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« البرک ۀلطب  عم  باتک «  همجرت  هتخوس : ياههمیخ  راگدای 

باتک تاصخشم 

1979م.  - 1904 داوجدمحم ، هینغم ، هسانشرس : 
Maghniyah, Muhammad Jawad

. یسراف نینموملاریما .  تنب  بنیز  ءالبرک  هلطب  عم  يدادرارق :  ناونع 
اـضریلع شراگن  همجرت و  هنیغم ؛ داوجدمحم  فیلات  البرک /» ۀـلطب  عم  باتک «  همجرت  هتخوس : ياههمیخ  راگدای  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

. ینارهتیلاجر
[. تساریو 2 تساریو [ :  تیعضو 

.1390 نیقداصلاراد ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
198 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

2-13-5926-600-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. تسا هدوزفا  باتک  نتم  هب  ییاهتمسق  مجرتم  تشاددای : 
. موس پاچ  تشاددای : 

همانتشذگرس 62ق -- .  - 6 (ع ،) یلع تنب  (س ) بنیز عوضوم : 
اههبطخ 62ق -- .  - 6 (ع ،) یلع تنب  (س ) بنیز عوضوم : 

61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 
مجرتم  -، 1346 اضریلع ، ینارهت ، یلاجر  هدوزفا :  هسانش 

ز2م56041 1390  / BP52/2 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/974 ییوید :  يدنب  هدر 

2338937 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

میدقت

ات دشابن  لباق  ضرع  ره  درورپ  رهوگ  هک  ات  دشابن  قیال  فدص  رهیربک  بنیز  ترـضح  اروشاع ، روآمایپ  البرک و  نامرهق  يوناب  هب  میدقت 
هحفص 13 ] درورپ [  رهوگ  هزیکاپ  بنیز  نماد ، هب  ات  همطاف  نوچ  ینز  دیاب ، یلع  نوچ  يدرم  ریشدرورپ  رهوج  هک 

مجرتم همدقم 

هک تسا  ییاهوگلا  اههنومن و  دوجو  هب  دـنمزاین  درادرب ، ماگ  یناسنا  ياهشزرا  يایحا  تهج  رد  دـهاوخب  هک  ياهعماج  ره  کش  نودـب 
نادرم يارب  هک  هنوگ  ناـمه  میرک  نآرق  ور  نیا  زا  دنـشاب . ناـنآ  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  مدرم  یلمع  يرکف و  ياـمنهار  دـنناوتب 

میرم ترـضح  میرحت »  » يهروس رد  هطبار  نیا  رد  و  تسا . هتخادرپ  ياهنومن  ناوناب  یفرعم  هب  زین  ناـنز  يارب  هدومن ، یفرعم  ار  ییاـههوسا 
يربک بنیز  ترـضح  . تسا هدرک  هیکت  وا  تدابع  تعاطا و  نامیا و  ینمادـکاپ ، يور  رب  هدومن و  یفرعم  هنومن  نانز  زا  یکی  ناونع  هب  ار 
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ياهتیصوصخ اهتلصخ و  رد  هک  تسا  ینز  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  وا  ردام  تسا . هنومن  هوسا و  کی  زراب  قادصم  مالـسلااهیلع 
رادروخرب تمـصع  يالاو  ماـقم  زا  ینمادـکاپ  تفع و  رد  و  درادـن ، ناـشن  وا  يارب  يریظن  خـیرات ، یبرم ، رداـم و  کـی  ناونع  هب  یناـسنا 

رد هک  ییاج  نآ  زا  تسا و  هدـش  تیبرت  هناـخ  نآ  رد  همطاـف  هک  هتفاـی  تیبرت  ياهناـخ  ناـمه  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شردـپ  . تسا
نانچ اب  هحفص 14 ] مالسلااهیلع [  بنیز  تشاد . رارق  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میقتـسم  تیبرت  تحت  دشیم  تماما  رادهدهع  هدنیآ 

ار تمـصع  زا  ییالاب  تاجرد  هک  دیـسر  ییاج  هب  تفای و  شرورپ  هنومن  يردام  ردـپ و  نینچ  تیبرت  تحت  فرگـش ، يدادعتـسا  غوبن و 
نیع رد  رـضاح  باـتک  . دـشابیم مزـال  يرورـض و  يرما  هنومن ، کـی  ناونع  هب  ناـمرهق  يوناـب  نآ  یناگدـنز  هب  نتخادرپ  اذـل  دـش . اراد 

داتـسا باتک ، مرتحم  يهدنـسیون  . دـنادرگیم یحور  بالقنا  راچد  ار  هدـنناوخ  یهاگ  هک  تسا  ابیز  اویـش و  یملق  اب  اوتحم و  رپ  راصتخا ،
نم زا  باتک  عیزوت  رـشن و  زکارم  زا  یکی  :» دـسیونیم رثا  نیا  شراگن  يهزیگنا  صوصخ  رد  هک  تسا  هینغم  داوج  دـمحم  موحرم  همالع ،
نآ لوؤسم  هب  میامن . فیلأت  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رتخد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  يهرابرد  ناشیارب  ار  یباتک  اـت  درک  تساوخرد 

دناهتـسناوت ناگدنـسیون ، نـیا  زا  یـضعب  هـکلب  دـناهدرکن ؛ یهاـتوک  دـناهدومن ، فیلأـت  باـتک  هـنیمز  نـیا  رد  هـک  یناـسک  مـتقگ : زکرم 
شردـپ لـیاضف  يهراـبرد  وت  تفگ : . دوش هجاوـم  یبوـخ  لابقتـسا  اـب  ناـشباتک  و  هدرک ، بذـج  دوـخ  يوـس  هب  ار  يرایـسب  ناگدـنناوخ 

بذج قاتـشم و  وت  فیلأت  شراگن و  هب  ناگدنناوخ  یلو  دندوب ، هتـشون  مه  نارگید  هک  نیا  اب  و  یتشون ، باتک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
تمظع اب  تیـصخش  یگدنز و  يهرابرد  ار  تاحفـص  نیا  وا ، رارـصا  اب  زین  نم  . یـسیونب یباتک  زین  هنیمز  نیا  رد  تسا  بوخ  اذـل  دـندش ؛
رایتخا رد  هتـشون و  زاـجیا  روط  هب  تسا  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  هک  ار  یبلاـطم  مدرک  یعـس  و  متـشون ، مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
فلؤم هحفـص 15 ] میامن [ .» فرطرب  ینالوط  روطق و  ياهباتک  هب  هعجارم  رد  يدودـح  ات  ار  اـهنآ  زاـین  دـیاش  اـت  مهد ، رارق  ناگدـنناوخ 

هب دانتـسا  اب  هک  تسا  مالـسلامهیلع  ناماما  بتکم  يهزوح  قفؤم  نادرگاش  زا  هعیـش و  شالترپ  ناگدنـسیون  زا  باتک ، دنمـشناد  لضاف و 
ۀلطب عم   » نآ هب  هداد و  رارق  یسررب  لیلحت و  دروم  ار  اروشاع  روآمایپ  یسایس  یعامتجا و  يدابع ، یگدنز  ننست ، عیشت و  لها  ياهباتک 

عاجـش و يوناـب  نآ  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  همجرت ، زا  دـعب  زین  ریقح  نیا  و  تسا . هداد  ماـن  مالـسلاهیلع » نینمؤـملاریما  تنب  بـنیز  ءـالبرک ،
، تسا رکذ  هب  مزال  . متـشاذگ هتخوس » ياههمیخ  راگدای   » ار نآ  مان  تسا ، ـالبرک  ياـهتیمولظم  اروشاـع و  يهساـمح  راـگدای  راوگرزب ،

یئزج تارییغت  راچانب  باتک ، يهمجرت  رد  ریقح ، نیا  هک  دوب  یگدنکارپ  راچد  يرادـقم  نیوانع ، تاعوضوم و  بیترت  رد  رـضاح  باتک 
يدیفم مزال و  بلاطم  مرتحم ، ناگدنناوخ  رتشیب  یهاگآ  یناسر و  عالطا  ندش و  رتباذـج  يارب  و  مداد ، تروص  بلاطم  یخرب  بیترت  رد 

اب اضعب  اههدوزفا  هک  تسا ، شراگن  همجرت و  صیخلت ، تقیقح  رد  باتک  نیا  اذـل  مدوزفا ، باتک  ياهشخب  هب  عونتم  نیوانع  اب  هارمه  ار 
ار مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  مشاه » ینب  يهلیقع   » تیاضر غارچ  زیچان  مدـق  نیا  هک  مراودـیما  تسا ، هدـش  صخـشم  هراتـس )  ) تمالع
غیلب و یعس  باتک  رشن  پاچ و  رد  هک  ار  يدزی ، یمشاه  داوج  دمحم  دیس  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج  زین  ریقح و  نیا  و  دزورفارب ،

هحفص 17 ] ناتسباتینارهت 76 [  یلاجر  اضریلع  . دیامرف ظوفحم  یحور  تاکرب  زا  دناهدومن ، یصاخ  هجوت 

بنیز یناگدنز  زا  ياهدیزگرب 

: يردـپ دجمالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ردـپ : . هللادـبعما موثلکما و  هملعم . ریغ  يهملاـع  مشاـه ، ینب  يهلیقع  بنیز . هینک : بقل و  ماـن و 
رد تدالو : لحم  خـیراتدلیوخ و  تنب  هجیدـخ  يردام : يهدجمالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ردامدـسا : تنب  همطاـف  يردـپ : يهدـجبلاطوبا 

ینعی ترجه  لاس 62  بجر  يهمین  بش  لوا  تافو : لحم  خیرات و  . دش دـلوتم  هنیدـم  رهـش  رد  يرجه ، مجنپ  لاس  یلوالا  يدامج  مجنپ 
ینب رمق  هیفنح ، نب  دـمحم  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ناردارب : . داتفا قافتا  رـصم  رد  یتیاور  هب  ماش و  رد  یگلاـس  نس 57  رد 

هحفص 19 ] موثلک [ . سابع و  دمحم ، نوع ، نادنزرف : . بلاطیبا نب  رفعج  رسپ  هللادبع ، شرسمه : ... سابعلا و لضفلاوبا  مشاه 
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بنیز ناکاین  ناگتسب و 

( ردپ  ) یلع

هراشا

تنـس و رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  و  دیجم ، نآرق  شباتک  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  یتیـصخش  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
نادنمـشناد زا  يرایـسب  زین  و  دـناهدیورگ . وا  تبحم  تیالو و  هب  ناسنا  اهنویلیم  و  دـناهداد ، رارق  شیاتـس  حدـم و  دروم  ار  وا  شناـنخس 

نآ بقانم  لیاضف و  نوماریپ  باتک  دلج  نارازه  برغ ، قرش و  ناملسم  ریغ  نادنمـشناد  یتح  و  ینـس ، هعیـش و  نیثدحم  میدق و  دیدج و 
دهاوخ ینتفگان  زین  تمایق  زور  ات  هدـنام و  ینتفگاـن  ماـما  نآ  يدوجو  لـیاضف  زا  يرایـسب  زونه  همه  نیا  اـب  دـناهدرک . فیلأـت  ترـضح 
رابرهگ تانایب  زا  یثیدح  رکذ  هب  اج  نیا  رد  اذل  « يرامشب هحفـص  تشگنا و  رـس  ینک  رت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ارت  لضف  باتک  .» دنام

( ادـخ لوسر   ) تیب لها  ام  [ . 1 « ] دـحا انب  ساقی  تیبلا ال  لـها  نحن  [ » هحفـص 20 دومرف [ : هک  منکیم  افتکا  نآ  حیـضوت  ترـضح و  نآ 
انب ساقی  تیبلا ال  لها  نحن  : » هک تفگ  تسار  یلع  : دـیوگیم نینچ  هلمج  نیا  حرـش  رد  ظحاج  دوشیمن . هسیاقم  اـم  اـب  يدـحا  میتسه ،

همطاـف یلع و  كاـپ : رهوـگ  ود  و  هلا ، هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  درک  ساـیق  ینادـناخ  اـب  ار  نارگید  ناوـتیم  هنوـگچ  و  دـحا »
یقاس و  بلطملادبع ، هکم  ياقآ  دیس و  و  رایط ، رفعج  هزمح و  و  مالسلا ، امهیلع  نیـسح  نسح و  ربمایپ : دنزرف  هناحیر و  ود  مالـسلااهیلع ،

عمج نادـناخ  نیا  رد  تداعـس  ریخ و  يهمه  هک  یلاح  رد  مینک  سایق  ناشیا  اب  هنوگچ  تسا ؟ اهنآ  زا  دـجن  احطب و  میلح  سابع  ناـیجاح 
، دشاب ناشیا  اب  هدرک و  ترجاهم  ناشیا  يوس  هب  هک  تسا  یسک  یعقاو  رجاهم  و  دنک ، يرای  ار  اهنآ  هک  تسا  یسک  یقیقح  راصنا  تسا ،
يراوح و و  دراذـگ ، قرف  ار  لطاب  قح و  نیب  اهنآ  يهرابرد  هک  تسا  یـسک  قوراف  و  دـنک ، قیدـصت  ار  اهنآ  هک  تسا  یـسک  وگتـسار  و 

دوجو یتداعـس  ریخ و  هرخالاب  و  تساهنآ . زا  درک  یناشفناج  يزابناج و  اهنآ  هار  رد  هک  [ 2  ] نیتداهشلاوذ و  تساهنآ ، روای  یعقاو ، روای 
رد نم  : » دومرف هدوتـس و  رایـسب  ار  شنادناخ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .و  اهنآ بناج  زا  اهنآ و  يارب  اهنآ و  يهناخ  رد  رگم  درادـن 

هدیشک نیمز  يوس  هب  نامسآ  زا  هک  تسا  هحفص 21 ] ینامسیر [  ادخ ، باتک  یکی  مراذگیم : اج  هب  نیـشناج  ود  دوخ  زا  دعب  امـش  نیب 
ضوح راـنک  رد  ارم  هک  نیا  اـت  دـنوشیمن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  هک  هدرک  علطم  ارم  ریبـخ  فـیطل و  دـنوادخ  متیب ؛ لـها  ترتـع و  و  هدـش ،

زا نم  : » تفگیمن دوب  هدرک  يراگتـساوخ  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  هک  یماگنه  رمع  دندوب ، نارگید  دننام  تیب  لها  رگا  و  دننک .» تاقالم 
رگا ور  نیا  زا  نم .» بسن  بسح و  رگم  دوشیم ، عطق  تمایق  زور  یبسن  بسح و  ره  دومرف : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

، مینک نیودـت  يروآ و  عمج  ار  وا  يهدنـشخرد  لـیاضف  بقاـنم و  هناـمیرک و  ماـقم  مالـسلاهیلع و  یلع  يهنادنمتفارـش  یگدـنز  میهاوخب 
، دنمشزرا يرادرک  میظع ، ياهبتر  میرک ، دنمجرا و  یلصا  حیحص ، یتیصخش  ياراد  وا  هک  نیا  هچ  دوشیم ، فرـص  يرایـسب  ياهراموط 

راختفارپ يهقباس  رب  شلیاضف  و  تسا . ناشخرد  هدـنزرا و  یقالخا  و  عیـسو ، ياهنیـس  بیطخ ، غیلب و  ینابز  بیجع ، یناـیب  ناوارف ، یملع 
«. دهدیم تداهش  شاهتشذگ 

( يردپ دج   ) بلاطوبا

هراشا

هدوب بلاطوبا  يهون  ترضح ، نآ  هک  ییاج  نآ  زا  یلو  دشابیم ، مالسلااهیلع  يربک  بنیز  ترضح  تیـصخش  نوماریپ  ام  ثحب  دنچ  ره 
. میرادیم نایب  شمالسا  یگنوگچ  بلاطوبا و  اب  هطبار  رد  رصتخم  دنچ  ره  ار  یثحب  ریزگان  تسا ،
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بلاطوبا مالسا 

يو هک  نیا  رب  دـنراد  عامجا  هعیـش  ياـملع  یلو  هتفر ، هحفـص 22 ] ایند [  زا  ناملـسم  ریغ  بلاطوبا  هک  تسا  روهـشم  تنـس  لـها  نیب  رد 
-1: دیامنیم هتـسیاش  یتادیهمت  رکذ  تسا ، حیحـص  لوق  مادک  هدوب و  هقرف  مادک  اب  قح  دوش  مولعم  هک  نیا  يارب  و  تسا ؛ هدرم  ناملـسم 
، هلأسم نآ  یفن  ای  تابثا و  يارب  تسا  یلیلد  رظن  قافتا  نیا  دننک ، ادیپ  رظن  قافتا  ياهلأسم  نوماریپ  ینس ) هعیـش و  زا  معا   ) ناناملـسم رگا 
. دوش دقتعم  دناهدش  قفتم  ناشیا  هچنآ  هب  یتسس  ای  طرش و  چیه  نودب  ناملـسم  ره  تسا  مزال  و  دشابیمن ، رظن  ثحب و  هب  يزاین  رگید  و 
هب ندرک  مکح  زا  لبق  ار  وا  دـناوتیمن  هتـشادن و  ار  وا  هب  ضارتعا  قح  يدـحا  تسا ، هدرم  ناملـسم  ریغ  لهجوبا  دـیوگب  یـسک  رگا  الثم 

يارب ات  درادن  دوجو  فلاخم  لوق  ود  و  هتـشاد ، رظن  قافتا  وا  رفک  رب  نیملـسم  عیمج  اریز  دـیامن ، صحفت  قیقحت و  هب  راداو  لهجوبا  رفک 
ره هتـشاد و  رظن  فالتخا  ياهلأسم  اب  هطبار  رد  یناملـسم  یتقو  اما  . دـشاب رظن  تقد  ثحب و  هب  یجایتحا  رتيوق  رتحیحـص و  لوق  باـختنا 
هب اکتا  دامتعا و  تهج  هب  طقف  و  قیقحت ، نودب  هک  یـسک  هدش و  مزال  صحف  ثحب و  تروص  نیا  رد  دنک ، حرطم  یـصاخ  رظن  ياهفیاط 

هتـشاد دوجو  هک  يزیچ  ره  اریز  تسا ؛ لهاج » دلقم   » ناسنا نیا  دنک ، لوبق  ار  هلأسم  ینـس ) هعیـش و   ) هقرف ود  زا  یکی  ياملع  نیب  ترهش 
« هل لصا  روهشم ال  بر  : » دناهتفگ اذل  دشاب ، هتشاد  یعقاو  دوجو  تسین  بجاو  مه  يروهـشم  ره  و  هدوب ، روهـشم  امتح  تسین  مزال  دشاب 
( میرادن داقتعا  یترهـش  نینچ  هب  ام  دنچ  ره   ) دشاب قح  ترهـش ، هک  میریگ  نمـض ، رد  . درادـن ياهشیر  لصا و  هک  يروهـشم  رما  اسب  هچ 

سیل تسا : هدمآ  ثیدح  رد  هک  ارچ  دوشن ، هماقا  یسوملم  سوسحم و  هحفص 23 ] لیلد [  نآ  بذک  دض و  رب  هک  تسا  یعقوم  نیا  نکل 
روهـشم تنـس  لها  دزن  رد  هچنآ  هب  ندومن  لمع  هک  نیا  رب  هوالع  ندـید .) دـننام  دوب  یک  ندینـش  فورعم : لوق  هب  و  ، ) نیاعملاک ربخملا 

تسا بجاو  ناسنا  رب  سپ  تسا . حجرم  الب  حیجرت  هدوب و  ییوگروز  مکحت و  دراد  ترهـش  هعیـش  ياملع  نیب  هچنآ  ندرک  اهر  و  تسا ،
نامز رید  زا  هبرجت  هک  دوش ، هدامآ  بصعت  شیالآ و  هنوگ  ره  زا  رود  هب  یثحب  يارب  هتـشاذگ و  رانک  ار  روهـشم  لوق  ود  ره  ادـتبا  رد  هک 

و دـنوشیمن ؛ تیادـه  یعقاو  ریخ  هب  زگره  دـننکیمن ، تواضق  لقع  يور  زا  هدرب و  هانپ  هفطاع  ساسحا و  هب  هک  یناسک  نآ  هداد  ناـشن 
حالص و هب  یناسنا  نینچ  هک  تسا  لاحم  دنشاب ، مکاح  ناسنا  رب  هناروکروک  ياهدیلقت  هدوب و  هریچ  لقع  رب  فطاوع  لایما و  هک  یمادام 
رد تقد  زین  و  وا ، یـصخش  یگدـنز  یعقاو و  تخانـش  وترپ  رد  رگم  دوـشیمن  هتخانـش  یناـسنا  ره  يهدـیقع  تقیقح  - 2. دبای هار  دادـس 

شتادـقتعم راتفر و  كولـس و  رد  هک  تسا  نآ  ناسنا  یعقاو  يهدـیقع  سپ  تسا . هدرک  هطاـحا  ار  یناـسنا  تیعقاو  هک  یلاوحا  عاـضوا و 
یـصخش یگدـنز  یعقاو و  تیـصخش  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ناوـتب  هک  تسین  نکمم  و  تسا . هتفرگ  رارق  وا  هحولرـس  رد  هجوـت و  دروـم 

زا ناملسم  ریغ  بلاطوبا  هک  تسا  روهشم  تنس  لها  نیب  هک  هنوگ  نامه  - 3. درک ادیپ  تفرعم  شیاه  هتساوخ  قیالع و  لایما و  هب  ناسنا ،
وا مالسا  نسح  اب  هطبار  رد  تنس  ياملع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ،و  تسا هدرم  قافن  لاح  رد  نایفسوبا  هک  دراد  عامجا  زین  هعیش  هتفر ، ایند 

يور زا  يو  ایآ  هک  نایفـسوبا  يهرابرد  :» دـیوگ یکلام » یبطرق  هحفـص 24 ] ربلادبع [   » هچنانچ دنا ؛ هدومن  فالتخا  قافن ) مدـع  قافن و  )
و تسا . هدوب  هدـیقع  يور  زا  وا  مالـسا  نیا  دـش و  ناملـسم  يو  هک  دـنراد  هدـیقع  یهورگ  تسا : فلتخم  لاوقا  درک ، رایتخا  مالـسا  لیم 
رد و  درکیم ، یناـبیتشپ  مه  نیقفاـنم  زا  دوـب و  قفاـنم  هراوـمه  وا  دـشن و  ناملـسم  لـیم  يور  زا  زگره  نایفـسوبا  هـک  دـندقتعم  یتعاـمج 

بلاطوبا و مالسا  يهرابرد  هک  ینامز  ات  دنکیم  مکح  دراوم  هنوگ  نیا  رد  قطنم  [ . 3 «. ] تشادن هدیقع  أدبم  هب  دوب و  قیدنز  مه  تیلهاج 
یهورگ چـیه  لوق  هب  هدرکن و  تواـضق  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  هب  عجار  تسا  هدـشن  وگ  تفگ و  ثحب و  قـیقحت و  نایفـسوبا  مالـسا  نسح 

دوش مولعم  ات  تسا ، نایفسوبا  بلاطوبا و  یصخش  یگدنز  ریسم  دریگ  رارق  یسررب  دروم  يزیچ  ره  زا  لبق  دیاب  هچنآ  هکلب  مینکن ؛ دامتعا 
اب براحم  نمشد و  هدوب و  قفانم  كرشم و  ای  دناهتشاد ، نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  هب  هدوب و  ناملـسم  ود  نآ  ایآ  هک 

؟ دنا هدوب  ترضح 

نایفسوبا یعقاو  يهرهچ 
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هب هدوب و  اهنآ  زا  عافد  اهتب و  هب  هتـسباو  یگدنز ، مامت  رد  يو  تقیقح  وا و  خیرات  هک  تفگ  دیاب  نایفـسوبا  یعقاو  تیـصخش  اب  هطبار  رد 
تاروتسد مالـسا و  هب  هاگ  چیه  عقاو  رد  وا  هحفـص 25 ] تسا [ . هدرک  اهینابرق  ناوارف  تردـق  دایز و  صرح  ناوت و  يهمه  اب  اهتب  رطاخ 

تدایس و زایتما و  نایفسوبا  هب  هک  دندوب  اهتب  نیا  اریز  تسا ؛ هدوبن  دنبیاپ  دقتعم و  ترضح  نآ  تلاسر  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نآ و 
نیغورد يرهاظ و  ياهتدایس  تازایتما و  عیمج  زا  ار  وا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دندادیم ، نیکاسم  افعـض و  رب  تسایر 

زیاج حابم و  وا  يارب  ار  روجف  قسف و  تراغ و  جارات و  هنوگ  ره  اهتب ، زین  و  دومنیم . توعد  تاواسم  يردارب و  توخا و  هب  هدرک و  ادج 
یلـص ادخ  لوسر  هک  دوب  تهج  نیا  زا  دومنیم . رما  قالخا  مراکم  لیاضف و  بسک  هب  ار  وا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یلو  دندرکیم ؛

هب هجوت  اب  . دمآیم باسح  هب  يدج  گرزب و  يرطخ  نایفسوبا  صخش  يارب  و  رفاک ، نازودنارز  ناتـسرپایند و  يهمه  يارب  هلا  هیلع و  هللا 
، دشاب هدروآ  مالسا  تسناوتیم  هنوگچ  نایفسوبا  هیما ،» ینب  و   » و مشاه » ینب   » هلیبق ود  نیب  یثوروم  رادهشیر و  ینمـشد  ياهلأسم و  نینچ 

نانمـشد نیرتزوت  هنیک  هب  تبـسن  وا  تفرگ ، یم  تروص  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیلع  هک  ییاههئطوت  اهگنج و  رد  هک  یلاح  رد 
کش چیه  نایفسوبا ، تقیقح  هب  هجوت  اب  سپ  . درکیم یحارط  یکانرطخ  ياههشقن  ربمایپ  يارب  و  دومنیم ، ینتورف  دایقنا و  راهظا  مالـسا 

هک نیا  رطاخ  هب  هن  هدرکیم ، مالـسا  هب  رهاظت  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیملـسم و  زا  سرت  رطاـخ  هب  وا  هک  دـنامیمن  یقاـب  يدـیدرت  و 
دوخ ترطف  نادـجو و  زا  يوریپ  هک  رطاخ  نیدـب  هن  دوشن ، هتـشک  هدـش و  ظفح  شنوخ  ات  دومن  مالـسا  هب  رهاظت  وا  دـشاب . هدروآ  ناـمیا 

يوریپ نآ  دننام  ترهش و  زا  هک  تسا  تسرد  هحفـص 26 ] ایآ [  يدیدرت ، هنوگ  ره  ندش  فرطرب  عقاو و  ندش  نشور  اب  اذل  . دشاب هدرک 
نید لقع و  هب  شیوخ  یگدنز  هار  كولس و  رد  هاگ  چیه  وا  نیقی  عطق و  روط  هب  تسا !؟ هتفر  ایند  زا  ناملسم  نایفـسوبا  مییوگب : هدرک و 
ملاع نیا  رد  رگید  نادنمتردق  هک  هنوگ  نامه  سب ؛ دوب و  یـصخش  تعفنم  وا ، يالعا  لثم  رایعم و  هکلب  درکن ؛ هعجارم  شیوخ  ترطف  و 

[ . 4 . ] دنرادن راک  يرگید  زیچ  هب  دوخ  یصخش  عفانم  حلاصم و  زا  ریغ 

بلاطوبا یعقاو  يهرهچ 

لوسر اب  توادع  هنیک و  اریز  دناهتشادن ؛ یهباشت  هجو  هاگ  چیه  هک  يروط  هب  تسا ، نایفسوبا  تقیقح  لباقم  الماک  بلاطوبا  تقیقح  اما 
ردام هک  درکیم  ینابرهم  نانچ  ترضح  نآ  هب  تبسن  بلاطوبا  یلو  دوب ، هدرک  هطاحا  ار  نایفسوبا  دوجو  بلق و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

وا هب  هتشاد و  تسود  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  بلاطوبا ، هک  ردق  نآ  تسا : هدمآ  دعـس  نبا  تاقبط  رد  . شراوخ ریـش  لفط  رب  هدریش 
هناخ زا  هاگ  ره  و  دشاب ، شرانک  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  نیا  رگم  دیباوخیمن  تشادن ، تسود  ار  شنادنزرف  دیزرویم ، قشع 
نیب زا  يارب  نایفـسوبا  دوب .) ادخ  لوسر  بقارم  مزالم و  هشیمه  ینعی   ) تشاد هارمه  شدوخ  اب  ار  ترـضح  دـمآیم  نوریب  هحفص 27 ] ] 
دجم شاهدازردارب  يزوریپ  رد  هک  دوب  دقتعم  بلاطوبا  اما  دوب ، ناسرت  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزوریپ  هیما و  ینب  تمظعو  دجم  نتفر 

وا هب  تسا  یهلا  تناـما  هک  ار  شاهدازردارب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نیا  زا  رتـالاب  بلاـطوبا  يارب  یفرـش  هچ  و  دراد ؛ دوجو  یمیاد  فرـش  و 
. تسا هدومرف  رایتخا  مدرم  یمامت  نیب  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیبرت  شرورپ و  يارب  ار  وا  هدرپس و 

ربمایپ یتسرپرس  بلاطوبا و 

هجیتن میرگنب ، تقیقح  قح و  بلاط  کی  دـننام  وا  رد  و  مینک ، كاـپ  یناـسفن  تایهتـشم  اـهسوه و  زا  ار  دوخ  بلاـطوبا ، يهراـبرد  رگا 
، تفر ایند  زا  شراوگرزب  دنزرف  ندـید  زا  لبق  هللادـبع )  ) ربمایپ ردـپ  هک  یماگنه  تسا . هتـشاد  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  وا  هک  میریگیم 

تافو زین  شدج  دوب  هدش  يرپس  شفیرش  رمع  زا  لاس  تشه  هک  یلاح  رد  و  تفرگ ، هدهع  هب  ار  ترضح  یتسرپرـس  بلطملادبع  شدج 
وا تلام  تسد و  نابز و  اب  و  دنویپب ، وا  هب  : » تفگ وا  هب  باطخ  هدرپس و  بلاطوبا  هب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شتافو  زا  لبق  اما  درک ،
زا لبق  یبرع  چیه  هک  دسریم  یفرـش  زع و  نانچ  هب  كدوک  نیا  هک  منیبیم  ایوگ  تسا ، يدنلب  ماقم  ياراد  وا  هک  نک  يرای  کمک و  ار 
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نینچ شتایصوصخ  يو و  يهرابرد  ترضح ، یتسرپرس  ندرک  لوبق  زا  دعب  بلاطوبا  «. دیسر دهاوخن  هدیـسرن و  ماقم  نادب  وا  زا  دعب  وا و 
اذغ فرـص  يارب  ار  وا  تقو  ره  تشادیم ، هحفص 28 ] او [  بجعت  هب  ارم  هک  مدینـشیم  وا  زا  یتاملک  اهبـش  زا  يرایـسب  رد  :» تسا هتفگ 
یم ندروخ  زا  تسد  نوچ  و  دـحالا » هللا  مسب  : » تفگیم مدینـشیم  هک  نیا  رگم  درکیمن  زاـغآ  ندـیماشآ  ندروـخ و  هب  مدزیم ، ادـص 

نامـسآ فرط  هب  يرایـسب  رون  شایناشیپ  زا  هک  مدـید  بجعت  اـب  مدـمآ و  لزنم  هب  یناـهگان  يزور  اریثک .» دـمحلا هللا  : » تفگیم دیـشک 
اب دـیدنخیمن ، تهج  یب  مدرکن ، هدـهاشم  وا  زا  یناداـن  لـهج و  هنوگ  چـیهو  مدینـشن ، یغورد  يو  ناـبز  زا  هاـگ  چـیه  دوشیم . عطاـس 

ینامز دـنکیم : لقن  رکاسع  نبا  «. تشادیم تسود  رتشیب  ار  ییاهنت  تولخ و  هتـشادن و  اهنآ  هب  ياهجوت  تخادرپیمن ، يزاب  هب  ناکدوک 
ناراب بلط  زیخرب و  دناهدش ، یطحق  راچد  رهش  لهاو  هدیکشخ  هرد  بلاطوبا ، يا  : دنتفگ نایـشیرق  ، ) دمآ یلاسکـشخ  یطحق و  شیرق  رب 

یناشفارون هایس  ياهربا  تشپ  زا  هک  دیشروخ  نوچ  هلا ) هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح   ) يرـسپ هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  بلاطوبا  نک .
وا هک  یلاح  رد  و  دینابـسچ ) هبعک  هب  ار  شتـشپ  تفرگرب و  ار  وا  بلاطوبا  دندوب ، یناکدوک  ترـضح ، نآ  فارطا  رد  دوب و  وا  اب  دنکیم 
بآ زا  يداو  هک  يروط  هب  دندیراب ، دندمآ و  درگ  اهربا  وس  نآ  وس و  نیا  زا  هلصافالب  دیبلط ، ناراب  دوب ، هدرک  دنلب  شناتشگنا  رـس  رب  ار 

هدورس بلاطوبا  صوصخ  نیا  رد  دش . هتفکش  هرد  دندیسر و  یخارف  تعسو و  هب  بآ  رظن  زا  نانیـشن  هد  هیداب و  لها  دش ، باریـس  ناراب 
نامیتی هاگهانپ  ددرگیم ، باریس  وا  يور  زا  ربا  هک  يدیپس  ور  ینعیلمارألل : ۀمـصع  یماتیلا  لامث  ههجوب  مامغلا  یقـستسی  ضیبا  :و  تسا

یم هحفـص 29 ] نینچ [  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  يهرابرد  بلاطوبا  رـسمه  دـسا ، تنب  يهمطاف  . تسا ناـنز  هویب  ناـبهاگن  و 
تفر و تخرد  نیا  ياپ  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يزور  دوب ، هدیکـشخ  اهتدـم  هک  دوب  یتخرد  ام  يهناـخ  تاـیح  رد  :» دـیوگ

هدمآ دعـس  نبا  تاقبط  رد  و  «. داد امرخ  دـش و  زبسرـس  تخرد  هظحل  نامه  رد  مدـید  ناهگان  دیـشک ، تخرد  نآ  يهنت  هب  ار  دوخ  تسد 
اذغ ناشیا  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  اما  دندشیمن ، ریس  دندروخیم  اذغ  ییاهنت  هب  ای  مه  اب  هک  تقو  ره  بلاطوبا  نادنزرف  تسا :

[ . 5 . ] دندشیم ریس  یگمه  ترضح ) نآ  تکرب  زا  ، ) دروخیم

میهدب فاصنا 

نآ يهرابرد  ییاهربخ  هچ  نارگید  شردـپ و  هک  هدینـشس  زین  هدرک و  هدـهاشم  ارارک  ار  لامعا  تایآ و  نیا  هک  نیا  زا  دـعب  بلاطوبا  ایآ 
هدوب شیدنارود  رکفتم و  يدرم  وا  هک  نآ  لاح  و  تسا ، هدرم  ناملـسم  ریغ  بلاطوبا  دوش  هتفگ  هک  تسا  حیحـص  دـندوب ، هداد  ترـضح 

ناـمیا ترـضح  نآ  هب  هـک  ( ؟ دنتـشاد یلقع  يرترب  ناـحجر و  بلاـطوبا  رب  راـصنا ، نیرجاـهم و  ریاـس  نیـشن و  هیداـب  برع  اـیآ  تـسا !؟
رتکیدزن هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  بلاطوبا  زا  ای  و  دـندوب !؟ هدـید  بلاطوبا  زا  يرتشیب  تامارک  تازجعم و  تایآ و  اـی  و  دـندروآ )؟

دنک کش  بلاطوبا  مالسا  رد  هک  یسک  . تسا لاحم  هبـش  ای  لاحم و  بلاطوبا  ندوبن  ناملـسم  مییوگیم : هک  تسا  رطاخ  نیدب  دناهدوب !؟
یمن هحفـص 30 ] دـنادیمن و [  هک  تهج  نیا  زا  تسا ، هدرک  کش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تلاسر  توبن و  رد  هک  تسا  نیا  دـننام 

شتوبن تابثا  يارب  یمکحم  لیلد  عطاق و  ناـهرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  لوق  نیا  ندرک  عمج  اریز  دـمهفب ؛ ار  بلطم  نیا  دـناوت 
تیناـقح هب  هک  یلماـک  ماـمت و  یهاـگآ  یلقع و  ناـحجر  كاردا و  تمالـس  ملع و  نتـشاد  دوـجو  اـب  بلاـطوبا  هـک  لوـق  نـیا  و  دروآ ،

یـسک ره  سپ  تسین . نکمم  تسا ، هتفر  ایند  زا  ناملـسم  ریغ  رفاـک و  وا ، هب  تبـسن  صـالخا  هقـالع و  قشع و  زین  تشاد و  شاهدازردارب 
زین بلاطوبا  مالـسا  هب  لئاق  هک  دیآیم  مزال  تسا  هداد  هئارا  یفاو  یفاک و  لیلد  شتلاسر  تابثا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیوگب 
عناق لیلد  دوب  هتـسناوتن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دیوگب : هک  دیآیم  مزال  دشاب  بلاطوبا  مالـسا  مدـع  هب  لئاق  هک  سک  ره  و  دـشاب ؛

مالـسا بلاطوبا  دوش  ضرف  رگا  مالک : کی  رد  .و  تسا مکحت  لهج و  مه  زا  ود  نیا  کیکفت  و  دنک ، هماقا  شتلاسر  يارب  یفاک  هدننک و 
حرطم اج  نیا  رد  هک  یلاؤس  . تسا هدش  شندرواین  مالسا  ببس  هک  هتـشاد  دوجو  یلاکـشا  رـس و  کی  عقاو  رد  هک  دوشیم  مولعم  درواین ،

: تفگ دیاب  باوج  رد  ؟ تسا هدش  دراو  کیکـشت  شمالـسا  رد  ارچ  تسا ، یماقم  تلزنم و  نینچ  ياراد  هک  بلاطوبا  تسا : نیا  دوشیم 
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ریما یلع  ردـپ  بلاـطوبا  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  اـیآ  نایفـسوبا . قاـفن  هب  لوق  يارب  تسا  یباوج  دـناهدرک ، مالـسا  یفن  بلاـطوبا  زا  هک  نیا 
حیجرت بلاطوبا  رب  ار  نایفسوبا  دننک و  هنزاوم  هک  نیا  رگم  دندیدن  يزیرگ  لحم  اذل  هیواعم !؟ ردپ  نایفسوبا  هدوب و  مالسلاهیلع  نینمؤملا 

هحفص 31 ] دنهد [ . هولج  يواسم  مه  اب  ار  ود  نآ  لقادح  ای  هداد و 

؟ ارچ یناهنپ ، مالسا 

مالـسلاهیلع یلع  شدـنزرف  دـننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  توعد  لوا  زور  رد  ار  شمالـسا  بلاـطوبا  ارچ  هک : تسا  نیا  رگید  لاؤس 
هکنانچ تسا ، هدومن  راکـشآ  هدـش ، تبث  یخیرات  بتک  رد  وا  زا  هک  يراعـشا  بلاـق  رد  ار  شمالـسا  وا  ـالوا : باوج : ؟ درکیمن راکـشآ 

ینید نیرتهب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نید  هک  منادیم  قیقحت  هب  ینعیانید : ۀیربلا  نایدا  ریخ  نم  دـمحم  نید  ناب  تملع  دـقل  :و  هدورس
زا اذل  دندوب ، هدش  جیـسب  مالـسا  هیلع  كرـش  ياوق  دوب و  فیعـض  تثعب  زاغآ  لوا و  رد  مالـسا  ایناث : . تسا هدش  هضرع  مدرم  هب  هک  تسا 

عافد و يارب  ساسح و  تاظحل  رد  ات  هدرک ، نامتک  ار  دوخ  مالسا  هک  دوب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسا و  تحلصم  يدنمدرخ و 
ياهتیـصخش ناربمایپ و  نارای  زا  يرایـسب  نیب  رد  لمع  نیا  دوش . لـمع  دراو  تردـق  اـب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مالـسا  زا  تیاـمح 

. دشاب هتـشاد  ار  مالـسلاهیلع  یـسوم  زا  تیامح  تردـق  ات  درک  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  نوعرف  لآ  زا  ینمؤم  الثم : تسا . هداتفا  قافتا  گرزب 
درم [ . 7 «. ] هللا یبر  هحفـص 32 ] لوقی [  ـالجر  نولتقتا  هناـمیا  متکی  نوعرف  لآ  نم  نمؤم  لـجر  لاـق  و  :» تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  [ 6]

، تسادـخ نـم  راـگدرورپ  دـیوگیم  هـک  ار  يدرم  امـش  اـیآ  تـفگ : دـینادرگیم ، یفخم  ار  دوـخ  ناـمیا  هـک  نوـعرف  ناـسک  زا  ینمؤـم 
ناهنپ بازحا  گنج  رد  ار  شنامیا  هک  داد  روتسد  یعشجا » دوعسم  نب  میعن   » هب هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  زین  ؟و  دیشکیم

نیما نسحم  دیـس  همالع  . دـیوگب دـنراد  لیم  اهنآ  هچ  ره  ات  تشاد  هزاجا  هکلب  دـنک . دراو  ییادـج  فالتخا و  شیرق  دوهی و  نیب  ات  هدرک 
، تشاد هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترصن  يرای و  يارب  هک  یتردق  نآ  زگره  درکیم ، راکشآ  ار  شمالسا  بلاطوبا  رگا  : » دیوگیم

لاعتم دنوادخ  ياه  تمکح  هلمج  زا  : » تسا هدـمآ  شرـسمه  بلاطوبا و  تافو  باب  یبلح  يهریـس  باتک  رد  و  [ . 8 «. ] دروآیمن تسدب 
دنک لـمأت  سک  ره  هک  تشاد  دوـجو  یحلاـصم  بلاـطوبا  رفک  نیا  رد  هک  ارچ  دوـب ؛ تیلهاـج )  ) شموـق نـید  رب  بلاـطوبا  نتـشاد  هـگن 

. دنک يراج  نیفلاخم  نیرکنم و  نابز  رب  دشاب  انب  هچ  رگا  دروآیم ، دوجو  هب  یلیالد  دهاوش و  ناسنا  يارب  ناحبـس  دنوادخ  [ . 9 « ] دباییم
ایوگ تسا .» هدرکیم  اضتقا  نینچ  مالـسا  تحلـصم  : » دیوگیم یفرط  زا  هدرک و  راکنا  یکریز  اب  ار  بلاطوبا  نامیا  روکذـم ، يهدنـسیون 
رفک و  تسا ، دنسپان  حیبق و  هحفص 33 ] اتاذ [  لج  زع و  دنوادخ  هب  رفک  هک  تسا  نیا  يرورـض  یهیدب و  روما  زا  هک  هدرک  شومارف  يو 

