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نآرق ياههیآ  يهنیآ  ع)  ) نیسح ماما 

باتک تاصخشم 

یمرهج یمیرک  یلع  هدنسیون : 
یمرهج یمیرک  یلع  رشان :

راتفگشیپ

ملق و هک  تسا  رادهشیر  قیمع و  ردـق  نآ  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  میرک و  نآرق  يهدـینت  مه  هب  گـنتاگنت و  يهطبار 
لوسر اریز  دزاسیم ؛ راکـشآ  لماک ، يهنوگ  هب  ار  تقیقح  نیا  نیلقث ، رتاوتم  روهـشم و  ثیدح  دنیآیمنرب . نآ  میـسرت  يهدـهع  زا  نایب 

امـش ناـیم  رد  دنمـشزرا  اـهبنارگ و  نیگنــس ، عاـتم  ود  موریم و  نـم  : دـناهدومرف فیرــش  ثیدـح  نآ  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا 
رب رثوک ، ضوح  رانک  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  زگره  ود ، نیا  متیب و  لها  ترتع  يرگید  میرک و  نآرق  ادـخ ، باتک  یکی  : مراذـگیم

، يراکادـف تداهـش و  داهج و  ربهر  يدازآ و  تزع و  ياوشیپ  یهلا ، يهغلاب  ياهتجح  موصعم و  ناماما  ناـیم  رد  [ . 1 . ] دنوش دراو  نم 
هکنانچ تسا ؛ رادهشیر  رایسب  میرک ، نآرق  اب  نیـسح  ماما  دنویپ  دراد . هژیو  يزایتما  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ءادهـشلادیس ، ترـضح 

دیع رد  ترـضح  نآ  ترایز  رد  تسا . ریذـپانراکنا  تقیقح  نیا  يایوگ  ینـشور  هب  نآ ، ریغ  ترـضح و  نآ  ياههمانترایز  ياهترابع 
دنوادخ باتک  يهدـننکتوالت  !( نیـسح ماما  يا  ) وت هک  مهدیم  تداهـش  نم  [ . 2 . ] هللا باتکل  یلاتلا  کنادهـشا  : میناوخیم ناـبرق  رطف و 
تداهش [ . 3 . ] هتوـالت قح  باـتکلا  تولت  و  ةولـصلا ... تمقا  دـق  کـنا  دهـشا  : میناوخیم ردـق  بش  رد  ترـضح  نآ  تراـیز  رد  .و  يدوب

رد .و  يدومرف توالت  تشاد ، توـالت  یگتـسیاش  هک  هنوگ  نادـب  ار  نآرق  و  یتشاد ... اـپ  هب  ار  زاـمن  !( یلع نب  نیـسح  يا  ) وت هک  مهدیم 
[4 . ] نآرقلا کیرـش  ای  کیلع  مالـسلا  : میناوخیم ( نابرق رطف و  دـیع  ترایز  دـننام  ) ناگدازآ ماما  راربا و  دیـس  نآ  ياهترایز  زا  یـضعب 
.2. دندوب یهلا  تجح  ود ، ره  . 1: دوب نآرق  کیرش  فلتخم ، تاهج  زا  راوگرزب ، نآ  ! نآرق ياتمه  کیرش و  يا  !( نیسح يا  ) وت رب  مالس  .

روـن ود ، ره  . 4. دـندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  راـگدای  هعیدو و  ود ، ره  . 3. دـندوب هدـش  هداد  نیمز  لها  هب  ـالاب  ملاـع  زا  ود  ره 
يهدنهد قوس  حالص و  ریخ و  هار  هب  یناسنا  يهعماج  يداه  ود ، ره  . 5. دننکیم یناشفارون  توسان  ملاع  ضرا و  تاملظ  رد  هک  دنیادخ 

ناـمیا و لـها  بش  زور و  درو  رکذ و  کـی ، ره  . 6. دنایناسنا فرـش  تزع و  یگدازآ ، ییوجتلادع ، قح و  میقتـسم  طارـص  هب  اهتلم 
یهلا رون  ود  نآ  زا  کی  چـیه  ناشخرد  يابیز  يامیـس  رب  یگنهک  درگ  دـندیدج و  هدـنز و  هزاـت و  دـبا ، اـت  ود ، ره  . 7. دنناهج ناگدازآ 

ره اریز  دـنکیم ؛ تئارق  ار  نآ  هک  تسا  راب  نیتسخن  ایوگ  راب ، ره  دروآیمن و  یگتـسخ  نآرق ، تاـیآ  تئارق  رارکت  . 8. تسشن دنهاوخن 
نیـشنلد و نانخـس  رامـشیب و  بقانم  لیاضف و  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  ماـن  رکذ  دراد . ار  دوخ  هب  صوصخم  یگزاـت  توارط و  زور ،

ياههولج تینارون و  اهب ، زا  یکدـنا  دوش ، رارکت  هچ  ره  زین  ترـضح  نآ  ناشخرد  تیـصخش  داعبا  زا  کی  ره  ناـیب  هصـالخ ، باذـج و 
هب هدومن ، هولج  ناسنا  یگدـنز  يهصرع  رد  دـبا ، اـت  هک  دـندروآ  دوجو  هب  یلوحت  ناـهج  رد  ود ، ره  . 9. دهاکیمن ار  اهنآ  يهدـننکهریخ 

تمحر و دـیون  ود ، ره  . 10. دنهدیم جورع  راختفا ، تزع و  دجم ، فرـش ، جوا  يهطقن  ات  دـننکیم و  تیبرت  ار  اهناسنا  دـنوریم ، شیپ 
نیسح ماما  نانخس  زا  دنیآیم . رد  زاورپ  هب  میرک  نآرق  ياههیآ  ندینـش  ای  تئارق  ماگنه  اهلد  ور ، نیا  زا  دنیادخ . فطل  تیانع و  رـشبم 

رب باذع  يهقعاص  ود ، ره  . 11. دنوشیم ادخ  تشهب  يوس  هب  زاورپ  يهتفیش  هتفای ، شزاون  اهناج  زین  ناشیا  یناگدنز  نایب  مالسلاهیلع و 
هب کلملادبع  نب  دیلو  . دندرک هلمح  ود  ره  هب  هنایشحو  ناراکتیانج  لیلد ، نیمه  هب  دندوب . رسهریخ  نارگمتس  رشب و  نید و  نانمشد  رس 

دـندرک و يزوریپ  حـتف و  ياضاقت  ادـخ  زا  ءاـیبنا  نارادـفرط  [ . 5 «. ] دـینع رابج  لـک  باـخ  اوحتفتـسا و  و  :» دـمآ هیآ  نیا  دز . لأـفت  نآرق 
دز ریت  نادب  ردق  نآ  داد و  رارق  دوخ  ریت  يهناشن  ار  نآ  تشاذگ و  مه  رب  ار  نارق  وا  . دـش دوبان  دـیمون و  یفرحنم  شکندرگ  ره  ماجنارس ،
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ینقزم بر  ای  لقف  رـشح  موی  کبر  تئج  ام  اذادینع  رابج  كاذ  انأ  اهف  دینع  رابجب  ینددهت  : دناوخ ار  رعـش  نیا  هاگنآ  دـش . هراپ  هراپ  هک 
تراگدرورپ دزن  هک  یماگنه  رـشحم  زور  رد  مدینع . رابج  نآ  نم  کنیا  ینکیم ؟ دـیدهت  « دـینع رابج  » هب ارم  نآرق ! يا  ینعی  [ . 6  ] دیلولا

رب وا  دوب . مالـسا  نانمـشد  رـس  رب  باذـع  يهقعاص  دـننام  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . درک هراپ  هراپ  ارم  دـیلو  اراگدرورپ ! وگب : يدـمآ ،
ادج شرهطم  ندب  زا  رس  تفرگ و  رارق  نانآ  ریشمش  هزین و  ریت ، فده  ور ، نیا  زا  دیشکیم . دایرف  دزیم و  بیهن  نایفسیبالآ  هیماینب و 

يهروس یملـس  نامحرلادبع  دوب ؛ میرک  نآرق  يونعم  ياههبذج  بوذجم  تخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دـندرک هراپ  هراپ  ار  شندـب  و 
رازه ترـضح ، درک . تئارق  شراوگرزب  ردپ  يارب  ار  هکرابم  يهروس  نآ  كدوک  تخومآ . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  هب  ار  دمح 
همه نیا  هک  دندرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـضعب  درک . رهاوج  رد و  زا  رپ  زین  ار  وا  ناهد  دومرف و  اطع  نامحرلادبع  هب  هلح  رازه  رانید و 
اجک مداد ، نم  هـک  يزیچ  ینعی  [ . 7 [ ؛»؟ هئاطع نم  اذه  عقی  نیا  و  :» دـندومرف خـساپ  رد  ماما  دـمح !؟ يهروس  میلعت  يارب  شـشخب ، اطع و 

دنکیم و اهفطل  هچ  دمح ، يهروس  شزومآ  ربارب  رد  ترـضح ، نآ  هک  دیرگنب  دشاب ؟ وا  گرزب  راک  میظع و  قح  يوگخساپ  دناوتیم 
لمع دمانیم و  ( دوشیم هداد  گرزب  هب  کچوک  زا  هک  ) شکشیپ ار  دوخ  راک  اجک . وا  ياطع  اجک و  نم  شکشیپ  دیامرفیم : لاح  نیا  اب 

ناتـساد نیا  . تسا رتالاب  رتهب و  لام ، شـشخب  همه  نآ  زا  دوخ  نیا  تسا و  ناتـسد  ریز  ربارب  رد  گرزب  ناسنا  راتفر  هک  دنادیم  اطع  ار  وا 
قامعا رد  نآرق  دوب و  میرک  نآرق  قیمع  ياهششک  بوذجم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دوجو  يهمه  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  زیگناتفگش 
تکرح ینآرق  ياهتیادـه  اـب  اـج  همه  هتفرگیم و  همـشچرس  نآرق  زا  ناـشیا  لاـمعا  يهمه  نیارباـنب  تشاد . ذوـفن  راوـگرزب  نآ  ناـج 

كاپ و يهحیار  تشگیم و  زاب  نآرق  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهق  رهم و  دـنتفریم . شیپ  هب  وا  داـشرا  اـب  مه  نارگید  تسا . هدرکیم 
هک دومرفیم  حیرـصت  درکیم و  داهـشتسا  طوبرم  يهیآ  هب  دوخ ، ناشیا  يدراوم ، رد  دوب و  رادیدپ  ناشیا  ياهراک  يهمه  زا  نآرق  رطعم 

، راوگرزب نآ  راتفر  قالخا و  رگید ، نایب  هب  دریگیم . ماهلا  میرک  نآرق  زا  ای  تسا و  همیرک  يهیآ  هب  نم  دانتسا  صوصخم ، راتفر  نیا  رد 
دادیم و جاور  هعماج  رد  درکیم و  هدـنز  ار  نآرق  ياههیآ  دوخ ، يهناراوگرزب  راتفر  اـب  دوب و  نآرق  تکرب  رپ  ياـههیآ  میـسرت  مسجت و 

. درکیم قیوشت  نآرق ، يوس  هب  ار  تما 

نانمؤم يارب  ینتورف 

دوب و هناعضاوتم  تسدیهت ، تاقبط  اب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  راتفر  . درادیمن تسود  ار  ناشکندرگ  وا  [ . 8 «. ] نیربکتسملا بحی  هنا ال  »
ناتـسودایند و نیبرهاـظ  رگنیحطـس و  رظن  رد  هک  ناـنآ  درکیم . راـتفر  هنامیمـص  هناتـسود و  رایـسب  هعماـج ، دـنمزاین  مورحم و  دارفا  اـب 

ترضح نآ  يافـص  رهم و  زا  دنتـشاد و  مارتحا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهنانیبادخ  رگنفرژ و  رظن  رد  دنتـشادن ، یـشزرا  ناتـسرپهدام ،
شنم نیا  ترـضح ، نآ  حیرـص  مالک  رباـنب  يرآ ، . دوب رازیب  نآ  زا  درکیم و  زیهرپ  تخـس  ینیبدوخ ، ربکت و  زا  وا  دـندشیم . رادروخرب 

ام نورـسی و  ام  ملعی  هللا  نأ  مرج  ال  :» دـیامرفیم ناربکتـسم  يهراـبرد  دـنوادخ  هک  ناـنچ  تسا ؛ میرک  نآرق  زا  هتفرگرب  هناتـسود ، ناـسنا 
؛ دـنوشیم بکترم  اراکـشآ  هچ  نآ  دـنهدیم و  ماجنا  یناهنپ  رد  نانآ  هچ  نآ  هب  دـنوادخ  اـعطق  [ . 9 «. ] نیربکتـسملا بحی  ـال  هنا  نونلعی 

یهورگ مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  هک  دنکیم  لقن  هقدص  نب  ةدعـسم  . درادیمن تسود  ار  ناربکتـسم  دنوادخ ، دراد و  یهاگآ 
زا دنیشنب و  نانآ  طاسب  رب  هک  دنتساوخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  نانآ  دنروخیم . ار  ینان  ياههراپ  دناهتسشن  هک  دید  هار  رد  ار  دنمتـسم 

بحی ـال  هنا  :» دوـمرف توـالت  ار  هیآ  نـیا  هاـگنآ  دروـخ . اذـغ  ناـنآ  اـب  تسـشن و  ناـنآ  راـنک  رد  ترـضح  دـیامرف . لواـنت  ناـنآ  ياذـغ 
«. دینک تباجا  ارم  امش  نونکا  مدرک . تباجا  ار  امش  نم  :» دومرف هاگ  نآ  . درادیمن تسود  ار  ناربکتسم  دنوادخ ، هک  یتسار  «. نیربکتسملا

هریخذ ار  هچ  نآ  :» دوـمرف باـبر  هب  ترـضح  دـندمآ . ناـشیا  يهناـخ  هـب  ترـضح ، نآ  اـب  و  !« هللالوـسر يهداز  يا  يرآ ، :» دـندرک ضرع 
تئارق ناشریظنیب و  عضاوت  نآ  اب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  . دومرف لذـب  ناـنآ  هب  ادـخ  هار  رد  ار  همه  و  [ 10 .« ] روایب ياهدرک ،

. تسا میرک  نآرق  زا  هتفرگ  رب  هناراوگرزب ، راتفر  هنامیرک و  قالخا  نآ  هک  دنامهف  ام  هب  حوضو  هب  همیرک ، يهیآ 
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رترب يهیده 

نامه ای  دیهد  خساپ  نآ ، زا  رتهب  امـش  تسا ، هدش  هتفگ  دورد  امـش  رب  نوچ  و  [ . 11 ...«. ] اهودر وأ  اهنم  نسحأب  اویحف  ۀـیحتب  متییح  اذا  «و 
ناـیب دـنراذگیم ، مارتحا  يو  هب  دنتـسرفیم و  تیحت  وا  هب  هک  یناـسک  اـب  ار  ناـسنا  راـتفر  یگنوگچ  هیآ ، يا  ... دـینادرگرب [ خـساپ رد  ] ار

، دینکن روبع  هجوتیب  نآ ، رانک  زا  دیریگن و  هدـیدان  ار  درف  مارتحا  تیحت و  یبوخ ، هک  تسا  نیا  هیآ ، نومـضم  يهصالخ  تسا . هدومرف 
تمارک هتبلا  دـیرب و  راـک  هب  وا  يهراـبرد  تسا ، هدرب  راـک  هب  امـش  يارب  وا  هک  یتـشادگرزب  مارتـحا و  تیحت ، دـننامه  مک ، تسد  هکلب 
نیـسح ماـما  تررـضح  دزن  رد  نم  دـیوگیم : سنا  . مینک ناربـج  ار  وا  ناـسحا  يرتـالاب ، رتـهب و  تـیفیک  اـب  هـک  دـنکیم  باـجیا  سفن ،

ار وت  نم  يدازآ و  ادخ  هار  رد  وت  :» دومرف ترضح  درک . میدقت  ترـضح  نآ  هب  ار  یلگ  يهتـسد  دش و  دراو  يزینک  هک  مدوب  مالـسلاهیلع 
تسین و مهم  هک  یلگ  يهتسد  درک ، میدقت  لگ  يهتسد  کی  امش ، هب  زینک  مدرک : ضرع  نم  دیوگیم : سنا  «. مدرک دازآ  دنوادخ ، يارب 

هنوگ نیا  ار  ام  دنوادخ ، (؛ هللا انبدأ  اذک  و  :» دومرف خساپ  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیزاسیم !؟ دازآ  ار  وا  امـش  یلو  درادن ؛ ینادنچ  ياهب 
ماما [ . 12 . ] دوب يو  يدازآ  وا  لگ  يهتـسد  زا  رتهب  »و  اهودر وأ  اهنم  نسحأب  اویحف  ۀـیحتب  متییح  اذا  و  :» دـیامرفیم وا  تسا .) هدرک  بیدأت 

تیبرت میلعت و  زا  هتفرگ  ماهلا  ار  دوخ  يالاو  رایسب  قالخا  تحارص ، هب  هدرک ، دانتسا  میرک  نآرق  هب  الاو  راتفر  نیا  رد  مالسلاهیلع  نیـسح 
ار دوخ  نادناخ  دوخ و  هعیـش ، راوگرزب  ماما  هک  تسا  نیرفآ  راختفا  هچ  یتسار  . دنادیم ینآرق  يهفیرـش  يهیآ  رذـگهر  زا  يدـنوادخ و 
هک هللا ،» انبدا  اذک  » يهلمج هزادنا  هچ  . دـنکیم تاهابم  رخف و  نادـب  دادـملق و  میرک  نآرق  بتکم  يهدـش  بدا  دـنوادخ و  يهتفای  تیبرت 

ناهج ناربهر  رب  کنیا  تسا ! باذج  نیریش و  ...« متییح اذا  و  :» دنوادخ مالک  ردق  هچ  تسا و  ابرلد  ابیز و  دومرف ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
خساپ نآ  زا  رتهب  ار  مدرم  ياهیبوخ  ات  دنریگب  ارف  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نآ ، نامجرت  زا  سدقم و  نآرق  زا  ار  یهلا  بدا  نیا  هک  تسا 

. دنهد

راکفالخ هب  ناسحا 

مشخ و هک  نانآ  [ تسا هدش  هدامآ  اوقت  لها  يارب  زا  تشهب  [ .] 13 ...«. ] نینسحملا بحی  هللا  سانلا و  نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  و  »... 
ياهلمعلاروتـسد زا  یکی  . دراد تسود  ار  ناراـکوکین  دـنوادخ ، دـنرذگیم و  رد  مدرم  شزغل  اـطخ و  زا  دـنربیم و  ورف  ار  دوخ  بضغ 

ياهشور نیا  هب  دوخ ، نایم  طباور  رد  مدرم  رگا  تسا . هدـش  نایب  همیرک  يهیآ  نیا  رد  یعاـمتجا ، طـباور  ظـفح  يارب  یقـالخا ، يـالاو 
هب نونکا  دیدیم . دوخ  هب  شمارآ  يور  هعماج ، دمآیمن و  شیپ  رابتحاضف  ياهشکمـشک  زا  يرایـسب  دندشیم ، دنبیاپ  یناسنا  يالاو 

نآرق هب  دانتسا  اب  هنوگچ  راربا ، دیس  نآ  هک  میرگنب  همیرک  يهیآ  نیا  اب  وسمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  زیمآراختفا ، هدنزاس و  يراتفر 
ترـضح دوب . هدـش  رفیک  قحتـسم  یفالخ ، راک  باکترا  تلع  هب  هک  دنتـشاد  یمـالغ  ترـضح ، نآ  . درکیم میظنت  ار  دوخ  راـتفر  میرک ،

همادا رد  وا  دـینک .» اهر  ار  وا  :» دومرف ترـضح  ظیغلا .» نیمظکلا  و  !» نم يالوم  يا  :» درک ضرع  مالغ  دـننک . بیدأـت  ار  وا  هک  داد  روتـسد 
دنوادخ «) نینسحملا بحی  هللا  و  :» تفگ وا  متشذگرد .» وت  ياطخ  زا  مدرک و  وفع  ار  وت  نم  :» دومرف ترضح  سانلا .» نع  نیفاعلا  و  :» تفگ

، تسا هدوب  وت  يارب  نم  يوس  زا  نونکات  هچ  نآ  یتسه و  دازآ  ادخ  يارب  وت  :» دومرف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دراد .) تسود  ار  ناراکوکین 
لمعلاروتـسد زج  يدنتـسم  چیه  نیـسح ، ماما  یناسنا  گرزب و  راتفر  هس  نیا  [ . 14 «. ] دوب دـهاوخ  وـت  يارب  زا  نآ  ربارب  ود  نوـنکا  مه  زا 

، دوش هدیـشخب  مالغ ، هک  دش  بجوم  دناشنورف و  ار  ترـضح  نآ  مشخ  میرک ، نآرق  يهیآ  تفگ : دیاب  تقیقح  رد  تشادن . نآرق  يهیآ 
هک دوب  نآرق  يهیآ  کی  زا  یـشخب  زا  رثأتم  راـتفر ، هس  نیا  زا  مادـک  ره  دـسرب . یگدازآ  هب  یگدرب  زا  دوش و  هتـشادرب  وا  زا  یعطق  رفیک 

. تفرگ رظن  رد  ار  نآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 

تشذگ جوا 
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مهسم اذا  اوقتا  نیذلا  نا  میلع -  عیمس  هنا  هللااب  ذعتساف  عزن  ناطیشلا  نم  کنغزنی  اما  و  نیلهاجلا -  نع  ضرعأ  فرعلاب و  رمأ  وفعلا و  ذخ  »
هب ریگب و  ار  وـــفع  شور  هار و  [ . 15 «. ] نورـصقی مث ال  یغلا  یف  مهنودـمی  مهناوخا  و  نورـصبم -  مه  اذاف  اورکذـت  ناطیـشلا  نم  فئاـط 
وا هک  یتسناد  ربب ؛ هانپ  ادـخ  هب  دـسر ، وت  هب  ناطیـش  زا  ياهسوسو  هاـگره  نادرگب و  يور  هدرک ، يرود  نـالهاج  زا  ناوخبارف و  اـهیکین 

