  نبال  بقانملا  - . 6

.همغلا فشک  لوؤسلا ، بلاطم  - . 7
هیلع نامز  ماما  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  دـنیوگ : یم  نانآ  دـنهد ، یم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  هب  تنـس  لـها  رتشیب  ار  بقل  نیا  - . 8
روهظ اج  نامه  زا  يزور  دنک و  یم  یگدنز  اذـغ  بآ و  نودـب  اجنآ  رد  زین  نونکات  دـش و  ناهنپ  اه  هدـید  زا  بادرـس ، رد  مالـسلا 

(. مجرتم  ) درک دهاوخ 
ص 372. ج 1 ، نایعألا ، تایفو  - . 9
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یـس و تسیود و  لاس   (4) ناضمر مهد  ای   (3) یناثلا عیبر  متـشه  ای   (2) لوالا عیبر  مشش   (1) هعمج زور  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
هتسناد  (6) ود یـس و  تسیود و  ار  ناشیا  دلوت  لاس  مه  یخرب  هتبلا  .دندش  دـلوتم  هرونم _  هنیدـم  رد  ناشردـپ _  هناخ  رد   (5) کی

.دنا

11 ص : 

ص 367. يرولا ، مالعا  ص 422 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبال  بقانملا  - . 1
ص 372. ج 1 ، نایعألا ، تایفو  - . 2

ص 194. راصبألا ، رون  يرولا ، مالعا  بقانملا ، - . 3
ص 38. دولخلا ، تاّنج  - . 4

ص هیصولا ، تابثا  نایعألا ، تایفو  ص 366 ؛ ج 7 ، دادغب ، خیرات  ص 402 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 123 ؛ تازجعملا ، نویع  - . 5
.232

ص 194. راصبألا ، رون  بقانملا ؛ يرولا ، مالعا  ص 315 ؛ داشرإلا ، - . 6
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  لیالد  مود : تخانش 

13 ص : 
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هطـساو یب  ینیـشناج  هک  یلیالد  نینچمه  .دوش  یم  تابثا  ناشیا  تماما  تایاور ، تمـصع و  هار  زا  دیوگ : یم  بوشآ  رهـش  نبا  . 1
تماما هب  سکره  .دنک  یم  تباث  مه  ار  ناشیا  تماما  دنک ، یم  تباث  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپیارب مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  یقنلا ع ، دمحم  نب  یلع  زا  دـعب  ماما  هک  دـناد  یم  ًانیقی  دـشاب ، هتـشاد  نیقی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

فرط زا  هک  ار  یتایاور  هعیش  ریغ  هعیـش و   (1) .دماین دوجو  هب  يا  هقرف  هعیـش  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـعب  هک  ارچ  تسا ،
ورمع نب  یلع  يربنقلا ، راشب  نب  ییحی  هلمج : زا  يدایز  نایوار  .دنا  هتـسناد  حیحـص  دنک  یم  تباث  ار  وا  تماما  هدیـسر و  شناردـپ 

، ییحی نب  دـمحم  راطعلا ، ورمع  نب  یلع  رایزهم ، نب  یلع  يرابنالا ، ناورم  رفعج ، نب  یلع  یناهفـصالا ، دـمحم  نب  هللادـبع  یلفونلا ،
مالسلا هیلع  يداه  ماما  زا  یناهفصالا  دمحم  نب  نادبع  يرفعجلا و  مساقلا  نب  دوواد  مشاهوبا  هللادبع ، نب  هیوهاش  یکفهفلا ، رکبوبا 

(2) .دشاب یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ناشیا  زا  سپ  ماما  هک  دنا  هدرک  لقن 

هیلع نسح  ناشرسپ  هب  تافو  زا  لبق  هام  راهچ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دنک : یم  لقن  يربنقلا  راسی  نب  ییحی  زا  زین  ینیلک  موحرم  . 2
(3) .دنتفرگ دهاش  رما  نیا  رب  ناشناراد  تسود  زا  یهورگ  هارمه  هب  ار  نم  دندومن و  تیصو  مالسلا 

مدوب ناشیا  رانک  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هناخ  طایح  رد  هدومن : لقن  یلفونلا  ورمع  نب  یلع  زا  يرگید  تیاور  رد  ینیلک  موحرم  . 3
، هن : » دومرف تسا ؟ دمحم  امش  زا  دعب  ام  ماما  موش ، تیادف  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دش ، در  ام  رانک  زا  دمحم  ناشرـسپ  هک 

(4) «. تسا مالسلا  هیلع  نسح  نم  زا  سپ  ناتماما 

وبا مگرزب  رسپ  : » دنتشون نم  هب  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تسا : هدومن  لقن  یکفهفلا  رکبوبا  زا  نینچمه  ینیلک  موحرم  . 4
نیرت هاوخریخ  دمحم 

14 ص : 

، دـنا هدرک  لوبق  ار  ماما  راهچ  هیدـیز  لثم  یخرب  ًالثم  .دـمآ  دوجو  هب  یتاباعـشنا  هعیـش  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لـبق  - . 1
تماما هتفریذـپ ، ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تماما  هک  سک  ره  یلو  .دـنا  هدرک  لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ات  هیفقاو  لثم  یخرب 

(. مجرتم ) تسا هدرک  لوبق  زین  ار  ناشیا  زا  سپ  ماما  راهچ 
ص 422. ج 4 ، بقانملا ، - . 2

ص 284. غابصلا ، نبال  ههملا  لوصفلا  ص 261 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، لوصأ  - . 3
ص 262 و 263. نامه ، - . 4
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نم زا  یهاوخ  یم  هچره  .دیـسر  دهاوخ  وا  هب  تماما  تسا و  نم  نیـشناج  وا  .تسا  رت  هتـسیاش  نانآ  همه  زا  دمحم و  لآ  زا  صخش 
(1) «. تسوا دزن  رد  یهاوخب  هچنآ  ره  هک  سرپب  وا  زا  یسرپب ،

نم هب  يا  همان  نمض  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دنک : یم  لقن  بالجلا  هللادبع  نب  هیوهاش  زا  ینیلک  خیـش  زین  يرگید  تیاور  رد  . 5
؛ شابن تحاران  سپ  یـسرپب ! نم  نیـشناج  زا  یتساوخ  یم  يدش و  نارگن  وت  تفر ، ایند  زا  رفعجوبا  مرـسپ  هک  نیا  زا  دعب  : » دندومرف

اورپ نآ  زا  دیاب  هک  ار  يزیچ  هکنآ  رگم  دراذگب ؛ هار  یب  دومن ، ناشتیاده  هکنآ  زا  سپ  ار  یهورگ  هک  تسین  نآ  رب  ادـخ   " هک ارچ 
تسادخ نیا  .تسوا  دزن  دیشاب  هتشاد  زاین  هچنآ  ره  تسا و  دمحموبا  مرـسپ  وت  ماما  نم  زا  دعب   (2)" دشاب هدرک  نایب  ناشیارب  دننک ،

[ تسد  ] هب ار  نآ  ای  مینک ، خسن  ار  یمکح  ره   " .دهد یم  رتشیب  رمع  دـهاوخب  هک  ره  درب و  یم  ایند  زا  رتدوز  دـهاوخب  ار  هک  ره  هک 
ندیدرگ عناق  ندش و  نشور  يارب  متـشون  وت  يارب  همان  نیا  رد  هچنآ   (3)" میروآ یم  ار  شدننام  ای  نآ ، زا  رتهب  میراپسب ، یـشومارف 

(4) «. تسا یفاک  يرایشوه  لقاع  ره 

نم نیـشناج  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  مدینـش  دـنک : یم  لـقن  مساـق  نب  دوواد  زا  ینیلک  خیـش  زین  رگید  ياـج  رد  . 6
؟ تسا هنوگچ  وا  نیـشناج  رگم  موش ، تیادـف  مدرک : لاؤس  دوـب »؟ دـیهاوخ  هنوـگچ  وا  نیـشناج  اـب  امـش  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نسح 

لآ زا  تجح  دـییوگب : : » دومرف مییوگب ؟ نخـس  وا  زا  هنوگچ  سپ  متفگ : دـیربب »! ار  وا  مسا  تسین  زیاـج  دـینیب و  یمن  ار  وا  : » دومرف
(5) «. مالسلا مهیلع  دمحم 

15 ص : 

ص 262 و 263. نامه ، - . 1
.دنودالوف داتسا  همجرت  هیآ 115 ، هبوت ، هکرابم  هروس  - . 2

هیآ 106. هرقب ، هکرابم  هروس  - . 3
ص 263. ج 1 ، یفاکلا ، لوصأ  - . 4

ص 264. نامه ، - . 5
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16 ص : 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هرابرد  نادنمشیدنا  زا  یخرب  نانخس  موس : تخانش 

17 ص : 
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تیانع مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  دـنوادخ  هک  ییـالعا  تیزم  ـالاو و  تبقنم  هک  نادـب  دـیوگ : یم  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  . 1
ناس هب  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  دنوادخ  سپ  .دـشاب  یم  وا _  نت  هراپ  مالـسلا _  هیلع  يدـهم  ترـضح  يردـپ  راختفا  تسا ، هدومرف 
نیب زا  ار  وا  ندوب  ون  راگزور ، تسا و  ردپ  یگـشیمه  راختفا  هک  مالـسلا  هیلع  يدهم  نامه  داد ؛ رارق  شردپ  تنیز  هیام  يدـنبندرگ 

ّلج دنوادخ  هک  سب  نیمه  دـنوادخ  دزن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یگرزب  يارب  .دـتفا  یمن  اه  نابز  زا  شمان  ینیریـش  درب و  یمن 
(1) .تسا یفاک  وا  تفارش  يارب  نیمه  تسین و  يدنزرف  وا  زج  دمحموبا  يارب  داد و  رارق  وا  لسن  زا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  هلالج 

لثم تسا و  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  دـنزرف  يو  .تسا  بادرـس  بحاص  رظتنم ، يدـهم  ردـپ  ناـشیا  دـیوگ : یم  زین  ناـکلخ  نبا  . 2
(2) .دندش یم  هتخانش  يرکسع  بقل  اب  ناشردپ 

زا .تسا  هدومن  لقن  ثیدـح  شدـج  زا  شردـپ  هطـساو  اب  دوب و  نانیمطا  دروم  یملاع  ناشیا  دـیوگ : یم  مه  يزوجلا  نبا  طبـس  . 3
ار نآ  رمخلا » میرحت   » باتک رد  جرفلاوبا  مگزربردـپ  هک  تسا  بارـش  دروم  رد  دنمـشزرا  یثیدـح  هدومن ، لقن  هک  یثیداـحا  هلمج 

نب نیـسح  هللا  دـبعوبا  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  منک : یم  لقن  اجنیا  رد  شباـتک  زا  مدینـش و  وا  زا  ار  تیاور  نیا  .تسا  هدروآ 
زا هک  مریگ  یم  هاوـگ  ار  ادـخ  تفگ : هک  مدینـش  يورهلا  اـطع  نب  هللادـبع  زا  هک  مریگ  یم  هاوـگ  ار  ادـخ  تـفگ : هـک  مدینـش  یلع 
هک مدینش  يرونیدلا  دمحم  نب  نیسح  هللادبعوبا  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  تفگ : هک  مدینـش  یقهیبلا  دیبع  یبا  نب  نامحرلادبع 
نب دمحا  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  تفگ : هک  مدینـش  يولعلا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ :

ار ادخ  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسح  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ : هک  مدینـش  یعیبسلا  هللادـبع 
نب یلع  نب  دمحم  مردپ  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  یلع  مردـپ  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ 
ادخ دومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  مردپ  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم 

زا هک  مریگ  یم  هاوگ  ار 

18 ص : 

ص 244. لوؤسلا ، بلاطم  - . 1
ص 372. ج 1 ، نایعألا ، تایفو  - . 2
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ادخ دومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  مردپ  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  یـسوم  مردپ 
نیـسحلا نب  یلع  مردپ  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  مردپ  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار 

یم هاوگ  ار  ادخ  دومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مردپ  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع 
هک مدینـش  دمحم ص  ترـضح  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  زا  هک  مریگ 

ار ادـخ  تفگ : هک  مدینـش  لیئاکیم  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ : هک  مدینـش  لـیئربج  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  دومرف :
بارـش : » دومرف دنوادخ  مدینـش  تفگ : ظوفحم  حول  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ : هک  مدینـش  لیفارـسا  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ 

(1)« .تسا تسرپ  تب  لثم  راوخ 

گرزب سب  یماقم  ياراد  نأشلا و  میظع  يرکـسعلا ع ، یلع  نب  صلاخلا _  نسح _  دـمحموبا  دـیوگ : یم  زین  یعفاش  یمرـضح  . 4
رداص وا  زا  روهشم  راکشآ و  یتمارک  تخادنا ، نادنز  هب  ار  وا  دمتعم  هک  یماگنه  .دنناد  یم  رظتنم  يدهم  ردپ  ار  وا  نایعیش  .دندوب 

.دش

هب ممشچ  متشذگ ؛ یم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  يزور  هک  هدرک  لقن  لولهب  زا  نیحایرلا  ضور  باتک  رد  یعفایلا  دعـسا  نب  هللا  دبع  . 5
اب دـش ! بلج  تسیرگن  یم  اه  هچب  رگید  هب  هیرگ  اب  هک  یکدوک  هب  مرظن  .دـندرک  یم  يزاب  ماداـب  ودرگ و  اـب  هک  داـتفا  ییاـه  هچب 

: متفگ وا  هب  .دـنک  یم  هاگن  تسا  اه  هچب  تسد  رد  هچنآ  هب  ترـسح  اب  دـنک و  يزاب  نآ  اـب  اـت  درادـن  يزیچ  هچب  نیا  متفگ : مدوخ 
!« میا هدـشن  قلخ  يزاب  يارب  اـم  هاـگآان ، يا  : » تفگ درک و  نم  هب  یهاـگن  مرخب ؟ يزاـب  بابـسا  تیارب  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  مرـسپ 
یم اـجک  زا  ار  فرح  نیا  وت ، رب  نیرفآ  مدرک : لاؤس  تداـبع »! يزودـنا و  ملع  يارب  : » دومرف میا ؟ هدـش  قـلخ  هچ  يارب  سپ  متفگ :

یمن هدینادرگزاب  ام  يوس  هب  امش  هکنیا  میا و  هدیرفآ  هدوهیب  ار  امش  هک  دیتشادنپ  ایآ   " دومرف هک  ادخ  مالک  زا  : » داد خساپ  ییوگ ؟
(2) »"؟ دیوش

هاتوک يا  هظعوم  ار  نم  سپ  یتسه ؛ میکح  کی  وت  نم  رظن  زا  مرسپ  متفگ :

19 ص : 
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: دومن تایبا  نیا  ندورس  هب  عورش  سپ  .امنب 

؛ تسا نتفر  هدامآ  مامت  تیدج  اب  هک  منیب  یم  ار  ایند  »

؛ دنام دهاوخ  یقاب  نیمز  يور  رب  يا  هدنز  هن  دنام و  یم  يا  هدنز  يارب  ایند  هن 

؛ دنزات یم  ناسنا  يوس  هب  هک  دنا  هقباسم  بسا  ود  لثم  راگزور  ياهدماشیپ  ایند و  ییوگ 

« ریگرب يا  هشوت  تدوخ  يارب  ایند  زا  نک و  لمأت  یکدنا  ایند ، هدروخ  بیرف  يا  سپ 

، دوب ریزارس  شیاه  هنوگ  زا  کشا  تارطق  هک  یلاح  رد  هدروآ و  الاب  ار  شیاهتسد  تخود ، نامسآ  يوس  هب  ار  شیاه  مشچ  سپس 
دیما وا  هب  يدنموزرآ  ره  هک  یسک  يا  دنیامن ! یم  هیکت  وا  رب  هک  یـسک  يا  دننک ! یم  عرـضت  وا  هاگـشیپ  هب  هک  یـسک  يا  : » دومرف
كاپ شتروص  زا  ار  كاخ  متفرگ و  نماد  هب  ار  شرـس  تفر ! شوه  زا  دیـسر ، نایاپ  هب  هک  شتاجانم  ...دوش .» یمن  دـیما  اـن  ددـنب ،

.مدرک

هب ارم  : » دومرف يا ! هدرکن  یهاـنگ  يا و  هچب  زونه  وت  داد ! تسد  وت  هب  هک  دوب  یلاـح  هچ  نیا  مرـسپ ، متفگ : دـش ، رتـهب  هک  شلاـح 
مزیه اب  رگم  دشن ، نشور  شتآ  یلو  دنک ، نشور  گرزب  ياه  مزیه  اب  ار  شتآ  تساوخ  یم  هک  مدید  ار  مردام  راذگب ! مدوخ  لاح 
رگید يا  هظعوم  ارم  سپ  یتسه ، میکح  وت  مرـسپ  يا  متفگ : مشاب .» منهج  کچوک  ياـه  مزیه  زا  مسرت  یم  نم  .کـچوک و  ياـه 

: دورس ار  راعشا  نیا  مالسلا  هیلع  ترضح  نک و 

؛ تسین گرم  رفس  زا  يا  هراچ  تبقاع  منک ، رارف  گرم  زا  زورما  رگا  تسا و  نم  لابند  هب  گرم  هتشرف  هک  یلاح  رد  مدش  لفاغ  »

؛ دش دهاوخ  نم  مسج  سابل  یگدیسوپ  يزور  تبقاع  یلو  مداد ، تنیز  مرن  ياه  سابل  اب  ار  ممسج 

؛ دنا هداد  رارق  دحل  شریز  رد  هدناشوپ و  كاخ  اب  ار  نآ  يالاب  دنا و  هتشاذگ  ربق  رد  ار  مندب  هک  منیب  یم  ایوگ 

زا تسوپ _  هن  تشوگ و  هن  يزیچ _  ناوختسا  زج  رگید  تسا و  هدنامن  یقاب  نآ  زا  يرثا  هتفر و  نیب  زا  میاه  ییابیز  منیب  یم  ایوگ 
؛ تسا هدنامن  یقاب  نم 

؛ ما هدرکن  هدامآ  مرفس  يارب  يا  هشوت  داز و  زونه  ما و  هدیسرن  میاهوزرآ  هب  تسا ، نایاپ  هب  ور  مرمع  هک  منیب  یم 

رس نم  زا  يدایز  ناهانگ  مدرک و  تیصعم  ینلع  تروص  هب  ار  گرزب  يادخ 
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؛ مرادن اه  نآ  يارب  یباوج  هک  هدز 

؛ مدادن هار  لد  هب  یسرت  موش ، یم  اوسر  ادخ  دزن  يزور  هک  نیا  زا  یلو  مدیشک ، ایح  زا  يا  هدرپ  مدرم  دوخ و  نیب 

؛ تسوا يارب  اهدمح  مامت  سپ  تسین ، ششخب  لها  وا  زا  ریغ  یسک  هک  نیا  هب  مدومن و  نانیمطا  شملح  هب  یلو  مدیسرت ، هتبلا 

؛ دوبن راک  رد  ادخ  فرط  زا  مه  يدیعو  هدعو و  رگا  دوبن و  ربق  رد  ندیسوپ  گرم و  زا  ریغ  يزیچ  رگا 

؛ تسا هدرکن  دشر  ام  هشیدنا  نکل  دنک ، ادج  هدوهیب  ياهراک  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یفاک  ندش  هدیسوپ  گرم و  رکف 

؛ دشخب یم  ار  وا  الوم  دنک ، یم  هانگ  هدنب  یتقو  هکارچ  درذگرد ، میاه  شزغل  زا  هدنشخب  يادخ  هک  تسا  دیما 

؛ تسین يرابتعا  چیه  شنامیپ  دهع و  هب  هدرک و  تنایخ  شیالوم  اب  دوخ  نامیپ  رد  هک  متسه  يدب  هدنب  نم 

؛ درادن ار  شتقاط  مه  تخس  گنس  هک  یشتآ  نآ  ینازوسب ، شتآ  هب  ار  نم  ندب  هک  یتقو  مروایب  تقاط  هنوگچ  نم  يادخ 

« نک محر  اهنت  ِنم  رب  اتکی  يا  سپ  دش ، مهاوخ  هتخیگنارب  اهنت  مه  تمایق  متسه ، اهنت  ربق  رد  گرم و  ماگنه  هب  نم 

