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تسرهف
5تسرهف

مالسلااهیلع ارهز  یلع و  دنزرف  نیرخآ  تیالو و  دیهش  هناوج  نیلوا  نسحم :  9ترضح 

باتک 9تاصخشم 

9راتفگشیپ

! الهم رانلا  دقوم  9ای 

...! شتآ يهدننکاپب .. 9يا 

..! شتآ 9يا 

! شتآ يهلعش  دود .. 9يوب 

! تسوا هارمه ... 10نسحم ..

؟ هضف ای ... یلع ... 10ایادخ ..

رد نتسکش ... 10يادص ..

؟! خرس ار ... شتروص  10شتآ ..

!! تسا نسحم ... 10بظاوم ..

! دندز همطاف ... رب  ار .. 11رد 

! نوخ ارهز ... يهنیس  رد .. 11خیم 

! وناب يور  ار .. 11ابع 

؟! دنریحتم 11اههچب ..

! نسحم 11يهزانج ..

!! هتسکش حورجم ، هنیس ..، 11ولهپ ،

...! نم حورجم  يهنیس  وزاب و  نم ..! نسحم  نم ، 11شوغآ 

! نسحم ارهز و  یلاخ  ياج  و  12ام ..

ارهز نسحم  ناتسآ  12رد 

...! شخبب ارم  ناهج .. ود  يوناب  12يا 
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ارهز لگ  اب  13ییانشآ 

13هراشا

نآرق رد  ارهز .. 13نسحم 

نسحم لتق  هفیقس ..: ملظ  13زاغآ 

نسحم لتاق  رب  13تنعل ..

؟.. ار نسحم  لتاق  13ربمایپ 

! تفر ایند  زا  یضاران  نسحم .. 14ردام 

! هچنغ راظتنا  14رد 

14هراشا

تشاذگ نسحم  ار  14شمان 

!؟ نینج طقس  نم .. 14يهمطاف 

نسحم ترضح  15لتقم 

15هراشا

یلیس هنایزات ، رد ، راشف  15شتآ ،

! نوخ همطاف ... فتک  ریشمش .. 16فالغ 

! تسکش ولهپ .. 16ناوختسا 

!! هراوشوگ 17یلیس ..

! دایرف شتآ ... راخ .. 17مزیه و 

؟! رد راوید و  نیب  ردام .. 18دنزرف و 

هنایزات اب  رد .. 18راشف 

همطاف تروص  شتآ .. 19يهلعش 

! هضف ای  19دایرف ..

دنزرف ردام و  دای  اب  19ییاهزور 

19هراشا
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!!!؟ دندز ار .. یلع  20يارهز 

! مدید ار .. مردام  يهنایزات  20ياج 

...! کشا اههنایزات .. ياج  رب  20یلع 

...! ولهپ زا  نوخ ... 21زونه ..

! هصغ تبیصم ، ترسح ، 21همطاف ..

! شتآ يهدننکاپرب  يا  يزوسیم .. دوخ  شتآ  21اب 

! لتاق ینامیشپ ..! 22هدوهیب 

سدقم نینج  تداهش  زا  سپ  لتاق  22تازاجم 

22هراشا

! نسحم نالتاق  تازاجم  نیلوا  خزرب : 22رد 

خزرب شتآ  رد  نسحم .. 22لتاق 

تازاجم همکاحم و  يدهم : ترضح  رصع  23رد 

نسحم لتاق  همکاحم  23يدهم ..

! تسام دزن  ارهز .. مصخ  23مزیه 

تازاجم يارب  هرابود  تشگزاب  تعجر : 23رد 

یلع تسد  رد  نسحم .. 24لتاق 

تمایق زور  رد  نسحم  24ترضح 

24هراشا

سدقم نینج  24نسحم ،

تشهب رد  یلع .. 24جنگ 

! مرسپ 24ایادخ ..

! دنروآیم ار .. 25نسحم 

! دوشیم اپب  نسحم  يارب  هک  25یهاگداد 

؟!... دنکیم وزرآ  ملد  دشکیم !.. هنابز  26مبلق 
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27یقرواپ
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مالسلااهیلع ارهز  یلع و  دنزرف  نیرخآ  تیالو و  دیهش  هناوج  نیلوا  نسحم :  ترضح 

باتک تاصخشم 

یلع و دـنزرف  نیرخآ  تیالو و  دیهـش  هناوج  نیلوا  نسحم :  ترـضح  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   1339 رقابدمحم - ، يراصنا  هسانـشرس : 
-5763-964 کباش :  ص 79  يرهاظ :  تاصخـشم  . 1379 1421ق =  دهع ، مق  رشن :  تاصخشم  يراصنا  رقابدمحم  مالـسلااهیلع  ارهز 
Hazrate mohsen: تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  23500-00-5763-964 لایر ؛  23500-00
 : هرگنک يدــــنب  هدر  یلع ع  نـــبنسحم  عوـــضوم :  سیوـــنریز  تروـــصهب  هماـــنباتک  تشادداـــی :  . the last son of Ali

م5644-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/984 ییوید :  يدنب  هدر  8ح6  فلا /BP37/83

راتفگشیپ

نیبـنیز نینــسح و  نامــشچ  راــظتنا  يا  و  مالــسلاامهیلع ... یلع  همطاــف و  يهشوـگ  رگج  يا  نـسحم ... اــی  مـیحرلا  نـمحرلا  هَّللا  مـسب 
- تسا هناخ  يهتخوس  ِرد  هک  تناتسآ - يهضیرع  هدش - يراذگمان  وت  دای  هب  هک  ار - تاهّینسحم  مایا  ياهگرب  نیلّوا  نیا  مالـسلاامهیلع ...

هحفص 5] رقاب [  دمحم  تسوا ، رازگتمدخ  نیرتکچوک  میامنیم .

! الهم رانلا  دقوم  ای 

...! شتآ يهدننکاپب .. يا 

هک یتیعمج  تسا !؟ هدمآ  یـسک  هچ  رد  نیا  تشپ  ینادیم  نزب ! دایرف  رتهتـسهآ  مالـسلااهیلع ؛ همطاف  يهناخ  رد  رب  شتآ  يهدـننکاپب  يا 
ادخ سومان  هک  دنـشاب  تکاس  وگب  تناهارمه  هب  تسوا ! هارمه  مالـسلاهیلع  نسحم  هک  دـنوشیم  ییوناب  تشحو  ثعاب  ياهدروآ  هارمه 

هحفـص 6] دـینیچیم [ ؟ هناخ  راوید  رانک  ار  اـهنآ  ارچ  تساـجک ؟ اـجنیا  دـیاهدروآ ! مزیه  دـنیوا ! راـنک  ربماـیپ  نازیزع  و  تسا ، هناـخ  رد 
هک مالسلاامهیلع - ارهز  یلع و  يهتخوس  بلق  نازوس  ياههلعش  تسا ! هتخورفارب  ار  امـش  بضغ  شتآ  نینچنیا  مالـسلاهیلع  یلع  توکس 

!؟ دیزورفایم شتآ  زین  نوریب  زا  هک  دوب ، مک  ناشزادگ  يارب  دناهناخ - نیا  رد 

..! شتآ يا 

هناخ نیا  نازیزع  نازوسم  وت  دنرادب ! ساپ  ار  یحو  نازیزع  تمرح  ات  دنتـسین  دـقتعم  ربمایپ  ادـخ و  هب  نانیا  متـسه . وت  اب  کنیا  شتآ ، يا 
نانآ زوس  رب  وت  دنزوسب . دوخ  مغ  اب  راذگب  دناهداد . تسد  زا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  گرزب  ربمایپ  دوخ  زیزع  هزات  دناهدیدغاد . نانیا  ار !
ردام شکم ! هنابز  ردقنیا  دننکیم . تشحو  اههچب  دایرف ! موجه  دود ! موجه  شتآ ! موجه  مدرم ! موجه  دناهرصاحم . رد  هناخ  لها  ازفَیَم .

! تسین شتآ  ياج  اجنیا  دنرگنیم ! ار  هناخ  نیا  شرع ، زا  شاب ! بظاوم  دنتسه - رد  تشپ  هک  ار - نسحم  ار و 

! شتآ يهلعش  دود .. يوب 

دنک ادخ  دوریم . الاب  نانچمه  هدـنازوس و  ار  نآ  زا  یمین  هتفرگ و  هناخ  رد  رب  هک  منیبیم  ار  شتآ  ياههلعـش  دـیآیم ! دود  يوب  ایادـخ 
. ] دنهد تاجن  ار  اههچب  دنوش و  ربخ  اب  شتآ  يهلعـش  زا  دوز  دنک  ادخ  دـشابن . رد  تشپ  یـسک  دـنک  ادـخ  دنـشاب . هتفر  نوریب  هناخ  لها 

. دنریگب یهانپ  ات  منک  ربخ  ار  هناخ  لها  منزب و  دایرف  متسناوتیم  شاک  يا  هحفص 7 ]
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! تسوا هارمه ... نسحم ..

شاک دشابن . مالـسلااهیلع  همطاف  دنک  ادخ  تسوا ! هارمه  نسحم  نم ، يادخ  هآ  هدمآ ؟ رد  تشپ  هک  تسا  مالـسلااهیلع  همطاف  نیا  دـنکن 
رظن رد  ار  وا  دـنزرف  تمرح  رادراب و  يوناب  تمرح  سومان و  تمرح  و  دـننک ، تاعارم  ناـمجاهم  اـت  دـنک  دـنلب  رد  تشپ  زا  ار  شیادـص 

!!! دننکیم شوماخ  ار  شتآ  و  دنروآیم ...!! نییاپ  ار  ناشیادص  و  !... دندرگیم زاب  ًامتح  هدمآ  رد  تشپ  یسک  هچ  دننادب  رگا  دنریگب .

؟ هضف ای ... یلع ... ایادخ ..

، تسه رگا  هدماین ؟ تسا و  هناخ  رد  وا  ایآ  تسا !؟ هدمآ  رد  تشپ  مالسلااهیلع  همطاف  ارچ  سپ  دشاب ! هناخ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دنک  ادخ 
هناخ لها  يآ  هدمآ ؟ اهنت  ای  دنتسه  ردام  رانک  نیسح  نسح و  ایادخ ، دیایب ؟ رد  تشپ  وا  هدشن  یـضار  مالـسلااهیلع  همطاف  ای  هدماین  دوخ 

ار دود  يوب  دنزرلیم ؟ هدرب و  هانپ  ياهشوگ  هب  دننزیم ؟ دایرف  دننکیم ؟ هیرگ  دـننکیم ؟ هچ  هناخ  رد  نیبنیز  نینـسح و  دـییوگب : نم  هب 
ارچ هدمآ ؟ رد  تشپ  مالـسلااهیلع  همطاف  ارچ  ایادخ  هحفص 8 ] دنونشیم [ ؟ ار  نیمجاهم  دایرف  دننیبیم ؟ ار  شتآ  ياههلعـش  دنونـشیم ؟

!؟ دنادرگرب هناخ  نورد  هب  ار  رادراب  يوناب  نیا  دیآیمن  هضف 

رد نتسکش ... يادص ..

رد نانچمه  ارچ  دیآیمن ؟ رانک  رد  تشپ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  ارچ  دننکب ؟ اج  زا  ار  نآ  دگل  اب  دنهاوخیم  دیآیمرد . نتـسکش  يادص 
سپ تسا ؟ رادراب  مناخ  نیا  ایادخ  هتفرگ ! شتآ  نآ  نییاپ  دراد ؟ رامـسم  رد  نیا  ایادخ  دننک ؟ زاب  ار  نآ  دراذـگیمن  دـهدیم و  راشف  ار 

يراکادـف مالـسلاهیلع  یلع  هار  رد  بجع  دراد ؟ یلاـح  هچ  مالـسلااهیلع  همطاـف  ایادـخ  دوریم ! یهایـس  منامـشچ  دوـشیم ؟ هچ  نـسحم 
. دنوش هناخ  نیا  دراو  وا  نانمشد  دراذگیمن  دنکیم !

؟! خرس ار ... شتروص  شتآ ..