نامیا ندرک  ناهنپ  يهیاس  رد  بولطم ، دصق  ضرغ و  نآ  هک  هدرک  شومارف  زین  .و  درادن تحلـصم  تمکح و  یفده ، تلع و  چـیه  يارب 
رطاخ هب  ار  بلاطوبا  رفک  مالـسا و  مدع  دنوادخ  رگا  و  دـندرک . نینچ  نوعرف » لآ  نمؤم   » و دوعـسم » نب  میعن   » هک نانچ  دوشیم ، ققحتم 
يارب وا  ات  دوش  بجاو  هکلب  دـشاب ، رترب  لضفا و  شناـمیا  زا  وا  رفک  دـیاب  هنیآ  ره  دـشاب ، هتـساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تحلـصم 

تحلـصم نیب  هلیـسو  نیدب  ات  درک  نامتک  ار  شنامیا  هک  دوشیم  تباث  اذل  ددرگ . تبوقع  هذخاؤم و  شلوسر  ادـخ و  هب  نامیا  مالـسا و 
. دنک عمج  ار  رفک  تحابق  مالسا و 

بلاطوبا يهرابرد  تیاور  ود 

هدرکن توعد  یکین  ریخ و  هب  زج  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  شدنزرف  هب  بلاطوبا  : » دـسیونیم ماشه  نبا 
هللا یلص  دمحم  توعد  هک  نیا  هب  تسا  ندرک  فارتعا  نیمه  عقاو  رد  مه  مالسا  ینعم  و  [ 10 «. ] شاب وا  مزالم  دنویپب و  وا  هب  سپ  تسا ،
ربخ مالسلاهیلع  یلع  نوچ  : » دسیونیم دعس  نبا  زین  .و  دشابیم يرورض  بجاو و  وا  اب  دنویپ  تعاطا و  هدوب و  حالـص  ریخ و  هب  هلا  هیلع و 

نک و شنفک  هدب ، شلسغ  ورب  دومرف : تسیرگ و  ترضح  نآ  دیناسر ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  هللا  همحر  بلاطوبا  شردپ  گرم 
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هاگ چـیه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  مولعم  و  [ . 11 «. ] دهد رارق  تمحر  هحفـص 34 ] نارفغ و [  دروم  ار  وا  دـنوادخ  امن ، شنفد 
مالـسا هک  تسا  بیرغ  بیجع و  یلیخ  . درک دهاوخن  وا  يارب  ناوضر  تمحر و  بلط  زین  و  دنکیمن ، دحلم  كرـشم و  کی  زیهجت  هب  رما 

ار وا  یتسرپرس  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیلوفط  نارود  رد  هک  یلاح  رد  دریگ ، رارق  لاؤس  دروم  شنامیا  هتشاد و  لیلد  هب  زاین  بلاطوبا 
لمحت ار  يرایسب  تبیصم  الب و  ترضح  نآ  يرای  ترصن و  يارب  و  درک ، شیرای  بلاطوبا  دش  گرزب  ترضح  یتقو  و  تشاد ، هدهع  هب 

لاؤس دروم  يو  مالـسا  هک  تسا  بیجع  یلیخ  زین  و  دنکن . ادیپ  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تیذا  رازآ و  عمط  يدـحا  ات  دومن 
، دوبن هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  توعد  مالـسا و  زا  بلاطوبا  تیامح  عافد و  رگا  هک  دـنراد  قافتا  ام  ناـگرزب  هک  یلاـح  رد  دریگ  رارق 

. دنامیمن یقاب  مالسا  زا  يرثا 

( يردپ هدج   ) دسا تنب  همطاف 

هدوـب هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـج  ینعی  بلطملادـبع  ردارب  زین  وا  هک  تشاد  ماـن  دـسا  مالـسلاهیلع ) نینمؤـملاریما  رداـم   ) همطاـف ردـپ 
نیا يهرمث  درکن و  رایتخا  وا  زا  ریغ  يرـسمه  بلاطوبا ، شرهوش  درک ، جاودزا  یمـشاه  يدرم  اب  هک  دوب  یمـشاه  نز  نیلوا  همطاف  . تسا

هد بیترت  هب  نادـنزرف  نیا  زا  کی  ره  و  مالـسلاهیلع ؛ یلع  و  رعفج ، لیقع ، [ 12 ، ] بلاط ياهمان : هب  دوب ، رتخد  کی  رـسپ و  راهچ  جاودزا 
گرم زا  دـعب   ) بلاطوبا هک  یماگنه  «. یناه ما   » هب بقلم  تشاد  مان  هتخاف »  » ناشرتخد اهنت  و  تشاد ، هحفص 35 ] هلصاف [  يرگید  اب  لاس 

مزالم و هشیمه  هتـسناد و  دوخ  ندب  ياضعا  زا  يوضع  يهلزنم  هب  ار  وا  همطاف  تفرگ ، هدهع  هب  ار  وا  یتسرپرـس  ادخ ) لوسر  دج  ردـپ و 
تشگیم رب  هک  نیمه  و  دوب ، وا  رکف  هب  مادم  تفریم  نوریب  ترضح  نوچ  درکیمن ؛ رود  دوخ  رظن  دای و  زا  ار  وا  ياهظحل  دوب . شبقارم 

شنت رب  سابل  درکیم ، شزیمت  تسشیم و  ار  يو  هداد و  اذغ  ترضح  نآ  هب  درکیم ، یگدیسر  وا  هب  هتـشاذگ و  رانک  ار  دوخ  ياهراک 
بــش هـک  یماـگنه  دوـمنیم . فرطرب  ار  وا  ياـهزاین  هدرک و  رطعم  ار  وا  دوـمنیم ، هناـش  یلاــم و  نـغور  ار  وا  ياــهوم  ندــب و  هدرک ،
رطاـخ نیدـب  و  دوب ، شتمدـخ  رد  زور  بش و  و  دوبن ، لـفاغ  وا  زا  ياهظحل  هصـالخ  درکیم . هداـمآ  ار  ترـضح  باوختخر  دیـسریمارف 
ناشیا و  درک ، علطم  ار  ترضح  نآ  مالسلاهیلع  یلع   ) درک تافو  دسا  تنب  همطاف  یتقو  . دیمان ردام »  » ار وا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

وا ربق  رد  سپ  دـننک ، هدامآ  ار  شربق  ات  داد  روتـسد  سپـس  درک ، نفک  ار  وا  دوخ  سابل  اب  و  تسیرگ ) رایـسب  همطاف  گرم  ربخ  ندینـش  اب 
مردام ایادخ ! : » دومرف تشاذگ و  شربق  يور  دحل  گنس  دوخ  تسد  اب  ترـضح  تشاذگ و  ربق  رد  ار  همطاف  سپـس  تساخرب ، دیباوخ و 

يارب امش  هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  باحصا  نادرگ .» عیسو  ار  شربق  و  امن ، نیقلت  وا  رب  ار  شتجح  ماما و  زرمایب و  ار  دسا  تنب  همطاف 
هدیـشوپ یتشهب  ياهسابل  زا  ات  مدناشوپ  وا  هب  ار  مسابل  : » دومرف ترـضح  دیدرکن ؟ رگید  سک  چیه  اب  وا  زا  لبق  هک  دیدرک  يراک  همطاف 
بلاطوبا زا  دـعب  وا  اریز  دراد ؛ هحفـص 36 ] ناما [  رد  ار  وا  ربق  راـشف  زا  هداد و  تعـسو  ار  شربق  دـنوادخ  اـت  مدـیباوخ  شربق  رد  و  دوش ،

اهیکین و زا  هلیسو  نیدب  ات  داد  ماجنا  همطاف  يارب  ار  لامعا  نیا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  [ . 13 «. ] دوب نم  دزن  دنوادخ  قلخ  نیرتهب 
ناسحا زا  ار  همطاف  ناسحا  همه  نیا  اب  اما  دـنک . فارتعا  وا  ياهییابیز  قـالخا و  نسح  هب  هدومن و  رکـشت  همرکم  يوناـب  نآ  ياـهیبوخ 
شیومع یلو  درکیم ، تمدـخ  ناـسحا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دوخ  هب  رتـشیب  همطاـف  اریز  درامـشیم ؛ رتـمک  بلاـطوبا  شیومع 

شرسپ ریشمش  بلاطوبا و  تیامح  رگا  و  درک ، یناوارف  ناسحا  نیملـسم  مالـسا و  هب  هکلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  اهنت  هن  بلاطوبا 
ربمایپ هک  نیا  رتبیجع  همه  زا  و  داتفایمن . یناسنا  چیه  رـس  رب  مالـسا  هیاس  دشیمن و  اجرباپ  مئاق و  مالـسا  زگره  دوبن ، مالـسلاهیلع  یلع 

نآ سپ  تسا . هداد  رارق  نآ  زا  رتنییاـپ  ار  ناشنادـنزرف  رب  نارداـم  قوقح  هک  درک ، حرطم  شیومع  يارب  ار  یقوقح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هتشاد مالسلاهیلع  یلع  هب  ناتهب  ارتفا و  دصق  عقاو  رد  دراد ، رارق  شتآ  زا  ییاههلعـش  رد  بلاطوبا  دیوگیم ، هدرک و  یناملـسم  ياعدا  هک 

یفصنم ناسنا  ره  رب  هصالخ ، . دنک دراو  للخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ترـضح  نآ  تفالخ  رد  هلیـسو  نیدب  دهاوخیم  و 
ناسنا ره  رب  دـناسرب . اهنآ  شوگ  هب  ای  دـناوخب  بلاطوبا  مالـسا  نارکنم  يارب  هتفریذـپ و  بلاـطوبا  يهراـبرد  ار  تقیقح  نیا  تسا  بجاو 
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کی هاگیاج  رد  هن  دـهد ، رارق  دـنیب  یم  ار  عناوم  بابـسا و  نیرترود  هک  نیبزیت  ناـسنا  کـی  ياـج  ار  دوخ  هک  تسا  یناملـسم  فصنم و 
. دنکیم نانیمطا  دوشیم  هحفص 37 ] پاچ [  هچ  ره  هب  دمهفیم و  ار  رهاظ  طقف  هک  يدلقم  لهاج 

ربمایپ هب  باستنا 

اما دریگ . تروص  یتبـسن  یکچوک ، هداس و  رما  ره  ببـس  هب  هک  تسین  هنوگ  نیا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  تبارق  کش  نودـب 
نآ هب  ناوتیم  تدالو  هار  زا  طقف  اـیآ  دوشیم ؟ لـئان  فرـش  نیا  هب  یناـسنا  هنوگچ  و  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  تبارق  نیا  مینادـب  میهاوخیم 
هب تدالو  هار  زا  سک  ره  هک ، تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  ؟ دیاش ترـضح  نآ  ناکیدزن  زا  ات  دیاب  يرگید  رما  ای  دش ، بوسنم  ترـضح 
الا هلا  ال  : » دیوگب هک  یسک  ور  نیا  زا  هدش ؛ مالسا  هب  بوسنم  نیتداهـش  نتفگ  تهج  هب  هک  تسا  یـسک  هب  هیبش  تسا ، بستنم  ترـضح 

نینچمه دهد . ماجنا  دهاوخ  هچ  ره  دشابن و  مالسا  یهن  رما و  هب  دنبیاپ  دنچ  ره  دوشیم  هتفگ  ناملسم  وا  هب  اعرش  هللا ،» لوسر  دمحم  هللا ،
ره داد ، تبـسن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  افرع  اتغل و  اعقاو ، ار  وا  ناوتیم  دـشاب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  نادـنزرف  زا  هک  یـسک 
زا ینکر  ساسا و  نیتداهش  هک  نیا  و  [ . 14 . ] دشاب هتشاد  دوجو  هطساو  نارازه  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  صخش و  نآ  نیب  دنچ 

دشاب رارق  رگا  هک  هحفـص 38 ] نیا [  هچ  سب ؛ تسا و  نیتداهـش  نتفگ  طقف  مالـسا  تقیقح  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تسا ، مالـسا  ناکرا 
نیفلختم اب  نیدـهاجم  و  نیدـلقم ، اب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  دـیآیم  مزال  دـشاب ، نآ  تقیقح  یعقاو و  مالـسا  یلوق ، تداـهش 

زا هک  تسا  یهیدـب  . دنـشاب ناسکی  يواـسم و  دـنهدیم ، تداهـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تلاـسر  ادـخ و  تینادـحو  هب  هک  یماداـم 
زا کی  ره  يارب  و  دعاق ، یضعب  دندهاجم و  یضعب  و  لداع ، ریغ  یضعب  دنالداع و  یـضعب  لهاج ، یـضعب  دناملاع و  یـضعب  ناناملـسم ،
هب نداد  نایاپ  و  نید ، تخانـش  يارب  اذـل  دراد ؛ دوجو  ناحبـس  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  صاخ  یماکحا  صوصخم و  ياهبترم  هجرد و  اـهنآ 

تجح ار  شتداهـش  لوق و  زین  و  دننکیم ، ادتقا  وا  هب  هدـناوخ و  زامن  لداع  رـس  تشپ  دـننکیم ؛ هعجارم  ملاع  هب  اهفالتخا ، اهتموصخ و 
راـثآ و ناناملـسم  زا  کـی  ره  يارب  هلب ، . دوشیم هداد  تیلـضفا  يرترب و  يوـنعم  يداـم و  قوـقح  زا  يرایـسب  رد  دـهاجم  هب  و  دـننادیم ،

ظفح شنوخ  لام و  دـیوگب ، نیتداهـش  هک  یـسک  الثم  تسین ، رادرب  انثتـسا  هدـش و  اهنآ  يهمه  لماش  يواسم  روط  هب  هک  تسا  یماکحا 
نینچ و  ددرگیم . بوسحم  زین  وا  يارب  تسا  نیملـسم  يارب  هماـع  نوؤش  زا  هچنآ  و  دوـشیم ، يراـج  وا  رب  ثراو  جاودزا  ماـکحا  هدـش ،

زا کی  ره  يارب  و  حـلاط ، دراد و  دوجو  حـلاص  زین  اهنآ  رد  دـشابیم ؛ بوسنم  مشاه  هب  ردـپ  بناج  زا  تدالو  ببـس  هب  هک  یـسک  تسا 
و سمخ ، تفایرد  زا  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  دـنکرتشم ؛ مه  اب  لئاسم  یـضعب  رد  یگلمج  زین  و  تسا ، صاـخ  یماـکحا  هجرد و  ناـشیا 

یتاداس زا  رگم  تاکز ، نتفرگ  تمرح  و  دشاب ، یم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  بستنم  هک  یتاداس  صاخ  هک  یفاقوا  تاروذـن و 
دوشیم ثعاب  و  دـنادرگیم ، زاتمم  نارگید  رب  ار  ترـضح  نآ  نیبوسنم  هک  تسا  يدراوم  اـهنیا  [ . 15 . ] درب مان  هحفـص 39 ] دوخ [ ، لثم 

خماش و ماقم  نینچ  ياراد  ترـضح  نآ  هب  باستنا  درجم  هب  ناشیا  هک  نیا  هن  دنیامن ، تفایرد  زاین  ردق  هب  نادـنمتورث  اینغا و  لاوما  زا  هک 
. دنشاب يدنلب 

ادخ لوسر  نادنواشیوخ  ابرقا و  زا  روظنم 

یتسود هب  ار  نیملـسم  شیمارگ ، لوسر  لاـعتم و  دـنوادخ  تلع  هچ  هب  سپ  تسا ، نینچ  رما  یتـقو  هک  دوشیم  حرطم  یلاؤس  اـج  نیا  رد 
نیـسح ماـما  هک  ياهبطخ  رد  ار  لاؤـس  نـیا  باوـج  اـم  ؟و  دـناهدومرف رما  ناـشیا  یهلا  نامـسیر  هـب  کـسمت  ناـشیا و  زا  تعاـطا  اـبرقا و 

و هئالب ، یلع  ربصن  تیبلا  لها  اناضر  هللا  یضر  :» هدمآ هبطخ  نآ  زا  یتمسق  رد  مینکیم . وجتسج  هدومرف ، قارع  هکم و  هار  رد  مالـسلاهیلع 
رد میدونـشخ ، یـضار و  زین  ام  تسا  یـضار  ادخ  هچنآ  رب  هحفـص 40 ] [ . ] 16 «. ] هتمحل هللا  لوسر  نع  ذـشت  نل  نیرباـصلا ، روجا  اـنیفوی 
وا نت  ياههراپ  ربمایپ و  نایم  رد  زگره  و  دومن ، دهاوخ  تیانع  ام  رب  ار  ناگدـننک  ربص  رجا  میزرویم و  تماقتـسا  وا  ناحتما  الب و  لباقم 
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يهصاخ تیب  لها  هدومرف ، رما  ناشیا  تعاطا  یتسود و  هب  دنوادخ  هک  یناکیدزن  نآ  سپ  . داتفا دـهاوخن  ییادـج  هاگ  چـیه  شنادـنزرف ) )
و تسا . بستنم  مشاه  شدج  ای  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تدالو  تهج  هب  هک  یسک  ره  هن  دنشابیم ، هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

يهنومن نیرتلماک  ناشیا  دـناهدوبن ، ادـج  وا  زا  لـمع  لوق و  رد  هاـگ  چـیه  هک  دـنایناسک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يهصاـخ  تیب  لـها 
هب دنیوگ  نخس  نوچ  دنتـسه ؛ ترـضح  نآ  صئاصخ  عیمج  قالخا و  مولع و  زراب  قادصم  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیـصخش 

« نیلقث ثیدح   » زا رتهب  ینخس  چیه  و  تسا . ترضح  نآ  تریس  تلاسر و  زا  هتفرگرب  دنهد  ماجنا  ار  یلمع  نوچ  دنیوگ و  نخـس  وا  نابز 
هب هک  یـسک  ایآ  . تسا هدـیدرگ  بجاو  هللا  باتک  هب  کسمت  هک  نانچ  هدـش  بجاو  ناشیا  هب  لسوت  کسمت و  نآ  رد  هک  درادـن  تلـالد 
نم یتسود  تدوم و  هک  دیوگب  هدرک و  اعدا  دناوتیم  راهطا ) همئا  زا  ریغ   ) تسا بوسنم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  يوحن  کی 

جاـجتحا تسا ، هدـش  دراو  تیب  لـها  نأـش  رد  هچ  نآ  ریهطت و  يهیآ  ثیدـح و  نیا  هب  و  تسا ؟ بجاو  مدرم  داـحآ  رب  نـم  زا  تعاـطا  و 
ادهـشلا دیـس  ترـضح  هک  دنتـسه  یتیب  لها  هدـش ، بجاو  ام  رب  ناشتعاطا  تدوم و  هک  یناسک  نآ  هکلب  تسین ) روط  نیا  اـعطق  ( ؟ دـیامن

هدومن هراشا  تیاضر  نیا  ببس  هب  سپس  تسا » دنوادخ  تیاضر  تیب  لها  ام  تیاضر  : » تسا هدومرف  هدومن و  یفرعم  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع 
زا هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  «. داتفا دهاوخن  ییادج  هاگ  چـیه  وا  نت  ياههراپ  هحفـص 41 ] ربمایپ و [  نایم  رد  : » دیامرفیم

بضغ ادخ  يارب  هدش و  دونشخ  ادخ  يارب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هلا . هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  زین  اهنآ  تسا و  ناشیا 
سدقم دوجو  هب  یظفل  یمـسا و  باستنا  سپ  . تسین یلاصفنا  ییادج و  هنوگ  چیه  ناشیا  نیب  اریز  دـنانینچ ؛ نیا  زین  تیب  لها  دـنک ، یم 

ره زا  لبق  يونعم ، یحور و  باستنا  رد  اما  تسا . حیحـص  دـشاب ) دایز  هلـصاف  دـنچ  ره   ) تدالو درجم  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یبن 
، دوشیم صحف  دنکیم  دونشخ  ار  دنوادخ  هک  يراتفر  لامعا و  تاین و  هلسلس  نآ  رد  و  دوشیم ، ثحب  باستنا  عون  نیا  لیالد  زا  يزیچ 

هلا هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  صخـش  هب  یعقاو  نیبـستنم  اـحور ، اـظفل و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  و  . ) دادـجا ءاـبآ و  يهلـسلس  رد  هن 
(. دنتسه

بنیز تدالو 

وا مالسلااهیلع  ارهز  شردام  دش ، دلوتم  یتقو  هک  تسا  لقن  تسا . مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  گرزب  رتخد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  راذگب . وا  يارب  یمان  تسا ، نم  دنزرف  نیا  درک : ضرع  درب و  ردپ  دزن  هب  ار 
دوخ رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تشگزاب  رفس  زا  نوچ  و  دوب ، رفس  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مریگیمن . یشیپ  تقبـس و  هلا  و 

ار وا  مان  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دیراذگب . وا  يارب  یمان  درک : ضرع  درب و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  ار 
هلا هیلع و  هللا  یلص  ادخ  هحفـص 42 ] لوسر [  گنردیب ، سپ  دومرف . رایتخا  وا  يارب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یمان  نیا  و  راذـگب ، بنیز » »

تسا یسک  دننام  شباوث  رجا و  دنک ، هیرگ  يربک  بنیز  رب  هک  سک  ره  : » دومرف سپس  دش . يراج  شکشا  و  تشاذگ ، بنیز »  » ار وا  مان 
تـسا نکمم  و  تسا ، هدـمآ  رظنم  وـکین  تخرد  ياـنعم  هب  تغل  رد  بنیز » [ .» 17 «. ] دـشاب هدوـمن  هیرگ  نیـسح  نسح و  شناردارب  رب  هک 
مـشاه ینب  هلیقع  ای  هلیقع »  » هدمآ تایاور  رد  هک  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  باقلا  زا  و  ردپ . تنیز  ینعی  دـشاب ، با » نیز ،  » زا ففخم 

دـشر لامک و  زا  ییالاب  دـح  رد  یکدوک  نارود  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  . دـشابیم دوخ  لیماف  رد  اتکی  دـنمجرا و  نز  يانعم  هب  هک  تسا ،
هب تیلوفط  نس  رد  هک  ار  بنیز  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يزور  دنکیم : لقن  يربک » بنیز   » باتک رد  يدقن  رفعج  خیـش  دوب . دادعتـساو 
 - ات ود  ینعی  نینثا - »  » وگب دومرف : وا  هب  دحا .» : » تفگ بنیز  یکی ، ینعی  دحا »  » وگب دومرف : وا  هب  دیناشن و  دوخ  يوناز  يور  دربیم  رس 

یلع دیوگب !؟ ات » ود   » هنوگچ هدرک  شدرگ  یکی  نتفگ  هب  هک  ینابز  تفگ : بنیز  وگب ! نخـس  تفگ : ودب  ترـضح  دـش ، تکاس  بنیز 
. دیسوب ار  وا  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  رتخد  مالسلاهیلع 
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( ردام  ) همطاف يهناخ  رد  بنیز 

اوقت و رب  نآ  ساسا  هک  ياهناخ  تشادن . دوجو  شفراخز  ایند و  زا  يزیچ  هک  دـش  دـلوتم  ياهناخ  رد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح 
ءاسن ةدیـس  شرداـم  و  هحفـص 43 ] مالـسلاهیلع [ ، نینمؤملاریما  شردـپ  زا  هدـش  لکـشتم  هک  ياهناخ  رد  دـیدیم  وا  دوب . راوتـسا  حـالص 

هـس یلاوتم  لاس  هس  یط  مالـسلااهیلع  همطاف  يهناخ  رد  تسا . هتفرگارف  رون  ار  نیملاـعلا  بر  لوسر  يهناـحیر  ود  شناردارب ، نیملاـعلا و 
بنیز و  يرجه ، مراهچ  لاس  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرجه ، موس  لاس  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دندش ، دلوتم  یمارگ  زیزع و  دنزرف 

وا يرما  چیه  و  تشادن ، ار  همطاف  يهناخ  زا  يرود  تقاط  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  . يرمق يرجه  مجنپ  لاس  رد  مالسلااهیلع  يربک 
دلوتم مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  شاهناحیر ، ود  هک  نآ  زا  دعب  اصوصخم  درکیمن ، لوغـشم  دوخ  هب  شرتخد  هناخ  هب  یـشکرس  زا  ار 

مالسلااهیلع همطاف  لزنم  هب  يزور  . دز یم  ینامداش  دنخبل  اهنآ  هب  دییوبیم و  دیسوبیم و  ار  اهنآ  دشیم  لزنم  نآ  لخاد  یتقو  اذل  دندش .
همطاـف سپـس  و  تفرگ ، شود  رب  ار  نیـسح  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  وا  تیعبت  هب  داـهن ، دوـخ  شود  رب  تفرگ و  ار  نسح  دـش و  دراو 

طرف زا  دوب ، یکاپ  تیمیمـص و  افـص و  زا  هدـنکآ  هک  هناـخ  نیا  ياهنوتـس  نحـص و  يرآ ، درب . دوخ  شود  يـالاب  ار  بنیز  مالـسلااهیلع 
ترـضح دوجو  هب  زین  ناشیا  و  رورـسم ، رختفم و  دوخ  نادناخ  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دـمآیم . هزرل  هب  ترـسم  یلاحـشوخ و 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  دنام ، هتفگان  هک  ینانخس  زا  يرایسب  دش و  هتفگ  هک  هچنآ  . نامداش رختفم و 
الب و نیرتشیب  رگید  ناربمایپ  هب  تبسن  هک  نانچمه  تشاد ، ار  یتخبشوخ  يدنسرخ و  نیرتشیب  شنادناخ  زا  هتشذگ  ناربمایپ  هب  تبسن  هلا 

نآ دش ، دلوتم  ياهناخ  نینچ  رد  مالسلااهیلع  بنیز  يرآ ، . دومن لمحت  نایفـسوبا  لهجوبا و  لاثما  زا  شموق  ناگتـسب و  ببـس  هب  ار  رازآ 
يهنیس زا  هک  ياهناخ  نآ  . درک یم  ادیپ  نانیمطا  هنیکـس و  نآ  رد  و  درک ، نامداش  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هحفص 44 ] هک [  ياهناخ 

، هدرک تساخرب  تسشن و  تشهب ، لها  ناناوج  رورـس  ود  نآ  شناردارب  اب  و  دروخ ، ریـش  دوب  یمارگ  لوسر  نت  يهراپ  هک  شردام  كاپ 
ياهنیس اب  ات  تفر ،) رهوش  هناخ  هب  و  ، ) دش جراخ  هناخ  نیا  زا  سپس  دومن . ملع  بسک  دوب  یبن  ملع  رهـش  باب  هک  شردپ  ضیف  عبنم  زا  و 
لابقتسا تشاد ، رظن  رد  وا  يارب  راگزور  هک  ییاهتبیـصم  ایالب و  زا  راوتـسا ، مکحم و  ياههوک  زا  رتراوتـسا  یبلقو  نامـسآ ، زا  رتعیـسو 

هار هک  دش  دلوتم  ياهناخ  رد  وا  هک  نیا  هچ  تسین ، دیعب  بیجع و  مالـسلااهیلع  اروح  يهدیـس  زا  تماقتـسا  ردـص و  يهعـس  نیا  و  دـنک ،
. تسا هدوب  مکاح  نآ  رب  ایبنا  دیس  ناربمایپ و  متاخ  نشور 

ارهز يهدرورپ  تسد  هضف ،

اج نآ  هب  مالسلااهیلع  همطاف  يهناخ  ياهراک  زا  یـضعب  ماجنا  يارب  هک  هضف »  » مان هب  دوب  دنه  لها  زا  ینز  هک : دننک  تیاور  رابخا  نایوار 
ارهز همطاف  تیبرت  تامیلعت و  وترپ  رد  و  رایـسب ، ياهددرت  زا  دـعب  راوگرزب ، يوناب  نیا  دومنیم . ار  ناـشیا  يزینک  هتـشاد و  دـمآ  تفر و 

يهرابرد هک  هچنآ  زا  . دش بوسحم  هداوناخ  نآ  ياضعا  زا  یکی  وا  هک  یمـسق  هب  دیدرگ ، هحلاص  راگزیهرپ و  نانز  هلمج  زا  مالـسلااهیلع 
هب تدم  نیا  لوط  رد  هک  دنام  یقاب  لاس  تسیب  مالسلااهیلع  همطاف  شیوناب  زا  دعب  يو  هک  دوشیم  هدافتـسا  هنوگ  نیا  هدش  تیاکح  هضف 
جح یهار  دوخ  رسپ  راهچ  هارمه  هضف  لاس  کی  : » تسا هدرک  تیاور  یـسلجم  همالع  هچ  نانچ  تفگیمن . يرگید  زیچ  نآرق  تایآ  زج 
مان هب   ) هیداب بارعا  زا  يدرم  سپ  تشذگ ) زور  دنچ  ارجام  نیا  زا   ) درک مگ  ار  هار  و  داتفا ، بقع  هلفاق  زا  هار  نایم  رد  دش ، هحفص 45 ] ] 

هـضف ؟ یتسیک وت  تفگ : دهد  مالـس  وا  هب  هک  نیا  زا  لبق  و  دید ، ار  وا  تسا ) هدوب  یعقاو  ناتـساد  نیا  هدنیوگ  دوخ  هک  يریـشق  مساقلاوبا 
اج نیا  رد  دیسرپ : درک و  مالس  درم  نآ  سپ  (89 تفرخز : . ) تسناد دنهاوخ  يدوز  هب  مالس ، وگب  و  «. نوملعت فوسف  مالـس  لق  و  :» تفگ

( درازگاو دوخ  یهارمگ  هب  تجح  مامتا  زا  سپ  و   ) دـنک هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  و  «. داـه نم  هل  اـمف  هللا  للـضی  نم  و  :» تفگ ینکیم ؟ هچ 
ای :» تفگ سنا ؟ زا  ای  یتسه  نج  زا  اـیآ  دیـسرپ : تسا ،) هدرک  مگ  ار  هار  هک  دـیمهف  () 36 رمز : . ) دوب دهاوخن  ییامنهار  چـیه  ار  وا  رگید 
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اجک هب  دیـسرپ : تسا ،) ناسنا  هک  دنامهف  قیرط  نیدـب  () 31 فارعا : . ) دـیریگرب ار  ناتیاهتنیز  مدآ  نادـنزرف  يا  «. مکتنیز اوذـخ  مدآ  ینب 
هب مزاع  هک  درب  یپ  ( ) 97 نارمع : لآ  . ) تسا هدرک  بجاو  عیطتسم  مدرم  رب  ار  جح  دنوادخ  «. تیبلا جح  سانلا  یلع  هللاو  :» تفگ يوریم ؟

نیمز ام  [ » هحفص 46 مایا [ .» ۀتس  یف  ضرألا  تاومسلا و  انقلخ  و  :» تفگ يدش ؟ ادج  ناوراک  زا  هک  تسا  زور  دنچ  دیـسرپ : تسا ،) هکم 
جایتحا اذـغ  هب  ایآ  دیـسرپ  ماهداتفا ،) ادـج  ناوراـک  زا  هک  تسا  زور  شـش  ینعی  () 7 فارعا : « ) مـیدرک قـلخ  زور  شـش  رد  ار  نامـسآ  و 

: ءایبنا . ) دنـشابن جاتحم  اذـغ  هب  ات  میدادـن  رارق  يویند  نودـب  ار  ناربمغیپ  اـم  و  «. ماـعطلا نولکأـی  ـال  ادـسج  مهاـنلعج  اـم  و  :» تفگ يراد ؟
دنوادخ «. اهعسو الا  اسفن  هللا  فلکی  ال  :» تفگ میسرب . هلفاق  هب  ات  نک  باتـش  تفگ ، داد و  اذغ  وا  هب  سپ  دراد ،) اذغ  هب  لیم  دش  مولعم  () 8

امهیف ناک  ول  :» تفگ وش . راوس  بسا  رب  نم  رس  تشپ  بوخ ، رایسب  تفگ : (286 هرقب : . ) وا ییاناوت  ردق  هب  رگم  دنکیمن  فیلکت  ار  یسک 
هیانک (22 ءایبنا : . ) تفاییم هار  نیمز  نامسآ و  رد  داسف  للخ و  انامه  تشاد ، دوجو  ینایادخ  اتکی  يادخ  زج  هب  رگا  «. اتدسفل هللا  الا  ۀهلآ 
راوس یتقو  ، ) درک راوس  ییاهنت  هب  ار  وا  دش و  هدایپ  بسا  زا  اذل  دشاب . زیگنا  داسف  تسا  نکمم  اهنت  نز  کی  درم و  کی  دوجو  هک  نیا  زا 

ناوراک هب  یتقو  (12 فرخز : . ) دینادرگ ام  رخـسم  ار  نیا  هک  ییادخ  تسا  هزنم  كاپ و  «. اذه انل  رخـس  يذـلا  ناحبـس  :» تفگ دـش ) بسا 
«. ] لوسر الا  دـمحم  ام  و  - » 1: تفگ دناوخ ) مه  تشپ  ار  هیآ  راهچ  ( ؟ تسه هلفاق  رد  یـسک  وت  ناگتـسب  زا  ایآ  دندیـسرپ : وا  زا  دندیـسر 

اب ار  باتک  ییحی  يا  «. ةوقب باتکلا  ذـخ  ییحی  ای  - » 2(144: نارمع لآ  . ) تسین ياهداتـسرف  زج  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  و  هحفص 47 ]
يا «. ضرالا یف  ۀـفیلخ  كانلعج  انا  دواد  ای  - » 4(30 صصق : . ) دنوادخ منم  یسوم ، يا  «. هللا انا  ینا  یـسوم  ای  - » 3(13 میرم : . ) ریگب توق 
نیا دیـسرپ : نز  نآ  زا  دز و  ادـص  مسا  هب  ار  رفن  راهچ  نآ  يریـشق  سپ  (26 ص : . ) میداد رارق  نیمز  رد  دوخ  يهدـنیامن  ار  وت  اـم  دوواد ،
یتقو (46 فهک : . ) دنتـسه ایند  یناگدنز  تنیز  نادـنزرف  لام و  «. ایندـلا ةویحلا  ۀـنیز  نونبلا  لاملا و  :» تفگ دـنراد ؟ یتبـسن  هچ  وت  اب  دارفا 

، نک مادختـسا  ار  وا  مردپ ، «. نیمالا يوقلا  ترجأتـسا  نم  نا  هرجأتـسا  تبا  ای  :» تفگ هدرک و  اهنآ  هب  ور  دـنتفر ، نز  نآ  دزن  هدـمآ و  اهنآ 
شاداپ دزم و  وا  هب  ینعی  () 26 صـصق : . ) تسا نیما  دنمورین و  هک  تسا  سک  نآ  ینک ، یناوتیم  مادختـسا  هک  ار  یـسک  نیرتهب  هک  ارچ 

هک سک  ره  يارب  ار  شاداـپ  نآ  دـنوادخ  و  «. ءاـشی نمل  فعاـضی  هللاو  :» تفگ نز  نآ  دـنداد ، درم  نآ  هـب  لوـپ  يرادـقم  اـهنآ  دـیهدب ،)
ناتردام دیـسرپ : نز  نآ  نارـسپ  زا  يریـشق  دـندوزفا . شاداپ  هب  زین  اهنآ  دـیهدب ،) رتدایز  ینعی  () 261 هرقب : . ) دنکیم ربارب  دـنچ  دـهاوخب 

و مالسلااهیلع . ارهز  ترـضح  زینک  تسا  هضف »  » نز نیا  دنتفگ : دیوگ ؟ یم  هحفص 48 ] نخـس [  هنوگ  نیا  هک  تسا  یتدم  هچ  تسیک و 
سم هکناز  وـس  چـیه  هب  وا  رد  زا  ور ، باـتم  ارقتفم ، [ .) 18 «. ] تسا هدـشن  هدینـش  يزیچ  وا  ناـبز  زا  نآرق  زا  ریغ  هب  هک  تسا  لاـس  تسیب 

( دنک الط  وا  يهضف  ار  دوجو 

ردام هارمه  بنیز ،

شلاس هس  كدوک  نوچ  هک  دنیوگ  ناسانش  ناور  تیبرت و  نادنمشناد  درک ، یگدنز  شردام  اب  لاس  شـش  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
هدش و ادـیپ  یمالک  يراتفر و  تقفاوم  یعون  شفارطا  طیحم  هداوناخ و  وا و  نیب  هلحرم  نآ  رد  هک  دـنکیم  زاغآ  ار  ياهلحرم  دـش ، مامت 

فارطا بلاطم  لئاسم و  هب  دونشیم ، دنیبیم و  هچنآ  فشک  يارب  نس  نیا  رد  وا  یلقع  دشر  دهدیم . صیخـشت  مه  زا  ار  یناعم  ظافلا و 
زگره تسا و  نیرق  اهنآ  اـب  رمع  رخآ  اـت  هک  درازگیم  اـجب  وا  راـتفر  رد  ار  يراـثآ  تادـهاشم ، تایفـشک و  نیا  و  دوشیم ، هجوتم  دوخ 
ياهاپ ات  داتـسیایم  زامن  هب  ردق  نآ  مالـسلااهیلع  همطاف  شردام  هک  تسا  هدید  نس  نیا  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  [ . 19 . ] دنکیمن شومارف 

وا دنداد . اذغ  ریسا  میتی و  نیکـسم و  هب  یلو  دندیباوخ ، یگنـسرگ  اب  ار  بش  شنادنزرف  ردام و  هک  تسا  هدید  وا  درکیم . مرو  شکرابم 
ناملـس يزور  . دشخبیم ریقف  هب  ار  دوخ  دیدج  ون و  سابل  دشوپیم و  هحفـص 49 ] هنهک [  سردنم و  سابل  شیمارگ  ردام  هک  تسا  هدید 

سدنس و زا  ییاهسابل  يرسک  رصیق و  تفگ : داتفا و  هیرگ  هب  ترضح  نآ  ندید  اب  دید و  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هللاهمحر  یسراف 
همطاف ییوگتـسار  قدـص و  اـب  هطبار  رد  اـما  و  دراد ! نت  هب  سردـنم  ساـبل  کـی  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتخد  اـما  دنـشوپیم  ریرح 
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[20 «. ] هلا هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شردپ  رگم  مدیدن ، همطاف  زا  رتوگتسار  ار  یـسک  نم  :» تفگ هشیاع  هک  هدش  تیاور  مالـسلااهیلع 
دوخ ردام  رد  شتایـصوصخ ، تافـص و  يهمه  اب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شدـج  مالـسلااهیلع  بنیز  هک ، نیا  مالک  هصالخ  .

هک دش  یلجتم  تسیرگیم ، درکیم و  یناوخ  هیثرم  شردام  يارب  مالسلااهیلع  بنیز  هک  ینامز  نآ  رد  تقیقح  نیا  و  تسا ، هدید  مسجم 
«. تسین شدعب  يرادید  اقل و  رگید  هک  ینادقف  نانچ  نآ  میدش ، راچد  وت  نادقف  هب  ام  نآلا  تقیقح  رد  ادخ ! لوسر  يا  ردـپ ! يا  : » دومرف

(. میدروآیم دای  هب  ارت  ردام  ندید  اب  ینعی  )

بنیز مراکم  لیاضف و  زا  ياهشوگ 

هراشا

« تدابع  » و دهز »  » رد ردام ، يامن  مامت  هنیآ  مالسلاهیلع ، نینمؤملاریما  رتخد  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  تفگ  دیاب  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
لوحم ادرف  هب  زورما  زا  ار  يراک  چیه  مالسلااهیلع  بنیز  هحفص 50 ] هک [  دنیوگ  ثیدح  نایوار  دوب . نآ  دننام  و  تعاجـش »  » و ربص »  » و

یلع نب  نیـسح  شیادرف  هک  یبش  نآ  اروشاع ، بش  رد  یتح  درکیم ، يرپس  نآرق  توـالت  دـجهت و  هب  ار  شیاهبـش  ماـمت  يو  درکیمن ،
رس ناینابرق ، دننام  شنارای  نادنزرف و  مالسلاهیلع و  نیسح  شردارب  هک  یبش  نآ  مهدزای  بش  رد  یتح  و  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلاهیلع 

شتعاجش ربص و  اب  هطبار  رد  اما  [ 21 . ] درکن كرت  ار  دوخ  يرادهدنز  بش  تدابع و  بش و  زامن  مالسلااهیلع  بنیز  دندش ، حبذ  هدیرب و 
. درک میهاوخ  ثحب  الصفم  دعب  تاحفص  رد  هللا  ءاش  نا 

( رهوش ردپ  ومع و   ) رایط رفعج 

هراشا

ریذـپان ذوفن  يهناخ  طسوت  ار  شتلاـسر  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هک  تسا  نیا  ناـسنا  رب  یهلا  تاـکرب  تاـمعن و  هلمج  زا 
هک یلاح  رد  درکیم  ثوعبم  شیرق  نارگمتـس  ناگرزب و  نارتهم و  رب  ار  ترـضح  دنوادخ  رگا  و  درک ، يرای  دـینادرگ و  زیزع  بلاطوبا ،

دننام هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیعضو  هنیآ  ره  دادیمن ، رارق  وا  يارب  شدالوا  رـسمه و  بلاطوبا و  دننام  شموق  زا  یهانپ  تشپ و  چیه 
هدمآ هتـشذگ  ناربمایپ  خیرات  صـصق و  نوماریپ  میرک  نآرق  رد  دنک . هلباقم  یگنج  تازیهجت  حالـس و  نودـب  هک  دوب  یهاپـس  تیعـضو 

[22 «. ] زیزعب انیلع  تنا  هحفص 51 ] ام [  و  كانمجرل ، کطهر  الول  و  : » دنتفگ بیعش » ترـضح   » ناشربمایپ هب  نارکنم  نارفاک و  هک  تسا 
یمارتحا تزع و  ام  دزن  رد  وت  هک  میدرکیم  تراسگنـس  دوبن  وت  يهفیاط  يهظحالم  رگا  و  یناوتان ، شزرایب و  یـصخش  ام  نایم  رد  وت  .

