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مالسلا هیلع  نامز  ماما  ناگتفای  تاجن  ناگتفای و  7افش 

باتک 7تاصخشم 

7همّدقم

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  گرم  رطخ  اپ و  ندش  هدیرب  زا  یلقره  لیعامسا  7تاجن 

دندوب هدش  زجاع  نآ  هجلاعم  زا  ءاّبطا  مامت  هک  یضرم  زا  ینیئان  نیسح  9يافش 

طّسوت يرامیب  زا  ندرک  ادیپ  افش  یگلاس و  هد  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  یلماع  ّرح  خیش  10رادید 

شنارسپ بحاص  طّسوت  جالع  لباقریغ  ضرم  زا  بهذم  يدیز  درم  11يافش 

... نم زا  یّلکب  جلف  ضرم  و  زیخرب » یلاعت  يادخ  نذا  هب  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  نامز  11ماما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  هدش  روک  نز  ندرک  انیب  رون و  زا  هّبق  ندش  11رُپ 

ِدرمریپ ندرک  ادیپ  افش  ندش و  ناوج  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  اب  رادید  رون و  زا  هناخ  ندش  12رُپ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  جلف  درم  ندرک  ادیپ  افش  هناخ و  ماب  هناخ و  رد  يرون  ندش  13عطاس 

شرهوش هب  تمدخ  دروم  رد  نز  هب  ترضح  نآ  روتسد  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  طّسوت  روک  نز  مشچ  13يافش 

ترضح نآ  زا  نتفرگ  افش  فجن و  نوریب  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ماقم  هب  14نتفر 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  هقالع  دروم  رتخد  هب  ندیسر  دولآ و  نوخ  ياه  هفرس  زا  ندرک  ادیپ  14افش 

... جالع لباقریغ  ضرم  هظحل  نامه  ردو  دندرک  نم  هب  یهاگن  مشچ ، هشوگ  اب  مالسلا  هیلع  نامز  16ماما 

وا جالع  لباق  ریغ  ضرم  يافش  مق و  رد  ضیرم  نز  نیلاب  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  17ندمآ 

ندش هتشک  رطخ  زا  وا  تاجن  یصخش و  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  طّسوت  ییاعد  ندومرف  18میلعت 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  نابایب  رد  گرم  ینادرگرس و  زا  ندرک  ادیپ  18تاجن 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  تکرب  هب  هظفاح  ندش  تسرد  هنسرگ و  ياهگرگ  زا  ندرک  ادیپ  18تاجن 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  تافرع  يارحص  رد  ندش  مُگ  زا  یجراخ  نز  19تاجن 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  مارحلا  هّللا  تیب  نارئاز  20تاجن 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  هّیدیز  ناگرزب  زا  یکی  تلالض  یهارمگ و  زا  ندرک  ادیپ  21تاجن 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  نیّفص  گنج  رد  ندش  هتشک  زا  هعیش  درم  22تاجن 

... نیا هطساوب  یبصان  صخش  ندش  هعیش  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  طّسوت  ناگرزب  زا  یکی  مشچ  ندش  22انیب 

تاجن يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  بناج  زا  یکلم  ندمآ  هعیش و  کی  طّسوت  یقارع  یبصان  رسفا  23نتشک 

ترضح نآ  طّسوت  وا  تاجن  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  هب  یّنس  درم  25هثاغتسا 

اروشاع لفاون و  ندناوخ  دروم  رد  ترضح  نآ  تاشرافس  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  طّسوت  یتشر  دّیس  26تاجن 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تکرب  هباه  یّنس  تسد  زا  تاجن  راوید و  نتفر  27الاب 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  یهاشنهاش  میژر  نادنز  رد  مادعا  زا  ندرک  ادیپ  28تاجن 

ضرالا ّیط 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  ناگتفای  تاجن  ناگتفای و  افش 

باتک تاصخشم 

( يرون ثدحم  ( 1254 ق1320 –  یقتدـمحم ، نبنیـسح  يرون ، فلوم : مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ناـگتفای  تاـجن  ناگتفایافـش و  ناونع :
964-( مشش : پاچ   ) لایر 11000 کباش :  م.س21×14 ؛ 110ص . يرهاظ  :  تاصخشم   1383 سگرن ، لگ  میمش  مق : رشن :  تاصخشم 
1385 مشـش : پاـچ  تشادداـی :  تـسا  هدـش  رکذ  ییاـبطابط  دـمحم  هدنــسیون  یلبق  پاـچ  رد  تشادداـی :  لاـیر  10000 7-6-94073 ؛

اهتمارک 255ق -. مهدزاود ، ماـما  جـع ،) ) نسح نب  م ح م د )  : ) عوـضوم لـسوت  عوـضوم :  سیوـن  ریز  تروـص  هب  هماـنباتک  تشادداـی : 
م6803-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/959 ییوید :  يدنب  هدر  BP51/35/ط16ش7 1383  هرگنک :  يدنب  هدر  افش  عوضوم : 

همّدقم

ياتـسار رد  ساسا و  نیا  رب  دشاب . یم  ترـضح  نآ  دای  مان و  شرتسگ  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  نیملـسم  فیاظو  زا  یکی 
. دشاب یم  اهرازبا  نیا  زا  یکی  باتک  شخپ  رشن و  هک  دنشاب  یم  اراد  ار  يا  هدمع  مهس  یگنهرف  ياهرازبا  فده ، نیا  هب  ندیـشخب  قّقحت 

ناهج مدرم  مامت  هکلب  ناناملسم و  هب  ندیشخب  یهاگآ  هنیمز  رد  دوخ  دودحم  تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  میراد  یعـس  یهلا  هّوق  لوح و  هب  ام 
نایناهج مامت  هک  دیُما  نیا  هب  میئامن . شالت  مدرم  ناهذا  رد  ترضح  نآ  دای  ندرک  هدنز  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  سّدقم  دوجو  نوماریپ 

، هلیسو نیدب  دنیامن و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هدامآ  ار  دوخ  نتشیوخ ، حالـصا  يرکف و  دشر  اب  دنروایب و  نامیا  ترـضح  دوجو  هب 
ترخآ ایند و  تداعس  هدرک و  ادیپ  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هّقح  تلود  نامز  رد  یگدنز  ینعی  ناهج  نیا  ییایند  تشهب  كرد  تداعس 

سگرن لُگ  یتاقیقحت  دحاو  دنیامن . بسک  ار 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  گرم  رطخ  اپ و  ندش  هدیرب  زا  یلقره  لیعامسا  تاجن 

کی هزادنا  هب  دنیوگ ، یم  هثوت  ار  نآ  هک  دمآ  نوریب  يزیچ  نم  پچ  نار  زا  یناوج  رد  : » دیوگ یم  یلقره  نسح  نب  یسیع  نب  لیعامـسا 
هب دمآ و  هّلح  هب  تشاد . یمزاب  يراک ، ره  زا  ارم  درد ، نیا  تفر . یم  كرچ  نوخ و  نآ  زا  دیکرت و  یم  راهب  لصف  ره  رد  ناسنا و  تشم 

ار نآ  دومن ، رضاح  ار  هّلح  ناحاّرج  سوواط ، نب  دّیـس  مدومن . یتحاران  زاربا  ضرم  نیا  زا  متفر و  سوواط  نب  ّیلع  نیّدلا  یـضر  تمدخ 
ماجنا زین  ار  راک  نیا  رگا  اپ و  ندـیرب  رگم  تسین  یناـمرد  يارب  تسا و  هدـمآرب  لـحکا  گر  يـالاب  رب  هثوت  نیا  : » دـنتفگ همه  دـندید و 

ام تسا ، كانرطخ  نوچ  ندیرب  نیا  دنام و  یمن  هدنز  صخـش  نیا  دش ، هدـیرب  هاگره  گر  نآ  دوش و  هدـیرب  لحکا  گر  دـیاش  میهدـب 
ناشن دادغب  ناحاّرج  ءاّبطا و  هب  مربب و  دوخ  هارمه  ار  وت  ات  نامب  مور . یم  دادـغب  هب  نم  : » تفگ نم  هب  دّیـس  میهد ». یمن  ماجنا  ار  راک  نیا 
نامه همه  زین  نانآ  دیبلط . ار  اّبطا  ناشیا  میدمآ و  دادـغب  هب  سپ  دـننک ». ادـیپ  وت  يارب  یجالع  دـشاب و  رتشیب  ناشیا  یهاگآ  دـیاش  مهد .
زامن یلاعت  ّقح  : » تفگ نم  هب  دّیس  مدش . تحاران  ریگلد و  رایـسب  نم  دندرک . حرطم  ار  لئاسم  نامه  دنداد و  صیخـشت  ار  یلبق  ياهزیچ 
نینچ هک  ـالاح  : » متفگ نم  تسین ». رجا  یب  درد  نیا  رد  ندرک  ربـص  دـنک و  یم  لوبق  يا ، هدولآ  نآ  هب  هک  تساـجن  نیا  دوجو  اـب  ار  وـت 

ترایز هب  مدیـسر  رّونم  رهـش  نآ  هب  نوچ  مدش . ءاّرماس  یهار  سپـس  موش ». یم  يدُه : هّمئا  هب  سمتلم  مور و  یم  ءاّرماس  ترایز  هب  تسا 
یلاعت ّقح  هاگرد  هب  اجنآ  رد  ار  بش  متفر و  بادرس  هب  سپس  متفر . مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یقّنلا و  یلع  ماما  نیمامه ، نیماما 

دعب مدرک . ترایز  لسغ  متسش و  ار  میاهسابل  متفر و  هلجد  فرط  هب  حبـص  مدومن . هثاغتـسا  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  هب  مدیلان و  رایـسب 
راوس راهچ  هک  مدوب  هدیسرن  هعلق  هب  منک . ترایز  مه  رگید  راب  کی  ات  درک  تکرح  رهش  فرطب  مدومن و  بآ  زا  ُرپ  متشاد  هک  ار  یکشم 
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تسا نکمم  هک  مدرک  نامگ  دنتـشاد ، هناخ  ناگرزب  زا  یعمج  ءاّرماس  رهـش  یلاوح  رد  نوچ  دندوب . ندمآ  لاح  رد  هک  مدرک  هدهاشم  ار 
، يرگید دوب و  هدیئور  شنـساحم  هزات  ناشیا  زا  یکی  دنا ، هتـسب  ریـشمش  ناوج  ود  هک  مدید  دندیـسر ، نم  هب  نوچ  اهنآ  دنـشاب . ناشیا  زا 

نآ سپـس  دوب . هتفرگ  تسد  هب  هزین  هتـسب و  کـنحلا  تحت  هدرک و  لـیامح  يریـشمش  يرگید  تشاد و  تسد  رد  هزین  هک  دوـب  يدرمریپ 
دـندرک و مالـس  نم  رب  دنداتـسیا و  پچ  فرط  رد  ناوـج  ود  نآ  تشاذـگ و  نیمز  رب  ار  هزین  ِهَت  تـفرگ و  رارق  تـسار  تـسد  رد  درمریپ 

نم دـهد ». یم  رازآ  ار  وت  يزیچ  هچ  منیبب  اـت  اـیب  رتولج  : » دومرف هلب ». : » متفگ يوش »!؟ یم  یهار  ادرف  : » دومرف سپـس  مداد . مالـس  باوج 
، تسا رت  میاهسابل  زونه  ما و  هدیشک  بآ  ار  مسابل  ما و  هدرک  لسغ  نم  دننک و  یمن  يرود  تساجن  زا  رهش  نیا  لها  : » متفگ مدوخ  شیپ 

تحارج نآ  رب  ار  دوخ  تسد  دیـشک و  دوخ  فرطب  ارم  دـش و  مخ  ناـشیا  هک  مدوـب  رکف  نیا  رد  تسا ». رتـهب  دـسرن ، نم  هب  شتـسد  رگا 
و دیراگتسر ». امش  : » متفگ نم  لیعامسا »! يا  دش  راگتسر  : » تفگ خیش  نآ  لاح  نامه  رد  دمآ . درد  هب  هک  يروطب  داد  راشف  تشاذگ و 

نآ باکر  نار و  مدـیود و  مدـش  هّجوتم  هک  نم  ماما ». تسا  ماما  نیا  تفگ : خیـش  نامه  زاب  دـناد . یم  اجک  زا  ارم  ماـن  هک  مدرک  بّجعت 
.« درگرب : » دومرف نم  هب  سپ  مدرک . یم  يراز  هیرگ و  متفر و  یم  شباکر  رد  نم  دش و  یهار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مدیسوب . ار  ترضح 

ادج امـش  زا  زگره  : » هک متفگ  زاب  و  تسا ». نتـشگرب  رد  وت  تحلـصم  هک  درگرب  : » دومرف زاب  موش ». یمن  ادج  امـش  زا  زگره  : » متفگ نم 
نیا ینک ». یم  لمع  ناشیا  شیامرف  فالخ  درگرب و  دومرف  رابود  ماما  هک  يرادن  مرـش  لیعامـسا ! يا  : » تفگ خیـش  نآ  سپ  موش ». یمن 

، يدیسر دادغب  هب  نوچ  : » دومرف درک و  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دندش ، رود  یمدق  دنچ  یتقو  مداتـسیا . سپ  درک ، رثا  نم  رد  فرح 
نب ّیلع  هب  وت ، هراـب  رد  يزیچ  هک  وگب  یـضر  مدـنزرف  هب  و  نکم ، لوبق  وا  زا  سپ  درک  دـهاوخ  یفطل  وـت  هب  دـبلط و  یم  ار  وـت  رـصنتسم 

دندش و بیاغ  نم  رظن  زا  اهنآ  ات  مدوب  هداتـسیا  اجنامه  نم  دهدب ». وت  هب  یهاوخب ، هچ  ره  منک  یم  شرافـس  وا  هب  نم  هک  دـسیونب  ضوع 
تلاح : » دـنتفگ دـندید ، ارم  نوچ  ءاّرماس  لها  متـشگرب . رهـش  هب  نآ  زا  دـعب  متـسشن و  اجنامه  رد  یتعاس  مدروخ . یم  فّسأت  رایـسب  نم 

زا هک  یناراوس  نیا  هک  دییوگب  اّما  هن . : » متفگ يا »؟ هدرک  اوعد  گنج و  یـسک  اب  : » دـنتفگ هن ». : » متفگ يراد »؟ یتحاران  ایآ  تسا ، ّریغتم 
هیلع نامز  ماما  ناشیا  زا  یکی  هکلب  هن ، : » متفگ دنـشاب ». ناـگرزب  زا  تسا  نکمم  یلب ، : » دـنتفگ دیتخانـش »؟ دـیدید و  ار  دنتـشذگ ، اـجنیا 
یلو دـندرک  زاب  ارم  نار  سپ ، دـمآ ». مه  درد  درـشف و  ار  نآ  یلب ! : » متفگ يداد »!؟ ناشن  ناشیا  هب  ار  تمخز  ایآ  : » دـنتفگ دوب ». مالـسلا 

نم هب  مدرم  اـجنیا  رد  مدـیدن . يرثا  اـّما  مدرک  هاـگن  ار  رگید  نار  مداـتفا و  کـش  هب  بّجعت  زا  زین  دوـخ  نم  دوـبن و  تحارج  نآ  زا  يرثا 
نیا متفر . یم  نیب  زا  اپ  تسد و  ریز  رد  دندرک ، یمن  صالخ  ارم  رهش  لها  زا  یضعب  رگا  دندرک و  هراپ  هراپ  ارم  نهاریپ  دندروآ و  موجه 
حبص مدنام . اجنآ  رد  بش  نم  دسیونب و  رصنتسم  هب  ار  هعقاو  هک  تفر  دینـش و  ار  ارجام  دمآ و  سپ  دیـسر ، نیرهّنلا  نیب  مکاح  هب  نایرج 

رس رب  يرایسب  مدرم  هک  مدید  مدیسر . دادغب  رهش  هب  رگید  حبص  دنتشگرب . دعب  دندرک و  نم  هارمه  رفن  ود  دندومن و  یهارمه  ارم  یعمج 
دندرک و موجه  نم  رس  رب  دندینش  ارم  مان  میدیسر و  ام  نوچ  دنسرپ . یم  ار  شبسن  مسا و  وا  زا  دسر  یم  هک  سکره  دنا و  هدش  عمج  لپ 
دندیسر و یعمج  اب  نیّدلا  یـضر  دّیـس  هک  دوش  ادج  نم  نت  زا  حور  دوب  کیدزن  دندرک و  هراپ  هراپ  مدوب  هدیـشوپ  هرابود  هک  ار  یـسابل 
»؟ يا هتخادـنا  هار  هب  رهـش  نیا  رد  ار  اغوغ  نیا  هک  ییوت  هتفاـی  افـش  دـنیوگ  یم  هک  يدرم  نیا  : » دومرف دّیـس  دـندرک . رود  نم  زا  ار  مدرم 

دـش و شوهیب  درک و  شغ  یتّدـم  دـیدن ، يرثا  نآ  زا  دوب و  هدـید  ار  مخز  نوچ  درک و  زاب  ارم  نار  هدـمآ ، ریز  هب  بسا  زا  یلب ». : » متفگ
طابترا وت  اب  هک  صخـش  نآ  دنیوگ  یم  دـنا و  هتـشون  روط  نیا  ءاّرماس  زا  هک  هتفگ  تسا و  هدـیبلط  ارم  ریزو  : » تفگ دـمآ ، دوخ  هب  نوچ 

نیرت یمیمـص  زا  نم و  ردارب  درم ، نیا  : » تفگ سپـس  درب . دوـب ، یمق  هک  ریزو  نآ  دوـخ  اـب  ارم  و  ناـسرب ». نم  هـب  ار  وا  ربـخ  دوز  دراد ،
نامه رد  ریزو  مدومن . لقن  ار  دوب  هتشذگ  هک  هچنآ  نم  سپ  نک ». لقن  نم  يارب  رخآ  ات  لّوا  زا  ار  هّصق  : » تفگ ریزو  تسا ». نم  ناتسود 

دیـسرپ یلب ». : » دنتفگ دیا »؟ هدید  ار  درم  نیا  مخز  امـش  : » تفگ دندش ، رـضاح  یتقو  داتـسرف . ناحارج  ءاّبطا و  غارـس  هب  ار  يدارفا  هظحل 
ضرف رب  : » دیـسرپ دنامب ». هدنز  هک  تسا  تخـس  دنّربب  رگا  تسا و  ندیرب  رد  رـصحنم  نآ  جالع  : » دـنتفگ همه  تسیچ »؟ نآ  ياود  : » هک
شوج دیاش  نآ  زا  دعب  دوب . دهاوخ  یقاب  مخز  نآ  هام ، ود  ًاّلقا  : » دنتفگ دوش »؟ بوخ  مخز ، نآ  ات  دهاوخ  یم  نامز  تّدـم  هچ  دریمن  هک 
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هک دش  زور  دنچ  امش  : » دیسرپ زاب  دییور ». دهاوخن  ییوم  اجنآ  زا  هک  دنام  دهاوخ  یقاب  يدیفـس  رایـش  نآ  ياج  رد  نکیل  دوش و  هدروخ 
درادن و یتوافت  ًالـصا  رگید  نار  اب  هک  دندید  ناشیا  درک . هنهرب  ارم  نار  ریزو  سپـس  تسا ». مهد  زور  زورما ، : » دنتفگ دیا »؟ هدـید  ار  وا 

نتفای افش  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  : » تفگ هدز ، هحیص  دوب ، یحیسم  زا  هک  ءاّبطا  زا  یکی  تقو  نیا  رد  تسین . مخز  نآ  زا  هجو  چیه  هب  يرثا 
درب و هفیلخ  تمدخ  هب  دوخ  اب  ارم  ریزو  دیبلط . ار  ریزو  دیـسر . هفیلخ  هب  ربخ  نیا  میرم ». نب  یـسیع  ینعی  حیـسم ، تازجعم  زا  رگم  تسین 

نآ رد  هک  يا  هسیک  ات  داد  روتـسد  یمداخ  هب  مدـیناسر  ناـیاپ  هب  مدرک و  لـقن  یتقو  و  منک ، ناـیب  ار  هّصق  نآ  هک  دومرف  رما  ارم  رـصنتسم 
هچ زا  : » تفگ منک ». لوبق  مناوت  یمن  : » متفگ نم  نکب ». تدوخ  جرخ  ار  غلبم  نیا  : » تفگ نم  هب  رـصنتسم  درکرـضاح . ار  دوب  رانید  رازه 

دش و تحاران  هفیلخ  سپ ، نکم ». لوبق  يزیچ  هک  دومرف  رما  وا  اریز  تسوا . راک  لمع ، نیا  هک  یسک  نآ  زا  : » متفگ یـسرت »؟ یم  یـسک 
نوچ مدرک . یم  لقن  يا  هّدع  يارب  ار  تیاکح  نیا  نم  يزور  هک  نیا  بلاج  تاقاّفتا  زا  : » دـیوگ یم  هّمغلا » فشک   » بحاص درک ». هیرگ 

مدومن و بّجعت  قاّفتا  نیا  زا  متخانش . یمن  ار  وا  نم  تسا و  لیعامسا  رسپ  دّمحم  نیّدلا  سمـش  هّدع ، نآ  زا  یکی  هک  مدیمهف  دش ، مامت 
مدوب هدید  يدوبهب  تّحـص و  لاح  رد  یلو  مدوب ، کچوک  عقوم  نآ  : » تفگ يدوب »؟ هدید  مخز  نتـشاد  ماگنه  ار  تردپ  نار  وت  : » متفگ

اجنآ رد  اهتّدـم  تفر و  یم  ءاّرماس  هب  دـمآ و  یم  دادـغب  هب  راب  کی  لاس  ره  مردـپ  دوبن و  مخز  نآ  زا  يرثا  دوب و  هدـمآرب  اجنآ  زا  وم  و 
نآ رگید  تشگ و  یم  اجنآ  رد  وا  دنیبب . ار  ترضح  نآ  رگید  يا  هبترم  هکنآ  يوزرآ  هب  دروخ  یم  فّسأت  تسیرگ و  یم  درب و  یم  رسب 
رد دـنک و  تفایرد  ار  ترایز  نآ  فرـش  هکنیا  اـت  تفر  ءاّرماـس  تراـیز  هب  رگید  راـب  لـهچ  مناد  یم  نم  هچنآ  دـشن و  شبیـصن  فّرـشت 