، ماگنه نیا  رد  دنتفایم و  ادخ  دای  هب  دـسرب ، نانآ  هب  ناطیـش  ياههسوسو  هک  یماگنه  دـناهدرک ، هشیپ  اوقت  هک  یناسک  تسا . اناد  ياونش 
یهاـتوک دـنربیم و  شیپ  هـب  یهارمگ  تلالــض و  يوـس  هـب  ناشیناطیــش  ناردارب  ار  اوـقتیب  دارفا  یلو  دــندرگیم ؛ نـیبنشور  اـنیب و 

اهیبوخ هب  زین  دشاب و  وفع  هعماج ، رد  ناسنا  راک  كالم  دیاب  هک  دناهدرک  نایب  ار  نانادان  نافلاخم و  اب  راتفر  شور  اههیآ ، نیا  . دننکیمن
هب دش ، ناطیش  ياههسوسو  راچد  ناسنا  رگا  دوش ؛ يرود  دنهدیمن -  ماجنا  حیحص  يهشیدنا  رـس  زا  ار  راک  هک  نالهاج -  زا  دوش و  رما 
زا ار  دوخ  هنادـنموربآ ، دـناوتیم  یمدآ  دـهدیم و  ینیبنشور  ناسنا ، هب  یناطیـش  راکفا  موجه  ماـگنه  هک  تسا  اوقت  درب ؛ هاـنپ  دـنوادخ 
هب ماگنه ، نآ  رد  مدرم  رتشیب  هک  یکانرطخ  لکـشم و  فقاوم  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نونکا  . دـشکب نوریب  كانرطخ  ياهارجام 

، اهيدنت ربارب  رد  ار  یناسنا  گرزب  ياوشیپ  نآ  شنکاو  میرگنب و  ناهاوخدب  نافلاخم و  اب  ییورایور  ياههماگنه  دننام  دـنوریم ، ههاریب 
مدید اهباتک  زا  یـضعب  رد  : دیوگیم هللا  همحر  یمق  راوگرزب ، ثدـحم  منیبب . شاهدروخ  مسق  نانمـشد  ياهییوگتشرد  اهتنوشخ و 

ردق تلالج  وا و  زیگناتجهب  مارآ و  عضو  مدید . ار  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  مدش و  هنیدم  دراو  دیوگیم : قلطصم  نب  ماصع  هک 
هراب کی  متشادیم ، ناهنپ  لد ، رد  وا  ردپ  هب  يزوتهنیک  ینمـشد و  زا  هچ  نآ  تخیگنارب و  وا  هب  ارم  دسح  تشاداو و  یتفگـش  هب  ارم  يو 

وا مدوشگ . شردـپ  وا و  ییوگازـسان  هب  ار  ناـبز  تدـش ، اـب  ماـگنه ، نیا  رد  يرآ .» :» دومرف یبارتوبا ؟ دـنزرف  وت  متفگ : وا  هب  دـش . رهاـظ 
نع ضرعأ  فرعلاب و  رمأ  وفعلا و  ذـخ  میجرلا . ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  :» دومرف هاـگنآ  دـنکفا . نم  يوس  هب  یناـبرهم  تفأر و  هب  یهاـگن 
مه اذاف  اورکذت  ناطیشلا  نم  فئاط  مهـسم  اذا  اوقتا  نیذلا  نا  میلع -  عیمـس  هنا  هللااب  ذعتـساف  عزن  ناطیـشلا  نم  کنغزنی  اما  و  نیلهاجلا - 

يارب دنوادخ ، زا  نادرگ و  ناسآ  کبـس و  دوخ  رب  ار  راک  :» دومرف هاگنآ  [ 16 «. ] نورصقی مث ال  یغلا  یف  مهنودمی  مهناوخا  نورـصبم و 
اطع وـت  هب  ینک ، اـطع  تساوـخرد  رگا  منکیم و  يراـی  ار  وـت  نم  یهاوـخب ، يراـی  نم  زا  رگا  نوـنکا  نک . شزرمآ  بلط  تدوـخ  نم و 

هب ترضح  نآ  مدش و  نامیـشپ  شیوخ  تراسج  هتفگ و  زا  نم  تفگ : ماصع  «. منکیم داشرا  ار  وت  یهاوخب ، داشرا  نم  زا  رگا  منکیم و 
فـسوی ناـبز  زا  هیآ  نیا  [ ] 17 «. ] نیمحارلأ محرأ  وه  مکل و  هللا  رفغی  موـیلا  مکیلع  بیرثـت  ـال  :» دوـمرف تفاـیرد و  ارم  ینامیـشپ  تسارف ،

ار وا  دزرمایب و  ار  امـش  دـنوادخ  تسین . امـش  رب  یـشنزرس  باتع و  زورما  دومرف : نانآ  زا  وفع  ماـقم  رد  دوخ ، ناردارب  هب  هک  تسا  ربمغیپ 
ترـضح هک  تسا  یلثم  نیا  مزخا .» نم  اهفرعا  ۀشنـش  :» دومرف يرآ . مدرک : ضرع  یماش ؟ لـها  زا  وت  اـیآ  دومرف : تسا .] نیمحارلا  محرا 

هداد جاور  نانآ  نایم  رد  ار  نآ  هیواعم  هک  تسا  ماش  لـها  تداـع  اـم ، هب  نداد  مانـشد  هک  تسا  نآ  ضرغ  دـندروآ و  تبـسانم  هب  ار  نآ 
نظ و نیرتهب  دزن  رد  ارم  هک  هاوخب  نم  زا  ییورهداشگ  اب  يراد ، هک  یتجاح  ره  درادب . تمالـس  هب  ار  وت  ام و  دـنوادخ  :» دومرف دـعب  . تسا
زا هک  اهمانـشد  اهتراسج و  نآ  ربارب  رد  ترـضح ، نآ  فیرـش  قالخا  نیا  زا  دـیوگیم : ماصع  «. یلاعت هللا  ءاش  نا  یباییم . دوخ  نامگ 

، مدش رود  ترضح  نآ  زا  هتسهآ  راچان  هب  مورورف . نیمز  هب  هک  متـشاد  تسود  دش و  گنت  نم  رب  نیمز  هک  مدش  نانچ  دوب ، هدز  رـس  نم 
نیا رد  [ . 18 . ] دوـبن شردـپ  ترـضح و  نآ  زا  رتبوـبحم  نم  دزن  یـسک  سلجم ، نآ  زا  سپ  یلو  مدربیم ؛ هاـنپ  مدرم  هب  هـک  یلاـح  رد 
یتح وا  هک  دندشن  یضار  دنتفایرد ، تسارف  هب  ار  بلطم  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  دش و  هدنمرـش  دوخ  تراسج  زا  صخـش  نآ  نوچ  نایرج ،

رد قیدص ، فسوی  ترضح  نخس  هک  ياهیآ  نامه  دندناوخ ، ار  همیرک  يهیآ  گنردیب  ور ، نیا  زا  دنامب . يراسمرش  رد  مه  هظحل  دنچ 
وا دزرمآیم و  ار  امش  دنوادخ  هک  دیـشابن ، لجخ  تسین ، امـش  رب  یتمالم  هک  انعم  نیا  هب  دنکیم ؛ نایب  ار  شناردارب  زا  یهاوخرذع  ماقم 

. دنداد رارق  ینابرهم  تقفش و  زا  ییاضف  رد  ار  صخش  نآ  بیترت ، نیدب  تسا . ناگدننکمحر  نیرتهدننک  محر 

نادواج يدنپ 
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اب يرادن ، ملع  نادـب  هک  ار  يزیچ  ات  دنـشوکب  نانآ  رگا  و  [ .... 19 ...«. ] امهعطت الف  ملع  هب  کل  سیل  ام  یب  كرـشتل  كادـهاج  نا  و  »... 
صاعورمع دـنزرف  هللادـبع ، رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دـنکیم  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  ... نکم تعاطا  ناشیا  زا  ینادرگ ، کیرـش  نم 

هاگن صخـش  نیا  هب  درگنب ، تسا ، نامـسآ  لها  دزن  نیمز  لها  نیرتبوبحم  هک  ار  یناسنا  دراد  تسود  سک  ره  تفگ : هللادبع  تشذگ .
. دروآ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  ار  وا  يردخ  دیعسوبا  ماهتفگن . نخـس  وا  اب  نونکات  نیفـص  گنج  نامز  زا  دوخ  نم  دنچ  ره  دنک ،
؟ يدیگنج نیفص  زور  رد  مردپ  نم و  اب  نیا ، دوجو  اب  منامسآ و  لها  دزن  نیمز ، لها  نیرتبوبحم  نم  هک  ینادیم  ایآ  :» دومرف وا  هب  ماما 
ار تردپ  دومرف : نم  هب  ربمایپ  تفگ : دمآرب و  یهاوخرذع  ماقم  رد  هللادبع  يدیگنج .»] وا  اب  وت  [و  تسا رتهب  نم  زا  مردپ  ! دنگوس ادـخ  هب 

کل سیل  ام  یب  كرشتل  كادهاج  نا  و  :» دیامرفیم هک  ياهدینشن  ار  دنوادخ  راتفگ  وت  ایآ  :» دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نک . تعاطا 
ایآ و  نکم ؟ يوریپ  نآ  زا  يرادـن ، ملع  نآ  هب  هک  يوش  لئاق  ییاتمه  نم  يارب  هک  دـندرک  شالت  ردام ، ردـپ و  رگا  امهعطت ؛» الف  ملع  هب 

، ناسنا هک  تسین  اور  دـیامرفیمزین : تسا و  کین  راک  رد  نارگید ، زا  تعاطا  اهنت  دـیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ياهدینـشن 
دنزرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  مـیرگنب  نوـنکا  [ . 20 [ .»؟ دـنک تعاـطا  تـسا ، قلاـخ  یناـمرفان  نایــصع و  هـک  يزیچ  رد  ار  قوـلخم 

هدـیگنج و يو  اب  هدوب ، نیبدـب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  یلو  دـنکیم ، لیلجت  ترـضح  نآ  يالاو  ماقم  زا  هک  نیا  اب  ار -  صاـعورمع 
هب نینمؤملاریما  زا  دوخ  ییادـج  رد  وا  نوچ  دـنکیم و  در  میقتـسم  ریغ  دوـخ ، زا  ار  وا  لـیلجت  دـنکیم و  هئطخت  تسا -  هدرک  تفلاـخم 

دادملق یقطنم  ریغ  تسردان و  ار  نآ  دریذپیمن و  ار  يرذع  نینچ  نیسح  ماما  ( درک تعاطا  ردپ  زا  دیاب  هک  ) دنکیم کسمت  ربمایپ  نخس 
يایلوا ادـخ و  اب  يرگنایـصع  تفلاخم و  رد  نیاربانب ، دـیامرفیم . تئارق  ار  هفیرـش  يهیآ  هدرک ، دانتـسا  میرک  نآرق  هب  هاگنآ  دـنکیم .

مرکا لوسر  زا  زین  ثیدـح  ود  همیرک ، يهیآ  هب  دانتـسا  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نانچ  تفرگ ؛ ار  وا  يایلوا  ادـخ و  بناج  دـیاب  یهلا ،
. دیامرفیم لقن  نومضم  نیمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ادخ نانمشد  اب  نشخ  راتفر 

هک تـسا  ياهماــن  هــچ  نــیا  اــم ! رب  ياو  يا  [ .... 21 ...«. ] اـهاصحأ ـالا  ةریبـک  ـال  ةریغــص و  رداـغی  ـال  باـتکلا  اذـه  لاـم  اـنتلیو  اـی  »... 
داد هیواعم  هب  هنیدم  زا  یشرازگ  مکح  ناورم  ... تسا هدروآ  باسح  هب  ار  همه  هک  نیا  زج  هتـشاذگنورف ، ار  یگرزب  کچوک و  [ راک ] چیه
هب ياهمان  هیواعم  شرازگ ، نیا  لابند  هب  دنک . مایق  هدنیآ  رد  وا  تسا  نکمم  دـنراد و  دـمآ  تفر و  نیـسح  ماما  اب  زاجح  لها  ناگرزب  هک 

ناناملـسم نایم  رد  ددـنبن و  لد  نآ ، نیا و  نخـس  هب  دـنک و  يرود  زیمآکیرحت ، ياهراک  زا  اـت  تساوخ  ماـما  زا  تشون و  نیـسح  ماـما 
گنج و یپ  رد  نم  هک  نیا  يروآدای  نمض  تشون و  هدنبوک  رایسب  طوسبم و  ياهمان  خساپ ، رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزادنین . ییادج 

نب رجح  هک  يدوبن  وت  ایآ  : تشون هلمج  زا  درمشرب ؛ ار  هیواعم  تایانج  زا  يرایسب  دناهدرک ، یشرازگ  نینچ  نانیچنخس  متسین و  فالتخا 
دندرکیم هزرابم  اهتعدب  اب  دندرکیم و  یهن  نآ  زا  دنتفریمن و  ملظ  راب  ریز  هک  تدابع ، لها  هورگ  نآ  یتشک ؟ ار  وا  ناتـسود  يدع و 

هک یحلاص  دبع  نآ  هللالوسر ، نیشنمه  قمح ، نب  ورمع  هک  يدوبن  وت  ایآ  ؟ دندیسارهیمن ياهدننک  تمالم  چیه  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  و 
هب رگا  هک  يداد  هماـنناما  وا  هب  هک  نآ  زا  دـعب  یتـشک ؟ دوـب ، هدرک  درز  ار  شگنر  فـیحن و  ار  شندـب  هتخاـس ، هدوـسرف  ار  وا  تداـبع ،
زج یمرج ، چـیهیب  ار  نانآ  زا  يرایـسب  یتشک و  ار  اهیمرـضح  هک  يدوبن  وت  ایآ  ؟ دـمآیم وت  يوس  هب  هوک  يهلق  زا  يدادیم ، ياهدـنرپ 

باسح هب  يراد و  شیپ  رد  صاصق  هک  نیا  هب  ار  وت  داب  تراشب  هیواعم ! يا  سپ  يدیناسر ؟ لتق  هب  دـندرکیم ، رکذ  ار  ام  لیاضف  هک  نیا 
دنکیمن و راذگورف  گرزب ، هچ  کچوک و  هچ  ار ، یلمع  چیه  هک  تسا  یباتک  دنوادخ ، يارب  هک  نادـب  و  شاب . هتـشاد  نیقی  راگدرورپ 

يهیآ زا  هتفرگرب  تسا ، هیواعم  ربارب  رد  نیسح  ماما  دیدهت  هبرـض و  نیرتمهم  هک  ریخا ، يهلمج  [ . 22 . ] درک دهاوخ  طبض  تبث و  ار  همه 
رداغی باتکلا ال  اذـه  لاـم  اـنتلیو  اـی  نولوقی  هیف و  اـمم  نیقفـشم  نیمرجملا  يرتف  باـتکلا  عضو  و  :» دـیامرفیم هک  تسا  ینآرق  يهمیرک 

هدراذـگ اج  نآ  رد  اهناسنا  لاـمعا  باـتک  و  [ . 23 «. ] ادـحأ کبر  ملظی  ارـضاح و ال  اولمع  ام  اودـجو  اـهاصحأ و  ـالا  ةریبک  ـال  ةریغص و 
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کچوک و هک  تسا  یباتک  هچ  نیا  ام ! رب  ياو  يا  دنیوگیم : دـنناساره و  تسا ، نآ  رد  هچ  نآ  زا  ناراکهانگ  هک  ینیبیم  سپ  دوشیم .
هب وت  راگدرورپ  دنیبیم و  رـضاح  ار  دوخ  لامعا  يهمه  تسا و  هدروآ  رامـش  هب  ار  نآ  هک  نیا  رگم  هتـشاذگن ، ورف  ار  ام  لمع  زا  یگرزب 

ار دوخ  يهدنبوک  نانخس  هدرک ، هدافتسا  راک  متس  يهیواعم  دیدهت  يارب  هیآ ، نیا  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . درک دهاوخن  متس  سک  چیه 
، صاعورمع دیزی و  اب  هیواعم  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  دشاب . هتـشاد  ار  يراذگ  رثا  نیرتالاب  ات  تسا  هتخیمآرد  ینآرق  يهمیرک  يهیآ  هب 

دوخ وا  یلو  تشون ؛ نیـسح  ماما  هب  دـیدش ، ياهدـیدهت  رب  لمتـشم  ياهمان  دـیاب  هک  دـنداد  رظن  ود  ره  درک . تروشم  همان  نآ  يهراـبرد 
. دراذگ خساپیب  ار  ماما  يهمان  هک  تسناد  نیا  رد  تحلصم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  ندیسارهن 

ناتـسود نامیا ، اـب  ناـنز  نادرم و  و  [ . 24 ...«. ] رکنملا نع  نوهنی  فورعملاـب و  نورمأـی  ضعب  ءاـیلوأ  مهـضعب  تاـنمؤملا  نوـنمؤملا و  «و 
هب رما  هار  رد  هراومه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  .... دـنرادیم زاب  دنـسپان  ياـهراک  زا  دـنرادیماو و  هدیدنـسپ  ياـهراک  هب  هک  دـنرگیدکی ،
نآ دوـمرفیم . قـیوشت  یهلا  مهم  يهـضیرف  ود  نـیا  هـب  ار  ینید  ناـیاوشیپ  هژیو  هـب  مالـسا و  تـما  دوـب و  اـشوک  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

؛ دومرفیم کسمت  ینآرق  تایآ  هب  گرزب ، بجاو  ود  نآ  تیمها  نداد  ناشن  بهذم و  نایاوشیپ  نادنمشناد و  قیوشت  ماقم  رد  ترـضح ،
تمالم زا  هدومرف ، هظعوم  نادب  ار  دوخ  يایلوا  دنوادخ ، هچ  نآ  هب  مدرم ! يا  ناه  : دیامرفیم دوخ  دنمشزرا  نانخس  زا  یکی  رد  هک  نانچ 

مهلوق نع  رابخألا  نوینابرلا و  مهاهنی  ول ال  :» دـیامرفیم هک  اج  نآ  دریگب ، تربع  تسا ، هدرک  دوهی  یبهذـم  ناـیاوشیپ  رب  هک  یـشنزرس  و 
نم اورفک  نیذـلا  نعل  :» دـیامرفیم و  )؟ دـننکیمن یهن  دولآهانگ ، نانخـس  زا  ار  نانآ  دوهی ، ياملع  اراصن و  نادنمـشناد  ارچ  [ ) 25 « ] مثالا

اوناک ام  سئبل  هولعف  رکنم  نع  نوهاـنتی  ـال  اوناـک  نودـتعی -  اوناـک  اوصع و  اـمب  کـلذ  میرم  نبا  یـسیع  دواد و  ناـسل  یلع  لیئارـساینب 
زواجت دندرک و  هانگ  هک  دوب  تلع  نادب  نیا  دـندش . نیرفن  نعل و  میرم ، نب  یـسیع  دواد و  نابز  رب  لیئارـساینب ، نارفاک  [ .) 26 « ] نولعفی

نانآ دنوادخ ، انامه  و  (. دندادیم ماجنا  يراک  دب  هچ  دندرکیمن . یهن  دندادیم ، ماجنا  هک  یتشز  لامعا  زا  ار  رگیدکی  نانآ  دـندرکیم .
هب یبایتسد  يارب  ار  نانآ  یلو  دـننکیم ؛ داسف  هاـنگ و  ناـشیور  شیپ  هک  دـندیدیم  ار  نارگمتـس  اریز  دومرف ؛ شنزرـس  هنوگ  نیدـب  ار 

« نوشخا سانلا و  اوشخت  الف  :» دـیامرفیم دـنوادخ  هک  نآ  لاح  دـندرکیمن و  یهن  ناشیا ، رازآ  زا  سرت  تلع  هب  ای  نانآ  تاماقم  تورث و 
نع نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ضعب  ءایلوأ  مهـضعب  تانمؤملا  نونمؤملا و  و  :» دـیامرفیم دیـسرتب و  نم  زا  اـهنت  دیـسرتن و  مدرم  زا  [ 27]

هب رما  هب  دـنوادخ ، سپ  (. دـننکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنرگیدکی ، روای  تسود و  نامیا ، اب  نانز  نامیا و  اب  نادرم  ...«) رکنملا
دنادیم اریز  تسا ؛ هتخاس  بجاو  ار  نآ  تسخن  ]و  تسا هدرک  رکذ  نآ  زا  دـعب  ار  تاـکز  زاـمن و  [و  هدرک زاـغآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

یهن فورعم و  هب  رما  اریز  ناسآ ؛ ای  دنشاب  تخس  دندرگیم ، اجرب  اپ  راوتسا و  ضیارف ، يهمه  دیدرگ ، اپرب  دش و  ادا  هضیرف  نیا  رگا  هک 
میانغ هک  نیا  يارب  ششوک  ملاظ و  اب  تفلاخم  نانآ و  هب  ناگدید  متس  قوقح  ندنادرگ  زاب  يهفاضا  هب  تسا ، مالسا  هب  توعد  رکنم ، زا 

نآ هک  دـیرگنیم  [ . 28 . ] ددرگ فرـصم  دوخ  ياج  رد  هدـش ، هتفرگ  اـهنآ  عضاوم  زا  تاقدـص  دوش و  میـسقت  هنـالداع  یمومع ، لاوما  و 
دانتـسا میرک  نآرق  يهیآ  نیدـنچ  هب  دوـب ، هعماـج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ییاـپ  رب  هک  دوـخ ، فدـه  دربشیپ  يارب  راوـگرزب ،

رد یساره  رتسگمتس ، نامکاح  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قح و  راهظا  ماقم  رد  ینید ، ناربهر  نادنمـشناد و  هک  نیا  يارب  هدرک ،
. دیامرفیم دانتسا  ...« سانلا اوشخت  الف  » يهیآ هب  دننکن ، ساسحا  لد 

نآرق رد  یهلا  ناگدیزگرب  تیب ، لها 

اقیقحت [ . 29 «. ] میلع عیمـس  هللا  ضعب و  نم  اهـضعب  ۀـیرذ  نیملاعلا -  یلع  نارمع  لآ  جـع )  ) میهاربا و لآ  احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  »
ضعب زا  یضعب  هک  دندوب  ینامدود  هیرذ و  نانآ  دومرف . باختنا  دیزگرب و  نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ ،
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، ناراوگرزب نیا  يارب  دنوادخ  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  حوضو  هب  تسخن ، يهیآ  . تسا اناد  ياونـش  دـنوادخ ، دـندمآ و  دوجو  هب  رگید 
نایم زا  ار  نانآ  میکح ، گرزب و  دـنوادخ  تسا  هدـش  بجوم  هک  دناهتـشاد  ییاهیگژیو  نانآ  زا  کی  ره  تسا و  لئاق  تیزم  تلیـضف و 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  هب  هللا -  هنعل  يدنک -  سیق  نب  ثعشا  نب  دمحم  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  . دنک باختنا  مدرم 
ترـضح تسین ؟ وت  ریغ  يارب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  وت  يارب  یمارتحا  تمرح و  هچ  همطاف ! نب  نیـسح  يا  تفگ :