ایرکز و ترـضح  تشذگرـس  دننام  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذگرـس  دوبن ، يو  نادناخ  بلاطوبا و  يهناخ  رگا  نینچمه  .و  يرادـن
بلاطوبا نیا  دندشیم . هتشک  نایلیئارـسا  تسد  هب  ناشتلاسر ، ندناسر  رمث  هب  غولب و  رـشن و  زا  لبق  هک  دیدرگیم  ناربمایپ  رگید  ییحی و 

هئطوت بدا و  هئاسا  هنوگ  ره  هک  درک  نالعا  ناگمه  هب  وا  زا  يرادفرط  هب  هداتسیا و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  رانک  رد  هک  دوب 
هب يرازگتمدـخ  فقو  ار  دوخ  درک  تافو  بلطملادـبع  هک  يزور  نآ  زا  زین  دـسا  تنب  همطاـف  شرـسمه  و  دـش ؛ دـهاوخ  عناـم  ار  وا  هیلع 
هچ ره  و  دنتفرگ ؛ یـشیپ  همه  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرای  قیدصت و  هب  زین  رایط  رفعج  مالـسلا و  هیلع  یلع  و  دومن ؛ ترـضح 

يهناـخ هک  بلطم  نیا  هب  فارتعا  رگم  دـندربن  ییاـج  هب  هر  دـندرک ، شـالت  نادـناخ  هناـخ و  نیا  فیعـضت  رد  ناـفارح  نازادرپ و  غورد 
ار شربمایپ  مالـسا و  هک  دندوب  ییاهتردـق  ناوزاب و  نیتسخن  ناشیا  و  دـش ، هدیـشاپ  مالـسا  رذـب  نآ  رد  هک  دوب  ياهناخ  نیلوا  بلاطوبا 
رد ترـضح  يارب  گرم  زج  یتبقاع  اهنآ  هک  دومن  شیرق  كرـشم  نارـس  اب  یتازرابم  نانچ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  . دندرک يرای 

و دومن ، موکحم  یناداـن  تهافـس و  هب  ار  ناـشیا  يـالقع  درک ، اوسر  ار  نیکرـشم  نیغورد  نایادـخ  دوـخ ، تازراـبم  اـب  وا  دنتـشادن ، رظن 
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رارق دوخ  نیرفن  نعل و  دروم  دندرکیمن ، کمک  ارقف  هب  و  هدوب ، يزودنا  لام  رکف  رد  هحفص 52 ] هک [  ار  شیرق  نادنمتورث  ناشکرس و 
روسج ناشیا  ربارب  رد  ار  ترـضح  هک  دندوب  یناسک  هچ  اما  دـندیدیمن . هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نتـشک  زج  یهار  نیکرـشم  اذـل  داد ؛
لوسر لاکتا  یهلا و  ياهدادـما  هتبلا  ( ؟ دوش لدـبم  رگنـس  هب  بلاطوبا  هناـخ  اـت  دـندش  ثعاـب  یناـسک  هچ  و  دـندوب ؟ وا  هناوتـشپ  هدرک و 

ندیـسر ماجنا  هب  يارب  شرـسمه  بلاطوبا و  هک  دـش  هراشا  البق  (. دراد دوخ  ياج  لاعتم  راگدرورپ  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ 
هللا یلص  هللا  لوسر  دنمتردق  نارای  اههناوتشپ و  زا  یکی  رفعج  يهرابرد  لاح  دندوب ، یمکحم  هناوتشپ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلاسر 

. دوب مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  رهوش  هللادبع »  » ردپ وا  اریز  مییوگیم ؛ نخس  هلا  هیلع و 

رفعج مالسا 

هللا یلص  هللا  لوسر  ردارب  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  هجیدخ  رگم  تفرگن ، یشیپ  بلاطیبا  نب  رفعج  زا  ندش  ناملسم  يارب  یـسک 
« رفعج  » تشاذگ زامن  دروآ و  نامیا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دش و  ناملسم  هک  یسک  نیموس  سپ  مالـسلاهیلع ، یلع  هلا  هیلع و 
و دندرکیمن ، تدابع  ار  دنوادخ  رفعج ، هجیدخ و  مالـسلاهیلع و  یلع  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  زج  یـسک  تثعب ، لوا  نارود  رد  . دوب

تـشپ هجیدـخ  و  پچ ، فرط  رفعج  ربمایپ ، تسار  فرط  مالـسلاهیلع  یلع  داتـسیایم ، ولج  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زامن ، يهماقا  يارب 
هب سپ  دناهداتسیا ، زامن  هب  مالسلاهیلع  یلع  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دید  بلاطوبا  هک  هدش  تیاور  دنداتـسیایم . زامن  هب  ترـضح  نآ 

زاـمن هلبق  ود  هب  وا  هک  دـناهتفگ  هحفـص 53 ] رفعج [  فصو  رد  دوش . قحلم  اهنآ  هب  هدـناوخ و  زامن  اـهنآ  اـب  اـت  درک  رما  رفعج »  » شرـسپ
[ . 23 . ] تسا یتشهب  لاب  ود  ياراد  و  هتشاد ، ترجه  ود  و  هدناوخ ،

رفعج قالخا 

نیرتـهب و اریز  دوب ؛ نیکاـسملاوبا »  » وا يهینک  یتـسه .» نم  هب  هیبـش  اـقلخ  اـقلخ و  وـت  : » دوـمرف رفعج  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
زا ياهیآ  يهرابرد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هباحـص  زا  یکی  زا  نم  :» دـیوگ هریرهوبا  دوب . نادنمتـسم  هب  تبـسن  مدرم  نیرتنابرهم 

و دـنک ، ماعطا  يزیچ  هب  ارم  هناهب  نیا  هب  اـت  مدرک  لاؤس  وا  زا  و  مدوب ، رتهاـگآ  صخـش  نآ  زا  مدوخ  هک  یتروص  رد  مدرک ، لآؤس  نآرق 
هک هدـش  تیاور  .و  دادیم ار  مباوج  سپـس  دومنیم ، ماـعطا  هدرب و  شلزنم  هب  دوخ  اـب  ارم  مدرک ، یم  لاؤـس  بلاـطیبا  نب  رفعج  زا  نوـچ 

؛ متفگن یغورد  زگره  و  دـنکیم . لیاز  ار  لقع  بارـش  هک  متـسنادیم  اریز  مدیـشونن ؛ یبارـش  زگره  نم  :» تفگیم هللاهمحر  راـیط  رفعج 
انز نم  مرح  اب  يرگید  منک  اـنز  يرگید  مرح  اـب  نم  رگا  هک  متـسناد  اریز  مدرکن ؛ اـنز  زگره  و  دـهاکیم . ار  ناـسنا  یگنادرم  غورد  اریز 

هحفص 54 ] یعفن [ .» هن  دناسریم و  نم  هب  يررض  هن  هک  متسنادیم  اریز  مدیتسرپن ؛ ار  یتب  زگره  دنکیم و 

شلوسر ادخ و  دزن  رفعج  تلزنم  ماقم و 

يادخ تمعن  رطاخ  هب  هکلب  وت ، نتخاس  هاگآ  رطاخ  هب  هن  :» دومرف وا  هب  باطخ  تشون ، هیواعم  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  ياهمان  رد 
، دنراوگرزب فیرش و  سب  نانآ  يهمه  دندش و  هتـشک  ادخ  هار  رد  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  ینیبیمن  ایآ  میوگیم : ام  يارب  گرزب 

زامن وا  رب  یتقو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا و  نادیهش  رورس  وا  دنتفگ : وا  دروم  رد  دیسر ، تداهش  هب  هزمح  ام  دیهش  هک  نیا  ات 
يهمه تشگ و  ادج  ناشندب  زا  ادخ  هار  رد  نانآ  ياهتـسد  هک  ار  یهورگ  ینیبیمن  ایآ  ؟ داد صیـصخت  ریبکت  داتفه  نتفگ  هب  ار  وا  درازگ 

رد وا  هک  دـنتفگ  وا  دروم  رد  دیـسر و  اـم  زا  یکی  هب  دوب  هدیـسر  ناـنآ  زا  یکی  هب  هچنآ  هک  نیا  اـت  تسا ، يراوگرزب  تلیـضف و  ار  ناـنآ 
ياهلد هک  درمـشیم  يرایـسب  لیاضف  دوخ  يارب  هدنیوگ  دوب ، هدرکن  عنم  ییاتـسدوخ  زا  دـنوادخ  رگا  و  دـنکیم ، زاورپ  لاب  ود  اب  تشهب 
يرارف رفنتم و  کـشم  يوب  زا  هک  تسا  سگم  نیا  يرآ ، [ . 24 «. ] دنکیمن در  ار  نآ  ناگدنونش  ياهـشوگ  تسا و  انـشآ  اهنآ  هب  نینمؤم 
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اراوگ شقاذـم  رد  ینیریـش  لسع و  معط  رامیب ، زین  و  دوشیم ، اـنیبان  روک و  شیاـهمشچ  دیـشروخ  رون  زا  هک  تسا  شاـفخ  نیا  و  تسا ،
اهنآ دیس  نم  و  هدرک ، رایتخا  منادناخ  زا  رفن  هس  نیب  زا  ارم  دنوادخ  :» دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  ثیدح  رد  . دیآیمن

اب هک  مدـید  ار  رفعج  اـج  نآ  رد  هاـگان  متفر ، تشهب  هـب  بـشید  :» تـسا هدوـمرف  زین  و  «. متـسه هزمح  رفعج و  یلع و  ینعی : هحفص 55 ] ] 
یلص لوسر  ترضح  تشگزاب ، هشبح  زا  رفعج  هک  یماگنه  و  [ . 25 «. ] دوب تشهب  لها  اب  هک  مدید  ار  هزمح  زین  و  درکیم ، زاورپ  هکئالم 
ربیخ حتف  هب  ای  هشبح ، زا  امش  مودق  هب  ایآ  مزرو ؟ رورس  رتشیب  رما  ود  زا  کی  مادک  هب  منادیمن  دومرف : هتفر و  وا  لابقتسا  هب  هلا  هیلع و  هللا 

[ . 26 . ] دیسوب ار  وا  یناشیپ  سپس  یلع ؟ تردارب  تسد  هب  مه  نآ 

هشبح هب  ترجه 

شیرق يهجنکـش  دایز و  رازآ  زا  بلاطوبا »  » شیومع تیامح  راگدرورپ و  تیانع  اب  دوخ  هک  دید  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ 
نانآ هب  دنک ، تیامح  ناشیا  زا  دناوتیمن  دـنراشف و  رد  راتفرگ و  تخـس  شهانپیب  باحـصا  اما  دـنارذگیم ، تیفاع  هب  تسا و  ناما  رد 

نیمزرـس اـج  نآ  و  دوشیمن ، متـس  یـسک  هب  يو  دزن  هک  تسا  یهاـشداپ  اـج  نآ  رد  هک  ارچ  دـیتفریم ، هشبح » روشک  هب  شاـک  : » دومرف
هوتس هب  نمشد  رازآ  راشف و  زا  هک  ناناملسم  زا  یعمج  سپ  دهد ، رارق  یجرف  امـش  يارب  يراتفرگ  نیا  زا  دنوادخ  هک  دشاب  تسا ، یتسار 
يوس هب  ترضح  باحصا  هحفص 56 ] [ . ] 27 . ] داد يور  مالسا  رد  هک  دوب  یترجه  نیتسخن  نیا  و  دنتـشگ ، هشبح  راپـسهر  دندوب  هدمآ 
دنزرف هس  رفعج  يارب  اج  نآ  رد  و  دندرک ، ترجه  زین  سیمع  تنب  ءامـسا  شرـسمه  رایط و  رفعج  ناشیا  نیب  رد  دندرک و  تکرح  هشبح 
یمرگ لابقتـسا  ییاریذـپ و  هشبح  هاـشداپ  زا  دندیـسر ، هشبح  هب  ناناملـسم  یتـقو  دروآ . اـیند  هب  دـمحم »  » و نوع » «، » هللادـبع  » ياـهمان هب 

یشاجن يارب  دناهدش ، نئمطم  نمیا و  دناهدرب و  هانپ  هشبح  نیمزرس  هب  ناناملسم  زا  ياهدع  هک  دندید  شیرق  كرـشم  نارـس  نوچ  . دندید
لابق رد  هک  دنداتـسرف ، هشبح  هب  دیلو ، نب  دلاخ  ردارب  دـیلو » نب  ةرامع  و   » و صاع » نبورمع   » هارمه هدرک و  عمج  ار  ییایادـه  شماوقا  و 

سورع هزات  رـسمه  هشبح ، هب  تمیزع  ماگنه  صاع  نب  ورمع  دناهتـشون : نیخروم  . دـهد لیوحت  نیکرـشم  هب  ار  نیملـسم  زین  یـشاجن  نآ ،
يرود و تقاـط  ورمع » « ؛ دربیم نـالقاع  زا  شوه  يزاـنط ، يرگهوـشع و  اـب  هک  دوـب  زیگنا  هنتف  اـبیز و  ینز  وا  درب . هارمه  هب  زین  ار  دوـخ 

بلج وا  هب  شاهجوت  داتفا و  دوب ) امیس  شوخ  یناوج  هک  « ) دیلو نب  ةرامع   » هب ورمع »  » رسمه مشچ  هشبح  هار  رد  تشادن . ار  وا  زا  ییادج 
نیا زا  دعب  تفر و ... هرامع )  ) دزن هب  هتفگ و  كرت  ار  وا  ورمع »  » رـسمه بش  کی  هک  نیا  ات  دیدرگ ... روهلعـش  شقـشع  شتآ  سپ  دش ،

هب ییاوسر  تحیـضف و  نیا  . دشاب هتـشاد  دوجو  دمآ  تفر و  دیلو »  » و ورمع »  » نیب هک  طرـش  نیا  هب  رگم  تشگنزاب  ورمع »  » شیپ هب  ارجام 
نـالوسر و یـشاجن  اذـل  دوـبن ؛ رگراـک  رگید  ياهلیح  چـیه  ورمع ، يارب  دیـسر و  هحفـص 57 ] نیرجاـهم [  یـشاجن و  شوـگ  هب  تـعرس 

ناناملسم فرط  نآ  زا  دومن . يرادهگن  شیوخ  مرک  فطل و  هیاس  رد  ار  نیرجاهم  و  دنادرگرب ، دیماان  هدنکفارس و  ار  شیرق  ناگداتسرف 
تردـق نکمت و  نانز  هک  تسا  مالـسا  رد  طقف  هک  دـندنامهف  وا  هب  هتفرگ و  ازهتـسا  هب  ار  وا  صاع ، نب  ورمع  ندرک  تاقالم  اب  شیرق  رد 

هنیدـم هب  متفه  لاس  رد  نیملـسم  رایط و  رفعج  هک  ینامز  [ . 28 . ] دـنارود هب  اهیتسرپاوه  لیبق  نیا  زا  هتـشاد و  ار  هاـنگ  زا  زیهرپ  يرود و 
هب منادیمن  : » دومرف هتفر و  رفعج  لابقتسا  هب  ترضح  اذل  دوب ؛ ربیخ  گنج  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشگزاب  اب  فداصم  دنتـشگزاب ،

یناشیپ سپـس  یلع ). شردارب  تسد  هب  مهنآ  ( »؟ ربیخ حتف  هب  ای  هشبح ، زا  رفعج  مودـق  هب  ایآ  مشاب ؟ دونـشخ  رتشیب  رما  ود  زا  کی  مادـک 
[ . 29 «. ] ماهدش قلخ  نم  هک  ياهدش  قلخ  یتنیط  نامه  زا  وت  و  یتسه ، نم  هب  هیبش  اقلخ  اقلخ و  وت  : » دومرف وا  هب  دیسوب و  ار  رفعج 

رفعج تداهش 

اب ار  بهل ) ینب  يهفیاط  زا   ) يدزا ریمع  یب  ثراح  مان  هب  شباحـصا  زا  یکی  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تثعب ، متـشه  لاـس  رد 
ورمع نب  لیبح  رـش  ، » دیـسر هتوم »  » نیمزرـس هب  ثراـح »  » نوچ داتـسرف و  ماـش  نیمزرـس  رد  يرـصب » [ » هحفـص 58 هاشداپ [  دزن  ياهماـن 
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هلا هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناریفـس  زا  وا  زج  و  دـیناسر ، لتق  هب  ار  وا  تفرگ و  وا  رب  هار  رـس  مور ، رـصیق  نایرابرد  زا  یکی  یناسغ »
رد دناوخارف و  داهج  هب  ار  مدرم  و   ) دمآ راوشد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  تخـس  ثراح  ندش  هتـشک  تسا . هدشن  هتـشک  یـسک 

تداهـش هب  رفعج  رگا  دوـمرف : درک و  باـختنا  ناـشیا  یهدـنامرف  هب  ار  راـیط  رفعج  و  تشگ ، مهارف  درم  رازه  هس  و  دـندز ) ودرا  فرج » »
سپـس دوب . دهاوخ  گنج  ریما  هحاور » نب  هللادبع  ، » دیـسر تداهـش  هب  مه  وا  رگا  و  تشاد ، دـهاوخ  یهدـنامرف  هثراح » نب  دـیز  ، » دیـسر
ییارآ فص  هدـش و  عمج  مالـسا  هاپـس  ربارب  رد  وجگنج  رازه  تسیود  اـی  رازه  دـص  اـب  مور  نایرکـشل  تشاد . مازعا  هتوم »  » هب ار  ناـشیا 
یتخـس رازراک  هدیلام و  كاخ  هب  ار  اهنآ  ینیب  ات  تخات ، شیپ  نایمور  اب  گنج  يارب  هتفرگ و  ار  گنج  تیار  بلاطیبا  نب  رفعج  . دـندرک

تدش گنج  نوچ  هک  هدش  تیاور  . دیسر تداهش  هب  ات  دوب  راوتسا  رازراک  رد  نانچمه  و  تشاد ، هاگن  دوخ  يوزاب  ود  اب  ار  مچرپ  دیامن .
دیگنجیم و نانچمه  و  درک ، یپ  ار  دوخ  بسا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  مالـسا  رد  وا  و  درک ، یپ  ار  وا  دـش و  هدایپ  شیوخ  بسا  زا  تفرگ ،

اهبارـض اهتیقال  ذا  یلعاهباسنا  ةدیعب  ةرفاک  اهباذع  انددق  مور  مورلا  واهبارـش  ادراب  ۀـبیط و  اهبارتقا  ۀـنجلا و  اذـبح  ای  : دـناوخیم ار  زجر  نیا 
يدوبان نآ  ربارب  رد  و  دراد ، اراوگ  ياههباشون  هک  هزیکاپ  تشهب  هدـش ، کـیدزن  دوعوم  تشهب  هک  مرورـسم  ینعی : هحفص 59 ] [ . ] 30]

ره ات  متـسه  ممـصم  نم  تسا . هدیدرگ  رود  ام  زا  نانآ  طابترا  قیالع و  هدـیزرو و  رفک  دـیحوت  نییآ  هب  هک  یتلم  تسا ؛ کیدزن  زین  مور 
مخز دـنچ  دون و  شفیرـش  رکیپ  رب  دیـسر ، تداهـش  هب  هک  نیا  زا  دـعب  .و  مزاس دراو  اهنآ  رب  ار  دوخ  تبرـض  مدـش ، وربور  ناـنآ  اـب  عقوم 
رخآ ات  دییور  بلاطوبا  يهناخ  رد  مالـسا  رذب  هک  يزور  نآ  زا  وا . نادنزرف  دنا  ناشیا  و  بلاطوبا ، هناخ  تسا  نیا  يرآ ، . دندرک هدـهاشم 
ندش هدنار  بلاطوبا ، بعش  رد  يداصتقا  هرصاحم  دندوب ، هرصاحم  نادنز و  یگنسرگ و  ریسا  نادناخ  نیا  نویسابع ، تموکح  ضارقنا  و 

بازحا و دحا و  ردب و  رد  داهج  نتفر ، گرم  لابقتسا  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باوخ  رتسب  رد  ترجه  بش  هشبح ، نیمزرس  هب 
رطاخ هب  هک  تسا  یبئاصم  هلمج  زا  رگید ، نکاما  قارع و  ماـش و  رد  ندـش  هتـشک  و  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياـهگنج  ریاـس 

رفاک بلاطوبا  دنیوگیم : دوجو  نیا  اب  دـندرک و  لمحت  شنادـناخ  بلاطوبا و  هللا » لوسر  دـمحم  هللا ، الا  هلا  ال   » يهملک ییاپرب  مالـسا و 
هب اهنآ  دومرف : رایط  رفعج  اصوصخم  [ 31  ] هتوم يادهش  يهرابرد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  ! دوب یلع  ردپ  نوچ  ارچ ؟ اما  تسا ! هدرم 

هحفـص اما [  تسا . رتراگدـنام  تسوا  رد  هک  نآ  ره  هچنآ و  ره  ایند و  زا  ناـشرظن  رد  و  رتبوبحم ، ناـشیاهناج  زا  هک  دنتفاتـش  یبرق  راوج 
رفعج نب  هللادـبع  . تسا هدـننک  يرای  نیرتهب  الوم و  نیرتهب  وا  و  دنتـسه ، ادـخ  یتسرپرـس  تلاـفک و  رد  ناـشیا  نارـسمه  نادـنزرف و  [ 61
سپـس دینکن ، هیرگ  رفعج  مردارب  يارب  رگید  دومرف : هدمآ و  ام  لزنم  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مردـپ ، تداهـش  زا  دـعب  دـیوگ :

اما و  تسا ، بلاطوبا  ام  يومع  هب  هیبش  رفعج ) نب   ) دمحم اما  دومرف : ترضح  دعب  درک ، حالـصا  ار  نامرـس  ياهوم  دز و  ادص  ار  یناملس 
يهلماعم هب  و  شاب ، شاهناخ  رد  رفعج  نیشناج  اراگدرورپ ! درک : اعد  هتفرگ و  ارم  تسد  دعب  تسا ، نم  هیبش  قالخا  تقلخ و  رد  هللادبع ،

يهدنیآ رب  و  روخم ، مغ  دومرف : وا  هب  دنکیم  یباتیب  ام  یمیتی  زا  سیمع ) تنب  ءامـسا   ) مردام هک  دید  ترـضح  نوچ  و  هد . تکرب  هللادبع 
، دناهدرک فالتخا  رفعج  رمع  تدـم  رد  ناسیون  خـیرات  [ . 32 . ] متـسه نانآ  تسرپرـس  ترخآ  ایند و  رد  نم  هک  شابم  نارگن  تنادـنزرف 

هحفص 61 ] تسا [ . هدیسر  تداهش  هب  یگلاس  نس 41  رد  دنیوگ : ياهدع  و  درک ، رمع  لاس  هک 38  دناهتفگ  ياهدع 

بنیز يهداوناخ  جاودزا و 

هراشا

نیمزرـس رد  هس  ره  هک  نوع ، دمحم و  و  دش -  هللادـبعوبا  هب  ینکم  وا  رطاخ  نیمه  هب  و  هللادـبع -  ياهمان ، هب  تشاد  رـسپ  هس  رایط  رفعج 
رکبیبا نب  دمحم  وا  زا  درک و  جاودزا  ءامـسا  اب  رکبوبا  رفعج ، تداهـش  زا  دعب  ، ) دوب سیمع  تنب  ءامـسا  اهنآ  ردام  دـندش . دـلوتم  هشبح 

ثیدح ترضح  نآ  ضیف  عبنم  زا  هدوب و  ربمایپ  يهباحص  زا  هللادبع  . تسا رفعج  نادنزرف  يردام  ردارب  رکبیبا  نب  دمحم  سپ  دش ) دلوتم 

« البرک ۀلطب  عم  باتک «  همجرت  هتخوس : ياههمیخ  www.Ghaemiyeh.comراگدای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


بسک ناشیا  زا  دوب و  مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  شیاهومع  رسپ  و  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  شیومع  مزالم  هشیمه  وا  درکیم ، ظفح 
رادروخرب ياهدرتسگ  براجت  زا  هتـشاد و  يدایز  كالما  يو  تشاد ، یتحار  یگدنز  دوب و  مشاهینب  نیرتدنمتورث  هللادبع  . دومنیم ملع 

ششخب و اب  هطبار  رد  دندیمان .) ششخب  يایرد  ینعی  دوجلا  رحب  ار  وا  هک  اج  نآ  ات   ) دوب مدرم  نیرتیخس  مالسا  رد  لاح  نیع  رد  و  دوب ،
، داتسرف مهرد  دصیس  هللادبع  يارب  افلخ  زا  یکی  هک : تسا  تیاکح  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دناهدرک  لقن  یبیجع  رایسب و  تایاکح  شدوج 

عقاوم یضعب  رد  هللادبع  هک  ییاهتسشن  یط  . دومن میسقت  ارقف  نیب  دوزفا و  مهرد  دصیـس  هحفـص 62 ] نآ [  رب  ار  دوخ  لام  زا  يرادقم  وا 
ۀعیـشلا و  » باتک رد  ار  دراوم  نیا  زا  یـضعب  هک ، دوب  هدرب  یپ  يو  تلزنم  ماقم و  تقیقح و  هب  هیواـعم  تشاد ، نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  اـب 
هب دوخ  راتفگ  رد  دیزی  دوب ، اج  نآ  زین  دیزی  دش و  دراو  هیواعم  سلجم  هب  هللادبع  يزور  دنکیم : لقن  یبعـش » .» میاهدرک لقن  نومکاحلا »
وت هب  هک  منادیم  نآ  زا  رتـالاب  ار  مدوخ  نم  تفگ : دـیزی  هب  هللادـبع  داد ! تبـسن  یجرخلو  يراکفارـسا و  هب  ار  وا  دز و  ياهشوگ  هللادـبع 
نیا لثم  تفگ : هیواعم  مدادیم ! ار  شباوج  دوب  هدز  ار  تفرح  نیا  هیواعم )  ) تموکح ریرـس  تخت و  نیا  بحاص  رگا  اـما  مهدـب ، باوج 

، هلب تفگ : هللادبع  . دشاب وا  زا  فرشا  هیما » نب  برح   » نامز رد  یسک  هک  منکیمن  نامگ  يراد ؟ دیزی  زا  يرتالاب  ماقم  ینکیم  نامگ  هک 
هدمآ و شاهناخ  برد  هب  نتفرگ  کمک  يارب  برح »  » یلاخ ياهفرظ  هک  تسا  یسک  وا  زا  رتتلیضف  اب  رتتفارـش و  اب  دنگوس ، ادخ  هب 

هحفص 63 ] [ . ] 33 . ] رفعجوبا يا  یتفگ ، تسار  تفگ : هیواعم  تسا .) هللادبع  دوخ  روظنم  . ) دشخبیم برح »  » هب ار  شیابع 

( رسمه  ) رفعج نب  هللادبع 

هللادبع اب  بنیز  جاودزا 

هشیر هک  لیصا  كاپ و  يهداوناخ  کی  نینچمه  دشاب .» هتشاد  لیصا  و  بیعیب ، ناردپ  هک  تسا  یبسا  نآ  لیصا  قیتع و  بسا  : » دناهتفگ
يایاجـس یناسنا و  تایـصوصخ  ثیح   ) زا هک  دنیامن  جـیوزت  یناسک  هب  ار  دوخ  نارتخد  نارـسپ و  هک  دـنناسرت  دراد ، تسادـق  اوقت و  رد 

هک یماگنه  . دنشاب هتشاد  یگتسیاش  تیحالـص و  هک  دنهدب  یناسک  هب  ار  ناشنادنزرف  ات  دناشالت  رد  و  دنتـسه ، اهنآ  زا  رتنییاپ  یقالخا )
مدع رطاخ  هب  ار  اهنآ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اما  درک ، ادیپ  يدایز  ياهراگتـساوخ  دیـسر ، جاودزا  نس  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

ره و  ارهز ، زا  یلع  دوب و  یلع  زا  ارهز  اریز  دروآرد ؛ مالـسلاهیلع  یلع  جاودزا  هب  ار  يو  هک  نیا  ات  تفریذـپن ، وا  اب  تهابـش  تیحـالص و 
بنیز هک  یماـگنه  داـتفا ؛ قاـفتا  مالـسلااهیلع  اروـح  بنیز  همطاـف ، رتـخد  يارب  هلأـسم  نیمه  هلآ . هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  اـهنآ  يود 

وا و  دادن ، تبثم  باوج  اهنآ  زا  مادک  چیه  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اما  دندش ، دایز  شیاهراگتساوخ  دیسر ، غولب  دح  هب  مالـسلااهیلع 
رـسپ يو  هک  یلاح  رد  دشاب  رتهب  هللادبع  زا  بنیز  يارب  هک  دـناوت  یـسک  هچ  یتسارب  دروآرد . رفعج  نب  هللادـبع  شاهدازردارب  حاکن  هب  ار 

هار رد  نیملـسم  هارمه  دـش و  ناملـسم  هک  دوب  یـسک  نیموس  هتفرگ و  تقبـس  ندروآ  مالـسا  يارب  راـیط  رفعج  شردـپ  و  تسوا ، يومع 
نب نیسح  شردارب  هب  تبـسن  مالـسلااهیلع  بنیز  يهقالع  تدش  دناهتفگ : یخرب  دیـسر . تداهـش  هب  دومن و  داهج  درک و  ترجه  مالـسا 

يرفس هب  هحفص 64 ] تساوخ [  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگ  ره  هک  درک  طرش  هللادبع  اب  جاودزا  ماگنه  هک  دوب  يدح  هب  مالسلاهیلع  یلع 
! دنکن يریگولج  وا  زا  هللادبع  دنک و  ترفاسم  ردارب  هارمه  هب  دناوتب  بنیز  دورب 

يداماد تفارش 

بوسحم تمارک  تفارـش و  ترـضح  نآ  نادـناخ  اب  يدـنواشیوخ  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لـسن  اـب  جاودزا  هک  ییاـج  نآ  زا 
. تسا ناـشیا  نیب  زا  اـهنآ و  يارب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اریز  دنرتراوازـس ؛ مدرم  رگید  زا  قح  نیا  هب  لوسر  لآ  سپ  دوـشیم ،
نامنارـسپ و يارب  ناـمنارتخد  : » دوـمرف هدرک و  رظن  رفعج  مالـسلاهیلع و  یلع  دـالوا  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  هدـش  تیاور 
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هب ناشیا  يارب  نکل  دـشیمن ، بوسحم  دـج  رفعج  نادـنزرف  يارب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـنچ  ره  نامنارتخد .» يارب  نامنارـسپ 
ردپ کی  يارب  زیچ  چیه  هدوب و  ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  تسرپرس  دوب ، هدومرف  ترـضح  هک  روط  نامه  اریز  دوب ؛ دج  ردپ و  کی  يهلزنم 

دادـتما اهنآ  هب  هدرک و  دایز  ار  دوخ  لسن  راک  نیا  اب  هک  نیا  هچ  دـنیامن ، جاودزا  رگیدـکی  اب  شیاههون  هک  تسین  نیا  زا  رتبوبحم  گرزب 
. دشخبیم

ییوشانز یگدنز 

راهچ ترضح  زا  هک  تسا  نیا  دناهتشون  هللادبع  مالسلااهیلع و  بنیز  ترضح  كرتشم  یگدنز  زا  هک  يزیچ  اهنت  ناسیونهریس  نیخروم و 
شرهوش اب  ترـضح  نآ  تفالتخا  عازن و  زا  ایآ  دنـسیونب ؟ دـنناوتیم  يزیچ  هچ  هطبار  نیا  رد  نیخروم  . دـمآ ایند  هب  رـسپ  رتخد و  دـنزرف 

هلفاق زا  ای  شردپ ؟ دوخ و  تلیضف  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیداحا  لعج  هحفص 65 ] زا [  ای  ناگیاسمه ؟ رازآ  زا  ای  دنسیونب ؟
سنا و سلاـجم  وا و  ياهینارذگــشوخ  اهحـیرفت و  زا  اـی  شنازینک ؟ ناگدـنب و  اـههناخ و  ادـعت  تـنکم و  زا  اـی  شیاـهرطاق ؟ اـهرتش و 

لباقم رد  وا  تشادن . ناشیا  لاق  لیق و  مدرم و  هب  یهجوت  دوب و  ادخ  رکذ  هب  لوغشم  هتـسویپ  مالـسلااهیلع  اروح  بنیز  ترـضح  !؟ شبرط
توالت دجهت و  تدابع و  هناخ  مالسلااهیلع  بنیز  يهناخ  اذل  دوب . هدرک  لصاح  عاطقنا  ادخ  ریغ  زا  داتسیایم و  تدابع  هب  لاعتم  دنوادخ 

يراگزیهرپ و زامن و  صوصخم  هک  یلزانم  ینعی : ( تانـسحلا و   ) تاولـصلا ریهطتلا و  موصلل و  یقتلل و  داشرلل و  تناـک  لزاـنم  . دوب نآرق 
( يرصم روهشم  هدنسیون   ) یطاشلا تنب  رتکد  وناب  . دوب تانسح  بسک  زین  دنـسپان و  تافـص  زا  سفن  ندینادرگ  كاپ  صاخ  و  دوب ، هزور 
اب نانچمه  رهوش  نز و  نیا  و  دنکفین ، ییادج  زگره  شناردارب  ردپ و  وا و  نایم  هللادبع  بنیز و  ییوشانز  : » دیوگ البرک » ۀلطب   » باتک رد 

ناشیا مالسلاهیلع  یلع  دنتسج و  تنوکس  رهش  نآ  رد  مه  نانآ  درک ، تفالخ  رقم  ار  هفوک  مالسلاهیلع  یلع  نوچ  دندوب ؛ مالسلاهیلع  یلع 
یتدم رد  دوب . وا  رکشل  ناریما  زا  یکی  نیفص  رد  درکیم و  تکرش  مالـسلاهیلع  یلع  ياهگنج  رد  هللادبع  تشادیم . یمارگ  تخـس  ار 

و تشاد ، لاغتـشا  هفوک  نانز  میلعت  داشرا و  هب  راوگرزب  يوناب  نآ  درکیم ، یگدنز  رهوش  ردپ و  هارمه  هفوک  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  هک 
زا یکی  رد  و  درک ، یم  ریسفت  ار  نآرق  اهنآ  يارب  داد و  لیکشت  اهنز  يارب  یسرد  سلجم  هفوک  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  تسا  هدش  لقن 

: دیـسرپ شرتخد  زا  دـش و  دراو  رد  هحفـص 66 ] زا [  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  لوغـشم  صعیهک »  » میرم يهروس  ریـسفت  هب  اهزور 
رب يهدراو  تبیـصم  رد  تسا  يزمر  فورح  نیا  هدید ، رون  يا  : دومرف مالـسلاهیلع  یلع  يرآ . درک : ضرع  ینکیم ؟ ریـسفت  ار  صعیهک » »

[ . 34 . ] دومرف بنیز  هب  هراب  نیا  رد  ینانخس  سپس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترتع  امش 

میناوخب بنیز  لیاضف  زا  مه  زاب 

تسا هدش  تیاور  دیدیم ؟ دوخ  يامن  مامت  هنییآ  شیوخ و  لاثم  ار  وا  هک  یلاح  رد  دنک  لمحت  ار  بنیز  يرود  مالـسلاهیلع  ماما  هنوگچ 
: هک دنکیم  لقن  يروباشین  زا  يدقن  خیش  دیوگیم . نخس  مالسلاهیلع  یلع  شردپ  ایوگ  تفگیم ، نخـس  مالـسلااهیلع  بنیز  هاگره  هک 

يهمطاف شردام  مالـسلاهیلع و  یـضترم  یلع  شردپ  نوچمه  مارم ، تدابع و  دـهز و  و  مالک ، تغالب  تحاصف و  رد  مالـسلااهیلع  بنیز 
، دوبن مالسلاهیلع  یلع  تافـص  مامت  تدابع  دهز و  زین  و  مالک ، رد  تغالب  تحاصف و  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  [ . 35 . ] دوب مالسلااهیلع  ارهز 

تافـص كرد  ناوت  هک  دنتـسه  اهنآ  نانیـشناج  ناربمایپ و  طقف  و  دنک ، كرد  ار  وا  تافـص  یلع و  دناوتیمن  ام  لوقع  زگره  و  تسین ، و 
دیسر دهاوخ  هجرد  هبترم و  نآ  هب  هدنیآ  رد  يرـشب  لوقع  ایآ  هک  منادیمن  نم  و  دنراد ، ار  شعینم  بقانم  لیاضف و  هب  هطاحا  و  شعیفر ،

«. ریگزاب ماد  دوشن ، سک  راکش  اقنع  « ؟ هن ای  دمهفب  دسانشب و  هحفص 67 ] ار [  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  یعقاو  تیصخش  داعبا  يهمه  هک 

بنیز نادنزرف 
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و دوب . موثلکما »  » مان هب  رتخد  کی  زین  و  نوع ، سابع و  دمحم ، ياهمان : هب  رسپ  هس  رفعج ، نب  هللادبع  اب  مالسلااهیلع  بنیز  جاودزا  لصاح 
حاکن هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ینعی  وا  ییاد  اما  درک ! يراگتـساوخ  دیزی »  » دوخ دـنزرف  يارب  هیواعم  هک  تسا  نامه  موثلکما  نیا 

[ . 36 . ] دروآرد بلاطیبا  نب  رفعج  نب  دمحم  رسپ  مساق »  » شیومع رسپ 

البرک دیهش  ود  نوع  دمحم و 

هب هک  یلاح  رد  نوع  دناهتشون ، لتاقم  رد  دندیسر . تداهش  هب  البرک  رد  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  شیوخ ، ییاد  هارمه  نوع ، دمحم و 
حانجب اهیف  ریطیرهزا  نانجلا  یف  قدـص  دیهـش  رفعجنبا  اناف  ینورکنت  نا  : دـناوخیم ار  زجر  نیا  دـنلب  يادـص  اـب  تفریم  گـنج  نادـیم 

لاب رپ و  اب  رونا  تشهب  رد  هک  یقداص  دیهش  نآ  مبلاطیبا ، نب  رفعج  رـسپ  نم  دیـسانشیمن ، ارم  رگارـشحملا  یف  افرـش  اذهب  یفک  رـضخا 
يارب دننک  يراک  نوچ  هک  بلاطیبا ، لآ  ناگرزب  ناکچوک و  دننانیا  . تسا یفاک  شیارب  رشحم  زور  رد  فرش  نیا  و  دنکیم ، زاورپ  زبس 
رطاخ هب  هن  دنریگ  ادـخ  يارب  دـنریگ  ماقتنا  نوچ  و  دـننک ، رخف  نیقیدـص  ادهـش و  هب  دنـشورف  رخف  نوچ  و  دـنهد ، ماجنا  شیوخ  ترخآ 

ناوضر تمارک و  ناحبـس  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هتـشاد و  یتسود  تدوم و  قح  نیملـسم  رب  ناـشیا  اذـل  یـصخش . هحفـص 68 ] ضارغا [ 
یتقو دیسر ؛ تداهـش  هب  ییاط  يهنطق  نب  هللادبع  طسوت  سپـس  درک و  لصاو  كرد  هب  ار  هدایپ  هدجه  راوس و  هس  البرک  رد  نوع » .» دنراد
ردارب زا  دعب  زین  رفعج  نب  هللادبع  نب  دـمحم  . دـیناسر لتق  هب  هتفرگ و  ار  وا  درک ، مایق  یهاوخنوخ  هب  یفقث  راتخم  البرک ) يارجام  زا  دـعب  )

لیزنتلا و مکحم  نآرقلا و  ملاعم  اولدب  دقنایمع  يدرلا  یف  موق  لاعف  ناودعلا  نم  هللا  یلا  وکشا  : دورسیم نینچ  هتفاتـش و  گنج  نادیم  هب 
ناـیبت مکحم و  لـیزنت و  مکح  زین  هداد و  رییغت  ار  نآرق  دـنتفگ  هک  یموـق  منکیم ، هلاـن  تیاکـش و  ادـخ  دزن  هـب  نانمـشد  نـیا  زاناـیبتلا 
نیـسح تداهـش  ربـخ  یتـقو  . دوـمن دیهـش  ار  وا  ياهـلمح  اـب  یمیمت  لـشهننبا  و  دـیناسر ، تکـاله  هـب  ار  نانمـشد  زا  رفن  هد  دـمحم » .» ار

وا دنتفگیم . تیلست  دندشیم و  دراو  وا  رب  مدرم  تسـشن و  گوس  هب  رفعج  نب  هللادبع  دشرـشتنم ، هنیدم  رد  دمحم  نوع و  مالـسلاهیلع و 
نیلعن هدش و  نیگمشخ  هللادبع  دیسر ! ام  هب  نیسح  زا  هک  تسا  یتبیصم  نیا  تفگ : هللادبع  هب  مالغ  نآ  سالـسوبا ،»  » مان هب  تشاد  یمالغ 

وا باکر  رد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ییوگیم ؟ نینچ  مالسلاهیلع  نیسح  دروم  رد  ایآ  نادان ! درم  رـسپ  يا  : تفگ تفوک و  وا  رـس  هب  ار  دوخ 
 ] تسا نیمه  دنکیم  ناسآ  ار  ناشهودناو  دهدیم  نیکـست  ارم  هک  يزیچ  و  موش ؛ هتـشک  ات  موشن  ادج  وا  زا  متـشاد  تسود  مدوب  رـضاح 

نیـسح لـتق  هک  یتـسار  هللادـمحلا ، تفگ : سپـس  دـناهدرک . وا  يراـی  دـناهدش و  هتـشک  مرورـس  هدازوـمع و  ردارب و  اـب  هـک  هحفص 69 ]
مدرک و یهارمه  وا  اب  منادنزرف  اب  یلو  مدومنن ، تاساوم  وا  اب  مدرکن و  يرای  ار  نیسح  اصخش  رگا  تسا و  نیگنـس  نم  يارب  مالـسلاهیلع 

. مدومن شیرای 

؟ دشن جراخ  هنیدم  زا  نیسح  اب  رفعج  نب  هللادبع  ارچ 

و دناهدز ، ساسا  هیاپیب و  ياهفرح  زا  یهورگ  دشن ، جراخ  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  هللادبع  ارچ  هک  نیا  هب  خساپ  رد  اما 
مالسلاهیلع یلع  شیومع  زا  دعب  هللادبع  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا  . دوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  نامز  نآ  رد  يو  دناهتفگ : رگید  یـضعب 

، درکن تفلاخم  اهنآ  روتسد  زا  راکـشآ  ناهن و  رد  يرما  چیه  رد  دوب و  مالـسلامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  رادربنامرف  عیطم و  هشیمه 
لوحم مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  شاییاد  هب  ار  يو  جاودزا  رما  دومن ، يراگتـساوخ  دیزی  يارب  ار  موثلکما »  » شرتخد هیواعم  یتقو  هکلب 

ود هک  تسا  یـسک  هللادبع  . دراذگاو بنیز  تساوخ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  هب  ار  مالـسلااهیلع  شرـسمه  ندش  جراخ  هک  روط  نامه  درک ،
ار يو  هاگچیه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  و  دنوش ، جراخ  هنیدم  زا  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  هارمه  ات  درک  رما  ار  دمحم -  نوع و  دوخ -  رـسپ 
ام يارب  يرادـقم  هک  یحلاـصم  رطاـخ  هب  هللادـبع  ارهاـظ  هتبلا  . درک راـتخم  يریگمیمـصت  رد  ار  وا  هکلب  دومرفن ، هنیدـم  زا  جورخ  هب  مزلم 
وا رب  ار  دوخ  اب  یهارمه  هنیدم و  زا  ندش  جراخ  ترضح  رگا  کش  نودب  و  دیدیم . حالص  رتشیب  ار  هنیدم  رد  دوخ  ندنام  تسا  لوهجم 
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روجأم مدرم  ادخ و  دزن  رد  هللادبع  هک  تسین  يدیدرت  لاح  ره  هب  درکیم ، تباجا  تقو  عرـسا  رد  دومنیم  هحفص 70 ] بجاو [  ضرف و 
هطبغ هلکب  تشاد  تیاـضر  اـهنت  هـن  مالـسلاهیلع  یلع  نـب  نیـسح  باـکر  رد  شنادـنزرف  تداهـش  هـب  هـک  تـهج  نآ  زا  دوـب ، روکـشم  و 