؟ منیبیم هچ  ياو  هدش  تقاطیب  میاهاپ  ایب ! هناخ  نورد  نسحم  رطاخب  ریگب . هلـصاف  رد  زا  یلع  ناج  هب  ایب . رانک  تردپ  قحب  ناج ، همطاف 
دنزیم شتروص  رب  رد  ِنییاپ  زا  شتآ  دنک ، ظفح  ار  دنزرف  ات  دوش  مخ  دهاوخیم  تسا . راوید  رد و  نیب  مالـسلااهیلع  همطاف  دش ! زاب  رد 

رد هاگچیه  هک  وا  هآ ، مونشیم . ار  مالسلااهیلع  همطاف  دایرف  هظحل ! کی  طقف  هدنامن  یتلهم  دوریم ! تسد  زا  شنسحم  دتسیاب  دهاوخیم 
مالسلاهیلع یلع  سپ  منک . کمک  ار  وا  دسریمن  متـسد  هک  سوسفا  دهاوخیم ؟ هچ  دیوگیم ؟ هچ  هدیـشکن ، هحفص 9 ] دایرف [  شرمع 

؟ دیئاجک سپ  موثلکما ! بنیز ! نیسح ! نسح ! هضف ! تساجک ؟

!! تسا نسحم ... بظاوم ..

ار شتروص  نانچمه  شتآ  ياههلعـش  دنکن . تباصا  شدـنزرف  هب  ات  دـهدیم  راشف  مکحم  ار  رد  هدرک و  مخ  ار  دوخ  مالـسلااهیلع  همطاف 
تیناسنا هن  نادـجو ! هن  دـنراد ، نید  هن  دـناهدرک . هلمح  همه  دـندایز . نیمجاهم  تسا . مالـسلاهیلع  نسحم  بظاوم  وا  یلو  دـنکیم  خرس 

دنهاوخیم دنتسه ! دوخ  راک  رد  یلو  تسا  مالسلااهیلع  همطاف  دندیمهف  دناهتـشاذگ . اپ  ریز  ار  زیچ  همه  دنتّیلهاج ! لها  فرـش ! هن  دنراد ،
هک تسا  بیجع  دورب !!! اپ  تسد و  ریز  سکره  دوش !! هتـشک  سکره  دشاب !! رد  تشپ  سکره  دشاب ! هک  یتمیق  ره  هب  دـنوش ، هناخ  دراو 

! دننزیم دایرف  رتدنلب  مالسلااهیلع  همطاف  يادص  ندینش  اب 
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! دندز همطاف ... رب  ار .. رد 

رد و نیب  وا  و  دندز ... مالـسلااهیلع  همطاف  يور  رب  ار  برد  هآ  ار ؟!... شکدوک  دنکن  ادـخ  دـش ! لیدـبت  هلان  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  دایرف 
همطاف يادـص  مهدیم . شوگ  بوخ  دـنیبیمن . ممـشچ  رگید  تشذـگ . راک  زا  راک  ایوگ  دوشیم ؟ هچ  مالـسلاهیلع  نسحم  تسا . راوید 

هحفص 10] مرادن [ ؟!... تقاط  مدوخ  ربب . هناخ  هب  ارم  دنتشک . ار  منسحم  بایرد . ارم  هضف  يآ  تسا : مالسلااهیلع 

! نوخ ارهز ... يهنیس  رد .. خیم 

نتـسکش يادـص  تسا . يراج  تدـش  هب  نوخ  و  هتفاکـش ، ار  مالـسلااهیلع  ارهز  يهنیـس  ماـمت  برـض  اـب  رد  خـیم  منکیم . هاـگن  هراـبود 
نسحم خآ  دش  شوهیب  همطاف  ياو  دز . وا  يولهپ  هب  مه  ریـشمش  فالغ  دز . مه  هنایزات  راکبان  تسد  دش . هدینـش  ارهز  يهنیـس  ناوختـسا 

!! دش هتشک 

! وناب يور  ار .. ابع 

دوخ و  درپس ، هضف  هب  ار  وا  تخادنا و  وناب  يور  ار  دوخ  يابع  رایتخایب  دوب ؟!! هدش  اپرب  شلد  رد  یـشتآ  دـمآ . هضف  اب  مالـسلاهیلع  یلع 
ربمایپ شرافـس  رگا  : » دومرف دیبوک و  نیمز  رب  ار  وا  تفرگ و  ار  رمع - ینعی  نانآ - يهتـسد  رـس  ِنابیرگ  دنک . نوریب  ار  نیمجاهم  ات  دـمآ 

رارف همه  دوش !!!» نم  يهناـخ  دراو  هزاـجایب  دـناوتیمن  ییوت  نوچ  و  یتـسیک ، وـت  تسیک و  یلع  یتـسنادیم  دوـبن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
ياهلان رگید  و  هتفر ؛ شوه  زا  مناخ  نونکا  تفرگ . وناز  رب  ار  وا  رـس  و  دناسر ؛ حورجم  يهمطاف  رانک  ار  دوخ  مالـسلاهیلع  یلع  و  دندرک ،

!؟ تساجک یلع  هضف ، دیسرپ : درک  زاب  مشچ  ات  دروآ . شوه  هب  ار  مناخ  تمحز  هب  هضف ، دنتشک !؟ مه  ار  مالسلااهیلع  همطاف  دنکن  درادن .
هحفص 11] ] 

؟! دنریحتم اههچب ..

دنناوتیم طقف  تسا ! كانتشحو  دناهدیدن ! لاح  نیا  هب  ار  ردام  نونکات  دنرّیحتم . اههچب  دندرب  هناخ  لخاد  ار  وناب  هضف  مالسلاهیلع و  یلع 
! دننک تبحص  ردام  اب  دنناوتیمن  یتح  تسا ؟ هتخاس  ناشتسد  زا  يراک  هچ  هلاس  هس  ات  شش  ياههچب  دنزیرب  کشا 

! نسحم يهزانج ..

هداد ام  هب  ار  شاهدـعو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  نامردارب  اباب  دـیدرپس ؟ كاخب  اجک  ار  وا  تساجک ؟ مالـسلاهیلع  نسحم  يهزانج 
اجک ار  وا  دـید . میهاوخن  ار  شهام  يور  راگنا  میتفگ . مه  يارب  ار  شمان  طقف  میدیـشک و  ار  وا  راـظتنا  هک  اـهزور  اهبـش و  هچ  وک ؟ دوب 

! مینک لد  درد  وا  اب  میهاوخیم  تساجک ؟ شربق  دیدرپس ؟ شکاخ  هب  یِک  دیدرب ؟

!! هتسکش حورجم ، هنیس ..، ولهپ ،

وناب نیا  تفای ؟ مایتلا  هتسکش  ناوختسا  دمآ ؟ دنب  ولهپ  نوخ  تفای ؟ افـش  هنیـس  ِمخز  ایآ  دنتـسب . هضف  مالـسلاهیلع و  یلع  ار  وناب  تاحارج 
يوزاب ریز  دـناوتیم  مالـسلاهیلع  یلع  ایآ  دریگیم ؟ ار  مالـسلاهیلع  نسح  تسد  نتـساخرب  ماگنه  ایآ  دزیخاپب ؟ رتسب  زا  دـناوتیم  مه  زاب 

هحفص 12] دنک [ ؟ کمک  ار  وا  دیاب  مه  هضف  ایآ  دریگب ؟ ار  وا  يهدرک  مرو 

...! نم حورجم  يهنیس  وزاب و  نم ..! نسحم  نم ، شوغآ 
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تشگنا موثلکما  بنیز و  دهد . وشتـسش  ار  شیاهمخز  ياج  ات  دزیخیمرب  هتـسهآ  دربیم و  راوید  رب  تسد  مارآ  دیوگیمن . سکچیه  هب 
اب تسین . یندش  بوخ  شتاحارج  هتخوس و  شبلق  دنازوسیم . ار  وناب  نیا  مالـسلاهیلع ، نسحم  غاد  ایوگ  دننکیم . هاگن  هتفرگ  نادـند  هب 

ِشوغآ رد  ار  وا  و  دـنیبب ، ار  شنـسحم  رگید  رابکی  ات  تفر  درک . یظفاحادـخ  نادـنزرف  مالـسلاهیلع و  یلع  اب  لد ، نت و  ياـهمخز  نیمه 
. دهد شریش  نینوخ  يهنیس  اب  دریگب و  حورجم 

! نسحم ارهز و  یلاخ  ياج  و  ام ..

يولهپ هتـسکش و  ناوختـسا  يارب  درک . میهاوخن  ناشـشومارف  دـبا  ات  هک  مالـسلاامهیلع  نسحم  ارهز و  یلاخ  ياج  میاهدـنام و  اـم  کـنیا 
ور و رس و  رب  شاهدیشک ، ترارح  تروص  هدید و  رامـسم  يهنیـس  شاهدروخ ، هنایزات  يوزاب  فتک و  يارب  میزیریم . کشا  شحورجم 

دای دنامیم و  مالـسلاهیلع  نسحم  شراگدای  تفر ، مالـسلااهیلع  ارهز  رگا  شاک ... يا  میزوسیم . شنـسحم  يارب  مینزیم و  دوخ  يهنیس 
ود دـنتفر و  مه  اب  هک  سوسفا  تشادیم . هگن  هدـنز  ار  وا  دای  دـنامیم و  ردام  تفر  نسحم  رگا  ای  و  تشگیم ! هدـنز  وا  رادـید  اـب  رداـم 

یهآ نایعیش  ات  وگزاب  میاهدرزآ . تخس  هک  ار ، مالسلاهیلع  نسحم  تبیصم  حرش  سیونب  کشا ! منبش  يا  دنتـشاذگ . ام  يهدید  رب  کشا 
هحفص 13] دننک [ . ناور  هدید  رب  یبالیس  دنشک و 

ارهز نسحم  ناتسآ  رد 

ارهز یلع و  يهناخ  يهتخوس  مین  ِرد  درِگ  تسا ، شنسحم  ناتسآ  هب  میدقت  هک  مالـسلااهیلع  همطاف  يهناخ  ِدوبک  خرـس و  ياهگربلگ  نیا 
مالـسلاهیلع و نسحم  ترـضح  زا  یتخانـش  دـشکب . ریوـصت  هب  ار  لوـسر  لآ  يهتفکـشن  يهـچنغ  ندـش  رپرپ  اـت  ددرگیم  مالـسلاامهیلع 

طقس مالسلااهیلع و  ارهز  ترضح  ندش  حورجم  نیمجاهم و  موجه  هناخ و  ندزشتآ  يارجام  ترضحنآ و  تداهش  يهرابرد  یئوگـشیپ 
، دناهدومرف مالسلاهیلع  نسحم  ترضح  تداهش  دای  هب  مالسلاامهیلع  ارهز  ترضح  نینمؤملاریما و  هچنآ  تسا . هعقاو  یلصا  میـسرت  نینج 
رد مالـسلاهیلع و  يدـهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  مالـسلاهیلع  نسحم  لـتاق  زا  ماـقتنا  تسا . تبیـصم  نیا  دولآمغ  تاحفـص  رب  ینازوس  هآ 

ار ارجام  یخیرات  مایپ  شخب ، ره  زاغآ  ياههتشونلد  تسا . گنرنوخ  يهناوج  نیا  ياهدرد  رب  ینیکست  تمایق ، خزرب و  ملاع  رد  تعجر و 
لتقم یبرع  نتم  ِكاـنزوس  تاراـبع  مینک . لاـبند  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  يهدیـسران  يهچنغ  تداهـش  ، هداـمآ یلد  اـب  اـت  دـنکیم  وجتـسج 
هجوت اب  اهرعش  نیرتایوگ  زا  ینیچلگ  تسا . هدش  هدروآ  بسانم  عضاوم  رد  ارجام  زا  رتقیمع  تفایرد  يارب  مالـسلاهیلع ، نسحم  ترـضح 

هک درک  میهاوـخ  رورم  باـتک  تاحفـص  نیرخآ  رد  ار  تبحم  ياههفوکـش  تسا . هدـش  همیمـض  هدـیزگرب و  ارجاـم  فـلتخم  ياـیاوز  هب 
. ] دنکیم افوکـش  ار  تیالو  ياههناوج  رگید  راب  مالـسلاهیلع ، نسحم  لتقم  رب  يراذگ  اب  و  تسا ، هعیـش  لد  ياههزادگ  بلق و  ياههنابز 

هحفص 14]

...! شخبب ارم  ناهج .. ود  يوناب  يا 

زیزع رسمه  راوگرزب و  ردپ  هک  دوبن  رگا  مروآیم ! نابز  رب  ار  نینج  طقس  ناتـساد  هک  مهاوخیم  ترذعم  وت  سدقم  تحاس  زا  همطاف ! ای 
همه ار  وت  مرشیب  نمشد  راذگب  منک . زاب  بل  هراب  نیا  رد  مدادیمن  هزاجا  دوخ  هب  دناهدرک ، دای  ار  وت  تبیـصم  نیا  تایمارگ  نادنزرف  و 
لوبق اب  وت ، نسحم  هک  نیا  میوزرآ  دنتـشاد ! ساپ  هنوگنیا  ار  ناشربمایپ  رتخد  اـهنت  وت  تمرح  هک  داـب ، ناـنآ  رب  نیرفن  گـنن و  دنـسانشب .