هاـگ نآ  ...« ضعب نم  اهـضعب  ۀـیرذ  نیملاـعلا -  یلع  نارمع  لآ  مـیهاربا و  لآ  اـحون و  مدا و  یفطـصا  هللا  نا  :» دوـمرف تـئارق  ار  هـیآ  نـیا 
خساپ رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  [ . 30 «. ] دنتسه دمحم  لآ  زا  هدننک ، تیاده  ترتع  اقیقحت  تسا و  میهاربا  لآ  زا  دمحم  هک  هللاو  :» دومرف

هک دـهدیم  حیـضوت  هدـش ، داـی  يهیآ  تئارق  زا  سپ  دـنرادن ، نارگید  هک  تسا  امـش  يارب  یتمرح  هچ  هک  ثعـشا  نب  دـمحم  لاؤس  نیا 
ربماـیپ ترتـع  اـم  هک  دـناسر  تاـبثا  هب  هیآ ، نیا  اـب  و  تسا -  هدومرف  راـیتخا  هدرک و  باـختنا  دـنوادخ  هک  تسا -  میهاربا  لآ  زا  دـمحم 

نیرهاـط يهمئا  هک  يدـنویپ  تمرح و  نآ  تسا  نیا  میتـسه . مـیهاربا  لآ  زا  اـم  هجیتـن ، رد  تـسا ؛ مـیهاربا  لآ  زا  مـه  ربماـیپ  میمالـسا و 
نیا گرزب  دـنوادخ ، هک  میرگنب  نونکا  . تسا ناـنآ  ناگتـسب  نادـنزرف و  ناراوـگرزب و  نآ  يهژیو  دـنراد و  ادـخ  لوـسر  اـب  مالـسلاهیلع 

دـمحم و لآ  سپ  دـنیزگیم . رب  ار  نیرتهزنم  نیرتكاـپ و  دـنوادخ  هک  مینادیم  همه  تـسا و  هدرک  باـختنا  ار  مـظعم  مرکم و  نادـناخ 
رد تسا . هدومرف  باختنا  ار  نانآ  میکح ، دـنوادخ  ور ، نیدـب  دـنتیناسنا و  ناگبخن  صاخـشا و  نیرتهزنم  دارفا و  نیرتكاپ  هعیـش ، ناماما 

. دراد هعیش  راوگرزب  ناماما  ربمایپ و  نادناخ  تمصع  رب  مات  تلالد  هک  تسا  یتایآ  زا  همیرک ، يهیآ  نیا  هجیتن ،

قیاقح نایب  يارب  یساسا  يراکهار  هظعوم ،

یندش نوریب  هار  وا  يارب  [ ادخ ،] دنک اورپ  ادخ  زا  سک  ره  و  [ . 31 ...«. ] بستحی ثیح ال  نم  هقزری  و  اجرخم -  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و  »... 
داشرا و مدرم ، اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياهراتفر  زا  یکی  .... دناسریم يزور  وا  هب  دنکیمن ، ار  شباسح  هک  ییاج  زا  و  دهدیم ، رارق 

يهشیدنا نوچ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  بلاج  رایـسب  نیـشنلد و  تانایب  زا  ترـضح  نآ  ظعاوم  دوب . نانآ  ییامنهار 
تایآ اب  هتخیمآ  يدراوم  رد  دراد و  ار  نآرق  زیوالد  رطع  زین  ناشیا  ظـعاوم  تسا ، ـالعا  قفا  میرک و  نآرق  زا  هتفرگ  تأـشن  ترـضح ، نآ 
هلوحی نا  هاقتا  نمل  نمـض  دـق  هللا  ناف  هللا  يوقتب  مکیـصوا  : تسا نیا  راوگرزب ، نآ  ظـعاوم  يهلمج  زا  تسا . نآ  زا  هتفرگرب  اـی  ینآرق و 

هک یسک  يارب  اقیقحت  دنوادخ ، اریز  منکیم ؛ شرافس  یهلا  يوقت  هب  ار  امش  [ . 32 . ] بستحی ثیح ال  نم  هقزری  بحی و  ام  یلا  هرکی  امع 
بجوـم دراد و  تسود  هچ  نآ  هب  دـنادرگب و  شیاـهیتحاران  اـهینارگن و  زا  ار  وا  هک  تـسا  هدرک  تنامـض  دـشاب ، هتـشاد  ار  وا  ياوـقت 
نایانشآ حوضو ، هب  نخـس  نیا  . دهد يزور  دربیمن  نامگ  دوخ  هک  ییاج  زا  ار  وا  دنک و  دراو  تسا ، وا  رطاخ  طاسبنا  طاشن و  یـشوخ و 

[33 ...«. ] بستحی ـال  ثیح  نم  هقزری  و  اـجرخم -  هل  لـعجی  هللا  قتی  نم  و  :» دـیامرفیم هک  دـنکیم  هجوتم  ياهفیرـش  يهیآ  هب  ار  نآرق  هب 
دوخ هک  ییاج  زا  ار  وا  درک و  دـهاوخ  مهارف  وا  يارب  یتاجن  هار  دـنوادخ ، دـنک ، يرادنتـشیوخ  هاـنگ  زا  دـشاب و  راـگزیهرپ  هک  یـسک  .

یعادـت ناسنا  نهذ  رد  ار  همیرک  يهیآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يابیز  مالک  نیا  ندینـش  ای  ندـید  يرآ ، . داد دـهاوخ  يزور  دربن  ناـمگ 
ار اوقت  سک  ره  هک  تسا  ازج  طرـش و  رب  لمتـشم  هفیرـش ، يهیآ  اریز  دـنکیم ؛ رکذ  ار  ینآرق  يهیآ  نومـضم  راوـگرزب ، نآ  دـنکیم و 
، دنوادخ :» دیامرفیم هدرک ، تنامض  هب  ریبعت  مالـسلاهیلع  ماما  نونکا  دهدیم . وا  هب  ار  گرزب  شاداپ  ود  نیا  دنوادخ  دزاس ، دوخ  يهشیپ 

نآ یکی  دهدب : وا  هب  گرزب  شاداپ  ود  هک  تسا  هدرک  تنامـض  دنیبب ، دنوادخ  رـضحم  رد  ار  نتـشیوخ  دـشاب و  اوقت  اب  هک  یناسنا  يارب 
زا ار  وا  يزور  هک  نیا  رگید  دـهد و  رارق  وا  يارب  ار  اـهيراتفرگ  زا  نتفر  نوریب  هار  دـشخب و  ییاـهر  تالکـشم ، کـلاهم و  زا  ار  وا  هک 

«. دشاب هتشادن  مه  ار  نآ  نامگ  هک  دناسرب  ییاج 

نارگمتس اب  شزاس  زا  يراددوخ  أشنم  یشنمدازآ ، يرادنید و 
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رود تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  دـنوادخ  [ . 34 «. ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  »
هدمآ دورف  ربمغیپ  نادناخ  عیفر  هاگیاج  نأش و  نایب  رد  هک  تسا  یتایآ  زا  همیرک  يهیآ  نیا  . دـنادرگ كاپ  لماک  روط  هب  ار  امـش  دـنک و 

اهنت » ینعی دوشیم ؛ زاغآ  تسا ، رصح  تادا  زا  هک  « امنا » يهملک اب  هیآ  الوا ، اریز  دوریم ؛ رامـش  هب  نانآ  تلیـضف  نیرتگرزب  هکلب  تسا ،
نآ زا  نآ ، لابند  دـنکیم و  نیعم  ار  ربمایپ  مرکم  نادـناخ  تسا ، باطخ  يارب  هک  مکنع ،» » ظفل اب  سپـس  »و  تسا نیا  راگدرورپ ، يهدارا 
هک دنکیم  هدافا  ار  يرگید  رصح  هملک ، نیا  رکذ  اب  دزاسیم و  رتصخـشم  ار  نانآ  هدرک ، دای  ( تیب لها  ) زیمآراختفا ناونع  اب  ناراوگرزب 
هک سجرلا ،» مکنع  بهذیل  (» فلا : دنکیم نایب  تروص  ود  هب  ار  بلطم  ماجنارس ، تسا و  تیب  لها  امش  هب  رـصحنم  سجر ،» باهذا  » نآ

، نآ رب  نوزفا  . دـنکیم حیرـصت  نانآ  تراهط  هب  هک  مکرهطی ،» و  (» .ب تسا یگزیکاپ  تراـهط و  يدـیلپ ، سجر و  ندرب  نیب  زا  يهمزـال 
درگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يادر  ریز  رد  هک  یناـسک  هک  اـج  نآ  زا  . دـنکیم دـیکأت  اریهطت » » ینعی قلطم ، لوعفم  اـب  ار  مود  ریبعت 

صاصتخا نانآ  هب  هیآ  سپ  دندوب ، مالسلاهیلع  نیـسح  نسح و  ربمایپ ، طبـس  ود  همطاف و  ترـضح  نینمؤملاریما و  ترـضح  دندوب ، هدمآ 
دنراد تلالد  ینس ، هعیش و  قیرط  زا  يرایسب  يهدش  لقن  تایاور  هک  نانچ  دنرادن ؛ ياهرهب  نآ  زا  ربمایپ ، نارـسمه  دننام  نارگید ، دراد و 

، هیآ نیا  لوزن  زا  دعب  هک  تسا  هدـش  دراو  نیقیرف  تایاور  رد  [ . 35 . ] دیدرگ لزان  ادر  ریز  رد  رفن  جـنپ  نیمه  ندـش  عمج  ماگنه  هیآ  هک 
رب مالس  :» دومرفیم هدمآ ، همطاف  ترضح  هناخ  رد  هب  زامن ، ره  تقو  ندیسر  ارف  ماگنه  هب  [ 36  ] یتدم ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

مکرهطی تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  :» درکیم توالت  دعب  تسا و  زامن  تقو  امـش ، رب  ادـخ  تمحر  تیب ، لها  امش 
همیرک يهیآ  نیا  هب  دوخ ، ینامـسآ  تلزنم  نأش و  تعفر  ماقم و  تسادق  نایب  يارب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ور  نیا  زا  «. اریهطت
مکاح . دزاسیم دنتـسم  ریهطت  يهفیرـش  يهیآ  هب  هیواـعم ، نب  دـیزی  اـب  نیگنن  تعیب  زا  ار  دوخ  يراددوخ  بیترت ، نیدـب  هدومن ، کـسمت 

. درک للعت  دادن و  تبثم  خساپ  ترضح  دنک . تعیب  دیزی  اب  هک  تساوخ  ترضح  نآ  زا  درک و  راضحا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هنیدم ،
هب ور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ماـگنه ، نیا  رد  دریگب . تعیب  ترـضح  نآ  زا  هسلج ، نیمه  رد  هک  تساوخ  هنیدـم  مکاـح  زا  مکح  ناورم 

هیلع و هللا  یلـص  هیبن  یلع  مهیف  هللا  لزنا  نیذـلا  ةراهطلا  تیب  لها  اـنا  سجر و  کـناف  ینع  کـیلا  ناورم ! اـی  کـلیو  : دومرف هدرک ، ناورم 
ام یکاپان و  دیلپ و  وت  اریز  وش ! رود  نم  زا  ناورم ! يا  وت  رب  ياو  «. اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  :» هلآ
زا ار  يدیلپ  هک  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  دومرف : لزان  شربمغیپ  رب  ار  هیآ  نیا  نانآ  يهرابرد  دـنوادخ  هک  میتسه  یکاپ  تراهط و  تیب  لها 
ریز هب  رس  میرک ، نآرق  هب  دنتسم  دنمورین و  قطنم  نیا  ندینـش  زا  ناورم  . دنادرگ كاپ  لماک  تروص  هب  ار  امـش  دزاس و  رود  هداوناخ  امش 

ار دوخ  ریظنیب  عیفر و  هاگیاپ  ینآرق ، يهیآ  هب  دنتـسم  هدـنبوک و  مـالک  نیا  اـب  تماهـش ، رهظم  نآ  يرآ ، [ . 37 . ] تفگن يزیچ  دـنکفا و 
دوخ زا  ندرک  دای  ناورم و  يهرابرد  « سجر » ریبعت اب  تخاس و  دیمون  تعیب ، شریذپ  زا  ار  هنیدم  مکاح  ناورم و  هرسکی ، درک و  راکشآ 

هاگتـسد يهدـناشن  تسد  هک  ناورم -  تحاـضف  ریهطت ، يهیآ  هب  کـسمت  تراـهط و  تـیب  لـها  ناوـنع  اـب  شیوـخ ، سدـقم  نادـناخ  و 
. تسب ار  شنارکف  مه  ناورم و  يهدولآ  نابز  درک و  تابثا  ار  دیزی  دوخ  ییاوسر  زین  و  دوب -  دیزی  هیواعم و  راکتیانج 

مالسا ناهج  گرزب  تبیصم  دیزی ، لاثما  يرادمامز 

هب يرجه  متـصش  لاس  رد  هیلع -  هللا  ۀنعل  هیواعم -  ... میدرگیم زاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادخ  نآ  زا  ام  [ . 38 ...«. ] نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  »
تعیب يو  يارب  مدرم  زا  هک  تساوخ  دـندوب ، يو  تموکح  تحت  هک  ییاهرهـش  رد  دوخ ، لامع  زا  دـیزی  لاس ، ناـمه  دیـسر و  تکـاله 

درکن و تفایرد  یتبثم  خساپ  ترضح ، نآ  زا  یلو  دناسر ؛ ضرع  هب  ار  ارجام  دیبلط و  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هنیدم ، رادناتـسا  . دنریگب
مکح ناورم  اب  هار ، رد  دروآ . تسد  هب  ار  رابخا  ات  دمآ  نوریب  هناخ  زا  مالسلاهیلع  ماما  دعب ، زور  حبـص  . تفای نایاپ  ینارگن  اب  تسـشن  نآ 
ونشب ارم  نخس  ماوت . هاوخریخ  نم  هللادبعابا ! ای  درک : ضرع  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دوب ، دیزی  تموکح  هب  هتـسباو  هک  وا  دش . ور  هبور 

نب دیزی  اب  هک  منکیم  رما  ار  وت  نم  تفگ : وا  »؟ مریذپب نم  هک  تسیچ  وت  نخـس  :» دومرف ماما  تسا . نآ  رد  وت  حالـص  دشر و  هک  ریذپب  و 
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ام نوعجار ؛» هیلا  انا  اـنا هللا و  :» دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  وا  خـساپ  رد  تسخن  ترـضح  تسا . وت  ياـیند  نید و  ریخ  هک  ینک ، تعیب  هیواـعم 
يدـج تعمـس  دـقل  دـیزی و  لـثم  عارب  ۀـمالا  تیلب  دـق  ذا  مالـسالا  یلع  :و  دومرف هاـگنآ  میدرگیم . زاـب  وا  يوس  هب  اـم  مییادـخ و  يارب 

یمالسا تما  هک  یماگنه  دناوخ  ار  مالـسا  يهحتاف  دیاب  [ . 39 . ] نایفـسیبا لآ  یلع  ۀمرحم  ۀفالخلا  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 
نیـسح ماما  «. تسا مارح  نایفـسیبا  لآ  رب  تفالخ  :» دومرفیم ادخ  لوسر  مدج  هک  مدینـش  دوخ  نم  دوش و  دیزی  دـننام  يرادـمامز  راچد 
ندـمآ شیپ  زا  هتـشاد ، گرزب  يالب  کی  عوقو  زا  ناشن  هک  ياهیآ  دـناوخیم ، ار  انا هللا» » يهیآ دـیزی ، اب  مدرم  تعیب  يهرابرد  مالـسلاهیلع 

دهاوخیم دیزی  هک  دنکیم  نایب  ار  هیآ  نیا  تئارق  زمر  دوخ ، هاگنآ  و  دـهدیم . ربخ  نیگنـس  یتبیـصم  روآجـنر و  كاندرد و  ياهثداح 
راوگرزب ربمایپ  تسا و  يواسم  هارمه و  مالسا ، يدوبان  وحم و  اب  هک  يدادیور  ددرگ ، یمالـسا  تما  رادمامز  دریگب و  تسد  هب  ار  تردق 

نآ ییامرفنامرف  دـیزی و  يرادـمامز  يهرابرد  . تسا هدرمـشن  زاجم  مه  هظحل  کـی  يارب  یتح  ار  نآ  هدومرف ، نآ  میرحت  هب  مکح  مالـسا 
يهدنب هک  یسک  هک  دنامهفیم  نارگید  هب  تحارص ، ای  هراشا  هب  دیارسیم و  « نوعجار هیلا  انا  و« دیوگیم ، انا هللا» » نیـسح ماما  دیلپ ، رـصنع 

اهناسنا ناوراک  ام  هک  درادیم  راهظا  زین  دنیـشنیمن . مارآ  هدرکن ، توکـس  ینایرج  ره  ربارب  رد  دهدیمن و  يراک  ره  هب  نت  تسا ، ادـخ 
یهلا تاذ  تیکلام  ادخ و  یگدنب  ترـضح ، نآ  رگید ، نایب  هب  . دوب دهاوخ  وا  يوس  هب  ناگمه  تشگزاب  میتکرح و  رد  ادـخ  يوس  هب  ور 

تیدبا هب  نتـسویپ  رذگدوز و  يدام  تایح  نیا  ندرک  اهر  هللاءاقل و  يارب  دـنکیم و  مالعا  ار  يزیچ  ره  رگید و  سک  ره  تیکلام  یفن  و 
یگدنز ینید ، دض  يازتشحو  كانرطخ و  لحارم  نینچ  رد  موس ، نایب  هب  دیامرفیم . یگدامآ  راهظا  ءایبنا  ادخ و  يایلوا  كاپ  حاورا  و 

. تفاتش يدبا  ناهج  رد  نانآ  یمارگ  يایصوا  ادخ و  ناربمایپ  راوج  هب  دیدرگ و  تداهش  يهدامآ  دیاب  درادن و  یشزرا 

يروحم ادخ  يهدییاز  تعاجش ، يروالد و 

راوتسا ياهجرب  رد  دنچ  ره  دباییمرد ، ار  امش  گرم  دیشاب ، اج  ره  [ . 40 ...«. ] ةدیشم جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردی  اونوکت  امنیأ  »
نآ تمدخ  نج ، نانمؤم  زا  یناوارف  ياههورگ  دندمآ ، نوریب  هنیدم  زا  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدش  لقن  ... دیـشاب

ام هب  اهنآ  ریغ  دوخ و  نانمـشد  يهرابرد  یهاوخ  هچ  نآ  مییوت . ناروای  نایعیـش و  ام  ! ام دیـس  يا  دنتفگ : دندرک و  مالـس  هدمآ ، ترـضح 
ینک و یتکرح  امـش  دوخ  هک  نآ  نودـب  مینکیم ، كاله  تعاس ، نیمه  رد  ار  وت  نانمـشد  يهمه  ییامرفب ، رگا  مینک و  تعاطا  ات  امرفب 

یف متنک  ول  توملا و  مککردی  اونوکت  امنیأ  :» دیاهدناوخن ار  نآرق  يهیآ  نیا  رگم  :» دومرف درک و  اعد  ار  نانآ  ترـضح ، یـشکب . یتمحز 
هب ربماـیپ ! يا  [ .) 42 [ ؛» مهعجاـضم یلا  لـتقلا  مهیلع  بتک  نیذـلا  زربـل  مکتویب  یف  متنک  ول  لـق  :» تسا هدوـمرف  زین  و  [ 41 « ] ةدیـشم جورب 

لـتق و لـحم  يوـس  هب  تسا ، هدـش  هتـشون  ناـنآ  رب  ندـش  هتـشک  هک  یناـسک  هتبلا  دـیدوبیم ، دوـخ  ياـههناخ  رد  رگا  هک  وـگب  ناـقفانم 
راکهابت مدرم  نیا  و  دش ؟ دنهاوخ  ناحتما  یـسک  هچ  هب  هارمگ ، قلخ  نیا  مورن ، نوریب  داهج  هب  نم  رگا  )و  دـندمآیم نوریب  ناشهاگمارآ 

هک يزور  رد  نم  يارب  دـنوادخ  هک  يربق  نامه  دـیدرگ ؟ دـهاوخ  نکاس  البرک  رد  نم  ربق  رد  یـسک  هچ  و  دـنوش ؟ شیامزآ  زیچ  هچ  هب 
زور رد  یلو  تسا ؛ هدینادرگ  نانآ  ناما  نما و  بجوم  ار  نآ  هداد ، رارق  نم  نایعیـش  هاگهانپ  ار  نآ  تسا و  هدیزگرب  هدرک ، نهپ  ار  نیمز 

وت رما  تعاـطا  هک  دوب  نآ  هن  رگا  ادـخ ! بیبح  يا  دـندرک : ضرع  ناـنآ  «. دـییآ نم  دزن  هب  موشیم ، هتـشک  نآ  رخآ  رد  نم  هک  اروشاـع ،
هب :» دومرف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  میتشکیم . دنسرب ، وت  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ار  وت  نانمـشد  يهمه  تسین ، زیاج  وت  تفلاخم  تسا و  بجاو 
هک یسک  ات  [ .) 43 « ] ۀنیب نع  یح  نم  ییحی  ۀنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  » نکیل تسا و  رتشیب  امش  زا  نانآ  رب  ام  تردق  هک  دنگوس  ادخ 

نانمؤم خساپ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ینعی  نآرق ، نامجرت  [ . 44 «. ] دشاب ینیبنشور  تجح و  مامتا  زا  دـعب  دـیوپیم ، ار  تکاله  هار 
دافم هک  دیامرفیم  دانتـسا  همیرک  تایآ  نآ  هب  دوخ ، ترجاهم  رفـس و  نییبت  رد  نانآ و  تکرح  مادقا و  زا  يریگولج  عانقا و  يارب  نج و 