( هّمغلا فشک  تفر -( ». ایند  زا  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ندید  ترسح 

دندوب هدش  زجاع  نآ  هجلاعم  زا  ءاّبطا  مامت  هک  یضرم  زا  ینیئان  نیسح  يافش 

لاح رد  تسا  دیعـس  دّمحم  ازریم  شمان  هک  مراد  يردارب  نم  دـیوگ : یم  یناهفـصا  ینیئان  نیـسح  دّـمحم  ازریم  یقت  لضاف ، ملاع  بانج 
هب درک  مرو  شقاس  تشپ  دش و  رهاظ  شیاپ  رد  يدرد  يرمق  يرجه  لاس 1285  رد  ًابیرقت  دشاب . یم  هّینید  مولع  لیصحت  لوغشم  رضاح 

فرطرب اپ  تشپ  یجک  درک . نامرد  دندروآ ، وا  هجلاعم  يارب  ار  بیبط ، دمحا  ازریم  دش . زجاع  نتفر  هار  زا  درک و  جـلف  ار  نآ  هک  يوحن 
هّدام کی  زور  دنچ  زا  سپ  دش و  رهاظ  قاس  وناز و  نیب  رد  هّدام  هک  تشذگن  يزور  دنچ  دش . قّرفتم  هّدام  تفر و  نیب  زا  زین  مرو  دـش و 

راب ره  تشاد و  دیدش  درد  دـش و  مخز  اهنآ  زا  کی  ره  هکنآ  ات  فتک ، نایم  رد  يا  هّدام  دـش و  ادـیپ  نار  تمـسق  رد  اپ ، نامه  رد  رگید 
يروطب تشذگ  نآ  رب  رتشیب  ای  لاس  کی  بیرق  دـمآ . یم  كرچ  اهنآ  زا  دـش و  یم  رجفنم  اه  مخز  نآ  دـننک ، هجلاعم  دنتـساوخ  یم  هک 

دش یم  هدوزفا  تحارج  رب  زور  ره  هکلب  دشن ، بوخ  اهنآ  زا  کی  چیه  یلو  نوگانوگ  تاجلاعم  اب  دوب  تاحارج  نیا  هجلاعم  لوغـشم  هک 
ندـش ینالوط  لیلد  هب  دندیـشک . یم  شود  هب  رگید  ّلحم  هب  یّلحم  زا  ار  وا  دوبن و  نیمز  رب  اپ  نتـشاذگ  هب  رداق  ینالوط  تّدـم  نیا  رد  و 
یقاب يزیچ  ناوختـسا  تسوپ و  زج  وا  زا  دوب  هتفر  نوریب  مخز  نآ  زا  هک  كرچ  نوخ و  ِيدایز  رطاخب  دـش و  فیعـض  شجازم  یـضیرم ،
يرثا جازم  لاح و  فعـض  تحارج و  ندش  رتشیب  زج  دومن ، یم  مادـقا  هک  هجلاعم  عون  ره  هب  دـش و  تخـس  ام  ردـپ  رب  راک  دوب و  هدـنامن 

يور رب  تسد  رگا  دوب  اپ  نامه  نار  رد  يرگید  قاـس و  وناز و  نیباـم  رد  یکی  هک  ود  نآ  هک  دیـسر  اـجنآ  هب  اـهمخز  نآ  راـک  تشادـن .
ابو سرت  زا  ام  دوب و  هدش  رهاظ  نیئان  رد  يدـیدش  يابو  ماّیا  نآ  رد  دـش . یم  يراج  يرگید  زا  نوخ  كرچ  دنتـشاذگ  یم  اهنآ  زا  یکی 

کیدزن ياتـسور  رد  دنتفگ  یم  فسوی  اقآ  ار  وا  هک  یقذاح  حاّرج  هک  میدش  عّلطم  دعب  میدوب . هدرب  هانپ  نآ  ياهاتـسور  زا  ییاتـسور  رد 
یتّدم داد ، ناشن  وا  هب  ار  ضیرم  میومع  نوچ  درک و  رـضاح  هجلاعم  يارب  داتـسرف و  وا  دزن  ار  یـسک  ام ، ردپ  اذل  دراد . لزنم  ام  ياتـسور 

چپ وا  اب  یتّدم  دنیوگ . یم  باّهولادبع  ازریم  یجاح  ار  وا  هک  میاه  یئاد  زا  یکی  اب  مدنام  نم  تفر و  وا  دزن  زا  مردپ  هکنآ  ات  دش  تکاس 
نارگن میوگب و  مردام  هب  ادابم  هک  دنک  یم  یفخم  نم  زا  دهد و  یم  يدـیماان  ربخ  وا  هب  هک  متـسناد  اهتبحـص  نآ  رهاظ  زا  نم  درک و  چـپ 

.« منک یم  هجلاعم  هب  عورـش  هاگنآ  مریگ ، یم  غلبم ، نالف  لّوا  نم  : » هک تفگ  حاّرج  نآ  تشگرب . ردپ  هاگنآ ، دتفیب . بارطـضا  هب  دوش و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ناگتفای  تاجن  ناگتفای و  www.Ghaemiyeh.comافش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


سپ هجلاعم . ندرک  مامت  زا  شیپ  نتفر  تهج  دـشاب  يا  هناهب  وا  يارب  غلبم ، نآ  نداد  زا  دـلاو  عاـنتما  هک  دوب  نیا  نخـس  نیا  زا  وا  فدـه 
ردـپ و تشگرب و  دوخ  ياتـسور  هب  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  وا  دومن ، عانتما  تساوخ  یم  هجلاعم  زا  شیپ  وا  هچنآ  نداد  زا  ردـپ  یتقو 
هک متشاد  يرگید  یئاد  دندش . سویأم  زین  وا  زا  سپ  دوب  ندرک  هجلاعم  زا  وا  یناوتان  يدیماان و  رطاخب  حاّرج  راک  نیا  هک  دنتسناد  مردام 

تجاح و عفر  ياه  همان  هک  روطنآ  تشاد  یترهش  زین  رهش  رد  دوب و  یتسرد  اوقت و  تیاهن  رد  یـصخش  دنتفگ و  یم  بلاطوبا  ازریم  وا  هب 
اهالب اه و  یتخس  رد  مدرم  درک و  یم  ریثأت  دوز  ۀباجالا و  عیرس  تشون ، یم  مدرم  يارب  وا  هک  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  يوسب  تساوخرد 

همان هعمج  زور  دسیونب . یتجاح  همان  شدنزرف ، يافش  يارب  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  مردام  لیلد ، نیمه  هب  دندرک . یم  هعجارم  وا  هب  رایسب 
هاـچ رد  ار  هماـن  نآ  مردارب  سپـس  دوب . اـم  ياتـسور  کـیدزن  هک  تفر  یهاـچ  فرطب  مردارب  هارمه  تفرگ و  ار  نآ  مرداـم  تشوـن و  ار 

رد عوضوم  نیا  دـندرک و  هیرگ  تخـس  ود  ره  دـش و  ادـیپ  یتّقر  مردـپ ، وا و  يارب  لاـح  نیا  رد  دوب . ّقلعم  هاـچ  يـالاب  رد  وا  تخادـنا و 
ناـیرج رد  هک  یلئامـش  تئیه و  هب  بسا  رب  راوس  هس  مدـید ، باوـخ  رد  نم  هک  تشذـگن  يزور  دـنچ  دوـب . هعمج  زور  تاـعاس  نیرخآ 

علّطم نآ  زا  اهزور  نآ  رد  هک  دمآ  مرطاخ  هب  لیعامسا  هعقاو  لاح  نآ  رد  دنیآ . یم  ام  هناخ  فرطب  ارحـص  زا  هدش  دراو  یلقره  لیعامـسا 
يارب بانج  نآ  هک  نیا  تسا و  مالسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  مّدقم ، راوس  نآ  هک  مدش  هّجوتم  اذل  دوب . مرظن  رد  نآ  تاّیئزج  مدوب و  هدش 

، دـعب دوب . هنوگنیا  اـهزور  رثکا  رد  هچناـنچ  دوب ، هداد  هیکت  اـی  هدـیباوخ  تشپ  رب  دوخ  رتـسب  رد  مردارب  هدـمآ و  نم  ضیرم  ردارب  ياـفش 
هک تشاذـگ  وا  ندـب  زا  یعـضوم  رد  ار  هزین  هاگنآ  تشاد . يا  هزین  ناشکرابم  تسد  رد  دـندمآ و  کیدزن  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح 

نیا زا  باـنج  نآ  دارم  هک  مدـیمهف  روطنیا  عقوم  نآ  رد  تسا ». هدـمآ  رفـس  زا  تا  یئاد  هک  زیخرب  : » دومرف وا  هب  دوب و  وا  فتک  رد  اـیوگ 
شرفس دوب و  هتفر  تراجت  رفـس  هب  هک  تسا  ربکا  یلع  ازریم  یجاح  شمان  متـشاد و  هک  يرگید  یئاد  ندمآ  هرابرد  تسا  تراشب  مالک ،

باوخ ياج  زا  مردارب  دومرف ، ار  نخـس  نآ  تشاذـگ و  وا  فتک  رب  ار  هزین  ترـضح  یتقو  میدوب . نارگن  وا  يارب  اـم  دوب و  هدیـشک  لوط 
یـسک هدش و  حبـص  مدـید  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  تفر . هناخ  برد  يوسب  هلجع  اب  ، ربکا یلع  ازریم  یئاد  لابقتـسا  يارب  تساخرب و  دوخ 
باوخ زا  ار  وا  منک  نت  رب  سابل  هکنآ  زا  شیپ  متفر . مردارب  دزن  تعرس  هب  متساخرب و  ياج  زا  دوب . هتساخنرب  باوخ  زا  حبص  زامن  تهج 

زا مردام  دـعب ، متـشاد . اپ  هب  متفرگ و  ار  وا  تسد  زیخرب ». هداد ، افـش  ار  وت  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  : » هک متفگ  وا  هب  مدرک و  رادـیب 
یتقو تسا ». هداد  افش  ار  وا  مالسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  : » متفگ نم  ما . هدرک  رادیب  ار  وا  ارچ  هک  دز  دایرف  نم  ِرـس  رب  تساخرب و  باوخ 

تشادـن و ار  نیمز  رب  شمدـق  نتـشاذگ  تردـق  هک  دوب  يروط  بش  نآ  دوـمن و  قاـتا  ياـضف  رد  نتفر  هار  هب  عورـش  متـشاد  اـپ  هب  ار  وا 
رد تیاکح  نیا  سپس ، دندرک . یم  لمح  ار  وا  یناکم  هب  یناکم  زا  ار  يو  نارگید  دوب و  هتـشذگ  وا  رب  نینچ  رتشیب  ای  لاس  کی  کیدزن 

مدوب لاحشوخ  رایسب  مدرک و  یم  لقن  ار  باوخ  نم  دنتشادن و  رواب  لقع  هب  اریز  دننیبب ، ار  وا  ات  دندش  عمج  همه  دش و  رشتنم  اتـسور  نآ 
دوبهب اـهمخز  عطق و  زور  نآ  رد  زین  نوـخ  كرچ و  و  دوـب ، باوـخ  رد  وا  هک  یتلاـح  رد  مدرک  افـش  تراـشب  هب  ترداـبم  نم  هک  نیا  زا 

( بقاّثلا مجن  دمآ -( . زاب  رفس  زا  تمالس  هب  زین  ما  یئاد  نآ ، زا  دعب  زور  دنچ  هتفه و  نایاپ  زا  شیپ  تفای .

طّسوت يرامیب  زا  ندرک  ادیپ  افش  یگلاس و  هد  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  یلماع  ّرح  خیش  رادید 

دـندش و عمج  نم  ناکیدزن  لیماف و  هک  يروط  هب  متفرگ  یتخـس  یـضیرم  مدوب  هلاـس  هد  یتقو  نم  : » دـیوگ یم  یلماـع  ّرح  خیـش  موحرم 
ربمایپ هک  مدوب  يرادیب  باوخ و  لاح  رد  مریم . یم  بش  نآ  رد  نم  هک  دندش  نئمطم  يرادازع و  يارب  دـندش  هدامآ  دـندرک و  یم  هیرگ 

درک یتبحص  نم  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  مداد و  تسد  اهنآ  یکی  یکی  اب  مدرک و  مالـس  اهنآ  هب  سپ  مدید  ار  ماما  هدزاود  و 
ترضح نآ  هب  مالسلا و  هیلع  بحاص  ترضح  رب  مدرک  مالـس  سپ  درک . اعد  نم  يارب  ترـضح  نآ  هک  تسه  مدای  طقف  تسین  مدای  هک 

تاروتسد هب  لمع  ندش و  ملاع  هک  میوزرآ  هب  مریمب و  یـضیرم  نیا  اب  هک  مسرت  یم  نم ! رورـس  يا  : » متفگ مدرک و  هیرگ  مداد و  تسد 
دهد و یم  افـش  ار  وت  ردق ، یلاع  هبترم و  دنلب  دنوادخ  هکلب  يریم  یمن  یـضیرم  نیا  اب  وت  نوچ  سرتن ! : » دومرف ناشیا  مسرن ». تسا  یهلا 
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متفای و افش  هظحل  نامه  رد  مدیـشون  نآ  زا  یتقو  داد و  نم  تسد  هب  دوب  شتـسد  رد  هک  ار  یفرظ  تقو  نآ  رد  ینک ». یم  ینالوط  يرمع 
دنچ هکنیا  ات  متفگن  مدوب  هدـید  هچنآ  زا  يزیچ  نم  دـندرک و  بّجعت  مناـکیدزن  لـیماف و  متـسشن و  دـش و  رود  نم  زا  ًـالماک  ما  یـضیرم 

( ةادهلا تابثا  متفگ -( ». ار  ارجام  دعب  تشذگ و  يزور 

شنارسپ بحاص  طّسوت  جالع  لباقریغ  ضرم  زا  بهذم  يدیز  درم  يافش 

ام زا  وا  دندوب و  زجاع  شجالع  زا  ءاّبطا  هک  دوب  یـضرم  ار  وا  دوب و  يدـیز  هوطع  مردـپ  : » دـیوگ یم  ینـسح  يولع  هوطع  نب  یقاب  دـّیس 
نیا زا  ارم  دیاین و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  امـش  بحاص  ات  : » تفگ یم  رّرکم  دوب . تحاران  هّیماما  بهذـم  هب  ام  لیم  زا  دوب و  هدرزآ  نارـسپ ،
همه ام  ءاشع ، برغم و  زامن  تقو  رد  یبش  ًاقاّفتا  موش ». یمن  لئاق  امـش  بهذـم  هب  منک و  یمن  قیدـصت  ار  امـش  نم  دـهدن  تاـجن  ضرم 

ار دوخ  بحاص  دـیودب و  : » تفگ متفر ، وا  شیپ  هلجع  اب  یتقو  دیباتـشب ». : » دـیوگ یم  هک  مدینـش  ار  ردـپ  دایرف  هک  میدوب  عمج  اج  کـی 
: تفگ دوب »؟ هچ  عوضوم  : » میدیـسرپ میتشگرب و  مدیدن . ار  یـسک  میدیود  دنچ  ره  ام  تفر ». نوریب  نم  شیپ  زا  نآلا ، نیمه  هک  دیبایرد 
.« مهد افش  ار  وت  هک  ما  هدمآ  متسه ، وت  نارسپ  بحاص  نم  : » تفگ یتسیک »؟ وت  : » متفگ نم  هوطع »! ای  : » تفگ دمآ و  نم  دزن  هب  یصخش 

( هّمغلا فشک  مدیدن -( ». یتحاران  نآ  زا  يرثا  مدرک  هاگن  دوخ  هب  یتقو  نم  دیشک . نم  درد  عضوم  رب  درک و  زارد  تسد  نآ ، زا  دعب 

... نم زا  یّلکب  جلف  ضرم  و  زیخرب » یلاعت  يادخ  نذا  هب  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

دوش هجلاعم  دیاش  هک  دنداد ، ناشن  يدایز  ءاّبطا  هب  ار  وا  شلیماف  ماوقا و  دوب ، هدش  يدیدش  جلف  هب  ءالتبم  هّلح  رد  يردـهز  نیّدـلا  لامج 
هک دنتفرگ  میمصت  دندش  سویأم  شا  هجلاعم  زا  یتقو  هرخألاب  تفای . یم  تیفاع  رتمک  وا  دندرک  یم  هجلاعم  ار  وا  رتشیب  اهنآ  هچ  ره  یلو 
نم : » دنک یم  لقن  هنوگنیا  ار  هّیضق  يو  دوخ  دننک . لیخد  تسا  هّلح  رد  هک  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  ماقم  رد  بش  کی  ار  وا 

میالوم مدـید  هک  تشذـگن ، يزیچ  دـندوب  هدرب  مالـسلا  هیلع  هّللاۀـّیقب  ترـضح  ماقم  هب  ارم  هک  بش  نآ  یلو  مدوب ، جـلف  ضرم  هب  ءـالتبم 
: مدرک ضرع  زیخرب ». :» دومرف نم  هب  درک و  تمحرم  باوج  مدرک ، مالس  نم  دش . دراو  ماقم  برد  زا  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح 
رد نم  هب  تفرگ و  ارم  لـغب  ریز  و  زیخرب ». یلاـعت  يادـخ  نذا  هب  : » دومرف زاـب  مرادـن ». تکرح  رب  تردـق  هک  تسا  لاـس  کـی  ناـجاقآ  »
نآ دوب و  هدش  فرطرب  نم  زا  جلف  ضرم  یّلک  هب  دوبن و  نم  رد  تلاسک  زا  يرثا  چـیه  هک  یلاح  رد  متـساخرب  نم  درک . کمک  نداتـسیا 
نم رس  هب  دنا ، هداد  افش  ارم  مالسلا  هیلع  هّللا  ۀّیقب  ترضح  هک  دندش  هّجوتم  دندید و  لاح  نیا  رد  ارم  مدرم  یتقو  دیدرگ . بئاغ  ترـضح 

( نیدّحوملا ۀیافک  دندرک -( ». ضوع  ار  مسابل  دندرب و  هناخ  هب  ارم  ناتسود  یلو  دندرب ، دندرک و  هراپ  هراپ  ارم  ياهسابل  دنتخیر و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  هدش  روک  نز  ندرک  انیب  رون و  زا  هّبق  ندش  رُپ 

رد هک  ار  سرب  هیرق  هتسویپ  دوب ، سمش  نب  رمعم  شمسا  هک  نیطالس  باحصا  زا  يدرم  : » دیوگ یم  نوراق  نب  دّمحم  نیّدلا  سمش  خیش 
نبا وا  ماـن  هک  درک  یم  عمج  ار  هیرق  نآ  هّلغ  هک  دوب  یبیاـن  وا  يارب  زا  دوب و  نییولع  فقو  هیرق ، نآ  درک و  یم  هراـجا  دوب ، هّلح  یکیدزن 

دوب و حالص  نامیا و  لها  زا  بیطخلا  نبا  دنتفگ . یم  نامثع  وا  هب  هک  دوب  وا  تاقفن  ّیلوتم  هک  دوب  یمالغ  زین ، وا  يارب  زا  دوب و  بیطخلا 
ماقم دزن  رد  اهنآ  ود  ره  هک  داتفا  قاـّفتا  يزور  سپ  دـندرک . یم  هلداـجم  نید  رما  رد  رگیدـکی  اـب  هتـسویپ  ناـشیا  دوب و  وا  ّدـض  ناـمثع ،
ماوع ّتیعر و  زا  یتعامج  زین  عقوم  نآ  رد  دندش و  رـضاح  دوب ، دورمن  ّلت  یکیدزن  رد  هک  سرب  رد  مالـسلا ، هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح 

مسیون یم  دوخ  تسد  فک  رب  نم  میامن . یم  راکشآ  حضاو و  ار  ّقح  نالا  نامثع ! يا  : » تفگ نامثع  هب  بیطخلا  نبا  سپ  دندوب . رضاح 
تسد رب  زین  وت  دنتسه و  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  مالسلا و  هیلع  یلع  تارـضح  ناشیا ، هک  مراد  تسود  هک  ار  ییاهنآ  مان 

يور رب  میدنب و  یم  مه  اب  ار  وت  نم و  هتـشون  تسد  هاگنآ  دنتـسه ! نالف  نالف و  نالف و  هک  يراد  تسود  هک  ار  ییاهنآ  مان  سیونب  دوخ 
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ّقح رب  دـنام ، ملاـس  شتـسد  هک  سکرهو  تسا  لـطاب  صخـش  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  تخوـس  هک  کـیره  تسد  میراد . یم  هگن  شتآ 
رگا : » هک دـندز  یم  هنعط  نامثع  رب  دـندوب  رـضاح  اجنآ  رد  هک  ماوع  ّتیعر و  دـشن . یـضار  نیا  هب  درک و  راکنا  ار  رما  نیا  نامثع  تسا ».
رسپ رب  هک  دینش  ار  ماوع  ّتیعر و  نانخس  دوب  رضاح  اجنآ  رد  هک  نامثع  ردام  يوش »!؟ یمن  یـضار  رما  نیا  هب  ارچ  تسا ، ّقح  وت  بهذم 

يور و هدایز  رایـسب  ندرک  ینمـشد  راهظا  نیا  رد  دومن و  دـیدهت  نیرفن و  نعل و  اهنآ  دوخ ، رـسپ  زا  تیامح  رد  سپ  دـندز ، یم  هنعط  وا 
. دز ادص  ار  دوخ  ياقفر  دید ، دوخ  رد  ار  يروک  نوچ  دید . یمن  ار  زیچ  چـیه  دـش و  روک  وا  ياهمـشچ  لاح  نامه  رد  سپ  دومن . هغلابم 
دندرب و هّلح  هب  دنتفرگ و  ار  وا  تسد  سپ  دید . یمن  ار  زیچ  چیه  نکیل  تسا و  حیحـص  وا  ياهمـشچ  هک  دندید  دندمآ  وا  دزن  اهنآ  نوچ 
. دندوبن وا  هجلاعم  هب  رداق  اهنآ  زا  مادک  چـیه  یلو  دـندروآ  وا  مشچ  هجلاعم  يارب  ار  ییاّبطا  دادـغب  هّلح و  زا  سپ  دـیدرگ . عیاش  ربخ  نیا 