هب یهاگن  دش ، رتهب  هک  ملاح  .تفر  اج  نآ  زا  زین  كدوک  مدش و  شوهیب  دیسر ، نایاپ  هب  كدوک  نخـس  هک  یماگنه  دیوگ : لولهب 
یلع نب  نیسح  نادنزرف  زا  وا  یتخانشن ؟ ار  وا  دنتفگ : دوب ؟ هک  رـسپ  نآ  متفگ : نانآ  هب  مدیدن ! ار  كدوک  نآ  یلو  متخادنا  اه  هچب 

نکمم يا  هداوناخ  ناـنچ  زا  اـهنت  يدـنزرف  نینچ  درک و  هدز  تفگـش  ارم  شزور  لاـح و  متفگ : .دوب  مالـسلا  مهیلع  بلاـط  یبا  نب 
(1) .تسا

.دوب مق  تایلام  رومأم  ناقاخ  نب  هللادـیبع  نب  دـمحا  هک  دـنا  هدرک  لقن  نارگید  ییحی و  نب  دـمحم  يرعـشا و  دـمحم  نب  نیـسح  . 6
نیب رد  تفگ : وا  .دوب  نانآ  بهاذم  نایولع و  زا  نخس  دوب _  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تخـسرس  نمـشد  هک  وا _  روضح  رد  يزور 
هدید هن  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نبا  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  لثم  مرک  يراوگرزب و  فافع ، شمارآ ، راقو ، رد  ار  يدرم  ارماس  نایولع 

ما
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زین مدرم  مومع  ارزو و  رابرد ، ناگرزب  نینچ  مه  دنهد ؛ یم  حیجرت  ناشناگرزب  نادیفس و  شیر  رب  ار  وا  مشاه  ینب  .مسانش  یم  هن  و 
.دنراد یم  مدقم  نارگید  رب  ار  وا 

دمحموبا دنتفگ : دندش و  دراو  اه  نابرد  ناهگان ، هک  مدوب  هداتـسیا  وا  رانک  رد  تشاد ، یمومع  رادـید  مدرم  اب  مردـپ  هک  زور  کی 
؛ مدرک بجعت  مدوب  هدینـش  هچنآ  زا  .دوش  دراو  دیهد  هزاجا  تفگ : دـنلب  يادـص  اب  مردـپ  دنتـسه ! رد  تشپ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نبا 

هفیلخ هک  سکره  دهع و  یلو  هفیلخ ، زا  اهنت  وا  دزن  رد  هک  یلاح  رد  دنربب ، مسا  هینک  اب  ار  يدرم  مردپ  شیپ  دندرک  تأرج  هنوگچ 
.دش یم  هدرب  مسا  هینک  اب  درک  یم  رما 

دنلب داتفا ، وا  هب  مردپ  مشچ  ات  .دش  دراو  تبیه  اب  لاس و  نس و  مک  مادنا ، شوخ  ورابیز ، دق ، دنلب  نوگ ، مدنگ  يدرم  ماگنه  نآ  رد 
هک نیمه  .متـشادن  غارـس  وا  زا  ناهدـنامرف  مشاـه و  ینب  زا  يدـحا  دروم  رد  ار  راـتفر  نیا  نم  .تفر  شزاوـشیپ  هب  مدـق  دـنچ  دـش ،

شدوخ دناشن و  دوخ  ياج  رد  ار  وا  تفرگ و  ار  شتسد  دیسوب ، ار  شا  هنیـس  تروص و  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  دیـسر ، شکیدزن 
.تسشن شرانک  رد  مه 

: تفگ دش و  دراو  نابرد  هک  مدرک  یم  هاگن  بجعت  اب  متـشاد  .تفر  یم  شا  هقدص  نابرق  دز و  یم  فرح  وا  اب  درک ، یم  هاگن  وا  هب 
لحم ات  رد  زا  دـندش و  یم  دراو  رتدوز  وا  صاخ  ناهدـنامرف  ناـظفاحم و  دـمآ ، یم  مردـپ  دزن  تقو  ره  مه  قفوم  .دـش  دراو  قفوم 

یم نخس  تسیرگن و  یم  وا  هب  مردپ  هتسویپ  .ددرگ  جراخ  دوش و  دراو  نانآ  نیب  زا  وا  ات  دنداد  یم  لیکشت  فص  ود  مردپ  نتسشن 
نانابرد هب  سپـس  دییامرفب ! دـیورب ، دـیهاوخ  یم  رگا  مدرگ ! ناتیادـف  تفگ : داتفا  قفوم  هژیو  نامالغ  هب  شمـشچ  هک  نیا  ات  .تفگ 

یلع نب  نسح  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ار  رگیدمه  دندش ، دنلب  ود  ره  دنیبن ؛ ار  وا  قفوم  ات  دـننک  یفخم  اه  فص  تشپ  رد  ار  وا  تفگ 
.تفر مالسلا  هیلع 

نآ مه  مردپ  دیدرب و  مان  هینک  اب  مردپ  رضحم  رد  ار  وا  هک  دوب  یسک  هچ  نیا  امش  رب  ياو  متفگ : مردپ  ناراک  تمدخ  نانابرد و  هب 
هیلع یلع  نادـنزرف  زا  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  نبا  هب  فورعم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  وا  دـنتفگ : .داد  ماجنا  وا  اـب  ار  بیجع  راـتفر 

.دوب متادهاشم  وا و  اب  مردپ  راتفر  لوغشم  مرکف  نارگن و  هتسویپ  زور  نآ  دش و  رتشیب  مبجعت  .دشاب  یم  مالسلا 

داد یم  عاجرا  هفیلخ  هب  دـیاب  هک  يروما  اه و  هرواشم  یـسررب  يارب  ءاشع  زامن  ندـناوخ  زا  دـعب  یگـشیمه _  تداع  قبط  مردـپ _ 
: تفگ مسرپب ؟ دیهد  یم  هزاجا  رگا  ناجردپ ، يرآ  متفگ : يراد ؟ يراک  دیسرپ : متسشن ، شلباقم  رد  مه  نم  دوبن ، یـسک  .تسـشن 

.سرپب یهاوخ  یم  هچره 
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هچ تیادف » هب  مردام  ردپ و  تیادف ، هب  مناج  : » یتفگ یم  وا  هب  یتفرگ و  لیوحت  ار  وا  نانچ  نآ  حبـص  هک  درم  نآ  ناجردـپ ! متفگ :
؟ دوب یسک 

: تفگ دـش و  تکاس  يا  هظحل  .تسا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نبا  هب  فورعم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نایعیـش  ماما  وا  مرـسپ ، تفگ :
، راقو فافع ، تلیـضف ، رطاخ  هب  وا  .تسین  وا  زا  رت  قیال  یـسک  مشاه  ینب  نایم  رد  دوش ، هتفرگ  ساـبع  ینب  زا  تفـالخ  رگا  مرـسپ ،
، هدنـشخب گرزب ، يدرم  ار  وا  يدوب ، هدید  ار  شردـپ  رگا  .دراد  تفالخ  تقایل  شیوکین  قالخا  تدابع و  دـهز ، يراد ، نتـشیوخ 

.یتفای یم  تلیضف  اب  هیام و  نارگ 

رد دش و  رتشیب  مدوب  هدینـش  وا  زا  هچنآ  مردپ و  هب  تبـسن  ممـشخ  ینارگن و  .متفر  ورف  رکف  هب  مدینـش ، مردـپ  زا  هک  ار  نانخـس  نیا 
، نابتاک ناهدـنامرف ، مشاه ، ینب  زا  کـیره  زا  زین  نآ  زا  سپ  .متـساوخ  حیـضوت  دوب ، هتفگ  هچنآ  زا  شیب  شراـتفگ  رادرک و  دروم 

یفرعم راتفگ  شوخ  هبترم و  دـنلب  تمظع ، اب  گرزب ، رایـسب  ار  وا  مدیـسرپ ، یم  وا  دروم  رد  هک  مه  مدرم  ریاـس  اـهقف و  اـه ، یـضاق 
وا شنانمشد  ناتسود و  مامت  هک  ارچ  تفر ، الاب  شماقم  نم  دزن  رد  .دنداد  یم  حیجرت  ناشناگرزب  تیب و  لها  مامت  رب  ار  وا  هدرک و 

.دندرک یم  شیاتس  دیجمت و  ار 

یسک هچ  رفعج  داد : خساپ  یناد ؟ یم  هچ  رفعج  شردارب  زا  رکبابا  يا  درک : لاؤس  دوب ، رضاح  وا  سلجم  رد  هک  اه  يرعشا  زا  یکی 
مئاد اـیح و  یب  راکدـب ، قساـف ، يدرف ، رفعج  یهد ؟! یم  رارق  مالـسلا  هیلع  نسح  فیدر  رد  ار  وا  اـی  ینک  یم  لاؤس  وا  زا  هک  دـشاب 

نب نسح  تافو  نامز  .درادن  یباسح  تسرد و  لقع  تسا و  کبـس  مدـیدن ؛ رتایح  یب  رت و  تسپ  وا  زا  نادرم  نایم  رد  .تسا  رمخلا 
هیلع اضرلا  نبا  یتقو  هک : دوب  رارق  نیا  زا  هیضق  .متشادن  عقوت  وا  زا  تشاداو و  بجعت  هب  ارم  هک  مدید  وا  زا  يزیچ  مالـسلا  هیلع  یلع 

هلصافالب .درک  هاگآ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  يرامیب  زا  ار  وا  داتـسرف و  مردپ  دزن  هب  ار  یـسک  رفعج  شردارب  دش ، رامیب  مالـسلا 
هلمج زا  هفیلخ ، صاخ  نایفارطا  زا  رفن  هاجنپ  هارمه  هب  هلجع  اب  سپـس  .داتفا  هار  هفـالخلاراد  تمـس  هب  دـش و  بکرم  رب  راوس  مردـپ 

دنشاب و مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هناخ  بقارم  هتـسویپ  هک  داد  روتـسد  نانآ  هب  .تشگرب  دندوب ، وا  دامتعا  دروم  یگمه  هک  ریرحن 
هک دوب  زور  هس  ای  ود  زا  دعب  .دننزب  رس  وا  هب  بش  حبص و  هک  درک  رومأم  مه  ار  ناکـشزپ  زا  يا  هدع  .دنریگب  ربخ  وا  زور  لاح و  زا 

راضحا مه  ار  تاضقلا  یـضاق  .دـننامب  شا  هناخ  رد  هک  تساوخ  نابیبط  زا  وا  سپ  تسا ؛ هدـش  فیعـض  وا  هک  دـنداد  ربخ  مردـپ  هب 
هناخ هب  دـنک و  باختنا  دراد ، نانیمطا  ناشیراکزیهرپ  يراد و  تناما  نید ، هب  هک  شباحـصا  زا  رفن  هد  هک  درک  فظوم  ار  وا  درک و 

.دنشاب شرانک  رد  زور  بش و  ات  دتسرفب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 
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هناخ شیتفت  يارب  ار  ینارومأم  هفیلخ  .دـش  هلان  قرغ  هچراپ  کی  ارماس  دـندومن و  تافو  ناشیا  هک  نیا  ات  دـندوب  اجنآ  هتـسویپ  نانآ 
هنیاعم ار  شنازینک  ات  دندروآ  ار  يا  هلباق  نانز  .دندرگب  شدنزرف  لابند  هب  دـننک و  موم  رهم و  ار  تساج  نآ  رد  هچنآ  ره  ات  داتـسرف 
هارمه هب  ار  مداخ  ریرحن ، دـنداد و  رارق  یقاتا  رد  ار  وا  اذـل  تسا و  هلماح  نازینک  زا  یکی  هک  دـنداد  شرازگ  ناـنآ  زا  یخرب  .دـننک 

.درک وا  زا  تظافح  رومأم  نانز  زا  يا  هدع  شباحصا و 

مدرم ریاس  مردپ و  هارمه  هب  ناهدنامرف  مشاه و  ینب  دـندش و  لیطعت  اهرازاب  .دـنتفر  هزانج  ندرک  هدامآ  لابند  هب  اهراک  نیا  زا  دـعب 
وا هب  داتـسرف و  یـسیعوبا  لابند  هب  هفیلخ  دش ، هدامآ  هزانج  یتقو  .دوب  هدش  تمایق  هیبش  زور  نآ  ارماس  .دندرک  تکرح  عییـشت  يارب 
دز رانک  شتروص  زا  ار  نفک  .دش  کیدزن  نآ  هب  یسیعوبا  دنتـشاذگ ، نیمز  يور  رب  هک  ار  هزانج  .دراذگب  زامن  وا  رب  هک  داد  نامرف 
نب نسح  نیا  تفگ : داد و  ناـشن   (1) نّیلدَعُم اه و  یـضاق  اه ، بتاک  ناهدـنامرف ، نایولع _  مه  سابع و  ینب  مه  مشاه _  ینب  هب  و 

ینالف و هفیلخ ، نامداخ  زا  ینـالف  ینـالف و  .تسا  هتفر  اـیند  زا  شیوخ  رتسب  رد  یعیبط  گرم  هب  هک  تسا  اـضر  نب  دـمحم  نب  یلع 
داد نامرف  دناشوپ و  ار  شتروص  سپس  .دنا  هدوب  رـضاح  وا  نیلاب  رب  نابیبط  زا  اه و  یـضاق  زا  ینالف  ینالف و  وا ، نیدمتعم  زا  ینالف 
هب دندوب  هدرک  نفد  ار  شردـپ  هک  يا  هناخ  نامه  رد  هداد و  تکرح  طایح  طسو  زا  ار  هزانج  سپ  دـننک ، تکرح  ار  شا  هزانج  هک 

.دندرپس كاخ 

فقوتم ار  شثاریم  میـسقت  .دش  دیدش  اه  هناخ  زا  یـسرزاب  دندمآرب و  شدنزرف  يوجتـسج  هب  مدرم  هفیلخ و  دـندرک ، نفد  هک  ار  وا 
.تسین هلماح  دش  صخـشم  هکنیا  ات  دندوب  وا  بقارم  هتـسویپ  دوب ، یگلماح  هب  كوکـشم  هک  يزینک  زا  تظافح  نیرومأم  دندرک و 

یضاق دزن  رما  نیا  تسوا و  یصو  هک  درک  اعدا  شردام  .دش  تمسق  رفعج  شردارب  ردام و  نیب  وا  ثاریم  دش ، صخشم  هک  رما  نیا 
.دوب ماما  رسپ  لابند  هب  نانچمه  هفیلخ  اما  دش ؛ تباث 

وت هب  رانید  رازه  تسیب  لاس  ره  نم  ضوع ، رد  نک و  بوصنم  مردارب  ياج  هب  ارم  تفگ : هدمآ و  مردپ  دزن  رفعج  ایاضق  نیا  زا  دعب 
تماما هب  دـقتعم  هک  ار  یناسک  تسناوتن  ریـشمش  روز  اب  هفیلخ  قمحا ! تفگ : وا  هب  دـنار و  دوخ  زا  بضغ  اـب  ار  وا  مردـپ  .مهد  یم 

نایعیش دزن  رد  رگا  وت  دنادرگزاب ! هدیقع  نیا  زا  دندوب  تردارب  ردپ و 
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اراد نانآ  دزن  ار  ماقم  نیا  مه  رگا  دنناسرب و  تماما  هب  ار  وت  هفیلخ  ریغ  ای  هفیلخ  هک  يرادن  نیا  هب  يزاین  یشاب ، ماما  تردارب  ردپ و 
هب رگید  شگرم  ماگنه  ات  دننک و  رود  شنامشچ  يولج  زا  ار  وا  هک  داد  روتسد  مردپ  سپس  .یسر  یمن  نآ  هب  ام  هطساو  هب  یـشابن ،

لابند هب  مه  هفیلخ  دمآ و  یم  شدب  رفعج  زا  مردپ  نانچمه  هک  یلاح  رد  میتشگرب  ارماس  زا  .دادن  ار  هموکحلاراد  هب  دورو  هزاجا  وا 
(1) .دوب یلع  نب  نسح  دنزرف 

رورـس و وا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسح  دمحموبا  ام  يالوم  لئاضف  دـیوگ : یم  یلبرا  نسحلاوبا  . 7
شورف دیرخ و  هب  یتلیضف  هک  نامز  ره  .دهد  یمن  هار  دوخ  هب  دیدرت  کش و  وا  تماما  رد  یسک  تسا و  اوشیپ  رورس و  رـسپ  اوشیپ ،

نیرتالاب هب  راختفا  ییاقآ و  رد  .دزادرپ  یم  هدنـشورف  هب  دشاب _  هک  رادقم  ره  ار _  تمیق  تسا و  يرتشم  وا  هشیمه  دوش ، هتـشاذگ 
یم ار  هزیاج  وا  ًاعطق  هک  تسوا  دوش ، هداد  هزیاج  تفارـش  يراوگرزب و  رظاـخ  هب  یمیرک  هب  يا  هزیاـج  رگا  .تسا و  هدیـسر  بتارم 

تخبـشوخ .دشاب  یم  شنامز  مدرم  ماما  اقآ و  درادـن ، بیقر  هک  تسا  يزات  هکی  اهتلیـضف  هصرع  رد  دـشاب ، یم  شنامز  هناگی  .درب 
یماـقم ياراد  یگرزب  رد  تسا و  رتـگرزب  زین  هدنـشخرد  ناگراتـس  زا  تعفر ، یگرزب و  رد  وا  .دـنک  تعاـطا  وا  زا  هک  تسا  یـسک 
.تسا هدروآ  تسد  هب  ار  ترخآ  ایند و  نآ  اب  هک  تسا  یبصنم  ياراد  وا  .دنروآ  یم  مک  وا  زا  هرخافم  نادیم  رد  ناگرزب  هک  تسا 

، قح شراتفگ  دنک !؟ ادیپ  تسد  كاپ  فیرش و  قالخا  راکشآ و  ياه  تیزم  شزرا ، اب  ياه  یگژیو  نیا  هب  ات  دراد  دیما  یسک  هچ 
ناگرزب رگا  .دندوب  ناما  رد  شرش  زا  تفر و  یم  ریخ  دیما  وا  زا  دنوادخ ، اب  شیاه  نامیپ  هب  دنبیاپ  وکین ، شا  هریـس  ملاس ، شراتفر 

مکح ناشنایم  رد  وا  دنـشاب ، يدـنب  ندرگ  ناـسب  رگا  اـی  دراد ؛ ياـج   (2) هدیـصق تیب  هاش  رد  وا  دنـشاب ، يا  هدیـصق  ناسب  شناـمز 
.دراد ار  هرهم  نیرتابیز 

اب ناگراتـس  هنوگچ  الا  دـندرک و  لمع  هویـش  نامه  هب  ناگرزب  دـنداهن و  اـنب  ناینیـشیپ  هک  دوب  یتداـع  يور  زا  نم _  حدـم  نیا _ 
یسک هک  ملع  هصرع  زات  هکی  اجک ؟! ندز  فرح  رد   (4)« لقاب  » یناوتان اجک و   (3)« سق  » تحاصف دنوش ؟ هسیاقم  اه  گنس 
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ص 318. داشرالا ، یف  دیفملا  هاور  و  مقر 1 ؛ ص 421 ، ج 1 ، یفاکلا ، - . 1
.تسا رعاش  یلصا  ضرغ  نایب  نمضتم  هک  هدیصق  کی  زا  یتایبا  - . 2

ص 134. ج 1 ، هغللا ، هرهمج  هتشذگ ؛ نارود  رد  برع  نامیکح  زا  یکی  - . 3
ار شناتسد  يا ؟ هدیرخ  دنچ  ار  وهآ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  یتقو  .دوب  هدیرخ  مهرد  هدزای  هب  ار  ییوهآ  هک  تسا  برع  يدرف  مان  - . 4