رد دـنچ  ره  دـشاب ، اـج  ره  رد  یمدآ  تـسا و  ریذــپانرییغت  یتشونرــس  نـیا  تـسین و  ياهراـچ  گرم  زا  هـک  تـسا  نـیا  نیتـسخن  يهـیآ 
گرم زا  يرارف  هار  درادـب ، نوـصم  ار  دوـخ  یمحازم  نمـشد و  ره  زا  دریگب و  هاـنپ  هک  مه  راوتـسا  ياـهژد  نـیرتمکحم  نیرتـظوفحم و 
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نادـیم رد  روضح  زا  دنـسارهب و  دنـسرتب و  گرم  زا  وسرت ، مدرم  رگا  هک  دـیامرفیم  ادـخ  هار  ناگتـشک  هب  هجوت  اب  زین  مود  يهیآ  . درادـن
هب هناخ  زا  دوخ ، ياپ  اب  تسا ، ندـش  هتـشک  یهلا ، ياضق  يهفیحـص  رد  ناشتـشونرس  هک  نانآ  هک  دـینادب  ار  نیا  دـننک  يراددوخ  گنج 
هک میدنمتداعـس  هورگ  نامه  منارای ، نم و  هک  دنامهفب  نانآ  هب  هیآ ، نیا  تئارق  اب  دهاوخیم  ماما  ایوگ  دـش . دـنهاوخ  هناور  هاگلتق  يوس 

نتــشیوخ موـتحم  تشونرــس  يوـس  هـب  مـینکیم و  تـکرح  اـم  تـسا و  هدز  مـقر  اـم  يارب  ار  ادـخ  هار  رد  تداهــش  یهلا ، ياـضق  مـلق 
تیهام تکرح ، نیا  اـب  تسا . ریذـپانبانتجا  يرورـض و  يرگنشور ، نم ، ترجه  تکرح و  هک  تسا  نیا  موس  يهیآ  داـفم  . میراپـسهر

نیا زا  دـباییم و  رولبت  قح ، يابیز  يهرهچ  ددرگیم و  نشور  وا  نایماح  دـیزی و  هژیو  هب  نایفـسیبا ، لآ  ثیبخ  ناـمدود  هیماینب و  موش 
ملع و يور  زا  هیماینب ، ناورهلابند  هجیتن ، رد  دنام . دـهاوخن  یقاب  یـسک  يارب  راذـتعا  هار  دـش و  دـهاوخ  مامت  مدرم  رب  تجح  رذـگهر ،

سپس هدمآ ، نم  لابند  هب  قح ، تخانش  اب  زین  ربمایپ  ترتع  نایماح  دش و  دنهاوخ  یهلا  باذع  قحتسم  هدیورگ ، لطاب  هب  قح  زا  یهاگآ ،
. تفای دنهاوخ  تسد  یهلا  ناوضر  تمحر و  هب 

يوسوم مایق  ترجه و 

یلاــح رد  ] تـفر نوریب  اــج  نآ  زا  نارگن  ناــسرت و  یــسوم  [ . 45 «. ] نیملاـظلا موـقلا  نـم  ینجن  بر  لاـق  بقرتـی  اــفئاخ  اــهنم  جرخف  »
كرت ار  هنیدم  بجر ، هام  رخآ  هب  هدنام  زور  ود  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . شخب تاجن  ناراکمتـس  هورگ  زا  ارم  اراگدرورپ ! تفگیم : [ هک

هک دـنامهفب  همه  هب  ار  هیماینب  داـسف  اهيرگمتـس و  دـنک و  يرگنشور  دـناوتب  رتـهب  اـج  نآ  رد  اـت  درک  تکرح  هکم  يوـس  هب  تفگ و 
رد نیـسح  ماما  : دنـسیونیم ناخروم  تسا . مدرم  لاوما  رگتراـغ  مرتحم و  سوفن  لـتق  يرگمتـس ، فارحنا ، هاگتـسد  هیماینب ، تموکح 

[46 «. ] نیملاـظلا موقلا  نم  ینجن  بر  لاـق  بقرتـی  اـفئاخ  اـهنم  جرخف  :» درکیم توـالت  ار  همیرک  يهیآ  نیا  هکم ، يوس  هب  تکرح  لاـح 
یسع لاق  نیدم  ءاقلت  هجوت  امل  و  :» درکیم تئارق  ار  هیآ  نیا  دورو ، ماگنه  رد  دش و  هکم  دراو  نابعش ، هام  موس  هعمج ، بش  نیسح  ماما  .

میقتـسم هار  هب  ارم  دنوادخ  هک  تسا  دیما  تفگ : دوخ  اب  دروآ ، [ نیدـم ] رهـش هب  ور  یـسوم  نوچ  و  [ . 47 «. ] لیبسلا ءاوس  ینیدـهی  نأ  یبر 
نما مرح  هب  ندروآ  يور  هبیط و  يهنیدم  دوخ ، هاگداز  زا  ترجه  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  [ . 48 . ] دناسرب دصقم  هب  دیامرف و  تیادـه 

ات دومرف  تئارق  ار  رصم  زا  یسوم  جورخ  ماگنه  هب  طوبرم  يهمیرک  يهیآ  درک و  مالـسلاهیلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  زا  يدای  یهلا ،
ار اهیتخـس  تبرغ و  دوش و  اهنابایب  يهراوآ  دیوگ و  كرت  ار  دوخ  رهـش  نامز ، توغاط  رـش  زا  دش  راچان  یـسوم  هک  نانچمه  دنامهفب 

دننامه مراذـگیم و  تبرغ  راید  هب  ور  هتفگ ، كرت  ار  هنیدـم  وا  نایفارطا  دـیزی و  دوخ ، ناـمز  نوعرف  يرگمتـس  زا  زین  نم  دـنک ، لـمحت 
نیا زا  ارم  هک  مهاوـخیم  ادـخ  زا  دـناهرب ، رگمتـس  مدرم  تسد  زا  ار  وا  هک  تساوـخیم  وا  زا  تـفگیم و  لد  زار  ادـخ  اـب  هـک  یـسوم ،
ندش کیدزن  ماگنه  یسوم  ترـضح  هک  دومرف  تئارق  ار  ياهیآ  دشیم ، کیدزن  هکم  هب  هک  یماگنه  زین  . دناهرب هشیپ  تیانج  ناراکمتس 
ماما دانتسا  «. دناسرب دوصقم  دصقم و  هب  هدرک ، تیاده  باوص ، راوتسا و  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  تسا  دیما  :» درکیم همزمز  نیدم  رهـش  هب 

، زور نآ  دوشیم . رارکت  خـیرات  یلو  تسا ، فـلتخم  اـهنامز  هک  تشاد  راعـشا  بلطم  نیا  هب  همیرک ، هیآ  ود  نیا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هلالـس نیرتـهب  زورما  دروآ و  يور  رگید  يرهـش  هب  درک و  كرت  ار  رـصم  ور ، نیا  زا  دوب . وا  ناـیفارطا  نوعرف و  راـچد  یـسوم  ترـضح 
یسوم رگا  دروآیم . يور  هکم  هب  دنکیم و  اهر  ار  دوخ  رهش  تلع ، نیدب  تسا و  هدیدرگ  شناوریپ  دیزی و  راچد  مالـسا ، گرزب  ربمایپ 

، بیعـش رهـش  یکیدزن  رد  وا  رگا  مراد و  ار  اـضاقت  ناـمه  زورما  زین  نم  ناـهرب ،» راکمتـس  مدرم  تسد  زا  ارم  ایادـخ ! :» تفگیم زور  نآ 
مرح هب  هک  یماگنه  زین  نم  دـنک ، تیادـه  ( دوصقم هب  لین  يدنمتداعـس و  ریخ و  هار  ) هار نیرتهب  ار  وا  دـنوادخ  هک  درک  يراودـیما  راهظا 

تئارق . دناسرب مفده  هب  دنک و  تیاده  ریخ ، دشر و  هار  هب  ارم  دـنوادخ  هک  تسه  ملد  رد  دـیما  يهقراب  نامه  موشیم ، کیدزن  ادـخ  نما 
تکرح خنـس  زا  ترـضح ، نآ  ترجاهم  تکرح و  هک  تسا  نآ  رگنایب  هکم ، هب  ندـش  کیدزن  ماگنه  تکرح و  زاـغآ  رد  هیآ ، ود  نیا 

ناوـتیمن هک  دـننادب  مدرم  سپ  تسا . ندوـب  تسار  هار  لاـبند  نتفر و  ادـخ  هب  ور  ود  ره  تـسا و  مـلظ  دـض  ود ، ره  تـسا ؛ یهلا  ياـیبنا 
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راگزور یگشیمه  تنس  نیا  . درپس ملاظ  نوعرف  تسد  هب  درک و  اهر  ار  میلک  ياسوم  دیابن  تشذگ . هلئـسم  رانک  زا  يداع  دوب و  هجوتیب 
ات دوریم  قیالخ  اب  روش  بآ  نیریـش ، بآ  نیا  تسا  گر  گر  . دنام دهاوخن  فقوتم  ینامز  چیه  رد  دوشیمن و  لیطعت  زگره  هک  تسا 

روص خفن 

تسا ادخ  هاگهانپ ، نیرتهب 

يوس هب  هک  یسک  نآ  زا  رتراتفگ  شوخ  تسیک  و  [ . 49 (. ] نیملـسملا نم  یننا  لاق  احلاص و  لمع  هللا و  یلا  اعد  نمم  الوق  نسحأ  نم  (و 
ات نابعش ، كرابم  هام  موس  زور  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . مناگدش میلـست  زا  ادخ ) ربارب  رد  ) نم دیوگ : دنک و  کین  راک  دناوخب و  ادخ 

هاگنآ دومرفیم . ییاهيرگ  نشور  ینارنخس و  یهاگ  تفرگیم و  تروص  ییاهتاقالم  تدم ، نیا  رد  دنام . هکم  رد  هجحيذ ، متـشه 
هب هکم ، رد  دیزی  یلاو  دیعس ، نب  ورمع  . درک كرت  هفوک  قارع و  دصق  هب  ار  هکم  دوشیم -  هدیمان  هیورتلا  موی  هک  هجحيذ -  متشه  زور 
رد وا  تسین . ینارگن  ياج  هنوگچـیه  ددرگ ، رب  رگا  هک  داد  ناما  وا  هب  تشون و  نیـسح  ماما  هب  ياهماـن  رفعج  نب  هللادـبع  شهاوخ  ببس 

هاـنپ ادـخ  هب  ینک ، فـالتخا  داـجیا  وت  هک  نیا  زا  ياهدرک و  قارع  يوس  هب  تکرح  گـنهآ  وت  هدیـسر  ربـخ  نم  هب  : دوـب هتـشون  هماـن  نآ 
نم دزن  هک  درگرب  ود  نآ  اـب  مداتـسرف ؛ وت  يوس  هب  ار  دیعـس  نب  ییحی  رفعج و  نب  هللادـبع  نم  مکاـنمیب و  تکـاله  زا  وـت  رب  اریز  مربیم ؛

تکازن زا  رود  نحل  زا  اـیوگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . مریگیم دـهاش  عوضوم ، نیا  رب  ار  ادـخ  تسا و  یکین  ناـسحا و  ناـما و  وت  يارب 
لجوزع هللا  یلا  اعد  نم  هلوسر  هللا و  ققاشی  مل  هناف  دعب : اما  : تشون وا  خساپ  رد  هکلب  تفریذپن ، ار  تشگزاب  اهنت  هن  دـش و  تحاران  یلاو ،

مل نم  ةرخآلا  یف  هللا  نمؤی  نل  هللا و  ناما  نامالا  ریخف  ۀلـصلا  ربلا و  نامالا و  یلا  توعد  دـق  نیملـسملا و  نم  یننا  لاـق  اـحلاص و  لـمع  و 
ایندلا و یف  اریخ  تیزجف  يرب  یتلـص و  باتکلاب  تیزل  تنک  ناف  ۀمایقلا  موی  هناما  انل  بجوت  ایندـلا  یف  ۀـفاخم  هللا  لأسنف  ایندـلا  یف  هفخی 

لمع دناوخبارف و  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  یسک  دوشیمن  دراو  لوسر  ادخ و  اب  ینمـشد  رد  زا  زگره  انث ، دمح و  زا  سپ  [ . 50 . ] ةرخآلا
ادخ ناما  ناما ، نیرتهب  یلو  ياهدناوخارف ؛ شـشخب  یکین و  ناما  هب  ارم  وت  مناناملـسم و  زا  نم  دـیوگب : دـهد و  ماجنا  وکین  راک  حـلاص و 

هک مینکیم  ایند  رد  ار  یـسرت  تساوخرد  دنوادخ  زا  ام  سپ  دسرتن . دـنوادخ  زا  ایند  رد  هک  یـسک  درادـن  ناما  ترخآ  رد  زگره  تسا و 
شاداپ وت  هب  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  یتشاد ، ار  نم  هب  ناسحا  دـصق  تاهمان  نیا  اب  وت  رگا  نونکا  دـشاب . تمایق  زور  رد  ام  ناما  بجوم 
یفرعم نکفافالتخا  رگلالخا و  يدرف  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  وا  دوشیم ، هدافتـسا  هکم  مکاح  هماـن  زا  هک  ناـنچ  . دـیامرف اـطع  ریخ 
خــسن زا  يو  ترجاـهم  تـکرح و  هـک  نـیا  ناـیب  يارب  وا  خـساپ  رد  مالــسلاهیلع  ماـما  درادیم و  رذـح  رب  راـک  نـیا  زا  ار  ناـشیا  هدرک ،

ادخ رماوا  ربارب  رد  میلـست  حـلاص و  لمع  هللا و  یلا  توعد  هلوقم  زا  هکلب  تسین ، ربمایپ  تما  مدرم و  نیب  فاکـش  داجیا  ینکفافالتخا و 
[51 (. ] نیملـسملا نم  یننا  لاق  احلاص و  لـمع  هللا و  یلا  اـعد  نمم  ـالوق  نسحأ  نم  و  :) دـیامرفیم ساـبتقا  نآرق  همیرک  هیآ  نیا  زا  تسا ،
زا نم  دـیوگیم : دـهدیم و  ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـنکیم و  ادـخ  يوـس  هب  توـعد  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  رتراـتفگ  شوـخ  یـسک  هـچ  .

هرواـحم و رد  بدا  زرم  زا  یتـفگ و  نخـس  تکازن  زا  رود  هـکم ! رادناتـسا  يا  هـک  تـسا  نآ  رب  رعـشم  ماـما ، كراـبم  نخـس  . مناناملـسم
قادـصم نم  هک  یلاح  رد  يدرک ، یفرعم  ینکفافالتخا  ارم  جورخ  تکرح و  یتفر و  رانک  باوص ، قطنم  زا  يدرک و  روبع  يراگنهمان ،

نم مزاسیم . کیدزن  وا  هب  ار  هعماج  مناوخیمارف و  وا  يوس  هب  ار  مدرم  اج  همه  نم  تسا و  هللا  يوس  هب  نم  توعد  میادـخ . راتفگ  زراـب 
. تسا وا  لازیال  تاذ  نم ، توعد  ساسا  متسه و  هللا  یلا  یعاد 

ادخ یگدنب  يهویم  یقیقح ، شمارآ 

یکی هک  لتاقمینب ، رصق  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . میدرگیم زاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادخ  نآ  زا  ام  [ . 52 (. ] نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  )... 
نآ ماگنه ، نیا  رد  میتفر . ترـضح  نآ  اب  یتعاس  هک  دـنکیم  لـقن  نامعـس  نب  ۀـبقع  ماـن  هب  یـصخش  درک . چوک  دوب ، هار  نیب  لزاـنم  زا 
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نوعجار و هیلا  انا  انا هللا و  :» دومرف هدش ، رادیب  سپـس  دش و  هریچ  ناشیا  رب  يرـصتخم  باوخ  دوب ، بسا  تشپ  رب  هک  هنوگنامه  ترـضح ،
رب راوس  هک  نانچ  مه  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح ، نآ  دنزرف  درک . رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  هس  ای  ود  »و  نیملاعلا بر  هللادـمحلا 

ترـضح نآ  یتـفگ ؟) نوـعجار  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  ) يدرک عاـجرتسا  ادـخ و  دـمح  هچ  يارب  مردـپ ! تفگ : درک و  ردـپ  هـب  ور  دوـب ، بـسا 
هب گرم  دـنوریم و  هورگ  نیا  تفگ : دـش و  رهاظ  نم  يارب  يراوس  لاح ، نآ  رد  دـش . هریچ  نم  رب  یباوخ  رـصتخم  مدـنزرف ! يا  :» دومرف
رب ام  ایآ  درواین . شیپ  ینارگن  امش  يارب  دنوادخ  درک : ضرع  نیسحلا  نب  یلع  «. دهدیم ار  ام  گرم  ربخ  هک  متـسناد  . دوریم نانآ  هارمه 
رد تفگ : نیـسحلا  نب  یلع  میقح .») رب  ام  ) تسوا يوس  هب  ناگدـنب  تشگزاب  هک  یـسک  هب  دـنگوس  يرآ ، :» دومرف ترـضح  میتسین ؟ قح 

يدنزرف هب  هک  یشاداپ  نیرتهب  دنوادخ ، :» دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دسرارف . قح  هار  رد  نامگرم  هک  میرادن  یکاب  چیه  ماگنه ، نیا 
( نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  ) هفیرش هیآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  مینیبیم  ارجام  نیا  رد  [ . 53 «. ] دنک اطع  وت  هب  دهدیم ، شردـپ  يوس  زا 

دنوادخ ؟ درکیم همزمز  ار  نآ  مالـسلاهیلع  ماما  ارچ  تسیچ و  هیآ  نیا  نومـضم  هک  دید  دیاب  نونکا  درک . رارکت  ار  نآ  دـناوخ و  ار  [ 54]
وا يوس  هب  اـم  مییادـخ و  نآ  زا  اـم  دـنیوگیم : دـنوش ، راوگاـن  خـلت و  ياهثداـح  راـچد  نوچ  هک  یناـنآ  :» دـیامرفیم نارباـص  یفرعم  رد 

نیا زا  نتـشذگ  هب  رارقا  رب  لمتـشم  هک  ناـنچ  تسا ؛ ادـخ  ربارب  رد  ناـسنا ، تیکولمم  دـیحوت و  زمر  هملک ، نیا  «. درک میهاوـخ  تشگزاـب 
ناردارب و دوخ ، تداهـش  گرم و  ربخ  دید ، باوخ  رد  هک  يراوس  نخـس  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . تسا يدبا  ناهج  هب  نتفر  ناهج و 
ار شنازیزع  همه  دوخ و  ندـش  هتـشک  هلمج ، زا  يراـتفرگ ، ـالب و  نارازه  موجه  ربـخ  هک  یـسک  میرگنب  نونکا  درک . تفاـیرد  ار  ناراـی 

نیـسح ماـما  زا  یلو  دـتفایم ؛ بارطـض  تشحو و  هب  دزاـبیم و  ار  دوخ  هنوگچ  داد و  دـهاوخ  تسد  وا  هب  یلاـح  هچ  دـنکیم ، تفاـیرد 
هنوگ ره  وا  مییادخ . نآ  زا  ادخ و  كولمم  ام  هک  درک  نالعا  همیرک ، هیآ  تئارق  اب  دشن و  هدید  يزیچ  شمارآ ، تناتم و  زج  مالـسلاهیلع 

، نیاربانب دنادیم . ار  دوخ  يهدنب  حالص  ریخ و  وا  اریز  میتسه ؛ وا  تاریدقت  تافرصت و  ياریذپ  مه  ام  دنکیم و  فرـصت  ام  رد  تساوخ ،
بر دـمحلا هللا  ) هکراـبم هیآ  ترـضح ، نآ  زین  . دـنادیم نآ  زا  هـتفرگ  تأـشن  مـیرک و  نآرق  زا  ماـهلا  وـترپ  رد  ار  دوـخ  تناـتم  شمارآ و 
همه نآ  هک  دوب  يدیحوت  شخبحور  تایآ  نیا  درک . شیاتـس  دمح و  تبیـصم ، الب و  همه  نآ  رب  ار  لاعتم  يادخ  دـناوخ و  ار  نیملاعلا )

هنوگنآ اهنآ ، دنلب  نیماضم  تایآ و  نیا  هب  دانتسا  اب  ترضح ، نآ  درکیم و  داجیا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناج  رد  ار  نوکـس  هنینأمط و 
. دادیم ناشن  دوخ  زا  يراد  نتشیوخ 

الب نافوت  رد  ادخ  اب  هناقشاع  طابترا 

، دوشیم رسیم  نآرق  زا  هچ  ره  [ .... 56 ..(. ] نآرقلا نم  رسیت  ام  اوءرقاف  ناوخب ..(. هدرمش  هدرمش  ار  نآرق  [ . 55 (. ] الیترت نآرقلا  لترو  )... 
هب ترضح  نآ  لاصتا  هک  تسا  هدش  رکذ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هریس  البرک و  خیرات  رد  یبلاطم  تاکن و  اروشاع  بش  هرابرد  دیناوخب ..