ترضح تداهـش  مایا  لوالاعیبر 1421  متـشه  اـت  لوا  دریذـپب . تمولظم  نادـناخ  هار  رد  هفیظو  ماـجنا  يارب  ارم  شتداهـش ، رد  رثا  نیلوا 
هحفص 17] يراصنا [  رقابدمحم  مق ، مالسلاهیلع  نسحم 
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ارهز لگ  اب  ییانشآ 

هراشا

نینچمه تسا . هدرک  دای  وا  زا  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  تمظع  اب  ردقنآ  مالـسلاامهیلع  ارهز  یلع و  رـسپ  نیرخآ  مالـسلاهیلع ، نسحم 
. تسا هدیدرگ  مالعا  مالسلامهیلع  تیبلها  بئاصم  زاغآ  زور  ناونعب  تسا - تیالو  هار  دیهش  نیلوا  هک  وا - تداهش  زور 

نآرق رد  ارهز .. نسحم 

ار وا  ملاظ ، ِراکتیانج  تسد  هک  يدـنزرف  تسا . هحفـص 18 ] هدش [  دای  روگ » هب  هدنز   » ناونع اب  مالـسلاهیلع  نسحم  ترـضح  زا  نآرق  رد 
لاـق تفرگ . یـشیپ  دـندرکیم  نفد  زا  دـلوت  سپ  ار  ناـنآ  تیلهاـج  ياهتـسد  نیمه  هک  یناـکدوک  رب  درک و  دیهـش  هدـماین  ایندـب  زوـنه 

اّنم ال ّهنأل  نسحم ، هَّللا  و  ةدؤوملا » ، » لّضفم ای  لاق : ْتَِلُتق ؟» ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُـس ، ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو   » یلاعت هلوق  یف  لوقت  ام  يالوم ، ای  لّـضفملا :
یتقو  » ینعی ْتَِلُتق ،» ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُس ، ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو   » يهیآ يهرابرد  نم ، يالوم  يا  دیسرپ : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  لضفم  [ . 1 . ] ریغ

نـسحم روظنم  مسق  ادـخب  لـضفم  يا  دومرف : ترـضح  دـییامرفیم ؟ هچ  دـش »؟ هتـشک  یمرج  هچ  هب  هک  دنـسرپب  روگ  هب  هدـنز  يهراـبرد 
زور هک  تسا  ریغص  لفط  نامه  نیا  ْتَِلئُـس »  » زور ام . ریغ  هن  تسا  مالـسلاهیلع  تیبلها  ام  زا  هیآ  نیا  قادصم  هک  ارچ  تسا ، مالـسلاهیلع 

« تلُتق  » یمرج هچ  هب  دیوگ : دریگ و  ار  شرع  ْتَِلئُس » »

نسحم لتق  هفیقس ..: ملظ  زاغآ 

مالـسلامهیلع تیبلها  بئاـصم  يهمه  يهشیر  زاـغآ و  هک  يزور  تسا ؟ هدوب  رتتخـس  همه  زا  مالـسلامهیلع  تیبلـها  يارب  زور  مادـک 
رد و نیب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  يزور  دـننازوسب ! زین  ار  هناخ  لها  دنتـساوخیم  دـندز و  شتآ  ار  توبن  يهناخ  نآ  رد  هک  يزور  تسا .

باب یلع  رانلا  قارحإ  ۀفیقسلا و  موی  ّنإ  مالسلاهیلع : قداصلا  لاق  هحفص 19 ] دیسر [ . تداهش  هب  مالسلاهیلع  نسحم  تفرگ و  رارق  راوید 
یهدأ و مظعأ و  ۀسفرلاب ، مالـسلاهیلع  نسحم  لتق  مالـسلامهیلع و  ۀّضف  موثلکّمأ و  بنیز و  ۀـمطاف و  نیـسحلا و  نسحلا و  نینمؤملاریمأ و 
نسح و نینمؤملاریما و  يهناخ  رد  رب  ندرکاـپ  هب  شتآ  هفیقـس و  زور  دومرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  [ . 2 . ] باذـعلا موی  لصأ  ّهنأل  ّرمأ 

ارچ تسا  رتخلت  رتتخس و  رتالاب و  دگل ، برض  اب  مالسلاهیلع  نسحم  نتشک  مالـسلامهیلع و  هضف  موثلکما و  بنیز و  همطاف و  نیـسح و 
تسارهز هدیهش  لوا  نسحم ، دیهش  لوا  ترتع  میرح  ظفح  تیالو ، رگنس  رد  دیهش  لوا  تسا . زور  نآ  یتخس  باذع و  زور  لصا  هک 

نسحم لتاق  رب  تنعل ..

مـالعا وا  زا  ار  دوـخ  يرازیب  هلیـسونیدب  مـینکیم و  تـنعل  ار  وا  لـتاق  لوـسر  لآ  ناتـسود  اـم  مالـسلاهیلع ، نـسحم  نوـخ  ماـقتنا  زور  اـت 
ارهز نسحم و  ِلتاق  ناگدننکنعل  نیلوا  دوخ  دناهتخومآ و  ام  هب  مالـسلاامهیلع  نینمؤملاریما  ربمایپ و  ار  يداقتعا  يهفیظو  نیا  مییامنیم .

ربمایپ هحفـص 20 ] [ . ] 3 . ] اهدـلو تقلأ  یتح  اْهیَبنج  برـض  نم  نعلا  َّمهللا  هلآ : هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  لاق  دـناهدوب . مالـسلاامهیلع 
طقـس ار  شدـنزرف  هک  يروـطب  دـنزیم  مالـسلااهیلع  همطاـف  يوـلهپ  ود  رب  هک  ار  یـسک  نک  تنعل  ایادـخ ، دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

رد مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  [ . 4 . ] هوقّزم ّکص  هوّقد و  علـض  هوطقـسأ و  نینج  ّلکب  مهنعلا  ّمهللا  مالـسلاهیلع : نینمؤملاریمأ  لاق  دنکیم .
. نک تنعل  ار  نانآ  دندرک  هراپ  هک  يدَنَس  دنتسکش و  هک  ییولهپ  دندرک و  طقس  هک  ینینج  رطاخب  ایادخ ، درکیم : اعد  نینچ  زامن  تونق 

؟.. ار نسحم  لتاق  ربمایپ 
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مالعا حابم  دوب  هتخادنا  تشحو  هب  ار  بنیز  شاهدناوخ  رتخد  ترـضحنآ  تایح  نامز  رد  هک  ار  یـسک  نوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
هک دـندرک  داـجیا  یتـشحو  ناـنچ  دـنتخیر و  مالـسلااهیلع  همطاـف  شزیزع  رتـخد  يهناـخ  رد  رب  یتـیعمج  اـب  رمع  هک  ییاـهزور  رد  درک .
ّنإ دوـمرفیم !؟ یمکح  هچ  وا  يهراـبرد  دوـب  تاـیح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رگا  دوـمن ، طقـس  ار  مالـسلاهیلع  نسحم  شدـنزرف 
دوب هدنز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رگا  [ . 5 . ] اهنطب اذ  ْتَقلأ  یتح  ۀمطاف  عَّور  نم  مد  حابأل  ًاّیح  ناک  ول  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر 
هحفص 21] درکیم [ . مالعا  حابم  درک ، طقس  ار  شنسحم  هک  يروطب  تخادنا  تشحو  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هک  ار  یسک  نآ  نوخ 

! تفر ایند  زا  یضاران  نسحم .. ردام 

یـصخش دـنک ، وگزاب  ار  هفیقـس  قیاقح  تسناوتیمن  تحارـص  هب  تشاد و  رارق  نانمـشد  نیب  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  ورم  رهـش  رد 
مالـسلاهیلع نسحم  ِردام   » هک دـندرک  نایب  ار  بلطم  لصا  هاتوک  ياهلمج  اـب  ترـضح  درک . لاؤس  ترـضحنآ  زا  رمع  رکبوبا و  يهراـبرد 

اّهنأ ربخ  اهتوم  دـعب  انتأی  مل  و  ۀـطخاس ؛ امهیلع  یه  تتام و  ۀـحلاص ، ّمُأ  انل  تناک  مالـسلاهیلع : اضرلا  مامإلا  لاـق  تفر !» اـیند  زا  یـضاران 
رد تفر  ایند  زا  هک  مالـسلااهیلع ) ارهز  ترـضح  ینعی   ) میتشاد ياهحلاـص  رداـم  اـم ، دومرف : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  [ . 6 . ] امهنع تیـضر 

هحفص 22] دشاب [ . هدش  یضار  ود  نآ  زا  هک  هدیسرن  يربخ  ام  يارب  مه  نامردام  تافو  زا  سپ  دوب . یضاران  رمع  رکبوبا و  زا  هکیلاح 

! هچنغ راظتنا  رد 

هراشا

یگرزب رب  لیلد  نیا  دوب . هدـش  ییوگـشیپ  ًـالبق  شتداهـش  تیفیک  و  دوب ، زین  شتداهـش  زور  اـنامه  مالـسلاهیلع  نسحم  زیگنامغ  تدـالو 
ارهز ترـضح  شاهتخوسلد  ردام  هک  تسا  ياهصغ  تدـش  يهناشن  دـش و  دراو  مالـسا  رب  مالـسلاهیلع  نسحم  لـتق  اـب  هک  تسا  یتبیـصم 

. دیشک رسپ  نیا  نداد  تسد  زا  اب  مالسلااهیلع 

تشاذگ نسحم  ار  شمان 

لگ نیرخآ  نیا  رگا  دوـب . هدرک  نییعت  هحفص 24 ] ار [  وا  مان  ًالبق  ترضحنآ  دوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زیزع  مالـسلاهیلع  نسحم 
دش بوخ  یلو  دنتشادیم . شیمارگ  دندرکیم و  دای  وا  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  راگدای  ناونعب  همه  دمآیم  ایندب  مالسلااهیلع  ارهز 

مکوقل اذإ  مکطاقسأ  ّنإ  مالسلاهیلع : نینمؤملاریمأ  لاق  دنتـشاد !!! یمارگ  ار  شردام  وا و  نینچنیا  هدشن  دلوتم  زونه  هکنآ  هچ  دماین ، ایندب 
[ . 7 «. ] دـلوی نأ  لـبق  ًانـسحم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  یّمـس  دـق  ینتیَّمـس و  ـالأ  : » هیبـأل طقـسلا  لوقی  ، مهوّمـست ملو  ۀـمایقلا  موی 

طقس دیاهتشاذگن ، نانآ  يارب  یمان  هکیلاح  رد  دننیبب  ار  امش  تمایق  زور  امش  يهدش  طقس  نادنزرف  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
ایندـب هکنیا  زا  لبق  ار  مالـسلاهیلع  نسحم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هکیلاح  رد  يدرکن  نییعت  یمان  نم  يارب  ارچ  دـیوگیم : شردـپ  هب 

[ . 8 . ] ًانـسحم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  هاّمـس  ًانینج  تطقـسأ  دـق  ّالإ و  تیبلا  انلخد  امف  ءامـسأ : تلاق  دوب . هدرک  يراذـگمان  دـیایب 
یلص ربمایپ  هک  نامه  دوب ؛ هدرک  طقس  ار  دوخ  نینج  ترضح  هک  یتقو  میدش  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يهناخ  دراو  دیوگیم : ءامـسا 

. دوب هدیمان  نسحم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا 

!؟ نینج طقس  نم .. يهمطاف 

یتبرض رثا  رد  تداهش  نیا  دیامرفب : دهد و  هحفص 25 ] ربخ [  دوخ  راگدای  تداهش  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  كانزوس  هچ 
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اهنطب یف  ام  حرطت  و  ،... لماح یه  برُضت و  و  هلآ : هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  لاق  دوشیم ! دراو  مالـسلااهیلع  همطاف  مرتخد  رب  هک  تسا 
رادراب هکیلاح  رد  دوشیم  هدز  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  [ 9 . ] برضلا کلذ  نم  تومت  برضلا و  نم 

هحفص 27] دوریم [ . ایند  زا  تبرض  نامه  رثا  رد  وا  دوخ  و  دوشیم ، طقس  دراد  هارمه  هک  يدنزرف  تبرض  نیا  رثا  رد  تسا .