يارب لثملا  برض  وا  سپ  نآ  زا  درک !! رارف  وهآ  هک  دهدب  ناشن  ار  هدزای  ات  دروآرد  مه  ار  شنابز  درک و  زاب  ار  شناتشگنا  دوشگ ،
ص 1637. ج 4 ، حاحصلا ، دش ؛ یگضرع  یب 
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فشک و ار  قیاقح  شتسرد  هاگن  اب  ییامندوخ ، هن  تسا و  هلداجم  لها  هن  هک  مولع  تالکشم  هدننک  لح  دسر ، یمن  مه  شدرگ  هب 
زا شنورد  رد  .داد  یم  ربـخ  بیغ  زا  دوب و  فقاو  یتـسه  ياـهزار  رب  یهلا  قیفوت  اـب  .دوـمن  یم  راکـشآ  ار  قیاـقد  شنیبزیت  رکف  اـب 

اه و هناشن  لیالد ، ياراد  دوب ، كاپ  شا  هشیر  تاذ و  .دوب  هدـش  ماـهلا  وا  هب  یفخم  روما  دـندوب و  هداد  ربخ  وا  هب  هدـنیآ  هتـشذگ و 
.دشاب یم  ریخ  همئا  ثراو  تایاور و  هدننک  ریرقت  تایآ ، رسفم  هک  تسوا  .تسوا  تسد  هب  رظن  ملع و  مامز  دوب و  رایسب  تازجعم 

هاـم دیـشروخ و  زا  ود  نآ  هک  اـمن  نیقی  نک و  تقد  رگید  راـب  نیبـب ! ار  رـسپ  ردـپ و  .تـسا  رَظتنم  يدـهم  ردـپ  ناـماما و  دـنزرف  وا 
.تسا خیرات  ياه  همشچ  نانآ  فاصوا  رابخا و  .دوب  دهاوخ  هزیکاپ  مه  هویم  دنـشاب ، هزیکاپ  اه  هخاش  هک  یماگنه  .دنرت  هدنـشخرد 

.دنیآ یم  مه  یپ  رد  هک  هزین  ياهدنب  دننامه  تسا ، هدیسر  یگرزب  هب  یگرزب  زا  هداوناخ  نیا  رد  تفارش 

مهیلع همئا  وا ، ردام  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  وا ، ردـپ  مالـسلا  هیلع  یلع  وا ، دـج  دـمحم ص  هک  سک  ره  مروخ  یم  دـنگوس  ادـخ  هب 
هب ناگتشرف  رب  شتفارـش و  یگرزب و  رطاخ  هب  نامـسآ  رب  هک  تسا  هتـسیاش  دشاب ، وا  دنزرف  مالـسلا  هیلع  يدهم  وا و  ناردپ  مالـسلا 

ار شرابخا  تافص و  مامت  نم  هنوگچ  دوب ! رایـسب  زا  یکدنا  مدرمـشرب ، شتافـص  زا  نم  هچنآ  .دشورفب  رخف  شدنزرف  ءابآ و  رطاخ 
رطاخ هب  دوش و  یم  دـنک  شتافـص  شرامـش  رد  منابز  مه ، نیمه  يارب  .تسا  اسران  متغالب  هاتوک و  منابز  هک  یلاحرد  مروآ ، درگ 

.ددرگ یم  فیعض  یهاتوک  یناوتان و 

هار دـیوگب !؟ هچ  وا  سپ  تسا ؛ عیـسو  میظع و  رایـسب  نخـس  عوضوم  هک  تسا  نیا  شهاـنگ  اـما  تسین ، زجاـع  ناوتاـن و  نم  ناـبز 
یمرب مدـق  تسیاب  یم  هک  یلاح  رد  ددرگ  یمرب  سپ  دـبای ! یمن  شا  هتـسیاش  حدـم  يارب  یهار  یلو  دـنیب ، یم  اراکـشآ  ار  تفارش 
يزرم تیاهن و و  تسا  ناسنا  ناوت  نکل  دوبن ، ینیـشن  بقع  لها  وا  هک  یلاـح  رد  زجع -  هب  فارتعا  اـب  دنیـشن –  یم  بقع  تشاد ،

نانآ فاصوا  هب  دناوت  یمن  یسک  هک  یلاحرد  دسر ، یم  اهتنا  هب  نامز  .دسرب  نآ  هب  دناوت  یمن  هک  ییاهدصقم  دراد و  فقوت  يارب 
(1) !؟ دنک ادیپ  هطاحا  دودحمان  هب  دناوت  یم  تسا  دودحم  هک  یسک  ایآ  .دبای  هطاحا 
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ص 433. ج 2 ، همغلا ، فشک  - . 1

؟ میسانش یم  ردقچ  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 83زکرم  هحفص 33 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11954/AKS BARNAMEH/#content_note_26_1
http://www.ghaemiyeh.com
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نیا رب  هاوگ  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسح  دـمحموبا  ام  يالوم  لئاضف  تسا : هدروآ  دوخ  باـتک  رد  یکلاـم  غابـص  نبا  . 1
.دهد یمن  هار  دوخ  هب  دیدرت  کش و  وا  تماما  رد  یسک  تسا و  اوشیپ  رورس و  رسپ  اوشیپ ، رورس و  وا  هک  تسا 

یم هدنشورف  هب  دشاب _  هک  رادقم  ره  ار _  تمیق  تسا و  يرتشم  وا  هشیمه  دوش ، هتشاذگ  شورف  دیرخ و  هب  یتلیـضف  هک  نامز  ره 
.دشاب یم  شنامز  مدرم  ماما  اقآ و  هدوب و  بیقر  یب  يزات  هکی  اه  تلیضف  هصرع  رد  تسا و  شنامز  هناگی  .دزادرپ 

هب نانآ  رگا  تسا و  هدیصق  نآ  تیب  هاش  رد  وا  دنشاب ، يا  هدیصق  ناس  هب  شنامز  ناگرزب  رگا  تسا ؛ ملاس  شراتفر  قح و  شراتفگ 
یمن مه  شدرگ  هب  یـسک  هک  تسا  ملع  هصرع  زاـت  هکی  .دراد  ار  هرهم  نیرتاـبیز  مـکح  ناـشنایم  رد  وا  دنـشاب ، يدـنب  ندرگ  ناـس 

شنیبزیت رکف  اب  فشک و  ار  قیاقح  شتـسرد  هاگن  اب  .ییامندوخ  هن  تسا و  هلداجم  لها  هن  هک  مولع  تالکـشم  هدـننک  لـح  .دـسر 
وا دنوادخ  دوب ؛ كاپ  شا  هشیر  تاذ و  شدوخ و  .دندوب  هداد  ربخ  وا  هب  هدنیآ  هتشذگ و  زا  شنورد  رد  .دومن  یم  راکشآ  ار  قیاقد 

(1)! نیمآ دمحم ص ؛ قح  هب  دهد  لزنم  عیسو  ياه  تشهب  رد  دیامن و  تمحر  ار 

 _ يرمعلا میهاربا  نب  دمحم  دـمحم و  نب  نسح  نم و  تفگ : یم  يرفعج  مساق  نب  دواد  مشاهوبا  تسا : هدرک  لقن  زین  یجنلبـش  . 2
نادنز دراو  زین  رفعج  شردارب  مالـسلا و  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسح  دمحموبا  هک  میدوب  قشوج  نادـنز  رد  رفن _  شـش  ای  جـنپ 

.دندرب یم  رس  هب  نادنز  رد  ام  اب  مه  برع  ریغ  یصخش  دوب و  نادنز  نابرد  فسوی  نب  حلاص  .دندش 

هچ هک  متفگ  یم  اهامـش  هب  دوبن ، امـش  نایم  رد  برع  ریغ  درم  نآ  رگا  : » دومرف هنایفخم  دـمآ و  اـم  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  دـمحموبا 
شسابل رد  هتشون و  هفیلخ  دروم  رد  امش  نانخس  دروم  رد  یشرازگ  درم  نیا  .دنک  یم  مهارف  ار  امـش  يدازآ  بابـسا  دنوادخ  ینامز 

ام تفگ : مشاهوبا  دیسرتب .» شرـش  زا  دناسرب ؛ هفیلخ  هب  ار  نآ  دیمهفب  امـش  هک  نیا  نودب  يا  هلیح  اب  هک  دراد  دصق  هدرک و  یفخم 
هرابرد درم  نآ  هک  میدید  .میتفای  دوب  هدرک  یفخم  شسابل  رد  هک  ار  شرازگ  نآ  میتخیر و  درم  نآ  رس  هب  یگمه  میدرواین ؛ تقاط 

میداد رادشه  وا  هب  میتفرگ و  وا  زا  ار  همان  .تسا  هتشون  يدب  ياه  شرازگ  ام  همه 
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.دنکن رارکت  رگید  هک 

یم وا  ماـعط  زا  شهارمه  هب  مه  اـم  درک ، یم  راـطفا  مه  یتـقو  تفرگ و  یم  هزور  نادـنز  رد  هتـسویپ  مالـسلا  هـیلع  یلع  نـب  نـسح 
هب مدوـب ، هدرک  فعـض  هزور  رطاـخ  هب  هک  زور  کـی  اـما  متفرگ ، یم  هزور  وا  هارمه  هب  یتدـم  مه  نم  تـفگ : مشاـهوبا  .میدروـخ 

عمج نایم  هب  سپـس  مدیـشون ؛ بآ  يرادـقم  هدروخ و  ار  نان  متفر و  نادـنز  زا  یتولخ  هشوگ  هب  .دروایب  نان  میارب  هک  متفگ  ممالغ 
تلاـجخ يدرک »!؟ راـطفا  : » دومرف دـید  ارم  اـت  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  اـما  دـشن ، نم  ندروخاذـغ  هجوتم  سک  چـیه  .متـشگرب 

.درادن یتوق  نان  هکارچ  روخب ؛ تشوگ  ددرگرب ، تناوت  یتساوخ  يدش و  فیعض  یتقو  مشاهوبا ! درادن  یلاکـشا  : » دومرف .مدیـشک 
ناج هرابود  ات  دشک  یم  لوط  زور  هس  لقادح  دش ، فیعـض  یتقو  ندـب  هکارچ  يریگن ؛ هزور  زور  هس  هک  مهد  یم  نامرف  وت  هب  نم 

«. دریگب

هک دوب  رارق  نیا  زا  هیـضق  .دش  دازآ  نادنز  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  هک  تشذگن  يزیچ  هک  دهد  یم  همادا  مشاهوبا 
هب ناراب  زامن  يارب  ات  داد  نامرف  مدرم  هب  لکوتم _  رـسپ  هللا  یلع  دـمتعملا  هفیلخ _  دـندش و  هجاوم  يدـیدش  یطحق  اب  ارماس  مدرم 

نابهار نایحیـسم و  زا  يا  هدـع  هارمه  هب  قیلثاج  مراهچ ، زور  .دـماین  ناراب  یلو  دـندناوخ  ناراـب  زاـمن  مدرم  زور  هس  .دـنورب  ارحص 
تشرد یتارطق  اب  هتسویپ  یناراب  درک ، یم  زارد  نامسآ  يوس  هب  ار  شتسد  هاگره  هک  دوب  یبهار  نانآ  نیب  رد  .دندش  ارحـص  یهار 

هدز تفگـش  قافتا  نیا  زا  مدرم  .دش  رارکت  لوا  زور  تاقافتا  نامه  دنتفر و  ارحـص  هب  نایحیـسم  مه  مود  زور  .تفرگ  یم  ندـیراب 
.دندش لیامتم  تیحیسم  نید  هب  زین  یخرب  هداتفا و  کش  هب  یخرب  دندش و 

زا ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  داد  نامرف  داتـسرف و  فسوی  نب  حلاص  دزن  ار  يرومأم  .دـش  تحاران  قافتا  نیا  زا  هفیلخ 
ییالب هک  بایرد  ار  دمحم ص  تما  تفگ : هفیلخ  دمآ ، هفیلخ  دزن  هب  هک  مالسلا  هیلع  دمحموبا  .دتـسرفب  وا  دزن  دنک و  دازآ  نادنز 

هب ناراب  تفگ : هفیلخ  دنورب »! ارحـص  هب  مه  موس  زور  يارب  راذـگب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  دـمحموبا  .تسا  هدـش  لزان  اهنآ  رب  میظع 
نیا زا  ار  مدرم  هک  نیا  يارب  : » دومرف ناشیا  دـنورب ؟ ارحـص  هب  هچ  يارب  رگید  دـنرادن ؛ ناراب  هب  يزاین  مدرم  هدـیراب و  یفاک  هزادـنا 

«. مهد تاجن  یمگردرس  کش و 

مه اه  نآ  ات  داد  ناـمرف  زین  مدرم  هب  دـنورب و  ارحـص  هب  لـبق  زور  ود  لـثم  مه  موس  زور  هک  داد  ناـمرف  ناـبهار  قیلثاـج و  هب  هفیلخ 
هب نایحیسم  .دنیایب 
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عورش ناشتداع  قبط  نایحیسم  .دندرک  تکرح  ارحص  يوس  هب  ناناملـسم  زا  يا  هدع  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  هارمه 
رگید درک و  دـنلب  نامـسآ  يوـس  هب  ار  شیاـه  تسد  دـمآ و  نوریب  ناـنآ  ناـیم  زا  یبـهار  ماـگنه  نآ  رد  .دـندومن  ناراـب  بلط  هـب 

دش و يربا  نامـسآ  هک  دوب  الاب  زونه  ناشیاه  تسد  .دـندرک  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  ناشیاه  تسد  قباس  دـننام  زین  نابهار  نایحیـسم و 
دییاشگب و ار  بهار  تسد  هک  داد  نامرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  .تفرگ  ندـیراب  تشرد  یتارطق  اب  هتـسویپ و  یناراب 
ار نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  .دوب  نآ  رد  یناسنا  ناوختـسا  دـندوشگ ، هک  ار  شتـسد  .دـیریگب  وا  زا  تسوا  رد  هچنآ 

ادیپ اهربا  نیب  زا  باتفآ  دندش و  هدنکارپ  اهربا  اما  راب  نیا  دینک »! ناراب  بلط  الاح  : » دومرف نانآ  هب  دـیچیپ و  يا  هچراپ  رد  تفرگ و 
.دندش مگردرس  هدز و  بجعت  رما  نیا  زا  مدرم  دش !

هب ناربمایپ  هربقم  زا  موق  نیا  هک  تسا  ناربمایپ  زا  يربمایپ  ناوختسا  نیا  : » دومرف تسیچ ؟ نایرج  مالسلا  هیلع  دمحمابا  تفگ : هفیلخ 
نیا دریگ .» یم  ندیراب  هتـسویپ  تشرد و  ناراب  دوش ، راکـشآ  نامـسآ  ریز  ناربمایپ  زا  يربمایپ  ناوختـسا  هاگره  .دـنا  هدروآ  تسد 

.تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  دمحموبا  هک  دش  روط  نامه  دندید  دندرک و  ناحتما  دش ؛ عقاو  دنسپ  دروم  فرح 

رطاخ هب  دوب و  هدرک  لح  مدرم  يارب  ار  ههبـش  هک  یلاح  رد  تشگرب ، ارماس  رد  شا  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  دمحموبا  هعقاو  نیا  زا  دعب 
نادـنز رد  وا  اب  هک  شباحـصا  يدازآ  يارب  هفیلخ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  دـمحموبا  .دـندوب  داش  ناناملـسم  هفیلخ و  نیمه ،

اب تشگزاب و  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  .دومن  دازآ  نادـنز  زا  ار  ناـنآ  وا  رطاـخ  هب  مه  هفیلخ  درک و  تبحـص  زین  دـندوب 
هدرک لقن  يدایز  دارفا  ار  هعقاو  نیا  .دیـسر  یم  وا  هب  مادـم  زین  مدرم  هفیلخ و  يایادـه  دـیزگ و  تماقا  شلزنم  رد  مارتحا  تمارک و 

(1) .دنا

میارب مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  یلع  نب  دـمحم  هک  دـنک  یم  لـقن  يدرک  نبا  هب  فورعم  میهاربا  نـب  دـمحم  . 3
میورب مالـسلا _  هیلع  دمحم  وبا  درم _  نیا  شیپ  هب  مه  اب  ایب  تفگ : مردـپ  نیمه  يارب  تشذـگ ؛ یم  یتخـس  هب  ام  راگزور  تفگ :

.ما هدید  ار  وا  زگره  هن  مسانش و  یم  ار  وا  هن  تفگ : یسانش ؟ یم  ار  وا  ایآ  متفگ : مردپ  هب  .دنسانش  یم  هدنـشخب  ناونع  هب  ار  وا  هک 
: تفگ نم  هب  مردپ  هار  رد 
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دـص یهدب و  تخادرپ  يارب  مهرد  تسیود  كاشوپ ، يارب  مهرد  تسیود  دهدب ! ام  هب  مهرد  دـصناپ  وا  هک  دـش  یم  بوخ  ردـقچ 
مه مهرد  دص  مرخب ، یغالا  نآ  مهرد  دص  اب  هک  دهدب  مهرد  دصیـس  مه  نم  هب  شاک  متفگ : مدوخ  اب  مه  نم  .یجرخ  يارب  مهرد 

! مورب لَبَج  هقطنم  هب  مرخب و  یسابل  مه  رگید  مهرد  دص  اب  یجرخ و  يارب 

.دنوش یم  دراو  یلع  نب  دمحم  شرـسپ  میهاربا و  نب  یلع  هک : داد  ادن  دمآ و  ام  لابقتـسا  هب  شراکتمدـخ  میدیـسر ، هک  هناخ  رد  هب 
يالوم تفگ : مردپ  يدمآ »؟ یمن  ام  دزن  نآلا  ات  ارچ  یلع  يا  : » دومرف مردپ  هب  ترضح  میدومن ، مالـس  میدش و  لخاد  هک  یماگنه 

.میامن تاقالم  ار  امش  لاح  نیا  اب  متشاد  مرش  نم 

تـسیود ریگب ؛ ار  مهرد  دـصناپ  نیا  تفگ : داد و  مردـپ  هب  يا  هسیک  دـمآ و  شیپ  شراکتمدـخ  میتشگزاب ، وا  دزن  زا  هک  یماـگنه 
مه وت  تفگ : داد و  يا  هسیک  مه  نم  هب  یجرخ ! يارب  مه  شمهرد  دص  یهدـب و  تخادرپ  يارب  شیات  تسیود  سابل ، يارب  شیات 

هکلب ورن ، لَبَج  تمس  هب  ًانمـض  .یجرخ  يارب  مه  شمهرد  دص  غالا و  دیرخ  يارب  ار  شمهرد  دص  ریگب ؛ ار  مهرد  دصیـس  مه  نیا 
.دش مبیصن  رانید  رازه  زور  نامه  مدومن و  جاودزا  ینز  اب  اج  نآ  رد  متفر و  ءاروس  يوس  هب  نم  سپ  ورب ! ءاروس (1)  هب 

رد میهاربا  نب  دـمحم  .دوب   (2) یفقاو نانچمه  تشاد و  کش  وا  تماما  رد  مه  زاب  تمارک ، همه  نیا  ندـید  اـب  یلع  نب  دـمحم  اـما 
فقوت هب  هدـیقع  اما ) متـسین  لیلد  نیا  رکنم  : ) تفگ یهاوخ ؟ یم  رت  حـضاو  نیا  زا  لـیلد  وت ، رب  ياو  متفگ : وا  هب  دـیوگ : یم  همادا 

! میهد یم  همادا  ار  نامه  مه  ام  تسام و  يدادجا  کلسم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  رد  تماما 

رهظ زامن  : » تشون مباوج  رد  .مدرک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  دمحموبا  هب  نادنز  راشف  یتخـس و  زا  دنک : یم  لقن  يرفعج  مشاهوبا  . 4
مدوب و راشف  تحت  مه  یلام  ظاحل  زا  .مدـناوخ  ملزنم  رد  ار  زامن  مدـش و  دازآ  هک  دوب  رهظ  ماگنه  یناوخ »! یم  تلزنم  رد  ار  زورما 

نکل مهاوخب ، لوپ  ترضح  زا  همان  رد  هک  متساوخ  یم 
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زا شکن و  تلاجخ  نکن ، مرش  یتشاد  زاین  تقو  ره  : » دوب هتشون  میارب  هداتـسرف و  میارب  رانید  دص  مدیـسر ، هک  لزنم  هب  مدرک ! مرش 
(1) «. دوش یم  عفترم  تزاین  هللاءاش  نا  هک  هاوخب  ام 