زیزع ردارب  ترضح ، نآ  . 1. دزاسیم نشور  میرک ، نآرق  هب  ار  دوخ  رادرک  راتفر و  رد  دانتـسا  ینامـسآ و  باـتک  زا  نتفرگ  ماـهلا  نآرق ،
راک دنتساوخیم  هدش ، روهلمح  اعوسات  بورغ  کیدزن  هک   ) راکبان مدرم  نآ  زا  هک  درک  رومأم  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دوخ ،
وهف : دومرف هراب  نیمه  رد  دنـشاب و  مرگرـس  لوغـشم و  دنوادخ  تدابع  هب  ات  دریگب  تلهم  بش  کی  دننک ) هرـسکی  تاعاس  نامه  رد  ار 

هراومه نم  هک  دـنادیم  دوخ  دـنوادخ ، هک  نآ  هچ  [ . 57 . ] رافغتـسالا ءاعدلا و  ةرثک  هباتک و  ةوالت  هل و  ةالـصلا  بحا  تنک  دـق  ینا  ملعی 
توالت هک  دـناسریم  حوضو  هب  ترابع ، نیا  . منک ناوارف  رافغـسا  اعد و  ادـخ و  باتک  توـالت  مناوخب و  زاـمن  هک  مراد  هتـشاد و  تسود 

تلهم ار  بش  کی  كانرطخ ، بش  نآ  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدـیزرویم  قشع  نادـب  هدوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  بوبحم  میرک ، نآرق 
ینامـسآ یمالک  بلاج و  رایـسب  ینخـس  اروشاـع ، بش  رد  ترـضح ، نآ  . 2. دـناسرب حبـص  هب  میرک  نآرق  توالت  زامن و  اب  اـت  دـبلطیم 

یف انتهقف  نآرقلا و  انتملع  ةوبنلاب و  انتمرکا  نا  یلع  كدـمحا  ینا  مهللا  ءارـضلا  ءارـسلا و  یلع  هدـمحا  ءاـنثلا و  نسحا  هللا  یلع  ینثا  : دراد
دمح و شیاتـس و  انث و  نیرتهب  هب  ار  ادخ  منکیم  شیاتـس  انث و  [ . 58 . ] نیرکاشلا نم  انلعجف  ةدئفا  اراصبا و  اعامـسا و  انل  تلعج  نیدلا و 
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یمارگ مالـسا ، ربمایپ  نامدج ، توبن  اب  ار  ام  هک  نیا  رب  منکیم  دـمح  ار  وت  نم  ایادـخ ! راب  یـشوخان . یـشوخ و  رد  ار  وا  منکیم  ساپس 
رارق نارکاش  زا  ار  ام  سپ  يداد . رارق  لد  مشچ و  شوگ و  ام  يارب  يدرک و  اـطع  نید  رد  مهف  اـم  هب  یتخومآ و  اـم  هب  ار  نآرق  یتشاد و 

راختفا نآرق  هب  نتفگ ، نخس  یهلا  ياهتمعن  فاطلا و  زا  الب و  يراتفرگ و  ماگنه  دوجو ، مامت  هب  میلست  نیا  ریظنیب و  يهنینأمط  نیا  . هد
وترپ هیاس و  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ندوتس ، یلاع  حطـس  رد  نآرق ، شزومآ  تمعن  ربارب  رد  ار  يادخ  ندرک و 

. تسا هتفرگ  ار  شدوجو  رسارس  یهلا ، هنینأمط  راقو و  تسا و  هدرک  ادیپ  ینئمطم  مارآ و  لد  نینچ  شناج ، قامعا  رد  نآرق  ذوفن 

لطاب زا  قح  ییادج 

هک یناسک  دیابن  هتبلا  و  [ . 59 (. ] نیهم باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنأل  ریخ  مهل  یلمن  امنأ  اورفک  نیذلا  نبـسحی  (و ال 
( دوخ  ) هانگ رب  ات  میهدیم  تلهم  ناشیا  هب  طقف  ام  تسا . وکین  نانآ  يارب  میهدیم ، تلهم  ناـشیا  هب  هک  نیا  دـننک  روصت  دـناهدش ، رفاـک 
زا یهاپـس  هک  تسا  هدرک  لقن  هللادبع  نب  كاحـض  مان  هب  یـصخش  زا  دیفم  خیـش  . تشاد دنهاوخ  روآتفخ  یباذـع  هاگنآ )  ) دـنیازفیب و

ار اههیآ  نیا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نانآ  روبع  ماگنه  درکیم . تبظاوم  تسارح و  تشاد و  رظن  تحت  ار  ام  درک و  روبع  ام  رب  دعـسنبا 
رذیل هللا  ناک  ام  نیهم -  باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنأ  مهسفنأل  ریخ  مهل  یلمن  امنأ  اورفک  نیذلا  نبسحی  و ال  :) درکیم تئارق 
نانآ هب  رگا  هک  دـننکن  نامگ  دـنتفرگ ، شیپ  ار  رفک  هار  هک  یناسک  [ . 60 ...(. ] بیطلا نم  ثیبخلا  زیمی  یتـح  هیلع  متنأ  اـم  یلع  نینمؤملا 

یباذـع ناـنآ  يارب  دـنیازفیب و  دوـخ  ناـهانگ  رب  هک  نیا  يارب  طـقف  میهدیم  تلهم  ناـنآ  هب  اـم  تـسا . ناـنآ  دوـس  هـب  مـیهدیم ، تـلهم 
زا ار  كاپان  هک  نیا  رگم  دراذـگاو ، دـیتسه ، امـش  هک  هنوگنامه  هب  ار  ناـنمؤم  دـنوادخ ، هک  تسین  نینچ  نیا  دوب . دـهاوخ  هدـننکراوخ 

هبعک يادخ  هب  تفگ : دینـش و  ترـضح  نآ  زا  ار  اههیآ  نیا  نمـشد ، رکـشل  رد  ریمـس ، نب  هللادبع  مان  هب  يدرم  . دزاس ادـج  كاپ  بیط و 
نیبیط زا  ار  وت  دنوادخ  قساف ! يا  تفگ : وا  هب  ریـضخ  نب  ریرب  تسا ! هدرک  ادج  امـش  زا  ار  ام  دـنوادخ ، هک  مییام  نیبیط ، نآ  هک  دـنگوس 

نیا هک  تسا  دـیعب  [ . 61 . ] دـندرک بس  ار  رگیدـکی  هاـگنآ  مریـضخ . نب  ریرب  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت ، رب  ياو  تفگ : وا  دـهدیم !؟ رارق 
اب ار  اههیآ  نیا  ترـضح ، نآ  هک  تسا  نآ  رهاظ  هکلب  دـشاب ، هدـش  يراج  نیـسح  ماما  نابز  رب  كانرطخ ، طیارـش  نآ  رد  افداصت  اـههیآ 

تایـصوصخ رکذ  رد  دـید و  مه  اب  يهسیاقم  رد  ناراکتیانج و  نآ  اب  ار  دوخ  دومرف و  توالت  هدرک ، باختنا  دوجوم ، طیارـش  هب  هجوت 
ار زور  نآ  ساسح  طیارـش  عاضوا و  تقیقح ، رد  هیآ ، ود  نیا  توـالت  اـب  نیـسح  ماـما  درک . دانتـسا  ینآرق  يهمیرک  يهیآ  هب  هورگ ، ود 

يا هک  دـنامهفیم  ناـنآ  هب  دـنکیم و  قیبطت  دعـسرمع  راـکهبت  رورـش و  هاپـس  رب  ار  لوا  يهیآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . دـنکیم وگزاـب 
نیب زا  هتـشاذگ و  یقاب  ار  امـش  مه  زاب  دیوشیم ، بکترم  هک  اهتیانج  اهمتـس و  نیا  دوجو  اب  دـنوادخ  رگا  دـینکن  روصت  ناگـشیپرفک !

دـیوش و دراو  ناوت  يهمه  اـب  یناـمرفان ، هاـنگ و  يهصرع  رد  اـت  دـهدیم  تلهم  دـنوادخ  اریز  هن ؛ تسا ، امـش  عفن  ریخ و  هب  تسا ، هدربـن 
. دنناحتما ضرعم  رد  مدرم ، يهمه  هک  دنکیم  يروآدای  مود  يهیآ  رد  ترـضح  . دوب دهاوخ  ياهدـننکراوخ  باذـع  امـش  يارب  ماجنارس ،
دنمالسا و ربمایپ  ترتع  راتشک  هدامآ  هدمآ ، نیمزرس  نیدب  رمش ، دعـس و  نب  رمع  ییاورنامرف  تحت  دایزنبا و  دیزی و  نامرف  هب  هک  ینانآ 

زیچ همه  زا  دناهدش و  اهتیمورحم  عاونا  تداهش و  هدامآ  هدمآ ، نوریب  دوخ ، ربمایپ  دنزرف  ماما و  زا  يرادبناج  تیامح و  يارب  هک  ینانآ 
، مادک ره  دنوش و  ادج  تشرـس  هزیکاپ  ياهناسنا  زا  كاپان ، ثیبخ و  دارفا  ات  دنوشیم  هدـش و  شیامزآ  یگمه  دناهدیـشوپ ، مشچ  دوخ 

. دنریگ رارق  هناگادج  لقتسم و  یفص  رد 

اروشاع نوعرف  لآ  نمؤم  یفرعم 

تــشادیم ناـهن  ار  دوـخ  ناـمیا  هـک  نوـعرف ، نادــناخ  زا  نمؤـم  يدرم  و  [ . 62 ...(. ] هناـمیا متکی  نوـعرفلآ  نـم  نمؤـم  لـجر  لاـق  (و 
! هفوک لها  يا  تفگ : دمآ و  ام  يوس  هب  نت ، رب  حالـس  بسا و  رب  راوس  نیقلا ، نب  ریهز  : دیوگیم البرک  هثداح  نارـضاح  زا  یکی  :.. تفگ

نآرق ياههیآ  يهنیآ  ع)  ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 19 

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


ام نیب  ریـشمش  هک  هظحل ، نیا  ات  اـم  دـنک و  یهاوخریخ  دوخ ، ناناملـسم  ردارب  يارب  هک  ناناملـسم  رب  تسا  قح  دیـسرتب . یهلا  باذـع  زا 
تما و کی  ام  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  تمرح  نآ  دمآ ، راک  رد  ریـشمش  هک  یماگنه  یلو  میتلم ؛ نید و  کی  رب  مه  ناردارب  تسا ، هدـماین 

درگنب ات  دنکیم  شیامزآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شربمایپ ، يهیرذ  يهلیسو  هب  ار  امـش  ام و  دنوادخ ، دوب و  دیهاوخ  رگید  تما  امش 
يدب و زج  هک  میناوخیم  ارف  دایز  نب  هللادیبع  یغاط ، دنزرف  یغاط  ندرک  اهر  نانآ و  يرای  هب  ار  امـش  ام  مینکیم . راک  هچ  امـش  ام و  هک 

نارای يدع و  نب  رجح  دننام  نآرق ، نایراق  امـش و  ناگرزب  نتـشک  ندز و  راد  ندرک و  هلثم  اهمشچ و  ندرک  روک  اهاپ و  اهتسد و  عطق 
ادـخ هب  دـنتفگ : دنداتـسرف و  انث  حدـم و  داـیزنبا  رب  هدرک ، ییوگدـب  ریهز  هب  ناـنآ  . دـید دـیهاوخن  هدـیدن و  يزیچ  هورع ، نب  یناـه  وا و 
داـیز نب  هللادـیبع  ریما ، دزن  ار  ناـنآ  هک  نیا  اـی  میناـسرب  لـتق  هب  ار  شناـهارمه  وـت و  قـیفر  هک  نیا  اـت  مـیوریمن  اـج  نـیا  زا  اـم  ! دـنگوس
رگا لاح  هیمس . دنزرف  زا  دنندرک  يرای  نتشاد و  تسود  هب  رتهتـسیاش  همطاف ، نادنزرف  هک  یتسار  ادخ ! ناگدنب  يا  تفگ : ریهز  . میتسرفب
دیزی دینکن . يرای  ار  کی  چیه  دـیراذگاو و  ار  دـیزی  )و  مالـسلاهیلع نیـسح  ) درم نیا  . دـینکن مادـقا  نانآ  لتق  هب  دـینکیمن ، يرای  ار  نانآ 

وت يادص  ادخ  شاب ! تکاس  تفگ : درک و  هناور  وا  يوس  هب  يریت  رمش  تسا . دونشخ  امش  تعاط  زا  دناسرب ، لتق  هب  ار  نیسح  هک  نآیب 
ادـخ هب  یناویح . کی  وت  میوگیمن . نخـس  وت  اـب  نم  داد : خـساپ  ریهز  . يدرک هتـسخ  تدوخ  ییوگرپ  اـب  ار  اـم  هک  دـنادرگ  شوماـخ  ار 

تمایق و زور  يراوخ  يزخ و  هب  ار  وت  سپ  ینادب . راوتـسا  تسرد و  ار  نآرق  ادخ ، باتک  زا  هیآ  ود  یتح  وت  هک  منکیمن  نامگ  دـنگوس 
؟ یناسرتیم گرم  زا  ارم  ایآ  داد : خساپ  ریهز  تشک . دهاوخ  يدوز  هب  ار  تقیفر  وت و  دنوادخ  تفگ : رمش  ! داب تراشب  كاندرد ، باذع 

دنلب يادـص  اب  هدرک ، مدرم  هب  ور  هاگنآ  . تسا امـش  اب  نادـیواج  تاـیح  زا  رتبوبحم  نم  دزن  نیـسح ، هارمه  هب  گرم  دـنگوس ! ادـخ  هب 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تعافش  دنگوس ! ادخ  هب  هک  دهدن  بیرف  ار  امـش  راکافج ، رـسکبس  قمحا و  نیا  ادخ ! ناگدنب  يا  تفگ :
ایب دیامرفیم : هللادبع  ابا  تفگ : دز و  ادـص  ار  وا  يدرم  ماگنه ، نیا  رد  . دیـسر دـهاوخن  دـنزیرب ، ار  وا  تیب  لها  هیرذ و  نوخ  هک  یهورگ 
زین وت  درب ، راک  هب  نانآ  هب  قح  غـالبا  يارب  ار  دوخ  شـشوک  همه  درک و  تحیـصن  ار  دوخ  موق  نوعرفلآ ، نموم  رگا  مدوخ ! ناـج  هب  هک 

، تارابع نیا  رد  [ . 63 . ] دشاب هتشاد  يدوس  نانآ  يارب  غالبا  یهاوخ و  ریخ  تحیصن و  رگا  يدرک ، غالبا  يدرک و  تحیـصن  ار  مدرم  نیا 
دنکیم و دای  تسا ، وا  هرابرد  هک  ار  میرک  نآرق  زا  یتایآ  هدرک ، دای  نوعرفلآ  نموم  ینعی  یهلا ، یتیـصخش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

موق یهاوخریخ  تحیـصن و  رد  وا  هک  هنوگ  نامه  اریز  دهدیم ؛ رارق  نوعرفلآ  نمؤم  يات  مه  ار  وا  دیاتـسیم و  ار  ریهز  هناراکادف  راتفر 
، میرک نآرق  رد  لاعتم ، دنوادخ  داد . ماجنا  دوب ، مدرم  هرابرد  یهاوخریخ  هتـسیاش  هچ  نآ  درکن و  یهاتوک  زین  ریهز  درکن ، یهاتوک  دوخ 

دیراذگب تفگ : نوعرف  درک ، توعد  هناگی  يادخ  يوس  هب  ار  شباحـصا  نوعرف و  یـسوم  هک  یماگنه  : دنکیم نایب  نینچ  ار  وا  ناتـساد 
نامیا هک  نوعرفلآ ، زا  ینمؤم  مدرم  ماگنه ، نیا  رد  دـنک . داسف  نیمز  رد  ای  دـهد  رییغت  ار  امـش  نییآ  وا  مسرتیم  اریز  مشکب ؛ ار  یـسوم 
لیالد وا  هک  یلاح  رد  تسا ، هللا  نم  راگدرورپ  دیوگیم : هک  نیا  يارب  دیشکب  ار  يدرم  دیهاوخیم  ایآ  تفگ : تشادیم ؛ ناهنپ  ار  دوخ 
تسد ) دشاب وگتسار  رگا  تسا و  وا  دوخ  ررض  هب  شورد  دشاب ، وگغورد  رگا  تسا !؟ هدروآ  امش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  ینـشور 

وگغورد رایـسب  راکفارـسا و  هک  ار  یـسک  دنوادخ  هک  یتسار  دیـسر . دهاوخ  امـش  هب  دهدیم ، هدعو  هک  ار  ییاهباذع  زا  یـضعب  ( مک
هچ دـیآ ، دورف  ام  رب  ادـخ  باذـع  رگا  دـیزوریپ . تسا و  امـش  نآ  زا  کلم  تموکح و  زورما  نم ! موق  يا  درک . دـهاوخن  تیادـه  تسا ،

ییامنهار حیحـص  هار  هب  زج  ار  امـش  منکیمن و  هئارا  امـش  هب  مدـقتعم ، ار  هچ  نآ  زج  نم  تفگ : نوعرف  ؟ درک دـهاوخ  يرای  ار  ام  یـسک 
باذع (و  بازحا زور  دننامه  يزور  زا  امـش  رب  نم  نم ! موق  يا  تفگ : نامیااب  درم  نآ  تسین .) یـسوم  نتـشک  نامه  زج  یهار  ) منکیمن

يارب دـنوادخ  مسرتیم و  دـندوب ، نانآ  زا  دـعب  هک  یناسک  دومث و  داـه و  حون و  موق  تداـع  دـننام  یتداـع  زا  مکاـنمیب و  ( هتـشذگ ماوقا 
يور هک  يزور  نامه  مکانمیب ، دننزیم ، ادص  ار  رگیدـکی  مدرم  هک  يزور  زا  امـش  رب  نم  موق ! يا  تساوخ . دـهاوخن  یمتـس  شناگدـنب 

تیادـه دزاـس ، هارمگ  ار  سک  ره  دـنوادخ  تـسین و  امــش  يارب  یهلا  باذـع  زا  یناـبهگن  هاـگهانپ و  اـما  دـینکیم ؛ رارف  دـینادرگیم و 
، مدرم يارب  غیردیب  ياـهيزوسلد  ریظنمک و  ياـهیهاوخریخ  توعد و  رد  نوعرفلآ ، نمؤـم  [ . 64 . ] دوب دهاوخن  وا  يارب  زا  ياهدـننک 
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ماما . درک ادا  نانآ  يهرابرد  يزوسلد  قح  تخادرپ و  نانآ  ییامنهار  داشرا و  هب  راـظتنا ، يهزادـنا  زا  رتشیب  درکن و  راذـگورف  ار  يزیچ 
راکادف روای  دومرف و  نوعرفلآ  نمؤم  زا  يدای  ریهز ، غیردیب  ياهزردنا  نشور و  فافش و  ياهیهاوخریخ  يهرابرد  مالسلاهیلع  نیـسح 

نیا وا  ناـیماح  ناـمز و  نوعرف  ربارب  رد  زین  ریهز  هک  دومرف  یعادـت  نهذ  هب  ار  اـههیآ  نیا  همه  هیبـشت ، نیا  اـب  درک و  هیبـشت  وا  هب  ار  دوخ 
قیوشت و دروم  دناسر و  ماجنا  هب  ار  دوخ  نامز  ماما  هب  يرادافو  زین  مدرم و  ربارب  رد  ار  دوخ  يرگنشور  يهفیظو  وا  درک . داریا  ار  بلطم 

. تفرگ رارق  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  ینادردق 

نآرق تایآ  وترپ  رد  يرگنشور 

زور رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رابرهگ  نانخس  زا  . تسین بیرف  يهیام  زج  ایند  یگدنز  و  [ .... 65 (. ] رورغلا عاتم  الا  ایندلا  ةایحلا  ام  و  )... 
هترغ و نم  رورغلاف  لاح  دـعب  الاح  اهلهاب  ۀفرـصتم  لاوز  انف و  راد  اهلعجف  ایندـلا  قلخ  يذـلا  هللادـمحلا  : تسا فیرـش  يهبطخ  نیا  اروشاع 

متنمآ ۀـعاطلاب و  متررقا  متنا  داـبعلا  سئب  اـنبر و  برلا  معنف  اـهنم  و  رورغلا . هللااـب  مکیرغی  ـال  ایندـلا و  ةاـیحلا  مکنرغت  ـالف  هنتف  نم  یقـشلا 
هللا رکذ  مکاـسناف  ناطیـشلا  مهیلع  ذوحتـسا  دـقل  مهلتق  نودـیرت  هترتع  هتیرذ و  یلا  متعجر  متنا  مث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لوسرلاـب 
نآ زا  شیاتس  دمح و  [ . 66 . ] نیملاظلا موقلل  ادعبف  مهنامیا و  دعب  اورفک  موق  ءالوه  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  نودیرت  امل  مکل و  ابتف  میظعلا 

رییغت فرـصت و  ضرعم  رد  هتـسویپ  ار  دوخ  لها  هک  ياهناخ  داد ، رارق  لاوز  یتسین و  يهناخ  ار  نآ  دـیرفآ و  ار  ایند  هک  تسا  يدـنوادخ 
دـهد و بیرف  ار  وا  ایند  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف  سپ  دـهدیم . ماجنا  رگید  لاح  زا  سپ  یلاـح  ره  رد  ار  راـک  نیا  دـهدیم و  رارق 
ار امـش  ناطیـش  دزاـسن و  رورغم  ار  امـش  اـیند  یگدـنز  نیا  سپ  دزاـسب . دوخ  يهدادـلد  نوتفم و  ار  وا  اـیند  هک  تسا  وا  هراـچیب ، تخب و 

دیتسه یناگدـنب  هچ  ام و  راگدرورپ  تسا  يراگدرورپ  بوخ  هچ  سپ  تسا : نیا  هبطخ ، نیا  ياـههلمج  زا  . دـبیرفن راـگدرورپ  يهراـبرد 
رارق شترتع  هیرذ و  ربارب  رد  هاگنآ  دـیدروآ ؛ نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ربمایپ ، هب  دـیدرک و  رارقا  تعاط  هب  ناـبز ، هب  هک  اـمش 
سپ . تسا هدرب  امـش  بلق  زا  ار  گرزب  يادـخ  دای  هدـیدرگ ، بلاغ  امـش  رب  ناطیـش  تقیقح ، رد  . دـیتفرگ ار  نانآ  لتق  میمـصت  دـیتفرگ و 

هب ناشنامیا ، زا  دعب  هک  دنتـسه  یمدرم  نانیا  مینکیم . تشگزاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  يارب  ام  دیراد . هدارا  هچ  نآ  رب  امـش و  رب  تکاله 
زا ار  راکبان  مدرم  نآ  هباطخ ، نیا  زاـغآ  رد  ترـضح ، نآ  . داـب راکمتـس  ناـمدرم  يارب  یهلا  تمحر  زا  يرود  سپ  دـندروآ . يور  رفک 

دـهد و بیرف  ادـخ  يهرابرد  ار  نانآ  راکبیرف ، ناطیـش  هک  نیا  زا  درادیم و  رذـحرب  يدام ، رذـگدوز  یگدـنز  ایند و  هب  ندروخ  بیرف 
هللا دعو  نا  سانلا ... اهیأ  ای  :) دیامرفیم هک  هدرک  دانتـسا  نآرق  يهیآ  هب  هرابنیا ، رد  دهدیم و  رادـشه  دـنریگب ، هدـیدان  ار  وا  يالاو  ماقم 

ار امـش  ایند  نیا  یگدنز  سپ  تسا . قح  یهلا  يهدعو  نیقی  هب  مدرم ..! يا  [ . 67 ( ] رورغلا هللااب  مکنرغی  ایندـلا و ال  ةایحلا  مکنرغت  الف  قح 
دای نانخـس  نانآ ، يزاسرایـشه  اهتداعـسیب و  نآ  نداد  هجوت  ماقم  رد  ماما  . دزاسن رورغم  دنوادخ ، يهرابرد  ار  امـش  ناطیـش ، دبیرفن و 