زا وا  يوریپ  تقادص و  و  يو ، صالخا  نامیا و  رب  لیلد  نیرتهب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هللادبع  يهریـس  راتفر و  . دروخیم
نب ورمع  سابع و  نب  هللادبع  دـیوگ : يواسملا » نساحملا و   » باتک رد  یقهیب  . تسا شنادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شیومع 

: تفگ گنردیب  سابع  نبا  درک ، ییوگدـب  يو  زا  و  دوش ، رفعج  نب  هللادـبع  ضرعتم  ورمع  هک  دـندوب  رـضاح  هیواعم  سلجم  رد  صاـع 
رازیب ییوگدب  زا  و  رازگساپس ، یهلا  ياهتمعن  ربارب  رد  رکاذ و  رایسب  ادخ  هاگـشیپ  رد  وا  یتفگ ،) غورد  و   ) تسین یتفگ  وت  هک  هنوگ  نآ  »

رارـشا هک  تسین  یـسک  دـننام  و  دومن ، ناوتیمن  اجیب  ياعدا  وا  يهرابرد  تسا ، رابدرب  يراوگرزب  و  تواخـس ، اـب  هدنـشخب و  وا  تسا ،
نیرتتقایلیب و هرخالاب  هک  تفرگرد -  عازن  صاع  نبا  يهرابرد  هچنانچ  دـننک -  عازن  وا  بسح  نوماریپ  شیدـنزرف و  ياـعدا  رد  شیرق 
رد بسح  مادک  اب  و  ياهدش ؟ گرزب  نادرم  ضرعتم  هقباس  مادک  اب  هک  متـسنادیم  شاک  دش . رادهدهع  ار  يردپ  بصنم  اهنآ  نیرتتسپ 

شاـک ياو  يروعـشیب !؟ هیاـمورف و  تسپ و  ناـمه  وت  هک  یلاـح  رد  يراد !؟ هک  یتیـصخش  اـب  اـیآ  ياهدـمآ !؟ تفارـشا  اـب  دربـن  نادـیم 
روهـشم یتسپ  تهافـس و  يراـکاطخ و  رد  شیرق  مدرم  نیب  تناردـپ  هک  یتروص  رد  یهدیم ؟ تبـسن  یـسک  هچ  هب  ار  دوخ  متـسنادیم 

مان هن  دنتسه و  یشزرا  یتقبس و  ياراد  هن  مه ، مالـسا  رد  و  دندوب ، هرهبیب  هحفص 71 ] تیلهاج [  نارود  رد  تمظع  فرـش و  زا  دندوب ؟
...«. یکین

فیرحت لعج و 

هیاپ و هک  تسا  ییارتفا  تمهت و  ای  هدمآ ، هدنناوخ  نانز  یقیـسوم  هب  هللادـبع  علو  صرح و  هب  عجار  اهباتک  زا  یـضعب  رد  هک  ینانخـس  اما 
هدازردارب و هللادبع  دشاب  هچ  ره  هک  نیا  هچ  دناهدرک ؛ لعج  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماقم  زا  نتـساک  دصق  هب  هک  نیا  ای  درادن و  یـساسا 

يروط هب  دنتشاد ، ناشنارودزم  نایوما و  نوچ  ینادساف  ناراکدب و  البق  هک  تسا  یشور  نامه  لمع  نیا  و  تسا ، هدوب  ترضح  نآ  داماد 
زا لاثم ، ناونع  هب  . دـندرکیم لعج  رابخا  ثیدـح و  وا  لآ  یلع و  هیلع  ناـیوما و  عفن  هب  شلاـبق  رد  دـنتفرگیم و  لوپ  اـهنآ  نارودزم  هک 

يدوزب نیملـسملا ؛» نم  نیتئف  نیب  هب  هللا  حلـصیس  نسحلا  يدلو  نا  : » تسا هدومرف  مرکا  ربمایپ  دنیوگ  هک  تسا  نیا  یلعج  ثیداحا  هلمج 
لعج نیملسم ) ظفل  ندرک  لخاد  اب   ) هیواعم ار  ثیدح  نیا  . داد دهاوخ  حلـص  ار  نیملـسم  زا  يهقرف  ود  نیب  نسح  مدنزرف  طسوت  دنوادخ 
نایغط يهکل  هدرک و  تباث  ار  دندیگنج  مالسلاهیلع ) هیلع  لباقم   ) نیفـص گنج  رد  شباکر  رد  هک  یناسک  دوخ و  مالـسا  ات  تسا  هدومن 

هب راکمتس  هورگ  طسوت  رامع  ۀیغابلا ،» ۀئفلا  هلتقت  رامع  : » دومرف هک  ددرگن  يوبن  ثیدح  لماش  ات  دنک ، كاپ  شنارای  دوخ و  زا  ار  متس  و 
نآ نوچ  هک  دـناهدز  ارتفا  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  زین  و  هحفـص 72 ] دش [ .) هتـشک  نیفـص  گنج  رد  يو  هک  نانچ  . ) دسریم تداهش 
اهنآ سپ  دـنکیم ...!؟ جاودزا  ادـخ  لوسر  رتخد  رـسپ  اب  امـش  زا  کی  مادـک  تفگ : ناشیا  هب  دومن  دروخرب  نانز  زا  ياهدـع  اب  ترـضح 

لوسر لقع  هک  یکاپ  یکز و  ماما  زا  ار  یلمع  نینچ  هک  تسا  لقاع  مادک  !! میئادخ لوسر  رتخد  دـنزرف  تاقلطم  ام  يهمه  دـنداد : باوج 
مالسلاهیلع نسح  ماما  هک  دنکیم  قیدصت  لقاع  مادک  و  دنادب !؟ زیاج  دراد  رس  رد  ار  مالسلاهیلع  یلع  شردپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

: هک تسا  ناـنز  باوج  اـهنیا  همه  زا  رتبیجع  رتدـیعب و  و  !؟ دراد نـالعا  جاودزا  هب  ار  شلیاـمت  دـیدش و  تبغر  دتـسیاب و  هار  يدـنلب  رد 
!؟ هدرک جاودزا  دادعت  ترثک و  نیا  هب  ترضح  نآ  تقو  هچ  یک و  رخآ  میتسه !؟ هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  رسپ  تاقلطم  ام  يهمه 

ترـضح نآ  يهناخ  رد  البق  هک  یلاح  رد  دنتـشاد  تشحو  ماـما  اـب  جاودزا  زا  ناـنز  نآ  هنوگچ  و  تسا !؟ هداد  قـالط  تقو  هچ  یک و  و 
رـس هب  ینادان  تقاـمح و  يهجرد  یلعا  رد  اـهيزادرپغورد  تـالئاطال و  نیا  لـعاج  هک  یتسار  هب  !؟ دـناهدوب شرـسمه  هدرک و  یگدـنز 

راـبخا لـیبق  نیا  زا  و  دـنکیم ... تیاور  نارگید  يارب  ار  شراـبخا  هدرک و  رواـب  ار  بیذاـکا  نیا  هک  تسا  یـسک  وا  زا  رتناداـن  دربیم و 
هب تبسن  دنشابیم ، نآرق  رد  هنوعلم  يهرجش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ریبعت  هب  هک  نارگمتـس  بناج  زا  اوران  ياهتمهت  ساسایب و 
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هحفص 73 ] تسا [ . رایسب  تیب  لها 

اهتبیصم ردام 

بنیز نازحا  بئاصم و 

هراشا

هک یـسک  ور  نیا  زا  دنک ، یگدنز  بئاصم  ناماد  رد  شتایح  نایاپ  ات  تیلوفط  زاغآ  زا  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک  دوب  نینچ  ریدقت 
هدرک هطاحا  ار  يو  یگدنز  ماجنا ، ات  زاغآ  زا  راوریجنز  مالآ ، بئاصم و  هک  دید  دـهاوخ  دـهد ، رارق  تقد  دروم  ار  ترـضح  نآ  يهریس 
یهار زین  لام  هاج و  نابحاص  نیطالـس و  یتح  تسا ، هجاوم  اهیخلت  تالکـشم و  اب  شیوخ  یگدـنز  نارود  رد  یناـسنا  ره  هتبلا  .و  تسا

زور تسا و  وت  عفن  هب  يزور  تسا : زور  ود  راگزور  هک : تسا  هدـش  هتفگ  اذـل  دـنرادن ؛ یگدـنز  تالکـشم  تاـمیالمان و  زا  زیرگ  يارب 
هتفرن و تسد  زا  شناکیدزن  زا  یکی  هک  تسیک  و  دشاب ، هدـش  ققحم  شیاهوزرآ  لایما و  يهمه  هک  تسیک  یتسارب  [ 37 . ] وت هیلع  رگید 

بنیز دـننام  گرزب ، بئاـصم  زا  یـسونایقا  رد  یناـسنا  هک  تسا  یعیبط  ریغ  یلو  هحفـص 74 ] دـشاب [ ؟ هتفرن  اـیند  زا  شنازیزع  زا  يزیزع 
يهینک هب  هک  ییاـج  اـت  تشگ  باریـس  بئاـصم  دـئادش و  جاـمآ  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  يو  دـشاب ! هدرک  یگدـنز  مالـسلااهیلع  يربـک 

. دیدرگ صوصخم  بئاصملاما » »

ادخ لوسر  تبیصم 

نیملسم رب  یقیمع  ریثأت  هچ  ترضح  نآ  گرم  هک  هدید  و  دوب ، دهاش  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج  تافو  مالسلااهیلع  بنیز 
لوسر تافو  زا  دعب  :» تسا هدومرف  ربمایپ  زوسناج  تلحر  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تسا . هتـشاذگ  شتیب  لها  ردام و  ردـپ و  اصوصخ 

ار نآ  لـمح  تقاـط  دـیدرگیم  لزاـن  اـههوک  رب  رگا  مـنکیمن  ناـمگ  هـک  دـش  دراو  نـم  رب  یتبیـصم  ناـنچ  هـلا  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
لرتنک ار  شدوخ  یطیارـش  نینچ  رد  تسناوتیمن  یـسک  هک  دـندوب  هدـش  دوخ  یب  دوخ  زا  نانچ  متیب  لها  هک  مدـیدیم  و  دنتـشادیم ...!
تـسا یعیبط  و  «. دومنیم توهبم  ار  شلقع  هدرب و  ار  شربص  یباتیب  هک  تشادن ، ار  دوب  هدروآ  ور  وا  هب  هک  یتبیـصم  لمحت  ناوت  و  دنک ،

و تسوا . تمیق  ردق و  هب  يدیقف  ره  تبیصم  ریثأت  اریز  دنشاب ؛ رادغاد  نینچ  نیا  شقارف  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  هک 
ادـخ هب  ناـمیا  و  ادـخ ،) لوسر   ) تسا دـنوادخ  ماـن  نورقم  شکراـبم  ماـن  هک  سب  نیمه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمظع  يارب 

هحفـص دشاب [ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ادخ  لوسر  تلاسر  هب  نامیا  فارتعا و  نآ ، زا  دعب  هک  نیا  رگم  دوشیمن  هتفریذپ 
ربخ دـش  دـهاوخ  دراو  شنادـناخ  تیب و  لـها  رب  دوخ  زا  دـعب  هک  یعیاـقو  هب  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  [ 75
نوچ تسیرگ و  درک و  هاگن  ناشیا  هب  زین  تافو  هظحل  رد  یتح  درکیم ، دزـشوگ  ار  ناشیا  بئاصم  هیانک  تحارـص و  هب  اـهراب  دادیم و 

يرتخد مالسلااهیلع  بنیز  يرآ ، «. دنهدیم ماجنا  ناشیا  اب  متما  نم  زا  دعب  هچنآ  رطاخ  هب  منکیم  هیرگ  ماهیرذ  رب  : » دومرف دندیسرپ  ببس 
هناـخ زا  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رهطم  رکیپ  هک  دـید  دوـخ  مشچ  هب  وا  داد . تسد  زا  ار  شراوـگرزب  دـج  هک  دوـب  هلاـس  جـنپ 

شوغآ هب  دـهدیم ، تسد  وا  هب  كاندرد  ياههرظنم  نیا  ندـید  زا  هک  یمیب  تشهد و  زا  رارف  يارب  وا  دنراپـسیم . كاخ  هب  دـندربیم و 
هب اذل  تسا . هدومن  بلس  يو  زا  ار  شمارآ  هدرزآ و  تخس  ار  وا  رطاخ  هک  تسا  یهودنا  راتفرگ  دوخ  ردام ، دنیبیم  اما  دربیم  هانپ  ردام 

دزیریم و هنیس  هب  ار  اهغاد  اهدرد و  سپ  دنیبیم ؛ نابیرگ  هب  تسد  هودنا  هصغ و  زا  یهوک  اب  زین  ار  وا  یلو  دوشیم  هدنهانپ  ردپ  شوغآ 
. تسین اهنآ  نیرخآ  املسم  اما  تسا  بنیز  تبیصم  نیلوا  نیا  اریز  دنکیم . هدامآ  ار  دوخ  رگید  بئاصم  يارب 
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ردام تبیصم 

نانکـش و نامیپ  موجه  وا  تسا . هدوب  دهاش  ردپ  قارف  رد  نازحالا  تیب  رد  ار  وا  يهبدن  هیرگ و  و  ردام ، تنحم  مغ و  مالـسلااهیلع  بنیز 
، عنم ار  شثرا  بصغ ، ار  شقح  دـندرک ، رداـم  هب  یمارتـحایب  هک  دوـب  دـهاش  و  دـید ، ار  دـش  لـخاد  رداـم  يهدرپارـس  هب  هک  یـسک  نآ 

تباجا یلو  درکیم  هحفص 76 ] کمک [  تساوخرد  ردام  لاح  نآ  رد  هک  هدینش  وا  و  دندرک ، طقـس  ار  شدنزرف  هتـسکش و  ار  شیولهپ 
بنیز . دوشیم شردام  راتفر  رثأـتم  راـیتخا  نودـب  هنوگچ  هتـشاد و  هقـالع  رداـم  هب  يدـح  هچ  اـت  رتخد  هک  مینادیم  اـم  و  دوبن . ياهدـننک 
ردارب دـندرزآ و  راوید  رد و  نیب  ار  شرداـم  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  تاـفو  زا  دـعب  هک  هدـید  دوـخ  مشچ  هب  مالـسلااهیلع 
فالغ ياههبرـض  درکیم ، تیاـمح  عاـفد و  مالـسلاهیلع  یلع  دوخ  یلو  ماـما و  زا  یتقو  هک  تسا  هدـید  و  دـندومن ، رپرپ  ار  شاهتفکـشن 

هلاس جنپ  رتخد  کی  زا  يراک  هچ  هظحل  نآ  یتسارب  دـندزیم . دوخ  ربمایپ  سای  نینزان  رکیپ  رب  یمدرمان  يدرمان و  ياههنایزات  ریـشمش و 
یهاگدزیم هناخ  نیب  هگ  هچوک ، هب  یهگ  لتاق  ار  مردام  هک  مدید  مدوب ، هداتسیا  نم  ! نتسیرگ ندیزرل و  ندید ، نداتسیا ، زج : دیآیمرب ،

اب نیا  هریغم  اب  تسد  مه  ذـفنق ، دوب  هدـیدرگدزیم  هناش  هب  یهاـگ  تروص ، مشچ و  هب  یهاـگ  وزاـب  تسد و  هب  یهاـگ  ولهپ ، تشپ و  هب 
كاخ هب  ار  ردام  دید ، هک  تشذگیم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتوکلم  لاحترا  زا  هام  هس  دودحدزیم  هنایزات  وا  ریـشمش ، فالغ 
یلاخ ياج  اب  هک  دنامیمرد  لاح  دنیبیم ؛ یلاخ  ار  هناخ  اما  ددرگیمرب ، هناخ  هب  هدرمژپ  هتـسخ و  یلد  کشا و  زا  رپ  یمـشچ  اب  دندرپس .

يراـمیب ماـگنه  رداـم  رتـسب  داـی  هب  یهاـگ  دریریم ، مشچ  زا  رثوک  لـالز  يهرطق  دوشیم و  هریخ  راوید  رد و  هب  یهاـگ  دـنک ! هچ  رداـم 
دعب هک  دروآیم  رطاخ  هب  دزیریم . کشا  بش  لد  رد  وا  رخآ  يهتسشن  ياهزامن  دای  هب  دنارتسگیم و  ردام  زامن  هداجـس  یهاگ  دتفایم ،

هک دروآیم  دای  هب  وا  دش ! هجاوم  وا  یکاخ  رداچ  دوبک و  تروص  اب  درک ، زاب  ردام  يور  هب  ار  رد  یتقو  هچوک ، يارجام  هحفص 77 ] زا [ 
ردام لیسغت  تقو  هب  بآ  رشرش  يادص  زونه  تخیریم . کشا  دادیم و  لسغ  ار  شردام  هنایفخم  هتشذگ  بش  مالـسلاهیلع  یلع  شردپ 

اما دنکیم ؛ ساسحا  دوخ  رد  یبیرغ  ییاهنت  و  دروآیم ، درد  هب  ار  مالسلااهیلع  بنیز  کچوک  لد  تارطاخ  نیا  و  دسریم ، شـشوگ  هب 
. دنتسه شرانک  رد  نیسح  نسح و  ردپ و  هک  تسا  شوخلد  زاب 

ردپ تبیصم 

رد مس  ندرک  تیارس  ردپ و  قرف  رب  ریشمش  تبرض  رثا  و  هدید ، مشچ  هب  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  شردپ  تداهـش  مالـسلااهیلع  بنیز 
رد مالسلاهیلع  یلع  و  دیکچیم ، ردپ  ياههنوگ  رب  شکاپ  کشا  تارطق  نامز  نآ  رد  و  هدوب ، دهاش  ار  ترـضح  نآ  فیرـش  ندب  یمامت 

ردـپ غاد  تبون  هک  تشاد  لاس  جـنپ  یـس و  ادودـح  مالـسلااهیلع  بنیز  . نیـسح نسح و  رب  هاگ  درکیم و  رظن  بنیز  هب  یهاـگ  لاـح  نآ 
، دـش نوریب  زامن  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هک  ملهچ  لاس  ناضمر  هام  مهدزون  بش  : » دـسیونیم هراب  نیا  رد  یطاشلا  تنب  رتکد  دیـسرارف .
، دینـش هنذأم  زا  ار  ناذا  گناب  هک  نآ  زا  سپ  یکدـنا  یلو  تشادـن ؛ ربخ  دادیم  خر  دجـسم  رد  هک  یثداوح  زا  هتـسشن و  هناـخ  رد  بنیز 

يهیحان زا  هک  ياهلان  هب  سپس  درک . يراددوخ  اما  درشف ، ار  شلد  مهبم  یسرت  دیسر و  يو  شوگ  هب  دجـسم  يهیحان  زا  یـشارخلد  دایرف 
بنیز اج  نیا  هحفص 78 ] رد [  درادیم . مالعا  ار  وا  ردپ  ندش  هتشک  اهدایرف  نیا  هک  تسناد  بنیز  دشیم ، رتکیدزن  نآ  ره  هفالخلاراد و 

رثا رب  مالـسلاهیلع  یلع  . دـش هداـمآ  ردـپ  لابقتـسا  يارب  درک و  عمج  دوش ، یـشالتم  دوب  کـیدزن  هک  ار  دوـخ  يورین  يهمه  رگید  راـبکی 
اب مالـسلااهیلع  بنیز  دـندروآیم . هناـخ  هب  شود  يور  رب  ار  وا  دـمآرد و  ياـپ  زا  دوب ، هدروخ  مجلمنبا  دولآرهز  ریـشمش  زا  هک  یتبرض 

. دادیم وشتسش  شیوخ  کشا  اب  ار  وا  مخز  تخادنا و  وا  يور  هب  ار  دوخ  ردپ ، ندید 

نسح تبیصم 
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. تخادـنا نوریب  مس  رثا  رب  ار  شرگج  زا  ياهعطق  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدوب  درز  ییور  اـب  مالـسلاهیلع  نسح  شردارب  يزاـبناج  دـهاش  وا 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شدـج  سدـقم  هاگراب  راوج  رد  ردارب  نفد  زا  دوب  رطاق  رب  راوس  هک  یلاح  رد  هشیاـع  هک  هدـید  وا  [ 38]

، ردپ تداهـش  زا  دعب  يرآ  ! دینک نفد  اج  نیا  رد  ار  نسح  تشاذگ  مهاوخن  زگره  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دزیم : دایرف  درکیم و  يریگولج 
و دندرک ، تنایخ  دوخ  ماما  هب  نامدرمان  نآ  هنوگچ  دید  هک  دوب  هلاس  جـنپ  لهچ و  ییوناب  وا  دیـسر . مالـسلاهیلع  نسح  شردارب  هب  تبون 
، دیناسر وا  نار  هب  یتحارج  يرگید  درب و  ار  يو  يادر  یکی  دندیشک ، شیاپ  ریز  زا  زامناج  دندرک و  جارات  ار  وا  يهمیخ  هک  نآ  زا  سپ 
ات تفرگ  هدهع  هب  ار  يو  يراتـسرپ  ردارب ، تیحورجم  ماگنه  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  هحفـص 79 ] درازگاو [ . هیواعم  هب  ار  راک  دش  راچان 

گنرین هئطوت و  اب  یلو  دنام ؛ دهاوخ  ظوفحم  شناج  تسا ، هتشاذگاو  هیواعم  هب  ار  راک  شردارب  نوچ  هک  درکیم  نامگ  وا  تفای . دوبهب 
رپرپ مالسلااهیلع  بنیز  دندرک . مومسم  راطفا  ماگنه  هب  دوب  هتفرگ  هزور  ار  زور  نآ  هک  یلاح  رد  ار  مالسلاهیلع  ماما  هدعج »  » مس هیواعم و 
عیقب ناتـسربق  رد  ار  يو  ندـب  نوچ  درک و  عییـشت  ار  ردارب  رهاوخ ، . دیـسر تداهـش  هب  هام  دـنچ  زا  سپ  هک  نیا  اـت  دـیدیم  ار  ردارب  ندز 

. تشگزاب دوب  هتسشن  وا  راوید  رد و  رب  هودنا  درگ  هک  ییاز  تشحو  يهناخ  هب  دندناباوخ ،

نیسح تبیصم 

قوف دیـشک ، دـید و  ارـسا  ناوراک  اب  ماش  هفوک و  هب  نتفر  ماـگنه  رد  هک  هچنآ  هدوب و  دـهاش  ـالبرک  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  هچنآ  اـما 
نیـسح هب  تبوـن  يرآ ، . تشگن تفاـی  يو  يارب  یتاـجن  هار  هنوـگ  چـیه  هک  دـش  نیجع  اـهدرد  اهیتخـس و  اـب  ناـنچنآ  و  تسا ، فـصو 

تسنادیم مالـسلااهیلع  بنیز  تسا . هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  ياهتیمولظم  مامت  ثراو  کنیا  هک  يردارب  دیـسر . مالـسلاهیلع 
هک دوب  هدـید  وا  . دـشاب وا  تبیـصم  نیرتشارخلد  نیرتنیگنـس و  دـیاش  هک  تسا  رگید  ییاهنوخ  رگید و  یثداوح  نتـسبآ  راـگزور  هک 
وا ياهبل  رب  مالسلاهیلع و  نیسح  هرهچ  رب  ترضح  نآ  ياههسوب  ناراب  تسا و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شوغآ  رد  مالسلاهیلع  نیـسح 

روآدرد وا  يارب  دنیبب ! نمشد  ياههمکچ  هحفص 80 ] ریز [  هب  ار  ربمایپ  هاگ  هسوب  هاگلتق  لادوگ  رد  هک  تسا  تخس  وا  يارب  اذل  درابیم .
ار ردارب  نینوخ  رکیپ  یتقو  اذل  دنک . هدـهاشم  ار  دـیزی  رـسپ  سلجم  رد  رز  تشت  نورد  نوگلگ  بل  هزین و  كون  رب  نینوخ  رـس  هک  تسا 

نوخ هب  هک  تسا  نیـسح  نیا  دنتـسرف ، دورد  نامـسآ  ناگتـشرف  وت  رب  دـمحم ! يا  : » دـیوگیم نیگمغ  یلد  نیزح و  یتوـص  اـب  دـنیبیم ،
دمحم هاگـشیپ  هب  و  تسا ، ادـخ  هاگرد  هب  ام  هوکـش  دـناهدیدرگ ، ریـسا  تنارتخد  و  تسا ، هتـشگ  ادـج  مه  زا  شندـب  ياـضعا  هتـشغآ و 

داب هداتفا و  نیمز  يور  تشد  نیا  رد  هک  تسا  نیسح  نیا  دمحم ! يا  ! ادهـشلا دیـس  يهزمح  ارهز و  يهمطاف  یـضترم و  یلع  یفطـصم و 
يا دـش ! هتـشک  ادـخ  لوسر  مدـج  یتسار ) هب   ) زورما هک  سوسفا  ياو  اـنز !-  دـالوا  يهتـشک  دـناشفایم - ، راـبغ  درگ و  وا  رکیپ  رب  اـبص 

!«. دنربیم ار  نانآ  ناریسا  نوچمه  هک  دنتسه  یفطصم  ترضح  نادنزرف  نانیا  رخآ  دمحم ! نارای  باحصا و 

بئاصم اب  بنیز  هلباقم 

هلباقم هنوگچ  گرزب  بئاصم  تامدص و  همه  نیا  اب  همرکم  يوناب  نآ  هک  مینیبب  لاح  ترضح ؛ نآ  بئاصم  زا  ياهشوگ  هب  هراشا  زا  دعب 
ناسنا رد  نید  لقع و  زا  يرثا  هک  ياهدننک  روک  يهفطاع  ایآ  دـش ؟ باصعا  لالتخا  بارطـضا و  راچد  رگید  نانز  ناسب  زین  وا  ایآ  درک ؟
لباـقم رد  نینـسح  رهاوخ  یلع و  همطاـف و  یبـن و  رتـخد  هک  داـب  رود  تخاـب !؟ ار  دوخ  نید  لـقع و  دـش و  هریچ  وا  رب  درازگیمن ، یقاـب 

مالسلااهیلع بنیز  گرزب  حور  هک  اشاح  دوش ، میلست  بئاصم  ياههنایزات  تابرـض و  ربارب  رد  هدروخ و  تسکـش  تامیالمان  اهیتخس و 
رب ادخ  هحفـص 81 ] هب [  دامتعا  ربص و  لقع و  اب  ار  بئاصم  اهدرد و  یمامت  وا  ددرگ ... ثداوح  نافوط  ربارب  رد  لزلزتم  و  فطاوع ، ریـسا 

درگاش هک  بنیز  تخاسیم . راکـشآ  ار  يو  لالج  لامک و  رتشیب ، شربص ) رثا  رب   ) دـشیم لزان  وا  رب  هک  یتبیـصم  ره  و  درکیم ، فرط 
یلـص ربمایپ  يهراصع  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمادا  وا  . ) دوب ربمغیپ  شدج  دننام  تسرد  شنامیا  و  دوب ، ادخ  هب  شدامتعا  دوب ، يوبن  بتکم 
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(. تسا قلخ  يهرمث  ربمایپ  و  هلا ، هیلع و  هللا 

نابیرغ ماش  رد  بنیز  بش  زامن 

رد نآ  بحاص  هک  تسا  لماک  حیحـص و  نامیا  نآ  نامیا ، زا  مروظنم  هک  نیا  هچ  مدرکن ، يوردنت  ولغ و  هنوگ  چیه  مراتفگ  نیا  رد  هتبلا 
نیا رب  تلالد  الماک  هچنآ  و  ددرگن . فرحنم  فرـصنم و  وا  يدونـشخ  تیاـضر و  ادـخ و  يرادربناـمرف  تعاـطا و  زا  یطیارـش  ره  تحت 

رـس نودب  شنادرم  هکنآ  لاح  و  تسا ، بش  زامن  يارب  مهدزای  بش  رد  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  مایق  دراد ، تقیقح 
هدوب و يراز  هیرگ و  هب  لوغشم  فانکا  فارطا و  زا  زین  لافطا  نانز و  و  هتـسشن ، نانآ  رـسیب  ياهندب  رب  اهكاخ  هداتفا و  نیمز  يور  رب 

بنیز زامن  . دندوب هدرک  هرصاحم  هطاحا و  ار  ناریسا  وا و  بناوج  یمامت  زا  نمشد  رگـشل  یفرط  زا  و  دندربیم ؛ رـسب  تریح  تشهد و  رد 
گنس اب  فارطا  زا  نیکرشم  هک  دوب  مارحلا  دجسم  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  زامن  دننام  ياهظحل  نینچ  رد  مالـسلااهیلع 

نینچ رد  مالـسلااهیلع  بنیز  زاـمن  دـندرکیم . باـترپ  باـنج  نآ  رـس  هـب  دنفـسوگ  هنادمکـش  هدجـس  تلاـح  رد  هدز و  ار  ترـضح  نآ 
 ] رهظ رد  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  شردارب  زامن  دننام  و  نیفـص ، يهکرعم  بلق  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شردپ  زامن  دننام  یطیارش ،

يوشن هدز  تهب  زیزع ! يا  . دـندشیم لیـسگ  ناشیا  فرط  هب  لیـس  ناسب  وس  ره  زا  اههزین  اهریت و  هک  یلاح  رد  دوب ، اروشاـع  هحفص 82 ]
قح ترضح  هک  یتامعن  نآ  رطاخ  هب  دوب  ادخ  زا  رکشت  تقیقح  رد  مرحم ، مهدزای  بش  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  زامن  میوگب : رگا 

لاعتم دـنوادخ  هک  دـنادیم  یتمعن  هکلب  تمقن  هن  ار  بئاـصم  ثداوح و  نیا  يهمه  مالـسلااهیلع  بنیز  يرآ ، تسا . هتـشاد  ینازرا  وا  هب 
یهلا هاگـشیپ  رد  ربمایپ  نادـناخ  زگره  دوبن  تامعن  ای  بئاصم و  رطاخ  هب  رگا  و  تسا . هدـینادرگ  صوصخم  نیریاس  زا  ار  توبن  نادـناخ 
تیب لها  رگا  هک  تسین  يدـیدرت  کش و  هنوگ  چـیه  ياـج  فراـع  نمؤم  يارب  .و  دـشیمن تلزنم  ماـقم و  ياراد  ردـق  نیا  مدرم  رظن  رد 

يدوباـن كـاله و  تهج  رد  دوخ  تساوخ  تلئـسم و  رب  هدرک و  تلئـسم  ناـشدوخ ، زا  ملظ  عفد  يارب  ناحبـس  دـنوادخ  زا  مالـسلامهیلع 
رگا هک  درادـن  کش  یناملـسم  چـیه  هکنانچ  دومنیم . تباجا  ار  ناشتـساوخ  دـنوادخ  هنیآ  ره  دـندیزرویم ، يرارـصا  كدـنا  نیملاـظ ،

اما . درکیم تباجا  ار  شیاعد  اعیرس  دنوادخ  دومرفیم ، نیرفن  نانآ  رب  هدرک و  اعد  شیرق  نیکرشم  هیلع  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يدونـشخ رطاخ  هب  هک  یتمارک  نآ  هب  زگره  دندشیم ، زوریپ  نانمـشد  رب  دشیم و  تباجا  دندرکیم و  اعد  رطخ  عقوم  رد  تیب  لها  رگا 

: دومرف هک  میبای  یمرد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نخـس  ریـسفت  هک  تسا  اج  نیا  رد  و  دـندشیمن ، لئان  دندیـسر ، تداهـش  داـهج و  ادـخ و 
تبیصم ماگنه  تسا ؛ تیب  لها  ام  يدونـشوخ  ادخ ، يدونـشوخ  نیرباصلا » روجا  انیفوی  و  هئالب ، یلع  ربصن  تیبلا ؛ لها  اناضر  هللا  یـضر  »

یسک هب  خساپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  نایب  يانعم  دوش  مولعم  زین  و  دیامرفیم . اطع  نیرباص  رجا  ام  هب  هحفص 83 ] دنوادخ [  مینکیم و  ربص 
تسین ییاهاج  زا  اج  نیا  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ نیگنر  ترس  نوخ  هب  تنـساحم  هک  ینیبب  یتقو  ینکیم  ربص  هنوگچ  درک : لاؤس  هک 

. تسا يرازگرکش  تراشب و  ياج  هکلب  دوش ، هدرک  ربص  هک 

بئاصم رب  بنیز  نامیا  يزوریپ 

يارب يرگید  هار  هار ، نیا  زج  هک  دوب  نیا  رب  شداقتعا  و  تشگن ، دراو  شنامیا  رد  یللخ  زگره  هک  تسا  نینمؤملاریما  رتخد  بنیز  نیا  و 
نینچمه و  دنک ! یمن  كرت  ار  شزامن  ادـخ  زا  يرازگـساپس  تهج  مرحم  مهدزای  بش  رد  اذـل  و  تسین ؛ تمظع  تمارک و  یگنادواج و 

يادتبا دنوادخ  هک  دـنکیم  یهلا  دـمح  تراسا  لاح  رد  دـیزی  سلجم  رد  و  دروآیم ، اج  هب  زامن  ماش  ات  هفوک  هار  ندومن  یط  ماگنه  رد 
مالسلاهیلع نینمؤملاریما  شردپ  زا  ینخس  اج  نیا  رد  تسا  بوخ  . داد رارق  تمحر  تداهش و  ار  نآ  رخآ  تداعـس و  ار  تیب  لها  یگدنز 

رد مدرم  نیرتتماقتسا  اب  نیرتتخس و  : » دیامرفیم هک  مینک  لقن  تسا  رگتیاده  هنامیکح و  یمالک  هدوب و  طوبرم  زین  ام  عوضوم  هب  هک 
يهزادنا هب  طقف  نمؤم  و  دنتـسه ، اهنآ  هب  هیبش  هک  مدرم  زا  یـسک  ره  سپـس  و  اهنآ ، يایـصوا  سپـس  دنناربمغیپ ، تالکـشم  ایالب و  ربارب 
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لجوزع يادخ  تسا  نآ  يارب  نیا  و  تسا ، تخـس  شیالب  دـشاب  وکین  شلمع  تسرد و  شنید  هک  ره  سپ  دوشیم . التبم  شکین  لامعا 
. تسا كدنا  شیالب  هحفص 84 ] دشاب [ ، فیعـض  شلمع  تسردان و  شنید  هک  ره  و  تسا . هدادن  رارق  رفاک  رفیک  نمؤم و  شاداپ  ار  ایند 

دش دراو  مالـسلااهیلع  بنیز  رب  هک  ییاهیتخـس  بئاصم و  يراب ، [ . 39 «. ] دـسریم رتدوز  دوگ  نیمز  هب  ناراب  زا  راگزیهرپ  نمؤم  هب  ـالب 
ناشیا زا  یـضعب  هتـشون و  يرایـسب  بلاطم  ترـضح ، زاتمم  گرزب و  تیـصخش  هنیمز  رد  نیخروم  دومن . بلج  دوخ  هب  ار  ناگمه  هجوت 

رد زین  نارعاش  و  دناهدوتس ، تمظع  لضف و  هب  ار  وا  اهربنم  زارف  زا  نانارنخس  ابطخ و  و  دناهتشاگن ، یلقتسم  ياهباتک  يو  یگدنز  نوماریپ 
. دناهدورس ار  يرایسب  دئاصق  مالسلااهیلع  بنیز  تماقتسا  ربص و  اههودنا و  اهمغ و 

بنیز يهرابرد  یبعک »  » ياویش هدیصق 

سیعلا ال  - 3 ادـیقف نهدـیقف  لثم  سیل  ذا  احئاون  نهلثم  رت  ملف  تحان  - 2 ادیعـس نوکی  لکثاذ  تیأرأ  اهلثم  دعـست  حونلا  یف  لکاوث  و  - 1
ییحت اهتاربع  - 5 ادیملا لابجلا  تعدـص  عدـت  وا  ةرـسح  بلق  لک  تطعأ  عنت  نا  - 4 ادـیدرت اهدـنع  نسحت  ءاقرولا  تنح و ال  اذا  اهیکحت 
یفخت - 7 ادوفصم اهریـسا  ریغ  قلت  مل  مطاف  ۀنبا  اهردخ  ةریـسا  تدغ  و  - 6 هحفـص 85 ] ادومه [  ضایرلا  عدـت  اهتارفز  نکت  مل  ول  يرثلا 

نانآ - 1 ادـیرف ناـیبلا  مظتنا  اـمنکل  اهوجـشب  بولقلا  تعطقف  تداـن  - 8 ادومکملا اهوجـش  تدباف  فعـض  یـسالا  بلغ  ناف  ادـلج  اجـشلا 
تخبشوخ هک  دیاهدید  ار  ياهدز  بیصم  ایآ  یتسارب  دشابیم ؛ دنمتداعس  تخبشوخ و  دشاب  اهنآ  لثم  سک  ره  هک  دنایناگدید  تبیـصم 

زا راوگرزب  نینچ  نیا  ینازیزع  اهنآ  لثم  سک  چـیه  اریز  درکن ؛ هحون  اهنآ  لثم  يدـحا  هک  دـندرک  ییارـس  هحون  هیرگ و  نانچ  ؟2 - دشاب
هاگ ره  - 4. دـنراد ار  نآ  شیاـجنگ  تیفرظ و  قاروا  هن  دراد و  ار  ناتـساد  نـیا  ناـیب  تیاـکح و  ناوـت  یـسیع »  » هـن - 3. دوب هدادـن  تسد 
اهنآ دشیم ، لزان  اههوک  رب  بئاصم  نیا  رگا  و  دوشیم ، رپ  ترسح  زا  اهبلق  دیآیم ، دای  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  بئاصم 

-6. دندشیم کشخ  اهغاب  دوبن ، نانآ  كانزوس  ياههلان  رگا  و  درکیم ، هدـنز  ار  نیمز  اهنآ  مشچ  ياهکـشا  - 5. دروآیم رد  هزرل  هب  ار 
تاقالم ار  وا  دوب ، هدـش  هتـسب  ریجنز  لغ و  هب  هک  يرامیب  ریـسا  زج  یـسک  هک  یلاـح  رد  دوب  هتـسشن  هواـجک  رد  تراـسا  هب  همطاـف  رتخد 

راکشآ شاهرهچ  رب  هدرواین و  تقاط  یلو  دومنیم ، هحفـص 86 ] هبلغ [  وا  رب  هصغ  هچ  رگا  درکیم ، ناهنپ  ار  دئادش  بئاصم و  - 7. درکن
نیا یتسارب  . دومن اوسر  ار  نایوما  تایانج  دوخ  ریظنیب  نانخس  اب  رخآ ، رد  نکل  داتفا ، هزرل  هب  وا  دایرف  اب  اهلد  دز و  يدایرف  - 8. تشگیم

ظافلا یناعم و  باختنا  رایتخا و  رکف و  لامعا  هب  جاـتحم  رعـش  هک  میئوگ ؟ رعـش  اـهنیا  هب  اـیآ  میماـنب ؟ هچ  ار  زوسناـج  نیزح و  ياـههمغن 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادـناخ  ياـهدرد  بئاـصم و  وا  دوجو  رد  هکلب  تسا ، هدورـسن  رعـش  هنوگ  نیا  یبـعک »  » هک یلاـح  رد  تسا ،
زا ناشکشا  هک  یناگدز  تبیصم  هدرم و  ناوج  ناردام  دننام  تسرد  تسا . هتشگ  هضافا  وا  هب  دنادیمن  دوخ  هک  ییاج  زا  هدش و  سکعنم 

ار شتبحم  تیالو و  یهاگ  دشاب ، قداص  شربمایپ  نادناخ  هب  تبـسن  یتسود  تیالو و  رد  هک  ياهعیـش  ره  ددرگیم . يراج  ناشناگدـید 
ار ترفاسم  یتخـس  ای  و  دزادرپیم ، ازع  يهماقا  هب  دـسرارف ، نانآ  يازع  تقو  نوچ  یهاگ  دـنکیم ، زاربا  کشا  هیرگ و  اب  اهنآ  هب  تبـسن 
ای و  دنکیم ، جاجتحا  اهنآ  نانمشد  اب  ناشمیرح  زا  عافد  قح و  قاقحا  يارب  یهاگ  و  دکشیم ، شود  هب  ناشیا  سدقم  روبق  ترایز  يارب 

نیا . تسا هدرک  نـینچ  [ 40  ] یلح ردـیح  دیـس  هچانچ  دـیامنیم ؛ راکـشآ  تیب  لها  هب  رد  شیوخ  هقـالع  تیـالو و  رعـش  بلاـق  رد  هکنیا 
یبعک مشاه  نوچ  يدودعم  دارفا  دوجو  رد  ار  نآ  ام  و  تسا ، دـیدش  هقالع  تیالو و  يهناشن  یقیقح ، تبحم  زا  هتفرگ  تأشن  ياهکشا 

اهمغ و ندیشک  ریوصت  هب  ناگدید و  تبیصم  ياههلان  نایب  يارب  طقف  یبعک  يهدیصق  مینکیم . هدهاشم  یـضر  فیرـش  هحفص 87 ] و [ 
ارعـش زا  یـضعب  هکنانچ  تسا ؛ هتفگن  رعـش  هدـش  دراو  دـمحم  نادـناخ  رب  هک  یبئاصم  ندرک  شرازگ  يارب  طقف  زین  دوبن و  اهیگدرـسفا 

نادرم و هک  نآ  زا  سپ  دـندش ، ریـسا  ربمایپ  تیب  لها  نارتخد  نانزهلاجر و  كانه  تلتق  ام  دـعب  نم  هتانب  دـمحم و  ءاـسن  تیبس  : دـناهتفگ
هحفص 89 ] دندیسر [ . تداهش  هب  هتشک و  شناناوج 
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دیزی موش  فادها 

هیواعم يهرابرد 

تعیب مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  دوخ  يارب  نکمم  قیرط  ره  هب  ات  دوب  ممصم  تفرگ و  هدهع  هب  ار  تفالخ  رما  دیزی  درم ، هیواعم  نوچ 
هب یتخـس  بقاوع  دنچ  ره  تفرگن  سپ  ار  دوخ  نخـس  تشگنرب و  نآ  زا  هاگ  چیه  هک  دومرف  ياهلمج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اما  دریگ ،