زا کمک  تساوخرد  يارب  دیوگ : یم  بلطملادبع  نب  سابع  نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  لیعامـسا  . 5
مـسق متفگ ؛ ار  متجاح  مدرک و  زاب  تیاکـش  هب  نابز  درک ، روبع  مرانک  زا  هک  یماگنه  .متـسشن  هار  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  دـمحموبا 

! ماش هناحبص و  هن  مراد و  یمهرد  هن  هک  مدروخ 

نیا يارب  هن  متفگ ، هک  ار  نیا  هتبلا  يا ! هدرک  یفخم  نیمز  ریز  راـنید  تسیود  وت  يروخ ! یم  غورد  مسق  ادـخ  هب  يراد  وت  : » دوـمرف
سپـس .داد  نم  هب  راـنید  دـص  زین  مـالغ  هدـب و  وا  هب  يراد  هارمه  هچ  ره  هک  دومرف  شراکتمدـخ  هب  و  مهدـن .» وت  هب  يزیچ  هک  دوب 

رد مه  نآ  دش ؛ یهاوخ  مورحم  يا  هدرک  یفخم  كاخ  رد  هک  ییاهرانید  نآ  زا  وت  : » دومرف درک و  نم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
.تسا نم  هیامرس  هناوتشپ و  لوپ  نآ  متفگ : تشاد .» یهاوخ  نآ  هب  ار  زاین  نیرتشیب  هک  ینامز 

، مدز رانک  هک  ار  اه  كاخ  یتقو  اما  .مدرک  ادیپ  لوپ  نآ  هب  يدیدش  زاین  دش و  هتسب  نم  يور  هب  يزور  ياهرد  هک  تشذگن  يزیچ 
تسد لوپ  نآ  زا  يا  هرذ  هب  هک  دوب  هنوگ  نیا  تسا ؛ هدرک  رارف  هتـشادرب و  ار  اه  نآ  هدش و  اه  لوپ  لحم  هجوتم  مرـسپ  هک  مدیمهف 

(2) .متفاین

32 ص : 

مقر 3 و 10. ص 424 و ص 426  ج 1 ، یفاکلا ، لوصأ  - . 1
مقر 14. ص 426 ، ج1 ، نامه ، - . 2
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياه  تدابع  هب  یهاگن  مجنپ : تخانش 

33 ص : 
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راطفا هک  مه  یماگنه  تفرگ و  یم  هزور  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  نسح  تسا : هدرک  لقن  يرفعج  مساق  نب  دواد  مشاهوبا  زا  یجنلبش 
(1) .میدروخ یم  شیاذغ  زا  وا  هارمه  هب  ام  درک ، یم 

، داتفا نادنز  هب  مالـسلا  هیلع  دمحم  وبا  هک  یماگنه  هک : تسا  هدرک  لقن  رافغلادبع  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  هلـسلس  اب  زین  ینیلک  . 1
ناب نادنز  فیصو _  نب  حلاص  رادید  هب  دنتشاد ، فارحنا  هعیش  رکفت  زا  هک  رگید  يا  هدع  یلع و  نب  حلاص  سابع ، ینب  زا  يا  هدع 

ود منکب ؟ راک  هچ  دیاب  رگید  تفگ : نانآ  هب  حلاص  .دننک  تبحـص  وا  اب  ماما  رب  رتشیب  راشف  يارب  ات  دـنتفر  مالـسلا _  هیلع  ترـضح 
هدیـسر ییالاو  هجرد  هب  هزور  زامن و  تدابع ، رد  ود  نآ  نآلا  یلو  متـشاذگ  شرانک  مدوب  هتفای  هک  ار  ییاـه  ناـسنا  نیرتدـب  زا  رفن 

یم زامن  هب  ار  بش  مامت  دریگ ، یم  هزور  ار  زور  هک  يدرم  دروم  رد  ییوگ  یم  هچ  دنتفگ : دیدید ؟ هچ  وا  رد  متفگ : ود  نآ  هب  دنا !
یم ام  مادنا  رب  هزرل  مینک ، یم  هاگن  وا  هب  هک  یماگنه  .دزاس  مرگرس  دوخ  هب  ار  وا  دناوت  یم  يزیچ  هن  دیوگ و  یم  نخس  هن  دتـسیا ،

(2) .دنتشگرب دیماان  دندینش  ار  بلاطم  نیا  هک  یماگنه  .دریگ  یم  ارف  ار  ام  دوجو  مامت  وا  تهبا  رایتخا  یب  داتفا و 

رب رایسب  ریرحن  دندومن و  ینادنز   (3) ریرحن هناخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  دمحموبا  تسا : هدرک  لقن  ناگرزب  یخرب  زا  دمحم  نب  یلع  . 2
وت لزنم  رد  یـسک  هچ  هک  یناد  یمن  وت  سرتب ! ادخ  زا  وت ! رب  ياو  تفگ : وا  هب  شرـسمه  .دومن  یم  شتیذا  تفرگ و  یم  تخـس  وا 
رد ار  وا  تفگ : شخـساپ  رد  ریرحن  منارگن ! وت  رب  وا  هرابرد  نم  تفگ : درک و  ناـیب  وا  يارب  ار  ترـضح  یگتـسیاش  سپـس  تسا !؟

مالـسلا هیلع  ماما  دندید  دنتخادنا ، ناگدنرد  نیب  رد  ار  وا  هک  نیا  زا  دعب  .داد  ماجنا  مه  ار  راک  نیمه  مزادـنا و  یم  ناگدـنرد  نایم 
(4) .دنا هدز  هقلح  شدرگ  رب  ناگدنرد  هداتسیا و  زامن  هب 

هدش تیاور  تسا : هدومن  لقن  ناتساد ) نامه  همادا  رد   ) بوشآ رهش  نبا  . 3

34 ص : 

ص 195. راصبألا ، رون  - . 1
ص 379. يرولا ، مالعا  یف  یسربطلا  هاورو  مقر 23 ؛ ص 429  ج 1 ، یفاکلا ، - . 2

.تسا هدوب  وا  ياه  گس  ناگدنرد و  يراد  هگن  رومأم  هفیلخ و  مداخ  - . 3
مقر 26. ص 430 ، ج 1 ، یفاکلا ، - . 4
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اهریش هدننک  مار  هارمه  هب  يرعـشا  هبیتق  نب  ییحی  دنتخادنا ، ناگدنرد  نایم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  نیا  زا  دعب  زور  هس  هک 
وا دش ، اهریش  سفق  دراو  هدننک  مار  هک  نیمه  .دنا  هدز  هقلح  شدرگ  رب  اهریش  تسا و  زامن  لوغشم  وا  هک  دندید  .دنتفر  وا  غارس  هب 

ماما دزن  هب  دمتعم  دنداد .) شرازگ  دمتعم  هب  ار  نایرج  و   ) دنتفر دـمتعم  دزن  هب  شنایفارطا  هارمه  هب  ییحی  .دـندروخ  هدرک و  هراپ  ار 
هیلع ماما  .دنامب  یقاب  هفیلخ  لاس  تسیب  ات  دنک  اعد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  درک  شهاوخ  هیرگ  اب  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

(1) .تفر ایند  زا  دعب  لاس  تسیب  دمتعم  دش و  باجتسم  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  دیازفیب ، ترمع  رب  دنوادخ  دومرف : مالسلا 

: دوب نیا  مالسلاامهیلع  يرکسعلا  یلع  نب  نسح  ام  يافواب  يالوم  زامن  تونق  : » هدومن لقن  سوواط  نب  دیس  . 4

َُهل َعَخب  ْنَم  ای  ِتاوامَّسلا ، ِضْرَالا َو  ُلْهَأ  َُهل  َعَشَخ  ْنَم  ای  تارِّعوَتُْملا ، جاـجفلا  ِهِسْدـُِقب  ْتَءاـضَأ  ْنِم  اـی  ِتاـُملُّظلا ، ُهُرُون  َیِـشَغ  ْنَم  اـی 
مِِهق َو  َکَلِیبَس ، اوُعَبَّتا  اُوبات َو  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَف  ًاْملِع  ًهَمْحَر َو  ءْیَش  َّلُک  َْتعِـسَو  تایفِْختْـسُْملا ، ِِرئامَّضلا  َِملاع  ای  ِتاعرِّبجَتُم ، ُّلُک  ِهَعاّطلِاب 

یف ٍراد  ِّرَش  یِلا  مِهیوأ  ِدیَکلا َو  ِلهأ  َحایتجا  َّمُهّللا  ِلِّجَعَو  َداعیملا ، ُِفلُختال  َکَّنِا  مُهَتدَعَو ، يذلا  َكِرصَِنب  مُهلِجاعَو  میحَجلا ، َباذَع 
ُهَتدَـعَو ام  ُزِجُنت  یِلا  أّجللِاب  ُبدَّنلا  الول  ٍنغَتـسُم  مِهِِرئامَِـضب َو  ٌِملاع  َو  َکِقلَخ ، ِرارـسأ  ُرِـضاح  َکَّنِا  َّمُهّللَا  .ٍباتَم  ِحَـبقأ  ٍلاکن َو  ِمَظعَأ 

یتاـقوأ َو ِتافِّرَـصَتُم  یلَع  ِهیفخأ ، ُهُرَهظأ َو  ِهیوطأ َو  ُهُرُـشنأ َو  ِهیدـبَا َو  ُهَّرَـسأ َو  اـم  ِّبَر  اـی  ُمَلعَتدَـق  َو  مِِهنِماـکَم ، ِفشَک  نَع  یجاـّللا 
ٍمَرَک یف  ٍنینَظَریَغ  َِکئادعأ  نِم  مِهیَلَع  َّرَمَتسا  َو  َِکتَیالِو ، ُلهأ  ِهیف  َمَطارَتدَق  ام  ِّبَر  ای  يرَتدَق  یتاجاح َو  ِعیمَج  نِم  یتاکَرَح  ِفانصأ 

َطرَـش کَناسحإ  یـضَتقَی  ءاـّجللا  َکـَل  صَلخأ  اذإ  ِءاعُّدـلا ، َنِم  ِِهب  ُتِرُما  اـم  ٍهَداِزتسـالا َو  یَلَع  ُثَعبَی  ُدـهَجلا  ِنِکلَو  ٍمَِعِنب ، ٍنینَـضال  َو 
ِلیجعَت یف  َکَیِلا  ٍتانَّصَُحم  اِهبولُِقب َو  ٌهَیعاد  ِهَیبوبُّرلا  ِهِکلُِمب  ِفاِرتعِالا  ِهَیدُوبُعلا َو  ِّلُِذب  ََکل  ٌهَعِضاخ  ِقانعألاَو  یصاوَّنلا  ِهِذه  َو  هَدایّزلا ،

ِنِاَو ٌِلئاس  َکُفِحُلیالَو  َعَسّتا  ِنِاَو  ٌِلئان  َکُصُقنَیال  ُلوؤسَملا ، ُلومأَملا  ُّوُجرَملا  ُّوُعدَـملا  َتنأ  ٌِنئاک ، ُءاشَت  امَو  َناـک  َتئِـش  اـمَو  َِهلاـنإلا ،
َكّزِع ُدیفنَّتلا َو  ُهُقِحُلیالَو  َکُکُلم  َعَرَضَو  ََّحلأ 

35 ص : 

ص 430. ج 4 ، بقانملا ، - . 1
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انِفنکاَو َِکنوَِعب ، اندِّیَا  َّمُهّللَا  .ُراّبَجلا  ُفوؤَّرلا  َتنأ  اـِّلا  َهِلا  ـال  ُهللا  َتنأَو  ٍرادـقِِمب ، َِکتیـشَم  نِم  ِراـصعَالا  ِیف  اـم  ِدـییّأتلا َو  یَلَع  یقاـبلا 
(1)« َکِّلِِظب َنیّلِظَتسُملا  َِکلبَِحب  َنیمصَتعُملا  َلانِم  انِلنَا  َو  َِکنوَِصب ،

36 ص : 

ص 77. تاوعدلا ، جهم  - . 1
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تامارک  يایرد  زا  يا  هرطق  مشش : تخانش 

37 ص : 
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نم هب  دش ، دراو  ام  نادنز  هب  مالـسلا  هیلع  دمحموبا  هک  یماگنه  هدومن : لقن  حـتف  نب  یـسیع  زا  دوخ  دانـسا  اب  یکلام  غابـص  نبا  . 1
نآ رد  متدالو  خـیرات  هک  دوب  نم  هارمه  یباتک  يا »! هدرک  رمع  زور  ود  هاـم و  کـی  لاـس و  جـنپ  تصـش و  وت  یـسیع ، يا  : » دومرف

مالـسلا هیلع  دـمحموبا  هک  تسا  یناـمه  ًاـقیقد  مدـید  مدومن ؛ باـسح  نآ  رد  هدـش  تبث  خـیرات  يور  زا  ار  مرمع  .دوب  هدـش  هتـشون 
هکارچ دشاب ؛ وا  روای  هک  امن  اطع  يدـنزرف  وا  هب  ایادـخ  : » دومرف ریخ ، متفگ : يراد »؟ دـنزرف  ایآ  : » دومرف نم  هب  سپـس  .دوب  هدومرف 

: دورس هنوگ  نیا  سپس  تسا » یبوخ  روای  دنزرف 

.درادن روای  هک  تسا  یسک  هراچیب  دناتس ؛ یم  ار  شقح  دشاب ، هتشاد  يروای  سک  ره  »

یم يدنزرف  بحاص  نم  دنگوس  ادخ  هب  یلو  مرادن ، يدنزرف  رضاح  لاح  رد  دومرف : دیراد ؟ دنزرف  امـش  ایآ  نم ، ياقآ  متفگ : وا  هب 
: دش لمثتم  رعش  نیا  هب  سپس  .دومن  دهاوخ  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  موش 

؛ دنا هتفرگ  ار  مرود  نیگمشخ  ییاهریش  دننام  هب  منادنزرف  هک  یلاح  رد  ینیبب  ارم  يزور  اسب  هچ 

(1)« .درک یگدنز  اهنت  ار  ینامز  تدم  دنیایب ، ایند  هب  شنادنزرف  هک  نیا  زا  لبق  مه  میمت 

دمحموـبا هناـخ  رد  لـباقم  يزور  تسا : هدـش  تیاور  ساـبع  نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  لیعامـسا  زا 
دای مسق  مدرک و  تیاکـش  وا  هب  دوخ  يراتفرگ  زاین و  زا  متـساوخرب و  دـش ، جراخ  هناـخ  زا  هک  نیمه  .متـسشن  مالـسلا  هیلع  نسحلا 

(2)« ...يا هدومن  نفد  نیمز  ریز  رد  ار  رانید  تسیود  هک  یلاح  رد  يروخ  یم  مسق  : » دومرف مرادن ! مه  یمهرد  یتح  هک  مدومن 

نم قح  رد  هک  مساق _  نب  دواد  مشاهوبا  هلیـسو  هب  هدومن : لقن  يرودـلا  هزمح  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  یکلاـم  غابـص  نبا  . 2
زاـین یب  ارم  دـنوادخ  دـنک  اـعد  هک  متـساوخ  وا  زا  متـشون و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دـمحموبا  هـب  يا  هماـن  درک _  یم  يردارب 

مشاهوبا هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  .مدیسرت  یم  ییوربآ  یب  زا  دوب و  یلاخ  متـسد  مدوب و  هدش  لقتـسم  غلاب و  هک  ارچ  دنادرگ ؛
هب ار  همان  باوج 

38 ص : 

ص 288. همهملا ، لوصفلا  - . 1
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رازه دـص  هتفر ، ایند  زا  هزمح  نب  ییحی  تیومعرـسپ  .دومن  تزاین  یب  یلاعت  دـنوادخ  هک  نادـب  : » دوب هتـشون  نآ  رد  هک  دـناسر  نم 
«. زیهرپب فارسا  زا  نک و  هشیپ  يور  هنایم  سپ  .دیسر  دهاوخ  وت  هب  لوپ  نیا  درادن و  وت  زج  یثراو  هتشاذگ و  ياجرب  ثاریم  مهرد 

عفترم نم  زا  رقف  دیـسر و  نم  هب  شلاوما  هارمه  هب  میومعرـسپ  گرم  ربخ  زور  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  دوب ، هدومرف  هک  هنوگ  ناـمه 
نآ زا  شیپ  هک  نیا  اب  مدروآ ؛ يور  يور  هنایم  هب  نآ  زا  دـعب  مدومن و  یکین  مناردارب  هب  هدومن ، ادا  ار  یلاعت  يادـخ  ِقح  سپ  .دـش 

(1) .مدوب شاپب  زیرب و  لها 

.دنتفرگ دورو  هزاجا  نمی  زا  يدرم  يارب  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  دمحموبا  تمدخ  هدومن : لقن  مشاهوبا  زا  شیوخ  دنس  اب  یـسربط  . 3
.دومن رارقا  تیالو  هب  هدومن و  مالـس  مالـسلا  هیلع  ترـضح  رب  دـش ، دراو  دـنمونت  دـقدنلب و  ابیز ، يدرم  ترـضح ع ، هزاـجا  زا  سپ 
متسناد یم  شاک  يا  متفگ  مدوخ  اب  نم  تسشن و  نم  رانک  درم  نآ  .دنیشنب  هک  داد  نامرف  تفریذپ و  وا  زا  مه  مالسلا  هیلع  ترضح 

؟ تسیک درم  نیا  هک 

شیوخ متاخ  اب  منرادپ  هک  دراد  يا  هزیر  گنـس  هک  تسا  یبارعا  يوناب  نآ  دنزرف  درم  نیا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  دـمحموبا  ناهگان 
ماما .دوب  یفاص  ياج  شفرط  کی  رد  هک  دروآ  نوریب  ار  يا  هزیر  گنس  درم  نآ  هدب »! ار  نآ  : » دومرف سپس  دنا .» هدومن  رهم  ار  نآ 
دوـب هتـشون  هک  مدـناوخ  ار  شقن  نآ  نم  .تسب  شقن  نآ  رب  متاـخ  هتـشون  دوـمن و  رهم  ار  نآ  هدروآرد و  ار  شمتاـخ  مالـسلا  هیلع 

«. یلع نب  نسحلا  »

لاس .دنگوس  ادـخ  هب  هن  تفگ : يدوب ؟ هدـید  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نیا ، زا  شیپ  متفگ : ینامی  درم  هب  دـهد : یم  همادا  مشاهوبا 
لخاد زیخرب و  تفگ : دمآ و  نم  دزن  مدوب ، هدیدن  ار  وا  ًالبق  هک  یناوج  تعاس  نیمه  هک  نیا  ات  متسه ؛ وا  ندید  قاتـشم  هک  تساه 

.مدش لخاد  مه  نم  وش و  هناخ  نیا 

(2)« .تسا راوگرزب  يا  هدوتس  وا  نامگ  یب  داب ! نادناخ  امـش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  : » تفگ یم  هک  یلاحرد  دش  دنلب  سپس 
بجاو امش  قح  تیاعر  هک  مهد  یم  یهاوگ   (3)« دنرگید یضعب  لسن ]  ] زا نانآ  زا  یضعب  هک  ینادنزرف  »

39 ص : 

ص 285. همهملا ، لوصفلا  - . 1
هیآ 73. دوه ،  هکرابم  هروس  - . 2

هیآ 34. نارمع ، لآ  هکرابم  هروس  - . 3
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تمکح و هک  مهد  یم  یهاوگ  مالـسلا و  مهیلع  وا  زا  دـعب  ناـماما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  قـح  تیاـعر  بوـجو  دـننام  تسا ،
.درادن وت  نتخانشن  رد  يرذع  سک  چیه  هک  یتسه  ادخ  ّیلو  وت  تسا و  هدیسر  وت  هب  تماما 

هک دوب  نمی  نانیـشن  هیداب  زا  ینز  وا  مناغ و  ّما  نب  مناـغ  نب  ناعمـس  نب  هبقع  نب  تلـص  نب  عجهم  مماـن  تفگ : مدیـسرپ ، ار  شماـن 
.دوب هدز  رهم  نآ  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تشاد  يا  هزیر  گنس 