نسحم ترضح  لتقم 

هراشا

. دنک نشور  ار  نآ  ارجام  تایئزج  دیاب  هک  تسا  یلاوئس  نیا  هنوگچ ؟ اما  دیدرگ ! طقـس  سپـس  دش و  دیهـش  لوا  مالـسلااهیلع  ارهز  ِلگ 
و دندوب ، هتخادـنا  هار  هب  هناخ  ِرد  تشپ  هفیقـس  نیمجاهم  هک  یتشحو  بعر و  دـهاوخیم . يدایز  تبظاوم  دراد  هارمه  دـنزرف  هک  يردام 
. دوش نسحم  طقس  ثعاب  ییاهنت  هب  تسناوتیم  دنتشاد ، ار  هناخ  هب  يرابجا  دورو  دصق  دندوب و  هداد  رس  هک  ياهنابدایب  دنلب و  ياهدایرف 
دود و و  اهنآ ، ندز  شتآ  هناخ و  ِرد  راوید و  رانک  نالیغم  راخ  اب  اهنآ  ندیچ  و  مزیه ، نتخادنا  نیمز  رب  يادـص  و  مینزیم ،» شتآ   » ِدایرف
. تخادنایم تشحو  هب  درکیم و  نارگن  ار  يرادراب  مناخ  ره  دـشیم ، هدـید  هناخ  راوید  يالاب  رد و  ریز  زا  هحفص 28 ] هک [  ییاههلعش 
، هدناشن وا  بلق  رب  مغ  زا  یمیظع  راب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  ینابرهم  ردپ  تلحر  وس  کی  زا  هک  هدمآ  رد  تشپ  ییوناب  نونکا 
ار هناخ  هب  دورو  دصق  نیمجاهم  دنکیم  ساسحا  وا  تسا . هدرزآ  تخـس  ار  وا  لد  شمولظم  رهوش  قح  رد  مدرم  يافج  رگید  يوس  زا  و 
هتفرگ و رد  بوچ  هب  شتآ  دوشن . زاب  ات  هتفرگ  ار  رد  دوجو  ماـمت  اـب  اذـل  تسا . هتفرگ  رارق  یکاـنرطخ  هداـعلاقوف  تیعـضو  رد  دـنراد و 

مالسلاهیلع نسحم  هک  ییوناب  تسا ! هدش  غاد  دراد ، خیم  دراد ، راومهان  ياهبوچ  تسین ! فاص  رد  دنکیم . تباصا  وا  تروص  هب  اههلعش 
وناب يور  هب  رد  و  دوشیم ، داجیا  یکانتـشحو  يادـص  دننکـشیم و  دـگل  اـب  ار  رد  دـشاب !؟ شدـنزرف  بظاوم  دـیاب  هنوگچ  تسوا  هارمه 

اب شخیم و  اب  رد  دـنک . اهر  ار  رد  ات  دـننزیم  هنایزات  شتـسد  رب  دوشیم . ور  هب  ور  ایحیب  نیمجاهم  اب  اـیح  تمـصع و  ياـیرد  دـتفایم .
نتشک يارب  اهنیا  دبال  دوشیم ! يراج  نوخ  دنکشیم و  نورد  زا  ولهپ  ناوختسا  دنکیم . يراج  نوخ  دفاکـشیم و  ار  هنیـس  شیراومهان 
شیپ زا  مه  ار  دوخ  روتـسد  دنتـسین . رفن  کـی  هفیقـس  ناگدـننکهلمح  تسا !؟ مک  هداـتفا  مطـالت  هب  هنیـس  وـلهپ و  نیا  راـنک  هک  يدـنزرف 

وس ره  زا  اباحمیب  دروخیم و  وناب  ِفتک  رس و  رب  و  دنکیم ، هایس  ار  وزاب  هک  ياهنایزات  دنکـشیم ، ار  هراوشوگ  هک  یلیـس  نآ  دناهتفرگ .
مالـسلاهیلع نسحم  زونه  اهنیا  يهمه  اب  ایآ  دنزیم . هبرـض  رادراب  يوناب  رب  داب - هتـسکش  هک  ییاپ - دنکیم ، يراج  نوخ  دیآیم و  دورف 

؟ درک هچ  تفگ ؟ هچ  ردام  ... تحارج تبرـض و  تشحو و  همه  نیا  اـب  هحفـص 29 ] تسا [ !!؟ هدنز  ردام  زونه  میـسرپب  دیاب  تسا ؟ هدنز 
نیا خیرات ، تفر ؟ اجک  مالسلاهیلع  نسحم  دنتشاد ؟ یلاح  هچ  اههچب  درک ؟ هچ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دیامن ؟ تسناوت  یکمک  هچ  هضف 

تداهـش هب  ببـس  کی  زا  مه و  اب  مالـسلاامهیلع  شنـسحم  همطاف و  دوش  مولعم  ات  هدرک  ظفح  شیاهیخلت  مامت  اـب  ار  زوسرگج  ناتـساد 
هَّللا یلـص  ربمایپ  يابیز  راگدای  شبلق  رانک  هک  ییوناب  هب  دـسر  هچ  دروآیم ، رد  اپ  زا  ار  درم  هک  یتـالمح  هچ  یتابرـض و  هچ  دندیـسر !!

. تسا هتفرگ  شوغآ  رد  ار  هلآ  هیلع و 

یلیس هنایزات ، رد ، راشف  شتآ ،

همطاـف هب  هنوـگچ  هناـخ  ِرد  درک ؟ اـهر  ارچ  دوـب  هتفرگ  مکحم  ار  هناـخ  ِرد  هک  ییوناـب  تفر ؟ شیپ  اـجک  اـت  دـش و  زاـغآ  اـجک  زا  شتآ 
؟ تخیمآ مهب  داـیرف  هیرگ و  اـجک  تسکـش ؟ یِک  وناـب  يهراوشوگ  دـندش ؟ هناـخ  دراو  اـجک  زا  نیمجاـهم  دوـمن ؟ تباـصا  مالـسلااهیلع 

نیا مالسلاهیلع  نسحم  دش ؟ هچ  هتخوس  مین  يهتسکش  برد  تخادنا ؟ مالسلااهیلع  همطاف  يور  اجک  ار  شیابع  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
ذْخأ و  مالسلاهیلع ...: قداصلا  لاق  میربیم . مالسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  ار  شسرپ  همه  نیا  درب ؟ تیاکـش  هب  هِک  دزن  ار  تبیـصم  همه 
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، دوسألا جلمدلاک  راص  یتح  اهدضع  یلع  طوسلاب  اهل  رمع  بْرَـض  و  بابلا ، حتف  موری  هدی  هَّللا  هنعل  ذفنق  لاخدإ  و  بابلا ؛ بشخ  یف  رانلا 
و دـیلولا ، نب  دـلاخ  ذـفنق و  رمع و  موجه  و  هایإ ، اهطاقـسإ  رهـشأ و  ۀتـسل  نسحملاب  ۀـلماح  یه  اهنطب و  باصأ  یتح  هلجرب  بابلا  لْکَر  و 
بَّذـُکت و ۀـمطاف  کتنبا  هَّللالوسر ! او  هاتبأ ! او  : » لوقت ءاکبلاب و  رهجت  یه  اهرامخ و  تحت  اـهاطرق  هحفـص 30 ] ادب [  یتح  اهّدخ  ۀقفص 

اهّمض اهیلع و  هتءالم  یقلأ  یتح  ًارساح  نیعلا  ُّرمحم  رادلا  لخاد  نم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  جورخو  اهنطب ،» یف  نینج  لتُقی  برـُضت و 
ِّدر ۀسفرلا و  نم  ضاخملا  اهءاج  دقف  ءاسنلا ، هلبقت  ام  اهنم  یلبقاف  کتالوم ، ۀضف ! ای  : » ۀضفب مالسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  حاص  و  هردص . یلإ 

قداص ماما  [ . 10 . ] هیلإ وکشیف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  هّدجب  ٌقحال  ّهنإ  مالسلاهیلع : نینمؤملاریمأ  لاقف  ًانـسحم . تطقـسأف  بابلا ،»
يوزاب رب  هنایزات  اب  رمع  دـنک . زاب  ار  رد  تساوخیم  دادیم و  راـشف  تسد  اـب  ذـفنق  تفرگ . هناـخ  رد  بوچ  هب  شتآ  دومرف : مالـسلاهیلع 

رد درک  تباصا  مالـسلااهیلع  همطاف  مکـش  هب  هک  دز  رد  هب  دگل  اب  نانچ  زین  و  دـش . هایـس  ِدـنبوزاب  دـننام  هک  دز  نانچ  مالـسلااهیلع  همطاف 
موـجه هناـخ  هب  دـلاخ  ذـفنق و  رمع و  تفرگ . رارق  طقـس  ضرعم  رد  دـنزرف  نیا  و  دوـب ، رادراـب  ههامـشش  مالـسلاهیلع  نسحم  هب  هکیلاـح 

نآ هکیلاح  رد  دش ، هدید  ترضحنآ  يهراوشوگ  تفر و  رانک  رس  شـشوپ  هک  دز  مالـسلااهیلع  همطاف  يور  رب  یلیـس  نانچ  رمع  دندروآ .
دندز و ار  وا  دنتـشادنپ و  غورد  ار  همطاف  ترتخد  نخـس  ادخ ! لوسر  يا  ردـپ ، يا  : » دومرفیم درکیم و  هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  ترـضح 

دوخ يابع  و  تساخرب ، هدز  الاب  نیتسآ  هدش و  خرس  نامشچ  اب  هناخ  لخاد  زا  لاح  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دنتـشک .» ار  وا  نینج 
برض زا  وا  دنزرف  هک  بایرد  ار  دوخ  يوناب  هضف ! : » دز دایرف  و  دینابسچ ... هنیـس  هب  ار  ترـضحنآ  تخادنا و  مالـسلااهیلع  همطاف  يور  ار 

نـسحم لاح  نامه  هحفـص 31 ] رد [  و  دـینادرگ ، زاب  دوخ  ياج  هب  ار  هتـسکش  ِرد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تسا !» طقـس  لاـح  رد  دـگل 
! هدیشون رامسم  دیامنیم . تیاکش  ترضحنآ  دزن  دوشیم و  قحلم  شدج  هب  مالسلاهیلع  نسحم  دومرف : ترـضح  دش . طقـس  مالـسلاهیلع 

نسحم يزابمه  دوش  ّتنج  رد  هک  نیا  يارب  ارهز  ای  تسا  هدیشون  رامـسم  تاهنیـس  نوخ  هک  مولظم  نسحم  دشون  وت  زا  تیالو  ریـش  دشن 
رب منکیم  ترسح  يور  زا  هاگن  نیک  برض  ولهپ ز  نتـسکشب  نسحم و  دایب  ترـسح ! ِهاگن  ارهز  ای  تسا  هدیدنخ  گرم  رب  ترغـصایلع 
ِریش مالسلاهیلع و  نسحم  نم  هانگیب  رسپ  رد  تشپ  داد  ناج  نم  هاگلتق  نم  يهناخ  تشگن  اهنت  نم ! هاگلتق  نم ... يهناخ  بش  ره  رد  تشپ 
قلخ دش و  بآ  منت  ياضعا  دش ! بآ  منت  مدادیم  وا  هب  ریـش  ناسچ  هنیـس  نیا  هب  نم  هن  رو  اجنآ ، دش  هتـشک  نم  نسحم  دـش  بوخ  نم ؟