نیسح قحب  تماقتسا  درک . دهاوخن  تعیب  دیزی  نوچمه  اب  زگره  نم  دننام  هلثم » عیابی  یلثم ال  نا  : » دومرف ترضح  نآ  . دشاب هتـشاد  لابند 
. تشادن تقیقح  قح و  تابثا  دوخ و  ندش  هتخیر  زج  یلوصحم  مالسلاهیلع  نیسح  لباقم  رد  دیزی  قحبان  يراشفاپ  و  دیزی ، ربارب  رد 

هیواعم نیسح و 

نم هب  نامثع  نب  ورمع  هک  نانچ  دعب ، اما  :» تشون حرش  نیدب  هیواعم  هب  باطخ  ياهمان  هنیدم  رد  هیواعم  هتشامگ  لماع و  مکح  نب  ناورم 
نم و  دنتـسه ، دمآ  هحفـص 90 ] تفر و [  رد  یلع  نب  نیـسح  اب  زاجح  ناـگرزب  زا  یهورگ  قارع و  نادرم  زا  ياهدـع  اـیوگ  هداد ، عـالطا 

تفلاـخم تموکح  اـب  تسا  هشیدـنا  رد  يو  هک  دـیدرگ  مولعم  نم  يارب  یـسررب  قیقحت و  اـب  دوب ، مهاوخن  ناـما  رد  دروـم  نیا  رد  زگره 
نم هب  وت  زا  :» تشون مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دیـسر ، هیواعم  تسد  هب  همان  نیا  نوچ  «. دیزاس علطم  ارم  دروم  نیا  رد  دوخ  رظن  زا  دیامن ؛

هب مرادیم . رذحرب  رما  نیا  زا  ار  وت  نم  و  دوش ، هداد  تبسن  امـش  هب  تسین  راوازـس  زگره  دشاب  هتـشاد  تقیقح  رگا  هک  هدیـسر  ییاهربخ 
رد و  دنامب ؛ رادیاپ  دوخ  رارق  نامیپ و  هب  تسا  هتسیاش  درازگیم  نایم  هب  ار  يرارق  و  دنکیم ، اضما  ار  ینامیپ  هک  یسک  نآ  دنگوس ، ادخ 

، دـنوادخ دزن  رد  وت  تلزنم  ماقم و  تفای . ناوتیم  وت  زا  رتالاب  ار  یـسک  هچ  دـهع  هب  ياـفو  يراوگرزب و  تفارـش و  ظاـحل  زا  مدرم  ناـیم 
راکنا ار  وت  زین  نم  ینک  مادـقا  نم  دـض  رب  هک  عقوم  ره  نادـب  سپ  یـشاب . رادافو  ادـخ  دـهع  هب  تباث و  اهنامیپ  رد  هک  تسا  نآ  راوازس 
بوشآ فالتخا و  داجیا  زا  ور  نیا  زا  داد . مهاوخ  رارق  هلمح  تفدـه  ار  وت  هار  نامه  زا  يروآ ، هلمح  نم  هب  یهار  ره  زا  و  درک ، مهاوخ 

ياهدرک و شیاـمزآ  بوخ  ار  مدرم  هک  وت  دوش . هتخیر  ینوـخ  دـیآ و  دوـجو  هب  یگنج  وـت  تسد  اـب  هک  راـهنز  زیهرپـب و  تما  ناـیم  رد 
هک یلهاج  مدرم  راتفگ  هب  و  نک ، بانتجا  اههنتف  زا  شیدـنیب و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نید  تدوخ و  يهرابرد  نیارباـنب  ياهتخاـنش !
هب هدـش  هدـناوخ  تسا ) هیما  ینب  دارم   ) هنوعلم هرجـش  هب  نآرق  رد  هک  یـسک  نآ  اـبجع ! «. رادـم شوگ  دـنرادیم  تسود  ار  بوشآ  هنتف و 

نمشد شیدنیب ... هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  نید و  دوخ و  هب  هک  دیوگیم  اریهطت » مکرهطی  : » هدومرف دنوادخ  وا  نأش  رد  هک  یسک 
تراما تموکح و  ات  مدیگنج  هکلب  مدرکن ، گنج  هحفص 91 ] هزور [  زامن و  رطاخ  هب  امش  اب  نم  تفگ : هفوک  مدرم  هب  هک  ربمایپ ، ادخ و 

نیا مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یلو  نک !؟ ظفح  ار  نآ  شیدنیب و  تنید  يهرابرد  دیوگیم : یحو  يهتفای  تیبرت  هب  مریگ ، هدهع  هب  ار  امش 
ام يهرابرد  هک  يدوب  هتـشون  دیـسر ، متـسد  هب  تاهمان  دـعب ، اـما  :» دومرف هدـیلام و  كاـخ  هب  ار  شاینیب  درک و  لـطاب  ار  هیواـعم  گـنرین 

اهنت هک  ياهدرک  يروآدای  و  ینادیمن ، راوازـس  نم  يارب  ار  لامعا  هنوگ  نیا  وت  رظن  هب  ياهتفگ  و  ياهدرک ، تفایرد  یبولطمان  تاشرازگ 
ار اوران  بولطمان و  ياهشرازگ  هنوگ  نیا  هک  ینادـب  دـیاب  اما  . تسا یکین  نابیتشپ  هدرک و  ییامنهار  اـهیکین  هب  ار  مدرم  یلاـعت  يادـخ 

منکیم نامگ  مرادن و  ار  وت  اب  تفلاخم  گنج و  دصق  العف )  ) نم اریز  دننکیم ؛ لقن  وت  يارب  زیگنا  هنتف  نیچ و  نخس  سولپاچ و  یمدرم 
هتسد راد و  هک  يدحلم  نیطـساق  هورگ  نآ  وت و  ربارب  رد  تموکح  دروم  رد  ارم  رذع  دشابن و  یـضار  وت  اب  گنج  كرت  زا  یلاعت  قح  هک 

شنارای رجح و  یتسین ؟ دندرکیم  شتـسرپ  ار  يادخ  هک  وا  رازگزامن  نارای  هدـنک و  ردارب  يدـع  نب  رجح  لتاق  وت  ایآ  . دریذـپن دـنناطیش 
اما دنتشادن ، یساره  ناگدننک  تتامش  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  دنتسنادیم و  اوران  ار  تعدب  تشز و  ار  ملظ  هک  نیا  زج  دنتـشادن  یهانگ 

يدیـسرتن و ادخ  زا  وت  يداد . ناما  یتسب و  نانآ  اب  راوتـسا  مکحم و  ياهنامیپ  هک  نآ  زا  دعب  یتشک  ار  ناشیا  هنیک  متـس و  ریـشمش  اب  وت 
لوسر بحاصم  رای و  قمح » نب  رمع و   » لتاق وت  ایآ  ؟ يدیناسر لتق  هب  ار  نانآ  تراسج  تأرج و  لامک  رد  يدرمش و  تسـس  ار  وا  نامیپ 
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هدرب ار  شراسخر  هحفص 92 ] گنر [  فیحن و  ار  شرکیپ  هدوسرف و  ار  وا  تدابع  ترثک  هک  حلاص  يهدنب  نآ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
هب اههوک  يهلق  زا  دشیم  هتسب  یـشحو  ياهزب  يارب  رگا  هک  یتسب  شیارب  اهنامیپ  دهع و  نانچ  يداد و  شناما  هک  یلاح  رد  یتسین ؟ دوب 

يدرب نامگ  ؟ تسا وت  ردپ  دنزرف  هدمآ  ایند  هب  فیقث  هلیبق  زا  دـیبع  شارف  رد  هک  هیمـس  رـسپ  دایز  هک  يدرکن  اعدا  وت  ایآ  ؟ دـندمآیم ریز 
قلعتم يدازون  لفط  ره  هک  تسا  هدومرف  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  يدناوخ  دوخ  ردارب  ار  وا  تسا و  نایفـسوبا  رـسپ  وا  هک 

هلا هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  المع  وت  و  دشابن . یبیـصن  نارابگنـس  زج  ار  راکانز  و  هدمآ ، ایند  هب  هک  تسا  شارف  هناخ و  نامه  هب 
ار مدرم  ات  یتخاس  طلسم  مالـسا  لها  رب  ار  دایز  هاگ  نآ  و  یتشادرب ، ماگ  شیوخ  سوه  اوه و  قباطم  یهارمگ  يور  زا  یتفگ و  كرت  ار 
هک نانچ  دزیوآ ، راد  هب  امرخ  ناتخرد  رب  ار  مدرم  هدروآ و  نوریب  هقدـح  زا  ار  اهمشچ  دـنک و  عطق  ار  نانآ  شوگ  اـپ و  تسد و  دـشکب و 

اهنآ يهراـبرد  داـیز  نیمه  هک  یتـسین  ناـمیا  اـب  مدرم  نآ  نایمرـضح  لـتاق  وت  رگم  ؟ دـندوبن وت  زا  ناـشیا  يدوبن و  تما  نیا  زا  وت  ییوـگ 
وا و  دشکب . تسا  یلع  نید  رب  هک  ار  یـسک  ره  يداد  خساپ  وت  دنتـسه و  بلاطیبا  نب  یلع  وریپ  نایمرـضح  تفگ : تشون و  وت  هب  یحرش 

رـسپ نید  نامه  مالـسلاهیلع  یلع  نید  رگم  درک . هلثم  ار  ناـشرهطم  دـسج  و  تشک ، ار  یلع  نارادتـسود  درک و  تعاـطا  ار  وت  ناـمرف  زین 
نید رگا  يا ؟ هدز  هیکت  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياجرب  نید  نیمه  مان  هب  وت  هزورما  هک  تسین  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شمع 

 ] یناتسمز و ياهچوک  يدرگ و  نابایب  ياسرف  تقاط  تامحز  نامه  رد  تناردپ  وت و  تفارش  دوبن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نید  یلع و 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  رب  دوخ و  نید  هب  دوخ و  هب  سپ  متفگ ، میوگب  وت  اـب  دـیاب  هچنآ  لاـح  ره  هب  ؟ دوب یناتـسبات  هحفص 93 ]
نیا زا  رتگرزب  ار  ياهنتف  نم  و  تسا ، یهلا  رماوا  زا  یچیپرـس  هانگ و  نیرتگرزب  داسف  هنتف و  هب  مدرم  نیا  ندـیناشک  هک  شاب  هاـگآ  رگنب و 

هک تسا  نیا  مراد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  نید و  ربارب  رد  هک  ياهفیظو  نیرتگرزب  و  منیبیمن ؛ ینک  تموکح  مدرم  نیا  رب  وت  هک 
رافغتسا یهلا  هاگشیپ  رد  دوخ  روصق  یهاتوک و  زا  منک ، روصق  رگا  تسادخ و  هب  یکیدزن  مدرک  نینچ  رگا  سپ  منک ؛ راکشآ  ار  وت  راک 

وت مزیخرب  نم  رگا  هک  يدوب  هتـشون  تاهمان  رد  .و  مدرگ قفوم  دوخ  مهم  راک و  رد  ات  دـیامرف  يربهر  داشرا و  ارم  هک  منکیم  دادمتـسا  و 
تابرـض هک  نادب  و  دنب ، راک  هب  يراد  ياهشقن  راک و  ره  سپ  منک ، نامه  وت  اب  زین  نم  يدنب  راک  هب  ياهشقن  ره  تساوخ و  یهاوخرب  مه 

وت اریز  دز ؛ یهاوخن  ررـض  تدوخ  رب  زج  مه  سک  چـیه  رب  دـناسرن و  ینایز  نم  رب  وت  ياههلیح  رکم و  و  تسین ، رگراک  نم  دوجو  رب  وت 
يهویش دهع ، ضقن  ینکش و  نامیپ  تلصخ  هک  نادب  ياهدرک ، دای  نتسکش  دهع  نتـسب و  دهع  زا  . ياهدش راوس  ینادان  لهج و  بکرم  رب 
يهمان ناما  نتـشیوخ  مه  يداد و  اهناما  وت  يدـنام ؟ دـنبیاپ  تدـهع  نیمادـک  هب  یتسب  ام  اب  هک  اهنامیپ  اههدـهع و  نآ  تسا ، وت  صاخ 

نیا نودب  و  یتشاذگ ، اپ  ریز  ار  اهدهع  اهدنگوس و  یتسکـش و  ار  دوخ  نامیپ  نادرم  كاپ  نیا  نتـشک  اب  و  يدـنکفا ، ياپ  ریز  هب  ار  دوخ 
 ] ام لیاضف  رکذ  زا  ریغ  هب  یهانگ  مرج و  هک  نآ  لاح  و  يدناسر ، لتق  هب  يدیشک و  ریـشمش  ناشیور  هب  دنـشکب ، ریـشمش  وت  يور  هب  هک 

و دننامب ، هدنز  اهنآ  يریمب و  رتدوز  تدوخ  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  یتشک  ار  اهنآ  . دنتـشادن ام  قح  ندرمـش  گرزب  میظعت و  و  هحفص 94 ]
هک نادب  و  شاب ، یهلا  صاصق  يهدامآ  هدیسرارف ، باسح  زور  هیواعم ! يا  ! دنریمب وت  ریـشمش  يهبرـض  زا  لبق  یعیبط  گرم  هب  هک  نیا  ای 
هب ار  ياهدع  هک  دنکیمن  رظن  فرـص  وت  زا  لداع  دنوادخ  و  دنکیمن ، رازگورف  ار  یگرزب  کچوک و  هانگ  چیه  هک  دراد  یباتک  دنوادخ 

تیانج رادقم  نیمه  هب  .و  يدرک دیعبت  تسدرود  هب  ار  ناشیا  زا  ياهدع  يدناسر ، لتق  هب  یتفرگ و  ارتفا  تمهت و  هب  ار  ادـخ  ایلوا  نامگ و 
اهگس اب  هدرک و  يراسگیم  يراوخبارش و  هک  يرسپ  نآ  یتفرگ ، تعیب  مدرم  زا  تناوج  رسپ  يارب  تیاه ، متس  زا  دعب  يدرکن و  هدنـسب 

وت هب  هک  یتناما  و  یتخاس ، ناشیرپ  ار  تلم  و  يدرک ، دوبان  ار  تنید  و  يدز ، دوخ  هب  یگرزب  ررـض  نایز و  تلامعا  اـب  وت  درکیم ، يزاـب 
هرهب ناکاپ  نیقتم و  تحیـصن  زا  لباقم  رد  و  يدومن ؛ تعاطا  يدینـش و  ار  نالهاج  ناهلبا و  نانخـس  و  يدرک ، دوبان  ار  دوب  هدـش  هدرپس 
دیزی تسد  هب  ار  نآ  دناوخ  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  نیـشتآ  يهمان  هیواعم  یتقو  [ . 41 «. ] مالسلاو يدوب . هجوتیب  ناشیا  هب  تبـسن  هتفرگن و 

هب ار  وا  نآ  رد  سیونب و  یباوج  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفـص 95 ] يارب [  تفگ : درک و  ور  شردپ  هب  همان  ندـناوخ  زا  سپ  زین  دـیزی  داد ،
نوچ یسک  میوگب ؟ هچ  یلع  يهرابرد  تفگ : هیواعم  ! نک دای  یتشز  هب  مالسلاهیلع  یلع  شردپ  هب  تبسن  هدرک و  دای  تراقح  یکچوک و 
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غارـس وا  زا  یبیع  مدرم  هک  یلاح  رد  میوگب  ار  يدرم  بیع  هنوگچ  نم  و  دـیاشگب ! يرگید  بیع  هب  نابز  قحان  هب  هک  تسین  هتـسیاش  نم 
رد ار  یبیع  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  یتروص  رد  مریگب  یـصقن  نیـسح  زا  هنوگچ  و  میوگیم ؟ غورد  دـننادیم  نم ، نتفگ  اب  هتـشادن و 

دادیم و رارق  يزیمآ  تراقح  باطخ  نینچ  دروم  ار  هیواعم  شردپ  هک  نآ  لاح  دـنکیم و  تعیب  دـیزی  اب  نیـسح  ایآ  !؟ منیبیمن شدوجو 
و يدومن ، ناشیرپ  ار  مالـسا  تلم  یتخاس ، هاـبت  ار  تنید  يدرک ، ینکـشدهع  و  ياهدـش ، راوس  یناداـن  لـهج و  بکرم  رب  وت  : » دومرفیم

يهرابرد هک  ار  هنادواج  يهمانسانش  نیا  دیزی  !؟ یتفرگ تعیب  تزاب ، گس  راوخ و  بارـش  رـسپ  يارب  و  يدناسر ، لتق  هب  ار  ادخ  ناتـسود 
يهرابرد هک  درک  کیرحت  ار  شردپ  ور  نیا  زا  دـناوخ ؛ دوب ، هدـش  هتـشون  دوب ، تفالخ  يهناتـسآ  رد  هک  شدوخ  ياهییاوسر  بیاعم و 

ار یگدولآ  ناشیا  زا  ادخ  : » هدش هتفگ  شنادـناخ  يهرابرد  هک ، یـسک  دوجو  رد  هیواعم  اما  دـسیونب ، ازـسان  مالـسلامهیلع  نیـسح  یلع و 
رد ار  وا  ضغب  هتسویپ  و  تفرگ ، لد  رد  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ضغب  هنیک و  اذل ، . تفاییمن یبیع  دینادرگ ،» هزیکاپ  كاپ و  ار  اهنآ  و  درب ،

هحفص 96 ] دریگب [ . ماقتنا  بسانم  تصرف  کی  رد  ات  دینارورپیم  لد 

دیزی يهنیک  ضغب و  ناروف 

نیـسح هدـش ، هک  یتمیق  ره  هب  نکمم و  قیرط  ره  هب  دـش  ممـصم  تفرگ ، هدـهع  هب  ار  تفالخ  تسپ  دـیزی ، درم و  هیواعم  هک  نآ  زا  دـعب 
هدوبن حیحص  ای  دشاب ، هدرک  شرافس  نیسح  اب  يراتفر  کین  هب  ار  وا  هیواعم  هک  دشاب  حیحـص  هاوخ  دناسرب - ! تداهـش  هب  ار  مالـسلاهیلع 

ار وا  يروط  و  دوب ، هدیسر  تیاهن  هب  وا  ناج  لد و  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  هب  تبـسن  دیزی  دیدش  ضغب  یتسپ و  هنیک و  نایغط  اریز  دشاب - 
ماقتنا زج  زیچ  چیه  هک  دوب  هدش  یـضرم  يرامیب و  راچد  و  درکیمن ، شوگ  ار  سک  چـیه  تحیـصن  هک  دوب  هدیـشک  تقامح  نونج و  هب 

نب هللادبع   » زین رتشیپ  هکنانچ  دوش . مامت  شتفالخ  دوخ و  نتفر  نیب  زا  تمیق  هب  ماقتنا  نیا  هچ  رگا  دهد ، افش  ار  شرامیب  لد  تسناوتیمن 
ار کـلام  نم و  : » تفگ شناراـی ) هب  دـید  یمتح  یعخن  رتشا  کـلام  طـسوت  ار  دوخ  گرم  تفرگ و  رارق  گرم  لاـگنچ  رد  یتقو  « ) ریبز

لثم یصخش  دیزی » لثم  عیابی  یلثم ال  نا  : » هک تلع  نیا  هب  دنامب -  هدنز  هچ  دوش و  هتشک  هچ  دوب -  ممصم  مالـسلاهیلع  نیـسح  «! دیـشکب
، دنز زابرس  تعیب  زا  ای  دنک و  تعیب  هچ  دناسرب  تداهش  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  تشاد  میمـصت  زین  دیزی  دنکیمن . تعیب  دیزی  لثم  اب  نم 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  تشاد ، دوجو  دـیزی  ماما و  نیب  هک  يداـقتعا  فـالتخا  ياهشیر و  ینمـشد  - 1 لـیلد : دـنچ  هب  مه  نآ  و 
-2 «. هللا بذک  دنیوگیم : اهنآ  هللا ، قدص  مییوگیم : ام  میراد ، ینمشد  مه  اب  ادخ  يهرابرد  نایفسوبا  نادناخ  تیب و  لها  ام  : » دناهدومرف

زین و  درک ، دهاوخ  شزرا  یب  اوسر و  ار  هیواعم  شردپ  هحفص 97 ] وا و [  مالسلاهیلع  نیسح  هک  تسنادیم  الماک  دیزی  یصخش : ینمشد 
دیزی نوچ  یسک  يارب  زیچ  چیه  هک  تسادیپ  و  دنکیم ، هاگن  رگارتفا  قفانم و  مشچ  هب  شردپ  وا و  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسنادیم 

رـس یتقو  اذـل  دوب . ردـب  گنج  ناگدـش  هتـشک  ماـقتنا  یهاوخ و  نوخ  موس ، لـیلد  - 3. تسین رخـسمت  ریقحت و  زا  رتکاـندرد  رتتـخس و 
تیل : » درک زاغآ  تیب  نیا  اـب  ار  يراعـشا  دوب ، هتـشاذگ  دوخ  لـباقم  دوب  هداد  بیترت  هک  ینـشج  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  كراـبم 

شنادنزرف یلع و  نانمشد  یهاگ  اما  . دندوب رضاح  دنتشاد  تکرش  ردب  گنج  رد  هک  مناگرزب  ناردپ و  شاک  يا  اودهش ؛» ردبب  یخایـشا 
تمواقم زا  هک  یمادام  اریز  تخادنا ، تکاله  هب  ار  دوخ  ناج  شدوخ  تسد  اب  نیـسح  دنیوگیم : هتفرگ و  هدیدان  ار  ملـسم  تقیقح  نیا 

ماما دـننادیم  هک  یلاح  رد  دـنیوگیم  نینچ  نانیا  ! دـشیم يو  میلـست  هدرک و  تعیب  وا  اب  تسیابیم  دوب  ناوتان  زجاع و  دـیزی  اب  هزرابم  و 
اب هیواعم  هک  یتروص  رد  درک . راتفر  هلیح  رکم و  اب  هیواعم  نآ  زا  دعب  اما  درک ؛ میلست  ار  تفالخ  درک و  حلص  هیواعم  اب  مالسلاهیلع  نسح 

ناشیا تسکـش و  ار  نامیپ  یلو  دهد  ناشناما  هک  دوب  هتـسب  نامیپ  دهع و  قمح » نبورمع   » و يدع » نب  رجح  : » دننام یهلا  يایلوا  ناکاپ و 
وا حالس  نودب  دنتسب ، نامیپ  هک  نآ  زا  دعب  لیقع » نب  ملسم   » اب زین  ؟و  دیناسر تداهش  هب  دنشاب ، هتشاد  گنج  رـس  يو  اب  هک  نیا  نودب  ار 

هحفص 98 ] دندرک [ ! هلثم  ار  وا  زین  تداهش  زا  سپ  و  دندناسر ، تداهش  هب  و  دندرک ، ریگتسد  ار 
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دیزی طسوت  نیسح  ماما  رورت  روتسد 

هیلک یتسرپرـس  جج و  روما  تخاس و  هناور  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  میظع  يرگـشل  اب  هارمه  ییاورنامرف  تهج  ار  دیعـس » نب  ورمع   » دـیزی
نیا هب  وا  دناسرب ، تداهش  هب  دناوتب  هک  یلکش  ره  هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دومن  شرافـس  وا  هب  و  درک ، رازگاو  يو  هب  ار  جاجح 
دننک لیامح  سابل  ریز  رد  ریشمش  دنوش و  شخپ  نایجاح  لخاد  مارحا  سابل  اب  تخاس  رومأم  ار  رفن  یـس  ماش ) زا   ) و درکن ، افتکا  هزادنا 

و درک . تکرح  قارع  يوس  هب  جراخ و  هکم  زا  دش  ربخ  اب  هئطوت  نیا  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یتقو  . دنـشکب دنتفای  ار  نیـسح  اجک  ره  و 
نوریب ارم  موـش ، یفخم  مه  دـغج »  » يهناـخ رد  نم  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  ردارب ! يا  : دوـمرف هفینح  نب  دـمحم  شردارب  هـب  جورخ  زا  لـبق 

اهنآ اریز  دش ؛ دهاوخ  هتـشک  دیامن ، تعیب  هدش و  میلـست  رگا  یتح  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسادـیپ  نخـس  نیا  زا  . دنـشکب ات  دـنروآیم 
« مکح نب  ناورم   » هنوگچ يدیدن  ایآ  داد . دهاوخن  نانآ  هب  تعیب  تسد  زگره  عقاو  رد  اما  دـنک  تعیب  رهاظ  هب  هچ  رگا  وا  هک  دنتـسنادیم 
ام رما  رب  هدب  روتـسد  نیـسح  هب  تشون : دعـسنبا  هب  دایزنبا  هنوگچ  و  درکیم ، تبحـص  مالـسلاهیلع  نیـسح  لتق  هب  تبـسن  هنیدم  یلاو  اب 
وا حیحصان  تیبرت  بسانمان و  تایحور  زا  دشاب و  هدرب  یپ  دیزی  تقیقح  هب  هک  سک  ره  !؟ میریگیم يرگید  میمـصت  سپـس  دهن ، ندرگ 

حور دوـب و  ماـقتنا  يزیر و  نوـخ  يارب  وا  يدوـجو  ناـمتخاس  تشرـس و  اریز  دـنکیمن ؛ کـش  شیاهمتـس  نـیا  رد  دـشاب ، هتــشاد  ربـخ 
دنه لد  هدـقع  يزیر  نوخ  دـنچ  ره  دـشیم ، باریـس  هحفـص 99 ] نوـخ [  اـب  طـقف  وا  درکیمن . ریـس  تعیب  ریغ  اـی  تعیب  ار  شاهنـسرگ 

، نایفـسوبا دـیزی  دـج  يارب  تخیوآ و  ندرگ  هب  ار  نآ  دیـشک و  نوریب  ار  هزمح »  » رگج ماجنارـس  هک  نیا  ات  درکن ، زاب  ار  شگرزبردام ) )
! داد رارق  تنیز 

؟ دش جراخ  هکم  زا  نانز  هداوناخ و  اب  ماما  ارچ 

و دومن -  حیرصت  هفینح  نب  دمحم  شردارب  هب  هک  نانچ  دش -  دهاوخ  هتشک  امتح  هک  تسنادیم  مالسلاهیلع  نیسح  یتقو  دوشیم : هتفگ 
رازآ دروم  هدش و  ریسا  هک  نیا  ات  درب ، دوخ  هارمه  ار  ناکدوک  نانز و  ارچ  سپ  دوب ، هاگآ  ملسم »  » شیومع رسپ  ندش  هتـشک  هب  یتقو  زین 

هک لیلد  نیا  هب  دندوب . هاگآ  عوقو -  زا  لبق  تداهش -  هب  شناوریپ  نارای و  مالسلاهیلع و  نیـسح  هلب ، تفگ : دیاب  باوج  رد  ؟ دنتفرگ رارق 
رد هچ  نانچ  تسا . هداد  ربخ  هعقاو  نیا  زا  اهراب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  رتاوتم  روهشم و  عیـشت  ننـست و  ییاور  بتک  رد 
هب وا  سپ  تشاد ؛ روضح  زین  مالسلاهیلع  نیسح  و  دوب ، نم  هناخ  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : هملـسما  :» تسا هدمآ  دیرفلا » دقع  »

متفرگ ار  وا  نم  تفر و  ترضح  نآ  کیدزن  هرابود  مدرک ، شیاهر  و  درک ، هیرگ  اما  متفرگ ، شوغآ  رد  ار  يو  نم  دش و  کیدزن  ربمایپ 
؟ يراد شتسود  ایآ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  : تفگ دش و  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  مدرک . شیاهر  درک و  هیرگ  زاب  اما 

امش هب  ار  دوشیم  دیهـش  نآ  رد  نیـسح  هک  ار  نیمز  نآ  كاخ  یهاوخیم  رگا  تشک . دنهاوخ  ار  وا  تتما  يدوزب  اما  تفگ : هلب ، دومرف :
لوسر هک  هدش  تیاور  زین  و  [ . 42 . ] درک هیرگ  دید و  ار  كاخ  نآ  ربمایپ  دوشگ . ار  دوخ  لاب  تفگ و  ار  نیا  هحفص 100 ] مهدب [ ، ناشن 

شیرای دیاب  دید  ار  وا  سک  ره  سپ  دش ، دـهاوخ  هتـشک  قارع  زا  ینیمزرـس  رد  نیـسح )  ) مدـنزرف نیا  : » دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
« لبنح نب  دمحا  دنسم   » و متاحوبا » حیحـص  «، » يوغب مجعم   » رد ثیدح  نیا  دنکیم : هفاضا  تیاور ، نیا  لقان  يربط »  » سپـس [ 43 «. ] دنک
وا هک  دنتسنادیم  دندرکیم ، عنم  جورخ  زا  ار  مالسلاهیلع  نیسح  هک  یناوریپ  نارای و  نآ  دوشیم  نشور  ام  يارب  نیاربانب ، . تسا هدمآ  زین 

دندومن و لهاجت  دنک » شیرای  دیاب  دید  ار  وا  سک  ره   » هک نخس  نیا  يهرابرد  اما  دنتشاد ؛ دامتعا  ربمایپ  ثیداحا  هب  دش و  دهاوخ  هتشک 
ترـضح هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  دوشیم  جراخ  هکم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دینـش  رمع » نب  هللادـبع   » یتقو ! دـنتخورف ایند  هب  ار  ترخآ 

مالـسلاهیلع ماما  هدب ! ناشن  نم  هب  دز  هسوب  ربمایپ  هک  ار  ییاج  تفگ : قارع . هب  دومرف : يوریم ؟ اجک  هب  ربمایپ ! رـسپ  يا  : تفگ دیناسر و 
نیا رد  وت  اریز  منکیم ؛ یظفاحادخ  وت  اب  هللا ! لوسر  نبای  تفگ : درک و  هیرگ  دیـسوب و  ار  اج  نآ  راب  هس  هللادبع  و  داد ، ناشن  ار  شاهنیس 
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یهاـگآ يدازآ و  لـطاب و  يدوباـن  شتداهـش ، يهجیتن  هرمث و  اـما  دوش ، هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  هچ  رگا  يرآ ، . يوشیم هتـشک  رفس 
روشرپ یبالقنا  هحفـص 101 ] رگم [  تسین  متـس  ملظ و  نیا  زا  ییاهر  يارب  یهار  چیه  و  تسا ، هیماینب  روج  ملظ و  لاگنچ  زا  ناناملـسم 
راجفنا يارب  لیاسو  نیرتهب  زا  اهرهش  رد  نانآ  ندنادرگ  و  نانز ، نتفر  تراسا  هب  ناکدوک و  ندش  هتشک  و  ناشیا . ناطلس  اهيوما و  هیلع 

ار ناکدوک  نانز و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگا  سپ  . تخاـس ناریو  تسـس و  ار  هیما  ینب  هناـملاظ  تموکح  ياـههیاپ  هک  دوب  یبـالقنا  و 
نابز اب  مدرم  هب  دنیبب ، ار  ناشیا  یناسنا  ره  و  دننادرگب ، اهرهـش  رد  ار  اهنآ  نایوما  یتقو  دراد . یـسدقم  فدـهو  دـصق  دربیم  دوخ  هارمه 
سپ نآ  زا  و  دـنکیم ؟ هچ  ناتربمغیپ  تیب  لها  اـب  دراد  یناملـسم  ياـعدا  هک  هیما » ینب   » دـینیبب ناناملـسم ، ياهک  دـنیوگب  لاـقم  لاـح و 

: دندزیم دایرف  و  دنتفگیم ، ازسان  هیما  ینب  اهنآ و  هب  هدرک و  باترپ  گنس  اهنآ  فرط  هب  دندشیم  هجاوم  دیزی  هاپـس  اب  اج  ره  نیملـسم ،
دـنامیم و هنیدـم  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک  مینک  ضرف  ام  رگا  !و  ناربماـیپ نادـنزرف  نـالتاق  يا  و  نارگمتـس ، يا  نارجاـف ، يا 

باتک رد  نم  و  دوب ؟ هتخاس  وا  تسد  زا  ازع  سلجم  ییاپرب  هیرگ و  زا  ریغ  يراـک  هچ  دیـسریم ، تداهـش  هب  ـالبرک  رد  نیـسح  شردارب 
يارب تراسا  زج  يرگید  هار  بنیز  یتسارب  ایآ  ؟ دـنامب هنیدـم  رد  ات  دوب  یـضار  مالـسلااهیلع  بنیز  ایآ   » هک ما  هتفگ  هینیـسحلا » سلاـجم  »

رفک و دوخ  نیـشتآ  هبطخ  اب  هدرک و  نیرفن  ار  شردپ  دایزنبا و  هلیـسو  نادب  ات  تشاد  دـیزی  مزب  سلجم  دایزنبا و  يهرامالاراد  هب  دورو 
ار هنیمز  سلاجم ، اهرهش و  هب  اهنآ  ندرب  تیب و  لها  ندومن  ریـسا  اب  هیما  ینب  يرآ ، «. زگره دناسرب ؟ عامتجا  شوگ  هب  ار  دیزی  یناملـسمان 

نابیرگ شنارـسخ  لابو و  دـنداد ، ماجنا  البرک  رد  نایوما  هک  یتیاـنج  هحفـص 102 ] ره [  دـندرک . مهارف  شیوخ  تموکح  طوقـس  يارب 
هیما ینب  دیلپ  تقیقح  رارسا و  البرک ، يهعقاو  زا  دعب  : » دسیونیم هینیسحلا » ۀسایس   » باتک رد  یناملآ » نیبرام  ویـسم  .» تفرگ ار  اهنآ  دوخ 

نیـسح و مان  دوبن  نکمم  هک  نیا  اب  و  دـش ! زاغآ  هیما  ینب  دـیزی و  رب  ییوگازـسان  تشگ و  راکـشآ  اهنآ  ياـهيراک  تشز  و  دـش ، شاـف 
تبحص اج  همه  دیزی  سلجم  تختیاپ و  رد  هعقاو  نیا  زا  سپ  دوش ، هدرب  ییوکین  هب  دیزی  بناوج  فارطا و  رد  مالسلامهیلع  یلع  نادناخ 

هحفص 103 ] دندرکیم [ .» دای  تمظع  سیدقت و  هب  ار  مالسلامهیلع  یلع  نادناخ  نیسح و  دوب و  شنارای  نیسح و  تیمولظم  زا 

تیب لها  یتازرابم  یغیلبت و  شور 

تیب لها  جاجتحا 

هللا یلص  ادخ  لوسر  ناشیمارگ  دج  ینیشناج  تفالخ و  هب  تبسن  ناشقح  نایب  نالعا و  رد  ياهظحل  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها 
هشیمه ار  قح  نیا  هکلب  دندرکن . یهاتوک  تیالو ، تعاطا و  تنطلس  لیبق  زا  هدرک  بجاو  مدرم  رب  وا  يارب  دنوادخ  هچنآ  ره  هلا و  هیلع و 

هچ دـنهاوخب و  مدرم  هچ  هداد ، صاصتخا  ناشیا  هب  ار  اهنآ  دـننام  تیالو و  تفالخ و  تموکح و  قح  دـنوادخ  هک  دـنتفگیم  مدرم  يارب 
هدرک و نایب  ار  شیوخ  ملسم  قح  تیب  لها  هلب ، توبن . هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نداد  صاصتخا  دننامه  تسرد  دنهاوخن ؛

ربمایپ تنـس  نآرق و  صن  لقع و  هلیـسو  هب  نآ  تابثا  يارب  و  دـندرکیم ، توعد  نادـب  ندروآ  ناـمیا  تهج  ار  مدرم  فلتخم  لـیاسو  هب 
ترضح دش ، تفالخ  یلوتم  هنابـصاغ )  ) رکبوبا و  درک ، تافو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هاگ  نآ  هلمج ) زا  .) دندرکیم جاجتحا 

رد هحفـص 104 ] مدرم و [  راظنا  رد  هدرک و  نایب  ینلع  ار  قح  نیا  هیکدـف ) يهبطخ  داریا  اـب   ) تفر و عماـج  دجـسم  هب  مالـسلااهیلع  ارهز 
فالتخا مدرم  يارآ  راکفا و  رد  و  دروآرد ، هیرگ  هب  ار  رـضاح  نادرم  نانز و  يهمه  هک  دومن  جاـجتحا  ناـنچ  باحـصا  هفیلخ و  روضح 

. تفرگارف ههبش  زا  ياهلاه  ار  لوا  هفیلخ  تفالخ  رود  و  دندمآرب ، یهاوخرذع  هب  راصنا  درک ، داجیا 

نینسح یلع و  ماما  یتازرابم  شور 

دوب وا  ملسم  قح  هک  تفالخ  رطاخ  هب  رکبوبا  رب  زگره  مالـسلاهیلع  یلع  دنیوگیم : هدرک و  دامتعا  يزیچ  هچ  هب  یـضعب  هک  منادیمن  نم 
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مالـسلاهیلع یلع  جاجتحا  نامه  مالـسلااهیلع  ارهز  جاجتحا  هک  دـننزیم  ینادان  هب  ار  دوخ  ای  دـننادیمن  صاخـشا  نیا  ایآ  درکن ! جاجتحا 
، نیا رب  هروالع  . وا ناهرب  ییامنهار و  هب  رگم  درکیمن  جاجتحا  هاگ  چیه  یلع و  نابز  هب  رگم  تفگیمن  نخس  مالسلااهیلع  ارهز  و  تسا ،

هماـقا هغلاـب  یتـجح  دـندرکیم  یـشک  قـح  ینمـشد و  هک  یناـسک  رب  دروآیم  تسد  هب  هـک  ار  یبساـنم  تـقو  ره  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
( رکبوبا  ) هفاحقیبا رـسپ  هک  ادخ  هب  دـنگوس  : » دومرف داریا  ربنم  زارف  رد  هک  تسا  ياهبطخ  مالـسلاهیلع  یلع  تاجاجتحا  هلمج  زا  . دومنیم
هک ياهمان  رد  زین  و  [ . 44 ...« ] متسه ایـسآ  طسو  بطق  دننام  تفالخ  يارب  نم  تسنادیم  هک  نآ  لاح  دیـشوپ و  ینهاریپ  دننام  ار  تفالخ 
ام هحفص 105 ] ینعی [ ، دنتـسه -  ام  يهتفای  تیبرت  نآ  زا  سپ  مدرم  میتسه و  نامراگدرورپ  ناگتفای  تیبرت  ام  : » دومرف تشون ، هیواعم  هب 
ام زا  هک  ار  هچنآ  دروآ  درگ  ام  يارب  میرک ) نآرق   ) ادـخ باتک  ام و  ناسحا  لضف و  ناریـسا  مدرم  میدـنوادخ و  ناسحا  لـضف و  ناریـسا 

و (، 75 لافنا : «. ) دنرتراوازس رگید  یضعب  هب  ناشیوخ  زا  یـضعب  ادخ  باتک  رد  : » هک تسا  ناحبـس  دنوادخ  راتفگ  نآ  و  تشگ ، هدنکارپ 
: نارمع لآ  «. ) تسا ناـنمؤم  رواـی  دـنوادخ  و  دنتـسه ، ناـنمؤم  ربماـیپ و  نیا  شناوریپ و  میهاربا  هب  مدرم  نیرتـکیدزن  : » تـسا هدوـمرف  زین 

يوریپ تعاط و  ببس  هب  رگید  راب  و  میرتراوازس ، تماما ) تفالخ و  هب  مرکا  ربمغیپ  هب   ) یکیدزن یشیوخ و  ببـس  هب  راب  کی  ام  سپ  )68
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  يدـنواشیوخ  هدـعاس  ینب  يهفیقـس  زور  رد  راصنا  رب  نیرجاهم  نوچ  و  ترـضح ،) نآ  زا   ) ندومن

یلـص ادخ  لوسر  اب  یـشیوخ  تبارق و  هب  نتفای  يزوریف  رگا  سپ  دنتفای ، يزوریف  ناشیا  رب  دـندروآ ، لیلد  تجح و  دوخ ) تفالخ  يارب  )
يوـعد رب  راـصنا  سپ  تسا  يدـنواشیوخ  زا  ریغ  هب  يزوریف  رگا  و  امـش ، هن  تسا  اـم  يارب  تفـالخ )  ) قـح ددرگ ، قـقحتم  هلا  هیلع و  هللا 

: روهشم ثیدح  هحفص 106 ] طسوت [  هفوک ، لها  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  و  هیواعم ، رب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  و  [ . 45 «. ] دنایقاب شیوخ 
سلجم رد  زین  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  و  دندرک . جاجتحا  ادعق » وا  اماق  ناماما  امه  و  ۀـنجلا ... لها  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  »

ار نیـسح  نوخ  هک  دوب  نآ  زا  رتتسپ  رتـکچوک و  هناـجرم  رـسپ  يدوبن ، وـت  رگا  و  تشکن ، ار  نیـسح  وـت  زج  یـسک  : » تفگ وا  هب  دـیزی 
یبـتجم نـسح  ماـما  شردارب  وا و  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  ادـخ  لوـسر  هـک  نآ  لاـح  و  یتـشک !؟ ار  وا  هـک  يدیــسرتن  ادـخ  زا  اـیآ  دزیرب .