بیرف لاـح  رد  هراومه  نئاـخ ، رگبیرف  ود  هک  تسا  نآ  شنومـضم  هک  درک  دانتـسا  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  یـشخب  هب  دوـمرف و  ار  هدـش 
نشور نانآ  يارب  ار  مدرم  نآ  موش  تیهام  مالـسلاهیلع  ماما  هبطخ ، نیا  زا  رگید  یـشخب  رد  . ناطیـش يرگید  ایند و  یکی  دنتـسه : اهناسنا 

هب ادـخلوسر  هب  دـیدرک و  رارقا  نامیا  هب  هک  دـیتسه  یمدرم  دـب  ، مدرم امـش  اما  تسا ، یبوخ  راگدرورپ  ام  راگدرورپ  : دـیامرفیم هتخاس ،
راختفا وا  هب  هک  ار ، ربمغیپ  نامه  نادنزرف  هیرذ و  نونکا  مییوا و  ناوریپ  وا و  تما  ام  تسا و  ام  ربمایپ  وا  هک  دیدروآ  نامیا  دوخ ، يهتفگ 
نازیزع لاح ، نیا  اب  دیشاب و  هتشاد  نامیا  ربمغیپ  هب  دوشیم  ایآ  دوشیم ؟ هیجوت  هنوگچ  و  تسا ؟ ياهمانرب  هچ  نیا  دیشکیم . دیدرکیم ،
دانتـسا ینآرق  يهمیرک  يهیآ  هب  نانآ ، فارحنا  قافن و  نایب  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  اج  نیا  رد  ؟و  دیـشکب نوخ  كاخ و  هب  وا  ناگوابون  و 

الأ ناطیـشلا  بزح  کئلوأ  هللا  رکذ  مهاسنأف  ناطیـشلا  مهیلع  ذوختـسا  :) دیامرفیم راکهبت  مدرم  زا  یهورگ  يهرابرد  دنوادخ  هک  دنکیم 
هدرب ناشدای  زا  یلک  هب  ار  ادخ  رکذ  رکف و  سپ  تسا ، هدرک  هطاحا  نانآ  ( لد ) رب تخس  ناطیـش  [ . 68 (. ] نورساخلا مه  ناطیشلا  بزح  نا 

تواقش یتخبدب و  ياهتنم  هیآ ، نیا  نایب  اب  ترضح ، نآ  . دنناراکنایز تقیقح  هب  ناطیش ، بزح  دیشاب  هاگآ  دنناطیـش . بزح  نانآ  تسا .
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تسا هدرک  ذوفن  نانآ  ناج  لد و  رد  نانچ  ناطیش  دناهتفرگ و  رارق  ناطیش  يهطاحا  رد  هک  سب  نیمه  ینعی  تسا ؛ هدومرف  میسرت  ار  نانآ 
هک تسا  لاـح  نیا  رد  دـشاب ! هدرک  شومارف  ار  ادـخ  هک  دوشیم  ناـسنا  هجوتم  اهیتخبدـب  هچ  تسا . هدرب  ناـنآ  رکف  زا  ار  ادـخ  داـی  هک 

ناشتـشز دیلپ و  يهدارا  نانآ و  يهرابرد  مالـسلاهیلع  ماما  هاگنآ  . دنزیم نیرفآهعجاف  ياهراتفر  هب  تسد  دـنکیم و  ار  يدـب  ره  يهدارا 
تـساوخیم ایوگ  )و  نوعجار هیلا  انا  اـنا هللا و  :) دومرف تئارق  ار  میرک  نآرق  زا  يرگید  هیآ  دریگب و  ار  ناـشنابیرگ  يدوباـن  اـت  درک  نیرفن 

ار يرابدرب  دـیوگب و  انا هللا» ،» یتریـسدب راکتیانج و  دارفا  نینچ  ندـید  زا  ناسنا  دـیاب  تسا و  رابتبیـصم  مدرم ، امـش  عضو  هک  دـیامرفب 
. دزاس دوخ  يهشیپ 

یتخبدب ره  لماع  ادخ ، دای  یشومارف 

تسا هدش  نایب  خیرات  رد  .. تسا هدرب  ناشدای  زا  ار  ادخ  هدش ، هریچ  نانآ  رب  ناطیـش  [ . 69 ...(. ] هللا رکذ  مهاسنأف  ناطیشلا  مهیلع  ذوحتسا  )
همیخ هب  زین  تشاد و  ناوناب  باحـصا و  ياـههمیخ  زا  ییاهدـیدزاب  شیوخ ، كراـبم  رمع  رخآ  تاـعاس  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک 
بنیز ترضح  دوب و  رامیب  ماگنه ، نآ  رد  ناشیا  هک  دسرپب  کیدزن  زا  ار  وا  لاح  ات  دمآ  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  دوخ ، زیزع  دنزرف 

راوگرزب ردپ  اب  ات  تسشن  هداد ، هیکت  بنیز  ترضح  دوخ ، مرکم  يهمع  هب  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  درکیم . يراتـسرپ  وا  زا  مالـسلاامهیلع 
ضرع دوخ  راوگرزب  ردپ  هب  هاگنآ  درک . شیاتس  دمح و  ار  يادخ  وا  دیسرپ و  ناشیا  يرامیب  عضو  زا  نیـسح  ماما  دنک . وگوتفگ  دوخ 

ناطیـشلا مهیلع  ذوحتـسا  دق  يدـلو ! ای  :» دومرف خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیـسر .»؟ اجک  هب  ناقفانم  نیا  اب  امـش  راک  زورما  :» درک
داـی هب  هن  دـنراد و  سرت  ادـخ  زا  هن  رگید  درب . ناـنآ  داـی  زا  ار  ادـخ  تفاـی و  هبلغ  ناـنآ  رب  ناطیـش  مدـنزرف ! يا  ینعی  هللا ؛» رکذ  مهاـسناف 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  [ . 70 «. ] دـیدرگ يراج  نیمز  رب  نانآ  ام و  زا  نوخ  هک  تفرگرد  نانچ  نانآ  ام و  نیب  گنج  :» دومرف هاگنآ  «. دـنیوا
دب و یهورگ  دنهجوتیب ، یمدرم  نانیا  دـیوگب : نانآ  ياهيدـب  مدرم و  فارحنا  زین  لاوحا و  عاضوا و  حرـش  نایب و  ماقم  رد  تسناوتیم 

ییاههلمج نینچ  ياج  هب  اما  دنرادن و ؛... كاب  یشکمدآ  لتق و  زا  دناهدروخ ، ار  هیمالآ  هاگتـسد  بیرف  دناهشیپ ، متـس  یتعامج  دنکاپان ،
، اوـتحمرپ عماـج و  يهلمج  نیا  (. هللا رکذ  مهاـسنأف  ناطیـشلا  مهیلع  ذوحتـسا  :) دـیامرفیم هک  درک  اـفتکا  نآرق  همیرک  يهیآ  نیا  تئارق  هب 

ادخ هک  یناسنا  تسا . دنوادخ  ندرک  شومارف  اهمتس  اهتراغ و  اهلتق ، اهيورجک ، اهيدب ، همه  أشنم  اریز  درادربرد ؛ ار  بلاطم  يهمه 
مالسلاهیلع ماما  نانمـشد  رکـشل  . تسا ریذپاننایب  فصو و  گرزب و  یناسنا ، نینچ  رطخ  تسا و  یمتح  طوقـس  هب  موکحم  درب ، دای  زا  ار 

دوخ زا  ار  یمحریب  تواسق و  متـس و  رهاظم  نیرتگرزب  دروآ و  دوجو  هب  ار  یتسه  ملاع  كاـندرد  هعجاـف  نیرتگرزب  هک  ـالبرک ، رد 
. دوب هدش  هریچ  نانآ  لد  رب  ناطیش  هکلب  دوبن ، ادخ » دای  » مان هب  يزیچ  نانآ ، لد  رد  دوب و  هدرک  شومارف  ار  ادخ  داد ، ناشن 

مالسا راکادف  نارای  زا  لیلجت 

، نانموم ناـیم  رد  [ . 71 (. ] الیدـبت اولدـب  اـم  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودـهاع  اـم  اوقدـص  لاـجر  نینموملا  نم  )
هب ادخ  هار  رد  ) دـندرب رخآ  هب  ار  دوخ  نامیپ  نانآ  زا  یـضعب  سپ  دـندرک . افو  هناقداص  دنتـسب ، ادـخ  اب  هک  يدـهع  هب  هک  دنتـسه  ینادرم 

يهیآ نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دـندادن رییغت  ( ادـخ اب  ار  دوخ  نامیپ  دـهع و  ) زگره دـنراظتنا و  رد  رگید ، یـضعب  )و  دندیـسر تداهش 
يهیآ نیا  دراوـم ، نیا  زا  کـی  ره  رد  درکیم و  دانتـسا  نآ  هب  فـلتخم ، ياهتبـسانم  رد  دـناوخ و  اـهراب  ـالبرک  يهـعقاو  رد  ار  هـمیرک 

تشون و هفوک  لها  يارب  ياهمان  هار ، نیب  لزانم  زا  یکی  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ( فلا . دوب راوگرزب  نآ  راتفر  قالخا و  دنتـسم  همیرک ،
همان سیق  دنک . شیتفت  ات  تفرگ  ار  وا  ریمن  نب  نیصح  هفوک ، کیدزن  دناسرب . دصقم  هب  ات  داد  يوادیص  رهـصم  نب  سیق  تسد  هب  ار  نآ 

بلاـطیبا و نب  یلع  نینموـملا ، ریما  نایعیـش  زا  يدرم  تـفگ : سیق  یتـسیک ؟ تـفگ : داـیزنبا  درب . داـیزنبا  دزن  ار  يو  درک . زیر  زیر  ار 
زا همان  تفگ : دایزنبا  تسا . هدوب  هچ  نآ ، رد  هک  ینادن  وت  هک  نیا  يارب  داد : خـساپ  يدرک ؟ هراپ  ار  همان  ارچ  تفگ : دایزنبا  وا .! دـنزرف 
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دایزنبا منادیمن . ار  ناشمـسا  هک  هفوک  لـها  زا  یتعاـمج  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  داد : خـساپ  يو  دوب ؟ یـسک  هچ  يارب  یک و 
ینک نعل  ار  شردارب  ردپ و  یلع و  نب  نیـسح  هتفر ، ربنم  يالاب  ای  ییوگب و  ار  نانآ  مسا  دیاب  ای  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هدـش ، نیگمـشخ 

تفر و ربـنم  يـالاب  سپ  . مهدیم ماـجنا  ار  نعل  اـما  تفگ ؛ مهاوخن  وت  هب  ار  ناـنآ  مسا  داد : خـساپ  سیق  منکیم  هعطق  هعطق  ار  وـت  هنرگو 
شردپ و دایزنبا و  رب  درک و  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  رب  تمحر  بلط  دنوادخ  زا  داتسرف و  ربمایپ  رب  دورد  درک و  ادخ  دمح 
وا سپ  مدش . ادج  عضوم  نالف  رد  وا  زا  میامش و  يوس  هب  نیـسح  يهداتـسرف  نم  مدرم ! يا  تفگ : داتـسرف و  تنعل  هیماینب  ناراکتیانج 

نیب رد  راب ، رثأت  ربخ  نیا  دندناسر . تداهش  هب  دنتخادنا و  نیمز  هب  رصق  يالاب  زا  ار  وا  داد  روتسد  دیسر . دایزنبا  هب  ربخ  دینک . تباجا  ار 
ار هیآ  نیا  دنک و  يراددوخ  کشا  نتخیر  زا  تسناوتن  دیدرگ و  کشا  زا  رپ  ترضح  نآ  نامشچ  دیـسر . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ار ،

نتخیر اـب  هیآ ، نیا  توـالت  [ . 72  ] درک اـعد  ار  وا  مه  دـعب  الیدـبت .» اولدـب  اـم  رظتنی و  نم  مهنم  هـبحن و  یـضق  نـم  مـهنمف  :» درک تـئارق 
تسا و راکادـف  يافواب  ناسنا  نیا  هب  ترـضح  نآ  یبلق  فطاوع  تاساسحا و  نیرتقیمع  راـهظا  ینادردـق و  ياـیوگ  یپاـیپ ، ییاـهکشا 

نارای زا  هجسوع  نب  ملسم  تداهش  يهرابرد  .ب) تسا الاو  تیـصخش  نیا  هب  ترـضح ، نآ  فطل  تبحم و  بتارم  نیرتالاب  زاربا  رگناشن 
یتخـس و رب  شالت و  رایـسب  نانمـشد ، نتـشک  يارب  گنج ، نادیم  رد  وا  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  راکادـف  یمیمص و 
. دـندمآ وا  يوس  هب  رهاظم  نب  بیبح  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  تشاد ، قمر  زونه  هک  یلاح  رد  داـتفا . نیمز  هب  اـت  درک  ربص  اـهیتحاران 

نامگ [ . 73 ...(«. ] الیدـبت اولدـب  اـم  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  !) ملـسم يا  . داـب وت  رب  ادـخ  تمحر  :» دوـمرف وا  هب  ترـضح 
. دریگب هجـسوع  نب  ملـسم  هب  مالـسلاهیلع  ماما  تبحم  راهظا  رد  ار  تکربرپ  يهلمج  نیا  ياج  تسناوتیم  ینخـس  هنوگچیه  هک  دوریمن 

بوشآ رهـش  نبا  .ج) دومرف هئارا  وا  هب  درک و  يروآعمج  هیآ  نیا  بلاـق  رد  ار  دوخ  یبـلق  يهقـالع  فطاوع و  يهمه  راوـگرزب  نآ  يرآ ،
مالـسلا :» تفگیم درکیم و  عادو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  دشیم ، نادیم  مزاع  هک  نارای ، باحـصا و  زا  مادک  ره  : دیوگیم هللا  همحر 

هبحن یضق  نم  مهنمف  :) درکیم تئارق  هاگنآ  »و  میناور وت  یپ  زا  زین  ام  و  مالسلا ! کیلع  و  :» دادیم خساپ  ترضح  هللالوسر .» نبای  کیلع 
باحصا کی  کی  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا . اهبنارگ  دنمـشزرا و  رایـسب  لقن ، نیا  [ . 74 (. ] الیدـبت اولدـب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  و 

نانآ دنک و  هقناعم  درـشفب ، شوغآ  رد  ار  نانآ  هک  نیا  ياج  هب  ترـضح ، نآ  درکیم . ینادردق  همیرک ، يهیآ  نیا  اب  عادو ، ماگنه  دوخ ،
قیدـصت اـضما و  ناحبـس  دـنوادخ  اـب  ناـشنامیپ  دـهع و  هب  ار  ناـنآ  يراداـفو  درکیم و  تئارق  ار  همیرک  يهیآ  نـیا  دـیوبب ، دـسوبب و  ار 

. دمآ میهاوخ  امش  لابند  هب  زین  ام  دیتداهش و  هار  رد  ماگشیپ  امش  هک  دنامهفیم  نانآ  هب  انمض  دومرفیم و 

اهتلیضف يهمه  ثراو  نیسح ، ماما 

رب ار  نارمعلآ  میهاربالآ و  حون و  مدآ و  دـنوادخ ، اقیقحت  [ . 75 (. ] نیملاعلا یلع  نارمعلآ  میهاربالآ و  احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  )
رد هک  تسا  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  هب  فورعم  نیـسحلا ، نب  یلع  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ردقنارگ  نادنزرف  زا  یکی  دـیزگرب . نایناهج 
دزن وا  يالاو  ماقم  زا  یکاح  هک  دومرف  ار  یبلاطم  وا ، رخآ  رادـید  رد  ناوج و  نیا  عادو  ماگنه  ماما  دیـسر . تداهـش  عیفر  ماـقم  هب  ـالبرک 
ۀیرذ نیملاعلا -  یلع  نارمعلآ  میهاربالآ و  احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  :) درک تئارق  ار  تایآ  نیا  نایاپ ، رد  تسا و  شراوگرزب  ردـپ 

نادیم هب  ور  مالسلاهیلع  ربکایلع  شدننامیب  ناوج  هک  دناوخ  ینامز  ار  هیآ  نیا  ترضح  يرآ ، [ . 76 (. ] میلع عیمس  هللاو  ضعب  نم  اهضعب 
ار وا  يراوگرزب  تلاصا و  عینم و  ماقم  عیفر ، نأش  دـنمجرا و  زیزع و  ناوج  نآ  تمظع  هک  دوب  نیا  شکرابم  رظن  اسب  هچ  تفریم و  دربن 
، يرـشب عماوج  اهناسنا و  همه  نایم  زا  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  رابت  نادناخ و  زا  ناوج  نیا  هک  دنامهفب  فلاخم  هاپـس  هژیو  هب  مدرم ، هب 
وا تسا . هدـمآ  دوجو  هب  هتفرگ و  اپ  یگرزب ، تمظع و  ياههیام  فرـش و  لوصا  نآ  زا  هک  تسا  ياهیرذ  زا  تسا و  هدرک  رایتخا  ار  نانآ 

ناردپ زا  ار  ینامسآ  ياهتمرکم  یناسفن و  تالامک  سفن ، تمارک  یگرزب ، هک  تسا  هتـسیاش  هدیزگرب و  یناردپ  زا  هدیدنـسپ  يدنزرف 
لامع يا  يدب و  ترارش و  هاپـس  يا  دومرفیم : مالـسلاهیلع  ماما  ییوگ  تسا . هدرب  تثارو  هب  تمارک  تلیـضف و  ياههشیر  زا  راوگرزب و 
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ثراو ایلوا و  ایبنا و  يهلالـس  وا  هن ، تسا ، ناناوج  رگید  نانوچ  یلومعم ، يداع و  ناوج  کی  نیا  دـینکن  روصت  راکهابت ! دـساف و  ماـکح 
شنیزگ رد  هک  تسا  یهورگ  زا  تسا و  ادـخ  نابختنم  لیخ  زا  ناـنآ و  يایـصوا  ینامـسآ و  يارفـس  یهلا و  ناربماـیپ  ياـیازم  تاـفص و 

تسا و هتفرگ  دوخ  فالـسا  ناـکاین و  زا  ار  فرـش  تداعـس و  زومر  یبوـخ و  ریخ و  تافـص  هک  یـسک  دـناهدیدرگ . زارفارـس  ینامـسآ 
نتشک هب  مادقا  هک  دینادب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  متاخ  ترـضح  هژیو  هب  ناراوگرزب ، نآ  روآدای  وا  غورفرپ  ینارون و  يهرهچ 

ربکتم ال لک  نم  مکبر  یبرب و  تذـع  ینا  یـسوم  لاق  و  .) تسا اهتمارک  اهيراوگرزب و  لـیاضف و  نیا  همه  لـماح  هک  دـینکیم  یـسک 
نامیا باسح  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  امـش  راـگدرورپ  دوخ و  راـگدرورپ  هب  نم  اـقیقحت  تفگ : یـسوم  و  [ . 77 (. ] باـسحلا مویب  نمؤی 

ییارآفص شربارب  رد  دـیدهت و  ار  وا  هک  نانامه  ) ناـینوعرف نوعرف و  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یـسوم ، ترـضح  يزور  . ماهدرب هاـنپ  درادـن ،
يارب ار  تاجن  هار  دیرب و  ار  نمشد  دیما  دنوادخ ، هانپ  رد  نارگید  دوخ و  نداد  رارق  اب  دومرف و  ار  كرابم  تالمج  نیا  دید و  ( دندرکیم

ار اههیآ  نیا  هدرک ، هاگآ  ار  هفوک  هاپـس  البرک ، يهنحـص  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  لاس ، اهدـص  زا  سپ  . تخاـس راومه  دوخ 
زا ار  ام  دنوادخ  تسا و  ام  هجوتم  ناربکتم  يوس  زا  یگرزب  رش  هک  دهد ، رارق  دوخ  تیامح  رد  ار  ام  دنوادخ  :» دومرف دناوخ و  نانآ  يارب 

، وگوتفگ ماـقم  رد  ترـضح ، نآ  يرآ ، «. دـنک ظـفح  درادـن ، ازج  زور  هب  هدـیقع  هک  يداـقتعایب ، رکنم  ره  رـش  ینعی  گرزب ، رـش  نیا 
مکبر یبرب و  تذع  ینا  !) هللا دابع  ای  دیبعلا  رارف  رفا  لیلذـلا و ال  ءاطعا  يدـیب  مکیطعا  هللاو ال  : دومرف دـمآرب و  تجح  مامتا  يرگنشور و 

رارف ناـگدرب  نوـچ  مه  هن  مهدیمن و  امـش  هب  تسد  هنـالیلذ ، نم  هـک  دـنگوس  ادـخ  هـب  [ . 78 (. ] باـسحلا مویب  نموی  ـال  ربکتم  لـک  نم 
هتـشادن نامیا  باسح  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  مربیم  هاـنپ  امـش  راـگدرورپ  دوخ و  راـگدرورپ  هب  نم  ماهداتـسیا .) تخـس  هکلب  ) منکیم

اهیتخـس و ماجنارـس ، هک  دندرکیم  روصت  یناسک  دـیاش  دـنکیم . نییبت  مدرم  نآ  يارب  ار  دوخ  يهمانرب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دـشاب
نتشیوخ هدرک ، رارف  ترضح ، نآ  هک  دنتشادنپیم  یناسک  دیاش  درک و  دهاوخ  راداو  میلست  هب  هدروآرد ، ياپ  زا  ار  ترضح  نآ  دیادش ،

، نیا هن  تسا و  نآ  هن  نم  هار  هک  دومرف  دـناوخ و  هدیجنـسن  ماـخ و  ار  روصت  ود  ره  دـنوادخ ، هغلاـب  تجح  یلو  دـناهریم ؛ هکرعم  زا  ار 
رد هک  ینانآ  هک  دنکیم  دزشوگ  دهدیم و  رارق  دنوادخ  هانپ  رد  ار  دوخ  هاگنآ  تسا و  تمواقم  یگداتـسیا و  طقف  طقف و  نم  هار  هکلب 