ترضح نآ  درک ، روک  ار  وت  هک  یـسک  نآ  : » دنتفگ وا  هب  دندمآ  وا  دزن  هب  دندوب  وا  ياقفر  دنتخانـش و  یم  ار  وا  هک  ینانمؤم  نانز  سپس 
میوش یم  نماض  ام  ییوجب ، يرازیب  وا  نانمشد  زا  ینک و  رایتخا  ار  وا  یتسود  يوش و  هعیش  وت  رگا  سپ  تسا . مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص 

هب نز  نآ  تسین ». نکمم  وت  يارب  الب  نیا  زا  یـصالخ  هنرگو  دیامن  ءاطع  تیفاع  یتمالـس و  وت  هب  ترـضح ، نآ  تکرب  هب  یلاعت  ّقح  هک 
تـسا مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  ماقم  هک  يا  هّبق  هب  هّلح  رد  دنتـشادرب و  ار  وا  دـش ، هعمج  بش  نوچ  سپ  دـش . یـضار  رما  نیا 

انیب ياهمـشچ  اب  نز  نآ  تشذگ ، بش  زا  يرادقم  نوچ  دندیباوخ . هّبق  نآ  برد  رب  زین  هنمؤم  نانز  نآ  دندرک و  هّبق  لخاد  ار  وا  دـندرب و 
یگمه نانز  نآ  داد . یم  ربخ  ناشیا  هب  ار  اهنآ  زا  کیره  ياه  هماج  گنر  تخانـش و  یم  ار  ناـشیا  کـیاکی  دـمآ و  نوریب  اـهنآ  يوسب 

امش نوچ  : » تفگ وا  دندیـسرپ . ار  شندش  بوخ  ّتیفیک  وا  زا  سپـس  دندرک . دمح  وا  تیفاع  نسُح  رب  ار  ادخ  دندش و  لاحـشوخ  داش و 
سپ تسا ». هداد  تیفاع  ار  وت  یلاعت  يادخ  هک  ورب  نوریب  : » تفگ دـمآ و  یتسد  هک  مدـید  دـیدمآ ، نوریب  هّبق  زا  دـیدرک و  هّبق  لخاد  ارم 

نب دّمحم  منم  : » تفگ یتسیک »؟ وت  : » متفگ مدـید . هّبق  نایم  رد  ار  يدرم  دوب و  هدـیدرگ  رون  زا  رپ  هک  مدـید  ار  هّبق  تفر و  نم  زا  يروک 
وا نامیا  دش و  هعیش  وا  رسپ  نامثع ، دنتشگرب و  دوخ  ياه  هناخ  هب  دنتساخرب و  نانز  نآ  سپ ، دیدرگ . بیاغ  سپـس  مالـسلا ». هیلع  نسح 

( راونالا راحب  دندرک -( . نیقی  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  هب  هلیبق  نآ  دیدرگ و  عیاش  رایسب  هّصق  نیا  دش و  وکین  شردام  و 

ِدرمریپ ندرک  ادیپ  افش  ندش و  ناوج  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  اب  رادید  رون و  زا  هناخ  ندش  رُپ 

دنتفگ وا  هب  سپ  دوب . نایبصان  زا  وا  دنتفگ و  یم  ریغـص  ناجرم  وا  هب  هک  دوب  یمکاح  هّلح  رد  : » دیوگ یم  نوراق  نب  دّمحم  نیّدلا  سمش 
ار وا  هک  درک  رما  دش ، رـضاح  نوچ  دننادرگ . رـضاح  ار  وا  هک  درک  رما  ثیبخ  نآ  سپ  دنک ». یم  ّبس  ار  هباحـص  هتـسویپ  حجاروبا  : » هک
، نآ تّدـش  زا  هک  دـندز  ردـقنآ  ار  وا  تروص  یّتح  دـندز ، ار  وا  ندـب  عیمج  دیـسر . تکاله  هب  کیدزن  هک  دـندز  ار  وا  نادـنچ  دـننزب و 

لخاد ار  وم ، زا  ینامـسیر  دـندرک . خاروـس  ار  وا  ینیب  دنتـسب . ینهآ  ریجنز  هب  ار  نآ  دـندروآ و  نوریب  ار  وا  ناـبز  تخیر و  وا  ياهنادـند 
دش رما  اهنآ  هب  دنداد و  يا  هّدع  تسد  هب  ار  نامسیر  نآ  رس  دنتسب و  رگید  نامسیر  هب  ار  نییوم  نامسیر  نآ  رـس  دندرک . وا  ینیب  خاروس 
اهنآ هب  هک  دـندرک  ناـنچ  دـندرب و  ار  وا  ءایقـشا  نآ  سپ ، دـننزب . دـننادرگب و  هّلح  ياـه  هچوـک  رد  تئیه  نآ  تحارج و  نآ  اـب  ار  وا  هک 

تسا ریپ  يدرم  وا  : » دنتفگ نارضاح  دومن . وا  لتق  هب  رما  ثیبخ  نآ  دنداد و  ربخ  نیعل  مکاح  هب  ار  وا  تلاح  سپس ، دوب . هدش  هداد  روتسد 
رما هکنآ  ات  دندومن  وا  تعافـش  رد  هغلابم  نادنچ  و  درادـن ». نتـشک  هب  جایتحا  تشک و  دـهاوخ  ار  وا  هک  هدیـسر  وا  هب  تحارج  ردـقنآ  و 
دزن هب  مدرم  دش ، حبص  نوچ  درم . دهاوخ  بش  نامه  رد  وا  هک  دنتشادن  کش  دندرب و  هناخ  هب  ار  يو  وا ، لها  دندومن . اهر  ار  وا  هک  درک 

وا ياهتحارج  هتـشگرب و  وا  هتخیر  ياهنادند  تسا و  هدش  ملاس  حیحـص و  تسا و  زامن  لوغـشم  تسا و  هداتـسیا  وا  هک  دـندید  دـنتفر . وا 
وا دـندومن . لاؤس  هّیـضق  یگنوگچ  هدرک و  بّجعت  وا  لاـح  زا  مدرم  دوب . هدـش  لـیاز  زین  وا  ياـه  یگتـسکش  تسا و  هدـش  بوخ  ًـالماک 

یلاـعت و ّقح  زا  دوخ  لد  رد  سپ  منک . لاؤس  ادـخ  زا  هک  دوـب  هدـنامن  یناـبز  مدـید و  هنیاـعم  ار  گرم  هک  مدیـسر  یلاـح  هب  نم  : » تفگ
مامت هک  مدـید  دـش ، کیرات  بش ، نوچ  مدومن . یـسرداد  بلط  هثاغتـسا و  لاؤس و  مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاـص  ترـضح  دوخ ، يـالوم 
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: دومرف دیـشک و  نم  يور  رب  ار  دوخ  فیرـش  تسد  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نامّزلا  رمالا و  بحاص  ترـضح  هاگان  دش . رون  زا  رپ  هناخ ،
یم هک  تلاح  نیا  رد  مدرک  حبـص  سپ  تسا ». هدرک  اطع  تیفاع  وت  هب  یلاعت  ّقح  هک  قیقحت  هب  نک . کـمک  ار  دوخ  لاـیع  ورب و  نوریب  »

، حجاروبا نیا  هک  مروخ  یم  مسق  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  : » دیوگ یم  ناتـساد  نیا  يوار  نوراق ، نب  دّمحم  نیّدلا  سمـش  خیـش  ینیب ».
یم لکـش  تلاح و  نآ  رب  ار  وا  هک  متفر  یم  یماّمح  نآ  هب  مئاد  نم  دوب و  عضو  هسوک  تروص و  دـب  گنر و  درز  مادـنا و  فیعـض  درم 

تماق تسرد  يوق و  يدرم  هک  مدید  ار  وا  سپ  دندش ؛ لخاد  وا  رب  هک  اهنآ  اب  مدوب  نم  رگید  زور  حبص  رد  سپ  مدرک . فصو  هک  مدید 
یناوج تئیه و  نیمه  هب  دشاب و  یگلاس  تسیب  ّنس  رد  هک  تسا  هدش  یناوج  دننام  هدیدرگ و  خرس  وا  يور  دنلب و  وا  شیر  تسا و  هدش 
زورید هک  نیعل  مکاح  دش . رـضاح  يو  سپ  دومن . بلط  ار  وا  مکاح  دش ، شخپ  وا  هّیـضق  نوچ  تفر ». ایند  زا  هکنآ  ات  تفاین  رییغت  دوب و 

هتـشگرب هک  دید  ار  وا  هتخیر  ياهنادند  دیدن و  وا  رد  ار  تاحارج  رثا  دش و  رکذ  هک  لاح  نیا  رب  ار  وا  زورما  دوب و  هدید  لاح  نآ  رب  ار  وا 
، تسـشن یم  دوخ  سلجم  رد  هک  یتقو  هّیـضق ، نیا  زا  شیپ  یثـبخ  مکاـح  نآ  تفرگ . ارف  ار  وا  يرایـسب  تشحو  لاـح ، نیا  زا  سپ  تسا 

نآ ماقم  هلبق و  بناج  هب  ار  دوخ  دیلپ  تشپ  درک و  یم  دوب  هّلح  رد  هک  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترـضح  ماقم  بناج  هب  ار  دوخ  تشپ 
، نآ زا  دـعب  دومن و  یم  ارادـم  یکین و  هّلح  لها  هب  درک و  یم  باـنج  نآ  ماـقم  هب  ار  دوخ  يور  هّیـضق  نیا  زا  دـعب  یلو  دومن  یم  باـنج 

( راونالا راحب  دیشخبن -( . يا  هدیاف  ثیبخ  نآ  هب  هرهاب ، هزجعم  نآ  دُرم و  هک  تشذگن  شیب  یتّدم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  جلف  درم  ندرک  ادیپ  افش  هناخ و  ماب  هناخ و  رد  يرون  ندش  عطاس 

نیـسح طاباس  نآ ، هب  هک  تشاد  يا  هناخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نحـص  یکیدزن  رد  هک  دوب  لمدـم  نیـسح  مان  هب  یـصخش 
هب التبم  سپ  وا  دوب . ییاه  هّچب  نز و  ياراد  طاباس ، بحاص  لمدم ، نیـسح  دوب و  سّدـقم  نحـص  راوید  هب  لصّتم  هک  دـنتفگ  یم  لمدـم 

نامز ندش  ینالوط  ببـس  هب  دنتـشاد . یمرب  ار  وا  تجاح  تقو  رد  شنادنزرف  لایع و  دوبن و  ندـش  دـنلب  هب  رداق  یتّدـم  دـعب  دـش و  جـلف 
يرجه لاس 720  رد  دـندش . قلخ  هب  جاتحم  دـندش و  التبم  تکالف  رقف و  هب  دـنداتفا و  یتخـس  تّدـش و  رد  رایـسب  وا  هداوناـخ  وا ، ضرم 

عطاس يرون  هناخ ، ماب  هناخ و  رد  هک  دندید  دندش و  رادیب  وا  لایع  رسپ و  دوب  هتشذگ  بش  زا  یتّدم  هکنآ  زا  دعب  اهبـش  زا  یبش  رد  يرمق 
نم دزن  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  : » تفگ تسا »؟ ربخ  هچ  : » دـنتفگ نیـسح  هب  اهنآ  سپ  دـیابر . یم  ار  اه  هدـید  هک  يوحن  هب  تسا  هدـش 

ترـضح نآ  سپ  مزیخرب »؟ مناوـت  یمن  نم  هک  ینیب  یم  نم ! دّیـس  يا  : » هک مدرک  ضرع  نیـسح »! يا  زیخرب  : » هک دوـمرف  نم  هـب  دـمآ و 
نیا : » دومرف نم  هب  ترـضح  سپـس  مدـش . ملاـس  حیحـص و  نم  تفر و  نیب  زا  نم  ضرم  لاـح ، ناـمه  رد  درک . دـنلب  تفرگ و  ارم  تسد 
مدرک تعاطا  مدینش و  : » مدرک ضرع  دنبب ». بش  ره  رد  ار  نآ  برد  و  مور ، یم  دوخ  ّدج  ترایز  هب  هار  نیا  هب  هک  تسا  نم  هار  طاباس ،
نیسح طاباس  هب  تسا  هدش  روهشم  طاباس  نآ  تفر و  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  ترایز  هب  تساخرب و  ترـضح  نآ  سپ  نم »! يالوم  يا 
( بقاّثلا مجن  دندیسر -( . یم  دوخ  تجاح  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  تکرب  هب  دندرک و  یم  اهرذن  طاباس ، يارب  زا  مدرم  لمدم و 

شرهوش هب  تمدخ  دروم  رد  نز  هب  ترضح  نآ  روتسد  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  طّسوت  روک  نز  مشچ  يافش 

. دوب نکاس  تسا ، گرزب  تارف  رهن  رانک  ياه  هیرق  زا  یکی  هک  اسوقد  هیرق  رد  يدرم  : » دیوگ یم  نوراق  نب  دّـمحم  نیّدـلا  سمـش  خـیش 
وا دنتفگ و  یم  همطاف  وا  هب  هک  دوب  تشاد  يا  هحلاص  نز  يو ، دوب . يریخ  لها  بوخ و  مدآ  رایسب  دوب و  دوسا  شبقل  مجن و  درم  نآ  مان 

ودره نز  درم و  نآ  دوب . بنیز  رتخد ، مسا  یلع و  رـسپ ، مسا  هک  دنتـشاد  رتخد  کی  رـسپ و  کـی  اـهنآ  دوب . يا  هحلاـص  بوخ و  نز  زین 
ّقح : » تفگ يا  هدنیوگ  دش و  هدیـشک  وا  يور  رب  یتسد  هک  دید  نز  اهبـش ، زا  یکی  رد  دندنام . یقاب  تلاح ، نیا  رب  یتّدم  دـندش و  انیبان 
نم : » دـیوگ یم  نز  نکن ». یهاتوک  وا  تمدـخ  رد  نک و  تمدـخ  ار  یلعوبا  دوخ ، رهوش  زیخرب و  درک ، فرطرب  وت  زا  ار  يروک  یلاـعت ،

( بقاّثلا مجن  تسا -( ». مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  صخش  نآ  هک  متسناد  سپ  تسا  رون  زارپ  هناخ  هک  مدید  مدرک و  زاب  ار  ممشچ 
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ترضح نآ  زا  نتفرگ  افش  فجن و  نوریب  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ماقم  هب  نتفر 

يروطب دـش  راتفرگ  يدـیدش  ضرم  هب  فجن ، رد  یلو  ددرگ  هّللا  تیب  ّجـح  مزاع  اجنآ  زا  ات  تفر  فرـشا  فجن  هب  ناشاک  لها  زا  يدرم 
درم نآ  هک  دندوب  هتـشاذگ  ءاحلـص  زا  یکی  دزن  رد  فجن ، رد  ار  يو  وا ، ياقفر  تشادن . نتفر  هار  رب  تردق  دـش و  کشخ  وا  ياهاپ  هک 

، اهزور زا  یکی  رد  تفر . یم  ارحص  هب  تسب و  یم  وا  يور  رب  ار  رد  زور ، ره  حلاص  درم  نآ  تشاد . سّدقم  نحص  رد  يا  هرجح  حلاص ،
ییاج رد  ربب و  نوریب  دوخ  اب  ارم  زورما  ما . هدش  هدز  تشحو  ناکم  نیا  زا  تسا و  هدـش  گنت  ملد  : » تفگ حـلاص  درم  نآ  هب  ضیرم  نآ 

، فجن نوریب  رد  درب و  نوریب  دوخ  اب  ارم  دش و  یضار  درم  نآ  سپ  : » دیوگ یم  ضیرم  درم  ورب ». یهاوخ  یم  هک  اج  ره  هب  هاگنآ  زادنیب .
دوب هک  یـضوح  رد  اجنآ  رد  ار  دوخ  سابل  دـناشن و  اجنآ  رد  ارم  سپ  دـنتفگ . یم  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ماقم  ار  نآ  هک  دوب  یماقم 
رخآ هک  مدوب  رکف  نیا  رد  مدنام . ناکم  نآ  رد  اهنت  نم  تفر و  ارحـص  هب  سپـس  تخادـنا و  دوب ، اجنآ  رد  هک  یتخرد  يالاب  رب  تسش و 
هرجح هب  درک و  مالس  نم  رب  دش و  نحص  نآ  لخاد  هک  مدید  ار  ینوگ  مدنگ  ورـشوخ و  ناوج  هاگان  هک  دوش  یم  یهتنم  اجک  هب  نم  رما 

نآ هب  يزامن  زگره  نم  هک  دروآ  ياجب  زامن  تعکر  دـنچ  عوشخ  عوضخ و  اب  بارحم ، دزن  رد  ناوج  نآ  تفر . دوب ، ماقم  نآ  رد  هک  يا 
هنیـس هک  ما  هدش  التبم  ییالب  هب  نم  : » متفگ وا  هب  دومن . لاؤس  نم  لاوحا  زا  دمآ و  نم  شیپ  دش ، مامت  شزامن  نوچ  مدوب . هدـیدن  یبوخ 

نم هب  درم  نآ  موشب ». صالخ  هک  درب  یم  ایند  زا  ارم  هن  موشب و  ملاس  هک  دـهد  یم  تیفاع  ارم  هن  دـنوادخ  تسا و  هدـش  گـنت  نآ  زا  نم 
مدید نم  تفر ، نوریب  نوچ  تشذگ و  ناکم  نآ  زا  وا  سپـس  دنک ». یم  اطع  وت  هب  ار  ود  ره  یلاعت  ّقح  يدوز  هب  شابن ! تحاران  : » دومرف

دوخ اب  نآ  زا  دعب  متخادنا . تخرد  رب  متسش و  متفرگ و  ار  سابل  نآ  متـساخرب و  اج  زا  سپ  داتفا . نیمز  هب  تخرد  يالاب  زا  سابل  نآ  هک 
رظن دوخ  رد  نوچ  متفر ». هار  مدـش و  دـنلب  هک  دـش  نینچ  هنوگچ  نونکا  موش . دـنلب  اج  زا  هک  متـسناوت  یمن  هک  نم  : » متفگ مدرک و  رکف 

نآ تکرب  هب  یلاـعت  ّقح  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  درم ، نآ  هک  متـسناد  مدـیدن . شیوخ  رد  یـضرم  درد و  هنوگ  چـیه  مدرک ،
رایسب سپ  مدیدن . ار  یسک  مدرک ، رظن  ارحص  رد  متفر و  نوریب  ماقم  نآ  نحص  زا  سپس  تسا . هدیشخب  تیفاع  ارم  وا ، زاجعا  راوگرزب و 
ّریحتم رایسب  دید  ارم  لاح  یتقو  دمآ و  دوب  هرجح  بحاص  هک  حلاص  درم  نآ  متخانشن . ار  ترـضح  نآ  نم  ارچ  هک  مدش  نامیـشپ  مدان و 

نآ اب  درف  نیا  تسا ». هدشن  راوگرزب  نآ  تاقالم  هب  ّقفوم  هک  دروخ  ترسح  رایـسب  زین  وا  مداد . حرـش  وا  يارب  ار  هّیـضق  نم  سپ  دیدرگ .
تافو دش و  ضیرم  هاگنآ  دوب ، ناشیا  اب  زور  دنچ  دـندمآ و  وا  ياقفر  هکنآ  ات  دوب  ملاس  حیحـص و  ددرگ و  یم  زاب  هرجح  هب  حـلاص  درم 

تیفاع و یکی  هک  دش  رهاظ  داد ، ربخ  وا  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هک  زیچ  ود  نآ  تّحص  دندرک و  نفد  سّدقم  نحـص  رد  ار  وا  درک .
( راونالا راحب  دوب -( ». ندُرم  يرگید 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  هقالع  دروم  رتخد  هب  ندیسر  دولآ و  نوخ  ياه  هفرس  زا  ندرک  ادیپ  افش 

سّدقم كاپ و  رایسب  وا  دنتفگ و  یم  میحر  نیـسح  خیـش  وا  هب  هک  دوب  میحر  لآ  هب  فورعم  هداوناخ  زا  هک  ینمؤم  درم  فرـشا  فجن  رد 
ناشیرپ ریقف و  رایسب  وا  نینچمه  دمآ . یم  نوریب  شا  هنیس  زا  نوخ  شا ، هفرـس  هارمه  هک  دش  هفرـس  هنیـس و  ضرم  هب  التبم  يو  سپ  دوب .