زا ییوگب  رگا  دنتسه . تشهب  ناناوج  ياقآ  رورس و  ود  نیـسح  نسح و  ۀنجلا » لها  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  : » دومرف مالـسلاهیلع 
اهـضعب ۀیرذ  : » تفگ دـیزی  ياهدرک ! تموصخ  ینمـشد و  دوخ  اب  انامه  مسرتیم ، يرآ  ییوگب ، رگا  ییوگیم و  غورد  مسرتیمن ، ادـخ 

. رگید یخرب  زا  یخرب  دنتسه  ینادنزرف  ینعی  ضعب » نم 

داجس ماما  یتازرابم  شور 

نا دهشا  دز : ادص  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  هدننک  اوسر  نیـشتآ و  هبطخ  ندومن  عطق  يارب   ) قشمد دجـسم  رد  يرابرد  نذؤم  هک  ینامز 
غورد تسا  وت  دج  ییوگب  رگا  ( ؟ نم ای  تسا  وت  دج  هللا  لوسر  نیا  ایآ  دومرف : دیزی  هب  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هللا . لوسر  دـمحم 
مدرم توعد  يهطبار  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  .)؟ يدرک لمع  هنوگ  نیا  شتیب  لها  اب  ارچ  سپ  تسا ، نم  دج  ییوگب  رگا  ییوگیم و 

رس و نودب  درکن و  زاربا  ار  توعد  نیا  هک  دوب  تروص  نیا  هب  ترـضحت  يهویـش  تشاد . یـصاخ  بولـسا  اهـشور و  تیب ، لها  يوس  هب 
« هیما ینب   » نامز رد  هک  رطاخ  نیدب  تشادیم ، نایب  ناحبـس  يادـخ  ربارب  رد  عوضخ  عرـضت و  تاجانم و  بلاق  رد  ار  دوخ  بلاطم  ادـص ،
هک یـسک  ره  و  دناسر . ماجنا  هب  ار  دوخ  تلاسر  شمارآ ، اب  دنک ، هحفص 108 ] کیرحت [  هزرابم  ینکـشراک و  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  نودب 

رکش دیجمت و  ماما  هک  دباییمرد  نشور  روط  هب  ار  تقیقح  نیا  دیامن  تقد  لمأت و  هیداجـس » يهفیحـص   » رد ماما  ياهاعد  تاجانم و  رد 
هب درادیم . نایب  شلآ  دمحم و  رب  تاولـص  اب  ار  اهنآ  هک  نیا  رگم  دیامنیمن  رگید  ياهزیچ  تمحر و  وفع و  بلط  دـنکیمن و  دـنوادخ 

ادـخ و مسا  اـب  ناـشیا  مسا  اـج  همه  هک  دـنیبیم  و  ددرگیم ، تیب  لـها  مارتحا  تمظع و  هجوتم  ندـناوخ  ضحم  هب  هدـنناوخ  هک  يروط 
نیا درازگیم . ناسنا  يور  رب  ار  یتارثا  هتساوخان  ای  هتساوخ  یبولـسا  شور و  نینچ  نیا  و  تسا ، نورقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

رب اراگدرورپ ! :» دـنکیم ضرع  اعد  نآ  زا  يزارف  رد  ترـضح  دوشیم . هدـهاشم  دایز  هنوگ ) دـنب  عیجرت   ) هفرع زور  ياعد  رد  اهتاولص 
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یناف زین  وت  دورد  دوشیمن  یناف  وت  تاملک  هک  نانچمه  هدوب و  هنادواج  یگـشیمه و  هک  يدورد  ناـنچنآ  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و 
عمج ار  وت  ناوریپ  نالوسر و  ناربمغیپ و  ناگتـشرف و  ياهدورد  هک  يدورد  نانچنآ  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اراگردورپ ! ددرگن .
عاونا زا  ار  هک  ره  دورد  مالس و  و  دشاب ، هتـشاد  هطاحا  وت  توعد  ناگدننک  تباجا  سنا و  نج و  زا  نمؤم  ناگدنب  ياهدورد  رب  و  دیامن ،
هطاحا ار  ياهزات  هتشذگ و  دورد  ره  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  اراگدرورپ ! . دروآ درگ  ياهدروآ  دیدپ  هک  تناگدیرفآ 

هتفگ هچنآ  اب  هک  يدوورد  دشاب ، هدیدنـسپ  وت  ریغ  دزن  وت و  دزن  هک  يدورد  تسرف  دورد  شنادـناخ  وا و  رب  دـشاب . هتـشاد  رب  رد  هدرک و 
هحفـص 108] شدرگ [  رب  و  يزاس ، ربارب  نیدـنچ  ار  نآ  زا  شیپ  ياهدورد  نآ  اهنآ  اب  ناشندـیرفآ  ماـگنه  هک  ینیرفاـیب  ییاـهدورد  دـش 

تساوخرد لاعتم  دنوادخ  زا  مالسلاهیلع  ماما  [ 46 «. ] درامشب ار  اهنآ  دناوتن  وت  زج  هک  يربارب  نیدنچ  اب  ندوزفا  ییازفایب ، ار  اهنآ  راگزور 
هچ تابن و  هچ  و  ناویح ، هچ   ) شناگدیرفآ یمامت  حیبست  ددع  هب  و  اهناسنا ، ناینج و  ناربمایپ و  هکئالم و  تاولـص  ددع  هب  هک  دـنکیم 

یقاب ناشیا  رب  ار  شدورد  هدیشخب و  موادت  تاولص  نیا  هب  دنوادخ  هک  دنکیم  تلئسم  . دتـسرفب دورد  شنادناخ  لوسر و  رب  [ 47 ( ] دامج
نیا تسا  یهیدب  و  دـنک . باسح  دـناوتن  ادـخ  زج  سک  چـیه  هک  يردـق  هب  ددرگ ، هدوزفا  اهنآ  دادـعت  رب  هظحل  هظحل  هک  يروط  هب  دـنک 

ناشیا عیفر  هاگیاج  و  مالسلامهیلع ، شنادناخ  ادخ و  لوسر  تمظع  هب  تسا  هراشا  دننک ، ناوتن  ششرامش  دنوادخ  زا  ریغ  هک  ییاهدورد 
يوس هب  توعد  يارب  ار  يرترثؤم  يهویـش  شور و  سپـس  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  . هلا هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناگتـشرف و  ادخ و  دزن  رد 

ار نانآ  هک  ترضح ، نآ  نادناخ  ناگدیزگرب  ناگزیکاپ و  رب  تسرف  مالس  دورد و  ایادخ ! راب  :» دهدیم همادا  دریگیم و  راک  هب  تیب  لها 
رد دوـخ  نانیـشناج  و  تنید ، نارادـهگن  و  تملع ، ناراد  هنازخ  و  يدـیزگرب ، مدرم ) ییاـمنهار  نید و  يربـهر   ) دوـخ ناـمرف  رما و  يارب 

لها ناکاپ  «. یتخاس هزنم  كاپ و  یکاـپان ، يدـیلپ و  زا  دوخ  تساوخ  هب  ار  اـهنآ  و  يداد ، رارق  تناگدـنب  رب  شیوخ  ياـهتجح  و  تنیمز ،
و دش ، لزان  اهنآ  يارب  تدوم » يهیآ   » و هلهابم ،» يهیآ  [ » هحفص 109 ریهطت [ ،» يهیآ   » هک دنتسه  یناسک  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب 

نانآ و  تسا . هدـش  دراو  ناشیا  نأش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بناـج  زا  تلزنم » ثیدـح   » و تیـالو » ثیدـح  «، » نیلقث ثیدـح   » زین
نسح و همطاـف و  یلع و  دـمحم و  زا  ریغ  ناـنآ  و  دنتـسه ، نیمز  يور  رد  ادـخ  ياـههفیلخ  و  قح ، نید  ناـنابهگن  ادـخ ، ملع  ياهندـعم 

تمحر مالـس و  بلط  تیب  لها  نایعیـش  يارب  دـنوادخ  زا  فیرـش  ياعد  نامه  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  . دوب دـهاوخن  يرگید  سک  نیـسح ،
اهنآ شور  هار و  زا  و  دـنراد ، رارقا  ناـنآ  يهبترم  ماـقم و  هب  هک  یناـسک  ناـشیا ، نارادتـسود  رب  اراـگدورپ ! :» درادیم هـضرع  دـیامنیم و 

کـسمت ناـشتیالو  یتـسود و  هب  و  دـننزیم ، گـنچ  ناشزیواتـسد  هـب  و  دـنوریم ، ناـشیاههناشن  راـثآ و  لاـبند  هـب  و  دـنیامنیم ، يوریپ 
، دنـشوکیم ناشیوریپ  تعاط و  رد  دنرادربنامرف ، میلـست و  ناشنامرف  رما و  يارب  دـننکیم ، ادـتقا  نانآ  یئاوشیپ  تماما و  هب  و  دـنیوجیم ،
هزیکاپ و کین و  تکرباب و  ياهدورد  دناهتخود ، نانآ  يوس  هب  ار  ناشیاهمـشچ  و  دنراد ، راظتنا  ار  ناشیا ) يهمیرک  تلود   ) راگزور مایا 

مهارف يراگزیهرپ  اوقت و  رب  ار  ناشراک  و  تسرف ، دورد  ناشیاهناج  اهنآ و  رب  .و  هدب رارق  ار  دوخ  ناهاگنابـش  نادادماب و  ماگنه  يهدنیازف 
تمحر و هب  ار  ام  و  یناگدنزرمآ ، نیرتهب  نابرهم و  ریذپ و  هبوت  رایـسب  وت  اریز  ریذپب ؛ ار  نانآ  يهبوت  و  امرف ، حالـصا  ار  ناشلاوحا  و  امن ،

يارب هبوت  و  ناشیاهراک ، حالـصا  روظنم  هب  نایعیـش  يارب  ندرک  اعد  هک  تسین  یکـش  «. نادرگب نانآ  نیـشنمه  مالـسلا  راد  رد  تیناـبرهم 
هحفـص 110] رـشن و [  و  اهنآ ، تیالو  هب  کسمت  و  تیب ، لها  رب  حیرـص  ياـعد  تقیقح  رد  اـهنآ ؛ يارب  شزرمآ  ترفغم و  زین  و  ناـشیا ،

يهلمج نیا  رد  لمأت  تقد و  یمک  اب  . تسین نآرق  میلاعت  مالـسا و  يدابم  زا  ریغ  مه  اهنآ  يداـبم  و  دوب ، ناـشیا  تاداـقتعا  يداـبم و  غیلبت 
تـساوخرد دـنوادخ  زا  هنوگچ  ماـما  هک  مینکیم  دوخ  زا  ار  لاؤـس  نیا  نادرگب » ناـنآ  نیـشنمه  مالـسلاراد  رد  ار  اـم  : » مالـسلاهیلع ماـما 
شراوگرزب ناردپ  ماما و  تعافش  رثا  رد  هک  دننکیم  اعد  نایعیش  هک  یلاح  رد  دهد ؟ رارق  تیب  لها  نایعیش  فیدر  رد  ار  وا  ات  دیامنیم ،

يارب ار  ناراوگرزب  نآ  و  دیامن ، روشحم  تیب  لها  يهرمز  رد  ار  ناشیا  هک  دننکیم  تلئسم  دنوادخ  زا  و  دنـسرب ، يراگتـسر  تاجن و  هب 
مالک نیا  اب  مالـسلاهیلع  ماـما  مییوگیم : باوج  رد  ؟ تسیچ ماـما  فدـه  سپ  دـنهدیم ؛ رارق  هلیـسو  یلاـعتقح  تمحر  تیاـضر و  بلج 
ماگنه هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نادناخ  هک  تسا  یفورعم  شور  نیا  و  دیامن ، ینتورف  عضاوت و  ادـخ  ربارب  رد  طقف  دـهاوخیم 
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رظن رد  دوخ  يارب  یـشزرا  چـیه  دـنیامنیم و  کچوک  مهتم و  ار  ناشدوخ  هدرک و  للذـت  عوضخ و  هراومه  ناـشراگدرورپ  اـب  تاـجانم 
نانخس تانایب و  زا  یکچوک  يهنومن  کی  اج  نیا  رد  ام  و  دیاینرد ، شرامـش  هب  اهتاجانم  هیعدا و  رد  نآ  ریاظن  دهاوش و  و  دنریگیمن .

راتفر و هک  نیا  زا  ار  دوخ  زین  و  مرادـن ، ار  وت  باذـع  تبوقع و  تقاط  زگره  نم ! يادـخ  : » میروآیم ار  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما 
دنامهفب دنک و  یفرعم  ار  هعیش  دهاوخیم  مالـسلاهیلع  ماما  نآ  رب  هوالع  [ . 48 .« ] منکیمن هئربت  هدرک  مهارف  ار  تباذـع  تابجوم  مرادرک 

لها هصالخ ، . دنشابیم دنلب  یتاجرد  هتسیاش و  یماقم  ياراد  یهلا  هاگشیپ  رد  و  دنتسه ، اوقت  اهیبوخ و  نوناک  ناشیا  هحفص 111 ] هک [ 
ضرعم رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناشدـج  نید  هک  دنتـسنادیم  دـندرک ، بصغ  ار  ناشقح  هک  ینامز  نآ  زا  مالـسلامهیلع  تیب 

نامیا هنوگ  چیه  دندادیم  اهنآ  هب  نارگید  ای  دندرکیم و  بصغ  ار  تموکح  دنسم  هک  یناسک  هب  تیب  لها  اریز  تسا ؛ رطخ  بارطضا و 
هب ار  مدرم  نکمم  قیرط  ره  هب  ور  نیا  زا  دنتسنادیم ؛ هدرک و  سح  ار  هدنیآ  ياهرطخ  الماک  مالسلامهیلع  تیب  لها  . دنتـشادن يدامتعا  و 

كدـی دوخ  اب  ار  نید  ییاوشیپ  تموکح و  هک  یناسک  دـندنامهفیم  اهنادـب  و  دـندومنیم ، داشرا  ییامنهار و  تقیقح  قح و  لـها  قح و 
نانیشناج یهلا و  ناهاوگ  هکلب  دنتسین ؛ ندرک  یهن  رما و  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانیـشناج  و  نیمز ، يور  ادخ  ناهاوگ  دنـشکیم ،

رما ناشیا  مکحم  نامـسیر  هب  کسمت  تیالو و  هب  شربمایپ  ادخ و  هک  دنتـسه  یناسک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیتسار  یقیقح و 
و دخرچیم . ناشیا  رود  هشیمه  قح  و  ددرگیمن ، ادج  نانآ  رادرک  راتفر و  زا  زین  قح  هدشن و  ادج  قح  زا  زگره  هک  دنناشیا  دـناهدومرف .

تیب لـها  يرآ ، [ . 49 . ] دـشابیمن قبطنم  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  رب  زج  نیلقث ،»  » فیرـش ثیدـح  هاوگ  هب  تافـص  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
دوب مدرم  يراگتـسر  هک  ناشفدـه  هب  هدروآ و  نامیا  ناشتیالو  هحفـص 112 ] هب [  ناشیا  زا  ياهدع  ولو  مدرم  دنتـساوخیم  مالـسلا  مهیلع 
رگید ثداوح  البرک و  هثداح  زین  رطاخ  نیمه  هب  و  هن ، ای  دـندروآ  تسد  هب  ار  تموکح  تفالخ و  هک  دوبن  مهم  ناشیارب  رگید  و  دنـسرب ،

اپب ار  ناشرئاعش  هدیزرو ، قشع  نانآ  ياههناشن  راثآ و  هب  ملاع ، برغ  قرش و  رد  ناشنایعیـش  ناوریپ و  هک  نیا  ات  دندیرخ  لد  ناج و  هب  ار 
هحفص 113 ] دنزادرپیم [ . اهنآ  بقانم  لیاضف و  رشن  غیلبت و  هب  و  دنرادیم ،

البرک زا  ییاههنحص 

نیسح يهثاغتسا 

زا رفن  نارازه  و  دوب ، هتفرگ  رارق  گنج  نادیم  طسو  رد  ییاهنت  هب  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  ماگنه  نآ  رد 
عافد هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سومان  مرح و  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  :» دومرف دـنلب  يادـص  اب  دـندوب ، هدرک  هرـصاحم  ار  وا  وس  ره 

ياهدایرف هثاغتسا و  خساپ  .»؟ دشاب راودیما  دنوادخ  هب  هک  تسه  یهاوخداد  راتفرگ و  ایآ  دسرتب ؟ ادخ  زا  هک  تسه  یتسرپاتکی  ایآ  دنک ؟
ماما یتقو  ملسم ) نب  دیمح   ) هک يروط  هب  درک ، ربص  راوتسا  تباث و  نانچمه  مالسلاهیلع  نیـسح  اما  دنداد ، ریـشمش  هزین و  ریت و  اب  ار  ماما 

زا رتيوق  رتعاجـش و  دنـشاب  هتـشک  ار  شنارای  نادناخ و  نادـنزرف و  هک  ار  ياهدروخ  تسکـش  زگره  تفگ : دـید  تاظحل  نیرخآ  رد  ار 
. ] هللااب الا  ةوق  لوح و ال  :ال  دومرفیم رارکت  ار  تاملک  نیا  هتسویپ  مالسلاهیلع  ماما  مدیدن و  وا -  زا  دعب  وا و  زا  شیپ  مالسلاهیلع -  نیسح 

، ياهدومرف ردقم  ام  يارب  ار  يزوریپ  رـصن و  رگا  ایادخ ! . متـسه یتیعقوم  تیعـضو و  هچ  رد  نم  هک  يدهاش  دوخ  وت  ایادخ ! هحفص 114 ]
تـسد امـش  هب  تسپ  لیلذ و  ياهناسنا  دننام  زگره  دنگوس ، ادـخ  هب  (. تداهـش ینعی   ) هدـب رارق  ام  يارب  تسا  يزوریپ  زا  رتهب  هچنآ  سپ 

رد ایادخ ! . دهد رارق  تمارک  دروم  تداهـش  اب  ارم  دـنوادخ  هک  مراودـیما  نم  . منکیمن رارف  امـش  زا  ناگدـنب  دـننام  زین  و  مهدیمن ، تعیب 
هحفص 115 ] ناهانپیب [ . هانپ  ناگراچیب و  سردایرف  يا  تسین ؛ وت  ریغ  يدوبعم  چیه  متسه ، یضار  هدرک و  ربص  وت  ياضق  ربارب 

دعس رمع  يهیرگ 
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زا یعمج  نایم  رد  هک  دعس  رمع  داتفا . نیمز  يور  هب  و  دش ، هریچ  وا  رب  فعض  دش ، جراخ  ترـضح  فیرـش  رکیپ  زا  يرایـسب  نوخ  نوچ 
دز ياهلان  سپ  دش ؛ يراج  نساحم  رب  شکـشا  درک و  هیرگ  ماما ، نداد  ناج  یگنوگچ  ندید  اب  دمآ و  نیـسح  رانک  تشاد  رارق  شنارای 

ندـب زا  رـس  هک  داد  روتـسد  تخیریم  کشا  نیـسح  يارب  هک  یلاح  رد  نوعلم  دعـسنبا  دـینک ! شتحار  دـیریگب و  ار  شفارطا  تفگ : و 
نامه رایتخا ، هجوت و  نودب  هتفرگ و  رارق  يروما  ریثأت  تحت  یهاگ  ناسنا  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  دعسنبا ، تلاح  نیا  ! دننک ادج  ترضح 

هیرگ البرک  هعجاف  يارب  هک  یتقو  رد  لدگنـس  نارگمتـس  يهیرگ  تلع  میناوتیم  ور  نیا  زا  دزیریم . مه  کشا  دنکیم ، سفنت  هک  روط 
. میمهفب ار  دننکیم 

دیوگیم اههمیخ  تراغ  زا  بنیز 

روهلمح لواپچ  تراغ و  يارب  ام  ياههمیخ  هب  نمشد  دش ، دیهش  مالسلاهیلع  نیـسح  مردارب  یتقو  دیوگیم : مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
ماما هجوتم  دعب  درک ، تراغ  دوب  هچ  ره  دش و  همیخ  لخاد  دوبک  نامـشچ  اب  يدرم  هاگان  هب  مدوب ، همیخ  رد  ماگنه  نیا  رد  نم  و  دیدرگ ،
نیمز يور  ار  ترـضح  نآ  دیـشک و  شیاپ  ریز  زا  ار  تسوپ  دش و  دوب ، هتـسشن  یتسوپ  يور  دوب و  ضیرم  هک  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز 

! درک حورجم  ار  مشوگ  دیشک و  تدش  اب  ار  ماهراوشوگ  و  تشادرب ! مرس  زا  ارم  يرسور  هعنقم و  دمآ و  نم  بناج  هب  سپس  درک ! باترپ 
هحفـص 116] يارب [  تفگ : يزیریم !؟ کشا  ینکیم و  تراغ  ار  اـم  متفگ : درکیم !! هیرگ  یتخـس  هب  شدوخ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و 

هلا هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  بئاصم  يارب  هک  مه  اهناسنا  یـضعب  ایآ  هک  مینادیمن  ام  و  !!! منکیم هیرگ  تیب  لها  امـش  بئاصم 
تعاـطا نک ، تراـغ  ار  مالـسلااهیلع  يربـک  بنیز  لاوما  دـنیوگب  اـهنآ  هب  رگا  و  دنتـسه ؟ رگمتـس  مرجم و  نیمه  دـننام  دـننکیم ، هیرگ 

كرت ای  لمع و  ار  يراک  دوخ  تحلـصم  تعفنم و  رطاـخ  هب  زج  هک  یـسک  مشچ و  دوبک  درم  نآ  نیب  یقرف  هچ  یتسارب  هن ؟ اـی  دـننکیم 
رارق یناسک  ربارب  رد  ار  دعـسنبا  شیالوم  مشچ و  دوبک  درم  نیا  يهیرگ  نم  !؟ دراد دوجو  درادن ، یهجوت  نید  نادجو و  هب  و  دـنکیمن ،
هاـنگ هلیح و  قاـفن و  هچ  رگا  دـنوش ، تشهب  دراو  دـنناوتیم  ندومن ، هیرگ  هب  رهاـظت  اـی  ندرک  هیرگ  درجم  هب  دـننکیم  رکف  هک  مهدیم 

هچ ره  و  دنلوغشم ، رامق  بعل و  وهل و  هب  هدنارذگ و  اههناخبارـش  رد  ار  ناشیگدنز  هک  مهدیم  رارق  یناسک  ربارب  رد  زین  و  !! دنـشاب هتـشاد 
دسریمارف اروشاع  زور  هک  نیمه  و  ياهزور ، هن  تسیچ و  دنـسانشیم  زامن  هن  بهاذم ؛ نایدا و  هب  مانـشد  قسف و  تسا و  رفک  دنیوگیم 

مان نیا  و  دننکیم ، رهاظ  تروص  نیرت  تشز  هب  ار  هعیش  عیشت و  قیرط  نیا  هب  و  دننزیم ، ناشرس  قرف  هب  ریشمش  همق و  اب  هدیشوپ و  نفک 
تقایل تیحالص و  ام  دنیوگب  هک  دنهدیم  هناهب  عیشت  بتکم  نافلاخم  ناگدننز و  تمهت  تسد  هب  و  هدومن ، رادهکل  ار  سدقم  كرابم و 

مالـسلاهیلع نیـسح  رکذ  يراب ، ! دنهدیم نمـشد  هب  ار  حالـس  نیرتیوق  اذـل  تسا و  یهارمگ  تعدـب و  ام  يهدـیقع  هتـشادن و  ار  یگدـنز 
يارب ياهلیسو  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسا  ام  رب  نیاربانب  دوریمن . اهلد  هحفـص 117 ] زا [  شدای  هاگ  چیه  و  تسین ، یندـش  شومارف 

هدافتسا هقرفت و  لهج و  شرتسگ و  ار  ملع  ترضح  نآ  هلیسو  هب  میهد و  رارق  نیملسم  مالـسا و  حلاصم  لوسر و  ادخ و  يدونـشخ  بلج 
. میزاس نک  هشیر  ار  ایند  تراجت  ینادابآ و  يارب  نید  زا 

نیسح مسبت 

ترضح تسب ، ماما  حبذ  هب  تمه  رمک  و  تسشن ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فیرش  كرابم و  يهنیـس  رب  نیعل  رمـش  یتقو  هک  هدش  تیاور 
یلع تردپ  و  یفطصم ، دمحم  تدج  مسانشیم ؛ بوخ  مه  یلیخ  يرآ ، تفگ : رمـش  ؟ یـسانشیم ارم  ایآ  دومرف : رمـش  هب  دز و  يدنخبل 
روط نامه  دزیمن ، دنخبل  بجعت  يور  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ! تسا هبترم  دنلب  يادخ  مه  نم  نمـشد  و  ارهز ، يهمطاف  تردام  یـضترم و 

زا رفـس  و  ردارب ، ردام و  ردپ و  دج و  تاقالم  تداهـش و  هدژم  وا  هب  نوچ  دیدنخ ، هکلب  دـنکیمن ، مه  ار  نآ  روصت  یتح  سک  چـیه  هک 
هب : » دومرف هک  يدارم » مجلم  نبا   » تبرض هلمح و  ماگنه  مالسلاهیلع  یلع  شردپ  دنخبل  لثم  تسرد  دوب . اقب  تمعن و  راد  هب  انف  الب و  راد 
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رتتخس راک  رتشیب و  بئاصم  هچ  ره  فط »  » نیمزرس رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  هدش  تیاور  و  مدش .» راگتـسر  هک  دنگوس  هبعک  يادخ 
: دـنتفگیم رگید  هدـع  هب  ياهدـع  هک  اج  نآ  ات  تشگیم ، رتمارآ  شبلق  رتهداـمآ و  شیورین  رتینارون ، رتهتخورفارب و  شاهرهچ  دـشیم ،
رب تجح  هحفص 118 ] هک [  دوبن  رطاخ  نیدب  یـسانشیم » ارم  ایآ  : » دومرف ترـضح  هک  نیا  !و  درادن یکاب  گرم  زا  الـصا  هک  دینک  هاگن 

شریذـپ اریز  دـنک ، تحیـصن  هظعوم و  ار  وا  هلیـسونیدب  تساوخیمن  زین  و  دوـب ؛ هدـش  هماـقا  وا  يارب  لـبق  زا  تجح  اریز  دـنک ، هماـقا  وا 
؛ تسا هیامورف  تسپ و  ردقچ  هک  دنادب  رمش  ات  درک  ار  لاؤس  نیا  مالسلاهیلع  ماما  هکلب  دوب . تالاحم  زا  رمش  هیحان  زا  هظعوم  تحیـصن و 
ادخ و هب  يرسهریخ  لامک  اب  مه  رمش  تقو  نآ  تسا ! زوت  هنیک  خاتـسگ و  ياهزادنا  هچ  ات  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادخ و  هب  تبـسن  و 

!! دریگیم هدیدان  هکلب  کچوک  ار  یناسنا  تایونعم  یقالخا و  لیاضف  یمامت  دنکیم و  تشپ  ربمایپ 

؟ دوب یناسنا  هنوگچ  رمش 

نوعلم نآ  رد  بلق  تواسق  هک  دوشیم  هنوگچ  دش !؟ بکترم  ار  گرزب  تیانج  نیا  درک و  تأرج  هنوگچ  رمـش  دـننکیم : لاؤس  یهاگ 
دوب رشب  دارفا  زا  یکی  مه  رمش  مییوگیم : شـسرپ  نیا  باوج  رد  !؟ دوب هدرک  ادیپ  يرگید  تعیبط  ای  دوب  ناسنا  وا  ایآ  دسرب !؟ دح  نیا  ات 

تیـصعم و هب  تداع  هانگ ، رارکت  رثا  رب  وا  هک  نیا  زج  تشادن . یتوافت  چیه  دادادخ ، ترطف  تعیبط و  نوخ و  تشوگ و  رد  ناشیا  اب  هک 
هک سک  ره  و  دش ! ناسآ  شیارب  نروخ  بآ  دننام  ندرک  هانگ  هک  دیـسر  ییاج  هب  شراک  ادخ ، ینامرفان  ندرمـش  تیمهایب  کچوک و 

مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  . دـنکیم هچ  دـمهفیمن  تسرد  هک  يروط  هب  دوشیم ، لدروک  هدـش و  تخـس  شبلق  دـشاب ، هنوـگ  نیا  شلاـح 
ببس هب  اهنآ  ياهلد  : » ءدیامرفیم زین  نآرق  [ . 50 «! ] هانگ يدایز  ترثک و  هحفص 119 ] رطاخ [  هب  رگم  دوشیمن  تخس  اهلد  : » دیامرفیم

تیمها نید  تاروتـسد  هب  دزرو و  رارـصا  هاـنگ  رد  هـک  یـسک  ره  نـینچمه ، و  [ . 51 «! ] تسا هدز  گـنز  دـناهدش ، بکترم  هک  یناـهانگ 
مالسلاهیلع قداص  ماما  ! دش بکترم  رمش  هک  دهد  ماجنا  يراک  نامه  دناوتیم  دشاب ، هتشادن  یکاب  مه  یهلا  باقع  باسح و  زا  و  دهدن ،

زاب رگا  و  دوشیم ، كاپ  درک ، هبوت  رگا  سپ  ددنبیم ؛ شقن  هایـس  هطقن  کی  شبلق  رب  دوش ، بکترم  یهانگ  یـسک  نوچ  : » تسا هدومرف 
حالف و هب  زگره  یـصخش  نینچ  تروص  نیا  رد  دریگیمارف . یهایـس  ار  بلق  هانگ  رثا  رب  هک  نیا  ات  دوشیم  داـیز  یهایـس  نآ  درک  هاـنگ 

[ . 52 «. ] دسریمن يراگتسر 

ناراوخ هریج 

، متسه یسک  هچ  نم  دییوگب  مدرم ، يا  : » دومرف لوا  يهبترم  رد  دناوخ : هبطخ  رابود  دعـس  رمع  رگـشل  لباقم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
رتخد دنزرف  نم  ایآ  تسا ؟ زیاج  امـش  يارب  نم  میرح  نتـسکش  مهرد  لتق و  ایآ  دینیبب  دینک و  تمالم  ار  نتـشیوخ  دییآ و  دوخ  هب  سپس 
يهمه زا  شیپ  هک  متسین  یسک  دنزرف  هحفص 120 ] نم [  رگم  متسین ؟ امش  ربمایپ  يومع  رسپ  یصو و  دنزرف  نم  ایآ  متـسین ؟ امـش  ربمایپ 

، نارگید امش و  نایم  رد  ایند و  يهمه  رد  دنگوس ، ادخ  هب  ؟ دومن قیدصت  ار  ربمایپ  تلاسر  همه ، زا  شیپ  دروآ و  نامیا  ادخ  هب  ناناملـسم 
ار یسک  لام  ای  دیناسر ؟ لتق  هب  ارم  يو  نوخ  لباقم  رد  هک  ماهتشک  ار  امش  زا  یسک  ایآ  امـش ! رب  ياو  درادن ، نم  زج  يدنزرف  ادخ  ربمایپ 

يا : تفگ ثعـشا ) نب  سیق   ) دعـسنبا نایرگـشل  زا  یکی  سپ  ؟ دـینادب متازاجم  قحتـسم  ات  ماهتخاـس  دراو  امـش  رب  یتحارج  اـی  ماهتفرگ و 
ادخ هب  هن ، دیبعلا ؛» رارف  مهنم  رفا  و ال  لیلذلا ، ءاطعا  يدیب  مهیطعا  هللاو ال  ال ، :» دومرف ترضح  يوش . تحار  ات  نک  تعیب  دیزی  اب  نیـسح !
هبطخ رد  [ . 53 . ] مزیرگیم نمـشد  ربارب  زا  گنج و  يهنحـص  زا  ناگدرب  دننام  هن  و  مرازگیم ، نانآ  تسد  رد  تلذ  تسد  هن  هک  دنگوس 

ناتساد و  مالـسلاهیلع ، یلع  شردپ  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شدج  تشذگرـس  هب  ياهراشا  هک  نیا  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  زین  مود 
، وا نوخ  نتخیر  لتق و  رب  ارچ  هک  داد  رارق  باطخ  دروم  ار  نمشد  هاپـس  دومن ، نید  هار  رد  اهنآ  ياهيراکادف  هزمح و  شیومع  تداهش 

نارودزم ناراوخهریج و  نخـس  نیا  !! میـشکیم ار  وت  دایز  نب  هللا  دیبع  ریما  تعاطا  رطاخ  هب  ام  دنتفگ : باوج  رد  اهنآ  ؟ دناهدش مدق  شیپ 
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. ] درادـن دوجو  اهنآ  یگدـنز  رد  يرثا  نید  قالخا و  نامیا و  هدـیقع و  زا  اما  دـندرگیم ، شاداپ  لوپ و  لابند  هب  طقف  هک  ییاـهنآ  تسا ،
زین اهنآ  ؟ تسا هدرک  يدب  ناشیا  زا  یکی  هب  ایآ  هک  دسرپیم  اهنآ  نیب  رد  شیوخ  تلزنم  ماقم و  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هحفص 121 ]

عیطم زین  اهنآ  هداد  روتـسد  نینچ  ریما »  » نوچ یلو  دنتـسه . مدرم  نیرتهب  شردام  ردپ و  و  دارفا ، نیرتسدـقم  وا  هک  دـنراد  فارتعا  رارقا و 
تشگنا اهنآ  اما  دینکیم ؟ يرای  ادخ  ناتسود  نتشک  يارب  ار  ادخ  نانمشد  هنوگچ  امش  دمرف : ناشیا  هب  ماما  ! دنشابیم وا  تساوخ  هدارا و 

تیب لها  رماـیپ و  اـب  ینمـشد  رطاـخ  هب  هن  نیا  و  دـنمهفن ؛ يرگید  زیچ  ناـگیامورف  تعاـطا  زا  ریغ  هب  اـت  دنتـشاذگیم  شوگ  رد  ار  دوخ 
نیـسح اب  ایند  رگا  و  دـنناراوخهریج ؛ اهنآ  هکلب  زگره ، نارازه  زگره و  شنادـناخ ، نایفـسوبا و  یتسود  رطاـخ  هب  هن  و  دوب ، مالـسلامهیلع 

نامز رـصع و  ره  رد  ناراوخهریج  يهویـش  نیا  . دـندرکیم يرای  اهنآ  نادـناخ  تراسا  تراـغ و  یتح  هیما و  ینب  يدوباـن  يارب  ار  وا  دوب ،
دایزنبا دیزی و  هچ  رگا  دنتـسه ، ریما »  » رماوا عیطم  سپ  ریغ . و ال  دنهدیم ، ماجنا  دـشاب  هتـشاد  عفن  دوس و  اهنآ  يارب  هک  يراک  ره  تسا ،

هحفص 123 ] دشاب [ ! مالسلاهیلع  نیسح  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هچ  رگا  ار ، نیما  قداص  دنشکیم  و  دشاب ؛

اروشاع تضهن  مود  هلحرم  عورش  ای  تراسا  زاغآ 

بنیز ینابرق 

درک و هاـگن  نامـسآ  هب  داتـسیا و  ردارب  فیرـش  رکیپ  راـنک  فـط ، يوناـب  دیـسر ، تداهـش  هـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هـک  نآ  زا  دـعب 
زا مالـسلااهیلع  بنیز  دنلب  حور  یتسارب ، [ . 54 ! ] ریذـپب ام  زا  ار  كدـنا  ینابرق  نیا  اراگدورپ ؛ نابرقلا ؛» نم  لیلقلا  اذـه  لبقت  مهللا  :» تفگ

شردارب همطاف و  شردام  یلع و  شردـپ  ربماـیپ و  دزن  وا  تمظع  مالـسلاهیلع و  نیـسح  تقیقح  وا  تسا . هتفرگ  همـشچرس  ندـعم  مادـک 
 ] یفرعم لیلق  ار  دوخ  ینابرق  اذل  دنادیم و  ار  قح  تیاضر  بلج  وا و  زا  تعاطا  ادخ و  نید  تمظع  زین  و  دـنادیم ؛ ار  مالـسلاهیلع  نسح 

هیلع هللا  یلص  دمحم  شدج  وا  دوجو  رد  هکلب  تخانشیم ، ار  مالسلاهیلع  نیسح  تمظع  مالـسلااهیلع  بنیز  يرآ ، . دنکیم هحفص 124 ]
نید ات  دش  مالـسا  ینابرق  مالـسلاهیلع  نیـسح  تیب ، لها  زا  اذل  دننک ، دوبان  ار  مالـسا  دنتـساوخیم  هیماینب  اما ، دـیدیم . رگهولج  ار  هلا  و 

هار رد  ار  يزیچ  وا  اریز  دیامرف ؛ لوبق  ار  كدنا  ینابرق  نیا  هک  دنکیم  ضرع  دلانیم و  ادخ  هاگرد  هب  البرک ، يوناب  . دـنامب هدـنز  مالـسا 
نآ هب  رهـش  نیا  زا  يریـسا  هب  زین  شنادنزرف و  ندش  هتـشک  شردارب و  تداهـش  زیچ ، نآ  رگا  یتح  دنیبیمن ، دایز  گرزب و  ادـخ  تعاطا 

، دومن شدنزرف  حبذ  هب  مادقا  ادخ  رما  لاثتما  يارب  مالسلاهیلع  میهاربا  هک  روط  نامه  يرآ ، . تسا مک  شرظن  رد  مه  زاب  دشاب ، نتفر ، رهش 
تیاضر نآ  هب  هدش و  یهلا  ياضق  میلست  زین  مالسلااهیلع  بنیز  داد ؛ ندش  هتشک  هب  نت  یهلا  رما  زا  تعاطا  يارب  مالـسلاهیلع  لیعامـسا  و 

. درکن هولج  گرزب  دایز و  شرظن  هب  درک  ینابرق  هار  نیا  رد  هک  هچنآ  و  داد .،

تیب لها  ماقم 

هراشا

نانز زا  یـضعب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  نازینک  نارتخد و  ناـنز ، هک  یلاـح  رد  مرحم ، مهدزاـی  زور  رهظ  شنایهاپـس ، هارمه  دعـسنبا 
نیز ماما  نز ، رفن  هد  دوب : هنوگ  نیا  ناریسا  دادعت  درک . تکرح  دندوب ، هدش  دیهش  مالسلاهیلع  نیسح  باکر  رد  اهنآ  نادرم  هک  باحصا 

نـسح ماما  نادـنزرف  زا  رفن  هس  و  تشاد ، هام  دـنچ  لاس و  راهچ  ناـمز  نآ  رد  هک  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  شرـسپ  مالـسلاهیلع و  نیدـباعلا 
روبع هاگلتق  زا  ار  اهنآ  هک  دنتساوخ  دعـس  رمع  هاپـس  زا  ریـسا  ناوناب  هحفـص 125 ] ورمع [ . و  دیز و ، ینثم ، نسح  ياهمان : هب  مالـسلاهیلع 
ماما لاح  و  دندز ، همطل  ناشتروص  هب  دنداد ، رس  يدیدش  هیرگ  هلان و  داتفا ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  ندب  هب  اهنآ  مشچ  یتقو  دنهد ؛

ترضح نآ  هب  ور  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  اذل  . دنک زاورپ  وا  نت  زا  حور  غرم  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  دش  بلقنم  مالـسلاهیلع  داجس 
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هب البرک  نیمز  يدوز  هب  مردارب ... ردپ و  دـج و  راگدای  يا  ینکیم ! يزاب  دوخ  ناج  اب  هک  هدـش  هچ  ار  وت  هداز ! ردارب  يا  : » تفگ درک و 
دوبان وحم و  اهبش  اهزور و  رورم  زا  لاس  نارازه  هک  دش  دهاوخ  يراثآ  تمالع و  بحاص  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیـس  تردپ  ربق  يهطـساو 
بحاص تمظع  دنیآرب ، نآ  لالحمضا  ددصرد  تلالض  دادیب و  لها  راگزور و  نارگمتـس  روج و  ماکح  هک  مه  ردق  ره  و  دش ، دهاوخن 

دایز نآ  تیـصخش  تمظع  يوق و  حور  رثأـت  تعفر و  دـجم و  يراوگرزب و  تکوش و  و  رتشیب ، نآ  تلزنم  ماـقم و  ولع  تلـالج و  و  ربق ،
هک یماگنه  دوب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلاح  هیبش  درک ، ادیپ  بلق  تقر  شردپ  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  ینامز  «. دش دـهاوخ 

نیا دوـمرف : ینک ؟ یم  هـیرگ  ارچ  ادـخ ! لوـسر  يا  : درک ضرع  باحـصا  زا  یکی  هـک  يروـط  هـب  درک ، هـیرگ  مـیهاربا  شرـسپ  گرم  رب 
سپ تسا . نابرهم  دـننابرهم ، دـنزرویم و  تمحر  هک  یناگدـنب  هب  ادـخ  اـنامه  تسا . هداد  رارق  مدآ  نادـنزرف  بلق  رد  ادـخ  ار  یناـبرهم 

هلا هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نادـناخ  . دـیاشگیمن بل  تسا  دونـشخ  ادـخ  هچنآ  هب  زج  اما  تسا ، نوزحم  لد  دزیریم و  کشا  مشچ 
هحفـص 126] ثعاب [  هک  هچنآ  اما  دـنیرگیم ؛ تقر ، یناـبرهم و  باـب  زا  نوزحم و  تمحر  يور  زا  و  دنتـسه ، تمحر  توبن و  نادـناخ 

ياهتاجانم زا  یکی  رد  . دنشابیم میلست  وا  يهدارا  تیشم و  هب  تبسن  یضار و  یهلا  ياضق  هب  هکلب  دنیوگیمن ، تسادخ  طخس  مشخ و 
زا هچنآ  هب  نداهن  ندرگ  و  نک ، ناسآ  اـم  رب  میرادـنپیم  راوشد  وت  مکح  زا  ار  هچنآ  اراـگدرورپ ! : » تسا هدـمآ  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما 

و میرادن ، تسود  يدنکفا  ریخأت  هب  ار  هچنآ  لیجعت  يدومرف و  لیجعت  ار  هچنآ  ریخأت  ات  زاس ، مهلم  ام  هب  ار  يدروآ  دراو  ام  رب  وت  تیـشم 
تسا رتهب  شلآم  رتهدیدنسپ و  شماجرف  هچنآ  هب  ار  ام  راک  و  مینیزگنرب . يدنـسپیمن  وت  هچنآ  و  مینادن ، دنـسپان  تسا ، وت  بوبحم  هچنآ 

ار تراسا  تالکـشم  هجیتن ، رد  و  دوب ، لاحـشوخ  تمظع  اب  هار  تبقاع و  نسح  نیا  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  نیارباـنب ، [ . 55 «. ] شخب نایاپ 
رارق بیذا  رازآ و  دروـم  ار  راوـگرزب  نآ  هدرک و  بیذـکت  ار  هلا  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  شیرق  هـک  مـینادیم  زین  .و  درک شوـمارف 

هاگ دنتخیریم ، ترضح  نآ  فرط  هب  هزیرگنـس  ازهتـسا ، ناونع  هب  یهاگ  دنتفرگیم ، ار  وا  غیلبت  يولج  نکمم  يهلیـسو  ره  هب  دندادیم .
دح رـس  ات  ار  شنارای  دندادیم ؛ رازآ  ار  وا  ندناوخ ، زامن  تقو  هب  دنیبب ، رازآ  شکرابم  ياپ  ات  دـندادیم  رارق  شهار  رـس  رب  مزیه  راخ و 
هب همه ، نیا  اب  دـنک . عافد  شنارای  دوخ و  زا  تسناوتیمن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و  دـندادیم ، هجنکـش  گرم 

امـش تسد  هب  اهنآ  تورث  لام و  دـش و  دـیهاوخ  بحاص  ار  ناشکندرگ  فارـشا و  نیمزرـس  امـش  يدوز  هب  : » دومرفیم ادـخ  نید  ناراـی 
: تفگ دندوب ، هداتفا  نیمز  يور  رس  یب  ياهندب  اب  شنادرم  و  دوب ، ریسا  هک  یلاح  رد  البرک ، نامرهق  يوناب  هحفص 127 ] دنتفایم و [ »...
و دـنکیم ، ادـیپ  تلالج  هوکـش و  ام  ياههاگمارآ  دوب ، دـهاوخ  هدـنز  دـیواج و  ام  راـثآ  تسا ، اـم  نادرم  اـم و  نآ  زا  تمظع ، هدـنیآ و 