ربکتم و يدارفا  دننکیم ، دیدهت  ندش  هتـشکهب  ارم  دـنیوگیم و  نخـس  دوخ  تردـق  روز و  زا  هتخادـنا ، هار  هب  گنج  ادـخ  يایلوا  ربارب 
نینچ اـب  يدارفا  هـک  دـنکیم  ناـیب  ترــضح  نمــض ، رد  .و  دـنرادن ناـمیا  تماـیق ، يهماـگنه  ازج و  باـسح و  زور  هـب  دــنهاوخدوخ و 

یهاگهانپ چـیه  دـبایب و  دوخ  يارب  یهاگهانپ  نانآ  رـش  زا  دـیاب  ناسنا  دراـبیم و  ناـشدوجو  زا  داـسف  رـش و  دـنکانرطخ و  ییاـهیگژیو 
راگدرورپ دوخ و  راگدرورپ  «) مکبر یبر و  » تراـبع اـب  هاـگهانپ ، نیا  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  تسین . یهلا  لازیـال  تاذ  زا  رتنما  رتنئمطم و 

. دنوش نامیشپ  دوخ ، تشز  سب  راک  زا  دزادنیب و  ادخ  دای  هب  داد و  ناکت  ار  نانآ  ریبعت ، نیا  هک  دشاب  دنکیم ، دای  ( امش

ناربمایپ یعقاو  ورهر  نیسح ،

نم توعد  تارکذت و  رگا  تفگ : حون  [ .) 79 (. ] نورظنت یلا و ال  اوضقا  مث  ۀمغ  مکیلع  مکرمأ  نکی  مث ال  مکءاکرش  مکرمأ و  اوعمجأف  )
همه (و  دنامن هدیشوپ  امش  رب  زیچ  چیه  سپس  دیزیرب و  مه  يور  ار  ناتیاهدوبعم  دوخ و  راک  حرط  هشیدنا و  ( تسا نیگنس  نارگ و  امش  رب 

وه الا  ۀـباد  نم  ام  مکبر  یبر و  هللا  یلع  تلکوت  ینا  .) دـیهدن تلهم  چـیه  ارم  هداد و  نایاپ  نم  باسح  هب  هاگنآ  ( دـیرگنب ار  راک  بناوج 
، تسا امـش  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هک  دنوادخ ، رب  نم  تفگ : دوخ  موق  هب  دوه  [ . 80 (. ] میقتسم طارص  یلع  یبر  نا  اهتیصانب  ذخآ 
هک یتسار  تسا . ادـخ  نامرف  رخـسم  وا  دراد و  لماک  طلـست  وا  رب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین  ياهدـنبنج  چـیه  ماهدرک . دامتعا  لکوت و 

[81  ] دساف فرحنم و  مدرم  نآ  اب  ییورایور  ماگنه  البرک ، رد  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  تسا . تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ 
، لاح ره  هب  . درک نیرفن  ار  نانآ  تشادرب  نامـسآ  يوس  هبتـسد  هاگنآ  دناوخ و  ار  همیرک  تایآ  نیا  روشرپ ، مرگ و  ياهبطخ  نمـض  رد  ، 
وا يوق  قطنم  نایب و  داد و  رارق  مالسلاهیلع  حون  ترـضح  هاگیاج  رد  ار  نتـشیوخ  مدرم ، نآ  ندرک  هاگآ  جاجتحا و  ماقم  رد  نیـسح  ماما 
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هچ ره  امش  دومرف : اهتداعـسیب  نآ  یناوتان  نایب  يارب  درب و  راک  هب  لدهریت  نازورهیـس  نآ  ندرک  نشور  يارب  دوخ ، دیواج  نانخـس  رد 
مه يور  ار  همه  دننک و  امـش  ناوت  يهمیمـض  دنراد ، هک  یناوت  ره  زین  ناتیاهدوبعم  اکرـش و  دیزاس و  هدامآ  دیراد ، يراک  يرکف و  ناوت 

هتسیاش ناگدنب  نتشک  گنج و  كانرطخ  نایرج  دراو  یهاگآ  نودب  هدیجنسن و  هتخپن و  ات  دینک  یـسررب  ار  نآ  بناوج  يهمه  دیزیرب و 
یتلهم چیه  دیرب و  نایاپ  هب  ارم  راک  دینک و  لامعا  نم  يهرابرد  ار  دوخ  راشف  دیناوتیم ، هک  دیدید  رگا  لحارم ، نیا  زا  سپ  دیوشن . ادخ 

اب راوگرزب  ربمایپ  نآ  نانخـس  ددهدیم و  رارق  مالـسلاهیلع  ربمغیپ  دوه  هاگیاج  رد  ار  شیوخ  مود ، يهیآ  رد  ترـضح ، نآ  . دـیهدن نم  هب 
رب الماک  ار  دوخ  سدـقم  هاگیاج  ات  دـنکیم  وگزاب  تقیقح  زا  يادـج  بلطایند و  بصعتم و  مدرم  نآ  ماش ، هفوک و  لها  يارب  ار  شموق 
رب نم  :» دـیامرفیم مالـسلاهیلع  ماما  . دـنک یفرعم  ماجرفدـب  كاـنرطخ و  روک و  یکرحت  ار  ناـنآ  تکرح  هجیتن ، رد  دزاـس و  نشور  ناـنآ 

دیامرفب تساوخیم  ترضح  هلمج ، نیا  رد  دیاش  «. تسا امـش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  نامه  ماهدرک ، دامتعا  لکوت و  دوخ  يادخ 
هدهع رب  ار  امش  تیبرت  هک  تسا  ییادخ  نامه  وا  هاگهیکت  هک  یـسک  دیاهدش ؟ هدامآ  یـسک  هچ  نتـشک  گنج و  يارب  امـش  اتفگـش ! هک 

وا اب  طبترم  هتـسناد ، ادخ  نیا  هدنب  ار  دوخ  هک  یـسک  رگم  اتفگـش ! دیرادنپیم . وا  ناگدـنب  ار  دوخ  امـش  هک  ییادـخ  نامه  تسا . هتـشاد 
سدقم تاذ  دای  هب  شریمض  شمارآ  یـشوخلد و  يهمه  دراد و  ادخ  هب  دامتعا  لکوت و  هک  دنکیم  یناسنا  نتـشک  هب  مادقا  درامـشیم ،

نم و يدوبان  يهشیدـنا  طـلغ  هب  تسا . ادـخ  تسد  هب  ناگدـبنج ، تادوجوم و  يهمه  ماـمز  هک  تسا  نآ  هب  رعـشم  مود  يهلمج  ! تسا وا 
دوخ تاقولخم  ناگدنب و  يهمه  رایتخا  هک  تسا  ادخ  دشاب . امش  ناوت  رد  هک  تسین  يزیچ  نیا  دینارورپیم . رس  رد  ارم  ینامـسآ  بتکم 

، دیهدیم ماجنا  هک  اهییاوران ، اهيدب و  همه  نیا  دینکن  روصت  هک  دشاب  عوضوم  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  زین  . دراد ار  يراک  ره  ناوت  و 
ییاهراک دـیرادیم ، مدـقم  دوخ  ترخآ  ربمایپ و  ادـخ و  رما  رب  ار  نید  نانمـشد  نارگمتـس و  نامرف  دـینکیم و  مایق  دوخ  نامز  ماما  هیلع 

يور اج  ره  هب  دیورب و  اج  ره  تسین . نینچ  نیا  درادن . یسرتسد  امش  هب  یـسک  تسین و  يربخ  نآ ، زا  سپ  دیهدیم و  ماجنا  هک  تسا 
هب دنزیم و  نیمز  هب  ار  امـش  تبالـص ، تدش و  اب  وا  دیگرزب و  راگدرورپ  لازیال  تردـق  روهقم  دـیوش ، نکاس  ياهطقن  ره  رد  دـیروآ و 

قح و طـخ  يور  اـقیقد  میقتـسم و  طارـص  رب  نم  يادـخ  دـیامرفیم : هنارختفم  موس  يهلمج  رد  . دیـسر دـیهاوخ  دوخ  لاـمعا  ءوس  هجیتـن 
وا تردـق  تسد  زا  راکمتـس  رگید ، يوس  زا  دوشیمن . عیاض  دـهد ، رارق  دوخ  هاگهانپ  ار  وا  درواـیب و  وا  هب  ور  هک  یـسک  تسا . تلادـع 
ره دهدیم و  رفیک  يدـب  هب  ار  يدـب  و  ناسحا ، هب  ار  یکین  ناسحا و  تسا ، قح  رب  دـنوادخ  نینموملاریما ، نایب  هب  تفر و  دـهاوخن  نوریب 

. دزرمآیم هدرک ، وفع  دهاوخب ، هک  اج 

نارگمتس يهمه  هب  رابگرم  يرادشه 

زاب يدب  هاگیاج  هچ  يوس  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  دـندرک ، متـس  هک  نانآ  [ . 82 (. ] نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  و  ).. 
رب نآ ، زاغآ  رد  نیـس » » فرح اریز  تسا ؛ دیدش  رایـسب  نآ ، دیدهت  تسا و  هدـننک  دـیدهت  ياههیآ  زا  همیرک ، يهیآ  نیا  . تشگ دـنهاوخ 

دیدهت صاخـشا  زا  زین  دش . دـنهاوخ  راچد  يدـب  تبقاع  هب  يدوز  هب  هک  دنـشاب  رظتنم  دـیاب  ناملاظ  هک  نیا  دراد و  تلالد  ندوب  کیدزن 
اب بلقنم »... يأ   » هلمج تسا و  ناملاظ  نآ  موش  تبقاع  نانآ و  يدـب  روآدای  دوخ ، هک  تسا  هدرک  داـی  اوملظ » نیذـلا   » تراـبع اـب  هدـش ،

ظعو و ار  رگیدمه  هیآ ، نیا  اب  هراومه  حلاص ، فلس  : دیوگیم يرـشخمز  . تسا روآساره  زیگنالوه و  تخـس  دنکیم ، هدافا  هک  یماهبا 
ولج هراومه  ار  هیآ  نیا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ایادخ ! راب  دندشیم .. روآدای  ار  نآ  یتخـس  تدش و  دندرکیم و  راذـنا  هداد ، زردـنا 

، دـناهدرک دـیدهت  همیرک  يهیآ  نیا  اب  ار  ناـملاظ  هک  یناـسک  زا  یکی  هک  تسا  هاـگآ  يرـشخمز  اـیآ  [ . 83 . ] دناهداد رارق  دوخ  نامـشچ 
یطیارش رد  صوصخم و  یلاح  رد  درک ، هیآ  نیا  اب  ترضح  نآ  هک  يدیدهت  تسا ؟ مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ادهـشلادیس ، ترـضح 

، نآ اب  توالت و  ار  هیآ  نیا  تمالس ، لاح  رد  نارگید  رگا  اریز  دادیم ؛ ناشن  مه  ار  ناملاظ  نآ  ملظ  راکشآ  زراب و  قادصم  هک  دوب  هژیو 
ندـب زا  رـس  هک  درک  دـیدهت  دـناوخ و  ار  هیآ  نیا  ینامز  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یلو  دـندرکیم ، دـیدهت  ار  یملاظ  ای  هظعوم  ار  یـسک 
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ياهتیانج دادیم و  ناشن  ار  ناملاظ  ملظ  المع  درکیم و  توـالت  ار  هیآ  نیا  هزین ، يـالاب  زا  وا  نتیب  رـس  دـندوب و  هدرک  ادـج  شرهطم 
هدـنبوک هدننکـش و  يدـیدهت  یلاوـحا ، طیارـش و  نینچ  رد  همیرک ، يهـیآ  نـیا  ندـناوخ  ور ، نـیا  زا  دوـمرفیم . میـسرت  ار  ناـنآ  ریظنیب 

زا دـعب  رفن ، راـهچ  و  دـیوگیم : نآ  زا  سپ  دـنتفگیم . نخـس  هراوهاـگ  رد  هک  دربیم  مسا  ار  رفن  راـهچ  دوخ ، باـتک  رد  يریمد  . تشاد
گرم زا  سپ  هـک  راــجن  بیبـح  . 2. دـندرک ادـج  ندـب  زا  ار  وا  كراـبم  رـس  هک  یماـگنه  اـیرکز  نـب  ییحی  . 1: دنتفگیم نخـس  گرم ،
مرکم ردارب  ) راـیط رفعج  . 3! ماهتفاـی تسد  یماـقم  هچ  هب  نم  هک  دنتـسنادیم  نم  موق  شاـک  يا  [ 84 [ ؛) نوملعی یموق  تیل  اـی  :) تفگیم
دیربن نامگ  [ . 85 (. ] اتاومأ هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  و ال  :) درکیم توالت  ار  هیآ  نیا  تداهـش ، زا  سپ  ( مالـسلاهیلع نینموملاریما 
ملعیـس و  :) درکیم توـالت  ار  هیآ  نیا  تداهـش -  زا  سپ  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  . 4. دنناگدرم دندش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ینانآ 

هک دش  هدینش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  زا  هک  تسا  هدش  لقن  :» دیوگیم بوشآرهش  نبا  [ . 86 (. ] نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا 
دننام تنـس ، لها  نادنمـشناد  مه  یناردـنزام و  بوشآرهـش  نبا  دـننام  هعیـش ، نادنمـشناد  مه  ار ، بلطم  نیا  . درکیم توالت  ار  هیآ  نیا 
نارای نیسح و  ماما  تداهـش  رد  رودزم ، نایلاو  نامکاح و  زین  رـسهریخ و  نارادمامز  هک  طیارـش ، نیا  رد  ماجنارـس ، . دناهدرک لقن  يریمد 

هب هک  درکیم  باجیا  هنیمز  دـنرادب ، روذـعم  دـندوب ، هدروآ  راب  هب  هک  یعیاجف  رد  ار  دوخ  دنتـشاد  یعـس  دـندرکیم و  يداش  وا  ياـفواب 
دایزنبا راکهبت و  دیزی  توعد  هب  هک  هارمگ ، نادان و  مدرم  نآ  زین  . دیایب دورف  نانآ  رـس  رب  دیدهت  شنزرـس و  هنایزات  هدش ، دیدهت  یعون ،

دندز تسد  هللالوسر  نادنزرف  نتشک  هب  هتفای ، روضح  البرک  رد  حلسم ، نایماظن  مجسنم و  ياهرکـشل  تروص  هب  ربخیب ، ادخ  زا  دحلم و 
مه نآ  زا  سپ  دنداد و  ماجنا  ار  اههمانرب  تامادقا و  نیرتعیجف  نیرتشارخ و  لد  ایند ، رذگدوز  تایدام  هب  ندیـسر  يارب  هار و  نیا  رد  و 

ياههیآ نایم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ور ، نیا  زا  دـیایب . دورف  نانآ  رـس  رب  ینیـشتآ  دـیدهت  يهنایزات  هک  تشاد  اج  دـندرکیم ، يداش 
كاندرد باذـع  يهدامآ  هک  درک  نالعا  بیترت ، نیدـب  دومرف و  توـالت  هزین  يـالاب  رد  درک و  باـختنا  ار  اـسآهقعاص  يهیآ  نیا  نآرق ،

[ . 87 . ] دیشاب یهلا  ماقتنا  تسد  یهلا و 

تزع زمر  یهلا ، تیافک 

دننام زین  نانآ  رگا  [ . 88 (. ] میلعلا عیمـسلا  وه  هللا و  مهکیفکیـسف  قاقـش  یف  مه  امناف  اولوت  نا  اودتها و  دـقف  هب  متنمآ  ام  لثمب  اونمآ  ناف  )
وت زا  ار  نانآ  رـش  دنوادخ ، دناهدش و  ادج  قح  زا  دننک ، یچیپرـس  رگا  دناهتفای و  تیاده  دـنروایب ، نامیا  دـیاهدروآ ، نامیا  امـش  هچ  نآ 

ینعی باتک ، لها  رافک  يهرابرد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  همیرک ، يهیآ  نیا  . تسا اناد  يهدنونـش  وا  دـنکیم و  عفد 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  توعد  دـنروایب و  نامیا  . 1: تسا هدومرف  ضرف  نانآ  يهراـبرد  ار  تروص  ود  تسا و  اراـصن  دوهی و 
مه دنریذپن و  ار  نآ  هدرک ، تشپ  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  یهلا  توعد  هب  . 2. دنناگ هتفای  تیاده  هورگ  وزج  تروص ، نیا  رد  هک  دـنریذپب ،

نامیا لها  ربارب  رد  نانکـشراک  ناـفلاخم و  هورگ  وزج  هدوب ، ادـج  قح  زا  تروص ، نیا  رد  هک  دـننامب ، یقاـب  دوخ  داـنع  رفک و  رب  ناـنچ 
مرگلد ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  دنهدیم . رازآ  ار  يو  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  دننکیم ، ینکـشراک  نوچ  دوب و  دنهاوخ 

هدعو هدرک ، دیما  زا  راشرـس  زیربل و  ار  وا  ناج  لد و  دـهدیم و  رطاخ  نانیمطا  وا  هب  و  هدـینادرگ ، رود  وا  زا  ار  ساره  سرت و  دزاسیم و 
نانآ ربارب  رد  ات  تخاس  دـهاوخ  فرط  رب  وت  ياـفواب  ناراـی  وت و  زا  ار  ناـنآ  رـش  دـنکیم و  تیاـفک  ار  وت  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  دـهدیم 

يهدعو هب  دتسیاب و  نانمشد  ربارب  رد  يزارفارس ، تزع و  اب  هکلب  درادنپن ، هدروخ  تسکش  ار  نتشیوخ  دنکن و  یناوتان  فعـض و  ساسحا 
ماما رهطم  رس  هک  دینش  لیهک  نب  ۀملـس  : دیوگیم هللا  همحر  بوشآ  رهـش  نبا  . دشاب مرگلد  شوخلد و  گرزب ، راگدرورپ  ریذپانفلخت 

تیافک ار  وت  دنوادخ ، يدوز  هب  [ 89 [ ؛) میلعلا عیمسلا  وه  هللا و  مهکیفکیسف  :) درکیم تئارق  دوب ، هزین  رب  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع  نیسح 
مظعا یلو  ادـخ و  يهغلاب  تجح  رونم  رـس  ایآ  هک  منادیمن  . تسا اـناد  ياونـش  وا  دـیامرفیم و  عفد  وت  زا  ار  ناـنآ  رطخ  رـش و  دـنکیم و 

لقن رهاظ  زا  هک  نانچ  ای  دناوخ  ار  هفیرش  يهیآ  يهمه  هدرک ، تئارق  نآ  زاغآ  زا  ار  هیآ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  راگدرورپ ،
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هدـناوخ مه  ار  هلمج  نیمه  هک  ضرف  رب  یلو  دوـمرف ؛ تئارق  ار  هیآ  یناـیاپ  شخب  تئارق ، ماـقم  رد  دوـشیم ، هدافتـسا  گرزب  خروـم  نیا 
دندوب انشآ  نآرق  یناعم  ظافلا و  اب  هفوک  لها  دوشیم . نادناعم  رافک و  هب  طوبرم  ینعی  دراد ؛ رظن  همیرک  يهیآ  زا  مود  تروص  هب  دشاب ،

رظن رد  ار  هکرابم  هیآ  زا  هدش  دای  تروص  ود  هدش ، همیرک  يهیآ  لصا  هجوتم  كرابم ، يهلمج  نیا  ندینـش  اب  دنتـشاد و  نآرق  ناظفاح  و 
نآ فرحنم و  تسردان و  مدرم  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  بیترت ، نیدب  دشیم و  یعادت  ناشنهذ  رد  مود  تروص  هژیو  هب  دندروآیم ؛

؛ دومرف یفرعم  قح  نارکنم  دناعم و  نارفاک  فیدر  رد  هدرک ، دادملق  رفاک  ار  شک  ناسنا  نابیرفرهاظ  نآ  باتک و  تنس و  ناگدنهدرییغت 
محریب نازابلغد  نآ  ربارب  رد  ناهج ، نادیهش  رالاس  نآ ، رب  نوزفا  . دناهدز زابرس  نآ ، شریذپ  زا  هدرک ، تشپ  قح  هب  هک  یهورگ  نامه 

وا هناوتـشپ  لاعتم  دنوادخ  تسا و  یهلا  دییأت  دروم  هک  داد  ناشن  ار  دوخ  يالاو  تلزنم  تکوش و  نأش و  يدرمان ، هدـنرد و  رـصانع  نآ  و 
رادتقا التعا و  تمظع و  هیآ ، نیا  هب  دانتـسا  اب  ور ، نیا  زا  تسا . يو  دنلب  فادـها  وا و  رادـهگن  گرزب ، راگدرورپ  تردـق  تسد  تسا و 

مدرم نآ  هفیرـش ، يهیآ  توالت  اب  زین  . داد ناـشن  دوب ، شرهطم  دـسج  زا  يهدـش  ادـج  ندـب و  زا  رود  شرـس  هک  یلاـح  رد  یتح  ار ، دوخ 
تاناکما و مامت  اب  امش  يهمه  هک  دیلابن  دوخ  هب  هک  درک  دیدهت  تدش  هب  ار  رـصع  راکتیانج  مکاح  تئیه  زین  تریـستشز و  كاپان و 
ار دوخ  گرزب  تکرح  نینچ  مه  دوخ و  ردقنارگ  هاگیاج  همیرک ، هیآ  نیا  هب  دانتساب  زین  . دش دیهاوخ  دوبان  دیراد ، رایتخا  رد  هک  یلیاسو 
موصعم و ماما  نآ  نیاربانب ، . تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  لوسر  ریسم  رد  یمایق  هنوگ و  ربمایپ  وا  مایق  تکرح و  هک  داد ، ناشن 
، دساف مدرم  نآ  داحلا  قافن و  رفک و  وس ، کی  زا  دنامهف : ار  بلطم  دـنچ  ینآرق ، ياههیآ  زا  هلمج  کی  هب  دانتـسا  اب  يدازآ ، ياوشیپ  نآ 

دومرف نایب  تقیقح  زا  ناربخیب  نآ  يارب  ار  دوخ  ینامـسآ  الاو و  تیـصخش  وس ، رگید  زا  درک و  نالعا  ار  نانآ  شکرـس  ماـکح  هژیو  هب 
تیانع و هک  دومرف  مالعا  تهج ، نیموس  زا  میوا . رئاعـش  راـثآ و  وا و  نید  يهدـننک  هدـنز  وا و  نیـشناج  یلو  متـسین ، ربماـیپ  رگا  نم  هک 