: دورس هنوگ  نیا  هراب  نیا  رد  يرفعج  مشاهوبا 

؛ تسا هداد  رارق  وا  يارب  ار  اه  لیلد  نیرت  صلاخ  نیرتهب و  دنوادخ  دنز ، یم  رهم  هزیر  گنس  نآ  رب  ام  يالوم 

؛ دوب هدش  تیانع  اصع  ءاضیب و  دی  ایرد ، نتفاکش  وا  هب  هک  یسوم  دننامه  هدومن ، اطع  ار  تماما  ياه  هناشن  یمامت  وا  هب  و 

؛ دومن اطع  مه  ایصوا  هب  ار  اه  نآ  هک  نیا  رگم  تشادن ، ینازرا  ناربمایپ  هب  ار  يا  هزجعم  دنوادخ 

.دزادرپب وجتسج  هب  درگنب و  ار  لیلد  دیاب  تسوا ، دوخ  زا  یهاتوک  دشاب ، هتشاد  دیدرت  کش و  هراب  نیا  رد  سک  ره 

بحاص هب  مه  وا  هک  رفعج _  تنب  هبابح  يدنلا  ما  زا  ریغ  یـسک  هزیر ، گنـس  بحاص  مناغ   ّ ما نیا  تسا : هتفگ  شایع  نب  هللادبعوبا 
باتک ثراو  دش و  فورعم  هزیر  گنس  بحاص  هب  هک  یلوا  يوناب  میلس _  ما  اب  دیابن  نینچ  مه  تسا و  دوب _  فورعم  هزیر  گنس 

زا کی  ره  دوش ؛ هتفرگ  هابتشا  دندز ، رهم  وا  هزیر  گنس  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپهک تسا _  اه 
(1) .دنراد يا  هناگادج  ناتساد  دوخ  يارب  هس  نیا 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ملع  رون  زا  یعاعش  متفه : تخانش 
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فصن شمهس  ثرا  رد  هک  تسیچ  هراچیب  نز  هانگ  درک : لاؤس  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  یکفهف  دیوگ : یم  مشاهوبا  . 1
اب تسا .» بجاو  نادرم  رب  اهنت  روما  نیا  تسین و  بجاو  ناـنز  رب  نادـنواشیوخ  هید  هقفن و  داـهج و  ضوع ، رد  : » دومرف تسا ؟ درم 

نیمه مالسلا  هیلع  ترضح  دیـسرپ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  لاؤس  نیمه  ءاجوعلا  یبا  نبا  هک  مدوب  هدینـش  ًالبق  متفگ : مدوخ 
.دنداد ار  شخساپ  هنوگ 

؛ تسا یکی  مه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  باوج  دوب ! مه  ءاجوعلا  یبا  نبا  هلأسم  نیا  هلب  : » دومرف درک و  نم  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما 
؛ میتسه ناسکی  رما  ملع و  رد  ام  رخآ  لوا و  .دهد  یم  خر  مه  رخآ  همئا  يارب  هداد ، خر  لوا  همئا  يارب  هچنآ  .دشاب  یکی  لاؤس  رگا 

(1)« .دنتسه رترب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هللا ص و  لوسر  هتبلا 

ْنِم اْنیَفَطْـصا  َنیذَّلا  َباتِْکلا  اَْـنثَرْوَأ  َُّمث  هیآ " دروم  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  زا  دـیوگ : یم  يرفعج  مساـق  نب  دوواد  . 2
[ ار نانآ   ] هک دوخ  ناگدـنب  نآ  هب  ار  باتک  نیا  سپـس  ِهَّللا : ِنْذِِإب  ِتاْریَْخلِاب  ٌِقباس  ْمُْهنِم  ٌدِـصَتْقُم َو  ْمُْهنِم  ِهِسْفَِنل َو  ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف  اـنِدابِع 
رد نانآ  زا  یخرب  و  ور ، هناـیم  ناـشیا  زا  یخرب  دنراکمتـس و  دوخ  رب  ناـنآ  زا  یخرب  سپ  میداد ؛ ثاریم  ناونع  هب  میدوب ، هدـیزگرب 
رب راکمتس  .دنتسه  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا  اه  نآ  همه  : » دومرف .مدرک  لاؤس   (2)" دنتسه ماگشیپ  ادخ  نامرف  هب  کین  ياهراک 

ياطع یگرزب  دروم  رد  رکفت  هب  دوخ  نورد  رد  دز و  هقلح  منامـشچ  رد  کشا  درادن .» ماما  هب  رارقا  هک  تسا  یـسک  نآ  نتـشیوخ ،
نأش و : » دومرف دومن و  هاگن  نم  هب  مالسلا  هیلع  دمحموبا  هک  مدوب  هشیدنا  نیا  رد  .متخادرپ  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  هب  تبـسن  یهلا 

نانآ ناماد  هب  نیکسمتم  زا  ار  وت  هک  نک  رکش  ار  ادخ  .تسا  رتالاب  يدرک  رکف  تدوخ  اب  وت  هچنآ  زا  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  ماقم 
رب داب  تراشب  سپ  يوش ؛ یم  هدناوخارف  نانآ  هارمه  هب  وت  دوش ، یم  هدناوخ  شماما  اب  یـصخش  ره  هک  تمایق  زور  .تسا  هداد  رارق 

(3) !« يریخ هب  تبقاع  وت  هک  مشاهوبا  يا  وت 

هک هزادنا  نامه  : » دومرف یم  مالسلا  هیلع  دمحموبا  هک  مدینش  دیوگ : یم  مشاهوبا  . 3

42 ص : 

ص 437. ج 4 ، بقانملا ، یف  بوشآ  رهش  نبا  هاورو  ص 374 ؛ نامه ، - . 1
هیآ 32. رطاف ، هکرابم  هروس  - . 2

ص 418. ج 2 ، همغلا ، فشک  - . 3
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، میراد يرترب  مدرم  رب  هک  هزادنا  نامه  هب  مه  ام  راتفگ  دراد و  يرترب  شتاقولخم  مالک  رب  زین  شمالک  دراد ، يرترب  شقلخ  رب  ادخ 
(1) «. دراد يرترب  نانآ  راتفگ  رب 

دروـم رد  هللا ص  لوـسر  راـتفگ  ياـنعم  زا  متـشون و  مالـسلا  هیلع  دـمحموبا  هـب  يا  هماـن  تـسا : هدوـمن  لـقن  فـیرظ  نـب  نـسح  . 4
: دومرف .مدومن  لاؤس  تسوا » يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  نیا  سپ  متسه ، وا  يالوم  نم  سک  ره  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
وا هطـساو  هب  نیتسار  هللا  بزح  فالتخا ، ماـگنه  رد  هک  دـهد  رارق  یمچرپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدوب  نیا  هللا ص  لوسر  روظنم  »

(2) «. دنوش هتخانش 

زا هدنیآ  هتشذگ و  رد  راک  ِماجرف ] [ ؛ دَْعب ْنِم  ُْلبَق َو  ْنِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  هیآ "  دروم  رد  مالسلا  هیلع  دمحموبا  زا  ینیمرا  حلاص  نب  دمحم  . 5
تـسد هب  دومن ، رما  هک  نیا  زا  دـعب  دـنک و  رما  نآ  هب  هک  نیا  زا  لـبق  راـک  ماـمز  : » دومرف ترـضح  .دوـمن  لاؤـس   (3)" تسادخ ِنآ 

ِنآ زا  رما  قلخ و  ملاع ]  ] هک شاب  هاگآ  ْرمَْألا : ُْقلخلا َو  َُهل  َالَأ  : " دومرف هک  تسا  دـنوادخ  مالک  نامه  نیا  متفگ  مدوخ  اـب  تسادـخ .»
(4) ". تسوا

یلع نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  هک  هدومن  لقن  يرذالب  ظفاح  زا  شباحـصا ، زا  يذبانج  زیزعلادبع  ظفاح  دـیوگ : یم  زین  یلبرا  . 6
نم هب  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  یلع  مردپ  : » دومرف هکم _  نایعیـش  دزن  لوبقم  هدش و  هتخانـش  نامز  ماما  مالـسلا _  مهیلع  یـسوم  نب 

یضترملا رفعج  نب  یسوم  مردپ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مردپ  دومرف : نم  هب  یلع  نب  دمحم  مردپ  دومرف :
نم هب  مالـسلا  هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  مردپ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  مردپ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع 
لها ناناوج  ياقآ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مردپ  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داجسلا  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  دومرف :

نم هب  اـیبنا  رورـس  هللادـبع ص  نب  دـمحم  دومرف : نم  هب  ایـصوا  رورـس  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  مردـپ  دومرف : نم  هب  تشهب 
نم زج  ییادخ  ادخ ؛ منم  انامه  دومرف : نارورس  مامت  رورس  لجوزع  دنوادخ  دومرف : نم  هب  لیئربج  هکئالم  رورس  دومرف :

43 ص : 

ص 421 و 423. ج 2 ، همغلا ، فشک  - . 1

ص 421 و 423. ج 2 ، همغلا ، فشک  - . 2
هیآ 4. مور ، هکرابم  هروس  - . 3
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رد نم  باذع  زا  دـشاب ، نم  هانپ  رد  هک  سک  ره  هدـش و  لخاد  نم  هانپ  رد  دـنک ، رارقا  نم  یگناگی  هب  سک  ره  سپ  درادـن ؛ دوجو 
(1) «. دوب دهاوخ  ناما 

زا رت  کیدزن  مظعا  مسا  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » دومرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  دـیوگ : یم  مشاـهوبا  . 7
(2) «. نآ يدیفس  هب  تسا  مشچ  یهایس 

یم نخـس  ناشدوخ  نابز  هب  شنامالغ  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هک  مدینـش  اـهراب  تسا : هدرک  لـقن  مداـخ  ریـصن  هزمحوبا  . 8
يداه ماما  تافو  زا  لبق  ات  تسا و  هدش  دلوتم  هنیدم  رد  درم  نیا  متفگ : مدومن و  بجعت  رما  نیا  زا  .هبلاقص  یمور و  یکرت ، تفگ ؛

تبحـص فلتخم  ياه  نابز  اب  دـناوت  یم  هنوگچ  سپ  دوب ؛ هدـیدن  ار  وا  مه  یـسک  هدادـن و  ناشن  یـسک  هب  ار  شدوخ  مالـسلا  هیلع 
زا تبثم  تازایتما  همه  نداد  اب  هلـالج  ّلـج  دـنوادخ  : » دومرف درک و  نم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  دـیامن ؟!

هدناسانشزاب اه  ناسنا  ریاس  زا  ار  دوخ  تجح  تاقافتا ، اهریمو و  گرم  هب  ملع  یسانش ، بسن  ملع  فلتخم ، ياه  نابز  نتسناد  هلمج 
(3) «. دوبن یتوافت  اه  ناسنا  ریاس  ادخ و  تجح  نیب  دوبن ، نینچ  نیا  رگا  تسا و 

ُءاشَی َو ام  ُهَّللا  اوُحْمَی   " هیآ دروم  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  ینیمرا  حـلاص  نب  دـمحم  تسا : هدومن  لقن  مشاهوبا  زا  یلبرا  . 9
هیلع يرکسع  ماما  .دیسرپ   (4)" تسوا دزن  باتک  لصا  و  دنک ، یم  تابثا  ای  وحم  دـهاوخب  ار  هچنآ  ادـخ  باتِْکلا ؛ ُّمُأ  ُهَدـْنِع  ُِتْبُثی َو 
»؟! دنک یم  تابثا  هدوبن  ار  هچنآ  ره  دنک و  یم  وحم  هدوب  ار  هچنآ  ره  دنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ  : » دومرف شخساپ  رد  مالسلا 

هب دـنوادخ  دـشابن ، يزیچ  ات  هک  تفگ  یم  مکح  نب  ماشه  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  نیا  هک  متفگ  مدوخ  اب  دـیوگ : یم  مشاهوبا 
رابج يادخ  نآ  تسا  هبترم  دنلب  : » دندومرف دندرک و  یهاگن  نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  .دنک  یمن  ادیپ  ملع  نآ 

44 ص : 

ص 403. ج 2 ، همغلا ، فشک  - . 1
ص 420. ج2 ، نامه ، - . 2

ص 322؛ داشرالا ، یف  دیفملاو  ص 428 ؛ ج 4 ، بقانملا ، یف  بوشآ  رهش  نبا  هاورو  مقر 11 ؛ ص 426 ، ج 1 ، یفاکلا ، لوصأ  - . 3
ص 375. يرولا ، مالعا  یف  یسربطلاو 

هیآ 39. دعر ، هکرابم  هروس  - . 4

؟ میسانش یم  ردقچ  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 83زکرم  هحفص 51 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11954/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11954/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11954/AKS BARNAMEH/#content_note_45_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11954/AKS BARNAMEH/#content_note_45_4
http://www.ghaemiyeh.com


زا شیپ  دوب ، ّبر  وا  دـشاب ؛ یقولخم  هک  نیا  زا  لبق  دوب ، قلاخ  وا  .دراد  ملع  ناشندـمآ  دوجو  هب  زا  لـبق  ءایـشا  همه  هب  هک  مکاـح  و 
ّیلو امـش  هک  مهد  یم  تداهـش  متفگ : سپ  دریگب .» قلعت  يزیچ  هب  شتردـق  هک  نیا  زا  لبق  دوب ، رداـق  وا  دـشاب ؛ يدوجوم  هک  نیا 
یم لمع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملع  هویـش و  ساسا  رب  امـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  دیتسه و  لدع  هب  هدننک  مایق  وا و  تجح  ادخ ،

.دییامن

َکُّبَر َذَخَا  ْذِإ  َو  : " هیآ هرابرد  ینیمرا  حلاص  نب  دمحم  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تمدخ  هک  دهد  یم  همادا  مشاهوبا  . 10
زا تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روآدای  و  انْدِهَش ؛ یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسلَا  ْمِهِسُْفنَا  یلَع  ْمُهَدَهْـشَا  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم 

، هلب دـنتفگ : متـسین ؟ امـش  راـگدرورپ  اـیآ  هک  تخاـس  هاوگ  ناـشدوخ  رب  ار  ناـشیا  تفرگرب و  ار  ناـنآ  هّیرذ  مدآ ، نادـنزرف  تشپ 
.دومن لاؤس  میداد " یهاوگ 

دنهاوخ داـی  هب  يدوز  هب  هتبلا  دـنا و  هدرک  شومارف  ار  فقوم  نآ  مدرم  هچرگا  تساـجرباپ ؛ تفرعم  نآ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
مـشاهوبا دـهد .» یم  يزور  ار  وا  یـسک  هچ  هدـیرفآ و  ار  وا  یـسک  هچ  تسناد  یمن  سک  چـیه  دوبن ، نتفرگ  نامیپ  نآ  رگا  .دروآ 

ور نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .متفر  ورف  بجعت  هب  هتـشاد  ینازرا  شا  یلو  هب  ادـخ  هک  یگرزب  ياطع  رطاـخ  هب  دوخ  نورد  رد  دـیوگ :
ار ناـنآ  سک  ره  هک  یهورگ  دروـم  رد  تسا ! رت  گرزب  رت و  بیجع  هتـشاداو ، بجعت  هـب  ار  وـت  هـچنآ  زا  رما  : » دـندومرف هدوـمن و 

رگم درادن ، دوجو  ینمؤم  ینک !؟ یم  نامگ  هچ  هدومن  راکنا  ار  ادخ  دنک ، ناشراکنا  سک  ره  تسا و  هتخانـش  ار  يادـخ  دسانـشب ،
دراد .» نیقی  ناشتفرعم  هب  دنک و  یم  قیدصت  ار  نانآ  هک  نیا 

[ ِماجرف [ ؛ دَْعب ْنِم  ُْلبَق َو  ْنِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  : " هیآ دروم  رد  مالـسلا  هیلع  دمحموبا  زا  ینیمرا  حلاص  نب  دـمحم  دـنک : یم  لقن  مشاهوبا  . 11
نیا زا  دعب  دـنک و  رما  نآ  هب  هک  نیا  زا  لبق  راک  مامز  : » دومرف ترـضح  .دومن  لاؤس   (1)" تسادخ ِنآ  زا  هدنیآ  هتـشذگ و  رد  راک 
ُهَّللا َكَرابَت  ُْرمَْألا  ُْقلَْخلا َو  َُهل  الَأ  : " دومرف هک  تسا  دـنوادخ  مالک  نامه  نیا  هک  متفگ  مدوخ  اب  تسا .» ادـخ  تسد  هب  دومن ، رما  هک 

راگدرورپ تسا  ییادخ  هدنخرف  تسوا ، ِنآ  زا  رما  قلخ و  ملاع ]  ] هک شاب  هاگآ  نیَملاْعلا ؛ ُّبَر 
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(1) .نایناهج

هب دوب  قارع  هتـسجرب  فوسلیف  هک  يدنک  قاحـسا  هدومن  لقن  لیدبتلا  باتک  رد  یفوک  مساقلاوبا  دسیون : یم  بوشآ  رهـش  نبا  . 12
مدرم زا  هک  دـش  باتک  نیا  نیودـت  لوغـشم  هقالع  روش و  اب  نانچ  نآ  وا  .تشامگ  تمه  نآرق  تاضقانت  عوضوم  اب  یباتک  فیلأـت 

يرکـسع نسح  ماما  رـضحم  هب  شنادرگاش  زا  یکی  هکنیا  ات  .دیزرو  تردابم  راک  نیا  هب  شیوخ  هناخ  رد  ییاهنت  هب  هتفرگ و  هرانک 
فرصنم شراک  نیا  زا  ار  ناتداتسا  هک  دوش  یمن  ادیپ  دیشر  درم  کی  امش  نایم  رد  ایآ  : » دومرف وا  هب  ماما  .دش  بایفرش  مالسلا  هیلع 

ایآ : » دومرف ماما  مینک !؟ ضارتعا  وا  هب  رگید  ياهراک  ای  راک  نیا  رد  میناوت  یم  هنوگچ  میتسه ؛ وا  درگاش  اـم  درک : ضرع  دزاـس »!؟
دهاوـخ یم  هک  يراـک  ره  رد  ار  وا  ریگب و  سنا  وا  اـب  ورب  وا  دزن  : » دوـمرف ترـضح  .يرآ  تفگ : یناـسر »؟ یم  وا  هب  میوـگب  هچنآ 

.داد دهاوخ  هزاجا  وت  هب  وا  مسرپب ؟ امـش  زا  مناوت  یم  ایآ  مراد ؛ یلاؤس  وگب  هاگنآ  یتفرگ ، سنا  وا  اب  یتقو  .نک  يرای  دهدب ، ماجنا 
زا وا  روـظنم  هـک  یهد  یم  لاـمتحا  اـیآ  دـهدب ، حیـضوت  ار  شنخــس  دـیایب و  وـت  دزن  ادـخ )  ) نآرق هدـنروآدیدپ  رگا  وـگب : هاـگنآ 

، دنک هجوت  یبلطم  هب  رگا  هک  تسا  میهف  يدرم  وا  اریز  دراد ! ناکما  تفگ : دهاوخ  يا ؟ هتـشادنپ  وت  هک  دـشاب  نآ  زا  ریغ  شراتفگ ،
هک تسا  نامه  نآرق  تارابع  روظنم  دارم و  هک  يا  هدرک  ادیپ  نانیمطا  اجک  زا  وگب : داد ، تبثم  باوج  هک  یماگنه  .دنک  یم  كرد 

یناعم و ریغ  رد  ار  تارابع  ظافلا و  وت  دشاب و  هتشاد  يا  هدیـسر  نآ  هب  وت  هچنآ  زا  ریغ  يروظنم  نآرق  هدنیوگ  دیاش  ییوگ ؟ یم  وت 
»!؟ يرب یم  راک  هب  ملکتم  دارم 

ار دوخ  لاؤس  تفرگ و  سنا  وا  اب  مامت  ینابرهم  اب  دوب ، هتخومآ  وا  هب  ماما  هک  يروط  نامه  تفر و  يدنک  قاحـسا  دزن  صخـش  نآ 
؛ تفر ورف  رکف  هب  دـنک و  رارکت  ار  دوخ  لاؤس  تساوخ  وا  زا  يدـنک  قاحـسا  .دومن  راداو  ندیـشیدنا  رکفت و  هب  ار  وا  درک و  حرطم 
زا شـسرپ  نیا  دـیوگب  هک  داد  مسق  ار  شدرگاش  ینالوط  یلمأت  زا  سپ  دوب ؛ تقد  لـباق  هدوب و  نکمم  وا  رظن  هب  لاـمتحا  نیا  نوچ 