هحفص 32] دوب [  مرگج  رب  وا  زا  هک  یغاد  يهرهم  نآ  دندیدن 

! نوخ همطاف ... فتک  ریشمش .. فالغ 

رب ریـشمش  فالغ  دشاب !! هتـسکش  ياهنیک  رپ  ِدگل  اب  رگا  يرآ  دناسر ؟ تداهـش  هب  ار  دـنزرف  ردام و  رد ، نتـسکش  هک  درک  رواب  ناوتیم 
نمشد هچ  ربارب  رد  رسپ  ردام و  هک  تسا  نشور  همه  يارب  نونکا  یکانتشحو !؟ تبرـض  هچ  درک ! يراج  نوخ  مالـسلااهیلع  همطاف  فتک 

برـضلا کلذ  نم  تضرم  نسحملا و  اهنینج  طقـسف  اهنطبب ، باصأ  علقناـف و  باـبلا  یلع  هلجرب  رمع  زکلف  دـندوب ! هتفرگ  رارق  يزوتهنیک 
یلإ اهفتک  یلع  ۀحارجلا  کلت  تیقب  و  هحرج ، یتح  ًاثالث  اهفتک  یلع  فالغلاب  برـض  دیلولا و  نب  دلاخ  فیـس  رمع  ذخأف  تتام . نأ  یلإ 

ترـضح  ) وا نینج  هجیتن  رد  دروخ و  مالـسلااهیلع  همطاف  مکـش  هب  دش و  هدنک  رد  هک  يروطب  دز  دـگل  رد  هب  اپ  اب  رمع  [ . 11 . ] تتام نأ 
اب تفرگ و  ار  دیلو  نب  دلاخ  ریشمش  رمع  سپس  تفر . ایند  زا  دش و  ضیرم  تبرض  نیا  رثا  رد  ترضح  و  دش ، طقس  مالـسلاهیلع ) نسحم 

. تفر اـیند  زا  اـت  دوب  ترـضحنآ  فتک  رد  تحارج  نیا  و  درک ، حورجم  ار  نآ  هک  يروطب  دز  ترـضحنآ  فتک  رب  هبترم  هس  نآ  فـالغ 
زا وت  هوکش  نکم  هناخ  يا  تخوس  مرگج  نم  شرپ ، تخوس  رگا  هناورپ  تخوس  مرپ  لاب و  وگم  هناورپ : هب  دییوگ  تخوس  مرسپ ، نسحم 

هحفص 33] تخوس [  مرسپ  نسحم  هک  هوکش ، نکم  وت  ولهپ  شتآ  يهلعش 

! تسکش ولهپ .. ناوختسا 
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نـسحم تشاد . دـهاوخن  نـیا  زا  رتـهب  ياهجیتـن  هنیـس ، ناوختـسا  نتـسکش  راوـید و  رد و  راـشف  داـتفا ؟ رتـسب  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  ارچ 
نم ًاعلض  رسکف  اهعفد  اهتیب و  باب  ةداضع  یلإ  ذفنق  اهأجلأف  تفر !!... وا  نداد  ریش  يارب  حورجم  يهنیس  اب  مه  ردام  تفر ، هک  مالسلاهیلع 
ارهز ترـضح  ذـفنق  [ . 12 . ] ةدیهـش کـلذ  نم  اـهیلع  هَّللا  یلـص  تتاـم  یتـح  شارف  ۀـبحاص  لزت  ملف  اـهنطب . نم  اـهنینج  تقلأـف  اـهبنج ؛

تسکش مالسلااهیلع  ارهز  يولهپ  ياهناوختسا  زا  یکی  هجیتن  رد  داد . راشف  ار  رد  سپـس  داد و  رارق  رد  بوچ  راهچ  تشپ  ار  مالـسلااهیلع 
رگ شبنیز  دباوخب  مالسلاهیلع  نسحم  يوب  دیسر . تداهش  هب  ات  داتفا  يرامیب  رتسب  رد  ترضحنآ  اج  نیمه  زا  درک . طقس  ار  دوخ  نینج  و 

هتسکش برد  نیا  دراد  یئوب  هچ  وب  دنک  ار  رد  ات  هتسهآ  دور  ولهپ  هب  شتسد  وا  دریگ  اهبش  هب  راوید  هب  شتـسد  همطاف  دریگب  رات  بش  رد 
رپرپ هتفکشن  يههامشش  نامه  رد  نیا  دراد  نسحم  يوب  منامگ  هتسشن  نایرگ  رد  تشپ  ارهز  هک 

!! هراوشوگ یلیس ..

اور مالـسا  ِردام  هب  تبـسن  یتراسج  نینچ  تأرج  نیمادـک  اب  داب - هدـیرب  هک  مرـشیب - تسد  نآ  اجک !؟ یلیـس  اـجک ، مالـسلااهیلع  ارهز 
همسا ٍنباب  ۀلماح  تناک  هلجرب و  اهسفرف  مالسلاهیلع : قداصلا  لاق  دش !؟ يراج  نوخ  نآ  ياج  زا  دبال  و  تسکش ...؟ هراوشوگ  هک  تشاد 

: دیامرفیم مالسلاهیلع  قداص  ماما  [ . 13 . ] تفقن نیح  اهنذأ  یف  طرق  یلإ  رظنأ  ّینأکف  اهمطل  مث  اـهنطب . نم  نسحملا  تطقـسأف  نسحملا ،
هب یلیس  سپس  دش . طقـس  رـسپ  نآ  هبرـض  نیا  رثا  رد  و  دوب ، رادراب  نسحم  مانب  يرـسپ  هب  هکیلاح  رد  دز  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  اپ  اب  رمع 

مسا رد  مالـسلاهیلع  نسحم  مسا  زار  تسکـش . شـشوگ  رد  ترـضح  يهراوشوگ  منیبیم  ایوگ  هک  يروطب  دز  ترـضحنآ  كرابم  يور 
نسحم تسا  نید  ترتع  دیهش  نسحم  تسا  نیک  تعدب  باوج  هتفگ  زاب  لد  اهزار  نارازه  هتفهن  ینعم  نیا  نسحم 

! دایرف شتآ ... راخ .. مزیه و 

و دنروایب ، مزیه  دوب  هداد  روتـسد  دوب . هدرک  مه  ار  هحفـص 35 ] نآ [  مزاول  رکف  دوب ، هدز  الاب  نیتسآ  یحو  طبهم  ندز  شتآ  يارب  هکنآ 
نامرفب شوگ  هک  دندوب  ینارادهزین  ناراوس و  بسا  مجاهم ، تیعمج  يهناوتـشپ  دوب . هدروآ  مه  نالیغم  راخ  شتآ  ندـش  اپ  رب  دوز  يارب 

يوناب زوسناج  يهلان  يادص  رد ، نوریب  زا  ناتـسد  هب  ریـشمش  ِراجنهان  ياهدایرف  دـندوب . شلها  رـس  رب  هناخ  ندرک  بارخ  يهدامآ  هفیقس 
اما درک ؛ هراپ  هراپ  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ِییادـف  اـهدرایلیم  بلق  دـناسر و  خـیرات  ياههدـنیآ  نیرترود  اـت  هناـخ  نورد  زا  ار  اـیربک  تولخ 

امهعم جرخ  اجرخف و  لاجرلاو .» لیخلا  کل  تعمج  دـقف  مق ، : » هل لاق  لوألا و  یلع  یناثلا  لخدـف  دوب !! هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  یماگنه 
ّیبُأ لاق  مالـسلاهیلع . یلع  لزنم  نودیری  اوراس  مث  هقتاع . یلع  اهلمحف  نالیغب  رمأو  جـسوعلا ، بطح  نم  ۀـمزح  عمج  و  ۀبعـش ، نب  ةریغملا 
یلع لزنم  اوفاو  یتح  موقلا ، عم  انتیدرأب  نیلمتشم  انلزانم  نم  انجرخف  ۀّنـسألا ، قافطـصاو  مجللا  ۀعقعق  لیخلا و  لیهـص  انعمـسف  بعک : نب 

. رکبیبأ ۀـعیب  نع  کلزنم  یف  تبجتحا  دـقلو  جرخا ! یلع  ای  : » يدان هلجرب و  بابلا  سفر  یناثلا و  مّدـقتف  ًاقلغم . بابلا  اوفاوف  مالـسلاهیلع 
ءارهزلا ۀـمطاف  ۀـنوصملا  ةرهاطلاب  انأ  ًاذإ  ُّتفتلاف و  تیبلا ، ءارو  نم  ۀـّنر  تعمـسف  بعک : نب  ّیبُأ  لاقف  راـنلاب .» تیبلا  اـنقرحأ  ّـالإ  جرخا و 

نوریب هریغم  هارمه  ود  نآ  ماهدرک . عـمج  وـت  يارب  دارفا  بـسا و  هـک  زیخرب  تـفگ : دــمآ و  رکبوـبا  دزن  رمع  [ . 14 . ] تکبف مالسلااهیلع 
درک و هحفـص 36 ] لمح [  دوخ  شود  رب  ار  اهنآ  دندروآ و  نالیغم  راخ  داد  روتـسد  درک و  عمج  جسوع  بوچ  زا  يرادقم  رمع  دـندمآ .
. میدینـش ار  اههزین  دروخرب  نانآ و  راسفا  نابـسا و  يههیـش  يادص  دیوگیم : بعک  نب  َّیبُا  دندیـسر . مالـسلاهیلع  یلع  لزنم  هب  ات  دندمآ 

شیپ رمع  دوب . هتسب  هناخ  ِرد  هکیلاح  رد  میدمآ  مالسلاهیلع  یلع  لزنم  ات  نانآ  هارمه  میدمآ و  نوریب  اههناخ  زا  هدیشوپ  ار  دوخ  ياهـسابل 
ار هناخ  هنرگ  ایب و  نوریب  ياهدرک !؟ ناهنپ  هناخ  رد  ار  دوخ  رکبوبا  تعیب  زا  ارچ  وش ! جراخ  یلع ، يا  دز : ادص  دز و  رد  هب  يدگل  تفر و 

همطاف هرهاط  يوناب  يادص  مدش  هجوتم  دیسر و  مشوگب  ياهلان  يادص  هناخ  راوید  تشپ  زا  دیوگیم : بعک  نب  ّیبُا  میـشکیم ! شتآ  هب 
نـسحم ناجهب  دـتفا  رگا  قلخ  زیخ  هلعـش  ياـههنیک  ناـیم  رد  مزاـس  هچ  لـگ  ناـماد  هب  شتآ  دـنکیم . هیرگ  هک  تسا  مالـسلااهیلع  ارهز 
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! شتآ ماهناورپ ، نت  رب  شتآ ! لگ ، ناماد  هب  مدید  مغ  اما ز  متخوس ، اسآعمش  هچ  رگا  شتآ ؟ ماهنادرد 

؟! رد راوید و  نیب  ردام .. دنزرف و 

نمـشد تسناد  یتقو  اما  دوش ، زاب  رد  تشاذـگیمن  مالـسلااهیلع  همطاف  ددرگزاب ! دـیآ و  محر  هب  یلد  اداـبم  اـت  درک  مادـقا  ًاصخـش  رمع 
ارهز يدـهم  طـقف  ار  نآ  خـساپ  هک  تسه  ییاـه  « ارچ  » ناـیم نـیا  رد  دـهد ! تاـجن  ار  شنـسحم  اـت  درک  اـهر  ار  رد  تـسین  رادرب  تـسد 

هحفـص دراد [ ! مالـسلااهیلع  همطاف  نیبحم  هب  ییانعم  رپ  ياههراشا  تاظحل  نآ  رد  هنیـس  ولهپ و  زا  نوخ  ناروف  یلو  دنادیم ؛ مالـسلاهیلع 
داتفایم نیمز  رب  هکیلاح  رد  درواین و  بات  رتشیب  هناخ  نحـص  ات  وناب  دـنَرَواب : هار  همین  رد  زونه  هک  تسا  یناسک  يارب  ارجام  يهلابند  [ 37

« هضف ای   » دایرف زا  دـعب  منادیمن ! هدـش ؟ رارکت  ای  هدوب  راـب  کـی  یلیـس  هناـیزات و  ناتـساد  دـناوخارف . کـمک  يارب  ار  هناـخ  لـها  يهمه 
ار وا  فتک »  » ات درک و  تباصا  مالسلااهیلع  همطاف  رس »  » رب تاهنایزات  هک  زوتهنیک ، نمشد  يا  داب  هایـس  تیور  یلو  منادیمن ! زاب  مه !!؟...