ره دروآ  تسدب  توق  یکدـنا  ات  تفر  یم  دـندوب  نکاس  فرـشا  فجن  یلاوح  رد  هک  نیـشن  هیداب  بارعا  دزن  تاقوا  بلاغ  دوب و  لاوحا 
تهج هب  درک ، یم  يراگتساوخ  ار  وا  هک  راب  ره  دیدرگ و  زین  فجن  لها  زا  ینز  هتخابلد  تشاد  يرقف  ضرم و  نیا  اب  دشاب . وج  هک  دنچ 

ضرم و نوچ  دوب . هتفرگ  رارق  يدـیدش  هودـنا  مغ و  رد  زین  تهج  نیا  زا  دـندرک و  یمن  لوبق  ار  وا  تساوخرد  نز ، نآ  هداوناخ  شرقف ،
تمدخ دناوتب  ات  دورب  هفوک  دجسم  هب  هبنشراهچ  بش  لهچ  تفرگ  میمـصت  درک  تخـس  وا  رب  ار  راک  نز ، نآ  جاودزا  زا  یـسویأم  رقف و 
دجـسم هب  هبنـشراهچ  بش  لهچ  نم  دیوگ : یم  میحر  نیـسح  خیـش  دریگب . ترـضح  نآ  زا  ار  شتاجاح  دسرب و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 

هک يا  هکد  رد  نم  دیزو  یم  ناراب  یکدنا  اب  يدنت  داب  دوب و  ناتسمز  ياهبـش  زا  یکیرات  بش  هک  رخآ  هبنـشراهچ  بش  رد  متفر و  هفوک 
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نم دوش . یم  دجسم  لخاد  هک  یسک  پچ  فرط  رد  تسا  عقاو  هک  تسا  لّوا  برد  لباقم  هکد  نآ  مدوب و  هتـسشن  دوب  دجـسم  لخاد  رد 
مه يزیچ  مدـشن و  دجـسم  لخاد  منک  عمج  ار  ما  هنیـس  طالخا  هک  متـشادن  يزیچ  هکنیا  رطاخب  دـمآ و  یم  ما  هنیـس  زا  هک  ینوخ  رطاخب 

مدرک یم  رکف  دوخ  اب  دیدرگ . کیرات  ممشچ  رد  ایند  دش و  رتدایز  مهودنا  مغ و  و  گنت ، ملد  سپ  دنک ، ظفح  امرس  زا  ارم  هک  متـشادن 
مدرب و دایز  جنر  تّقشم و  همه  نیا  هکنیا  اب  دش  رهاظ  میارب  يزیچ  هن  مدید و  ار  یسک  هن  نم  تسا و  رخآ  بش  نیا  دش و  مامت  اهبـش  هک 
. تشادـن میارب  يرگید  زیچ  يدـیماان  سأی و  زج  یلو  میایب  هفوک  دجـسم  هب  فجن  زا  بش  لهچ  ات  مدـش  لّمحتم  ار  فوخ  تمحز و  راب 

هدروآ فجن  زا  دوخ  اب  هک  یمک  رایسب  هوهق  ندرک  مرگ  يارب  ار  شتآ  دوبن و  يدحا  زین  دجـسم  رد  مدوب و  رکفتم  دوخ  راک  نیا  رد  نم 
نوچ دیآ . یم  نم  يوسب  دجسم  لّوا  برد  تمس  زا  یصخش  مدش  هّجوتم  هاگان  مدوب ، هدرک  نشور  متشاد  تداع  نآ  ندروخ  هب  مدوب و 

دروخب و هوهق  نم  دزن  رد  ات  تسا  هدمآ  و  دجـسم ، فارطا  یلاها  زا  تسا  یبارعا  نیا  : » متفگ دوخ  اب  مدش و  تحاران  مدید ، رود  زا  ار  وا 
مالـس دیـسر و  نم  هب  وا  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دـش ». دـهاوخ  رتدایز  ما  هّصغ  مغ و  کیرات ، بش  نیا  رد  مناـم و  یم  هوهق  یب  بشما  نم 

فارطا رد  هک  ییاهنآ  زا  وا  هک  مدرک  نامگ  اهتنم  مدرک  بّجعت  درب  ارم  ماـن  وا  هکنیا  زا  نم  تسـشن . نم  لـباقم  رد  درب و  ارم  ماـن  درک و 
اهنآ زا  یـضعب  زا  : » دومرف ناشیا  یتسه »؟ برع  هفیاط  مادـک  زا  : » مدیـسرپ وا  زا  نم  مدـش . یم  دراو  ناشیا  رب  نم  یهاگ  دنتـسه و  فجن 

ارم وا  راک  نیا  سپ  متـسین ». اهنآ  زا  هن ! : » دومرف یم  مدرب  یم  ار  دـندوب  فجن  فارطا  رد  هک  برع  فیاوط  زا  کی  ره  مسا  سپ  متـسه ».
نم نخـس  زا  وا  سپ  تسا . ینعم  یب  یظفل  نیا  و  يا »! هرطیرط  زا  وـت  يرآ ! : » مـتفگ ءازهتـسا  یگرخـسم و  يور  زا  نـم  درک و  ینابـصع 

زا ندرک  لاؤس  : » متفگ ییایب »؟ اجنیا  هب  وت  هک  تسا  هدش  ثعاب  زیچ  هچ  مشاب ، اجک  ره  زا  نم  تسین . یجرح  وت  رب  : » دومرف درک و  مّسبت 
مدرک و بّجعت  وا  نخس  ینیریـش  قالخا و  نسُح  زا  ییوگب »؟ نم  هب  وت  هک  دراد  يررـض  هچ  : » دومرف درادن ». يا  هدیاف  وت  يارب  روما  نیا 
وا هب  مدرک و  تسرد  ار  نوتوت  وا  يارب  سپ  دش . یم  رتشیب  وا  هب  متّبحم  تفگ ، یم  نخس  رتشیب  هچ  ره  هک  يروطب  دش  بلج  وا  هب  متّبحم 
زا یکدـنا  تفرگ و  مداد . وا  هب  متخیر و  هوهق  ناجنف ، رد  وا  يارب  سپ  مشک ». یمن  نم  شکب ، ار  نآ  وت  : » دومرف ناـشیا  دـشکب . اـت  مداد 

تسا و هدروخن  ار  نآ  ماـمت  هک  مدـشن  هّجوتم  مدروخ و  متفرگ و  ار  نآ  سپ  روخب ». ار  نآ  وـت  : » دوـمرف داد و  نم  هب  هاـگنآ  دروـخ ، نآ 
ایآ یـشاب . نم  سنوم  هک  تسا  هداتـسرف  نم  يارب  دنوادخ  ار  وت  بشما  ردارب ! يا  : » متفگ سپ  دش . یم  رتشیب  وا  هب  متّبحم  هظحل  هب  هظحل 

! ردارب يا  : » متفگ وگب ». میارب  ار  دوخ  لاوحا  ـالاح  میآ . یم  : » دومرف مینیـشنب »؟ اـجنآ  رد  میورب و  ملـسم  باـنج  هربقم  هب  مه  اـب  ییآ  یم 
هک تسا  لاس  دنچ  لاح  نیا  اب  متـسه ، جاتحم  متخانـش  ار  دوخ  هک  زور  نآ  زا  متـسه و  رقف  تیاهن  رد  نم  میوگ . یم  وت  يارب  ار  ّتیعقاو 

یلو ما  هدش  فرـشا  فجن  رد  مدوخ  هّلحم  لها  زا  ینز  هتخابلد  مرادن . مه  لایع  مناد و  یمن  ار  شجالع  دـیآ و  یم  نوخ  زین  ما  هنیـس  زا 
هیلع نامّزلا  بحاص  هّجوتم  دوخ  جئاوح  نتفرگ  يارب  : » هک دنتفگ  نم  هب  نارگید  سپ  منک . جاودزا  وا  اب  هک  ما  هتسناوتن  متـسه  ریقف  نوچ 

دید و یهاوخ  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یهدب  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  هک  نک ، هتوتیب  هفوک  دجسم  رد  هبنشراهچ  بش  لهچ  وشب و  مالسلا 
يزیچ یلو  مدیشک  تمحز  همه  نیا  هکنیا  اب  تسا و  هبنشراهچ  ياهبش  زا  بش  نیرخآ  نیا  لاح  داد ». دهاوخ  ار  تتاجاح  ترـضح ، نآ 

لاح هب  ترقف ، یلو  درک  یهاوخ  جاودزا  وا  اب  يدوز  نیا  هب  سپ  نز ، نآ  اّما  درک و  ادیپ  تیفاع  سپ  وت ، هنیس  اّما  : » دومرف ناشیا  مدیدن ».
یمن ملسم  بانج  ربق  يوسب  ایآ  : » متفگ سپ  مدشن . لیصفت  نایب و  نیا  هّجوتم  مدوب و  لفاغ  نم  و  يورب ». ایند  زا  ات  دوب  دهاوخ  یقاب  دوخ 

تعکر ود  ایآ  : » تفگ نم  هب  میدش ، دجسم  نیمز  دراو  نوچ  داتفا . هار  هب  نم  يور  شیپ  رد  وا  متـساخرب و  سپ  زیخرب ». : » تفگ میور »؟
تشپ رد  نم  تسا و  دجسم  نایم  رد  هک  یگنـس  صخاش  کیدزن  داتـسیا  سپ  میناوخ ». یم  : » متفگ میروایب »؟ ياجب  دجـسم  ّتیحت  زامن 

نینچ يدـحا  زا  زگره  هک  ار  وا  هحتاف  تئارق  مدینـش  مدـش و  هحتاـف  ندـناوخ  لوغـشم  متفگ و  ار  مارحـالاةریبکت  سپـس  مداتـسیا . شرس 
وا تاملک  زا  يا  هراپ  مدینش  و  دشاب ». مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  وا  دیاش  : » متفگ دوخ  شیپ  شتئارق ، نسُح  رطاخب  سپ  مدینـشن . یتئارق 

زامن رد  بانج  نآ  هک  یتلاح  رد  ملد ، رد  لامتحا  نیا  ندـمآ  زا  سپ  مدرک . رظن  بانج  نآ  يوسب  هاـگنآ  درک ، یم  نیا  رب  تلـالد  هک  ار 
نآ تئارق  نم  مهدب . صیخـشت  ار  ترـضح  نآ  فیرـش  ندـب  متـسناوت  یمن  هک  يوحن  هب  دومن  هطاحا  ناشیا  یمیظع  رون  هک  مدـید  دوب ،
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نیا رد  مدرک ، مامت  ار  زامن  دوب  هک  وحن  ره  هب  منک . عطق  ار  زامن  متـسناوتن  شترـضح ، میب  زا  دـیزرل و  یم  مندـب  مدینـش و  یم  ار  باـنج 
هدرک ترضح  نآ  اب  دجسم  رد  هک  یبدا  ءوس  زا  یهاوخرذع  يراز و  هیرگ و  هب  مدش  لوغشم  سپ  تفر . یم  الاب  نیمز  زا  رون  مدید  لاح 

هک مدوب  نتفگ  نخـس  نیب  رد  میورب ». ملـسم  ربق  هب  مه  اب  هک  يداد  هدـعو  نم  هب  تسا ، تسار  امـش  هدـعو  نم ! ياقآ  يا  : » متفگ مدوب و 
هتـسویپ تفرگ و  رارق  هّبق  ياضف  رد  رون  نآ  مدش . ملـسم  هّبق  رد  لخاد  رون  نآ  لابندـب  زین  نم  سپ  دـش . ملـسم  ربق  بناج  هّجوتم  رون  نآ 
ترضح نآ  مالک  هب  مدش  تفتلم  دش  حبص  نوچ  درک . جورع  رون ، نآ  دش و  حبص  هکنآ  ات  مدوب ؛ يراز  هیرگ و  لوغشم  نم  دوب و  نینچ 

اب جاودزا  بابسا  هک  دیشکن  يا  هتفه  منک و  یمن  هفرـس  ًادبا  تسا و  هدش  ملاس  ما ، هنیـس  مدید  تسا ». هتفای  افـش  سپ  تا  هنیـس  اّما ، : » هک
( بقاّثلا مجن  دومرف -( ». بانج  نآ  هچنانچ  تسا ؛ یقاب  دوخ  لاح  هب  مه  مرقف  و  دمآ ، مهارف  زین  مهاوخلد  رتخد  نآ 

... جالع لباقریغ  ضرم  هظحل  نامه  ردو  دندرک  نم  هب  یهاگن  مشچ ، هشوگ  اب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

ناغماد لها  رقاب » دّمحم  دّیس   » ياقآ دسیون : یم  ینیوزق  یبتجم  خیـش  جاح  ياقآ  هّللا  ۀیآ  موحرم  لوق  زا  یحطبا  نسح  دّیـس  ياقآ  بانج 
یم هل  مّظعم  تمدـخ  دایز  دوب و  يورغ  یناهفـصا  يدـهم  ازریم  جاح  هّللا  ۀـیآ  موحرم  نادرگاش  ءاـملع و  زا  دوب و  نکاـس  دهـشم  رد  هک 

فیعـض و رایـسب  دـندوب و  سویأم  وا  زا  همه  دوب و  جالع  لباقریغ  ضرم  نیا  اهزور  نآ  دوب و  هدـش  لس »  » ضرم هب  التبم  اهلاس  دیـسر و 
وا زا  میدرک  بّجعت  همه  دمآ ، ام  دزن  یتلاسک  چیه  نودب  طاشناب و  ملاس و  لاح و  رـس  رایـسب  وا  هک  میدـید ، زور  کی  دوب . هدـش  فیحن 

مداتـسا تمدخ  دـندوب ، هدرک  سویأم  ارماه  رتکد  دـمآ و  مقلح  زا  يدایز  نوخ  هک  زور  کی  : » تفگ وا  میدیـسرپ . ار  شنتفای  افـش  ّتلع 
دّیس رگم  وت  : » تفگ نم  هب  یبیجع  ّتیعطاق  اب  تسـشن و  وناز  ود  هل  مّظعم  متفگ . ار  ملاح  حرـش  ناشیا  هب  متفر و  يورغ  هّللاۀیآ  ترـضح 

نآ زا  يور و  یمن  مالـسلا  هیلع  مظعـالا  هّللا  ۀـّیقب  ترـضح  رـضحم  هـب  ارچ  یهاوـخ !؟ یمن  ار  تتلاـسک  عـفر  تدادـجا  زا  ارچ  یتـسین !؟
ای : » هدومرف هک  يا  هدناوخن  لیمک  ياعد  رد  رگم  دنراگدرورپ !؟ ِینـسح  ءامـسا  اهنآ  یناد  یمن  رگم  ینک !؟ یمن  تجاح  بلط  ترـضح 

ۀیقب ترضح  زا  زورما ، نیمه  ار  تیافش  دیاب  یشاب ، هعیش  رگا  یشاب ، دّیـس  رگا  یـشاب ، ناملـسم  رگا  وت  ءافـش !؟» هرکذ  ءاود و  همـسا  نم 
لثم مدش  دنلب  اج  زا  تفرگ و  ما  هیرگ  نم  هک  دز ، نم  هب  هدننک ، جییهت  كّرحم و  نانخـس  ردقنآ  هصالخ  و  يریگب »! هادـف ) انحاورا   ) هّللا
یم همزمز  دوخ  اب  متخیر و  یم  کشا  مشاـب ، هّجوتم  هکنآ  نودـب  اذـل  مورب . مالـسلا  هیلع  هّللا  ۀـّیقب  ترـضح  رـضحم  هب  مهاوخ  یم  هکنآ 

هب یتقو  متفر . یم  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  سّدقم  نحـص  فرطب  و  ینکردا ، نسحلا  نب  ۀّجح  ای  متفگ : یم  مدرک و 
يرفن دـنچ  دـش  یم  هدـید  نحـص  رد  هک  یتّیعمج  اهنت  دوب ، تولخ  رایـسب  نحـص  مدـید . رگید  يروط  ار  اجنآ  مدیـسر  هنهک  نحـص  رد 
هجرف یلاـعت  هّللا  لّـجع   ) رـصع ّیلو  ترـضح  دّیـس ، نآ  مدـیمهف  نم  هک  دوـب  يدّیـس  اـهنآ  شیپاـشیپ  رد  دـنتفر و  یم  مه  اـب  هک  دـندوب ،

ناـشیا زا  منزب و  ادـص  ار  اـقآ  هک  تسا  بوخ  مسرن ، اـهنآ  هب  نم  دـنورب و  اـهنآ  تسا  نکمم  نوچ  هک  متفگ ، مدوخ  اـب  تسا  فیرّـشلا )
نم هب  یهاـگن  مشچ  هشوگ  اـب  دنتـشگرب و  ترـضح  نآ  هک  مدـید ، تشذـگ  ملد  رد  روطخ  نیا  هک  نیمه  مریگب . ار  دوـخ  ضرم  ياـفش 
روط هب  مدرم  دوبن و  يربخ  رفن  دنچ  نآ  زا  رگید  مدید و  يّداع  لاحب  ار  سّدـقم  نحـص  ناهگان  تسـشن ، مندـب  هب  يدرـس  قرع  دـندرک .

هب تسین . نم  رد  يزیچ  لس »  » تلاسک راثآ  زا  هک  مدش  هّجوتم  نیب  نیا  رد  مدش ، هدز  تهب  نم  دندرک . یم  دمآ  تفر و  نحص  رد  يّداع 
یمن ما  هفرس  مناوت و  یمن  منکب  هفرس  مهاوخ  یم  هچ  ره  هک  تسا ، هدش  ملاس  بوخ و  ملاح  نانچنآ  متسکش و  ار  زیهرپ  متشگرب و  هناخ 

رقاب دّمحم  دّیـس  ياقآ  هیـضق  دوب  نیا  هلب  : » دـندومرف داتفا و  هیرگ  هب  اجنیا  رد  هیلع ) هّللاۀـمحر   ) ینیوزق یبتجم  خیـش  جاح  موحرم  دـیآ ».
ایآ دـننک  ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هکنانآ  دوب . هدـش  هبرف  یّتح  دوب و  بوخ  رایـسب  شلاح  مدـید  یم  ار  وا  هک  اهلاس  زا  دـعب  نم  یناغماد و 

، دنراذگتمدخ مداخ و  نوچ  دنزابرس ، نوچ  دننک ، ادیپ  هّجوت  ترضح  نآ  هب  تاداس  ملع و  لها  رگا  دننک  ام  هب  یمـشچ  هشوگ  هک  دوش 
هرادا هجو  نسحا  هب  ار  اهنآ  يونعم  يّدام و  یگدنز  درک و  دهاوخ  يرتشیب  هّجوت  اهنآ  هب  ترـضح  نآ  دـنرتکیدزن . ترـضح  نآ  هب  نوچ 

نآ اـب  دنـشابن و  سّدـقم  دوجو  نآ  هّجوتم  هکنآ  رب  هوـالع  دـنروخب ، ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  مهـس  هدرکن  يادـخ  رگا  یلو  دوـمرف . دـهاوخ 
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مه ار  ترضح  نآ  ناتسود  هکلب  دننکن ، تدارا  ضرع  ترضح  نآ  هب  تعاس  کی  لقاال  زور  هنابش  رد  دنشاب و  هتشادن  یتاجانم  ترضح 
هکنانچ دور  یم  داب  رب  اهنآ  يونعم  يّدام و  ياه  هبنج  دوپ  رات و  دنریگ و  یم  رارق  ادـخ  ّیلو  نآ  بضغ  دروم  هک  دـننادب  دـننک . هرخـسم 

( مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  تسا -( ». هدش  هبرجت  رّرکم  عوضوم  نیا 

وا جالع  لباق  ریغ  ضرم  يافش  مق و  رد  ضیرم  نز  نیلاب  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ندمآ 

اهدص ارم و  هک  دـمآ  شیپ  يا  هلأسم  يرمق  يرجه  لاس 1397  رفـص  هام  مهدجیه  هبنـشود  زور  : » دیوگ یم  ینادمه  یقّتم  ياقآ  بانج 
دوخ ناوج  ود  غاد  زا  هک  هلاس  ود  يرازو  هیرگ  هودنا و  مغ و  رثا  رد  ینادـمه  یقّتم  دّـمحم  بناج  نیا  رـسمه  دومن . نارگن  ار  رگید  رفن 

هب لوغـشم  اهرتکد  روتـسد  قبط  هّتبلا  و  دـش . صقان  هتکـس  هب  التبم  زور  نیا  رد  دـندرپس ، ناـج  ناریمـش  ياـههوک  رد  هظحل  کـی  رد  هک 
، هتکـس هثداح  زا  زور  راهچ  زا  سپ  ینعی  هام ، نیمه  مّود  تسیب و  هعمج  بش  ات  دـماین . تسد  هب  يا  هجیتن  یلو  میدـش ، اوادـم  هجلاـعم و 

بش تسا ، هعمج  بش  مدش  هّجوتم  میاسایب . دوخ  هفرغ  رد  متفر  هتسکش  یلد  هتسخ و  يرطاخ  اب  راچانب  هک  دوب  هعمج  بش  هدزای  تعاس 
هب مدش  لّسوتم  هعمج ، ياهبـش  ياهاعد  زا  يرـصتخم  ياعد  دیجم و  نآرق  زا  هیآ  دنچ  تئارق  زا  سپ  هّجوت . لّسوت و  بش  شیاین ، اعد و 

هاگان مدش  رادیب  لومعم  قبط  بش  نامه  دادم  اب  راهچ  تعاس  متفر . باوخ  هب  هودـنا  زا  رپ  یلد  اب  و  هادـف -  انحاورا  هّللاۀـیقب -  ترـضح 
نم دندش ، تکاس  دـش و  رتشیب  يردـق  ادـص  رـس و  دـیآ . یم  همهمه  ادـص و  دوب ، اجنآ  رد  هضیرم  هک  نییاپ  قاطا  زا  هک  مدرک  ساسحا 

طایح ياهغارچ  مدید  مریگب ، وضو  نییاپ  متفر  حبـص  ناذا  لّوا  مدرکن . ییانتعا  سپ  دـنا  هدـمآ  نارهت  ای  نادـمه  زا  نامهیم  مدرک  نامگ 
لاحشوخ و راظتنا ، فالخ  رب  مدید  مدوب . هدیدن  لاحـشوخ  شیاهردارب  گرم  زا  سپ  ار  وا  دنز و  یم  مدق  مگرزب  رتخد  و  تسا ، نشور 

مردام هکنیا  رطاخ  هب  : » تفگ ارچ »؟ : » متفگ تفر ». مرـس  زا  باوخ  ناجردپ ! : » تفگ یباوخ »؟ یمن  ارچ  : » مدیـسرپ دنز . یم  مدق  مّسبتم ،
مردام : » تفگ داد »!؟ افش  یـسک  هچ  : » متفگ مهد ». هدژم  امـش  هب  دییایب و  امـش  هک  مدوب  رظتنم  نم  دنداد . افـش  بش  همین  زا  دعب  راهچ  ار 
میدید ناهگان  میدش ، رادیب  یگمه  دینک . هقردب  ار  اقآ  دیزیخرب  هک ، درک  رادیب  ار  ام  بارطـضا  تّدـش  اب  بش  همین  زا  دـعب  راهچ  تعاس 

. مدرک لابند  ار  وا  مدوب  ردام  مزالم  هک  نم  دـمآ . نوریب  قاطا  زا  دـنک  تکرح  اج  زا  تشادـن  تردـق  هک  نآ  اب  راظتنا ، فالخرب  هضیرم 
سابل رد  يردـقلا  لیلج  دّیـس  ییاقآ ، : » تفگ ردام  دوب ؟ اجک  اقآ  يور ؟ یم  اجک  ناجردام ! متفگ : مدیـسر . وا  هب  طاـیح  برد  کـیدزن 

زا نم  روـخن . مه  اود  نکن و  هیرگ  رگید  زیخرب ، تفگ : يرتدـنت  نحل  اـب  مناوـت . یمن  متفگ : زیخرب . دوـمرف : منیلاـب و  هب  دـمآ  مـلع  لـها 
و مدرک ، رادـیب  ار  امـش  نم  قاتا ، برد  فرطب  درک  ور  هک  نیمه  روخن . مه  اود  نکن  هیرگ  رگید  دومرف : متـساخرب . راوگرزب  نآ  تباهم 