! دیامن روطخ  یشسرپ  نینچ  وت  لاثما  وت و  نهذ  هب  هک  منک  یمن  رواب  تفگ : داتسا  .مدیسرپ  دیـسر و  منهذ  هب  تفگ : وا  هدمآ ؟ اجک 
: تفگ دید ، ار  داتسا  رارصا  هک  درگاش  يا ؟ هتخومآ  اجک  زا  ار  لاؤس  نیا  هک  وگب  ار  شتسار 
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یمن نادـناخ  نآ  زا  زج  یلاؤس  نینچ  .یتفگ  ار  تقیقح  نآلا  يرآ ، تفگ : داتـسا  .داد  داـی  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  دـمحموبا 
.دنازوس (1) هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  ياه  هتشون  مامت  تساوخ و  یشتآ  هاگنآ  .دشاب  دناوت 
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بیغ زا  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  یهاگآ  متشه : تخانش 
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فرطرب يارب  ات  متساوخ  ترضح  زا  متشون و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هب  يا  همان  تسا : هدومن  لقن  نوّمش  نب  نسح  نب  دمحم  . 1
مالـسلا هیلع  ماما  .دوب  نتفر  تسد  زا  لاح  رد  مه  يرگید  مدوب و  هداد  تسد  زا  ار  منامـشچ  زا  یکی  .دیامن  اعد  مدرد  مشچ  ندـش 

رد مالـسلا  هیلع  ماما  .دـش  بوخ  ًالماک  میانیب  مشچ  نآ  هک  تشذـگن  يزیچ  دراد .» هگن  تیارب  ار  تمـشچ  دـنوادخ  : » تشون میارب 
متشادن غارس  ار  یـسک  ما  هداوناخ  رد  نوچ  دومن ؛ نیگمغ  ارم  نیا  و  دهدب » وکین  باوث  رجا و  وت  هب  دنوادخ  : » دوب هتـشون  همان  رخآ 
مالسلا هیلع  ماما  تیلست  هک  مدیمهف  عقوم  نآ  دنداد و  نم  هب  ار  ّبیط  مرسپ  گرم  ربخ  دعب  زور  دنچ  هکنیا  ات  .دشاب  هتفر  ایند  زا  هک 

«. دوب هچ  رطاخ  هب 

مداخ عیفش  هک  شکلم  هرابرد  ات  دمآ  ارماس  رد  ام  دزن  هب  ثیل  نب  فیس  مان  هب  رصم  لها  زا  يدرم  دیوگ : یم  لمسم  یبا  نبرمع  . 2
هب هک  میدرک  ییاـمنهار  ار  وا  .دـنک  یهاوـخداد  یـسابع  هفیلخ  يدـتهم  دزن  دـندوب ، هدرک  شنوریب  اـجنآ  زا  هـتفرگ و  وا  زا  روز  هـب 

یمرب وت  هب  تکلم  هک  شابن  نارگن  : » تشون وا  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  .دهاوخب  کمک  دسیونب و  همان  مالـسلا  هیلع  دمحموبا 
نیملاـعلا بر  دـنوادخ  گرزب  ناطلـس  زا  ار  وا  ورب و  هدوـمن  بحاـصت  ار  کـلم  هک  یلیکو  دزن  هب  هکلب  ورن ؛ هـفیلخ  دزن  هـب  .ددرگ 

!« ناسرتب

هک دیسر  متسد  هب  يا  همان  رصم  زا  وت  جورخ  ماگنه  تفگ : وا  هب  تشاد  رایتخا  رد  ار  کلم  هک  لیکو  نآ  .درک  تاقالم  ار  وا  فیس 
فیـس دـنادرگرب و  نادـهاش  یهاوگ  براوشلا و  یبا  نبا  یـضاق  مکح  اـب  ار  کـلم  سپ  .منادرگرب  وت  هب  ار  کـلم  مهاوخب و  ار  وت 

.دشن وا  زا  يربخ  رگید  دوب و  وا  تسد  رد  تشگرب و  وا  هب  کلم  .درکن  ادیپ  یسابع  هفیلخ  دزن  نتفر  هب  يزاین 

يرگید رسپ  .دوب  رامیب  هک  متشاد  يرسپ  مدمآ ، نوریب  رـصم  زا  یتقو  هک  درک  لقن  میارب  ثیل  نب  فیـس  نیمه  دیوگ : یم  يوار  . 3
هب رگید  يا  همان  مدوب  هک  ارماس  رد  .مدوب  هداد  رارق  مکالما  هداوناخ و  رب  مّیق  یـصو و  ار  وا  هک  دوب  یلوا  زا  رتگرزب  هک  متـشاد  مه 

رـسپ : » تشون مباوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنک  اعد  مرامیب  رـسپ  يارب  هک  مدرک  تساوخرد  متـشون و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 
یم نیب  زا  ترجا  هک  نکن  یبات  یب  امن و  رکـش  ار  ادـخ  .تفر  ایند  زا  دوب  تمّیق  یـصو و  هک  ترتگرزب  رـسپ  دـش و  بوخ  ترامیب 

همان باوج  هک  يزور  نامه  مگرزب  رسپ  هتفای و  دوبهب  شا  يرامیب  زا  مکچوک  رسپ  هک  دیسر  ربخ  نم  هب  سپ  دور .»
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(1) .تسا هتفر  ایند  زا  دیسر ، متسد  هب  مالسلا  هیلع  دمحموبا 

هاگن ناشطخ  هب  ات  دنسیونب  يزیچ  مدومن  تساوخرد  مدیسر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دمحا  . 4
یطخ اب  دشاب  هدش  هتشون  تشرد  ملق  اب  هک  یطخ  دمحا ! يا  : » دومرف سپ  .مسانشب  دمآ ، ناشیا  فرط  زا  يا  هتـشون  هاگره  هک  منک 

هک یلاح  رد  .دـندومن  نتـشون  هب  عورـش  هدرک و  بلط  بّکرم  سپـس  ینک »! کش  ادابم  دراد ؛ توافت  هدـش  هتـشاگن  زیر  ملق  اـب  هک 
.دنهدب هیده  نم  هب  دنـسیون  یم  نآ  اب  هک  ار  یملق  منک  یم  تساوخرد  ناشیا  زا  متفگ : مدوخ  اب  دندوب ، نتـشون  لوغـشم  ترـضح 

: دندومرف سپس  دندومن و  نم  اب  نتفگ  نخس  هب  عورش  دندرک ، یم  كاپ  لامتسد  اب  ار  ملق  هک  لاح  نامه  رد  دش ، مامت  هک  نتـشون 
.دنداد نم  هب  ار  نآ  و  ریگب »! ار  ملق  نیا  دمحا ! يا  »

هچ : » دوـمرف .دـشن  یلو  مسرپـب ، يزیچ  ناتردـپ  زا  متـساوخ  هک  نیا  مه  نآ  متحاراـن و  يزیچ  رطاـخ  هب  نم  مدرگ ! ناتیادـف  مـتفگ :
رب نینمؤم  باوخ  ناشتـشپ ، رب  اـیبنا  باوخ  هک  تسا  هدـش  تیاور  اـم  يارب  امـش  ناردـپ  زا  نم ! ياـقآ  مداد : خـساپ  دـمحا »؟ يزیچ 

ياقآ متفگ : سپ  تسا .» تسرد  : » دومرف تسا ! ناشتروص  رب  نیطایش  باوخ  ناشپچ و  يولهپ  رب  نیقفانم  باوخ  ناشتـسار ، يولهپ 
: دوـمرف سپـس  درک و  توکـس  يا  هظحل  ترـضح  .مناوـت  یمن  یلو  مباوـخب ، تسار  يوـلهپ  رب  هـک  مـنک  یم  شـالت  هراوـمه  نـم !

.مدرک نینچ  نم  و  هدب » رارق  تنهاریپ  ریز  رد  ار  تتـسد  : » دومرف سپـس  .مدـش  کیدزن  ناشیا  هب  مه  نم  و  دـمحا »! ایب  نم  کیدزن  »
زا دعب  .دندرک  حسم  هبترم  هس  ار  متسار  يولهپ  ناشپچ  تسد  اب  ار و  مپچ  يولهپ  ناشتـسار  تسد  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هاگ  نآ 

(2) .درب یمن  مباوخ  پچ  يولهپ  رب  ناونع  چیه  هب  رگید  مباوخب و  مپچ  يولهپ  رب  متسناوتن  رگید  نیا 

نامیـشپ همان  نتـشون  زا  دعب  .مدرک  تیاکـش  رقف  زا  متـشون و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  يا  همان  دیوگ : یم  نسح  نب  دمحم  . 5
هارمه هب  يزاین  یب  زا  ام ، رانک  رد  یتسد  گنت   » هک هدومرفن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رگم  متفگ : مدوخ  اب  مدش و 
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؟!» تسا رتهب  ام  نمشد  هارمه  هب  یگدنز  زا  ام ، رانک  رد  ندش  هتشک  و  ام ، نمشد 

دنادرگ یم  تسد  گنت  ار  نانآ  هلالج  ّلج  دنوادخ  دوش ، یم  دایز  ام  ناتسود  ناهانگ  یتقو  : » دنتـشون باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رانک رد  يزاین  یب  زا  ام  رانک  رد  یتسد  گنت  ، " يدومن اوجن  تدوخ  اب  هنوگ  نامه  .دریگ  یم  هدـیدان  مه  ار  ناـهانگ  زا  يرایـسب  و 

ام میتسه ؛ رون  دـنک ، رون  بلط  ام  زا  هک  سکره  يارب  ام  میتسه ؛ دروایب  هانپ  ام  هب  هک  یـسکره  هاگهانپ  اـم  تسا ." رتهب  اـم  نمـشد 
ام هارمه  هب  تشهب  يالعا  هجرد  رد  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  ام  هک  سکره  میتسه ؛ دـیوج  کمـست  ام  هب  هک  سکره  هدـنراد  هگن 

(1) «. تفر دهاوخ  منهج  تمس  هب  دریگب ، هرانک  ام  زا  هک  سکره  دوب و  دهاوخ 

لاؤس نآ  رد  متـشون و  مالـسلا  هیلع  دمحموبا  هب  يا  همان  .دوب  نادنز  رد  حلاص  مردارب  تسا : هدومن  لقن  ّ_ه  بر دـبع  نب  هیوهاش  . 6
دهاوخ دازآ  نادنز  زا  تردارب  دسرب ، وت  هب  نم  همان  هک  يزور  : » دنتشون نمـض  رد  دنداد و  ار  مخـساپ  زین  ترـضح  .مدیـسرپ  ییاه 
مالسلا هیلع  ماما  همان  ندناوخ  لوغـشم  .مدوب  هدرک  شومارف  یلو  مسرپب  مه  مردارب  دروم  رد  متـساوخ  یم  همان  نتـشون  ماگنه  دش .»
شیارب ار  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  مدرک و  تاقالم  ار  مردارب  سپ  .دنداد  نم  هب  ار  مردارب  يدازآ  تراشب  دـندمآ و  یهورگ  هک  مدوب 

(2) .مدناوخ

نآ رب  ار  نیرح  نب  یلع  دنتخادنا و  نادنز  هب  رفعج  شردارب  هارمه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  یـسابع  هفیلخ  دمتعم  هک  هدش  تیاور  . 7
ماما هک  داد  یم  ربخ  وا  هب  نیرح  نب  یلع  دـش و  یم  ایوج  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رابخا  نیرح  نب  یلع  زا  مادـم  دـمتعم  .درک  رومأم  اه 
نیرح نب  یلع  زا  دمتعم  لومعم  قبط  اهزور  زا  يزور  .دننک  یم  يرپس  يراد  هدنز  بش  هب  ار  اه  بش  هزور و  ار  اهزور  مالسلا  هیلع 

هب نآلا  نیمه  تفگ : یلع  هب  یـسابع  دـمتعم  .درک  حیرـشت  وا  يارب  ار  عاضوا  نامه  مه  یلع  دـش و  ایوج  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رابخا 
! درگرب تلزنم  هب  یتمالس  تیفاع و  اب  ییوگ  یم  یناسر و  یم  وا  هب  ارم  مالس  يور ، یم  وا  غارس 

.مدید ار  هدش  نیز  یغالا  مدیسر ، هک  نادنز  رد  هب  دیوگ : یم  نیرح  نب  یلع 
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نوریب مداد ، وا  هب  هک  ار  دمتعم  همان  .تساوخرب  دید  هک  ارم  .تسا  هدیشوپ  ار  ششفک  سابل و  مدید  مدش ، مالسلا  هیلع  ماما  رب  دراو 
: دومرف دـینک ؟ یمن  تکرح  هچ  يارب  نم  ياقآ  متفگ : نم  .درک  یثکم  دـش ، اجباج  غالا  يور  هک  بوخ  .دـش  راوس  غالا  رب  دـمآ و 
اب ام  هک  وگب  درگرب و  دمتعم  دزن  دومرف : ناشیا  .تسا  هداد  ار  امـش  يدازآ  روتـسد  اهنت  دـمتعم  متفگ : دـیایب »! مه  رفعج  ات  مرظتنم  »

نیرح نب  یلع  دوش »! یم  وت  يارب  ییوگدـب  هیام  مدرگرب ، رفعج  نودـب  ییاـهنت و  هب  نم  رگا  میا و  هدـش  جراـخ  هناـخ  کـی  زا  مه 
.دنتشگزاب هناخ  هب  مه  اب  درک و  دازآ  مه  ار  رفعج  سپ  .مدومن  دازآ  مه  ار  رفعج  وت  رطاخ  هب  تفگ : تشگزاب و  تفر و 

بشما : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .مدوب  قثاو  نب  يدتهم  نادنز  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هارمه  هب  دیوگ : یم  يرفعج  مشاهوبا  . 8
تفـالخ هب  ار  دـمتعم  دنتـشک و  ار  يدـتهم  دـندرک ، شروـش  اـه  كرت  دـش  هک  حبـص  دـنک .» یم  هاـتوک  ار  يدـتهم  رمع  دـنوادخ 

(1) .دندناسر

نآ اب  مریگب و  ناشیا  زا  يزیچ  ات  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تمدخ  يزور  تسا : هدرک  لقن  يرگید  ياج  رد  مشاهوبا  . 9
هداـمآ مدرک و  هک  یظفاحادـخ  .مدوـب  هدـمآ  هچ  يارب  هک  مدرک  شوـمارف  متـسشن و  .میوـجب  كربـت  نآ  هب  هـک  مزاـسب  يرتـشگنا 
ترجا نیگن و  میداد ؛ رتشگنا  وت  هب  ام  یتساوخ و  هرقن  يرادـقم  : » دـندومرف دـنداد و  نم  هب  يرتشگنا  کی  ناشیا  مدـش ، نتـساخرب 

هک یتسه  یماما  ادـخ و  یلو  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم ! ياقآ  متفگ : مشاهوبا »! يا  دـشاب  تکرابم  يدرک ! دوس  مه  ار  شتخاـس 
(2) !« مشاهوبا يا  دزرمایب  ار  وت  دنوادخ  : » دومرف ترضح  سپ  .متسرپ  یم  وت  زا  تعاطا  اب  ار  ادخ  نم 

ماـما ناـهگان  هدـب ! رارق  تدوـخ  هورگ  بزح و  رد  ارم  ایادـخ  هک  مدرک  اـعد  مدوـخ  لد  رد  هک  هدرک  لـقن  نینچمه  مشاـهوبا  . 10
، یـشاب هتـشاد  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  نیا  طرـش  هب  یتسه ؛ ادـخ  هورگ  بزح و  رد  وت  : » دومرف دومن و  ور  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

ناشتعاطا یسانشب و  ار  شئایلوا  ینک و  قیدصت  ار  شلوسر 
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(1) !« وت هب  داب  تراشب  سپ  یشاب ، نینچ  رگا  .ینک 

یمن هدیزرمآ  هک  یناهانگ  هلمج  زا  : » هک مدینـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  دـیوگ : یم  يرگید  ياج  رد  يرفعج  مشاهوبا  . 11
مزال تسا و  قیقد  یلیخ  راک  سپ  متفگ : مدوخ  اب  نم  دـشاب »! نیمه  نم  هاـنگ  اـهنت  شاـک  يا  دـیوگب : صخـش  هک  تسا  نیا  دوش ،
يا یتفگ  تسار  : » دندومرف دـندرک و  نم  هب  ور  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  .دـشاب  شـسفن  بقارم  يزیچ  ره  دروم  رد  ناسنا  هک  تسا 

کیرات و بش  رد  فاص  گنـس  رب  هچروم  نتفر  هار  زا  مدرم  نیب  رد  كرـش  هکارچ  شاب ؛ دنبیاپ  تا  ینورد  يادـن  نآ  هب  مشاهوبا !
(3)« .تسا رت  یفخم  هایس   (2) سالپ يور  رب  زیر  هچروم  تکرح  زا 

هب دراد  يرد  تشهب  : » دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  هک  تسا  هدش  لقن  يرفعج  مشاهوبا  زا  دنـس  نیمه  اب  . 12
هب هک  یتامحز  رطاخ  هب  مدرک و  رکـش  ار  ادخ  دـنوش .» یم  دراو  رد  نآ  زا  دنـشاب  فورعم  لها  هک  یناسک  طقف  هک  فورعم "  " مان

بوخ هلب ؛ : » دندومرف دندرک و  نم  هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  ماما  هظحل  نامه  .مدش  لاحـشوخ  مدش ، یم  لمحتم  مدرم  ياهزاین  رطاخ 
دهد رارق  نانآ  زا  ار  وت  دنوادخ  .دنتسه  ترخآ  رد  فورعم  لها  نامه  ایند  رد  فورعم  لها  انامه  يراد و  یتیعقوم  هچ  هک  یتسناد 

(4) !« دیامن تتمحر  و 

دندرک تساوخرد  دنتشون و  ناشیا  هب  يا  همان  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  نادنمتدارا  زا  یخرب  دیوگ : یم  نینچمه  مشاهوبا  . 13
نیرتانیب يا  نایاونـش ، نیرتاونـش  يا  : » دـنناوخب ار  اعد  نیا  هک  تشون  ناشیارب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـیامن  میلعت  ناـشیا  هب  ییاـعد  هک 

دمحم و رب  ناگدننک ، مکح  نیرترب  يا  نانابرهم و  نیرت  نابرهم  يا  نارگ ، هبساحم  نیرت  عیرس  يا  ناگدننکرظن ، تزع  يا  نایانیب ،
یناسک زا  ارم  راذگب و  تنم  نم  رب  تتمحر  هب  ازفیب ؛ نم  رمع  رب  نادرگ ؛ دایز  ار  نم  قزر  تسرف و  دورد  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ 

مشاهوبا امنم »! نم  نیزگیاج  رما  نیا  رد  ار  يرگید  ینک و  یم  يرای  نانآ  اب  ار  تنید  هک  هدب  رارق 
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مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  ناهگان  هدب ! رارق  تدوخ  هورگ  بزح و  رد  ارم  ایادخ  هک  مدرک  اعد  مدوخ  نورد  رد  هتسهآ ، دیوگ : یم 
ینک و قیدصت  ار  شلوسر  یشاب ، هتشاد  نامیا  ادخ  هب  هک  نیا  طرش  هب  یتسه ؛ ادخ  هورگ  بزح و  رد  وت  : » دومرف دومن و  ور  نم  هب 

(1) !« وت هب  داب  تراشب  یشاب  نینچ  رگا  .ینک  ناشتعاطا  یسانشب و  ار  شئایلوا 

تاماقم هب  ندیـسر  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نامز  رد  ارماس  ياه  يولع  زا  یکی  دیوگ : یم  دـشار  بتاک  مساقلاوبا  . 14
زا دیسرپ : وا  زا  درک و  تاقالم  وا  اب  یصخش  ناولح  مان  هب  ییاج  رد  دوش .) نکاس  هوک  رد  ات   ) درک تکرح  هوک  تمس  هب  يونعم ) )

، يرآ تفگ : یسانش ؟ یم  ارماس  رد  ار  هناخ  ناکم و  نالف  ایآ  دیسرپ : وا  زا  درم  نآ  .ارماس  زا  داد : خساپ  يولع  درم  ییآ ؟ یم  اجک 
وت يزیچ  هچ  درک : لاؤس  درم  نآ  هن ! داد : خساپ  يولع  نآ  يراد ؟ ربخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  ایآ  درک : لاؤس  هرابود  .مدـلب 

.هژیو تاجرد  تاماقم و  هب  ندیسر  داد : خساپ  يولع  درم  تسا ؟ هدناشک  هوک  هب  ار 

درم .ناسرب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هب  ارم  ایب و  ارماس  هب  نم  اب  درگرب و  تریـسم  زا  مهد ، یم  وت  هب  راـنید  هاـجنپ  تفگ  درم  نآ 
.دنتساوخ دورو  هزاجا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  .تشگرب  ارماس  هب  درم  نآ  هارمه  هب  تفرگ و  ار  رانید  هاجنپ  درک ، لوبق  يولع 

هبیرغ درم  هب  شمـشچ  ات  دوب ، هتـسشن  طایح  طسو  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـندش  دراو  ود  نآ  داد و  هزاجا  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
يزیچ هداد و  رارق  شیوخ  یـصو  ار  وت  تردـپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  .يرآ  تفگ : یتسه »؟ ینالف  رـسپ  ینالف  وت  : » دومرف داتفا 

ار اه  نآ  يا ؛ هدروآ  دوخ  اب  رانید  رازه  راهچ  مه  نآلا  ینک ! تخادرپ  ار  نآ  ات  يا  هدـمآ  اج  نیا  هب  وت  هدرک و  تیـصو  ام  يارب  مه 
.داد لیوحت  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  لام  درک و  تعاطا  درم  هدب »!