نانچنآ و  دنام ... مالسلااهیلع  ارهز  يهرهچ  رب  تایلیـس  ياج  هک  داب  هدیرب  تتـسد  یلو  منادیمن ! هن ؟ ای  مه ... وناب  تروص  هب  ! دومن هایس 
رارـصإ مالـسلااهیلع  تأر  املف  هقرحیل ، بابلا  جلاعی  یناثلا  لعج  مث  ار !!... یلین  تروص  دهد  ناشن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  ات  تفر 

ةّدـش نم  جرخت  نأ  اهحور  تداک  یّتح  باـبلا  طـئاحلا و  نیب  اـم  یناـثلا  اهرـصعف  هفلخ . تذـال  باـبلا و  مهل  تحتف  کـلذ ... یلع  موقلا 
دهاعتت ام  یّنم  ندهاعت  نیلاعت و  ۀنالف ، ای  ۀّضف و  ای  ءامسأ و  ای  : » تدانو اهراد  یلإ  تلخدف  اهیبنج . نم  اهردص و  نم  مدلا  عبن  و  ةرـصعلا ،

هدبعل یناثلا  لاقف  ًانسحم . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هاّمس  ًانینج  تطقـسأ  دق  الإ و  تیبلا  انلخد  امف  ءامـسأ : تلاق  ءاسنلا .» نم  ءاسنلا 
ناعتـسملا : » يدانت یه  جلمدلاک و  اهیفتک  نیب  يوتلی  طوسلا  اهـسأر و  یلع  اهبرـضی  لعجف  طوس ، هدیب  ناک  و  اهبرـضإ !!» کلیو ، : » ذـفنق

[ . ] 15 . ] اهنذُأ نم  طرقلا  طقـس  رامخلا و  ءارو  نم  اهّدخ  یف  تّرثأ  یّتح  ۀـمطل  اهّدـخ  یلع  یناثلا  اهمطل  مث  هلوسرب .» هَّللاب و  ثاغتـسملا 
درک و زاب  ار  رد  دید  ار  مدرم  رارصا  هک  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  دنزب . شتآ  ار  هناخ  ِرد  هک  دش  راک  هب  تسد  رمع  سپـس  هحفص 38 ]
، دیآ نوریب  ترضحنآ  حور  دوب  کیدزن  نآ  تدش  زا  هک  يروطب  داد  راشف  راوید  رد و  نیب  ار  ترضحنآ  رمع  درب . هانپ  رد  تشپ  هب  دوخ 
هب نانز  هچنآ  رد  دییایب و  هّضف ... يا  ءامـسا ، يا  : » دز ادـص  تفر و  هناخ  لخاد  هب  ترـضح  لاح  نیا  رد  دـش . يراج  شاهنیـس  زا  نوخ  و 
هک نامه  دوب ، هدرک  طقـس  ار  دوخ  نینج  ترـضح  هک  یتقو  رگم  میدـشن  دراو  دـیوگیم : ءامـسا  دـیبایرد .» ارم  دـنراد  جایتحا  رگیدـکی 

ياهنایزات ذـفنق  تسد  رد  نزب ! ار  همطاف  وت ، رب  ياو  تفگ : ذـفنق )  ) شمالغ هب  رمع  دوب . هدـیمان  نسحم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
ادـخ و هب  دومرفیم : لاـح  ناـمه  رد  درک . مرو  دومن و  تباـصا  ترـضح  فتک  ود  نیب  هک  يروـطب  دز  ترـضحنآ  رـس  رب  نآ  اـب  دوـب و 

يهنوگ رب  شـشوپ  يور  زا  هک  يروطب  دز  یلیـس  ترـضح  نآ  تروص  رب  رمع  سپـس  مهاوخیم . کمک  نانآ  زا  مربیم و  هانپ  شلوسر 
کشا شهاگلتق  بالگ  وراج  منکیم  ار  منسحم  هاگلتق  تمحز  هب  نسحم  هاگلتق  داتفا . ترـضح  شوگ  زا  هراوشوگ  درک و  رثا  ترـضح 

هضف يا  تسا ، ناهنپ  زین  شربق  ههامشش  نآ  هک  بنیز  زا  مدرگیم  ادج  رگ  نسحم ، شیپ  رد  مور  هضف  يا  تسا ، نامشچ 

هنایزات اب  رد .. راشف 

« داـیرف  » دـیاش دز !! داـیرف  مه  تسیرگ ، مـه  هحفـص 39 ] درک [ ، هلاـن  مـه  راوـید  رد و  نـیب  شنیرفآ - زیزع  ناـمه  مالـسلااهیلع - همطاـف 
همطاف و  دیآ ؛ رب  هنیـس  زا  یناهگان  درد  موجه  اب  بارطـضا و  رارطـضا و  زا  هک  تسا  يدـنلب  دایرف  هحیـص ،» « ؟! دـشابن هحیـص »  » يهمجرت

اهطغـضف بابلا ، فلخ  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  تماقف  دش !!... شوهیب  دز و  ياهحیـص  دوجو  مامت  اب  هک  داتفا  یلاح  هب  رد  تشپ  مالـسلااهیلع 
رد دیلو  نب  دلاخ  دوب . هداتسیا  رد  تشپ  مالـسلااهیلع  همطاف  [ . 16 . ] تیبلا اومجه  اهعارذ و  یلع  ذفنق  اهبرـضف  تحاصف ، دیلولا  نب  دلاخ 

نیا تقاط  دـندروآ . موجه  هناخ  هب  دز و  مالـسلااهیلع  همطاف  يوزاب  رب  ذـفنق  اجنیا  رد  دیـشک . داـیرف  ترـضحنآ  هک  يروطب  داد  راـشف  ار 
!؟ دراد هلماح  نز  هبرض  نیا  تقاط  یِک  تفگ : و  دز ، هلعش  و  دش ، زاب  و  رد ، تسکشب  هبرض 
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همطاف تروص  شتآ .. يهلعش 

همطاف نخـس  رب  شوگ  یهد  هزاـجا  رگا  کـشا  يا  دـنک ؟ فیـصوت  ار  ناـمیخژد  راـتفر  دـناوتیم  تبیـصم  بحاـص  نوچمه  یـسک  هچ 
کشا هک  تنخس  ندینـش  اب  ارهز - ای  وت - ِيدهم  نارظتنم  دیوگب . اجکی  ار  مالـسلاهیلع  نسحم  یلیـس و  شتآ و  ات  میراپـسب  مالـسلااهیلع 

و مالـسلااهیلع : ۀمطاف  تلاق  هحفـص 40 ] میوش [ ! هدامآ  تیدـهم  يرای  يارب  میزوسب و  ات  وگب  دناهتـسشن ! هایـس  كاخ  رب  تسا ، صلاـخ 
و ینذأ ، نم  یطرق  رثتنا  یتح  هدـیب  ینبرـضیف  یهجو ، عفـست  رعـست و  رانلا  یهجول و  تطقـسف  لماح . انأ  َّیلع و  هّدرف  هلجرب ، بابلا  لـکر 

نم يور  ار  نآ  دیبوک و  رد  هب  شیاپ  اب  رمع  دـیامرفیم : مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  [ . 17 . ] مرج ریغب  ًانسحم  تطقـسأف  ضاخملا  ینئاج 
رمع دروخیم . متروص  هب  دیـشکیم و  هلعـش  شتآ  لاح  نامه  رد  مداتفا و  نیمز  يور  تروص  هب  نم  مدوب . رادراب  هکیلاح  رد  دنادرگرب 

. مدومن طقـس  ار  هاـنگیب  نسحم  نم  دـش و  ضراـع  نم  رب  لـمح  عضو  تلاـح  و  داـتفا ، مشوگ  زا  هراوـشوگ  هک  دز  نم  هب  یلیـس  ناـنچ 
دوب نسحم  دیرپ  نازوس  يهنایشآ  رخآک ز  ياهتسب  لاب  رپ و  غرم  هناگی  نازوس  يهنایشآ 

! هضف ای  دایرف ..

زا هک  ياهنیک  نامه  اب  ات  وگزاب ، يراد  لد  رد  هک  ياهنیک  نامه  اب  ياهدرک ؟ هچ  ربمایپ  زیزع  اب  ینادیم  بوخ  وت  هفیقس ، يهدرکرـس  يا 
يرگید زوس  ياهدید ، ياهدینش و  هناخ  نورد  نوریب و  زا  هچنآ  و  رد ، نتـسکش  ِكاندرد  يهصق  ِندینـش  وت  زا  میونـشب . میراد  لد  رد  وت 

برعلا و دیدانص  ءامد  یف  هعولو  ّیلع و  داقحأ  ترکذف  رمع ...: لاق  هحفص 41 ] دزیگنایمرب [ . مالسلااهیلع  همطاف  ناراثن  ناج  ام  ِلد  رد 
ۀنیدملا یلعأ  تَلعج  دق  اُهتبسح  ۀخرص  تَخرص  دقو  اُهتعمسو  هسرتت . بابلاب  اهئاشحأ  تَقصلأ  دق  بابلا و  ُتلکرف  هرحـس ، دّمحم و  دیک 

نم یئاشحأ  یف  ام  ِلُتق  هَّللا  ودقف  ینیذخف  کیلإ  ۀّضف ! ای  هآ  کتنبا ؟ کتبیبحب و  لعُفی  ناک  اذکه  هَّللالوسر ! ای  هاتبأ  ای  : » تلاق و  اهلفسأ ،
همطاف يهناـخ  هب  هک  هاـگنآ  : ) دـیوگیم رمع  [ . 18 ... ] تلخد بابلا و  ُتعفدـف  رادـجلا ، یلإ  ةدنتـسم  یه  ضخمت و  اُهتعمـسو  لـمح !!!»
همطاف هکیلاح  رد  مدز  رد  هب  دگل  اذـل  مدروآ . دای  هب  ار  دـمحم  رحـس  هلیح و  برع و  ناگرزب  نوخ  هب  ار  وا  علو  یلع و  ياههنیک  مدـمآ )

ار هنیدم  مدرک  نامگ  هک  دیشک  يدایرف  وا  درکیم . تظفاحم  شنینج  زا  رد  کمک  اب  دوب و  هدنابسچ  هناخ  برد  هب  ار  دوخ  مالـسلااهیلع 
هک باـیرد  ارم  هضف  يا  هآ ! دـندرکیم ؟ نینچ  ترتـخد  وت و  يهبیبـح  اـب  مه  ًـالبق  اـیآ  هَّللالوـسر ! اـی  ردـپ ! يا  : » تفگ درک و  ور  ریز و 

هضف زا  مدش ! دراو  مداد و  راشف  ار  رد  همه  نیا  اب  دوب . هداد  هیکت  راوید  هب  هکیلاح  رد  مدینـش  ار  وا  يهلان  يادص  نم  دنتـشک .» ار  مدنزرف 
زا یهاوگ  دهد  هناخ  تداهش ، دهد  هضف  یهاوگ  دهد  هناخ  دوب  مرسپ  لتق  نم و  لاح  دهاش  وک  دیسرپب  دنزرف  ردام و  مغ  هضف  زا  دیسرپب 

هحفص 43] یهانگیب [  لفط  و ز  هدیهش ، ردام 

دنزرف ردام و  دای  اب  ییاهزور 

هراشا

. دشیم هزات  هناخ  راوید  رد و  رب  ینعم  رپ  ياههاگن  اب  هک  تشاذگ  هناخ  نیا  لها  لد  رب  یغاد  مالـسلاامهیلع  نسحم  همطاف و  یلاخ  ياج 
نسحم ارهز و  مرح  هکلب  تسوا . نادنزرف  مالـسلاهیلع و  یلع  ناگدید  ربارب  زور  ره  هک  تسا  رـسپ  ردام و  لتقم  تسین ! هناخ  رگید  اجنیا 