برد کیدزن  دـش ، هّجوتم  هک  یماگنه  مدرک ». هقردـب  مدوخ  دـیدیبنج  رید  امـش  نکیل  دـییامن  هقردـب  ار  وا  دـینک و  لیلجت  اقآ  زا  متفگ :
افـش ار  وت  ناجردام  دیوگ : یم  شرتخد  ارهز  مدمآ . اج  نیا  ات  مدوخ  نم  مرادیب  ای  منیب  یم  باوخ  نم  ارهز ، دیوگ : یم  هداتـسیا ؛ طایح 

رب تردق  زور  راهچ  هک  هضیرم  دنیب  یم  اریز  دهد ؛ یم  تسد  تهب  تلاح  زین  هضیرم  هداز  رهاوخ  هب  دروآ . یم  قاتا  هب  ار  ردام  و  دـنداد .
انیبان و  فرطرب ، نآ  رابغ  دوب  هدروآ  رابغ  شمـشچ  تشگرب ، یعیبط  گنر  هب  دوب  درز  شگنر  تساخرب . اج  زا  هنوگچ  تشادـن  تکرح 
هیرگ  » هملک کی  نتفگ  اب  دـهاوخ ، یم  اذـغ  اهنآ  زا  بش ، زا  تقو  نیا  رد  تشادـن ، اذـغ  هب  لیم  ًالـصا  هک  دوب  زور  راهچ  دـش . اـنیب  دوب 

همیـسارس و ار  هناخ  لها  هّیقب  و  هضیرم -  هداز  رهاوخ  سدنهم -  ياقآ  لّوحت ، همه  نیا  تفر . نوریب  وا  لد  زا  مغ  هودنا و  همه  نآ  نکم »
زا یتفای »! افـش   » هملک کـی  اـب  دوب  شریگنماد  دوب  لاـس  دـنچ  هک  مسیتاـمور  تلاـسک  نآ  دـش ، مولعم  يدـنچ  زا  سپ  دـنک . یم  توهبم 

رصعلا و ماما  امّیـسال  نیرهاّطلا  نیبّیطلا  هلآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یّلـص  ًانطاب و  ًارهاظ و  ًارخآ و  ًالّوأ و  هّللدمحلا  دزیرگ . یم  وا  ياهناوختـسا 
ياهرتکد زا  یکی  هک  روشناد  رتکد  ياقآ  هک : دنامن  هتفگان  ًانمـض  هجرف .-  یلاعت  هّللا  لّجع  يرکـسعلا -  نسحلا  نب  ۀّجح  رهّدـلا  سومان 

ایآ : » هک دش  لاؤس  ناشیا  زا  دندوب  لزنم  رد  دوب ، هدش  دـقعنم  تمارک  نیا  هنارکـش  هب  هک  یـسلجم  رد  هّیمطاف ، هام  رد  دوب ، ناشیا  جـلاعم 
قرخ اب  دـیاب  طقف  دوبن  دوبهب  لباق  يّداع  هار  زا  و  هجلاعم ، اب  : » تفگ باوج  رد  ناـشیا  دوش »؟ فرطرب  دوخب  دوخ  ضرم  نیا  دوب  نکمم 
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( مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ناگتفیش  دورب -( ». تلاسک  نیا  تداع 

ندش هتشک  رطخ  زا  وا  تاجن  یصخش و  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  طّسوت  ییاعد  ندومرف  میلعت 

رد هدومن  میلعت  هیلع ،- هَّللا  تاولص   - نامّزلا بحاص  ترضح  ار  اعد  نیا  هک  تسا  هدرک  لقن  یـسربطلا  نسح  نب  لضف  ردقلا  لیلج  خیش 
، شیرق رباقم  هب  ندش  هتـشک  سرت  زا  صخـش  نیا  دادغب . رهـش  رد  ثیّللا ؛ یبا  نب  دمحا  نب  دّـمحم  نسحلا  یبا  مان  هب  یـصخش  هب  باوخ 

 - نامّزلا بحاص  ترـضح  دـیوگ : یم  يو  تفای . تاجن  ندـش  هتـشک  زا  اعد ، نیا  ندـناوخ  تکرب  هب  سپ  دوب . هدرب  هاـنپ  اجنادـب  هتفر و 
ِتَِعنُم َو  ُضْرَْالا  ِتَقاض  َو  ُءاطِْغلا  َفَشْکنا  َو  ُءاجَّرلا  َعَطَْقناَو  ُءافَْخلا  َحَِرب  َو  ُءـالَْبلا  َمُظَع  َّمُهَّللَا  : » وگب هک  دومن  میلعت  نم  هب  - هیلع هَّللا  تاولص 

َتْـضَرَف َنیذَّلا  ِْرمَْالا  ِیلُوا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللَا  ِءاخَّرلا . َو  ِةَّدِـشلا  ِیف  ُلَّوَعُْملا  ْکیَلَع  َو  یکَتْـشُْملا  ِّبَر  اـی  کـَْیِلا  َو  ُءاـمَّسلا 
امکَّنِاَف ینایِفِکا  ُِّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  اـی  ُبَْرقَا  َوُه  َْوا  ِرَـصَْبلا  ِحْـمَلک  ًاـبیرَق  ًـالِجاع  ًاَـجَرَف  ْمِهِّقَِحب  اَّنَع  ْجِّرَفَف  ْمُهََتلِْزنَم  ِکلذـِب  اـنَْتفَّرَعَف  ْمُهَتَعاـط  اـْنیَلَع 

! ایادـخ ینعی : « ) ْینکِرْدَا ْینکِرْدَا  ْینکِرْدَا  َثْوَْغلَا  َثْوَْـغلَا  َثْوَْـغلَا )  ) ِناـمَّزلا َبِحاـص  اـی  َيـالْوَم  اـی  يارِـصان  اـمکَّنِاَف  ینارُْـصنا  َو  ياـِیفاک 
وت درک و  غیرد  نامـسآ  دش و  گنت  نیمز  يانهپ  دش و  هتـشادرب  هدرپ  دش و  هدیرب  دیُما  دش و  راکـشآ  اه  یناهنپ  دـش و  گرزب  يراتفرگ 

نابحاص دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  تمحر  ادنوادخ ! یتسه . يراومه  یتخـس و  رد  دامتعا  دروم  ریذـپ و  تیاکـش  شخب و  کمک 
دوز و یـشیاشگ  اهنآ  ّقح  هب  ام  رب  هدـب  شیاشگ  سپ  ار ، اهنآ  ماقم  نیدـب ، يدناسانـش  ار و  اـهنآ  تعاـطا  يدرک  بجاو  اـم  رب  هک  يرما 

یتسردب دینک  میرای  دیتسه و  نم  یفاک  امش  هک  یتسردب  دینک  تیافک  ارم  یلع ! يا  دّمحم ! يا  رتکیزن ، ای  ندز  مهب  مشچ  نوچ  یکیدزن 
!( بایرد ارم  بایرد ! ارم  بایرد ! ارم  سردایرف ! هب  سردایرف ! هب  سردایرف ! هب  نامز ! بحاص  يا  نم ! يالوم  يا  دـیتسه ، نم  ناروای  امش 
هک تسا  نآ  رهاظ  : » دیوگ یم  یـسربط  خیـش  دومن . دوخ  هنیـس  هب  هراشا  نامّزلا ، بحاص  ای  نتفگ  تقو  رد  ترـضح  هک : تسا  هدش  لقن 

( حاّجنلا زونک  دومن -( ». دصق  دیاب  ارم  نامّزلا  بحاص  ای  نتفگ  تقو  رد  هک  دشاب  نیا  تراشا  نیا  زا  ترضح  نآ  دارم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  نابایب  رد  گرم  ینادرگرس و  زا  ندرک  ادیپ  تاجن 

ندوب هدنز  زا  هک  يّدح  هب  مدیدرگ  ناریح  نادرگرس و  نابایب  رد  هدنام و  اج  هلفاق  زا  هکم  هار  رد  نم  : » دیوگ یم  يدابآرتسا  قاحسا  ریما 
نایملاع و يالوم  ام و  يالوم  هاگان  هک  تداهـش  ندـناوخ  رد  مدرک  عورـش  مدـیباوخ و  تشپ  رب  رـضتحم  دـننام  سپ  مدـش . سویأم  دوخ 

سپ زیخرب ». قاحسا ! يا  : » دومرف ناشیا  مدید . دوخ  رـس  يالاب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترـضح  مدرم ، مامت  رب  دنوادخ  هفیلخ 
رزح نیا  ندناوخ  رد  مدرک  عورش  نم  سپ  دومن . بکرم  راوس  دوخ  هارمه  هب  ارم  دومن و  باریس  مدوب ، هنشت  هک  ارم  ترـضح  متـساخرب .

ترضح نآ  مدمآ و  دورف  بکرم  زا  سپ  مدید . حطبا  نیمزرس  رد  ار  دوخ  ناهگان  دش ، مامت  هکنآ  ات  درک  یم  حالـصا  ار  نآ  ترـضح  و 
زا دعب  ار  دوخ  نم  سپ  ما . هدمآ  ضرالا  ّیط  هب  نم  هک  دـش  روهـشم  هکم  لها  نیب  دیـسر . اجنآ  هب  زور ، ُهن  زا  دـعب  ام  هلفاق  دـش و  بیاغ 

( راونالا راحب  مدومن -( ». ناهنپ  ّجح  کسانم  يادا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  تکرب  هب  هظفاح  ندش  تسرد  هنسرگ و  ياهگرگ  زا  ندرک  ادیپ  تاجن 

یتلاسک هب  التبم  یناوج  رد  ناشیا  دـنک : یم  لقن  بیترت  نیدـب  ار  ینایرج  شیوخ ، يومع  لوق  زا  يرقابریم » نیـسح  دّـمحم  دّیـس   » ياـقآ
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  دصق  هب  ام  ناتـسرهش  زا  يا  هّدع  دش . مک  شا  هظفاح  هدش و  راچد  یترپ  ّساوح  هب  هجیتن  رد  هک  دـندش 

لوبق دریگب ». افـش  مالـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  زا  ات  دیربب  مه  ار  ام  دمحا  دّیـس  نیا  : » تفگ اهنآ  هب  شردام  دندرک ، تکرح  قاچاق  روطب 
یتّدم رد  دندیسر و  البرک  هب  لاح  ره  هب  تسین ، تجاح  دروم  شنتفگ  هک  داد  خر  یبلاج  تانایرج  البرک ، هب  ندیسر  ات  هار ، رد  دندرک .

نوچ ناریا ، زرم  کیدزن  رد  دننک ، یم  ناریا  هب  تعجارم  دصق  تفرگن . رارق  تیانع  دروم  دشن و  ادیپ  افـش  زا  يرثا  دـندوب ، البرک  رد  هک 
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دنناوتب ات  دنوش  راوس  هدننار  درگاش  ناونع  هب  یکی  یکی  دنریگب و  ار  يراب  ياهنیـشام  ولج  ادج  ادج  مادـکره  تسیاب  یم  دنتـشادن  زاوج 
یعمج ّساوح  نوچ  یلو  موـش ». ّدر  زرم  زا  مهاوـخ  یم  : » دـیوگ یم  دریگ و  یم  ار  ینویماـک  وـلج  زین  صخـش  نیا  دـننک . روـبع  زرم  زا 

وش و هدایپ  امش  : » دیوگ یم  هدننار  دنسر ، یم  یهاگساپ  کیدزن  دنک . یم  لوبق  مه  وا  دهد و  یم  هدننار  هب  ار  دوخ  لوپ  یمامت  تشادن ،
فرط نآ  زا  دنک  یم  لوبق  مه  ناشیا  منک ». یم  راوس  ار  امش  فرط  نآ  نم  دننیبن ، ار  وت  هک  يروط  هب  هاگساپ ، فرط  نآ  ایب  تشپ  نآ  زا 

تـشادن هجیتن  دنز ، یم  دایرف  دنک و  یم  دنلب  تسد  هچ  ره  دراد ، یمن  هگن  دسر ، یم  وا  لباقم  یتقو  یلو  دیآ ، یم  مه  نویماک  دیآ ، یم 
هاشنامرک هّپت  نیا  تشپ  هدیسر و  هاشنامرک  هب  هکنیا  لایخ  هب  ناشیا  ورب »! تسا ، هاشنامرک  نیا  : » دنز یم  ادص  دنک و  یمن  فّقوت  هدننار  و 

، دور یم  نییاپ  دـسر و  یم  رگید  هّپت  هب  زاب  دـنیب ، یمن  هاـشنامرک  زا  يربخ  هّپت  نییاـپ  دـیآ و  یم  ـالاب  هّپت  زا  دـتفا  یم  هار  هب  دـنیب ، یم  ار 
، دنیآ یم  الاب  فرطب  هّپت  نییاپ  زا  هنسرگ  گرگ  دنچ  دنیب  یم  هاگان  دوب . هتسشن  نیمز  هب  فرب  درس و  اوه  هدوبن ، هاشنامرک  رهش  زا  يربخ 

ساسحا هک  دوب  هدیـسرن  نیمز  هب  متـشپ  : » دومرف یم  دتفا . یم  تشپ  هب  و  نامّزلا »! بحاص  ای  : » دنز یم  ادـص  رایتخا  یب  لاح  نآ  اب  ناشیا 
هاگان درب ، غاب  لخاد  هب  ارم  صخـش  نآ  مدـید . يزبس  غاب  لباقم  رد  ار  دوخ  مدرک و  زاـب  ار  ممـشچ  هاـگان  مراوس ، یـسک  تشپ  رب  مدرک 
تبرت تبرـش  زا  دمحا  دّیـس  يارب  : » دندومرف اهنآ و  هب  دندرک  ور  اقآ  دندوب . ناشتمدخ  رد  رفن  دـنچ  هک  داتفا  يراوگرزب  دّیـس  هب  ممـشچ 

مدید نم  دندروآ ، یبآ  حدـق  مدوب . هدرک  تکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  افـش  دـصق  هب  هک  دوب  رطاخ  نآ  هب  نیا  و  دـیروایب ». مّدـج 
.« دباوخب دیزادنایب ، ار  شیاج  تسا  هتـسخ  دـمحا ، دّیـس  : » دـندومرف اقآ  مدیـشون . ار  بآ  حدـق  یمامت  تسا ، معط  شوخ  اراوگ و  رایـسب 

ناشتشپ نوچ  دنتسه ، بش  زامن  لوغشم  عمج  نآ  اقآ و  مدید  مدش ، رادیب  هک  دوب  رحـس  مدرک . تحارتسا  نم  دنتخادنا و  نم  يارب  ییاج 
دّیـس : » دـندومرف دـش ، مامت  اقآ  زامن  ناهگان  مدز . باوخ  هب  ار  دوخ  متفرگ و  هدـیدان  متـشادن ، ندـناوخ  بش  زامن  لاح  نم  دوب و  نم  هب 

، مدروخ هناحبـص  دش و  حبـص  مدش . بش  زامن  لوغـشم  متفرگ و  وضو  مدش ، دنلب  دریگب ». وضو  دیروایب  بآ  شیارب  هدش ، رادیب  دـمحا ،
هدشن رود  یمدق  دنچ  دروآ و  نوریب  دوخ  اب  ارم  دوب  هدروآ  ارم  هک  صخـش  نامه  دیناسرب ». شلزنم  هب  ار  دمحا  دّیـس  : » دندومرف اقآ  دـعب 

دوب و نابایب  دمآ ، مدای  هب  هاگان  تفر ، وا  میدوب . هتشاذگ  رارق  هاشنامرک  رد  هک  یلزنم  نامه  تسامـش ». لزنم  نیا  : » هک درک  هراشا  میدوب 
ماما اقآ  تمدخ  مدرک  ادـیپ  نیقی  مّدـج و ... تبرت  تبرـش  دـمحا و  دّیـس  دـناوخ : مسا  هب  ارم  مدرک و  ادـیپ  تاجن  روطچ  فرب ، گرگ و 
هیرگ لوغـشم  نم  عمج و  نم  رود  ناتـسود  مدش و  لزنم  دراو  مدرک ، ادـیپ  تاجن  مه  یتحاران  نآ  زا  مدـش . بایفرـش  مالـسلا  هیلع  نامز 

دجـسم تامارک  تبث  رتفد  دندرک -( . توف  لبق  لاس  دنچ  هک  دندوب  ناهفـصا  نکاس  ياملع  زا  ناشیا  مدرک ». فیرعت  دعب  مدوب و  ندرک 
( نارکمج

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  تافرع  يارحص  رد  ندش  مُگ  زا  یجراخ  نز  تاجن 

هب راب  نیلّوا  يارب  دوب و  هدرک  ناملسم  ار  وا  دوب و  هتفرگ  جراخ  زا  ینز  زاریـش ، ياّبطا  زا  یکی  هک : دنک  یم  لقن  فیـس  رغـصا  یلع  جاح 
وت ای  ار ، وت  ام  رگا  دننک و  یم  تکرش  ّجح  لامعا  همانرب  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ّیلو  ترضح  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  ًانمض  دوب . هدرب  ّجح  رفس 

يارحـص رد  مناخ  نآ  ًاقاّفتا  دـننک . تقحلم  ناوراک  هب  دـنیامرفب و  یئامنهار  ار  وت  ات  وشب  ترـضح  نآ  هب  لّسوتم  يدرک  مگ  ار  ناوراـک 
. دندرکن ادـیپ  ار  وا  یلو  دنتـساوخرب  وا  يوجتـسج  هب  اهتعاس  مناخ ، نآ  رهوش  رتکد  ياقآ  دوخ  ناوراک و  ّتیعمج  دوش ، یم  مگ  تافرع 
. دش همیخ  دراو  نز  نآ  دندید  ناهگان  دننکب ، دیاب  هچ  دنتسناد  یمن  دندوب و  هدش  عمج  همیخ  نایم  رد  هتـسخ  همه  هک  تعاس  ود  زا  سپ 

یلاعت هَّللا  لّجع   ) هّللا ۀـّیقب  ترـضح  هب  لّسوتم  دوب  هتفگ  رتکد  هک  هنوگ  نامه  مدوب و  هدـش  مگ  : » تفگ يدوب »!؟ اـجک  : » میدیـسرپ وا  زا 
فرح مدوخ  نابز  هب  نم  اب  لاح  نیع  رد  یبرع  نابز  هن  مدوب و  دـلب  یـسراف  نابز  هن  نم  هکنآ  اـب  دـندمآ  اـقآ  نیا  مدـش . فیرّـشلا ) هجرف 
دندرک هاگن  درک  یم  هراشا  نز  نآ  هک  یفرط  نآ  هب  هچ  ره  ناوراک  لـها  دـینک . رکـشت  اـقآ  نیا  زا  اذـل  دـندناسر و  همیخ  هب  ارم  دـندز و 

اب تاقالم  دننیب -( . یمن  نیریاس  یلو  دنیب  یم  نز  نآ  طقف  ار  مالسلا  هیلع  رصع  ّیلو  ترـضح  هک  دش  مولعم  هرخألاب  دندیدن و  ار  یـسک 
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( مالسلا هیلع  نامز  ماما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  مارحلا  هّللا  تیب  نارئاز  تاجن 

هب ناوراک  سیئر  راد و  هلمح  ناونع  هب  ار  دهشم  یلاها  زا  یعمج  نم  هک  اهلاس  زا  یکی  رد  : » دیوگ یم  يزامن  لیعامسا  خیـش  جاح  ياقآ 
یم درک  یم  روـبع  نش  زا  ُرپ  فـلع و  بآ و  یب  ياـهنابایب  زا  هک  فرـشا  فـجن  هار  زا  ناـمز  نآ  رد  مدرب و  یم  مارحلا  هّللا  تیب  تراـیز 

ار هار  صوصخم ، مئالع  زا  دنتـسناوت  یم  دلب  هار  يا  هّدع  طقف  دوبن و  دشاب  هدـش  يزیر  نش  هک  يا  هّداج  یّتح  ای  هتلافـسآ و  هّداج  میتفر .
بوخ ّبترم و  نامعضو  نیشام  نیزنب و  بآ و  رظن  زا  ام  دننامن . هار  رد  ات  دنـشاب  هتـشاد  هارمه  یفاک  نیزنب  بآ و  دیاب  ًامتح  دننک و  ادیپ 

ود زا  یکی  میتفر . یم  میدوب و  هتفرگ  شیپ  ار  دوخ  هار  ام  دندوب و  هتـشادرب  یفاک  ياذغ  نان و  نیرفاسم  میتشاد . هدننار  رفن  ود  یّتح  دوب ،
تـسا کیدزن  بش  : » میتفگ وا  هب  ام  دوب . هتـسشن  نامرف  تشپ  وا  نابایب  طسو  بورغ  کیدزن  زور  نآ  ًاـقاّفتا  دوبن ، یئاوقتاـب  مدآ  هدـننار ،

سپ دـش . بش  هکنآ  ات  داد ، همادا  دوخ  هار  هب  درکن و  یئانتعا  ام  هب  وا  یلو  مینک ،» یم  تکرح  تحار  لایخ  اب  حبـص  مینام  یم  اج  نیمه 
، میدـنام اجنامه  رد  ار  بش  میدـش و  هدایپ  ام  همه  تسین ». مولعم  هار  رگید  : » تفگ داتـسیا و  ناهگان  داد  همادا  دوخ  هار  هب  هک  یتّدـم  زا 
زا ام  تسین  مولعم  هک  هتخیر  ام  نیـشام  ریاط  ياج  رد  ار  اه  نش  داب ، یّتح  هدش و  روک  هار  یّلک  هب  میدـید  میتساخرب  باوخ  زا  هک  حـبص 
هد برغم و  فرطب  خسرف  هد  قرـشم و  فرطب  خسرف  هد  دودح  : » متفگ هدننار  هب  و  دـیوش » راوس  : » متفگ نیرفاسم  هب  نم  میا . هدـمآ  اجک 

بـش ات  فلع  بآ و  یب  نابایب  نآ  رد  درک و  لوبق  هدننار  مینک ». ادیپ  ار  هار  ات  میور  یم  لامـش  فرطب  خسرف  هد  بونج و  فرطب  خـسرف 
ات بیترت  نیمه  هب  مّود  زور  مدوب . ناشیرپ  یلیخ  نم  یلو  میدرک  هتوتیب  اجنامه  رد  بش  زاب  میدرکن . ادـیپ  ار  هار  یلو  دوب ، نیمه  نامراک 

نیزنب داتسیا و  ام  نیـشام  رگید  هک  دوب  باتفآ  بورغ  دودح  دش و  مامت  مه  ام  نیزنب  ًانمـض  دشن و  هدید  هار  زا  يرثا  میدرک  هچ  ره  بش 
نت ام  همه  حبـص  میدرک . هلان  زجع و  دایز  ادخ  هناخ  ِرد  بش  نآ  دوش ، مامت  دوب  کیدزن  رگید  دوب و  هدش  يدنب  هریج  مه  بآ  میتشادن ،
ادخ رگا  هک  مینک  رذن  دـیئایب  : » متفگ نیرفاسم  هب  نم  میتسناد ، یم  ار  هار  هن  نیزنب و  هن  میتشاد و  بآ  هن  رگید  اریز  میدوب ، هداد  گرم  هب 

تـسد هب  ار  دوخ  دـندرک و  لوبق  همه  سپ  میهدـب ». ادـخ  هار  رد  میراد  هچره  میدیـسر ، نطو  هب  یتقو  دـهدب  تاجن  ناـبایب  نیا  زا  ار  اـم 
نم اذل  دـنریم  یم  ام  زا  یعمج  بآ ، نتـشادن  اب  ًاعطق  دوش و  مرگ  تسا  کیدزن  اوه  مدـید  دوب ، حبـص  هن  تعاس  دودـح  میدرپس . ریدـقت 

دننام دوب و  هدش  هتشابنا  اهنـش  یّلحم  رد  ًاقاّفتا  متفرگ . هلـصاف  نیرفاسم  زا  يردق  مدرک و  تکرح  اج  زا  مدوب . هدش  برطـضم  هداعلا  قوف 
ْنامَّزلا َبِحاص  ای  ینکِرْدَا -  ِيدـهَملا  َحـِلاص  ابَا  اـی  : » مدز یم  داـیرف  هآ  کـشا و  اـب  متفر و  هّپت  نآ  تشپ  نم  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  يا  هّپت 

مدرک ساسحا  ناـهگان  تخیر ، یم  نیمز  يور  هب  مکـشا  تارطق  دوب و  نیئاـپ  مرـس  ینکِرْدَا ». يرکْـسَْعلا  ِنَسَْحلا  َْنب  َۀَّجُح  اـی  ینکِرْدَا - 
. دنک روبع  دهاوخ  یم  هتفرگ و  ار  یئاهرتش  راطق  راهم  هک  مدـید ، ار  یبرع  درم  مدرک  الاب  ار  مرـس  دوش ، یم  کیدزن  نم  هب  یئاپ  يادـص 

باوج نم  درک . مالـس  دمآ و  نم  دزن  دناباوخ و  ار  اهرتش  برع ، نآ  ناسرب ». هار  هب  ار  ام  میا ، هدـش  مگ  اجنیا  رد  ام  اقآ ! : » هک مدز  ادـص 
: تفگ دُرب و  هپت  فرط  نآ  هب  ارم  سپ  مهدب ». ناشن  امـش  هب  ار  هار  نم  ات  ایب  شابن ، نارگن  لیعامـسا ! خیـش  : » تفگ درب و  ارم  مسا  متفگ .