هنایم رد  يدش ؛ هناور  هوک  تمس  هب  تاماقم  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  وت  : » دومرف هدرک و  يولع  درم  نآ  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
وا هب  رانید ) هاجنپ  اج  ناـمه   ) و میهد » یم  راـنید  هاـجنپ  وت  هب  مه  اـم  .یتشگرب  وا  هارمه  هب  وت  داد و  وت  هب  راـنید  هاـجنپ  درم  نیا  هار 

(2) .دنداد
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هدنیآ ياهدادخر  هب  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  ملع  مهن : تخانش 
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گرم زا  لبق  زور  تسیب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دیوگ : یم  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  . 1
، دتفیب تسا  رارق  هک  یقافتا  ات  این  نوریب  تا  هناخ  زا  : » دندومرف دنتشون و  يریبز  رفعج  نب  قاحسا  مساقلاوبا  هب  يا  همان  یـسابع  ّزَتعُم 
؟ دیهد یم  ینامرف  هچ  نآلا  داتفا ؛ قافتا  نآ  هک  تشون  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  قاحـسا  دش ، هتـشک  هحیرب  یتقو  ددنویپب .» عوقو  هب 

(1) .دش هتشک  یسابع  زتعم  دعب  زور  دنچ  هک  نیا  ات  مدوب » هتفگ  هک  تسین  نآ  قافتا ، نیا  : » دنتشون خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح 

تشون و همان  رگید  يدرم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هللادبع ، دوواد  نب  دمحم  رـسپ  ندش  هتـشک  زا  لبق  زور  هد  دیوگ : یم  يوار  نیمه  . 2
(2) .دش هتشک  وا  هک  دوب  همان  لاسرا  زا  سپ  مهد  زور  .داد  ربخ  وا  ندش  هتشک  زا 

مالسلا هیلع  يرکـسع  ماما  هب  يا  همان  رد  درک ، یلاوم  نتـشک  هب  عورـش  یـسابع  يدتهم  هک  یماگنه  دیوگ : یم  دمحم  نب  دمحا  . 3
ار نانآ  مسق  ادخ  هب  دیوگ : یم  هدرک و  دیدهت  ار  امش  وا  هک  ما  هدینش  .تسا  هدومن  نارگید  لوغشم  ار  وا  هک  رکش  ار  ادخ  متـشون :
وا رامـشب ؛ زور  جـنپ  ات  زورما  زا  تسا ؛ نیا  زا  رت  هاتوک  وا  رمع  : » تشون شدوخ  طخ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  .مراد  یمرب  نیمز  يور  زا 

(3) .داتفا قافتا  دوب ، هدومرف  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يزیچ  نامه  ًاقیقد  دش »! دهاوخ  هتشک  تلذ  يراوخ و  اب  مشش  زور  رد 

رفعج نب  ریبز  یغاط _  نیا  نم  : » دنتشون مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک : تسا  هدرک  لقن  هللادبع  زا  دوخ  دنـس  اب  میظعلادبع  هاش  . 4
(4) .دش باجتسم  ماما  نیرفن  هک  دوب  موس  زور  درک .» دهاوخ  كاله  زور  هس  زا  دعب  ار  وا  ادخ  ما و  هدرک  نیرفن  ار  _ 

دربب هفوک  تمس  هب  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  داد  روتسد  بجاح  دیعـس  هب  یـسابع  ّزتعم  هک  هدومن  تیاور  لبلب  نب  دمحم  . 5
ار شندرگ  هار  رد  و 
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ّزتعم دعب  زور  هس  دتفا »! یمن  قافتا  دـیا  هدینـش  هچنآ  : » دوب هتـشون  نآ  رد  هک  دیـسر  ام  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يا  همان  .دـنزب 
(1) .دیسر لتق  هب  دش و  لزع  تفالخ  زا  یسابع 

، دربب هفوک  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  داد  ناـمرف  دیعـس  هب  یـسابع  زتعم  یتقو  هک  تسا  هدرک  لـقن  هللادـبع  نب  دـمحم  زا  یلبرا  . 6
مالسلا هیلع  ماما  .تسا  هدومن  نارگن  ار  ام  هک  هدیـسر  ام  هب  يربخ  مدرگ ! ناتیادف  هک : تشون  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يا  همان  مثیهلاوبا 

(2) .دش هتشک  زتعم  هک  دوب  موس  زور  و  دوش »! یم  لح  لکشم  زور  هس  زا  دعب  : » دنتشون خساپ  رد 
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.نامه - . 1
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  ترجه و  مهد : تخانش 
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هک یلاح  رد  ناشردپ _  هارمه  هب  شش  یس و  تسیود و  لاس  رد  لکوتم  روتسد  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دیوگ : یم  يدوعسم 
(1) .دندش راضحا  قارع  هب  تشاد _  نس  هام  دنچ  لاس و  راهچ 

تسیود لاس  رد  ناشیا  ردپ  .دندومن  یگدنز  ارماس  رد  رمع  رخآ  ات  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ناشردپ  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  ترـضح 
هب ار  تماما  یگلاس ، ود  تسیب و  نس  رد  ردپ ، تداهش  زا  سپ  .تفگ  کیبل  ار  قح  توعد  یـسابع  ّزتعم  نامز  رد  راهچ ، هاجنپ و  و 

.دندومن یگدنز  ناشردپ  زا  دعب  لاس  شش  هتفرگ و  تسد 

وا هدومن و  شلزع  تفالخ  زا  هدرک ، شروش  وا  هیلع  اه  كرت  هک  نیا  ات  دـندوب ؛ یـسابع  زتعم  اب  نامزمه  نآ ، زا  رتمک  ای  لاس  کـی 
هب هدرک و  شروش  مه  وا  هیلع  اه  كرت  هک  یـسابع _  يدـتهم  نامز  رد  مه  لاس  شـش  نآ  زا  هام  هدزاـی  اـی  لاـس  کـی  .دنتـشک  ار 
هک دوب  یـسک  نامه  یـسابع  دمتعم  .دندومن  یگدنز  یـسابع  دمتعم  نامز  رد  مه  هام  دـنچ  لاس و  راهچ  هدوب و  دـندناسر _  شلتق 
زا .دـناسر  تداهـش  هب  درک و  مومـسم  یگلاـس _  هن  تسیب و  رد  یخرب  هتفگ  هب  و  یگلاـس _  تشه  تـسیب و  نـس  رد  ار  ترـضح 

هناگ هس  يافلخ  تسد  هب  اهراب  دندوب ، هدنز  ناشردپ  تداهـش  زا  دـعب  هک  رمع  زا  لاس  شـش  نیا  رد  هک  دـیآ  یمرب  تایاور  یخرب 
.دنتفرگ یم  تخس  رایسب  ناشیا  رب  ناشیاه  نادنز  رد  نانآ  دنداتفا و  نادنز  هب  ارماس  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  رصاعم 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  تداهش 

نآ رد  .مدناسر  یم  فلتخم  ياهرهـش  هب  ار  شیاه  همان  مدوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  رازگتمدخ  نم  دیوگ : یم  نایدالاوبا  . 1
زا زور  هدزناپ  وت  ربب ! نئادم  هب  ار  اه  نیا  : » دندومرف دنتشون و  ییاه  همان  .مدیـسر  ناشتمدخ  دنتفر ، ایند  زا  نآ  هطـساو  هب  هک  يرامیب 

یهاوخ هناخ  لاسغ  رد  ارم  يونـش و  یم  نم  هناخ  زا  نویـش  يادـص  يدـش ، ارماس  دراو  هک  مهدزناپ  زور  دوب و  یهاوخ  رود  ارماـس 
نم زا  دعب  ماما  وا  دهاوخب ، وت  زا  ار  میاه  همان  خـساپ  هک  سک  آ ن  : » دومرف تسیک ؟ ماما  قافتا  نیا  زا  سپ  نم ! ياقآ  متفگ : دـید .»

: متفگ تسا .» نم  زا  سپ  ماما  وا  مه  دراذـگب ، زاـمن  نم  رب  هک  سک  نآ  : » دومرف .دـینک  هفاـضا  مه  يرگید  تمـالع  متفگ : تسا .»
«. تسا نم  زا  دعب  ماما  وا  دهد ، ربخ  وت  هب  هسیک  نورد  زا  هک  سک  نآ  : » دومرف .دییامرفب  زین  يرگید  تمالع 
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.میامن لاؤس  تسا  هسیک  رد  هچنآ  زا  هک  دادن  هزاجا  ترضح  تبیه 

ماما هناخ  زا  نویش  يادص  هک  مدش  ارماس  دراو  مهدزناپ  زور  متفرگ و  ار  اه  همان  خساپ  .متفر  نئادم  تمـس  هب  هتـشادرب و  ار  اه  همان 
، یلع نب  رفعج  مدید  هک  دوب  انثا  نیمه  رد  .مدید  هناخ  لاسغ  گنس  يور  رب  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  دیسر و  مشوگ  هب  مالسلا  هیلع 
اب .دنتفگ  یم  کیربت  ار  شتماما  تیلست و  ار  شردارب  تداهـش  هدز ، هقلح  وا  درگ  رب  نایعیـش  .تسا  هداتـسیا  رد  مد  ترـضح  ردارب 

قـسوج خاک  رد  دیـشون ، یم  بارـش  متخانـش ؛ یم  ار  وا  نم  هک  ارچ  تسا ! هدش  لطاب  تماما  سپ  دشاب  ماما  نیا  رگا  متفگ : مدوخ 
.درکن لاؤس  يزیچ  زا  یلو  متفگ ، کیربت  تیلست و  وا  هب  متفر ، شیپ  .دوب  مه  رات  هس  یقیسوم و  لها  درک و  یم  يزابرامق 

زامن وا  رب  زیخرب و  تسا ؛ هدـش  نفک  تردارب  نم ! ياـقآ  تفگ : دـمآ و  مالـسلا _  هیلع  نسح  ماـما  مداـخ  دـیقع _  دـعب ، یتاـظحل 
هب هک  هملس  هب  فورعم  یلع _  نب  نسح  و  دیعس _  نب  نامثع  ناّمس _  نانآ ، شیپاشیپ  هک  نایعیـش  هارمه  هب  یلع  نب  رفعج  رازگب !

هیلع یلع  نب  نسح  هدـش  نفک  هزانج  اب  میدـش ، هک  هناـخ  دراو  .دـندش  هناـخ  دراو  زاـمن  يارب  دـندوب ، دـش _  هتـشک  مصتعم  تسد 
، دـیوگب ریبکت  تساوخ  هک  نیمه  اما  .دراذـگب  زامن  شردارب  رب  ات  دـمآ  شیپ  یلع  نب  رفعج  .میدـش  هجاوم  توبات  يور  رب  مالـسلا 

بقع ومع  يا  دومرف : تفرگ و  ار  یلع  نب  رفعج  يابع  دـش و  دراو  زاب  ییاه  نادـند  دـعجم و  ییوم  نوگ ، مدـنگ  تروص  اب  یلفط 
دمآ و شیپ  كدوک  نآ  .تفر  بقع  درز  هدیرپ و  گنر  یتروص  اب  رفعج  .مرتراوازس  مردپ  رب  ندناوخ  زامن  يارب  نم  هک  ارچ  ورب !

.دندرپس كاخ  هب  ناشردپ  ربق  رانک  رد  ار  ترضح  سپس  درازگ و  زامن  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رب 

اب مدرک و  میدـقت  ار  اـه  آ ن  هدـب ! نم  هب  ار  تسا  وت  دزن  هک  ییاـه  هماـن  باوج  يرـصب ! يا  دومرف : نم  هب  كدوک  نآ  نآ ، زا  سپ 
زجاح .متفر  دوب  هلان  لاح  رد  هک  رفعج  تمـس  هب  نآ  زا  دـعب  .تسا  هدـنام  یقاب  نایمه  زا  عالطا  طقف  تمالع ؛ ود  نیا  متفگ : مدوخ 
مـسق ادـخ  هب  تفگ : میروایب ؟ لیلد  وت _  تماما  عفن  هب  وا _  هیلع  اـم  اـت  دوب  یـسک  هچ  كدوک  نآ  نم ! ياـقآ  تفگ : وا  هب  ءاـشَو 

.شمسانش یمن  مدوب و  هدیدن  ار  وا  زگره 

مالـسلا هیلع  ترـضح  هک  دندیمهف  دنتفرگ و  غارـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  دـندش و  دراو  مق  زا  رفن  دـنچ  هک  میدوب  هتـسشن 
، هدومن مالس  وا  رب  نانآ  .دندرک  هراشا  رفعج  هب  مدرم  مییوگب ؟ تیلست  دیاب  یسک  هچ  هب  دنتفگ : .دنا  هدش  دیهش 
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زا رفعج  تساهنآ ؟ هارمه  لوپ  ردـقچ  تسیک و  زا  اه  همان  وگب  تسام ؛ هارمه  ییاه  همان  دـنتفگ : هدرک و  ضرع  کـیربت  تیلـست و 
؟ دیهاوخ یم  بیغ  ملع  ام  زا  تفگ : دناکت ، یم  ار  شیاه  سابل  هک  یلاح  رد  دیرپ و  اج 

رد .تسا  ینالف  ینالف و  ینالف و  زا  دـیراد  هارمه  هب  هک  ییاـه  هماـن  تفگ : دـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  یمداـخ  دـیوگ : یم  ناـیدالاوبا 
: دنتفگ دندرپس و  وا  هب  ار  اه  لوپ  اه و  همان  نانآ  .دراد  الط  شکور  طقف  تسین و  الط  نآ  يات  هد  هک  تسا  رانید  رازه  مه  ناتنایمه 

.تسا ماما  هداتسرف  اه  نیا  نتفرگ  يارب  ار  وت  هک  یسک 

ریگتسد ار  ترضح _  زینک  لقیص _  داتسرف و  ار  دوخ  دارفا  دمتعم  .داد  شرازگ  ار  ارجام  تفر و  یسابع  دمتعم  دزن  یلع  نب  رفعج 
هلیـسو نیا  هب  اـت  تسا  هلماـح  هک  دـش  یعدـم  درک و  راـکنا  ار  كدوک  دوجو  لقیـص  .دـندومن  هبلاـطم  وا  زا  ار  كدوـک  دـندرک و 

یناهگان گرم  هک  تشذگن  يزیچ  اما  .دندرپس  یـضاق  براوش  یبا  نبا  تسد  هب  ار  لقیـص  .دزاس  یفخم  نانآ  مشچ  زا  ار  كدوک 
لقیـص زا  هک  دـش  ثعاب  تاقافتا  نیمه  .دومن  ریگ  لفاغ  ار  نانآ  هرـصب  رد  جـنزلا  بحاـص  شروش  ناـقاخ و  نب  ییحی  نب  هللادـیبع 

.نیملاعلا بر  دمحلا هللا  و  دومن ! رارف  ناشتسد  زا  وا  دنوش و  لفاغ 

دروم رد  امش  داقتعا  دمحا ! يا  : » دومرف نم  هب  ناشیا  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  هلقـصم  نب  دمحا  . 2
ام هب  همان  هلیـسو  هب  ام  يالوم  دـلوت  ربخ  هک  یماگنه  مدرک : ضرع  تسا »؟ هنوگچ  دـنراد  دـیدرت  کش و  نآ  دروم  رد  مدرم  هچنآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .دندش  قح  هب  دقتعم  هک  نیا  رگم  دنامن ، یقاب  دشاب ، هدش  هدیمهف  هک  یناوجون  هن  نز و  هن  درم و  هن  دیسر ،
»؟ دنام یمن  یلاخ  ادخ  تجح  زا  نیمز  هک  دیتسادن  ایآ  »

سپـس .دومن  شربخ  اب  تصـش  لاس  تاقافتا  زا  داد و  نامرف  جـح  هب  هن  هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  ار  شردام  مالـسلا  هیلع  ماـما  . 3
هکم هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ردام  .درپس  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  هب  ار  حالـس  و  تماـما _  ياـه  ثاریم  اـه _  اریم ث  مظعا و  مسا 

رد ارماس  رد  دومن و  تلحر  ایند  زا  یگلاس  هن  تسیب و  نس  رد  تصش ، تسیود و  لاس  رخالا  عیبر  رد  مالسلا  هیلع  دمحموبا  تفر و 
ماما شردپ  رانک 
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(1) .دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  يداه 

هب اهزور  زا  يزور  مالسلا  هیلع  دمحموبا  تفگ : ناشیا  هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ردام  زا  نارفعز  یبا  نب  دمحم  . 4
رد هب  ناج  هثداح  نآ  زا  رگا  .مورب  ایند  زا  نآ  هطـساو  هب  دـیاش  هک  دـیآ  یم  شیپ  نم  يارب  يرامیب  بت و  تصـش  لاس  : » تفگ نم 
هب ناشیا  .مدومن  عزف  عزج و  راهظا  ماتفا و  هیرگ  هب  نم  داد : همادا  مالـسلا  هیلع  ماما  ردام  درک .» مهاوخ  یگدـنز  داتفه  لاس  ات  مدرب 

«. تسین هدومن  ردقم  ادخ  هچنآ  عوقو  زا  يا  هراچ  نکن ! یبات  یب  : » دومرف نم 

رهش زا  هتسویپ  .تساخ  یمرب  تسشن و  یم  .تفرگ  ارف  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ردام  دوجو  بارطـضا  دش ، رفـص  هام  نوچ  دیوگ : يوار 
(2)« ...دنداد وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  ربخ  هک  نیا  ات  درک  یم  يریگیپ  ار  اهربخ  تفر و  یم  هوک  تمس  هب 

دیهش نآ  هطساو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  هک  يرامیب  نآ  رد  : » دیوگ یم  زین  یتخبون  یلع  نب  لیعامـسا  لهـسوبا  . 5
دوب و مالسلا  هیلع  يداه  ماما  مداخ  مه  ًالبق  هک  هبون  یلاها  زا  هایس  یمالغ  دیقع _  ناشمداخ  هب  ترضح  .مدیـسر  ناشتمدخ  دندش ،

دیقع .ناشوجب  میارب  یکطـصم  هارمه  هب  بآ  يرادـقم  دـیقع ! دـندومرف : دوب _  هدرک  گرزب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یـسک 
رد ار  فرظ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  .دروآ  ار  یکطصم  بآ  مالسلا _  هیلع  يدهم  ترضح  ردام  لقیـص _  دناشوج و  ار  بآ 