شلباقم رد  ریـسا  کی  ناونع  هب  زین  دوخ  دوب و  هتـسشن  دوخ  تخت  رب  هک  یلاح  رد  ار  دیزی  وا  . دوب دـهاوخ  ام  صوصخم  اهلد  اهیتسود و 
یناوتیمن دـنگوس ، ادـخ  هب  یلو  هد ، ماجنا  ار  دوخ  شـشوک  و  ریگ ، راک  هب  ار  دوخ  رکم  : » هک دومن  هجوتم  تقیقح  نیا  هب  دوب ، هداتـسیا 

ناوریپ و دمآرد : تسرد  مالسلااهیلع  بنیز  ییوگشیپ  «. يربب نیب  زا  یناوتیمن  ار  یحو  رون  و  ینک ، دوبان  وحم و  مدرم  نایم  زا  ار  ام  دای 
هدـش و سیردـت  اههاگـشناد  سرادـم و  یگنهرف و  یملع -  عماجم  رد  لاـس  اهدـص  اـهنآ ، میلاـعت  دـندش ، رفن  اـهنویلیم  ناشنارادتـسود 
زا تسا ، اههوک  يالاب  ياهمچرپ  دـننام  اهنآ  ياهربق  و  دوشیم ، هتفگ  اـهربنم  يـالاب  رد  زور  بش و  اـهنآ ، بقاـنم  لـیاضف و  و  دوشیم ،

، دـنوش تسدـمه  سابعینب  هیماینب و  اب  نج  سنا و  يهمه  رگا  يرآ ، . دنباتـشیم اـهنآ  تراـیز  يارب  مدرم  ناـهج  طاـقن  نیرتتسدرود 
فیرـش مسا  یهلا و  رون  هک  ینامز  رگم  دـننک ؛ وحم  ناناملـسم  یگدـنز  يهحفـص  زا  ار  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  رکذ  داـی و  دـنناوتیمن 

هلا و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يهلیـسو  هب  ار  دوخ  رون  مه  دنوادخ  هک  تسا  ملـسم  و  دننک ! وحم  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم 
هحفص 128 ] دنهاوخن [ . ناکرشم  هچ  رگا  دوشیمن ، شوماخ  رون  نیا  هاگ  چیه  دناسریم و  مامت  لامک و  هب  شتیب  لها 

قشمد ات  هفوک  ياهرهش  زا  یخرب 

هراشا
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: مینکیم اهرهش  نآ  هب  ياهراشا  اج  نیا  رد  هک  دندرک  روبع  يرایسب  ياهرهش  زا  ارسا ، ناوراک 

تیرکت

راوس رازه  دناوخ و  ار  جاجح  نب  ورمع  یعبر و  نب  ثبـش  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  دایز ، نب  هللادیبع  هک  تسا  هدـمآ  بختنم »  » باتک رد 
« تیرکت  » رهـش هب  هار  نیب  رد  دـیوگ : فنخموبا  . دـنناسرب ماش  هب  ار  نادیهـش  ياهرـس  ارـسا و  اـت  داد  روتـسد  و  تشاذـگ ، ناـشرایتخا  رد 
، دندش عمج  اهاسیلک  رد  ناشیشک  دندرک ، دراو  رهش  نآ  هب  ار  ناریسا  یتقو  دندرکیم ، یگدنز  نایدوهی  زا  نت  دنچ  اج  نآ  رد  دندیـسر .
؛ دنـشکب ار  ناشربمایپ  رتخد  رـسپ  هک  یمدرم  زا  اـم  دـنتفگ : و  دـندروآرد ، ادـص  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يازع  يهناـشن  هب  ار  اـهسوقان  و 

نیمه هب  دـندرک . يرپس  نابایب  رد  ار  بش  دـنوش و  رهـش  دراو  دـندرکن  تأرج  هیماینب  هاپـس  هک  تشاد  يرثا  نانچ  تکرح ، نیا  میرازیب .
مالعا رفنت و  اب  دندشیم ، دراو  هک  نایدوهی  ياهرهش  زا  يرهش  ره  هب  ای  دنتشذگیم و  هک  ییاسیلک  يرید و  ره  زا  دایزنبا  رگشل  بیترت ،

! دندشیم هجاوم  مدرم  راجزنا 

انیل

و دندرک ، هاگن  اهرس  رب  هدمآ و  نوریب  رهـش  نآ  ناوج  ریپ و  نز ، درم و  دوب ، تیعمجرپ  دابآ و  رهـش  نآ  دندش ، دراو  انیل »  » رهـش هب  یتقو 
ام رهش  زا  ناربمایپ ! نادنزرف  نالتاق  يا  : دنتفگ دندرک و  نیرفن  نعل و  ار  ناشناوریپ  نایوما و  و  دنداتسرف ، دورد  شردپ  دج و  نیسح و  رب 

هحفص 129 ] دیوش [ . جراخ 

هنیهج

نامیپ مه  هدرک و  عاـمتجا  دـندوب ) جرزخ  سوا و  يهفیاـط  ود  زا  هک   ) رهـش مدرم  دیـسر  ربخ  هک  دـنوش ، هنیهج »  » رهـش لـخاد  دنتـساوخ 
. دنتشگزاب اج  نامه  زا  دندشن و  رهش  دراو  سرت  زا  اذل  دنگنجب ، دایزنبا  رگشل  اب  دناهدش 

نامعنلا ةرعم 

یندروخ و و  دندوشگ ، اهنآ  يور  هب  ار  دوخ  هناخ  ياهرد  دندرک و  لابقتـسا  ناشیا  زا  اج  نآ  مدرم  نامعنلا .» ةرعم   » هب دندیـسر  ات  دندمآ 
انیسح و تلتق  مکشیرق  سیلآ  : تسا هدورس  هک  يرعاش  نآ  تسا ، ءالعلاوبا »  » روهشم رعاش  رهش  نامه  هرعم » !» دندروآ ناشیارب  یندیماشآ 

یلع :و  تسا هتفگ  زین  !و  دیدیزگرب دوخ  تفالخ  يارب  ار  دیزی  دیتشک و  ار  نیـسح  هک  دیدوبن  نایـشیرق  امـش  ایآدیزی  مکتفالخ  یلع  راص 
تسا یقاب  مالسلاهیلع  نیسح  یلع و  ینعی  دیهش  ود  نوخ  يهناشن  قفا ، یناشیپ  رب  زونه  ونادهاش  هلجن  یلع و  يدیهشلا ن  ءامد  نم  قفالا 

[ . 56 ! ] تسا امش  تیانج  هاوگ  دهاش و  و 

باط رفک 

 ] مدرم زا  رگـشل  دنتـسب . اهنآ  يور  هب  اهرد  رهـش  نآ  لها  اـما  دـنتفر . دوب ، کـچوک  يهعلق  کـی  هک  باـط » رفک   » رهـش فرط  هب  سپس 
بآ امش  نوچ  میهدیمن ، امش  هب  مه  بآ  يهرطق  کی  دنگوس ، ادخ  هب  دنتفگ : اج  نآ  یلاها  یلو  دندرک ، بلط  بآ  رهـش  هحفص 130 ]

! دیدرک غیرد  شنارای  مالسلاهیلع و  نیسح  زا  ار 

صمح
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، تیادـه زا  دـعب  رفاک و  نامیا ، زا  دـعب  ایآ  دـنتفگ : دـنتفرگ و  ار  اهنآ  يولج  دـندمآ و  نوریب  مدرم  دـندش ، دراو  صمح »  » رهـش هب  نوچ 
! دندرک لصاو  كرد  هب  ار  رفک  هاپس  زا  هراوس  شش  تسیب و  گنس  يهلیسو  هب  دندرک و  هلمح  اهنآ  هب  دعب  دیاهدش ؟ هارمگ 

کبلعب

ياهمچرپ دوب ، ناشهارمه  زین  ریـسا  ناکدوک  نانز و  و  دش ، کبلعب »  » لخاد كرـش  هاپـس  نوچ  تسا : هدـمآ  هبکاسلا » ۀـعمدلا   » باتک رد 
هحفص 131 ] دندروآ [ !! اولح  یندیماشآ و  اذغ و  كرش ، رفک و  رگشل  يارب  و  دنتخاون ، اهقوب  دندز و  فد  دنتشارفارب ، يداش 

ماش هفوک و  رد  بنیز  ياههبطخ 

تیب لها  هب  ملظ 

حبـص هب  ار  بش  شیوخ ، موق  نیب  رد  تیب  لـها  اـم  : » دومرف ؟ يدرک حبـص  هنوگچ  هللا ! لوـسر  نباـی  دـنتفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هب 
رد مدرک  حبص  دننکیم . اهر  هدنز  ار  نامنانز  دنشکیم و  ار  نامنادنزرف  نوعرف ، لآ  نایم  رد  لیئارسا  ینب  موق  لثم  هک  یلاح  رد  میدروآ 

( يویند  ) فرش لام و  ام ، نانمـشد  هب  دنوشیم و  نیرفن  نعل و  ربانم  يالاب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  زا  دعب  رـشب  دارفا  نیرتهب  هک  یلاح 
حبص هب  ار  بش  !و  دنتسه یتخس  جنر و  رد  هشیمه  نانمؤم  هتبلا  و  دنیامنیم ؛ عیاض  ار  ناشقح  دننکیم و  ریقحت  ار  ام  ناتسود  هدیـشخب و 

زین و  تسا ، هدوب  برع  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  نیا  هچ  دنادیم  برع  قح  ار  تنطلـس ) تموکح و   ) مجع هک  یلاح  رد  مدناسر 
هتخانـشن و ار  ام  قح  سک  چیه  اما  دوب ، هدش  ثوعبم  هلیبق  نیا  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اریز  دـنلئاق ؛ شیرق  يارب  ار  یقح  مه  برع 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  اـهنآ  هک  تهج  نآ  زا  برع  ندوـب  اـب  برع ، ریغ  هک  یناـمز  رد  «. دـنادیمن تیب  لـها  اـم  قـح  ار  تفـالخ 
ربماـیپ هک  تهج  نآ  زا  شیرق  ندوـب  اـب  برع  زین  و  دـنتفرگیمن ، هحفـص 132 ] یـشیپ [  تقبـس و  تفالخ  تموکح و  يارب  دنرتکیدزن ،

لها ندوب  اـب  مه  شیرق  هک  دـنکیم  مکح  قطنم  نیا  متح ، روط  هب  سپ  دـنتفریمن ؛ تفـالخ  فرط  دوب ، هلیبـق  نآ  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
و دنتفریمن ! تفالخ  کیدزن  دندوب ، تفالخ  هب  اهنآ  نیرتقحتـسم  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  شیرق  دارفا  نیرتکیدزن  هک  تیب 

هظحالم هکنانچ  هدـیقع -  نیا  . تراهط تمـصع و  تیب  لها  يهرابرد  هعیـش  يهدـیقع  تسا  نیا  دـندرکیم . تعاـطاو  هدینـش  ار  ناـشرما 
لالدتـسا يارب  هک  تسا  یناسک  لیلد  يرهق  لولدم  زین  و  دنتـسه ! تیب  لها  قح  رکنم  هک  تسا  یناسک  قطنم  یعیبط  يهجیتن  دـینکیم - 

. دناهدرک فارتعا  هاگآدوخان  تیب  لها  يارب  قح  نیا  توبث  هب  اهراب  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دناهدز . هیکت  نآ  رب  دوخ 

هانگ زا  رتدب  رذع 

، درک تئارق  مالـسلاهیلع  یلع  يهرابرد  نآرق  زا  ياهیآ  سابعنبا  دنتفریم . يریـسم  رد  سابعنبا »  » و رمع » : » دـسیونیم یناهفـصا  بغار 
نیا هنوگچ  هفیلخ ! يا  : تفگ ساـبعنبا  دوب ! رتهتـسیاش  رکبوـبا  نم و  زا  تفـالخ  يارب  یلع  هتبلا ، بلطملادـبع ! نادـنزرف  يا  تفگ : رمع 

، دنگوس ادخ  هب  تفگ : رمع  دـیتفرگ !؟ تقبـس  ام  رب  هتـشادرب و  زیخ  تفالخ  يارب  رکبوبا )  ) تقیفر وت و  هک  یلاح  رد  ییوگیم  ار  نخس 
برع و هک  میتشاد  نآ  میب  و  میدـید !! کچوک  تفـالخ  رما  يارب  ار  وا  یلو  میدادـن ! ماـجنا  ینمـشد  توادـع و  يور  زا  اـم  ار  راـک  نیا 

بوصنم دوخ  ینیشناج  هب  ار  یلع  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : سابعنبا  دنرازگ ! اهنت  ار  يو  هدادن و  وا  تفالخ  هب  نت  شیرق 
ادخ هب  يراچان ! يور  زا  تفگ : رمع  سپ  دیدرمـش !؟ کچوک  هحفـص 133 ] ار [  وا  هنوگچ  تقیفر  وت و  درمـشن ، کچوک  ار  وا  درک و 
رما نیا  [ . 57 . ] میهدیمن ماجنا  وا  هزاجا  نودـب  ار  يراـک  چـیه  رین  و  میریگیمن ، میمـصت  یلع  نودـب  يرما  چـیه  رب  رفن  ود  اـم  دـنگوس ،

يربهر تفالخ و  هب  رکبوبا  نم و  زا  یلع  : » دنکیم حیرصت  هک  نآ  زا  سپ  وا  دیآرب ، هیجوت  یهاوخرذع و  ددصرد  رمع  هک  تسا  یعیبط 
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زور اـت  هک  دروآ  دوجو  هب  نیملـسم  مالـسا و  يارب  ار  ییاهتبیـصم  هچ  تفـالخ  نیا  یلو  دوـشیم . لـسوتم  هیجوـت  هب  تسا »! رتهتـسیاش 
، دوبن تفالخ  توهـش  هسوسو و  نیا  رگا  . دمآ دراو  تیب  لها  رب  هک  یتابیـصم  هچ  تفالخ  نیا  رطاخ  هب  اصوصخم  دراد ، همادا  مه  تمایق 
نامثع و ناتـساد  نینچمه  و  دندوبن ، ناینوعرف  نیب  رد  لیئارـسا  ینب  دننام  دوخ  موق  نیب  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها 

نادناخ رس  هب  هک  ییاهتبیصم  نیا  تسا  نکمم  یهاگ  . دمآیمن دوجو  هب  نآ  دننام  يرح و  يهعقاو  ناورهن و  نیفـص و  لمج و  يارجام 
مالـسلاهیلع یلع  دض  رب  هک  یماگنه  اهنآ  فده  دنیوگب  و  دـنرواین ، نیخیـش  باسح  هب  ار  دـش  ریزارـس  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

و تسا ، ود  نآ  تفالخ  یعیبط  يهجیتن  بیاصم ، همه  نیا  هکلب  تسا ، هدوبن  بیاصم  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  تموکح 
مه رمع  هچنانچ  دنداد ! ماجنا  یلع  تموکح  شریذپ  يارب  شیرق  برع و  مدرم  عامتجا  مدـع  بوشآ و  هنتف و  سرت  زا  ار  ریبدـت  نیا  اهنآ 

هحفص 134 ] تفگ [ . ینخس  نینچ 

تیالو میرح  عفادم  همطاف ،

درک و لطاب  یبنلا » دجـسم   » رد باحـصا ، لوا و  هفیلخ  روضح  رد  دوخ  روهـشم  يهبطخ  اب  ار  رادـنپ  نیا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اـما 
خزود انامه  دـیداد ، داب  رب  دـیتشک  هچنآ  دـیداتفا و  هنتف  رد  هک  دـینادب  اما  دزیرن ، ینوخ  دزیخنرب و  هنتف  دـیتساوخ  دوخ ، نامگ  هب  : » دومرف

اهنآ هک  دش  عورش  يزور  نآ  زا  ناملسم  تما  نیب  فاکش  هنتف و  هک  دنامهف  ناشیا  هب  نایب  نیا  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  «. تسا نارفاک  ياج 
تیلهاج نارود  هجوتم  ار  نانآ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هکنانچ  دـندش ! رادهدـهع  ار  يربهر  ناشدوخ  هدرک و  تشپ  یلع  تفـالخ  هب 

زا مالـسلاهیلع  یلع  شرـسمه  داهج  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شردپ  تیانع  لضف و  يهیاس  رد  هک  دش  روآدای  درک و  ناشدوخ 
هار مالسلاهیلع  یلع  :» دومرف تخادرپ و  نانآ  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  شرسمه  نیب  يهنزاوم  هسیاقم و  هب  سپس  دنتفای . تاجن  تیلهاج 

يارب هشیمه  دوب ، یهلا  يایلوا  دیـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نابرقم  زا  وا  درک ، ریگیپ  یـشالت  ادـخ ، نید  ماکحا  نایب  ادـخ و 
دیتـشاد راـظتنا  دـیدوب و  یبـلط  تحار  شوـن و  شیع و  مرگرـس  امـش  هک  یتروـص  رد  دوـب ، هتـسب  تمه  رمک  تـما ، داـشرا  تحیـصن و 

نآ دیدرکیم . رارف  دربن  ماگنه  و  دـیتفریذپیمن ، ار  نامهم  دوش ؛ راکـشآ  ام  طسوت  رابخا  و  دوش ، لصف  لح و  ام  يهلیـسو  هب  تالکـشم 
و دناوخ ، دوخ  يوس  هب  ار  امـش  ناطیـش  دیدرک ،... راکـشآ  ار  دوخ  يهناقفانم  ینمـشد  امـش  دیزگرب ، ار  شربمایپ  دـنوادخ  هک  زین  ینامز 

هیـضرم يارهز  ور ، نیا  زا  «. درک شزرایب  کبـس و  ار  امـش  وا  اـما  دـیدومن ، هظحـالم  ار  ناطیـش  تزع  امـش  دـیدرک . شتباـجا  مه  اـمش 
هک دوب  یـسک  نیلوا  و  درک ، يرازگ  هیاـپ  ار  نارگید  تیب و  لـها  نیب  هحفص 135 ] هسیاقم [  هنزاوم و  هک  دوب  یـسک  نیلوا  مالـسلااهیلع 
هک یناسک  ییورود  قافن و  هک  دوب  یسک  وا  نینچمه  دومن . توعد  تیب ، لها  زا  تعباتم  تعاطا و  بوجو  تیالو و  هب  ار  مدرم  اراکشآ 

ینب يهفیقـس  يارجام  زا  دعب  مالـسلااهیلع  همطاف  [ . 58 . ] دومن نالعا  اراکـشآ  دندرک  بصغ  ار  شردـپ  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  یلع  تفالخ 
هبطخ و  دندوب ؛ رضاح  زین  رمع  رکبوبا و  عمج  نآ  رد  هک  راصنا ، نیرجاهم و  روضح  رد  عماج ، دجسم  رد  یکی  دناوخ : هبطخ  ود  هدعاس ،

دندوب هدـش  عمج  تشگ ، مالـسلااهیلع  ارهز  گرم  هب  رجنم  هک  ییرامیب  رتسب  نیلاب و  رد  هنیدـم  ناـنز  هک  یماـگنه  شاهناـخ ، رد  ار  مود 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  یلع  قح  قاـقحا  يهیاـپ  رب  هبطخ  ود  ره  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  نانخـس  دومرف . داریا 
هک یناسک  نآ  اب  هدرک و  تنایخ  دوخ  قاثیم  دهع و  هب  دتفیب  ییادج  تفالخ  یلع و  نیب  دندش  ثعاب  هک  یناسک  هک ، نیا  و  دوب ، راوتـسا 

. دندرک داجیا  ییادج  تسا  هداد  ناشیا  لصو  هب  رما  دنوادخ 

قح قاقحا  يارب  يا  هلیسو  كدف ،

هنرگ و  دوب .) مالـسلاهیلع  یلع  تفالخ  تیالو و  تیوقت  تابثا و  نآ  و   ) فدـه نیا  هب  ندیـسر  يارب  دوب  ياهلیـسو  كدـف ، ندرک  هبلاطم 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  لآ  هحفص 136 ] رظن [  رد  تسوا  رد  هچنآ  ره  ایند و  اریز  تشادن ؛ يزاین  نآ  دننام  كدف و  هب  مالسلااهیلع  همطاف 
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، دسانـشیم الماک  ار  وا  تیـصخش  هفیلخ ، ندیـشک  همکاحم  هب  تمـصاخم و  زا  لبق  مالـسلااهیلع  همطاف  . تسا هدوب  شزرایب  زیچان و  هلا 
رد زین  مالسلااهیلع  ارهز  دوخ  و  دوب ! هداد  ربخ  شیپ  زا  دشیم  عقاو  شنادنزرف  شرهوش و  همطاف و  هب  دوخ ، زا  دعب  ار  هچنآ  شردپ  نوچ 

كرت منادیم  یبوخ  هب  هک  نیا  اـب  متفگ ، میوگب  دـیاب  ار  هچنآ  نم  : » تسا هدومرف  حیرـصت  یهاـگآ  ملع و  نیا  هب  شاهیکدـف  هبطخ  رخآ 
كدـف يارب  ار  كدـف  همطاـف ، سپ  «. تـسا هـتفرگارف  ار  امـش  لد  بـلق و  ینکـشدهع  هـتخیمآ و  امـش  تسوـپ  تشوـگ و  اـب  قـح  يراـی 

وا درکیم . هبلاطم  ینیـشناج  تفالخ و  اب  هطبار  رد  مالـسلاهیلع  یلع  قح  هیاپ  ندرک  مکحم  تیـالو و  يارب  ار  كدـف  هکلب  تساوخیمن ،
رد شرهوش  هک  دوبن  مهم  شیارب  یلیخ  هلأـسم  نیا  یلو  تسا ، مالـسا  ناـکرا  زا  ینکر  قح ، نیا  هک  دـنامهفب  مدرم  ماـمت  هب  تساوخیم 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  توبن  ادـخ و  هب  هک  سک  ره  هدـش و  هتخانـش  قح  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  هکلب  هن ، ای  دـسرب  تفالخ  هب  هدـنیآ 
نآ دوب ، راصنا  رجاهم و  نانز  روضح  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  مود  يهبطخ  «. دـشاب هتـشاد  نامیا  دـیاب  زین  یلع  قح  تیـالو و  هب  دراد  ناـمیا 

دب و هچ  مرازیب ، امـش  نادرم  زا  مرادن و  تسود  ار  امـش  يایند  هک  یلاح  رد  مدناسر  حبـص  هب  ار  بش  دنگوس ، ادخب  : » دندومرف ترـضح 
راتفرگ یگـشیمه  باذـع  هب  دنداتـسرف و  شیپ  شیوخ  يارب  تفـالخ  بصغ  رطاـخ  هب  ناـنآ  هک  دـنوادخ ، طخـس  باذـع و  تسا  تشز 
ریشمش يزیت  غیت و  شزوس  نوچ  دندیدنسپن ، ار  یلع  ادخ  هب  ناراکمتـس . نیا  ادخ  تمحر  زا  دنـشاب  رود  ناراکم و  نیا  رب  نیرفن  دندش .

. دزاسیمن ادخ  نانمشد  اب  هک  دندرک  هدهاشم  و  دندید ، ار  وا  يرادیاپ  رتسب و  رد  گرم  هب  وا  ییانتعایب  هحفص 137 ] و [  دندیشچ ، ار  وا 
ار وا  یلع  دـشیم ، فرحنم  تـسار  هار  زا  هـک  سک  ره  دـندوب ، هدرپـس  یلع  تیاـفک  اـب  تـسد  هـب  ار  تفـالخ  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هـب  و 

«. دومنیم شتیاده  هدنادرگرب و 

هفوک رد  بنیز  هبطخ 

تیب لها  هک  دوب  یماگنه  لوا ، درک : ینارنخس  اج  هس  رد  البرک  يارجام  زا  دعب  زین  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  مالـسلااهیلع  همطاف  رتخد 
ياهبطخ همدقم  نودب  هاگان  دندرک ؛ لابقتـسا  ناشیا  زا  نویـش  هیرگ و  اب  یتدم ) زا  دـعب   ) یفوک نادرم  نانز و  و  دـندش ، هفوک  رهـش  دراو 

مدرم يا  «. داب شاهدیزگرب  كاپ و  نادناخ  رب  دمحم و  مردـپ  رب  دورد  و  تسادـخ ، صاخ  شیاتـس  ساپـس و  : » دومرف نینچ  دـناوخ و  ارغ 
! دریذـپن نایاپ  ناـتیاههلان  و  دوشن ، کـشخ  ناتکـشا  دـییرگیم ؟ اـیآ  رگهلیح ! تیمحیب و  راـکبیرف و  هشیپ و  لـغد  ناـمدرم  يا  هفوک !

امش دومنیم ، زاب  درکیم و ) هبنپ   ) دوب هتفاب  مکحم  هک  نیا  زا  سپ  ار  دوخ  يهتـشر  هک  تسا  ینز  نآ  تیاکح  امـش  تیاکح  هک  یتسارب 
سولپاچ نازینک  نوچمه  و  غورد ! ینمشد و  نداد و  بیرف  ندز و  فال  زج  دیراد  هچ  امـش  دیاهداد ! رارق  داسف  زیواتـسد  ار  ناتاهدنگوس 

دنشاب هدرک  دودنا  نادب  ار  ربق  يور  هک  ياهرقن  نوچمه  ای  و  دیور ، نیگرس  زارف  رب  هک  یهایگ  هزبس و  دننامه  ای  نیچ ! نخـس  نانمـشد  و 
رد تسا و  امـش  رب  ادخ  مشخ  هک  دیداتـسرف  شیپ  دوخ  يارب  ياهتـشوت  دب  هک  یتسارب  هدیدنگ !) وبدب و  ینطاب  هدـنبیرف و  ابیز و  يرهاظ  )

ندرک هـیرگ  هـب  هـک  دـنگوس  ادـخ  هـب  دـینکیم !؟ يراز  هـیرگ و  اهتبیـصم  رب  اـیآ  مدرم ! يا  ! دـیتسه نادـیواج  هحفـص 138 ] باذـع [ 
یندش كاپ  هاگچیه  هک  دیدرک  هدولآ  بیجع  یگنن  هب  ار  دوخ  نماد  امـش  هک  اریز  دـیدنخب ؛ كدـنا  دـینک و  هیرگ  ناوارف  دـیرتراوازس ،

یلاح رد  دوش  وشتـسش  كاپ و  هنوگچ  و  دوشیمن ، وشتـسش  یبآ  چیه  هب  هتـشادن و  یجالع  هراچ و  هک  دیدش  بکترم  ار  یبیع  و  تسین ،
هاگهانپ امـش ، تیادـه  هار  غارچ  لیلد و  هک  دـیتشک  ار  یـسک  امـش  دـیتشک . ار  وا  ریزع  يهوابون  ناربمغیپ و  متاخ  ناج  يهشیر  امـش  هک 

یلابو رزو و  هچ  دـیدش و  بکترم  ار  یگرزب  هانگ  هچ  هک  دـینادب  مدرم ! يا  دوب ، تشهب  ناناوج  دیـس  ناتیاهمخز و  مهرم  ناتناراکوکین ،
مورحم سویأم و  دیـشاب و  رود  ادخ  تمحر  زا  دیوش و  ور  ریز و  دیدرگ و  نوگنرـس  امـش ، لاح  هب  ادـب  سپ  . تسا هدـش  ناتریگ  نابیرگ 

يراوخ و هب  و  دیدرگ ، راتفرگ  شلوسر  ادخ و  بضغ  هب  و  دیوش ، راکنایز  دوخ  ياهدمآ  شیپ  رد  و  دوش ، عطق  امش  ياهتسد  و  دیدرگ ،
هچ و  دیدیـشارخ ؟ ربـمغیپ  زا  یلد  هچ  دـینادیم  اـیآ  امـش ، رب  ياو  هفوک ! مدرم  يا  . دـیوش راـچد  یگنت  تسد  یگراـچیب و  یگدـنامرد و 

نانچ دـیدش ، بکترم  یبیجع  رایـسب  راـک  تقیقح  رد  دـیدرب ؟ وا  زا  یتمرح  هچ  دـیتخیر و  وا  زا  ینوخ  هچ  و  دیتفاکـش ؟ وا  زا  ار  يرگج 
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! دنشاپب مه  زا  اههوک  و  ددرگ ، هراپ  هراپ  مه  زا  نیمز  هحفص 139 ] و [  دفاکشب ، مه  زا  نآ  يهطساو  هب  اهنامـسآ  دوب  کیدزن  هک  يراک 
. تسا نیمز  نامسآ و  يرپ  هب  تمظع  رد  و  هتـسب ، نآ  رد  هراچ  هار  هک  موش  هدیچیپ و  جک و  دب و  گرزب و  راوشد و  سب  یتبیـصم  [ . 59]
تلهم و نیا  و  دش . دیهاوخن  يرای  دوب و  دهاوخ  رتهدننک  راوخ  ترخآ  باذع  هک  یتسارب  و  درابب ! نوخ  نامسآ  رگا  دینکیم  بجعت  ایآ 

نوخ ماقتنا  نتفر  تسد  زا  توف و  زا  یـسرت  دـنکیمن و  هلجع  ماقتنا  رد  لج  زع و  يادـخ  هک  دـنکن ، هریخ  ار  امـش  یهلا  رفیک  رد  ریخأـت 
دوشیم هجوتم  ادتبا  نامه  رد  دنک ، تقد  لمأت و  رتخد  ردام و  هبطخ  ود  رد  یسک  رگا  !«. تسا امش  هاگنیمک  رد  راگدرورپ  امتح  و  درادن !

فده کی  يوس  هب  زین  و  دناهدش ، رداص  دحاو  يهنیجنگ  ندـعم و  کی  زا  هبطخ  ود  ره  دراد ؛ دوجو  یهباشت  هجو  هبطخ  ود  نیا  نیب  هک 
نیا و  دشابیم ؛ ناشیا  نانمـشد  نیگنن  ياهراک  بیاعم و  نتفگ  و  اهنآ ، نساحم  لیاضف و  رـشن  تیب و  لها  هب  توعد  نآ  و  دـنتکرح ، رد 
کی هکلب  دـشابیمن ، نآ  دـننام  هزور و  زاـمن و  لـیبق  زا  تاـبجاو  نداد  ماـجنا  تداهـش و  نتفگ  طـقف  تقیقح ، رد  مالـسا  دـننامهفب  هک 
هلمج زا  و  دیامن ؛ قیدـصت  تسا  هدروآ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  ار  هچنآ  ره  دـیاب  يزیچ  ره  زا  لبق  لوا و  ناملـسم 

نآرق و هحفـص 140 ] نیلقث [ »  » فیرـش ثیدـح  ربانب  تسا  يرورـض  نآ  هب  نامیا  قیدـصت و  تسا و  هدومن  بجاو  ترـضح  هک  يروما 
ءزج رد  رفظم  اضر  دـمحم  خیـش  همالع  . دـندومن عیاض  ار  شترتع  هدرک و  اهر  ار  نآرق  ناشربمایپ  زا  دـعب  نیملـسم  رثکا  اما  تسا . ترتع 
نامز رد  ایآ  دـندرک ؟ کسمت  شترتع  هب  یک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تما  هک  منادیمن  نم  :» دـسیونیم قدـصلا » لئالد   » باتک موس 

هنیک ضغب و  ینمـشد و  نامدرمان )، نآ  ( ؟ مالـسلاهیلع رهطم  كاپ و  ناماما  ریاس  نامز  رد  ای  دـندرک ؟ کـسمت  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
گنج اهنآ  اـب  هفوک  ماـش و  هرـصب و  رد  و  دـندرک ، مهتم  ینیدیب  هکلب  اوراـن  ياهتبـسن  هب  ار  نید  ناـیعاد  نآ  هتفرگ و  لد  هب  ار  ترتع 

هچ دینادیم  ایآ  : » دومرف نایفوک  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هک  تسادیپ  هتفگان  «. دنداد مانـشد  ار  ناشنانز  دندرک و 
، دندومن يرای  ار  اهنآ  دنتشاد و  تیاضر  ملاظ  ملظ و  هب  و  دندرک ، ملظ  تیب  لها  هب  هک  یناسک  تیعقوم  دیتفاکـش » ادخ  لوسر  زا  يرگج 

نآ زا  دوب  تقیقح  خرـس  يهرهچدوبن  بنیز  رگا  دـنامیم ، البرک  رد  البرک  دوبن  بنیز  رگا  دـنامیم ، البرک  رد  ین  رـس  . درک صخـشم  ار 
دوبن بنیز  رگا  دنامیم ، ایر  زا  يربا  تشپ  گنر  نافوط 

دایز نبا  سلجم  رد  بنیز  هبطخ 

: تفگ ترضح  هب  نوعلم  نآ  و  دش ، لخاد  دایزنبا  سلجم  هب  هک  دوب  ینامز  دناوخ ، هبطخ  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک  ییاج  نیمود 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يهطـساو  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  دـمح  : » دومرف ترـضح  درک ! اوسر  ار  امـش  هک  هحفص 141 ] رکـش [  ار  ادخ 

ام زا  ریغ  اهنآ  و  دـیوگیم ، غورد  رجاف  و  دوشیم ، اوسر  قساف  هک  تسین  نیا  زج  تخاس ، رهطم  كاپ و  ار  ام  و  تشاد ، گرزب  یمارگ و 
یهلا تناما  رارسا و  يرادهگن  لحم  امش  و  تسا ، هدش  یلجتم  یهلا  تاذ  زا  هک  دیتسه  يرون  امـش  نینمؤملاریما ، رتخد  يا  ، يرآ «. دنـشاب

تمکح و فرـش و  دـجم و  قالخا و  ملع و  ناثراو  و  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  ثعبنم و  ادـخ  لوسر  زا  امـش  یکاپ  تراـهط و  و  دـیتسه ،
؛ الیمج الا  تیأر  ام  : » دومرف ترضح  ؟ يدید هنوگچ  داد  ماجنا  تتیب  لها  اب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  تفگ : دایزنبا  سپس  . دیتسه وا  تنطلس 

اهنآ تسا و  هدومرف  ررقم  ار  تداهش  ناشیا  رب  دنوادخ  هک  دنتـسه  یموق  ربمغیپ ) لآ   ) نانیا : » دومرف همادا  رد  و  مدیدن .» ییابیز  زا  ریغ  هب 
نآ رد  دـنکیم ، عمج  باسح  يارب  مه  هب  ار  ناشیا  وت و  دـنوادخ  يدوز  نیمه  هب  یلو  دنتفاتـش . دوخ  يدـبا  هاگباوخ  هاگیاج و  يوس  هب 

مکاح هک  يریـسا  نز  تسا ، یلع  رتخد  وا  يرآ ، «. دنیـشنب تیازع  هب  تردام  هناجرم ، رـسپ  يا  تسیک ؟ نآ  زا  يراگتـسر  هک  رگنب  ماگنه 
عضاخ و يدحا  شیپ  دسرتن  گرم  زا  هک  یـسک  و  دسارهیمن ، گرم  زا  و  درادن ، وا  زا  یـسرت  چیه  دنکیم و  ریقحت  ار  رگمتـس  بلاغ و 

هحفص 142 ] دسارهیمن [ . ادخ  زج  سک  چیه  زا  هدشن و  میلست 

دیزی سلجم  ماش و  رد  بنیز  هبطخ 
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تیل : دناوخیم ار  تایبا  نیا  وا  هک  دینـش  و  دـش ، دراو  دـیزی  سلجم  هب  هک  دوب  ینامز  دـناوخ  هبطخ  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  ییاج  نیموس 
هک نم  دادجا  ناردپ و  شاک  يا  : ینعیلشت ال  دیزی ! ای  اولاق : مث  احرف  اولهتسا  اولهأللسالا و  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهـش  ردبب  یخایـشا 
نآ ؟ دندمآ دایرف  هلان و  هب  ام  ياههزین  اهریـشمش و  زا  هنوگچ  جرزخ » يهلیبق   » هک دندیدیم  دندوبیم و  دنتـشاد ، تکرـش  ردب  گنج  رد 
رد مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  ! دنکن درد  تتـسد  دیزی ، يا  : دنتفگیم دندیـشخردیم و  دندرکیم و  هلهله  رورـس ، یلاحـشوخ و  زا  تقو 
لآ وا و  لوسر  رب  تاولـص  مالـس و  و  تسا ، نایملاع  راگدـیرفآ  راگدرورپ و  هک  تسازـس  ار  ییادـخ  ساپـس  دـمح و  :» دومرف ماگنه  نآ 
روط نامه  تسا ، باذع  خزود و  هک  تسا  يرتدب  يهجیتن  دندرک  يدب  هک  نانآ  تبقاع  ماجنارـس و  : » دومرف تسار  لاعتم  يادخ  . شکاپ

رب ار  نامـسآ  فارطا  نیمز و  راطقا  هک  ینکیم  نامگ  وت  دیزی ! يا  [ . 60 «. ] دندومنیم ازهتـسا  نآ  هب  ار و  ادخ  تایآ  دندرک  بیذکت  هک 
دزن ام  يراوخ  زا  ینکیم و  روصت  ار  ام  تلذ  تلاح ، نیا  هب  یناشکیم و  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  ناریـسا  دننام  ار  ام  ياهتفرگ و  گنت  ام 

دهاوخ یتمارک  لمع  نیا  رطاخ  هب  لاعتم  هحفص 143 ] يادخ [  زا  وت  هب  يرادنپیم  و  درک ، یهاوخ  مهارف  یتلزنم  برق و  دوخ  يارب  ادخ 
و ییازفایم ، دوخ  ربکت  رب  هتخادنا و  غامد  هب  داب  موش  رادرک  نیا  زا  هک  دش  دهاوخ  ادخ  دزن  تماقم  یگرزب  ثعاب  وت  راتفر  نیا  و  دیسر ،
، يرادیم رورسم  نامداش و  ار  دوخ  نونکا  يدیسر و  ماقم  نیا  هب  نآ  زا  هک  ینکیم  هاگن  دوخ  رس  تشپ  هب  و  یلابیم ، دوخ  ینیبدوخ  رب 
ار ام  تنطلس  کلم و  هک  یتروص  رد  يراگنایم ؛ مظنم  مه و  رس  تشپ  تدوخ  تهج  ار  روما  ینیبیم و  راوتـسا  تدوخ  يارب  ار  ایند  هک 
هلا هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هـب  هـک  ار  يادـخ  يدرک  شوـمارف  رگم  ورب ، هتـسهآ  شاـب و  مارآ  دـیزی ، يا  ! يرامـشیم افـصم  دوـخ  يارب 

هکلب تساهنآ ، عفن  هب  میـسریمن ، ناشباسح  هب  دوز  میهدیم و  تلهم  اهنآ  هب  ام  و  دندش ، رفاک  هک  یناسک  دننکن  نامگ  دیاب  : » دیامرفیم
!. دش دنهاوخ  راتفرگ  تسا و  شیپ  رد  هدنزوس  هدننک و  لیلذ  باذع  اهنآ  يارب  دنیازفیب و  دوخ  ناهانگ  رب  نانآ  هک  تسا  نآ  يارب  تلهم 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  نارتخد  يزاس و  نیـشنهدرپ  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  تلادع  نیا  ایآ  لتق ، زا  هدـش  هدازآ  رـسپ  يا  [ . 61]

هب ینیمزرس  زا  هتشاذگ  نانمشد  گنچ  رد  ار  اهنآ  و  یناردب ، ار  اهنآ  تمرح  يهدرپ  ینادرگب و  رهـش  هب  رهـش  هدومن و  ریـسا  ار  هلا  هیلع و 
روای و رای و  اهنآ  نادرم  زا  ناـشیا  يارب  هک  یتروص  رد  یناـیامنب ، هناـگیب  انـشآ و  کـیدزن ، رود و  هب  ار  اـهنآ  ياـهرهچ  رگید ، نیمزرس 
هحفـص 144] ادهـش [  نوخ  زا  وا  تشوگ  هدروخ و  ار  ناکین  رگج  هک  یـسک  زا  تشاد  دیما  مشچ  ناوتیم  هنوگچ  و  دشابن !؟ يراکددم 

يرادوخ تیب ، لها  ام  ینمـشد  رد  هدرک  هاگن  ام  هب  يزرو  هنیک  ینمـشد و  توادع و  يور  زا  هشیمه  هک  یـسک  هنوگچ  و  تسا ، هدـییور 
دندرکیم و هلهله  یلاحشوخ  زا  تقو  نآ  : » ییوگیم يراگنا ، گرزب  ار  مرج  نیا  يرامـشب و  راکهانگ  ار  دوخ  هک  نآ  یب  سپـس  ؟ دنک

تـشهب لها  ناناوج  دیـس  هللادبعیبا  ياهنادند  رب  نارزیخ  بوچ  اب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  .»؟ دنکن درد  تتـسد  دیزی  يا  هک  دـنتفگیم 
ناگراتـس و  يدز ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يهیرذ  نوخ  نتخیر  هطـساو  هب  ار  ام  يهشیر  هک  ییوگن  ار  نخـس  نیا  هنوگچ  و  ینزیم .