دودح دیور ، یم  میقتسم  تسار  تسد  فرطب  دیدرک ، روبع  هوک  ود  نآ  نایم  زا  یتقو  دیسر ، یم  هوک  ود  هب  دیور  یم  فرط  نیا  زا  نیبب 
نیا هب  ار  امـش  : » متفگ مدروآرد و  مبیج  زا  ار  نآرق  ًانمـض  و  مینک ». یم  مگ  ار  هار  ام  زاب  : » متفگ دیـسر ». دـیهاوخ  هار  هب  باـتفآ  بورغ 

دودح دیوگ : یم  هک  يروط  نیا  هدـناباوخ و  ار  شیاهرتش  وا  هک  مرادـن  هّجوت  الاح  .« ) دـیناسرب هار  هب  ناتدوخ  ار  ام  مهد  یم  مسق  نآرق 
نآ هب  و  دـنوش ». راوس  همه  بوـخ ! رایـسب  : » تفگ وا  مداد ، یم  مسق  ّبترم  ار  وا  مدرک و  رارـصا  داـیز  تسه )!! هّداـج  اـت  هار  تعاـس  هد 

ینعی متسشن ، وا  يولهپ  مه  نم  تسشن و  هدننار  يولهپ  مه  شدوخ  نیشنب ». نامرف  تشپ  وت  : » تفگ تشاد ، يرتشیب  ياوقت  هک  يا  هدننار 
ای میدوب و  هدش  لاحشوخ  ام  هک  سب  ای  الاح  میتسشن . ام  مه  ار  رگید  یلدنص  ود  دوب و  هدننار  لام  یکی  تشاد ، یلدنص  هس  نیـشام  ولج 

. دوب هدش  مامت  لبق  بش  رد  ام ، نیشام  نیزنب  هک  دنتشادن  هّجوت  نیرفاسم  هدننار و  یّتح  ام  زا  مادک  چیه  هک  دوب  هدش  ام  رکف  رد  یفّرـصت 
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میدش هدایپ  همه  مینک ». تکرح  دعب  میناوخب  زامن  تسا  رهظ  رادهگن ! : » هک داد  روتـسد  هدننار  هب  ناهگان  میدومیپ  ار  هار  تعاس  ود  یکی 
زامن لوغـشم  يرانک  رد  تفر  وا  میدروخ . بآ  نآ  زا  میتفرگ و  وضو  مه  اـم  تفرگ ، وضو  شدوخ  دوب ، یبآ  همـشچ  یکیدزن  ناـمه  رد 

يدایز هار  هک  دیوش  راوس  : » دومرف میتسش ، یتروص  ورس  دش و  مامت  نامزامن  یتقو  ناوخب ». زامن  نیرفاسم  اب  مه  وت  : » تفگ نم  هب  دش و 
: دومرف هدننار  هب  دعب  میدرک ، روبع  اهنآ  نایم  زا  میدیسر . هوک  ود  هب  دوب  هتفگ  ًالبق  هک  روطنامه  میدش . راوس  همه  سپ  میراد ». شیپ  رد 

یم فرح  ام  اب  یـسراف  هار  نیب  رد  میدیـسر . یلـصا  هّداج  هب  هک  دوب ، یباتفآ  بورغ  دودـح  هکنآ  ات  نک ». تکرح  تسار  تسد  فرطب  »
هب هار  نیب  رد  دراد ». یبوخ  هدنیآ  ینالف  : » دومرف یم  درک و  یم  فیرعت  ار  اهنآ  زا  یضعب  دیـسرپ ، یم  نم  زا  ار  دهـشم  ءاملع  لاوحا  دز ،
مزال رذـن  نیا  هب  لـمع  : » دومرف مینک ». قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناـملاوما  همه  مینک  ادـیپ  تاـجن  رگا  هک  میا  هدرک  رذـن  اـم  : » متفگ ناـشیا 

دیراد لوپ  هچ  ره  : » متفگ مدرک و  عمج  ار  نیرفاسم  نم  میدش و  هدایپ  نیشام  زا  لاحشوخ  همه  میدیـسر . هداج  هب  یتقو  هرخألاب  تسین ».
ناهگان تسا ». هدـمآ  اـم  اـب  هدرک و  اـهر  ناـبایب  رد  ار  شیاـهرتش  تسا  هدیـشک  تمحز  یلیخ  نوچ  میهدـب  برع  درم  نیا  هب  اـت  دـیهدب 

: تفگ يرگید  ددرگ »!؟ یمرب  هنوگچ  تسیک و  درم  نیا  یتسار  : » دـنتفگ نیرفاسم  میدـش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  نم  دوخ  نیرفاسم و 
نودب هنوگچ  بورغ  ات  حبص  کی  هار  همه  نیا  تشادن  نیزنب  هک  ام  نیشام  : » تفگ یمّوس  درپس »!؟ یسک  هچ  هب  نابایب  رد  ار  شیاهرتش  »

دوخ قارف  هب  ار  اـم  دوب و  هتفر  رگید  وا  دوبن . وا  زا  يرثا  یلو  میدـیود ، برع  درم  نآ  فرطب  همیـسارس  همه  هصـالخ  میا »!؟ هدـمآ  نیزنب 
هک دیوگ : یم  ام  هب  هّیضق  نیا  میا . هتخانـشن  ار  وا  یلو  میا  هدوب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  رد  زور  کی  هک  میتسناد  دوب . هدرک  التبم 
اج ره  نامز و  ره  وا  تسا  ترـضح  نآ  تیافک  اب  تسد  رد  ینیوکت  روما  مامت  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  ياه  هناشن  زا  یکی 

هناخ بحاص  ریـصقت  دوب  لـهاک  ادـگ  رگ  : » یلو دـسر  یم  اـهنآ  داـیرف  هب  دـهد و  یم  ناـشن  شنیلّـسوتم  هب  ار  دوخ  دـنادب  تحلـصم  هک 
( مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  میدرگ -( . شمرک  فطل و  ّتبحم و  نآ  يادف  تسیچ »؟

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  هّیدیز  ناگرزب  زا  یکی  تلالض  یهارمگ و  زا  ندرک  ادیپ  تاجن 

دوب و هّیدیز  خیاشم  زا  هک  تسا  هدوس  مان  هب  یـصخش  دنا ، هدیـسر  مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترـضح  تمدـخ  هب  هک  یناسک  زا  یکی 
رد یبش  مدنام . یم  اجنآ  تاقوا  یضعب  متفر و  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  یهاگ  نم  : » دیوگ یم  وا  دوب . لاح  ناشیرپ  رایـسب 

هروس ندـناوخ  لاح  رد  هک  مدـید  ار  سابل  شوخ  یناوج  نیبام  نیا  رد  مدـش . لوغـشم  نآرق  توالت  هب  مدـناوخ و  زامن  سپ  مدوب ، اجنآ 
: دومرف یلب ». : » متفگ يور »!؟ یم  هفوک  هب  وت  : » دومرف ناشیا  میدیسر . تارف  رانک  هب  هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  مه  اب  دش  هک  حبص  دوب . دمح 
رد ار  دوخ  ناهگان  يا  هظحل  زا  دعب  مدناسر . وا  هب  ار  دوخ  متفر و  وا  لابندب  مدش و  نامیـشپ  وا ، ییادج  زا  نم  تفر . دوخ  هار  هب  و  ورب ». »
رد اجنآ  رد  تسا ». نم  لزنم  نیا  : » دومرف بانج  نآ  میتفر . هلهـس  دجـسم  هب  ناشیا  تمدخ  رد  ترایز ، زا  دعب  مدید . فرـشا  فجن  رهش 

زامن تفرگ و  وضو  سپ  دـش . رهاظ  بآ  ناهگان  دـنک . يا  هلاچ  شیوخ ، تسد  اب  دز و  نیمز  رب  تسد  تساوخ و  رب  ناشیا  رحـس ، تقو 
هب يدیـسر  هفوک  هب  یتقو  یتسه . دنملایع  ناشیرپ و  يدرم  وت  : » دومرف نم  هب  سپـس  دروآ . ياجب  ار  حبـص  زامن  نآ  زا  دعب  دناوخ و  بش 

دولآ نوخ  هدرک  حبذ  هک  ینابرق  نوخ  زا  شتسد  دمآ و  دهاوخ  نوریب  هناخ  زا  وا  بوکب . ار  هناخ  برد  ورب و  يزار  رهاط  وبا  هناخ  برد 
نم یهدـب ». نم  هب  ار  تسا  نوفدـم  تخت  ریز  رد  هک  يا  هسیک  هک  دومرف  تسا  هنوگنیدـب  شتفـص  هک  یناوج  وـگب ، وا  هب  دوـب . دـهاوخ 

ار برد  متفر و  رهاطوبا  هناخ  برد  هب  مدیسر  هفوک  هب  نوچ  مالـسلا ». هیلع  نسحلا  نب  دّمحم  : » دومرف ناشیا  وگب ». ار  دوخ  مان  : » مدیـسرپ
. دـمآ نوریب  دولآ  نوخ  تسد  اـب  وا  سپ  مراد ». یماـغیپ  : » متفگ يراد »؟ راـکچ  اـم  وت  : » تفگ هدوس ». : » متفگ یتـسیک »!؟ : » دیـسرپ مدز .
دروآ و نوریب  يا  هسیک  یسرک ، هیاپ  ریز  زا  سپس  درب . هناخ  نورد  هب  ارم  دیـسوب و  ارم  يور  تفگ و  ًاعاط  ًاعمـس و  مدیناسر ، ماغیپ  نوچ 
.« تسا مالسلا  هیلع  نامّزلا  رصعلا و  بحاص  صخـش ، نآ  : » تفگ دیلام و  نم  مشچ  رب  ار  دوخ  تسد  دعب  دومن . تفایـض  ارم  داد و  نم  هب 
زا داقتعا  نآ  اب  دوب و  هّیماما  نید  رب  دوب  هدنز  ات  مردپ  : » دیوگ یم  هدوس  رـسپ  متـشاذگ ». ار  هّیدیز  بهذم  مدش و  انیب  وا ، تکرب  زا  نم  و 
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( هعیّشلا ۀقیدح  تخاس -( ». زاین  یب  دنمتورث و  ار  وا  هسیک  نآ  تفر و  ایند 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  نیّفص  گنج  رد  ندش  هتشک  زا  هعیش  درم  تاجن 

رد مدید  داتفا ، شرس  زا  هماّمع  هکنآ  ات  دز  یم  ترچ  دوب  وا  دزن  هک  یـصخش  مدوب . هتـسشن  مردپ  دزن  نم  : » دیوگ یم  یلبرا  نیّدلا  یحم 
رد هک  تسا  یئاه  تبرض  اهنیا  : » تفگ وا  تسیچ »؟ يارب  اهتمالع  نیا  : » درک لاؤس  وا  زا  مردپ  تسا . ریشمش  ياه  تبرض  تمالع  شرس 
اب یلیخ  هدش و  عقاو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نامز  رد  نیّفـص  گنج  : » تفگ مردپ  تسا ». هدـش  دراو  مرـس  رب  نیّفـص  گنج 
نم اب  هرغ  هلیبق  زا  يدرم  هار  نیب  رد  متفر ، یم  رصم  فرطب  نم  لبق  لاس  دنچ  : » تفگ يدوبن »! نامز  نآ  رد  هک  وت  دراد و  هلصاف  ام  نامز 

هب نخـس  نیّفـص  گنج  خیرات  زا  هکنآ  ات  میدز . یم  فرح  مه  اب  دمآ و  یم  شیپ  هب  اج  ره  زا  نخـس  میتفر  یم  هک  روطنامه  دش و  قیفر 
مه نم  مدرک ». یم  بآ  ریس  شنارای  مالسلا و  هیلع  یلع  نوخ  زا  ار  مریـشمش  مدوب ، یم  نیّفـص  گنج  رد  نم  رگا  : » تفگ وا  دمآ !! نایم 
وت نم و  نـآلا  : » متفگ سپـس  مدرک ». یم  باریـس  شناراـی  هیواـعم و  نوـخ  زا  ار  مریـشمش  مدوـب ، یم  زور  نآ  رد  مـه  نـم  رگا  : » مـتفگ

دراو رگیدکی  رب  يدایز  ياهمخز  میدیـشک و  ار  اهریـشمش  هصالخ  مینک ». گنج  مه  اب  ایب  میتسه ، هیواعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  باحـصا 
، مدرک زاب  هک  ار  ممـشچ  دنک . یم  رادیب  ارم  شا  هزینرـس  اب  يدرم  مدید ، ناهگان  مدش . شوهیب  تاحارج ، تّدـش  زا  نم  هکنآ  ات  میدرک .

ًاروف نم  ياهتحارج  ماـمت  دـیلام و  نم  ياـهتحارج  رب  ار  كراـبم  تسد  ود  دـش و  هداـیپ  بسا  زا  يو  دـشاب . یم  بسا  راوس  يدرم  مدـید 
هک نم  قیفر  نآ  رس  تسا و  هتـشگرب  ناشیا  مدید  هک  تشذگن  رتشیب  هظحل  دنچ  دش . بئاغ  دعبو  شاب ». اجنیا  : » دومرف سپـس  دش . بوخ 
رـس نیا  : » دومرف نم  هب  دـشاب . یم  ندـمآ  لاح  رد  تسا و  هتفرگ  رگید  تسد  اـب  ار  وا  بسا  راـهم  تسد و  کـی  هب  دوب ، هیواـعم  رادـفرط 

: متفگ نم  دیامن ». یم  يرای  دنک  يرای  ار  وا  هک  یـسک  ره  دنوادخ  میدمآ و  وت  کمک  هب  مه  ام  يدرک ، يرای  ار  ام  وت  تسا ! وت  نمـشد 
هک درک  لاؤس  وت  زا  هک  سک  ره  : » دومرف نم  هب  سپـس  متـسه ». نامّزلا  بحاص  نسحلا ، نب  ۀّجح  نم  : » دومرف دیتسه »؟ یـسک  هچ  امـش  »

( بقاّثلا مجن  تسا -( ». نیّفص  تبرض  نیا  وگب  تسیچ ، يارب  ترس  رد  مخز  راثآ  نیا 

... نیا هطساوب  یبصان  صخش  ندش  هعیش  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  طّسوت  ناگرزب  زا  یکی  مشچ  ندش  انیب 

يرکسع نسح  ماما  یقّنلا و  یلع  ماما  يو  دوب . هتشذگ  وا  رمع  زا  لاس  هک 117  مدید  ار  ءالع  نب  مساق  : » دیوگ یم  یناوفص  هّللا  دبع  وبا 
زا لبق  زور  تفه  وا ، يانیبان  نامـشچ  داد . تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  نآ ، زا  دعب  دوب و  انیب  لاس  داتـشه  وا  دوب . هدرک  كرد  ار  مالـسلا  هیلع 

تاـعیقوت اـه و  هماـن  هتـسویپ  مدوب و  ناـجیابرذآ  ناّرا »  » رهـش رد  نم  هک : تسا  بیترت  نیدـب  يو  هّیـضق  دـیدرگ . ملاـس  هراـبود  شگرم ،
برطضم تحاران و  هلئسم ، نیا  زا  ءالع  نب  مساق  دیسرن و  همان  هام  ود  دیـسر . یم  وا  هب  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع   - رمالا بحاص 

هدجـس هب  مساق  تفگن . يزیچ  نیا  زا  شیب  اما  دمآ . قارع  کیپ  هک  داد  هدژم  دمآ و  نابرد  هک  میدروخ  یم  اذـغ  مدوب و  وا  دزن  نم  دوب .
اپ رد  راددنب  یـشفک  نت و  رب  یمـشپ  يا  هّبج  و  دـش . یم  هدـید  وا  رد  هار  رثا  هک  دـش  دراو  هاتوک  یتماق  اب  لاس ، نایم  يدرم  سپـس  داتفا .

. داـهن نیمز  رب  تفرگ و  وا  زا  ار  هربوت  دیـسوب و  ار  وا  تساـخرب و  مساـق  دـش ، دراو  وا  هک  یتقو  دوب . بسا  هربوت  شـشود  يور  تشاد و 
هاگنآ میتسش . ار  شیوخ  ياهتـسد  دعب  دروخ و  اذغ  ام  اب  دناشن و  شیوخ  دزن  تسـش و  ار  وا  ياهتـسد  تشط ، رد  تساوخ و  بآ  سپس 

یبا نب  هّللادـبعوبا   » هک شبتاک  هب  دیـسوب و  تفرگ و  ار  همان  مساق ، داد . مساق  هب  دروآ و  نوریب  شا  هبعج  زا  يا  همان  تساخرب و  درم  نآ 
يا : » دیسرپ درک . ساسحا  ار  وا  هیرگ  مساق  هکنیا  ات  تسیرگ  دناوخ ، درک و  زاب  ار  همان  بتاک  هک  یتقو  دناوخب . ات  داد  تشاد ، مان  هملس »

»؟ تسا هتـشون  هچ  نآ  رد  سپ  : » دیـسرپ هن ». : » تفگ تسا »؟ هدرک  تحاراـن  ار  وـت  هک  تـسه  يزیچ  نآ  رد  اـیآ  دـشاب ، ریخ  هّللادـبعوبا !
زا دعب  و  دش . یهاوخ  ضیرم  وت  همان ، نیا  لوصو  زا  زور  ُهن  زا  دعب  تفر و  یهاوخ  ایند  زا  وت  همان ، نیا  ندیـسر  زا  دعب  زور  لهچ  : » تفگ

ملاس منید  ماگنه ، نیا  رد  اـیآ  : » دیـسرپ مساـق  تشاد ». یهاوخ  باوث  ربارب  تفه  وت  دـنادرگ و  یم  زاـب  وت  هب  ار  وت  ییاـنیب  دـنوادخ  نیا ،
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درم نآ  مراد »؟ ییوزرآ  هچ  رگید  رمع ، نیا  زا  دـعب  : » تفگ دـیدنخ و  مساـق  ماـگنه  نیا  رد  دوـب ». دـهاوخ  ملاـس  تنید  : » تفگ تسا »؟
. تفرگ ار  اهنآ  مساق  و  دروآ ، نوریب  لامتـسد  کی  هچراپ و  ود  هماّمع ، کی  زمرق ، یناـمی  درب  کـی  گـنل ، هس  شا  هربوت  زا  تساـخرب و 
هک نمحّرلادـبع  ماـن  هب  تشاد  ییانـشآ  مساـق ، دوـب . هداد  تعلخ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماـما  هک  تشاد  ینهاریپ  مـه ، نآ  زا  لـبق 

تـسا يزیچ  نیا  : » دنتفگ دوش ». تیاده  وا  مراد  تسود  نوچ  دـیناوخب ، وا  يارب  ار  همان  : » تفگ مساق  سپ  دـمآ . هناخ  هب  وا  دوب . یبصان 
دسرب ات  دنناوخب  شیارب  تفگ  دروآ و  نوریب  ار  همان  مساق ، یلو  نامحّرلادبع ». هب  دسر  هچ  ات  دننک  یمن  لوبق  ار  نآ  نایعیش  زا  یخرب  هک 