ناملاظ نآ  زین  دنرادروخرب و  گرزب  دنوادخ  غیردیب  ياهيریگتـسد  دـییأت و  زا  تسا و  ناشیا  هناوتـشپ  لاعتم ، راگدرورپ  صاخ  فطل 
لاـمعا هب  دونـشیم و  ار  ناـتیاههتفگ  تسا ، اـنیب  اونـش و  دـنوادخ  هک  تشاد  مـالعا  ناـیاپ  رد  درک و  دـیدهت  يدوباـن  هب  ار  شکتقیقح 

یگدیسر امش  هناشنمدد  لامعا  يهمه  هب  زین  امـش و  یناطیـش  تقیقح و  زا  رود  هدیجنـسن و  نانخـس  يهمه  هب  تسا و  هاگآ  ناترابتبکن 
ریخ ياههمانرب  لامعا و  همه  هب  دونـشیم و  ارم  هنارگتیاده  هنامیکح و  نانخـس  يهمه  وا  زین  تشاد و  دـهاوخ  ررقم  میظع  رفیک  هدرک ،
همه نـیا  ربارب  رد  دوـخ  تـمحر  فـطل و  نیرتصلاـخ  تاـجرد و  نیرتیلاـع  شاداــپ و  رجا و  نیرتـهب  دراد و  یهاــگآ  نـم  هناــهاوخ 

دهاوخ اطع  نم  هب  ماهدیشک ، سانـشانقح  مدرم  امـش  تسد  زا  هک  ییاهرازآ  ماهدرک و  لمحت  هار  نیا  رد  هک  ییاهمتـس  ای  یهاوخریخ و 
. دومدرف

اهیتفگش نیرتتفگش 

رد میقر ، فهک و  باحصا  يهصق  هک  یتشادنپ  ایآ  ام ! لوسر  يا  [ . 90 (. ] ابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحصأ  نأ  تبسح  مأ  )
باحـصا يهصق  هک  تسا  بلطم  نیا  رکذ  ماقم  رد  هفیرـش ، يهیآ  نیا  ؟ دندوب ام  بیجع  تایآ  زا  تمظع ، تردـق و  تایآ  همه  نیا  ربارب 

دندرب و 309 هانپ  يراغ  هب  هدرک ، رارف  دوخ  ینامـسآ  يهدـیقع  نامیا و  ظفح  يارب  رگمتـس ، رفاک  هاشداپ  تسد  زا  هک  یناناوج  فهک و 
، دناهدیباوخ زور  زا  یتعاس  ای  زور  کی  هک  دندرکیم  نامگ  يرادیب  زا  سپ  هتفر ، باوخ  هب  راغ  نآ  رد  ( یسمش لاس  دصیـس  ) يرمق لاس 

تانایرج یهلا و  رمتسم  تافرصت  دوجو و  رهاظم  همه  هک  تسین ، نامـسآ  نیمز و  رد  یهلا  تایآ  رگید  زا  رتزیگناتفگـش  ياهزات و  زیچ 
وا يارب  زیچ  همه  اریز  درادـن ؛ بجعت  يزیچ  چـیه  ناحبـس ، يادـخ  ياهتنمیب  تردـق  هظحالم  اب  تسا و  زیگناتفگـش  شنیرفآ ، موادـم 

دندینادرگیم و رهش  رد  ین ، يالاب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  تسا : هتفگ  مقرا  نب  دیز  : دنکیم لقن  هللا  همحر  دیفم  خیش  . تسا ناسآ 
باحصأ نأ  تبـسح  مأ  :) درکیم تئارق  ار  هیآ  نیا  هک  مدینـش  دیـسر ، نم  هفرغ  لباقم  هک  یماگنه  مدوب . هتـسشن  دوخ  يهناخالاب  رد  نم 

وت رـس  هللاو  مدرک : ادن  تسار و  ممادنا  رب  وم  دـنگوس ، هناگی  يادـخ  هب  هرظنم ، نیا  ندـید  زا  نم  (. ابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و 
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هب ار  همه  وت  فهک . باحـصا  هن  تسا ، وت  يارجاـم  هب  طوـبرم  اهیتفگـش  [ . 91 . ] تسا رتزیگناتفگـش  رتبیجع و  هللالوسر ! دـنزرف  يا 
دراد و هلـصاف  ندب  زا  هک  هاگنآ  تاهدیرب ، رـس  هک  وت  یتخاس ، هتـشگرس  ار  لوقع  نادرگرـس و  هلاو و  ار  ياهدننیب  ره  يدروآ و  بجعت 

يهیآ نیا  مه  نآ  نآرق ، مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  رهطم  رـس  يرآ ، . دـنکیم توالت  ار  میرک  نآرق  تایآ  تسا ، هتفرگ  اج  هزین  يـالاب 
نآ هفوک ، لـها  هب  تساوخیم  ترـضح  تسا  نکمم  تسا . يرارـسا  همیرک  تاـیآ  نیا  باـختنا  رد  اـعطق  دـناوخیم . ار  فهک  يهروـس 

ای تسا  بیجع  هثداـح  نآ  اـیآ  هک  دـیرگنب  نونکا  تسا . ازتریح  روآبجعت و  امـش  يارب  فـهک ، باحـصا  ناتـساد  دـیوگب : ناـگتفخ 
هجو فهک  باحـصا  اب  منارای ، نم و  هک  نیا  هب  دشاب  ياهراشا  تسا  نکمم  ای  . مناوخیم ار  یهلا  تایآ  تداهـش ، زا  سپ  هک  نم  ناتـساد 
یلو میتشاد ؛ مدـق  تابث  هدـیقع ، نامیا و  ریـسم  رد  مه  هک  نانچ  دـندیزرو ؛ تماقتـسا  دوخ  نامیا  هدـیقع و  هار  رد  نانآ  میراد . یکرتشم 

رگمتـس مکاح  ربارب  رد  منارای  نم و  اما  دـندیمرآ ؛ دـنتفر و  باوخ  هب  دـندرب و  هاـنپ  راـغ  هب  هدرک ، رارف  ملاـظ  رفاـک  هاـشداپ  رـش  زا  ناـنآ 
ربارب رد  میدیسارهن و  نانآ  يهدنشک  ياهریت  ناراب  اههزین  اهریشمش و  زا  میدناسر و  نایناهج  شوگ  هب  ار  دوخ  دایرف  میدرک و  یگداتسیا 
دشاب هتکن  هب  هجوت  اب  هیآ ، نیا  باختنا  تسا  نکمم  میدیرخ . ناج  هب  ار  اهریشمش  هزین و  ریت و  تبرض  هدرک ، ییارآفص  نید ، نانمـشد 

اههد اسب  هچ  ونم  هن  یباوخ  رد  وت  نمـشد ! يا  ینعی  نخـس  شفهک  يهیآ  بل ، رب  دوب  : تسا هدرک  هراشا  نادـب  راـتفگ  زغن  رعاـش  نیا  هک 
، همیرک يهیآ  نیا  تئارق  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لاح ، ره  هب  . میرادـن یهاگآ  نآ  زا  ام  هک  دـشاب  هتفهن  ماقم  نیا  رد  رتفیرظ  تاـکن 

لآ هیمالآ و  ماکح  ناراکتیانج و  رب  ار  ینوبز  يراوخ و  نارـسخ و  درک و  زارفرـس  ار  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  مالـسا و  لها  مالـسا و 
. دینادرگ ملسم  ققحم و  نانآ  يهیامیب  ناوریپ  نایفسیبا و 

فهک باحصا  هب  هیبشت 

دندوب هدروآ  نامیا  ناشراگدرورپ  هب  هک  دندوب  یناناوج  ( فهک باحصا  ) نانآ هک  یتسار  [ . 92 (. ] يده مهاندز  مهبرب و  اونمآ  ۀبتف  مهنا  )
مدقم هدش ، نانآ  نایب  رادهدهع  دوخ  دنوادخ ، هک  تسا  فهک  باحـصا  ناتـساد  لقن  زاغآ  هیآ ، زا  شخب  نیا  . میدوزفا ناشتیاده  رب  ام  و 
هاگنآ دـندروآ . نامیا  ادـخ  هب  دوخ ، يهدارا  اب  هک  ینادرمناوج  ینعی  ؛ تسا هدومرف  دای  مهبرب » اونمآ  ۀـیتف   » ناونع اب  نانآ  زا  يزیچ  ره  رب 
تـسا نیا  دیازفیب ، نانآ  تیاده  رب  مه  دنوادخ  دنـشاب و  هتفای  تیاده  دوخ  هک  نیا  همزال  میدوزفا و  نانآ  تیاده  رب  مه  ام  هک  دیازفایم 

ياهییامنهار زا  هراومه  دنـشاب و  هطبار  رد  بیغ  ملاع  اب  دورب ، رانک  نانآ  يارب  اهباجح  دـنربب ، یپ  یتسه  ناـهج  زومر  رارـسا و  هب  هک 
ملاع . درک توالت  مومع  راظنا  رد  ار  هیآ  نیا  تداهش ، زا  سپ  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ادهـشلادیس ، ترـضح  . دنریگ هرهب  ینامـسآ 

، دـیجم نآرق  ياههروس  اب  نیـسح  ماما  طاـبترا  ناـیب  رد  هللا  ۀـمحر  يرتشوش  رفعج  خیـش  جاـح  موحرم  سوفن ، هدـننک  بیذـهت  گرزب و 
. دنکیم تئارق  ار  فهک  يهروس  هک  دش  هدینش  دوب ، هزین  رب  هک  یماگنه  رهطم ، رس  زا  : دیوگیم دسریم ، فهک  يهروس  هب  هک  یماگنه 

هیآ نیا  هک  دندینش  ماش  رد  نارگید  )و  ابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحصأ  نأ  تبـسح  مأ  ) يهیآ هک  دینـش  مقرا  نب  دیز  سپ 
هتـشاد دوجو  یفده  همیرک ، يهیآ  نیا  تئارق  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  [ . 93 (. ] يده مهاندز  مهبرب و  اونمآ  ۀـیتف  مهنا  :) درکیم توالت  ار 

تـساوخیم هیآ  نیا  توالت  اب  ترـضح ، هک  تسا  نیا  اـم  روصت  درکیم . تئارق  ار  هدـش  داـی  يهیآ  نآ ، هب  هجوت  اـب  رهطم ، رـس  تسا و 
، نیـسح ماما  يرآ ، . دنک هئارا  دوخ  نامز  رد  همیرک ، يهیآ  يارب  ینـشور  قادصم  هدرک ، يروآدای  ار  شردقنارگ  نارای  دوخ و  تکرح 
ار دوخ  لاـح  نآ ، تئارق  رذـگهر  زا  درک و  دادـملق  هیآ ، نیا  قادـصم  ار  دوخ  نازیزع  رگید  ناـگدازردارب و  نادـنزرف ، ناردارب ، دوخ و 

ناوج ناناوج و  دـندیدرگ ، لیان  تداهـش  عیفر  ماقم  هب  دـنداد و  ناج  البرک  نینوخ  يهثداـح  رد  هک  يزارفارـس  نازیزع  هک  دادیم  حرش 
تیاده تاجرد  نیرتالاب  هب  دوزفا و  نانآ  تیاده  رب  زین  لاعتم  دنوادخ  . دوب ادـخ  هب  نامیا  ناشراک  هحولرـس  هک  دـندوب  يدـنمورب  نادرم 

رد ار  هیآ  نیا  رهطم ، رـس  تسا ، هومرف  راوگرزب  ملاع  نیا  هکنانچ  نآ  رگا  . دـنتفای تسد  ادـخ  هار  رد  تداهـش  يالاو  ماقم  هب  دندیـسر و 
لآ یهارمگ  يهسردـم  رد  ماـش ، مدرم  رتشیب  اریز  تسا ؛ هدوـمرف  هراـشا  یمهم  فـیطل و  رایـسب  هتکن  هب  ترـضح  دـشاب ، هدـناوخ  ماـش 
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هک نانچ  دنتـسنادیم ؛ نیملـسم  يهفیلخ  رب  ناگدننک  جورخ  ار  وا  نارای  نیـسح و  ماما  دندوب و  هدمآ  راب  هثیبخ  يهرجـش  نآ  نایفـسیبا ،
زا درک . ینامداش  دیزی  يزوریپ  وا و  نادناخ  تراسا  نیـسح و  لتق  زا  دـمآ و  نیدـباعلا  نیز  ماما  لباقم  هب  نانآ ، زا  دیفـس  نساحم  يدرم 

مادک دیوگب : نادان  هدروخ و  بیرف  تخبدـب و  مدرم  نآ  هب  ات  درک  تئارق  ار  هیآ  نیا  ماش  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  ور ، نیا 
نت زا  ياهرس  زورما  دندیسر و  تداهش  هب  امش  تسد  هب  البرک  رد  هک  ینانآ  هارمگ ! تخبدب و  مدرم  هراچیب  يا  یجورخ ؟ هچ  یجراخ و 

تینارون نآ  زا  ریغ  زین  وا  دندروآ و  لاعتم  يادخ  هب  نامیا  هک  دندوب  افواب  افصاب و  ینادرم  ناوج  دناهدروآ ، امـش  رهـش  هب  ار  نانآ  يادج 
قیدصت و هب  ناشنامیا  هک  دندوب  ادـخ  هب  ینانموم  نانآ  درک . ربارب  دـنچ  ار  ناشتینارون  دوزفا و  نانآ  تیادـه  رب  دنتـشاد ، دوخ  هک  ینامیا 

لماش راگدرورپ ، يهژیو  تاـیانع  دـنتفرگ و  رارق  يدـنوادخ  صاـخ  فطل  دروم  نآ ، رب  نوزفا  دیـسر و  نیملاـعلا  بر  ترـضح  ياـضما 
نآرقلا و یلات  نآرقلا و  کیرـش  وه  يذلا  نیرخآلا  نیلوالا و  نم  ءادهـشلادیس  یلع ، نب  نیـسحلا  انالوم  یلع  هللا  یلـص  . دـیدرگ ناشلاح 

. نآرقلا نامجرت 

یقرواپ

ص ج 2 ، يربکلا ، تاقبطلا  ص 14 و 17 ؛ ج 3 ، دمحا ، دنسم  ص 113 ؛ ج 10 ، یقهیبلا ، ننس  ص 524 ؛ ج 2 ، یمرادلا ، ننس  ر.ك : [ 1]
ص 293. ج 1 ، یفاک ، 194 ؛

ص 158. رازملا ، [ 2]
ص 168. نامه ، [ 3]
ص 143. نامه ، [ 4]

يهیآ 15. (14) میهاربا [ 5]
(. ص 193 ج 38 ، راونالاراحب ، ص 167 ؛ فئارطلا ، ص 91 ؛ یهتنملا ، يهمتت  زا : لقن  هب  ) ناویحلا ةایح  يریمد ، [ 6]

ص 34. ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  ص 66 ؛ ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 7]
يهیآ 23. (16) لحن [ 8]
. ] يهیآ 23 (16) لحن [ 9]

ص 189. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 257 ؛ ج 2 ، یشایع ، ریسفت  [ 10]
يهیآ 86. (3) ءاسن [ 11]

ص 18. ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ص 31 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  [ 12]
يهیآ 134. (3) نارمعلآ [ 13]

حرش ر.ك : تسا . هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  متفه  ماما  يهرابرد  ار  ناتـساد  نیا  هیبش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( ؛ ص 241 ج 2 ، همغلافشک ، [ 14]
(. ص 46 ج 18 ، هغالبلاجهن ،

يهیآ 199-202. (7) فارعا [ 15]
. نامه [ 16]

يهیآ 92. (12) فسوی [ 17]
ص 207. هرخآلا ، لزانم  ص 421 ؛ ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 18]

يهیآ 8. (29) توبکنع [ 19]
ص 31. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 73 ؛ ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 20]
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يهیآ 49. (18) فهک [ 21]
ص 49-51. ج 1 ، یشکلا ، لاجر  ص 214-212 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، [ 22]

يهیآ 49. ( 18  ) فهک [ 23]
يهیآ 71. ( 9) هبوت [ 24]

يهیآ 63. ( 5  ) هدئام [ 25]
يهیآ 78-79. نامه ، [ 26]

يهیآ 44. نامه ، [ 27]
ص 302-303. البرک ، ات  هنیدم  زا  یلع  نب  نیسح  نانخس  ص 79 ؛ ج 97 ، راونالاراحب ، ص 237 ؛ لوقعلا ، فحت  [ 28]

يهیآ 33-34. ( 3  ) نارمعلآ [ 29]
ص 317. ملاوعلا ، ص 317 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 476 ؛ ج 3 ، زجاعملا ، ۀنیدم  ص 256 ؛ ج 1 ، یفاص ، ریسفت  [ 30]

يهیآ 2-3. (65) قالط [ 31]
ص 121. ج 75 ، راونالاراحب ، ص 240 ؛ لوقعلا ، فحت  [ 32]

يهیآ 2-3. (65) قالط [ 33]
.33 يهیآ (33) بازحا [ 34]

ج 7، ملسم ، حیحص  ص 259 ؛ ج 3 ، ص 331 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  رثالا ص 65 ؛ ۀیافک  ص 403 ؛ لاصخلا ، ص 294 ؛ ج 1 ، یفاک ، [ 35]
ص 130.

. تسا هدش  رکذ  تایاور  رد  هام  هن  هام و  تشه  هام ، تفه  زور ، لهچ  [ 36]
ص 285. نیسحلا ، تاملک  ۀعوسوم  ص 17 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، [ 37]

يهیآ 156. (2) هرقب [ 38]
ص 20. فوهل ، [ 39]

يهیآ 78. ( 4) ءاسن [ 40]

يهیآ 78. ( 4) ءاسن [ 41]
يهیآ 154. ( 3) نارمعلآ [ 42]

يهیآ 42. ( 8) لافنا [ 43]
.330 ص 331 -  ج 44 ، راونالاراحب ، ص 180 ؛ ملاوعلا ، ص 301 ؛ نیسحلا ، مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 44]

يهیآ 21. (28) صصق [ 45]
. نامه [ 46]

ص 184. داشرا ، [ 47]
ص 11. نیسحلا ، لتقم  ص 435 ؛ ج 1 ، يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعا  [ 48]

هیآ 33. ( 41) تلصف [ 49]
ص 292. ج 4 ، ممالا ، كولملا و  خیرات  ص 59 ؛ ج 3 ، نیتسردملا ، ملاعم  173 ؛ ص 174 -  مومهملا ، سفن  [ 50]

هیآ 33. (41) تلصف [ 51]
هیآ 156. (2) هرقب [ 52]
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ص 180. نیظعاولا ، ۀضور  ص 82 ، ج 2 ، داشرا ، [ 53]
هیآ 156. ( 2  ) هرقب [ 54]

هیآ 4. (73) لمزم [ 55]
هیآ 20. نامه ، [ 56]

ص 316. ج 4 ، ممالا ، كولملا و  خیرات  ص 89 ؛ ج 3 ، نیتسردملا ، ملاعم  ص 243 ؛ ملاوعلا ، ص 91 ؛ ج 2 ، داشرا ، [ 57]
ص 91. ج 2 ، داشرا ، [ 58]

هیآ 178. ( 3  ) نارمعلآ [ 59]

.178 هیآ 179 -  نامه ، [ 60]
ص 247. ملاوعلا ، ص 95 ؛ ج 2 ، داشرا ، [ 61]

يهیآ 28. ( 40) رفاغ [ 62]
، نیسحلا لتقم  ص 63 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 324 ؛ ج 4 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  زا : لقن  هب   ) ص 242 و 243 مومهملا ، سفن  [ 63]

(. ص 120
.38 28 و 43 -  هیآ 33 -  (40) رفاغ [ 64]

يهیآ 185. (3) نارمعلآ [ 65]
ص 249. ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 66]

يهیآ 33. (31) نامقل [ 67]
يهیآ 19. (58) هلداجم [ 68]
يهیآ 19. (58) هلداجم [ 69]

ص 485. نیسحلا ، مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ص 12 ؛ ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم  [ 70]
يهیآ 23. (33) بازحا [ 71]

ص 73. ج 3 ، نیتسردملا ، ملاعم  ص 178 177 و 194 ؛ مومهملا ، سفن  [ 72]
ص ج 4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص 106 ؛ ج 3 ، نیتسردملا ، ملاعم  ص 337 ؛ ملاوعلا ، ص 103 ؛ ج 2 ، داشرا ، 93 ؛ ص 94 -  فوهل ، [ 73]

ص 331. ج 4 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  259 ؛
ص 47. ج 3 ، نیتسردملا ، ملاعم  ص 175 ؛ ملاوعلا ، ص 305 ؛ مرقم ، لتقم  ص 100 ؛ ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 74]

يهیآ 33. (3) نارمع لآ  [ 75]
ص 322. مرقم ، لتقم  [ 76]

يهیآ 27. (40) رفاغ [ 77]
ص 459. ج 1 ، يرولا ، مالعا  ص 66 ؛ ملاوعلا ، ص 98 ؛ ج 2 ، داشرا ، ص 68 ؛ ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 78]

يهیآ 71. (10) سنوی [ 79]
يهیآ 56. (11) دوه [ 80]

ص 250. ملاوعلا ، ص 97 ؛ ج 2 ، داشرا ، ص 288 و 289 ؛ مرقم ، لتقم  [ 81]
يهیآ 227. ( 26  ) ارعش [ 82]

ص 345. ج 3 ، فاشک ، [ 83]
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يهیآ 26. (36) سی [ 84]
يهیآ 169. (3) نارمع لآ  [ 85]

(. ةزملا باب  ص 155( ج 1 ، ناویحلا ، ةایح  يهیآ 227 ؛ (26) ارعش [ 86]
ص 386. ملاوعلا ، 4 ؛ ج 61 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 87]

يهیآ 137. (2) هرقب [ 88]
ص 173. ج 9 ، ص 10 ؛ ج 4 ، راحبلا ، ۀنیفس  كردتسم  ص 217 ؛ هیاردلا ، ۀیاهن  [ 89]

يهیآ 9. (18) فهک [ 90]
ص 332. بقانملا ، یف  بقاثلا  ص 267 ؛ ج 2 ، نینموملاریما ، بقانم  ص 117 ؛ ج 2 ، داشرا ، [ 91]

يهیآ 13. (18) فهک [ 92]
ص 117. ج 2 ، داشرا ، ص 267 ؛ ج 2 ، نینموملاریما ، بقانم  ص 1500 ؛ نیسحلا ، صئاصخ  [ 93]

ُْ ُ ْ
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