مالـسلا هیلع  ماما  يایانث  ياه  نادند  هب  فرظ  هک  نیا  ات  .دومن  ندـیزرل  هب  عورـش  شیاه  تسد  دـشونب ، ات  تساوخ  تفرگ و  تسد 
.دش اهر  ناشتسد  زا  دروخ و 

یم همادا  لهسوبا  روایب ! نم  دزن  هب  ار  وا  دید ؛ یهاوخ  هدجس  لاح  رد  ار  یلفط  وش ! هناخ  لخاد  دندومرف : دیقع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هبابس تشگنا  هدجس ، لاح  رد  هک  مدید  ار  یکدوک  ناهگان  .متخادرپ  كدوک  يوجتـسج  هب  مدش و  هناخ  لخاد  تفگ : دیقع  دهد :

نامرف نم  ياقآ  هک  متفگ  یم  وا  هب  متشاد  .دومن  هاتوک  ار  شزامن  وا  مدرک و  مالـس  وا  رب  .تسا  هدرک  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شا 
.درب مالسلا  هیلع  نسح  شردپ  دزن  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ ، لقیص  شردام  هک  يورب ، وا  دزن  هب  هک  هداد 
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رد دوب _  يا  هلـصاف  شیاـه  نادـند  نیب  دـعجم و  ياـهوم  دوـب ، ّرد  دـننام  هب  شگنر  هک  كدوـک _  دـیوگ : یم  همادا  رد  لهـسوبا 
بآ نم  هب  دوخ ! نادناخ  ياقآ  يا  : » دومرف درک و  هیرگ  دید ، ار  وا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه  .تفر  هار  یمک  وا  هاگـشیپ 

درک و تکرح  ردـپ  ياـهبل  .تفرگ  ار  یکطـصم  اـب  هدیـشوج  بآ  فرظ  كدوک  مور »! یم  دوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  هک  ناـشونب 
دوخ نماد  رد  ار  یلامتـسد  كدوک  دـینک »! هدامآ  زامن  يارب  ارم  : » دومرف دیـشون  ار  نآ  هک  یماـگنه  .دـناشون  وا  هب  ار  بآ  كدوک 

.دیشک حسم  ار  ردپ  ياهاپ  رس و  دوخ ، تسد  اب  داد و  وضو  ار  وا  هلحرم  هب  هلحرم  دومن و  نهپ 

نم دنزرف  نیمز ، يور  رب  ادخ  تجح  يدهم ، نامزلا ، بحاص  وت  هک  مرسپ  يا  وت  رب  داب  تراشب  : » دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  دمحموبا 
نب یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم  وت  متـسه و  وت  ردپ  نم  .یتسه  نم  ّیـصو  و 
داد تراشب  وت  هب  ادخ ص  لوسر  .یتسه  نیرهاط  همئا  متاخ  وت  تسوت و  ردپ  هللا ص  لوسر  .یتسه  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا 
رب راوگرزب  هدوتـس و  يادخ  دورد  .تسب  نامیپ  نم  اب  شنیرهاط  ناردپ  زا  مردپ  هنوگ  نیا  .دیزگرب  ار  تا  هینک  داهن و  مسا  ار  وت  و 

(1) .تشذگرد تقو  نامه  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  و  داب »! تیب  لها 

رد تصـش  تسیود و  لاس  لوالا  عیبر  متـشه  هعمج  زور  يرکـسعلا ،  (2) صلاخلا نسحلا  دمحموبا  دـنک : یم  لقن  زین  یناخیـش  . 6
(3) .دندش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ناشردپ  رانک  رد  دندرک و  تافو  ارماس 

مـشش هعمج  زور  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  دـمحموبا  تیب ، لها  همئا  زا  و  دـیوگ : یم  زین  يراخب  اسراپ  هجاوخ  . 7
ناشردپ زا  دعب  مالسلا  هیلع  ترـضح  .دندش  هدرپس  كاخ  هب  ناشردپ  رانک  رد  دندومن و  تافو  تصـش  تسیود و  لاس  لوالا  عیبر 

ناماما متاخ  و  نامزلا ، بحاص  يدهم ، تجح ، مئاق ، ار  وا  هک  رَظتنم _  دمحم  مساقلاوبا  زا  ریغ  يدـنزرف  دـندوب و  هدـنز  لاس  شش 
(4) .دنتشاذگن راگدای  هب  دنمان _  یم  هعیش  هناگزاود 
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هک دش  هدهاشم  یتلاح  لکوتم  رسپ  یسابع  دمتعم  زا  دمحموبا ع ، تافو  ماگنه  تسا : هدومن  لقن  ناقاخ  نب  هللادیبع  زا  غابص  نبا  . 8
دمحموبا هک  یماگنه  دوب : رارق  نیا  زا  ناتـساد  .دوش  رداص  وا  لثم  زا  يراتفر  نینچ  میدرک  یمن  ناـمگ  تشاداو و  بجعت  هب  ار  اـم 
تیرومأم دـندوب  هتـشگراک  ملاع و  هقف  رد  یگمه  هک  هفیلخ  صاخ  دامتعا و  دروم  نایفارطا  زا  رفن  جـنپ  دـندش ، رامیب  مالـسلا  هیلع 

وا لاح  دندش و  یم  سونأم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  اب  دیاب  اهنآ  .دننامب  اج  نآ  هتفر و  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هناخ  هب  هک  دنتفای 
داد نامرف  داتـسرف و  ماما  دزن  هب  مه  ار  ناکـشزپ  زا  یخرب  دمتعم  .دنتفرگ  یم  رظن  تحت  داتفا ، یم  قافتا  شا  يرامیب  رد  هچنآ  ره  و 
هک دـنداد  ربـخ  هفیلخ  هب  تشذـگ ، هک  زور  هس  اـی  ود  .دـنیامن  هنیاـعم  ار  وا  بش  حبـص و  ره  دـننک و  دـمآ  تفر و  اـج  نآ  هـب  هـک 
مه زاب  هک  داد  روتـسد  اه  بیبط  هب  دمتعم  سپ  .دنامب  هدنز  هک  تسا  دیعب  هدش و  فیعـض  شتکرح  هتفر ، لیلحت  شیورین  دمحموبا 

دامتعا ناشتناما  ناشنید و  اهنآ ، هب  هک  ار  يدارفا  زا  رفن  هد  ات  داتسرف  رایتخب  نبا  یـضاق  لابند  هب  هفیلخ  نینچ  مه  .دننامب  شرانک  رد 
نآ تقو  مامت  اهنآ  .دننامب  شرانک  زور  بش و  دنورب و  مالـسلا  هیلع  دمحم  وبا  هناخ  هب  هک  دهد  نامرف  نانآ  هب  دنک و  باختنا  دراد 

دمآرد و هزرل  هب  ارماس  دش ، رـشتنم  شتافو  ربخ  هک  یماگنه  .دومن  تلحر  مالـسلا  هیلع  ماما  زور  دنچ  زا  دعب  هک  نیا  ات  دـندوب ، اج 
.دیدرگ لفق  اه  هزاغم  رد  لیطعت و  مه  اهرازاب  .دش  هلان  هچراپ  کی 

هیبش لاح  نآ  رد  ارماس  دـندش و  هزانج  عییـشت  رد  روضح  هدامآ  مدرم  ریاس  نولّدـعم و  اه ، یـضاق  ناهدـنامرف ، نابتاک ، مشاه ، ینب 
.دوب هدش  تمایق 

هزانج .درازگب  زامن  وا  رب  ات  داتسرف  لکوتم _  رسپ  یـسیعوبا _  دوخ  ردارب  لابند  هب  هفیلخ  دیـسر ، نایاپ  هب  ندرک  نفک  هک  یماگنه 
نایسابع و نایولع و  زا  مشاه  ینب  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تروص  دومن و  زاب  ار  نفک  دمآ ، کیدزن  یسیعوبا  دنتشاذگ ، نیمز  هک  ار 

دوخ رتسب  رد  یعیبط  گرم  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  دمحموبا  نیا  تفگ : سپس  داد و  ناشن  نولّدعم  نابتاک و  اه و  یضاق 
درازگ و زامن  وا  رب  دـناشوپ ، ار  ماما  تروص  سپـس  .دـنا  هدوب  وا  رانک  رد  مه  هفیلخ  نامداخ  زا  ینـالف  ینـالف و  .تسا  هتفر  اـیند  زا 

.دنربب نفد  يارب  ار  وا  داد  روتسد 

رد دندومن و  تافو  اّرماس  رد  يرجه ، تصـش  تسیود و  لاس  لوالا  عیبر  متـشه  هعمج ، زور  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دـمحموبا 
لاس ود  دودح  دوب ، لاس  تشه  تسیب و  ناشرمع  تافو ، ماگنه  .دندش  نفد  دوب  هدش  هدرپس  كاخ  هب  ناشردـپ  هک  يا  هناخ  نامه 

؛ دوب لکوتم  رسپ  ّزتعم  تموکح  هدنام  یقاب  رد  ناشتماما  زا 
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لکوتم نب  دمحا  هللا  یلع  دمتعملا  مه  يدـتهملا ، زا  سپ  دوب و  قثاو  رـسپ  يدـتهملا  تموکح  اب  نامز  مه  زین  ناشتماما  زا  هام  هدزای 
.دندومن تافو  دمتعم  تموکح  لئاوا  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح  لاس  هس  تسیب و 

وا راظتنا  قح  تلود  ییاپرب  يارب  هک  تسا  مئاـق  تجح  تشاذـگ ، راـگدای  هب  مالـسلا  مهیلع  نب  نسح  دـمحموبا  هک  يدـنزرف  اـهنت 
نایعیش نتخادنا  نادنز  هب  يریگتسد و  لابند  هب  هفیلخ  هک  نیا  زا  سرت  هفیلخ _  زا  سرت  طیارش و  یتخس  تلع  هب  .دوش  یم  هدیشک 

.دوب هدرک  یفخم  ار  وا  تدالو  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دوب _ 

، دوش شردارب  نیـشناج  تساوخ  یم  رفعج  اریز  دوب ؛ هدرک  بحاـصت  هتفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ثاریم  یلع  نب  رفعج  ادـتبا 
بارخ يارب  مه  رفعج  .دندوب  هدشن  یـضار  وا  ینیـشناج  هب  هدرکن و  شلوبق  بصنم  نیا  يارب  وا ، یتیافک  یب  رطاخ  هب  نایعیـش  یلو 

، دومن جرخ  ار  يدایز  لاوما  تماما  ماقم  هب  ندیسر  يارب  رفعج  .دومن  یم  شالت  نانآ  نتخادنا  نادنز  هب  هفیلخ و  دزن  نایعیش  ندرک 
! دندشن وا  رادفرط  مه  رفن  ود  یتح  دومنن و  تقفاوم  وا  اب  یسک  یلو 

اب اهنآ  زا  لبق  ناماما  همه  نینچ  مه  دنا و  هتفر  ایند  زا  مومسم  ناشدج  ناشردپ ، يرکـسع ع ، ماما  هک  دندقتعم  نایعیـش  زا  يرایـسب 
چیه : » دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  بلطم  نیا  رب  نایعیـش  لیلد  .دنا  هتـسویپ  یهلا  تمحر  هب  ایند  نیا  زا  تداهش 

(1)« .دیسر تداهش  هب  ای  دش  هتشک  هک  نیا  رگم  تسین  ام  زا  کی 

هیلع ترـضح  دیدرگ و  زاغآ  لوالا  عیبر  لوا  زور  دش ، رجنم  مالـسلا  هیلع  ماما  تافو  هب  هک  يرامیب  نآ  دـیوگ : یم  زین  یـسربط  . 9
هدیشک وا  راظتنا  قح  تلود  ییاپرب  يارب  هک  مئاق  تجح  يرکـسع ع ، ماما  .دندومن  تافو  لوالا  عیبر  متـشه  هعمج  زور  رد  مالـسلا 

ادیپ يارب  دوب و  شدـنزرف  لابند  هب  تخـس  تقو  هفیلخ  هک  نیا  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  دوش  یم 
(2) .دوب هدیدن  ار  وا  هعیش  صاوخ  زج  یسک  اذل  دوب و  هتشاد  هگن  یفخم  ار  وا  تدالو  دومن ، یم  ناوارف  شالت  وا  ندرک 

تافو لوالا  عیبر  لوا  زور  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دیوگ : یم  مه  یسوط  خیش  . 10
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(1) .دنا هدومن 

متشه هعمج  زور  هتفگ : رگید  ياج  رد  و  دنا ؛ هدومن  تافو  لوالا  عیبر  لوا  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دیوگ : یم  یمعفک  خیـش  . 11
(2) .دومن مومسم  ار  وا  دمتعم  هدرک و  تافو  لوالا  عیبر 

هنیدم رد  ناشردام  هب  شتافو  ربخ  هک  یماگنه  دـندومن و  تافو  ارماس  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دـیوگ : یم  هعیـش  يربط  . 12
ماما زار  دومن و  هفیلخ  شیپ  ار  وا  تیاعس  رفعج  .داد  خر  اه  ناتـساد  شدنزرف  ثاریم  رـس  رب  رفعج  وا و  نیب  دمآ و  ارماس  هب  دیـسر ،
نانز دندرب و  دـمتعم  هناخ  هب  ار  وا  .تسا  هلماح  هک  درک  اعدا  لقیـص  زار ، ندـش  شاف  زا  دـعب  .دومن  شاف  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

تشاد همادا  تظافح  نیا  .دنداد  رارق  وا  زا  تظافح  لوئـسم  ار  براوش  یبا  نبا  یـضاق  نانز  قثاو و  نانز  وا ، ناراک  تمدخ  هفیلخ ،
نایرج نیا  زا  ار  نانآ  ارماس  زا  ناشجورخ  جنزلا و  بحاص  شروش  ناقاخ و  نب  ییحی  نب  هللا  دـیبع  گرم  رافـص ، نایرج  هک  نیا  ات 
یفخم ار  وا  هک  دوب  هدرک  هدارا  دوخ  تیشم  هب  ادخ  اریز  .درک  لفاغ  دوب  هتشاذگ  راگدای  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  یـسک  و 

(3)« .دیامن ظفح  ار  وا  شمرک  تنم و  اب  درادب و 

ندرک و ینادنز  رد  یعس  ناشیا ، ثاریم  بحاصت  زا  دعب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ردارب  یلع  نب  رفعج  : » دیوگ یم  دیفم  خیش  . 13
تماما دلوت و  هب  داقتعا  رطاخ  هب  مالـسلا _  هیلع  نسح  ماما  باحـصا  هب  رفعج  .تشاد  مالـسلا  هیلع  دمحموبا  نازینک  ندومن  راتفرگ 

.تفگ یم  ازسان  وا _  روهظ  راظتنا  ناشیا و  دنزرف 

يراتفرگ رفعج ، ياهراک  لیلد  هب  .تخاس  هدنکارپ  هتخادنا و  تشحو  هب  ار  نانآ  هک  اج  نآ  ات  درک  ینمشد  هب  عورش  نایعیش  اب  يو 
.دمآ دوجو  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ناگدنامزاب  يارب  يراوخ  تناها و  ریقحت ، دیدهت ، نادنز ، تشادزاب ، لیبق  زا  یگرزب  ياه 

ات دومن  يرایـسب  شالت  وا  .دومن  بحاصت  ار  ترـضح  نآ  ثاریم  رهاظ  رد  طقف  رفعج  تفاـین و  تسد  يزیچ  هب  هفیلخ  همه ، نیا  اـب 
دروم رد  يا  هدیقع  نینچ  دنتفریذپن و  ار  وا  نایعیش  زا  کی  چیه  یلو  دنک ، یفرعم  مالسلا  هیلع  دمحموبا  نیـشناج  هعیـش  دزن  ار  دوخ 

زا تفر و  تقو  هفیلخ  دزن  راچان  هب  سپ  .دندرکن  ادیپ  وا 
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یم ناـمگ  هک  يا  هلیـسو  ره  هب  دومن و  جرخ  يداـیز  لوپ  هار  نیا  رد  یتح  وا  دـهدب ! وا  هب  ار  شردارب  هبترم  ماـقم و  اـت  تساوخ  وا 
(1) .دشن شبیصن  يزیچ  شالت ، همه  نیا  زا  یلو  دش ؛ لسوتم  دوش ، یم  کیدزن  هفیلخ  هب  درک 

تلود شدنزرف  هک  تسا  يزینک  اهنیا  نایم  رد  تفگ : درک و  تیاکـش  هفیلخ  دزن  شردارب  نازینک  زا  رفعج  دـنا : هتفگ  نینچمه  . 14
هب ار  مالسلا  هیلع  ترضح   00 نازینک هک  درک  رومأم  ار  وا  داتسرف و   (2) دیعس نب  نامثع  لابند  هب  دمتعم  سپ  .دنک  یم  دوبان  ار  امش 
ات درپس  یلداع  صخش  هب  ار  اه  نآ  مه  دیعس  نب  نامثع  ریخ ؟ ای  دنتسه  هلماح  ایآ  هک  دوش  صخـشم  ات  دربب  يرگید  ای  یـضاق  هناخ 

.دنوش هدنادرگرب  دیعس  نب  نامثع  هب  لاس ، کی  زا  دعب  دننامب و  وا  دزن  لاس  کی 

هب ار  وا  مالسلا  هیلع  نسح  شردپ  .دوب  هدش  دلوتم  شیپ  لاس  راهچ  ای  لاس و  جنپ  یترابع  هب  ای  لبق ، لاس  شـش  رظن  دروم  دنزرف  اما 
 _ نازینک دیعـس  نب  نامثع  هک  یماگنه  .تسا  وا  زا  دـعب  ماما  وا  هک  دوب  هدومن  شا  یفرعم  نانآ  هب  دوب و  هداد  ناشن  صاخ  ناـیعیش 

(3) .داد لاقتنا  هنیدم  هب  ار  نانآ  تفرگ ، لیوحت  ار  دوب _  مه  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  ردام  نانآ  نیب  رد  هک 

تشاد هام  شش  لاس و  راهچ  هک  یلاح  رد  تصـش ، تسیود و  لاس  رد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  هکنیا  هرخالاب  و  . 15
ندرب نیب  زا  اب  دبایب و  ار  وا  ات  تشاد  رارصا  یسابع  دمتعم  .درک  عورـش  ار  تماما  صاخ _  نیدمتعم  زا  رگم  هنایفخم  تروص  هب  _ 

(4) .دنراد شوخان  نارفاک  هچ  رگ  دنادرگ  لماک  ار  شرون  ات  دوب  هدرک  هدارا  دنوادخ  یلو  دنک ، شوماخ  ار  یهلا  رون  وا 
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ص 325. داشرالا ، - . 1
يا هتـساوخ  هک  سک  ره  .دوب  مدرم  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ماما  نیب  ریفـس  هطـساو و  لیکو ، يرمع  دیعـس  نب  نامثع  دـمحموبا  - . 2

.دندرک یم  هعجارم  وا  هب  زین  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تایح  نامز  رد  هک  هنوگ  نامه  درک ، یم  هعجارم  وا  هب  تشاد 
ص 167. هیهبلا ، راونألا  - . 3

ص 132. تازجعملا ، نویع  - . 4
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نادرگاش  نادنزرف و  مهدزای : تخانش 
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رَظتنم تجح  نامه  وا  دنـشاب و  یم  ادـخ ص  لوسر  هینک  مه  مان و  مه  هک  تسا  ناشرـسپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  دـنزرف  اـهنت 
! دهد رارق  شنیرظتنم  نایعیش و  زا  ار  ام  ناسآ و  ار  شروهظ  کیدزن ، ار  شجرف  دنوادخ  .تسا 

دون و ناشدادعت  هک  هدرب  مان  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  باحصا  شلاجر  باتک  رد  یسوط  خیش  مه  ترضح  باحـصا  دروم  رد 
ماما شرسپ  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  یخرب  ار ، وا  زا  سپ  ناماما  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  یخرب  رفن ، هس  دون و  نیا  زا  .تسا  رفن  هس 

راختفا مه  مالـسلا  هیلع  ترـضح  باحـصا  زا  یخرب  .دـندوب  هدرک  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  یخرب  ار و  مالـسلا  هیلع  يداه 
.دندروآ تسد  هب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تلاکو 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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