و یتـسه . ییاـناد  درم  دوـخ ، نید  رد  وـت  سرتـب ! ادـخ  زا  : » تفگ مساـق  هب  نامحّرلادـبع  تسا . هدرک  نییعت  ار  گرم  تقو  هک  ییاـج  هب 
ادرف هک  دناد  یمن  سک  چیه  ینعی : .« ) ُتُومَت ٍضْرَا  ِّيَِاب  ٌسْفَن  يرْدَت  ام  َو  ًادَغ  ُبِسکَت  اذام  ٌسْفَن  يرْدَت  ام  َو  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 

ِْبیَْغلا ُِملاع  : » تفگ زاب  دسر ). یم  ارف  شگرم  نیمزرـس ، مادک  رد  هک  دناد  یمن  سک  چیه  درک و  دـهاوخ  هیآ 34 ) نامقل  هروس  هچ -( 
.( تسین هاگآ  وا  هیآ 26 ) ّنج  هروس  بیغ -(  ملاع  رب  سک  چـیه  تسا و  ملاع  بیغ  ياـناد  دـنوادخ  ینعی : .« ) ًادَـحَا ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  ـالَف 

و تسا ) هدیزگرب  دوخ  نالوسر  زا  هک  یـسک  نآ  زج  هب  ینعی : « ) ٍلُوسَر ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  َِّالا  : » دناوخ ار  هفیرـش  هیآ  هلابند  مساق  هلـصافالب 
نآ زا  دعب  نم  رگا  سیونب . ار  زور  نیا  خـیرات  نکل  ییوگ  یم  ار  نیا  وت  : » تفگ مساق  سپـس  تسا . دـنوادخ  تیاضر  دروم  نم ، يالوم 

سپ نـک ». لـّمأت  تدوـخ  رد  مدُرم ، زور  ناـمه  رد  رگا  یلو  متــسین . یتـسرد  هدــیقع  رب  نـم  هـک  نادــب  مدُرم ، زور  نآ  زا  لـبق  اـی  زور 
دزن ام  يزور  درک . ادیپ  تّدش  یتّدم  ات  شضرم  درک و  بت  مساق  مهن ، زور  دندش . قّرفتم  مدرم  تشون و  ار  زور  نآ  خیرات  نامحّرلادبع 

شرـسپ هب  ار  شمـشچ  دـعب  دـش . جراـخ  وا  مشچ  زا  تشوگ  بآ  هیبش  يزیچ  درک و  حـسم  ار  شمـشچ  شنیتـسآ  اـب  هک  میدوب  عمج  وا 
. تسا هدش  ملاس  هک  میدـید  میدرک ، هاگن  وا  نامـشچ  ياه  هقدـح  هب  ام  ایب ». نم  دزن  نالف ، يا  ایب . نم  شیپ  نسح ! يا  : » تفگ تخود و 

مه دادغب  تاضُقلا  یـضاق  بئاسوبا ، یـضاق  دندرک . یم  هاگن  وا  هب  دندمآ و  یم  نّنـست  لها  زا  یخرب  دش و  عیاش  مدرم  نایم  رد  ربخ  نیا 
، نآ يور  : » تفگ مساق  داد . ناشن  وا  هب  تشاد  هرقن  هقلح  هک  يا  هزوریف  رتشگنا  و  تسیچ »؟ نم  تسد  رد  دّـمحموبا ! يا  : » تفگ دـمآ و 

نـسح هب  ار  تتعاطا  ایادخ ! : » تفگ درک و  اعد  ار  وا  دید ، ار  نسح  شدـنزرف  هک  یتقو  متـسین ». نآ  ندـناوخ  هب  رداق  هک  تسا  رطـس  هس 
یکلم هعطق  نآ  تشون و  ار  شتّیصو  دوخ  تسد  اب  دعب  درک و  رارکت  راب  هس  ار  اعد  نیا  سپس  رادب ». رود  ّتینابـصع  زا  ار  وا  نک و  ماهلا 

زا و  دوب . هدرک  فقو  ترـضح ، نآ  يارب  شردـپ  نوچ  دوب ؛ فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  نامز -  ماما  نآ  زا  تشاد ، رایتخا  رد  هک 
ّقلعت میالوم  هب  نآ  هّیقب  امن و  دوخ  جرخ  ار  کلم  فصن  یتشاد ، ّتیلها  رگا  : » هک دوب  نیا  درک  ّتیصو  شرـسپ  يارب  هک  ییاهزیچ  هلمج 

دیود و یم  اهرازاب  رد  هنهرباپ  دید ، هنوگ  نیا  نامحّرلادبع  یتقو  دومن . تافو  مساق ، دـش ، حبـص  دیـسر و  ملهچ  زور  هک  یماگنه  دراد ».
، نآ زا  دعب  سپ  دیا ». هدیدن  امـش  ما  هدـید  نم  هچنآ  دیـشاب ، تکاس  : » تفگ دـنتفرگ . داریا  وا  هب  مدرم  نم »! رورـس  اقآ و  يا  : » تفگ یم 

هجرف یلاعت  هّللا  لّجع  نامز -  ماـما  يوس  زا  یمک ، تّدـم  زا  دـعب  تشادرب . تسد  دوخ ، یلبق  داـقتعا  زا  درک و  راـیتخا  ار  عّیـشت  بهذـم 
رود شنایـصع  زا  درک و  ماهلا  وت  هب  ار  شتعاطا  دـنوادخ  : » دوب هدـش  هتـشون  نآ  رد  هک  دیـسر  مساق  رـسپ  نسح ؛ هب  يا  هماـن  فیرّـشلا - 

( راونالا راحب  دوب -( ». هتساوخ  دنوادخ  زا  تردپ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تشادهگن و 

تاجن يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  بناج  زا  یکلم  ندمآ  هعیش و  کی  طّسوت  یقارع  یبصان  رسفا  نتشک 

يدهم دّیس  هّللا  ۀیآ  موحرم  نامز  رد  نسح ، دّمحم  جاح  مان  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نایقّتم  يالوم  صلاخ  نایعیش  زا  یکی  »
يرـصتخم ناراب  هک  حبـص  زور  کی  درک . یم  شاـعم  رارما  نآ  زا  هک  تشاد  يا  هناـخ  هوهق  دادـغب  رهـش  رد  هلجد  راـنک  هر )  ) مولعلارحب

، دوب هدـماین  وا  هزاغم  هب  نایرتشم  زا  یـسک  زونه  هدرک و  زاب  ار  هزاغم  هزات  نسح  دّـمحم  جاح  دوب و  هدروآ  دوجوب  یفیطل  ياوه  هدـمآ و 
نادـناخ هب  تراسج  یـشاّحف و  هب  درک  عورـش  هک  دوب  هتـسشنن  ندروخ  ياچ  يارب  زونه  وا  دـش . ادـیپ  یبصان  یّنـس  رـسفا  کی  هّلک  رس و 

دوخ اب  دنک ، لرتنک  ار  دوخ  تسناوت  یمن  هکنآ  لثم  و  س )  ) ءارهز همطاف  ترضح  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  هب  صوصخب  تمصع :
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، دوب هدـش  دوخ  یب  دوخ  زا  دوـب و  هدـمآ  شوـج  هب  شنوـخ  هک  نسح  دّـمحم  جاـح  درک . یم  تراـسج  ترـضح  نآ  هب  دز و  یم  فرح 
يا هحلـسا  نسح  دّمحم  جاح  تسا و  حّلـسم  وا  روطچ ؟ یلو  دـشکب  ار  یبصان  رـسفا  هک  تفرگ  میمـصت  دـید  یم  تولخ  ار  دوخ  فارطا 

مریگب و شتـسد  زا  ار  شا  هحلـسا  مورب و  وا  دزن  یتسود  هار  زا  هک  تسا  بوخ  : » تفگ دوخ  اب  دیـسر ، شرظن  هب  يرکف  ناـهگان  درادـن .
: تفگ درک و  ّتبحم  راـهظا  وا  هب  داد و  مد  هزاـت  غاد و  یئاـچ  اـت  ود  یکی  وا  هب  تـفر و  وا  دزن  اذـل  مـشکب ». هحلـسا  ناـمه  اـب  ار  وا  دـعب 

نآ دـنا ». هدرک  تسرد  ار  نآ  اـجک ، يا و  هدـیرخ  دـنچ  ار  نآ  دـسر ، یم  رظن  هب  اـبیز  یلیخ  يا  هتـسب  رمک  رد  هک  يرجنخ  نیا  راکرـس  »
نارگ ار  نآ  نم  تسا  یبوخ  رجنخ  یلب ، : » تفگ داد و  نسح  دّمحم  جاح  تسد  هب  درک و  زاب  رمک  زا  ار  رجنخ  هنارورغم  مه  نادان  قمحا 

لباقریغ يدرسنوخ  اب  دریگ و  یم  وا  زا  ار  رجنخ  نسح  دّمحم  جاح  دنا ». هدرک  یکاکح  ار  ممان  رجنخ  هتسد  رد  نک  هاگن  یّتح  ما  هدیرخ 
یبصان رـسفا  نیب  نیا  رد  دهد ؟ ماجنا  ار  دوخ  راک  ات  دـنک  تلفغ  یبصان  رـسفا  نآ  هک  تسا  رظتنم  ًانمـض  دـنک و  یم  هاگن  ار  نآ  یفـصو 

درب و یم  ورف  وا  بلق  رد  هتـسد  ات  ار  رجنخ  يروف  تکرح  کی  اـب  نسح  دّـمحم  جاـح  ناـهگان  دـنادرگ ، یم  رب  هلجد  فرطب  ار  تروص 
نسح دّمحم  جاح  دیامن . یم  رارف  هرصب  فرطب  دنک و  یم  كرت  ار  نآ  هدشن  دراو  هناخ  هوهق  هب  یسک  زونه  ات  دفاکـش و  یم  ار  وا  مکش 

! دمآ دهاوخ  مرـسب  هچ  متـسناد  یمن  مدش و  هرـصب  دراو  هک  دوب  بش  لّوا  مدومیپ . ار  هرـصب  ات  دادغب  هار  زرل ، سرت و  اب  نم  : » دـیوگ یم 
رد یلو  دنک ، رارف  درادرب و  ار  شرجنخ  دزادـنایب و  اج  نامه  ار  وا  دـشکب و  شا  هزاغم  نایم  رد  ار  یقارع  رـسفا  یـسک  تسا  نکمم  رگم 

ار راک  نیا  نم  ! اقآ : » متفگ مدرپس و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ار  دوخ  لاـح  ره  هب  دـننکن ». بیقعت  ار  وا  دنـشکب و  تسد  وا  زا  لاـح  نیع 
دوب یئانیبان  ریقف  درم  هک  دجـسم  مداخ  بش ، رخآ  میامن . هتوتیب  نآ  رد  ار  بش  هک  متفر  يدجـسم  فرطب  سپـس  مداد ». ماجنا  امـش  يارب 

زج یـسک  مدنبب ». ار  دجـسم  رد  مهاوخ  یم  نوچ  دورب  نوریب  تسا  دجـسم  رد  سک  ره  : » هک دز  دایرف  دنلب  يادص  اب  دش و  دجـسم  دراو 
دیاش دشابن ، دجسم  رد  یسک  هک  دشن  نئمطم  وا  متفگن . يزیچ  اذل  مورب  نوریب  دجسم  زا  متساوخ  یمن  هک  مه  نم  دوبن و  دجـسم  رد  نم 

تساوخرب سّسجت  هب  دجسم  رود  اصع  اب  تهج  نیمه  هب  دشاب  هدرب  شباوخ  دجسم  رد  یـسک  تسا  نکمم  هک  درک  یم  رکف  دوخ  اب  مه 
رارف دونشن  ارم  ياپ  يادص  وا  هک  يروط  هب  وا  ياصع  لباقم  زا  نم  یلو  تشگ ، دجـسم  رود  دنک  یم  رادیب  ار  یباوخ  ره  هک  يدایرف  اب  و 

دجسم لخاد  هب  باتهم  رون  دجسم ، هرجنپ  زا  تسب . لخاد  زا  ار  دجسم  ِرد  اذل  تسین  دجسم  رد  یسک  هک  دش  نئمطم  هرخألاب  مدرک . یم 
دـنک و ار  شـسابل  تسب ، لخاد  زا  ار  دجـسم  ِرد  هکنآ  زا  سپ  وا  دـنک . یم  هچ  وا  هک  دـش  یم  هداد  صیخـشت  يدودـح  اـت  دوب و  هدـیبات 
: داد باوج  شدوخ  دز و  بارحم  راوید  هب  اصع  اب  تسـشن و  کشت  نآ  لباقم  وناز  ود  شدوخ  تخادنا و  بارحم  رانک  یکچوک  کُشت 
ص)  ) مرکا لوسر  هب ! هب  : » تفگ شدوخ  دعب  دهد ). یم  باوج  نیا  دنز و  یم  رد  وا  هدـمآ و  شیارب  ینامهیم  یـسک  هکنیا  لثم  ( »؟ هیک »

ضرع ترـضح  نآ  هب  دـناشن و  کشت  يور  درک و  دجـسم  دراو  ار  ترـضح  نآ  لایخ  ملاع  رد  تساخرب و  اج  زا  و  دـندروآ ». فیرـشت 
نیگنـس نیتم و  يادص  اب  شدوخ  هب  هیک ». : » تفگ دیبوک و  دجـسم  راوید  هب  اصع  اب  بیترت  نامه  هب  زاب  هظحل  دـنچ  زا  سپ  درک . تدارا 

راـنک درک و  دجـسم  دراو  دوخ  لاـیخ  ملاـع  رد  ار  وا  دـیئامرفب ». قیّدـص !! رکبوبا  ترـضح  هب ! هب  : » تفگ قیّدـص »!! رکبوبا  : » داد باوـج 
رمع يارب  یلو  درک  دراو  هناگادج  بیترت ، نامه  هب  ار  نامثع  رمع و  نآ  زا  سپ  دومن . تدارا  ضرع  مه  وا  هب  دناشن و  ص)  ) مرکا لوسر 

یـسک لثم  دز  بارحم  راوید  هب  هتـسهآ  ار  دوخ  ياصع  زاب  اهنآ ، زا  سپ  دومن . یم  تدارا  راهظا  مه  اـهنآ  هب  دوب و  لـئاق  يرتشیب  مارتحا 
یبیجع یئانتعا  یب  اب  وا  متـسه ». بلاطیبا  نب  ّیلع  نم  : » داد باوج  یفیعـض  يادص  اب  شدوخ  هیک »؟ : » تفگ سپـس  دنزب ، رد  سرت  اب  هک 

هیلع بلاـطیبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  یبدا  یب  تراـسج و  هب  درک  عورـش  و  مرادـن ». لوبق  هفیلخ  ناونع  هب  نم  ار  امـش  : » تفگ
متفگ دوخ  اب  مدوب  هدروآ  هارمه  ار  یبصان  رـسفا  رجنخ  هک  نم  درک . يّربت  ترـضح  نآ  زا  دادـن و  هار  ار  ترـضح  نآ  هرخألاب  مالـسلا و 

همطاـف مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نانمـشد  رظن  زا  هک  نم  هرخـألاب  و  مشکب ». مه  ار  یبصاـن  ثیبخ  گـس  نیا  تسین  دـب  : » هک
ار وا  متساخرب و  اج  زا  اذل  دنک . یمن  یقرف  رتم  دص  ای  دشاب  رتم  کی  هچ  تسا  هتشذگ  مرـس  زا  بآ  ما و  هدش  هتخانـش  مرجم  س )  ) ءارهز

متفر هفوک  دجسم  هب  هرسکی  مدرک و  رارف  هفوک  فرطب  مدرک و  زاب  دوب  هتسب  لخاد  زا  هک  ار  دجـسم  رد  بش  همین  نامه  رد  متـشک و  مه 
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نیا نم  اقآ ! : » مدرک یم  ضرع  مدوب و  هادف ) انحاورا   ) هّللا ۀّیقب  ترضح  هب  لّسوتم  ًامئاد  مدومن و  فاکتعا  دجـسم  تارجح  زا  یکی  رد  و 
نز و هک  تسا  زور  نیدـنچ  نآلا  ما و  هداد  ماجنا  س )  ) ارهز همطاف  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  ترـضح  هب  ّتبحم  رطاـخب  ار  لاـمعا 

مدرک زاب  ار  رد  دننز ، یم  ارم  قاطا  ِرد  مدید  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  هفوک  دجـسم  رد  نم  ندنام  زا  زور  هس  هرخألاب  ما ». هدیدن  ار  ما  هّچب 
هک مولعلارحب  دّیس  تمدخ  هب  نم  دننیبب ». دنهاوخ  یم  ار  امش  اقآ  : » تفگ یم  درک و  یم  توعد  مولعلارحب  دّیـس  تمدخ  هب  ارم  یـصخش 

هیلع رصع  ّیلو  ترضح  : » دندومرف نم  هب  ناشیا  مدیـسر . دندوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  بارحم  رد  هفوک  دجـسم  رد 
یـسک هدـب ، همادا  تیگدـنز  هب  ورب و  تا  هزاـغم  هب  ناـنیمطا  لاـمک  اـب  وت  میتشادرب  وت  ناـکد  زا  ار  نوخ  نآ  اـم  هک : دـنا  هدومرف  مالـسلا 

ادیپ مبلق  رد  دّیـس  مالک  زا  هک  ینانیمطا  اب  هرـسکی  مدیـسوب و  ار  مولعلارحب  دّیـس  تسد  و  نابرق ». مشچ  : » متفگ دـش ». دـهاوخن  تمحازم 
منیبب مورب و  ما  هناخ  هوهق  فرطب  تسین ، دـب  :» متفگ مدوخ  اـب  لّوا  دوب ، زور  طـسو  مدیـسر  دادـغب  هب  یتقو  متفر . دادـغب  فرطب  دوب  هدـش 
يارب اه  یلدنـص  يور  يرتشم  ناونع  هب  مه  ّتیعمج  تسا و  زاب  هناخ  هوهق  مدـید  مدیـسر  هناخ  هوهق  کیدزن  یتقو  تسا »! ربخ  هچ  اجنآ 

یم ار  دوخ  منک و  یم  هاگن  هنیآ  رد  هک  مدرک  یم  رکف  هظحل  دنچ  يارب  یّتح  هک  نم  هب  هیبش  رایسب  یـصخش  دنا و  هتـسشن  یئاچ  ندروخ 
. مدیسر هناخ  هوهق  رد  هب  هکنآ  ات  متفر  هناخ  هوهق  فرطب  مارآ  مارآ  نم  دندوبن و  نم  هّجوتم  مدرم  تسا . نایرتشم  زا  یئاریذپ  لوغشم  منیب 

مندب رد  یبیجع  شزرل  هکنآ  اب  مه  نم  دـش . دـیدپان  داد و  نم  هب  ار  یئاچ  ینیـس  دـمآ و  نم  فرطب  دوب  نم  هب  هیبش  هک  يدرف  نآ  مدـید 
زا متـساوخ  یم  هک  يزور  دمآ  مدای  هب  ًانمـض  مدوب . هناخ  هوهق  رد  بش  ات  مداد و  همادا  اهراک  هب  مدرواین و  مدوخ  يور  هب  دوب  هدش  ادـیپ 

یتقو متفر . لزنم  هب  مدیرخ و  رکـش  ولیک  دنچ  نم  بش  نآ  اذل  رخب ». لزنم  يارب  رکـش  يرادـقم  : » دوب هتفگ  نم  هب  منز  میایب  نوریب  لزنم 
هک يدوب  هتفگ  لبق  زور  دنچ  وت  : » متفگ يدیرخ »!؟ رکش  ارچ  زاب  : » تفگ وا  مداد . وا  هب  ار  رکش  هسیک  نم  درک و  زاب  ار  رد  منز  مدز ، رد 
دنک عالّطا  راهظا  نم  هزور  دنچ  ندوبن  زا  منز  هکنآ  نودـب  و  ینک »!؟ یم  شومارف  ارچ  يدـیرخ ! بش  نامه  هک  وت  : » تفگ مرخب ». رکش 
مدید ندیباوخ ، عقوم  رد  تسا . هدمآ  یم  لزنم  هب  مه  اهبش  هدوب  ناکد  رد  نم  هفایق  لکـش و  هب  هک  یـسک  نآ  مدیمهف  مدش و  لزنم  دراو 

نم اب  رتمک  هک  تسا  بش  دـنچ  تدوخ  : » تفگ يزادـنا »!؟ یم  اجنآ  ارم  ياج  ارچ  : » متفگ تخادـنا . رگید  قاطا  رد  ارم  باوختخر  منز 
قاطا کـی  رد  وت  اـب  رگید  بشما  زا  یلو  تسا ، تسرد  : » متفگ وا  هب  نم  زادـنیب »! قاـطا  نآ  رد  ارم  ياـج  هک  يا  هتفگ  ینز و  یم  فرح 
دنتـسه لتقلا  بجاو  اهنآ  هکنآ  اب  ار  یبصان  دترم و  دارفا  دـناوت  یم  ناسنا  دوشن  رّوصت  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذـت  اجنیا  مباوخ ». یم 

هذـخاؤم دروم  تسا  نکمم  داد  ماجنا  ار  لمع  نیا  رگا  اریز  دـشکب . دـتفیب  رطخ  هب  شدوخ  ناج  رگا  ًاصوصخم  عرـش  مکاـح  نذا  نودـب 
یم هدافتـسا  وا  هب  تبـسن  هادـف ) یحور   ) هّللا ۀـّیقب  ترـضح  کمک  وا و  تالاح  زا  هچنآ  قبط  نسح  دّـمحم  جاح  اّما  دوش و  عقاو  يورخا 

ًالاـمتحا و  تسا . هدـش  طـقاس  وا  زا  فـیلکت  ًاـبیرقت  دراد و  هگن  ار  دوـخ  هتـسناوتن  رگید  هک  هداد  تسد  یتلاـح  وا  هب  هک  تسا  نـیا  دوـش 
هک هدومرف  رومأم  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هدوب  یکلم  هتفر  یم  وا  هناخ  هب  هدرک و  یم  راک  هزاغم  رد  وا  هفایق  لکش و  هب  هک  یـصخش 

( مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  دنزادرپن -( . يواکجنک  هب  دنوشن و  وا  تبیغ  هّجوتم  مدرم  ات  دهد  ماجنا  ار  وا  ياهراک 

ترضح نآ  طّسوت  وا  تاجن  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  هب  یّنس  درم  هثاغتسا 