تاحارج راثآ  هتخوس و  ِرد  ندـید  اب  تعاس  ره  زور و  ره  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تسا . هناـخ  نیا  رد  ود  ره  ربق  تسا و  مالـسلاامهیلع 
دوب يراج  مالسلااهیلع  همطاف  يولهپ  زا  نوخ  زونه  لسغ  ماگنه  هتـشذگ ، هثداح  زور  زا  يدنا  داتفه و  درکیم . گرم  يوزرآ  شاهمطاف 

اب زین  شاهلاس  راهچ  رتخد  تخیر ! کشا  هحفص 44 ] تشاذگ و [  راوید  رب  رس  مالسلاهیلع  یلع  هک  دوب  اجنیا  دوب ! دوبک  شیوزاب  زونه  و 
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وا هک  دوب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نیا  و  دوب ؛ هدرب  یپ  شیوخ  تیانج  یگرزب  هب  زین  لتاق  تسا ؟ دوبک  ردام  يولهپ  ارچ  دیـسرپ : بجعت 
نـسحم خـیرات  لوا  ياـهگرب  اـهنیا  دـنازوس !» میهاوـخ  ار  وـت  يدرک  اـپب  هک  یـشتآ  ناـمه  اـب  : » دوـمرفیم دادیم و  رارق  باـتع  دروـم  ار 

دندرکیم و رورم  دیاب  زور  ره  ناشرادافو  باحـصا  وا و  يهدـنام  راظتنا  مشچ  نارهاوخ  ناردارب و  رادـغاد و  ردـپ  هک  تسا  مالـسلاهیلع 
. دنتخیریم کشا 

!!!؟ دندز ار .. یلع  يارهز 

زاـب بل  دوخ  هک  نونکا  میدرکیم . میـسرت  وت  ِلد  ِزوس  زا  یـشقن  دوخ  شیپ  زا  اـم  دـیاش  یتـفگیمن  دوـخ  رگا  یلع ! اـی  موـلظم ! يـالوم 
اب وت - نوچمه  زین - اـم  دناهتـشاد ! ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  ندز  ِتأرج  یناـسک  هک  دراد  بجعت  ياـج  یتـسار  میزوسب . اـت  وـگب  ياهدرک 

تیارهز يادـف  ناـج  میدوـب و  هناـخ  ِرد  يوـلج  شاـک  يا  هک  میروآیمرب  داـهن  زا  هآ  و  مـینکیم ، گرم  يوزرآ  يربـخ  نـینچ  ندـینش 
نبا تیلف  ًارهن !؟ ءارهزلا  برـُضت  َوأ  لاـقف : مَّلکت  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  بلاـطیبأ  نب  ّیلع  فقوأ  اّـمل  سوـسفا !؟!... یلو  میدـشیم ...

ۀمطاف نتم  َّدوسی  نأ  بلاطیبأ  ْنبا  یَلع  ّزع  دـقف  ةّربلا . ةرهاطلا  ملظ  یلع  اومحدزا  دـق  ةرجفلا  ةرفکلا  يری  الف  هموی  لـبق  تاـم  بلاـطیبأ 
ار وا  تسد  دندز و  مالـسلااهیلع  ارهز  يوزاب  رب  هنایزات  اب  هک  هاگنآ  هحفص 45 ] [ . ] 19 . ] هتلیلح نود  َّرـصیال  هتلیقع و  یلإ  روثیالف  ًابرض 

تعیب يارب  دـنتفرگ و  وا  رـس  رب  اهریـشمش  دـنتخادنا و  ادـخ  ریـش  نآ  ندرگ  رب  بانط  دـنتخاس و  اهر  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناـماد  زا 
نارفاک دوب و  هدرم  يزور  نینچ  زا  لبق  بلاطیبا  رـسپ  شاک  يا  دوشیم !؟ هدز  تراسج  اب  همطاف  ایآ  دومرف : لاح  نآ  رد  دندرب ؛ يرابجا 

و دوش ... هایـس  ندز  رثا  رد  همطاف  رمک  هک  تسا  تخـس  بلاطیبا  رـسپ  رب  دناهدرک ! ماحدزا  هرهاط  يوناب  ملظ  يارب  هک  دیدیمن  ار  رجاف 
هب دربیم  رارک  ردـیح  زا  رارق  دربیم  راوید  رب  تسد  ارهز  وچ  نسحم  دای  دـنک !! عاـفد  شرـسمه  زا  دور و  شیوناـب  کـمک  هب  دـناوتن  وا 
زا درکیم  گرم  يوزرآ  مدامد  درکیم  گربلگ  زا  دای  لگ  نآ  نوچ  درکیم  دایرف  دـمآیم و  ناجب  درکیم  دای  دوخ  نسحم  زا  کـشا 

نسحم وک  رگج  نوخ  اب  وت  یتفگ  رد  راوید و  يهتـشک  يا  ابیز  نسحم  تسا  هراوهاگ  يوسب  وا  مشچ  هک  تسا  هراتـس  رپ  ارهز  ناماد  نآ 
هحفص 46] نم [  يارهز  نم  يارهز  نم  يابیز 

! مدید ار .. مردام  يهنایزات  ياج 

ار وا  مارآان  لد  مالـسلااهیلع ، بنیز  نوچ  هلاس  راهچ  يرتخد  يارب  دـنکیم  یفخم  ار  شتحارج  درد و  هک  ندینـش  ار  ردام  يهلان  هام  هس 
زا رتالاب  کشا ! زا  رتارف  دوب ! هماگنه  ردام  لسغ  ماگنه  دـشاب ! ردام  تلحر  زا  دـعب  هچ  رگا  دـنادب  ار  اـهزیچ  یلیخ  اـت  دـنکیم  واـکجنک 

بلق ِنیبهرذ  اب  ات  دوب  یتصرف  نونکا  و  دننیبب ، ار  شتحارج  رسارس  ندب  اههچب  تشاذگیمن  هک  ردام  دوب . مامتان  ِتالاؤس  هب  خساپ  هصغ !
لاؤس ردـپ  زا  و  دـننیبیم ؛ ياهدینـشن  ياههزات  هدیـشک  گر  نآ  رد  هبانوخ  تسا و  کشا  يهساـک  هک  ینامـشچ  اـب  دـننک . هراـظن  ار  نآ 
یّمُأ لاـستغا  نیح  تیأر  مالـسلااهیلع : بنیز  تلاـق  یـسک !!؟... هچ  تسد  هب  اـجک و  رد  هنوـگچ و  ارچ و  تـسیچ و  اـهنیا  هـک  دـننکیم 
لسغ ماگنه  دیامرفیم : مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  [ . 20 ...!! ] طایـسلا رثأ  اذه  لاقف : مالـسلاهیلع  یبأ  تلأسف  اهبنج ، داوس  مالـسلااهیلع 
ادابم دـنیبن  رهاوخ  تسا . اههنایزات  ياج  اهنیا  دومرف : ترـضح  مدرک ؟ لاؤس  مردـپ  زا  نآ  يهرابرد  مدـید و  ار  وا  يولهپ  ِيدوبک  مرداـم ،

هحفص 47] دنیبب [  رگامغی  داب  تسد  هب  ار  دوخ  گربلگ  یلگ  ون  ادابم  دنیبب  رد  تشپ  هب  ار  ردارب  نوخ  رد  هدیطلغ  يرهاوخ 

...! کشا اههنایزات .. ياج  رب  یلع 

يدـید هچنآ  ! منادیم يدـمآ ؟ رد  وناز  هب  تیارهز  لـسغ  رد  ارچ  يدوب ! راوتـسا  وت  دـییارگ  یخرـس  هب  ربص  ماـن  هک  اـجنآ  ملح ! هوک  يا 
دوخ رسمه  يهدرزآ  ِنت  دناوتیم  یـسک  هچ  درک . هزات  ار  هناخ  ِرد  تشپ  يارجام  و  دروآ ، تنامـشچ  شیپ  ار  ههام  هس  خلت  ياههتـشذگ 
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برـض زا  هدش  یلین  نت  نیمه  اب  تمایق  زور  ياهدومرف  دنک ؟ هراظن  هدش  هایـس  هنایزات  رثا  رد  هدنام و  تکرحیب  شربارب  رد  کنیا  هک  ار 
مزیه وا و  لـتاق  اـب  و  مالـسلاامهیلع ، شنـسحم  همطاـف و  اـب  تسه : يراـک  زور  نآ  رد  زین  ار  اـم  دوـشیم . رـشحم  يارحـص  دراو  هناـیزات 

ءارهزلا قارف  نم  نسحلاابأ ؟ ای  کیکبی  ام  : هل لیقف  ًایکاب ، جرخ  مالـسلااهیلع  ۀـمطاف  لیـسغت  نم  غرف  اّـمل  مالـسلاهیلع  ًاـّیلع  ّنإ  شناـنکش !!
هک هاـگنآ  [ . 21 «. ] هَّللا یقلت  ۀـمایقلا و  موی  رـشحت  اذـکهف  لینلا ، ّهنأک  ّدوسا  اهمـسجب  طایـس  رثأ  ّالإ  ینیکبی  امف  ال ، : » لاـقف مالـسلااهیلع ؟

؟ ینکیم هیرگ  ارچ  نسحلاابا ، يا  دندیـسرپ : دمآ . نوریب  نایرگ  دش  غراف  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  لسغ  زا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
هدـش دوبک  لین  نوچمه  هک  تسا  مالـسلااهیلع  ارهز  مسج  َرب  اههنایزات  رثا  هدروآرد  هیرگ  هب  ارم  هچنآ  هن ، دومرف : تسارهز ؟ قارف  زا  ایآ 

ياهمغ خیرات  يهحفص  رد ، يهتخت  منسحم  نوخ  هحفـص 48 ] دوریم [ . ادخ  تاقالم  هب  دوشیم و  روشحم  نینچ  زین  تمایق  زور  تسا .
دـش ماهناخ  نم  دنب  زا  دنب  هدیدرگ  ادج  اّما  متکاس ! نم  دـنزرف  رـسمه و  هاگلتق  منک  اضما  ار  هحفـص  نیا  منـسحم  نوخ  هب  نم  تسا  یلع 

نم دنزرف  رسمه و  هاگلتق 

...! ولهپ زا  نوخ ... زونه ..

دنزب شتآ  دنکـشب و  ار  رد  تسناوت  هک  دوب  هدمآ  تیعمج  نیمه  اب  زین  لتقم  زور  هک  هدمآ ، لوتقم  يهزانج  عییـشت  يارب  یتیعمج  اب  لتاق 
رب یلیـس  هنادنمتردق  «، میدرپس كاخ  هب  ار  مالـسلاهیلع  همطاف  بشید  : » دنیوگیم وا  هب  هک  نونکا  دناسرب . تداهـش  هب  ار  دنزرف  ردام و  و 
زا نوخ  گرم  مد  ات  هک  ، نک مرـش  : » هلمج کی  رد  هدنز  یباوج  دنک ؟ مرـش  ات  دشاب  دناوتیم  هچ  یلیـس  نیا  خساپ  دشکیم !! دادـقم  خر 

نافزنی اهبنجو  اهرهظو  ایندـلا  نم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنب  تجرخ  رمعل : دادـقملا  لاق  دـیکچیم !!» مالـسلاهیلع  ارهز  يولهپ 
ربمایپ رتخد  تفگ : رمع  هب  دادقم  [ . 22 . ] امکنع ۀیضار  ریغ  یه  مدب و  جَّرضم  اهرهظو  ایندلا  نم  تجرخو  سمألاب  اهومتبرـض  اِمل  مدلاب 

هحفـص 49] ياهزور [  هک  یتابرـض  نامه  رطاخب  دوب ، يراـج  نوخ  وا  يولهپ  رمک و  زا  هک  تفر  اـیند  زا  یلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
خیم نسحم و  دوبن . یـضار  رمع ) رکبوبا و   ) رفن ود  امـش  زا  دوب و  دولآنوخ  وا  رمک  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  وا  دـیدرک . دراو  وا  رب  لبق 

نسحم طقس  اب  دوب  ناما  رد  نم  يولهپ  نسحم  دوب  ات  دش  رپس  نسحم  یلو  مدوب  رد  تشپ  نم  دش  روهلمح  رد  بناج  نمشد  هک  یتقو  رد 
دش رگراک  مه  رد  خیم 

! هصغ تبیصم ، ترسح ، همطاف ..