دوخ شابداش  هب  ار  اهنآ  ینزیم و  ادن  ار  دوخ  نارـس  خویـش و  نونکا  و  يدـیناشن ، هریت  كاخ  هب  دـندوب  بلطملادـبع  لآ  زا  هک  ار  نیمز 
لـش شاک  هک  يراد  تسود  يدوش و  دراو  ناشیا  رب  وت  يدوز  هب  هک  نادب  دنونـشیم ؛ ار  وت  يادن  نانآ  هک  ینکیم  نامگ  و  یناوخیم ،

ار ام  داد  ایادـخ ، راـب  . دـهدن يدوس  ار  وت  هک  یتروص  رد  يدرک ، ار  هچنآ  يدرکیمن  یتفگ و  هک  ار  هچنآ  یتفگیمن  يدوب و  گـنگ  و 
هک نادرگ  یناـسک  لـماش  ار  تدوخ  بضغ  مشخ و  شکب و  ماـقتنا  دـندرک  متـس  اـم  قح  رد  هک  یناـسک  زا  و  ناتـسب ، ار  اـم  قح  ریگب و 

رگم يدیربن  و  ار ، تدوخ  نت  تسوپ  رگم  يدـیردن  مسق  ادـخ  هب  دـیزی ! يا  . دنتـشک ار  ام  نارای  نارادـهاگن و  و  دـنتخیر ، ار  ام  ياهنوخ 
کته و  ياهتفرگ ، ندرگ  هب  ار  وا  يهیرذ  نوـخ  نتخیر  هک  یلاـح  رد  دـش  یهاوـخ  دراو  ادـخ  لوـسر  رب  يدوز  هب  و  ار ، تندـب  تشوـگ 

ار اهنآ  يهقرفت  هدروآدرگ و  ار  ناشیا  یگدـنکارپ  لاعتم  يادـخ  هک  اج  نآ  رد  ياهدومن  وا  نت  ياههراپ  ترتع و  يهراـبرد  ار  وا  تمرح 
دنناگدنز و اهنآ  هلکب  دناهدرم ، دناهدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  دینکن  نامگ  و  ، » دناتـسب هحفص 145 ] ار [  ناشیا  قح  دنک و  عمج 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  و  دنک ، يرواد  ار  وت  رگداد  يادخ  هک  تسا  سب  ار  وت  دیزی ! يا  [ . 62 «. ] دنوشیم هداد  يزور  ناشراگردورپ  دزن 
ار وت  دندرب و  راک  هب  هلیح  وت  يارب  باب  نیا  رد  دندش و  رایتسد  وت  اب  هک  نانآ  دشاب  دوز  و  تسوا . نابیتشپ  لیئربج  دشاب و  وت  نمـشد  هلا 
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تـشونرس هچ  هک  دینادب  اهنآ  وت و  ریخاتـسر ، زور  و  دندرک ، رایتخا  ار  یلدب  دب  ناملاظ  نایم  زا  دننادب  دندرک ، راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب 
اهتبیـصم نیا  اب  نم  هچ  رگا  !و  دوب دیهاوخ  رتهدروخ  تسکـش  ناوتان و  رتهراچیب و  تخبدـب و  يرگید  زا  سپ  یکی  هتـشاد و  یکاندرد 

ار وت  تمـالم  شنزرـس و  و  میوگب ، ینخـس  هک  منادیم  نآ  زا  رتـکچوک  ار  وت  مرامـشیم و  نارگ  ار  وت  اـب  يوگ  تفگ و  هدـش  عقاو  هک 
مه تسا . راسگمغ  نازوس و  ام  ياههنیـس  رابکـشا و  نایرگ و  ام  ياهمـشچ  نکیل  و  مرامـشیم ؛ رتگرزب  ار  وت  خـیبوت  و  مرادیم ، گرزب 

تفـص ناطیـش  یهورگ  تسد  هب  ادـخ  نادرم  هک  تسا ! بیجع  زیگناتفگـش و  ردـقچ  اهتشذگرـس  نیا  هک  شاب  هاگآ  نادـب و  کنیا 
و دنشونب . دنـشودب و  ام  ياهتشوگ  يهریـش  زا  ناشیا  دیلپ  ياهناهد  و  دوش ، هدولآ  ام  كاپ  نوخ  هب  نانآ  سحن  تسد  و  دنوش ، هتـشک 

كاخ هب  ناگدنرد  نیا  ياههچب  راتفک و  ياههلوت  ار  فیطل  ياهنت  نآ  دننزب و  نادند  نابایب  ناگرگ  ار  رهطم  داسجا  كاپ و  ياهندـب  نآ 
ناـیز و هک  دـید  یهاوخ  يدوزب  یتـفرگ ، تمینغ  دوـخ  يارب  رهق  هبلغ و  يور  زا  ار  اـم  زورما  وـت  رگا  دـیزی ! يا  هحفـص 146 ] دنیالایب [ .
و دنکیمن ؛ ملظ  ناگدنب  هب  دـنوادخ  و  ياهداد ، ماجنا  هچنآ  رگم  یباییمن  ياهریخذ  چـیه  هک  یلاح  رد  يزادرپب ، ار  نآ  نیگنـس  تمارغ 
هب يراد  هک  يرکم  هلیح و  ره  وت  سپ  . مینکیم دامتعا  وا  هب  طقف  میربیم و  تیاکـش  وا  هب  ام  سپ  دریگیم . نارگمتـس  زا  ار  ار  اـهنآ  قح 
زا ام  یحو  درک ، یهاوخن  وحم  ار  ام  مان  وت  هک  دنگوس  لاعتم  يادخ  هب  نادب  یلو  هد ؛ جرخ  هب  يارد  هک  یـششوک  یعـس و  ره  و  رب ، راک 

. تسا دـساف  وت  يأر  فیعـض و  رایـسب  وت  لـقع  هک  اریز  داد ؛ وـش  تسـش و  ناوـتن  دوـخ  زا  ار  راـع  گـنن و  هکل  نیا  و  تسین ، ینتفر  نیب 
: دـنکیم ادـن  قح  يدانم  هک  يزور  نامه  رد  دـش ، دـهاوخ  هدـنکارپ  وت  عمج  نیا  يدوز  هب  و  دوب ، دـهاوخن  يزور  دـنچ  زج  وت  راگزور 

نآ تسا . نایملاع  راگدرورپ  هک  تسازـس  ار  ییادخ  شیاتـس  ساپـس و  يرآ ، . تسا نارگمتـس  ناملاظ و  رب  ادـخ  تنعل  هک  دیـشاب  هاگآ 
ادـخ زا  دـیناسر . ناـیاپ  هب  تـمحر  تداهـش و  هـب  ار  اـم  رخآ  داد و  همتاـخ  شزرمآ  تداعـس و  یتخبـشوخ و  هـب  ار  اـم  لوا  هـک  ییادـخ 

؛ دنادرگ وکین  بوخ و  ام  يارب  ار  تفالخ  و  دیازفیب ، اهنآ  تاجرد  رب  دناسر و  لامک  دح  هب  ار  ام  يادهـش  شاداپ  دزم و  هک  میراتـساوخ 
«. تسا ام  راک  رادهدهع  لیکو و  بوخ  و  تسا ، یفاک  ار  ام  ادخ  و  تسا . ناگدنب  رادتسود  هدنزرمآ و  دنوادخ  وا  اریز 

هبطخ یسررب 

اهنآ رد  هک  يرارـسا  نایب  هب  هدرک و  لیلحت  هحفص 147 ] ار [  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  زغم  رپ  تاملک  نیا  زا  یـضعب  هک  تسا  بوخ 
هچنآ ات  مدرک  يرایسب  تقد  نم  ددرگن . مولعم  هبطخ  نیا  حیحص  يانعم  یقیقح و  شزرا  هک  مراد  نآ  فوخ  اریز  میزادرپب ؛ دراد ، دوجو 

هک عطاق  حیـصف و  نانخـس  نیا  موهفم  ینعم و  رد  زین  و  میامن ، میـسرت  ار  دادیم  رارق  دوخ  راعـش  هدرک و  ناـیب  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  ار 
تداهـش و كانـسرت  هنحـص  یهاـگ  هک  مروخیم  دـنگوس  مدرک . ماـمت  رکفت  لـمأت و  تساـههزین ، كون  زا  رتزیت  ریـشمش و  زا  رتهدـنرب 

يادص طقف  و  ماهدرک . شومارف  ار  اهتنحم  اهدرد و  نیا  یمامت  زین  و  نوعلم ، دیزی  لباقم  رد  ریـسا  لافطا  نانز و  نتفرگ  رارق  و  تراسا ،
اب دزاسیم و  لیلذ  راوخ و  و  نیرفن ، نعل و  ار  رگنایغط  دیزی  تعاجـش ، لامک  اب  هک  مونـشیم  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  يهدـنبوک  نیـشتآ و 

هدرک و شومارف  ار  اهنیا  يهمه  هدـش  یهاـگ  يرآ ، دـشخبیم ؛ يداـش  افـش و  ار  نینمؤم  يهدـیتفت  نازوس و  ياههنیـس  شیوخ  راـک  نیا 
رــسپ يا  :» دوـمرف هـک  مـنکیمن  شوـمارف  هاـگ  چـیه  تـسه و  مرظن  رد  هـشیمه  مالــسلااهیلع  بـنیز  تـالمج  نـیا  اـما  ماهدوـبن . هجوـتم 

يا :» دومرف زین  و  دییور »... نادیهش  نوخ  زا  شتـسوپ  تشوگ و  دیعلب و  ار  كاپ  هدیزگرب و  نادرم  رگج  هک  ینز  رـسپ  ياو  ناگدشدازآ ،
هک منادیم  نآ  زا  رتکچوک  ار  وت  نم  : » دومرف هک  اج  نآ  و  «. ار تندب  تشوگ  رگم  يدیربن  و  ار ، تدوخ  نت  تسوپ  رگم  يدیردن  دـیزی !
وت لـقع  يأر و  : » دومرف زین  و  هحفـص 148 ] منادیم [ .» دوخ  هفیظو  ار  وت  ندرک  اوسر  تمـالم و  هک  منک  هچ  اـما  موش ، نخـس  مه  وت  اـب 
رب ادـخ  تنعل  هک  دیـشاب  هاگآ  دـش ... دـهاوخ  هدـنکارپ  وت  عمج  نیا  يدوزب  و  دوب ، دـهاوخن  شیب  يزور  دـنچ  وت  راـگزور  تسا ، دـساف 

مدرم رب  طلست  تموکح و  يهلیسو  شدادجا  وا و  يارب  هک  یسک  هب  و  وا ، ناردپ  دیزی و  رب  ادخ ، تنعل  ینعی  تسا .» نارگمتـس  ناملاظ و 
هدوبن حورجم  يهنیس  نزح  درد و  زا  هتساخرب  نانخس  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ياههبطخ  نانخـس و  نیا  هک  نک  هجوت  ! درک مهارف  ار 
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، میتسه نیمز  نانکاس  نادنزرف و  هک  اهناسنا  ام  حاورا  هب  دـناوخیم  هبطخ  دـیزی ، ربارب  رد  يدـساف  وج  نانچ  رد  هک  یحور  نیا  و  تسا ،
دننام مالـسلااهیلع  بنیز  رگا  . دـنیبیمن ار  نامـسآ  نیمز و  دـنوادخ  زا  ریغ  هک  تسا  یهلا  حور  مالـسلااهیلع  بنیز  حور  درادـن ! یتهابش 

رد مالـسلااهیلع  بنیز  یلو  تشادـن ؛ يرگید  ناوت  يراز  هیرگ و  زج  زگره  دوبن ، یهلا  دـنلب و  حور  ياراد  و  دوب ، نیمز  لها  ناـنز  ریاـس 
مالـسلامهیلع نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  ار  شیاـنب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ار  شـساسا  هشیر و  هک  درک  وـمن  دـشر و  ياهناـخ 

، ناشیا تاملک  زا  هملک  ره  تیب و  لها  لامعا  زا  لمع  ره  يرآ ، . تسا دحا  دـحاو و  دـنوادخ  سدـقم ، يانب  نیا  یناب  دـناهداد و  لیکـشت 
وا تایانع  اب  دنوادخ و  يارب  دنهد  ماجنا  يراک  نوچ  دـنیوگ و  یحو  نابز  هب  دـنیوگب  ینخـس  نوچ  اهنآ  هک  نیا  رب  تسا  دـهاش  نیرتهب 

. دنهدیم ماجنا 

؟ درک توکس  بنیز  هبطخ  لباقم  رد  دیزی  ارچ 

يزیچ درک و  رایتخا  توکـس  شناردپ  دوخ و  رب  نعل  باذع و  يهدعو  دـیدهت و  خـیبوت و  تمذـم و  رب  دـیزی  ارچ  دوشیم : لاؤس  یهاگ 
جراخ ای  لتق و  هب  روتسد  درکن و  تکاس  ار  ترضح  تشاد  هرطیس  شتموکح  دوب و  مکاح  هک  يدوجو  اب  ارچ  هحفص 149 ] و [  تفگن ؟

اب دیاب  نز  هب  تبسن  تسا و  نز  کی  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  تباب  نیا  زا  دیزی  مییوگیم : باوج  رد  ؟ درکن رداص  ار  سلجم  زا  وا  ندومن 
زاب هنوگچ  تشادیمن . زاب  شدـیلپ  موش و  تاین  ماجنا  زا  ار  دـیزی  يزیچ  زگره  زگره ؛ درکن ، توکـس  دومن ، لمع  فطل  ارادـم و  قفر و 

شنادناخ نانز  حبذ و  ار  شلافطا  تشک و  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يهناحیر  یخاتـسگ ، تراسج و  اب  هک  یلاح  رد  تشادیم 
و دوب ، هدـنام  هدز  تشحو  توـهبم و  مالـسلااهیلع  بنیز  نانخـس  یلیـس  لوـه  برـض و  زا  دـیزی  هک  تسین  نیا  زج  . تفرگ تراـسا  هب  ار 

نایم زا  یتح  رانک ، هشوگ و  زا  هنوگچ  هک  دینـشیم  و  تسا ، هداتفا  بارطـضا  هب  سلجم  یمامت  وناـب ، نآ  نانخـس  اـب  هنوگچ  هک  دـیدیم 
رد ار  نوعلم  نآ  دوخ ، نیـشتآ  يهبطخ  اب  نانچ  عاجـش ، يوناب  نآ  سپ  دـناهدرک ! دـنلب  ادـص  وا  نیرفن  نعل و  هب  شیوخ  مرح  لها  ناـنز 

و دیامن ، فارتعا  هانگ  یگرزب  هب  هدرک و  تءارب  يربخیب و  راهظا  هک  نیا  زج  دیدن  ياهراچ  رگید  هک  داد  رارق  هنگنم  رد  رطخ و  ضرعم 
! دزادنا دایزنبا  ندرگ  هب  ار  تیانج  نیا  قوط 

تیب لها  بنیز و  هبطخ  زا  فده 

ماما تاملک  و  نآ ، زا  دعب  البرک و  رد  مالسلااهیلع  بنیز  شرتخد  نانخس  و  هفیقـس ، يارجام  زا  دعب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يهبطخ 
لابند ار  هحفـص 150 ] دحاو [  نیعم و  فده  کی  یگلمج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  موثلکما و  مالـسلاهیلع و  نیدـباعلانیز 

تفالخ رما  رد  ادخ  لوسر  قح  هب  یقیقح و  نیشناج  مالسلامهیلع ، تیب  لها  هک  نیا  رب  تسا  ناهرب  تجح و  ندرک  هماقا  نآ  و  درکیم ،
دـنوادخ و اب  تقیقح  رد  دزیخرب  ینمـشد  هضراعم و  هب  ناـشیا  اـب  سک  ره  و  تسا ، بجاو  ناـشیا  زا  يرادربناـمرف  تعاـطا و  و  دنتـسه ،
ار جاجتحا  ساسا  دوخ ، تیناقح  يارب  هک  دنتسه  یناسک  نیلوا  مالسلامهیلع  تیب  لها  نیاربانب ، . تسا هدومن  توادع  ینمـشد و  شلوسر 

نخـس دوخ  نانمـشد  ياهیتشز  بیاعم و  دوخ و  نساحم  لیاضف و  رد  هک  دنـشابیم  یناسک  لوا  و  دندرک ، يرازگ  هیاپ  قطنم  لیلد و  اب 
لها تیالو  تبحم و  انامه  هک  یهلا -  نامـسیر  هب  کسمت  بوجو  رب  ینبم  عطاق  تیمها  رب  هک  دنتـسه  یناسک  نیلوا  ناشیا  زین  و  دنتفگ .

هب دوب  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  بحم  رادتسود و  هک  یسک  ره  سپس  و  دندومن ، هماقا  ار  ناشنانمـشد  زا  يرازیب  تءارب و  و  تسا -  تیب 
هحفص 151 ] تسا [ . هتساخرب  عافد  هب  اهنآ  ملسم  قوقح  زا  هتفر و  شیپ  شور  نیمه 

بنیز جورع 

بنیز تافو 
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راهچ مالسلاهیلع  نیـسح  شردارب  زا  دعب  يو  تفاتـش . قح  راوج  هب  يرمق  يرجه  لاس 65  بجر  يهمین  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
وا هب  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  زا  سک  لوا  ترـضح  نآ  هک  هدـش  هتفگ  درک و  یگدـنز  زور  جـنپ  هاـم و  شـش  لاـس و 

(. تفر ایند  زا  مین  لاس و  کی  زا  دعب  ترضح  یلوق  هب  . ) تسویپ

بنیز هاگمارآ 

و هدـش ، نفد  عیقب ) ناتـسربق   ) هنیدـم رد  مالـسلااهیلع  بنیز  لوا : لوق  : دراد دوجو  هیرظن  هس  مالـسلااهیلع  بنیز  فیرـش  دـقرم  يهراـبرد 
بنیز ترضح  تشگزاب  هک : نیا  هب  هدرک  لالدتسا  و  تسا ، هیرظن  نیا  رادفرط  هعیشلا  نایعا  دلج 33  رد  نیما  نسحم  دیس  دیقف  يهمالع 

هک تفگ  دیاب  نیا  ربانب  تسا . هدشن  تباث  رهش  نیا  زا  وا  ددجم  جورخ  اما  تسا  ملسم  یعطق و  هنیدم  هب  البرک  هعجاف  زا  سپ  مالسلااهیلع 
رد هحفـص 152 ] ترـضح [  ندـش  نفد  تابثا  يارب  هللاهمحر  نیما  موحرم  ایوگ  تسا . هدـش  نفد  اج  نامه  رد  هتفاـی و  تاـفو  هنیدـم  رد 
اریز . تسین راوتسا  یساسا  هیاپ و  چیه  رب  اج  نیا  رد  باحـصتسا  هب  کسمت  هک  تسا  یهیدب  و  تسا ، هدش  کسمتم  باحـصتسا  هب  هنیدم 

هک يا  هنوگ  هب  مینک ، دـیدرت  کـش و  شندـش  فرطرب  رد  سپـس  میـشاب  هتـشاد  ملع  يزیچ  دوجو  هب  هک  تسا  نیا  باحـصتسا  عوضوم 
هک مینک  کش  سپـس  هدش  نفد  هنیدم  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  میـشاب  نئمطم  ام  ضرف  هب  رگا  الثم  دوش . دراو  مینادیم  هچنآ  رب  کش 
اج نامه  رد  مییوگیم  هدرک و  يراج  باحـصتسا  تسا ؟ هدنام  یقاب  اج  نامه  رد  ای  دـناهدرک  لقتنم  رگید  رهـش  هب  ار  شرهطم  ندـب  ایآ 
رد سپـس  هدش ، دراو  هنیدـم  هب  ترـضح  هک  مینادـب  رگا  اما  . تسا هدـش  زین  عوضوم  داحتا  تیاعر  باحـصتسا ؛ نیا  رد  نوچ  تسا ؛ یقاب 

يرگید زیچ  دقرم ، هدوب و  زیچ  کی  هنیدم  رد  ندش  لخاد  اریز  تسین ؛ حیحص  باحـصتسا  يدروم  نینچ  رد  مینک ، کش  شفیرـش  دقرم 
هنیدم رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ربق  رگا  نمـض  رد  تسا . لطاب  موزلم  باحـصتسا  هب  مزال  تابثا  هدش ، تباث  لوصا  ملع  رد  هکنانچ  و  تسا ،

رتکد وناب  . دیدرگیم عقاو  نانمؤم  ناناملسم و  ترایز  لحم  شرازم  حلاص ، نانز  نادرم و  رگید  روبق  دننام  و  دوب ، روهـشم  فورعم و  دوب 
زا هک  يزور  دنچ  تشاد  دصق  مالـسلااهیلع  بنیز  :» دـسیونیم البرک » ۀـلطب   » باتک رد  يرـصم  فورعم  يهدنـسیون  یطاشلا ، تنب  هشیاع 

هتشگرب البرک  زا  وا  اب  هک  یناسک  بنیز و  اریز  دندوبن ؛ لیام  راک  نیا  هب  هیماینب »  » اما درب ، رسب  شدج  ربق  رانک  رد  دوب ، هدنامیقاب  شرمع 
حرش نینمؤم  يارب  دوب ، هدش  دراو  لا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  رـس  رب  دیزی »  » نایرگـشل هحفـص 153 ] فرط [  زا  ار  هچنآ  دندوب ،

شروش و هب  ار  مدرم  دشکب و  هنابز  هودنا  نزح و  يهلعـش  هنیدم  رد  هک  دوب  یفاک  مالـسلااهیلع  بنیز  وناب  دوجو  تهج  نیدب  دـندادیم ،
دیزی هب  هنیدـم  رادـنامرف  تهج  نیمه  هب  ددرگ . نوگرگد  هیماینب »  » دـض رب  اهراک  ناـیرج  دوب ، کـیدزن  هک  يروط  هب  دزیگنارب ، ناـیغط 

اب تسا ، لقاع  غیلب و  دنمشناد و  ییوناب  هک  بنیز  اریز  تسا ؛ مدرم  تاساسحا  کیرحت  ثعاب  هنیدم  رد  مالسلااهیلع  بنیز  دوجو  تشون :
زا و  داتسرف ، مالسلااهیلع  بنیز  وناب  دزن  ار  یسک  هنیدم ، رادنامرف  [ . 63 . ] دنیامن مایق  نیسح  یهاوخنوخ  يارب  هک  تفرگ  میمصت  شنادرم 

: تفگ ناشورخ  نیگمشخ و  مالـسلااهیلع  بنیز  ددرگ ! نکاس  دهاوخیم  هک  اجک  ره  رد  دوش و  جراخ  هنیدم  زا  هک  دومن  تساوخرد  وا 
، دـندناشک تراسا  هب  هحفـص 154 ] مه [  ار  اهنآ  ناگدـنامزاب  و  هدـش ، هتـشک  ام  دارفا  نیرتهب  تسا ، هاگآ  هدـمآ  ام  رـس  رب  هچنآ  زا  ادـخ 

مالـسلااهیلع بنیز  هب  تبـسن  نارگمتـس  مشخ  زا  هک  مشاهینب  ناوناب  اما  ! تفر میهاوخن  نوریب  هنیدم  زا  دیزیرب  مه  ار  ام  نوخ  رگا  نونکا 
زا مالسلااهیلع  بنیز  دندومن . شاهدامآ  هنیدم  زا  جورخ  يارب  دنداد و  يرادلد  دندرک و  ینابرهم  وا  هب  دنتفرگ و  ار  وا  رود  دندوب ، نارگن 
رد مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  تقرم  مود : لوق  «. دیدن دوخ  مشچ  هب  ار  هنیدم  رگید  نآ  زا  دعب  دیدرگ و  جراخ  ربمغیپ  شدـج  يهنیدـم 

چیه زا  هیرظن  نیا  هتبلا  هک  تسا ، فورعم  هناگ » شـش  ياهربق   » هب نونکا  هک  ییاج  رد  ینعی  دراد ، رارق  قشمد  رانک  فارطا و  رد  ياهیرق 
نوـچ یـصاخشا  ار  هیرظن  نیاو  تسا . هدـش  نفد  رـصم  رد  ترـضح  نآ  موـس : لوـق  . تسا هدـشن  لـقن  داـمتعا  دروـم  نیخروـم  زا  مادـک 

، هعیش دامتعا  دروم  نادنمشناد  املع و  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .و  دناهدرک لقن  اهنیا  زا  ریغ  و  نولوط » نبا  «، » یقشمد رکاسع  نبا  «، » یلدیبع »
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ياههیرظن زا  یکی  ناشیا  لوق  اب  میناوتب  ات  دناهدرکن  نیعم  ار  ترـضح  ربق  یلح ، همالع  یـسوط و  خیـش  دیفم و  قودص و  ینیلک و  دـننام 
رد دنراد . ضراعت  مه  اب  زین  هیرظن  ود  نیا  هک  تسا  رصم  ماش و  ترـضح  نآ  دقرم  هک  تسا  نیا  روهـشم  یلو  مینک . باختنا  ار  هناگ  هس 
ای ماش و  رد  ترضح  دقرم  ترایز  هک  تسین  یکـش  اما  . دوشیمن لصاح  نانیمطا  مزج و  تایرظن  نیا  زا  کی  چیه  هب  تبـسن  تروص  نیا 

؛ دنایبوبر هاگرد  نابرقم  هک  یتیب  لها  هحفص 155 ] میظعت [  ناحبس و  دنوادخ  هب  یکیدزن  برقت و  روظنم  هب  رگا  رصم ، عماج  دجسم  رد 
و فده . هن  تسا  هلیـسو  ناکم  و  دشابیم ، رئاعـش  میظعت  اهنآ و  لیاضف  نالعا  تیب  لها  ترایز  زا  ضرغ  اریز  تسا ، حـجار  هدیدنـسپ و 

«. نیملاعلا بر  دمحلا هللا  نا  اناوعد  رخآ  و  «.» تسا رتهب  رتالاب و  وا  لمع  زا  نمؤم )  ) ناسنا تین  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد 

یقرواپ

ص 45. يهبطخ 2 ، دحا -» ۀمالا  هذه  نم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآب  ساقی  ال  : » هدـمآ ظافلا  نیا  هب  هغالبلاجـهن  رد  ثیدـح  نیا  [ 1]
(. مجرتم )

ود تداهش  دننام  ار  وا  تداهش  ربمایپ  اریز  تسا ، تباث » نب  ۀمیزخ   » هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فورعم  هباحص  نیتداهشلاوذ »  » زا دارم  [ 2]
. درک بوسحم  رفن 

ص 86. ج 4 ، باحصالا ، ءامسا  یف  باعیتسالا  [ 3]
: تفگ دـمآ و  وا  دزن  دیـسر  تفالخ  هب  ناـمثع  هک  یماـگنه  رد  نایفـسوبا  : » هک هدرک  لـقن  ص 87  دـلج 4 /  باـعیتسا /  رد  یبطرق  [ 4]

یتشهب منهج و  مرادن  هدیقع  نم  و  تسا ، تنطلـس  دننام  مه  تفالخ  نیا  دـینک ، تسد  هب  تسد  هیما  ینب  نایم  رد  يوگ  دـننام  ار  تفالخ 
هللا یلص  دمحم  نیا  منادیمن  تفگ : دوخ  اب  نایفـسوبا  يزور  : » هک هدمآ  ص 172  ج 2 /  ۀباصالا »  » باتک رد  زین  و  دشاب .» هتـشاد  دوجو 

«. مدومن هبلغ  وت  رب  دنوادخ  تناعتسا  ددم و  هب  دومرف : دز و  وا  تشپ  هب  ترضح  درک ؟ هبلغ  ام  رب  هنوگچ  زیچ و  هچ  اب  هلا  هیلع و 
ص 120. تاقبط ج 1 ، [ 5]

، هدوب یـسک  هچ  دومنیم  ناهنپ  ار  یـسوم  هب  دوج  ناـمیا  شناـج  ظـفح  يارب  هیقت و  يور  زا  هک  نوعرف  لآ  نموم  درم  نآ  هکنیا  رد  [ 6]
. تسا هدوب  لیئارـسا  ینب  نادرم  زا  نوعمـش »  » ای بیبح »  » رگید لوق  هب  و  هدوب ، لـیقزح »  » نوعرف دـهعیلو  يو  یلوق ، رباـنب  تسا . فـالتخا 

حالص هظعوم و  ماقم  رد  دنک ، مادعا  ار  مالسلاهیلع  یسوم  هدرک  دصق  نوعرف  دید  یتقو  لیقزح » . » تسا رتراگزاس  هیآ  اب  لوا  لوق  ارهاظ 
(. مجرتم . ) داد تاجن  ار  یسوم  ترضح  ناج  دوخ  ریبدت  اب  هدمآرب و  ینیب 

هیآ 28. رفاغ : يهروس  [ 7]
ص 5. ج 3 ، هعیشلا ، نایعا  [ 8]

ص 467. ج 1 ، ۀیبلحلا ، ةریس  [ 9]
ص 247. ج 1 ، ۀیوبنلا ، ةریسلا  [ 10]

ص 467. ج 1 ، ۀیبلحلا ، ةریس  و  ص 123 - ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  [ 11]
هب ینکم  ار  وا  بلاط  رطاخب  هک  دوب  فانم » دـبع   » ای نارمع »  » بلاطوبا مان  و  تشادـن ، ياهیرذ  هک  دوب  بلاطوبا  گرزب  رـسپ  بلاط ، [ 12]

(. مجرتم . ) دندومن بلاطوبا » »
ص 368. ج 4 ، یبطرق ، باعیتسا  [ 13]

، باسنا هلـسلس  ندش  ینالوط  نامز و  دعب  تروص  رد  اریز  افرع ، هن  تسا  حیحـص  اتغل  باستنا  دشاب  دایز  اههطـساو  رگا  هدش : هتفگ  [ 14]
. دشابیم مالسلاهیلع  مدآ  ترضح  رشبلاوبا  هب  دنیآیم  هدنیآ  رد  هک  یناسک  نآ  نیمزرس و  نیا  مدرم  باستنا  دننام  لوا  دج  هب  باستنا 

نیملـسم يهماع  حلاصم  کین و  ياههار  رد  هدش و  قافنا  ناریقف  هب  هک  تسا  یقوقح  دنوادخ  يارب  اینغا  لاوما  رد  دیوگیم : هعیـش  [ 15]
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هک يریقف  دشابیم . سمخ  نآ  رگید  مسق  و  هدش ، هدیمان  تاکز  نآ  مسق  کی  دوشیم : میسقت  مسق  ود  هب  قوقح  نیا  دوشیم ، فرـصم 
. دشابن هچ  دشاب و  تاداس  نیبستنم و  زا  دهدیم  سمخ  هک  یسک  نآ  هچ  دنکیم ، تفایرد  سمخ  تسا ، بوسنم  مشاه  هب  ردپ  قیرط  زا 

لثم یطعم  هک  نیا  رگم  دـنک ، تفایرد  تاکز  دـناوتیمن  دیـس ) ریقف  ینعی   ) هلا هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مشاه و  هب  بوسنم  ریقف  اما 
. دشاب لوسر  لآ  نیبستنم و  زا  ذخآ 

ص 61. سوواط ، نب  دیس  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  [ 16]
ص 337. ج 1 ، هدازدامع ، موصعم ، هدراهچ  یناگدنز  [ 17]

ص 26. ج 1 ، راونالا ، راحب  [ 18]
. رجحلا یف  شقنلاـک  رغـصلا  یف  ۀـیبرتلا  يرهطم : داتـسا  لوـق  هـب  و  رجحلا . یف  شقنلاـک  رغـصلا  ییف  مـلعلا  تـسا : فورعم  هچناـنچ  [ 19]

(. مجرتم )
ار شلوق  تساوخ و  دهاش  هنیب و  كدف ، کلمت  تابثا  يارب  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  رکبوبا ، هشیاع ، ردـپ  همه  نیا  اب  ج 4 . باعیتسا ، [ 20]

. درکن لوبق 
تبیصم همه  نیا  اب  مالسلااهیلع  ماهمع  دنکیم : تیاور  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  زا  ربتعم ، لتاقم  یخرب  زا  يدنجریب  ینیئاق  لضاف  [ 21]

بنیز عادو  يارب  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  نوچ  دنکیم : تیاور  وا  زین  و  درکن . كرت  ار  لفاون  هاگچیه  ماش  ات  البرک  زا  هدراو  نحم  و 
 - يربک بنیز  ترضح  باتک  زا  لقن  هب  نکم .» شومارف  بش  زامن  رد  ارم  : » لیللا ۀلفان  یف  ینیـسنت  ال  هاتخا ! ای  دومرف : دمآ ، مالـسلااهیلع 

(. مجرتم . ) ص 93 هدازدامع -  نیسح 
هیآ 91. دوه ، يهروس  [ 22]

هک تسا  ثیدـح  نیا  هب  هراـشا  لاـب  ود  و  تسا ، هنیدـم  هشبح و  هـب  ترجه  ترجه : ود  و  هـبعک ، سدـقملا و  تـیب  هـلبق  ود  زا  دارم  [ 23]
. دنک زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  نآ  يهلیسو  هب  ات  درک  اطع  لاب  ود  هتوم  گنج  رد  رفعج  يهدش  عطق  تسد  ود  ياج  هب  دنوادخ 
(. مجرتم . ) تسا هدرک  لقن  هیمالسا  یطخ  عبط  ص 59 ، ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  رد  ار  ثیدح  نیا  زین  هللاهمحر  یمق  ثدحم  [ 24]

ص 893. يهمان 28 ، ضیف ، هغالبلاجهن  [ 25]
. بلاطیبا نب  رفعج  لاح  حرش  ج 2 ، باعیتسا ، [ 26]

ص 321. ج 1 ، ۀیوبنلا ، ةریسلا  [ 27]
، درک عمج  ار  نیملسم  شیرق و  يهداتسرف  ود  یشاجن  هک  دناهدرک  رکذ  زین  وحن  نیدب  ار  ورمع  رسمه  هرامع و  هصق  ناسیون ، خیرات  [ 28]
ار شیرق  ناگداتسرف  یشاجن  هک  دش  نآ  هجتین  و  تفگ ، نخس  مالـسا  نساحم  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  توعد  زا  رفعج  سپس 

. دوزفا نیملسم  مارکا  هب  هدرک و  درط 
. توریب پاچ  ص 215 ، يربط ، بحم  یبقعلا ، رئاخذ  [ 29]

ص 378. ج 2 ، ماشهنبا ، يهریس  [ 30]
. تسا رایط  رفعج  روهشم  هاگترایز  ماقم و  اج  نآ  رد  و  ندرا ، رد  تسا  ياهیرق  هتوم ، [ 31]

ص 281. یلازغ ، دمحم  ةریسلا ، هقف  [ 32]
. فجن پاچ  ص 89 ، يدقن ، رفعج  يربکلا ، بنیز  [ 33]

ص 27. يرئازج ، هیبنیز ، صئاصخ  [ 34]
ۀمیهف و  ۀملعم ، ریغ  ۀملاع  هللادمحب  تنا  یتکسا ، ۀمع ! ای  : » دومرف مالسلااهیلع  بنیز  هب  هفوک  يهبطخ  زا  سپ  مالسلاهیلع  داجس  ماما  [ 35]

یسک هک  یتسه  ياهدیمهف  هدیدن و  ملعم  هک  یتسه  يدنمشناد  هللا  دمحب  وت  هک  نک  رایتخا  توکـس  شاب و  مارآ  ناج ! همع  ۀمهفم ؛ ریغ 
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(. مجرتم «. ) تسا هتخوماین  مهف  ار  وت 
.1950 توریب ، عبط  ص 191 ، ج 33 ، هعیشلا ، نایعا  [ 36]

زور کی  رجـضت .» الف  کیلع  ناک  نا  رطبت و  الف  کل  ناک  ناف  کـیلع ، موی  کـل و  موی  ناـموی : رهدـلا  : » دـیامرف مالـسلاهیلع  یلع  [ 37]
دوخ دیابن  مغز  دنک ، تشپ  نوچ  تسم  دش  دیابن  يور ، دنک  هک  يزور  تشرد  هاگ  خر ، وتب  دیامن  مرن  هگ  تشپ  يزور  دنک و  ور  ناهج 

(. مجرتم  ) تشک
هک دینـش  ماگنه  نیا  رد  و  درک ، یق  ار  شرگج  زا  ياهعطق  دنتـشاذگ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  لباقم  ار  تشت  نوچ  هک  هدـش  تیاور  [ 38]

. دننک یفخم  هدرب و  رهاوخ  لاح  تیاعر  يارب  ار  تشت  داد  روتسد  اذل  دوش ، هناخ  دراو  دهاوخیم  مالسلااهیلع  بنیز 
. رفک نامیا و  باتک  ص 259 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 39]

. تسا هدورس  ار  يرایسب  یبالقنا  یسامح و  ياهرعش  مالسلاهیلع  نیسح  ياثر  رد  هک  ییاناوت  رعاش  [ 40]
ص 149. ج 10 ، راونالا ، راحب  زین  و  هبیتق . نبا  ۀسایسلا » ۀمامالا و   » باتک زا  لقن  هب  ص 142 ، ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  [ 41]

پاچ 1953. ص 124 ، ج 5 ، دیرفلا ، دقع  [ 42]
پاچ 1356. ص 146 ، یبقعلا ، رئاخذ  [ 43]

. هیقشقش هب  فورعم  موس  هبطخ  هغالبلاجهن ، [ 44]
يدسا دیز  نب  تیمک  هک  هدرک  نامگ  ظحاج  دیوگ : نساحملا » نویعلا و   » باتک رد  دیفم  خیـش  ص 894 . يهمان 28 ، هغالبلاجهن ، [ 45]

. تسا هداد  میلعت  هعیـش  هب  ار  نامدرم  ریاس  رب  دمحم  لآ  نتـسناد  مدـقم  رد  جاجتحا  یگنوگچ  هتـسراو ) يهعیـش  ربمایپ و  فورعم  رعاش  )
يارب مالـسلامهیلع  شنادنزرف  نینمؤملاریما و  هک  یتروص  رد  تسوا . لقع  یتسـس  تفاخـس و  تقامح و  رگنایب  نخـس  نیا  هک  یتسردـب 

رب جاجتحا  رد  ار  ترضح  نآ  مالک  رگم  درواین ، مظن  هب  زین  تیمک  و  دناهداد ، میلعت  زین  هعیش  هب  دناهدومن و  جاجتحا  اهراب  ناشقح  تابثا 
. دندومنیم لالدتسا  جاجتحا و  نافلاخم  رب  هنوگ  نیمه  هب  تیمک  زا  شیپ  هعیش  نیملکتم  نینچمه  و  هیواعم .

ياعد 47. هیداجس ، هفیحص  [ 46]
. اروفغ امیلح  ناک  هنا  مهحیبست ، نوهقفت  نکل ال  هدمحب و  حبسی  الا  ءیش  نم  نا  و  هدمآ : ءارسا  يهروس  هیآ 46 ، رد  [ 47]

ياعد 9. هیداجس ، هفیحص  [ 48]
یلع ادری  یتـح  اـقرتفی  نل  اـمهنا  و  یتـیب ، لـها  یترتـع  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  هلا : هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  [ 49]

(. مجرتم ( ) باب 360 مارملا ، ۀیاغ  . ) یلع عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  تسا : هدومرف  زین  و  ص 234 ) یلزاغم ، نبا  بقانم  . ) ضوحلا
ص 354. ج 73 ، راونالاراحب ، [ 50]

هیآ 15. نیففطم ، يهروس  [ 51]
. تسا هدـش  لقن  یـسلجم  راونالا  راحب  رد  زین  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  کیدزن ، ظافلا  اـب  تیاور  نیا  ص 271 . ج 2 ، یفاـک ، لوصا  [ 52]

(. مجرتم )
ص 6. ج 65 ، راونالاراحب ، [ 53]

دنوادـخ یک  دورـس : هنارکـش  لوزن  دومرف  وچ  ناگتـشک  لتقم  رد  لوتب  تخد  نآ  هک  رگن  اـضر  میلـست و  دـیوگیم : یناـمرک  داؤف  [ 54]
(. مجرتم  ) لوبق وت  هاگشیپ  هب  ام  ینابرق  لیلج 
. هیداجس يهفیحص  موس  یس و  ياعد  [ 55]

و روبیـس » «، » لـصوم  » نوچ يرگید  ياهرهـش  هب  هرعم »  » رهـش زا  لـبق  هک  دوشیم  طابنتـسا  هنوگ  نیا  رگید ، یخیراـت  بتک  زا  هتبلا  [ 56]
، دناهدرک لقن  لزنم  لهچ  رگید  یضعب  جنپ و  تسیب و  یخرب  و  هدزاود ، ار  لزانم  اهرهش و  نیا  دادعت  یضعب  زین  و  دندوب . هتفر  زین  ةامح » »
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(. مجرتم . ) تسا هدرک  افتکا  رهش  دنچ  رکذ  هب  اج  نیا  رد  مرتحم  فلؤم  هک 
لاس 1961 ه.ق. ص 478 ، ج 4 ، یناهفصا ، بغار  ءابدالا ، تارضاحم  [ 57]

مکیلو امنا  : » دومرف هک  ار  دنوادخ  مالک  نارسفم ، دنـشابیم . شلوسر  ادخ و  دومن ، تابثا  یلع  يارب  ار  تیالو  هک  یـسک  لوا  هتبلا  [ 58]
اما و  دـناهدرک . ریـسفت  یلع  هـب  ار  ( 56 هدـئام :  »، ) نوعکار مه  ةوکزلا و  نوـتؤی  و  ةولـصلا ، نوـمیقی  نیذـلا  اوـنمآ  نیذـلا  هلوـسر و  هللا و 

قافتا نآ  تحص  هب  ناناملسم  يهمه  هک  تسا  يرتاوتم  ثیدح  تایاور ، نآ  هلمج  زا  تسا . دایز  رایـسب  تنـس  قیرط  زا  تیالو ، ثیداحا 
«. هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنراد ،

دیس جاح  موحرم  رسپ  یناهفـصا ، هللادسا  دیـس  جاح  مالـسالاۀجح  موحرم  : » تسا هدش  لقن  هرـس  سدق  يراسناوخ  یماما  هللاۀیآ  زا  [ 59]
زا مالسلااهیلع  يربک  بنیز  هک  يزور  نآ  زا  دندومرف : ترضح  دید ، ار  جع )  ) تجح ترـضح  باوخ ، رد  یتفـش -  یتشر -  رقاب  دمحم 

«. دننکیم نویش  شروش و  دنناوخیم و  دوب ، هدناوخ  هفوک  رد  هک  ار  وا  هبطخ  نامسآ  ناگتشرف  هزور ، همه  تسا ، هتفر  ایند 
هیآ 10. مور ، يهروس  [ 60]

هیآ 87. نارمع ، لآ  يهروس  [ 61]
هیآ 136. نارمع ، لآ  هروس  [ 62]

: تفگیم دناوخیم و  ارف  دیزی  هیلع  مایق  هب  ار  مدرم  احیرـص  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  تسا : هتـشون  تابنیزلا » رابخا   » رد یلدیبع » [ » 63]
« ادهـشلادیس ترـضح  نیعبرا  نیلوا   » باتک رد  ییابطابط  یـضاق  دیهـش  هللاۀـیآ  دزادرپب . ار  اروشاع  صاقت  ناواـت و  دـیزی ، تموکح  دـیاب 
هک نیا  دناهتخاس . دراو  شیوخ  نامگ  هب  هدروآ ، تابنیز  رابخا  رد  یلدیبع »  » هچنآ رب  یتالاکشا  یـضعب  دسیونیم : ص 95 ، مالسلاهیلع ،
نآ خماش  ماقم  اب  راک  نیا  تخیگنایم و  رب  هدرک و  عمج  دیلپ  دیزی  هیلع  ار  مدرم  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هک  هدمآ  یلدیبع  ثیدح  رد 

روصت هتفای ، امن  دوشن  رامعتـسا  ذوفن  تحت  هک  تسا  یـصاخشا  زا  مالک  نیا  بحاص  دوشیم  مولعم  تسا ، هدوبن  بسانم  تمـصع  يوناب 
دهد ماجنا  یفورعم  هب  رما  هن  درب ، رس  هب  تلزع  جنک  رد  هتـسشن و  هناخ  رد  هدرک و  رایتخا  یعامتجا  روما  رد  ار  اوزنا  دیاب  ناسنا  هک  هدرک 
نیع هک  دنک  زاورپ  هدمآ ، نوریب  اهبـش  هدیزخ و  ياهشوگ  رد  شافخ  دننام  اهزور  دـناوتب ، رگا  درادرب و  یمدـق  رکنم  زا  یهن  هار  رد  هن  و 

(. مجرتم . ) تسا راگزور  ناراکمتس  نید و  نانمشد  هتساوخ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

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

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

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
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دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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