تارف بآ  هار  زا  مدوب و  هدرک  تعجارم  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  ترـضح  ترایز  زا  یتقو  : » هک دنک  یم  لقن  یتشر  یلع  خیـش  لیلج  ملاع 
. دـندوب هّلح  لها  زا  همه  یتشک ، نآ  لـها  متـسشن و  دوب  جریوط  ـالبرک و  نیب  هک  یکچوک  یتشک  رد  متفر ، یم  فرـشا  فجن  تمـس  هب 

هنیکس راثآ  دوبن و  لخاد  ناشیا  لمع  رد  دوب و  ناشیا  اب  هک  رفن  کی  زج  دندش  حازم  بعل و  وهل و  لوغشم  هک  مدید  ار  تعامج  نآ  سپ 
اب ندیماشآ  ندروخ و  رد  لاح  نیا  اب  دنتفرگ ، یم  بیع  وا  بهذم  رب  تعامج  نآ  حازم و  هن  درک و  یم  هدـنخ  هن  دوب ، رهاظ  وا  زا  راقو  و 

یتشک زا  ار  اـم  بآ ، یمک  تهج  هب  هک  ییاـج  هب  میدیـسر  هکنیا  اـت  دوبن  ندرک  لاؤس  لاـجم  مدرک ، بّجعت  رایـسب  دـندوب . کیرـش  مه 
شبهذـم زا  اهنآ  نتفرگ  بیع  شیاقفر و  زا  وا  هقیرط  ندوب  ادـج  لیلد  هک  مدیـسرپ  وا  زا  سپ  میتفر . یم  هار  رهن  رانک  رد  دـندرک . نوریب 
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یّنس زین ، نم  و  نامیا ، لها  زا  مردام  یلو  دوب  اهنیا  لثم  زین  مردپ  دنشاب و  یم  ّتنس  لها  زا  دنتسه  نم  ناشیوخ  اهنیا ، : » تفگ وا  تسیچ ؟
توقای نم  مسا  : » تفگ مدرک . لاؤس  نآ  یگنوگچ  زا  سپ  مدش ». هعیش  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  تّجح  ترـضح  تکرب  هب  یلو  مدوب 
بارعا نانیشن  هیداب  شیپ  یحاون ، فارطا و  هب  هّلح  زا  نغور  ندیرخ  تهج  هب  یلاس  دوب . هّلح  رـسج  رانک  رد  نغور  نتخورف  نم  لغـش  و 

یلو میدیباوخ  نم  هار  نیب  لزانم  زا  یکی  رد  متـشگرب . هّلح  لها  زا  یتعامج  اب  مدیرخ و  متـساوخ ، هچنآ  ات  مدـش  رود  یلزنم  دـنچ  متفر .
نآ رد  تشاد و  يرایسب  ناگدنرد  هک  دوب  یفلع  بآ و  یب  يارحص  هار ، ریـسم  تسین . یـسک  دنا و  هتفر  همه  مدید  مدش  رادیب  هک  یتقو 

هدـنام ناـسرت  ّریحتم و  مدرک و  مگ  ار  هار  یلو  مداـتفا  هار  هب  هدرک و  عمج  ار  دوخ  راـب  متـساخرب و  سپ  دوبن . يداـبآ  ياـج  زین  یکیدزن 
، دشن رهاظ  یجَرَف  یلو  مدومن  عّرـضت  مداد و  رارق  عیفـش  دنوادخ  دزن  رد  ار  اهنآ  مدرک و  هثاغتـسا  اه  یّنـس  خـیاشم  ءافلخ و  هب  سپ  مدوب .
وا تسا و  حـلاصوبا  شا  هـینک  هـک  تـسا  يا  هدـنز  ماـما  اـم  يارب  : » تـفگ یم  وا  هـک  مدینـش  یم  مرداـم  زا  نـم  مـتفگ : دوـخ  شیپ  سپ 
وا هب  نم  هک  مدرک  دهع  دنوادخ  اب  سپ  دیامن ». یم  کمک  نافیعـض  هب  دسر و  یم  ناگدنامرد  دایرف  هب  دهد و  یم  تاجن  ار  ناگدشمگ 
اب هک  مدید  ار  یصخش  هاگان  مدومن  هثاغتسا  يو  هب  مدز و  ادص  ار  وا  سپ  میایب . رد  مردام  ِنید  هب  داد  تاجن  ارم  رگاو  میامن  یم  هثاغتـسا 
.( دوب هدـییور  رهن  راـنک  رد  هک  زبس  ياـهفلع  هب  درک  هراـشا   ) دوب نیا  دـننام  شگنر  هک  تسا  يزبـس  هماّـمع  شرـس  رب  دور و  یم  هار  نم 

همه اجنآ  لها  هک  یـسر  یم  يا  هیرق  هب  يدوزب  : » دومرف نینچمه  میایب . رد  مردام  نید  هب  هک  دومرف  رما  داد و  ناـشن  نم  هب  ار  هار  هاـگنآ 
نم هب  دالب  فارطا  رد  رفن  رازه  هک  اریز  هن ! : » دـندومرف ناشیا  دـییآ »؟ یمن  هیرق  نیا  ات  نم  اـب  امـش  نم ! ياـقآ  يا  : » متفگ دنتـسه ». هعیش 

تفاسم مدیسر و  هیرق  نآ  هب  هک  متفرن  یکدنا  دش . بئاغ  مرظن  زا  ترضح  نآ  سپس  مهدب ». تاجن  ار  نانآ  دیاب  نم  دنا و  هدومن  هثاغتسا 
ینیوزق يدهم  دّیس  نیلماک  ياهقف  دزن  متفر  مدیسر  هّلح  هب  نوچ  دندیسر . اجنآ  هب  دعب  زور  نم ، هارمه  تعامج  نآ  دوب و  رایـسب  اجنآ  ات 

راب دوشب  هلیسو  نادب  هک  تسه  یلمع  ایآ  : » مدرک لاؤس  وا  زا  متخومآ و  ار  نید  ملاعم  مدرک و  لقن  ار  دوخ  هّیضق  و  هحور -  هّللا  سّدق  - 
نم سپ  نک ». تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  هعمج ، بش  لـهچ  : » دوـمرف ناـشیا  میاـمن ». تاـقالم  ار  ترـضح  نآ  رگید 

هب هّلح  زا  هک  هبنـشجنپ  زور  رد  دـنام . یقاب  بش  کی  هکنآ  ات  متفر  یم  اـجنآ  هب  هّلح  زا  تراـیز  يارب  هعمج  ياهبـش  رد  مدـش و  لوغـشم 
متشاد هرکذت  هن  نم  دننک و  یم  هرکذت  هبلاطم  نیدراو  زا  یتخس  تیاهن  رد  ناوید ، ناوعا  مدید  مدیسر ، رهش  هزاورد  هب  نوچ  متفر  البرک 

زا هدرک و  یفخم  ار  دوخ  هک  متـساوخ  هعفد  دنچ  سپ  دندوب . رگیدکی  محازم  هزاورد  مد  رد  زین  مدرم  مدنام و  ّریحتم  ار و  نآ  تمیق  هن  و 
هماّمع مجع ، بّالط  تأیه  رد  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  دوخ  بحاص  لاـح  نیا  رد  مدـشن . ّقفوم  یلو  منک  روبع  اـهنآ 
لخاد تفرگ و  ارم  تسد  دمآ و  نوریب  سپ  مدرک ، هثاغتسا  ناشیا  هب  مدید  ار  ترـضح  نآ  نوچ  تسا . دلب  لخاد  دراد و  رـس  رب  يدیفس 

( لامآلا یهتنم  مدنام -( ». یقاب  رّسحتم  مدیدن و  ار  ترضح  نآ  رگید  مدش  لخاد  نوچ  دیدن . ارم  یسک  دومن و  هزاورد 

اروشاع لفاون و  ندناوخ  دروم  رد  ترضح  نآ  تاشرافس  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  طّسوت  یتشر  دّیس  تاجن 

زا مارحلا ، هَّللا  تیب  ّجح  دصق  هب  يرمق ، يرجه  هنس 1280  رد  : » هک دنک  یم  لقن  یتشر  يوسوم  نسح  دّیس  نب  مشاه  دّیس  نب  دمحا  دّیس 
هکنآ ات  مدوب  هدنام  نادرگرـس  دوبن  هلفاق  نوچ  مدش . نکاس  يزیربت  رجات  یلع ، رفـص  یجاح  هناخ  رد  مدـمآ و  زیربت  هب  تشر ، زرملا  راد 

میدیـسر لّوا  لزنم  هب  نوچ  متفر . مدرک و  هیارک  یبکرم  وا  زا  سپ  تشادرب . راب  نزوبارط  فرطب  یناهفـصا  یهدـس  رادولج  راّبج  یجاح 
یمان یلع  یجاح  یمّوس  يزیربت و  رجات  نیـسح  دّیـس  یجاح  يرگید  يزیربت و  رقاب  ّالم  یجاـح  یکی  دـندش . قحلم  نم  هب  رگید  رفن  هس 

نیا نیبام  لزانم  زا  یکی  رد  میدش . نزوبارط  مزاع  اجنآ  زا  میدیـسر و  موّرلا  ۀنزرا  هب  هکنیا  ات  میدش  هناور  رگیدکی  قاّفتا  هب  سپ  دندوب .
ات دینک  تکرح  دوز  يردق  تسا ، كانسرت  فوخم و  میراد  شیپ  رد  هک  لزنم  نیا  : » تفگ دمآ و  ام  دزن  رادولج ، راّبج  یجاح  رهش ، ود 
هب تعاس  هس  ای  مین  تعاس و  ود  ًانیمخت  مه  ام  سپ  میتفر . یم  هلـصاف  اب  هلفاق  بقع  زا  ًابلاغ  لزانم  ریاـس  رد  نوچ  دیـشاب ». هلفاـق  هارمه  هب 

لوغـشم فرب  دش و  کیرات  اوه  هک  میدوب  هدـش  رود  دوخ  لزنم  زا  خـسرف ، عبر  هس  ای  مین  ردـقب  میدرک . تکرح  قاّفتا ، هب  هدـنام  حـبص 
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مورب اهنآ  اب  مدرک  شالت  هک  ردقچ  ره  زین  نم  دندرک . یم  تکرح  دنت  هدـیناشوپ و  ار  دوخ  رـس  مادـک  ره  اقفر  هک  يروطب  دـش  ندـیراب 
زا شیب  نوچ  مدوب ، برطـضم  رایـسب  متـسشن و  هار  رانک  رد  هدـش و  هدایپ  بسا  زا  مدـنام . اـهنت  نم  دـنتفر و  اـهنآ  هکنآ  اـت  دـشن . نکمم 

دوشب و حبص  ات  منامب  اج  نیمه  رد  هک  متشاذگ  نیا  ربانب  رکفت ، لّمأت و  زا  دعب  متـشادن . دوخ  هارمه  هب  هار ، جراخم  يارب  ناموت  دصـشش 
دوخ لباقم  رد  لاح ، نآ  رد  موش . قحلم  هلفاق  هب  ظفاحم  رفن  دنچ  اب  اجنآ  زا  منک و  تعجارم  میدوب  هدمآ  نوریب  اجنآ  زا  هک  یلزنم  نآ  هب 
یمک هلـصاف  اب  دمآ و  ولج  وا  دزیرب . اهنآ  زا  فرب  هک  دز  یم  ناتخرد  رب  هک  تشاد  یلیب  تسد ، رد  هک  ینابغاب  غاب ، نآ  رد  مدید و  یغاب 

ناوخب هلفان  : » دومرف یسراف  نابز  هب  ما ». هدرک  مگ  ار  هار  ما و  هدنام  نم  دنتفر و  نم  ياقفر  : » مدرک ضرع  یتسیک »؟ وت  : » دومرف داتـسیا و 
.« مناد یمن  ار  هار  هّللاو  : » متفگ یتفرن »!؟ : » دومرف دـمآ و  زاب  دّـجهت ، زا  غارف  زا  دـعب  مدـش و  هلفان  لوغـشم  نم  سپ  ینک ». ادـیپ  ار  هار  اـت 

فّرشم تابتع  ترایز  هب  رّرکم  هکنآ  اب  متسین  ظفح  مه  نونکا  مدوبن و  ظفح  ار  هعماج  ترایز  هک  نم  ناوخب ». ار  هعماج  ترایز  : » دومرف
یب یتسه »!؟ زونه  یتفرن و  : » دومرف دش  نایامن  ناشیا  زاب  مدناوخظفح . زا  ار  هعماج  ترایز  مامت  متـساوخرب و  ياج  زا  اجنآ  یلو  ما  هدـش 

مدوبن و ظـفح  زین  ار  اروشاـع  تراـیز  نم  ناوخب ». اروشاـع  تراـیز  : » دوـمرف مناد ». یمن  ار  هار  متـسه ، : » متفگ تفرگ . هیرگ  ارم  راـیتخا 
ار همقلع  ياعد  مالـس و  نعل و  مامت  هکنآ  ات  مدـش  ظفح  زا  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  لوغـشم  متـساخرب و  سپ  متـسین . ظـفح  مه  نونکا 

سپ مناسر ». یم  هلفاق  هب  ار  وت  الاح  نم  : » دومرف متـسه ». حبـص  ات  هن ! : » متفگ یتسه »!؟ زونه  یتفرن و  : » دومرف دمآ و  زاب  مدـید  مدـناوخ .
بکرم ناـنع  سپ  مدـش . راوس  زین  نم  سپ  وش ». راوس  نم  هارمه  هب  : » دومرف تفرگ و  شود  هب  ار  دوخ  لـیب  دـش و  راوس  غـالا  رب  تفر و 

. مداد ناشیا  هب  ار  بسا  يولج  نم  سپ  هدب ». نم  هب  ار  بسا  ولج  : » دومرف ناشیا  دومنن . تکرح  یلو  دییاب  ام  هارمه  هب  ات  مدیـشک  ار  دوخ 
سپ درک . تکرح  تعاطا ، تیاهن  رد  بسا  داتفا و  هار  هب  تفرگ و  تسار  تسد  هب  ار  بسا  نانع  تشاذـگ و  پچ  شود  هب  ار  لـیب  سپ 
یمن اروشاـع  ارچ  امـش  : » دومرف زاـب  هلفاـن »! هلفاـن ! هلفاـن ! دـیناوخ ؟ یمن  هلفاـن  ارچ  امـش  : » دومرف تشاذـگ و  نم  يوناز  رب  ار  دوـخ  تسد 
وحن هب  تفاسم  ّیط  تقو  رد  و  هعماج »! ! هعماج هعماج ! دـیناوخ ؟ یمن  هعماج  ارچ  امـش  : » دومرف دـعب  اروشاع »! اروشاع ! اروشاع ! دـیناوخ ؟
يارب نتفرگ  وضو  لوغشم  هدمآ و  دورف  یبآ  رهن  بل  رد  هک  دنتـسه  تیاقفر  اهنآ  : » دومرف تشگرب و  هعفد  کی  دومن . یم  ریـس  هرادتـسا 

ار لیب  دش و  هدایپ  بانج  نآ  سپ  متسناوتن . یلو  موشب  دوخ  بسا  راوس  هک  مدمآ  نییاپ  غالا  زا  نم  سپ  دنـشاب ». یم  حبـص  زامن  ندناوخ 
یـسک هچ  صخـش  نیا  هک  مداتفا  لایخ  هب  لاح  نآ  رد  نم  دینادرگرب . ءاقفر  تمـس  هب  ار  بسا  رـس  درک و  راوس  ارم  درک و  ورف  فرب  رد 

هب هنوگچ  دوبن . دودـح  نآ  رد  يوسیع  زج  ًابلاغ  یبهذـم ، یکرت و  نابز  زج  ینابز ، هکنآ  لاح  و  دز ؟ یم  فرح  یـسراف  ناـبز  هب  هک  دوب 
. مدرکن ادیپ  يراثآ  وا  زا  مدیدن و  ار  يدحا  یلو  مدرک  هاگن  ار  دوخ  رـس  تشپ  یتاظحل  زا  دـعب  دـناسر !؟ دوخ  ياقفر  هب  ارم  تعرـس  نیا 

( بقاّثلا مجن  مدش -( ». قحلم  دوخ  ياقفر  هب  سپ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تکرب  هباه  یّنس  تسد  زا  تاجن  راوید و  نتفر  الاب 

ار بجاو  زامن  دوب و  هتشذگ  برغم  موش ، فّرشم  سّدقم  بادرس  هب  متساوخ  نوچ  اّرماس ، هب  مرفـس  رد  : » دیوگ یم  يراصنا  دّمحم  خیش 
لها فّرصت  هب  دجسم  نیا  هک  متسناد  یمن  تسا و  تعامج  زامن  هک  مدید  تسا  بادرس  برد  هب  لصّتم  هک  يدجسم  رد  مدوب . هدناوخن 

رب هدجس  زامن و  لوغشم  ناتسبش  زا  ییا  هشوگ  رد  هدش و  ناتسبش  دراو  مدنزرف  قاّفتا  هب  سپ ، دنتسه . ءاشع  زامن  لوغـشم  تسا و  نّنـست 
یم رظن  نم  هب  بضغ  تلاح  هب  هتـشذگ و  نم  يولج  زا  ّتیعمج  دـندش  غراـف  تعاـمج  زا  نوچ  مدـش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت 

هدرک شوماخ  ار  ناتسبش  ياهغارچ  مامت  هاگان  دنتفر ، همه  نوچ  مدرکن . هّیقت  مدرک و  هابتشا  هک  متسناد  سپ  دنتفگ . یم  ازـسان  دندرک و 
تلاح تقو ، نآ  رد  دـندرکن . ییانتعا  نم  هب  مراّوز »! بیرغ و  نم ، : » هک مدز  داـیرف  مدرک و  هثاغتـسا  هچ  ره  هتـسب و  نم  يور  هب  ار  رد  و 

هب رارطـضا  تلاح  اب  نالان ، نایرگ و  سپ ، دنراد . ار  ام  نتـشک  لایخ  متفگ  یم  دش و  ادیپ  مدـنزرف  نم و  رد  یبیجع  بارطـضا  تشحو و 
کیدزن هک  مدنزرف  هاگان  میتساوخ . ار  دوخ  تاجن  راوگرزب ، نآ  هلیسو  هب  راگدرورپ  زا  لّسوتم و  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  تّجح  ترضح 
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هتفر الاب  دـشاب ، یم  ناتـسبش  برد  هب  کیدزن  راوید و  ءزج  هک  ینوتـس  دـش و  ادـیپ  هار  هک  اـیب  ردـپ ! : » تفگ درک ، یم  هلاـن  دوب و  راوید 
جراخ ناوت  یم  نآ  ریز  زا  یناسآ  هب  هک  يروط  هب  هتفر  الاب  نیمز  زا  نوتس  بجو ، هس  ود ، رادقم  هب  ًابیرقت  مدید  مدرک ، رظن  نوچ  تسا ».

ادخ رکـش  دش ؛ دودسم  هار  تشگرب و  دوخ  هّیلوا  تلاح  هب  نوتـس  میدمآ ، نوریب  نوچ  میدش و  جراخ  نآ  ریز  زا  مدنزرف  نم و  سپ  دش .
رد فاکش  مه  ینزوس  رـس  دشن و  هدید  نوتـس  تکرح  زا  ییا  هناشن  رثا و  چیه  مدرک  یم  هظحالم  ار  اجنامه  مدمآ  ادرف  مدروآ . اج  هب  ار 

( تفگش ياهناتساد  دوبن -( ». نایامن  راوید 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  یهاشنهاش  میژر  نادنز  رد  مادعا  زا  ندرک  ادیپ  تاجن 

ضرالا ّیط  اب  هلفاق  هب  ندیسر  ندش و  باریس 

دـصق هب  اـهلاس  زا  یکی  رد  نم  : » هک دـنک  یم  لـقن  یحلاـص  درم  زا  لـقن  هب  تسا  هعیـش  گرزب  ءاـملع  زا  یکی  هک  هزمح  نب  نسح  دـّیس 
هدرک هک  یتلفغ  اب  هار ، رد  دوب . هدـش  دایز  يرـسم  ضارما  امرگ و  لاس  نآ  ًاقاّفتا  متفر و  نوریب  ملزنم  زا  ّجـح  لاـمعا  هّللا و  تیب  تراـیز 

هک مدوب ، تکـاله  هب  کـیدزن  مداـتفا و  نیمز  يور  لاـح  یب  مرگ  ناـبایب  نآ  رد  یگنـشت  ترثـک  زا  مک  مک  مداـتفا . بقع  هلفاـق  زا  مدوب 
مرـس يـالاب  هک  مدـید  بسا  رب  راوس  ار  یئوبـشوخ  ور و  شوخ  ناوج  مدرک  زاـب  ار  ممـشچ  یتقو  دیـسر . مشوگ  هب  یبسا  ههیـش  يادـص 

لاح هب  ات  نم  هک  دوب  نیریـش  درـس و  يردقب  بآ  نآ  داد . نم  هب  ار  بآ  نآ  دش و  هدایپ  بسا  زا  تشاد . تسد  رد  یبآ  فرظ  هداتـسیا و 
نم : » تفگ وا  يدومن »!؟ نم  هب  ار  تمحرم  فطل و  نیا  هک  یتـسه  یـسک  هچ  وت  : » مدرک لاؤـس  اـقآ  نآ  زا  ما . هدروـخن  ار  بآ  نآ  لـثم 

زا ُرپ  هکنآ  زا  دعب  درک  مهاوخ  ُرپ  داد ، لدع و  زا  ار  نیمز  هک  متسه  یسک  نآ  نم  منیمز ! رد  هّللا  ۀّیقب  نم  میادخ ! ناگدنب  رب  ادخ  تّجح 
نب ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نب  نسح  دـنزرف  نم  دـشاب ! هدـش  روـج  ملظ و 

ار میاهمـشچ  مدرک و  لمع  ار  روتـسد  نم  سپ  راذـگب ». مه  يور  ار  تیاهمـشچ  : » دومرف نم  هب  متخانـش ، ار  وا  یتقو  متـسه ».! بلاـطیبا :
رد مدـید . هلفاق  رانک  رد  ار  دوخ  مدرک و  زاب  ار  ممـشچ  سپ  نک ». زاب  ار  تمـشچ  : » دومرف نم  هب  هظحل  دـنچ  زا  سپ  متـشاذگ . مه  يور 

( بقاّثلا مجن  دش -( . بئاغ  مرظن  زا  ترضح  نآ  عقوم  نیا 

ْ ُْ ُ ْ
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