رمک ههام  هس  تنحم  چیه ! رگید  و  ياهصغ ، زا  دعب  دوب  ياهصغ  دمآ  شیپ  شرتخد  هناگی  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  هچنآ 
ّمهللا : » مالـسلاهیلع نینمؤملاریمأ  لاق  هک !!!... يزور  يارب  دهد ، لوسر  ادـخ و  ناشن  ات  درب  ار  اهنآ  دوب ؟ هدرک  مخ  ار  مالـسلااهیلع  همطاف 

[ . 23 «. ] اـهب لـعف  اـم  اـهیبأ  یلإ  کـیلإ و  وکـشت  ًۀـصغ ، ًادـمک و  ًةرـسح و  ًءاد و  تئلُم  دـق  ۀـموشغم ، ۀـمولظم  اـهایند  نـم  تـجرخ  اـّهنإ 
زا رپ  ار  وا  بلق  دوب . مورحم  شقح  زا  موـلظم و  هکیلاـح  رد  تفر  اـیند  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  ایادـخ ، دوـمرف : مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما 

هحفص 50] دنک [ . تیاکش  دنتـشاد  اور  وا  هب  هک  یمتـس  زا  شردپ  وت و  دزن  ات  دمآ  دندوب . هدرک  هصغ  تبیـصم و  ترـسح و  یـضیرم و 
مدوب رد  تشپ  وت  ياج  هب  نم  رد  نتسکش  عقوم  رد  شاک  مدوب  رسپ  اب  وت  گرمشیپ  مدوب  رفسمه  شاک  يا  وت  اب  وت  گرمشیپ 

! شتآ يهدننکاپرب  يا  يزوسیم .. دوخ  شتآ  اب 

ظوفحم دنوادخ  دزن  شاهریگـشتآ  مزیه و  اب  دندز  شتآ  ار  یحو  يهناخ  نآ  اب  هک  یـشتآ  اما  دوشیم ! شوماخ  ندـنازوس  زا  سپ  شتآ 
مالسلاهیلع نینمؤملاریمأ  لاق  دناهتفگ !! مه  وا  دوخ  هب  ار  نیا  دنهد . داب  رب  ار  ناشرتسکاخ  دننازوسب و  نامه  اب  ار  شناگدننکاپرب  ات  تسا 

َّینبا هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف  ینوقرحتل و  يراد  باـب  یلع  اـهومتم  رـضأ  یتـلا  راـنلا  یه  و  راـنلاب ، یتؤـُی  مث  رمعل :
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( مالسلاهیلع يدهم  نامز  رد  : ) دومرف رمع  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  [ . 24 . ] اهب اقرحت  یتح  موثلکمأ ، بنیز و  َّیتنبا  نیسحلا و  نسحلا و 
بنیز و مرتخد  ود  نیـسح و  نسح و  مرـسپ  ود  ربمایپ و  رتخد  همطاف  نم و  ندـنازوس  يارب  ماهناـخ  رد  رب  هک  دـنروآیم  ار  یـشتآ  ناـمه 

هحفص 51] دننازوسیم [ . ار  رکبوبا  وت و  شتآ  نامه  اب  دعب  و  دیتخورفارب ؛ موثلکّما 

! لتاق ینامیشپ ..! هدوهیب 

يهناخ دراو  هزاجایب  دـنکیم . رارقا  نآ  هب  هک  تساهنآ  تمظع  لیلد  دَزَگیم  بل  دوخ  تیانج  دـنچ  زا  طـقف  ياهشیپ  تیاـنج  هک  اـجنآ 
دیدیدیم هچ  منادیمن  دش و  مسجم  رکبوبا  مشچ  شیپ  گرم ، ماگنه  دوب - یعمجتسد  موجه  شرگید  مان  هک  ندش - مالـسلاهیلع  همطاف 

َّنهتلعف و ثالث  یلع  الإ  ءیـش ... یلع  یـسآ  ّینإ ال  رکبوبأ ...: لاق  دوب !! هدزن  یتیاـنج  نینچ  هب  تسد  زگره  شاـک  يا  درکیم  وزرآ  هک 
هکس زا  نم  تفگ : رکبوبا  [ . 25 . ] برحلا یلع  هوقلغ  دق  اوناک  نإ  ءیش و  نع  ۀمطاف  تیب  فشکأ  مل  ّینأ  ُتددوف  ّنهتکرت ... ّینأ  ُتددو 

هچ رگا  مدشیمن  همطاف  يهناخ  دراو  هزاجایب  شاک  يا  هک : نیا  هلمج  زا  مدوب ، هدشن  بکترم  شاک  يا  منامیشپ و  ماهداد  ماجنا  هک  راک 
هحفص 53] دندناشکیم [ . گنج  هب  ار  راک 

سدقم نینج  تداهش  زا  سپ  لتاق  تازاجم 

هراشا

هدش ردقم  مالـسلاهیلع  نسحم  نیلتاق  يارب  ساسح  عطقم  هس  دوشیم  هدرپس  مالـسلااهیلع  همطاف  تسد  هب  یهلا  هاگداد  هک  تمایق  زور  ات 
دنوادخ يوس  زا  یـسرباسح ! زور  ات  ناگدرم  تایح  ملاع  ینعی  خزرب  تعجر . ملاع  مالـسلاهیلع ، يدـهم  روهظ  رـصع  خزرب ، ملاع  تسا :

نیرتکچوک دـننکیم  ساـمتلا  دـنچ  ره  هک  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ینـالوط  ناـمز  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نسحم  لـتاق  يارب  كاـندرد  یباذـع 
نیا دـیاب  تسا - یناهج  لدـع  زور  ماقتنا و  زور  هک  هادـفانحاورا - مظعالا  هَّللاۀـیقب  ترـضح  روهظ  زور  دوشیمن . هداد  ناـنآ  هب  یفیفخت 
نیا هب  مالـسلامهیلع  همئا  هک  تعجر - رد  دـنزوسب . دوخ  ياهمزیه  اب  همکاحم  هحفـص 54 ] زا [  سپ  ات  دنوش  هدروآ  زاب  ملظ  ناراذگناینب 

. دریگیم ماقتنا  شزیزع  نسحم  نیلتاق  زا  ًاصخش  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  - دندرگیمزاب ناهج 

! نسحم نالتاق  تازاجم  نیلوا  خزرب : رد 

رب ار  هدامآ  ياهباذع  ات  دندوب  رظتنم  باذع  هکئالم  دندرب ، نایاپ  هب  ار  دوخ  تیانج  رـسارس  یگدنز  مالـسلاهیلع  نسحم  نالتاق  هک  يزور 
. دندرک زاب  شتآ  رد  دوخ  يدبا  هاگیاج  رب  مشچ  هک  دوب  نینچنیا  و  دنروآ ؛ دورف  نانآ  رس 

خزرب شتآ  رد  نسحم .. لتاق 

هدـش هتفرگ  رظن  رد  مالـسلامهیلع  ایبنا  نادـنزرف  اـیبنا و  نـالتاق  يارب  صوصخم  ییاـج  نآ  رد  تسا و  تشهب  اـی  منهج  زا  ياهبعـش  خزرب 
رظان دـننیبیم و  دوخ  مشچ  هب  ار  رظانم  نآ  ناهج  نیمه  زا  ادـخ  يایلوا  دنتـسه . اـجنآ  رد  زین  مالـسلاهیلع  ارهز  نسحم  نـالتاق  هک  تسا ،

نینمؤملاریمأ لتاق  هیف ... منهج و  ۀـیدوأ  نم  داو  یلع  وه  و  دَـمَکلا »  » هل لاقی  لبج  اذـه  مالـسلاهیلع : قداـصلا  لاـق  دنتـسه . ناـنآ  باذـع 
مالسلاهیلع قداص  ماما  هحفـص 55 ] [ . ] 26 . ] مالسلاامهیلع نیـسحلا  نسحلا و  لتاق  مالـسلاامهیلع و  نسحم  ۀمطاف و  لتاق  مالـسلاهیلع و 

همطاـف و لـتاق  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  لـتاق  هک  تسا  هتفرگ  رارق  منهج  ياـههاگترپ  زا  یکی  رب  دراد و  ماـن  دَـمَک »  » هوک نیا  دوـمرف :
. دنتسه اجنآ  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  لتاق  مالسلاامهیلع و  نسحم 
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تازاجم همکاحم و  يدهم : ترضح  رصع  رد 

هفیقـس و ملظ  ياههتفگان  ندینـش  يارب  هچ ؟ يارب  اما  تسا ، مالـسلاهیلع  ارهز  يدهم  راظتنا  رد  هعیـش  ییایرد  هتـسشن و  نوخ  هب  نامـشچ 
ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  تامحز  هک  مالسا  رد  تیلهاج  ناراذگناینب  همکاحم  يارب  تسا . هدنام  رد  راوید و  ناتساد  زا  هچنآ 

. تسا نآ  زاغآ  مالسلاهیلعنسحم  لتق  هک  مالسا  رد  تیانج  نارادمدرس  زا  ماقتنا  صاصق و  يارب  دنتفرگ . هدیدان 

نسحم لتاق  همکاحم  يدهم ..

ربق دناهتفر - ناهج  نیا  زا  لوتقم  لتاق و  هک  تیانج - زا  سپ  اهنرق  تسا . هدشن  اپرب  هفیقس  نایناج  يارب  ياهمکاحم  ایند  رخآ  ات  نونکات و 
أـشنم رـس  همکاحم  دـنوشیم و  هدـنز  یهلا  رما  هب  هاگنآ  دوشیم . هدیـشک  نوریب  ربق  زا  ناـنآ  نت  دوشیم و  هتفاکـش  یلـصا  راـکتیانج  ود 

. ] تسه زین  نانآ  تیانج  نیلوا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نسحم  لـتق  دوشیم  ناـنآ  زا  هک  یتـالاؤس  نیلوا  زا  ددرگیم . زاـغآ  اـیند  تاـیانج 
امهمکاحی و  هَّللا ، نذإب  امِهییُحی  و  رَفُز - رَتبَح و  توغاطلا - تبجلا و  جرخی  لوسرلا و  ۀـضور  یلإ  مالـسلاهیلع  يدـهملا  یتأی  هحفص 56 ]

[ . 27 . ] لوسرلا ۀعضب  امهئاذیا  ًانسحم و  امهلتق  هَّللالوسر و  یلع  هَّللا و  یلع  امهئارتفا  امهل و  سیل  ام  امهئاعّدا  هَّللا و  ۀفالخ  امهبـصغ  یلع 
بـصغ يارب  دـنکیم و  هدـنز  ار  رمع  رکبوبا و  راگدرورپ  نذا  هب  دـیآیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  مرح  هب  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما 
نـسحم يدـهم و  دـنکیم . همکاحم  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نت  هراپ  رازآ  مالـسلاهیلع و  نسحم  لـتق  رطاـخ  هب  و  تفـالخ ...

زیلهد رد  هک  ینادیم  وت  سک  ره  زا  رتهب  تسا ؟ هداتفا  نیمز  يور  ارچ  ارهز  تردام  مقتنم ! ماما  يا  مسرپب : يدهم  زا  شاک  مالسلاامهیلع 
؟! تسا هداتفا  نینج  طقس  اب  هچ  زا  ارهز  راک  رد 

! تسام دزن  ارهز .. مصخ  مزیه 

نیمجاهم هک  هتـشاد  ياهدـنامیقاب  ًارهاظ  تخوس ؟ شاهمه  دـندز  شتآ  مالـسلااهیلع  همطاف  يهناـخ  راوید  رد و  تشپ  هک  ییاـهمزیه  اـیآ 
عمج ار  اهنآ  ینامز  هچ  رد  یـسک و  هچ  دـننک ! عمج  ار  اهنآ  دـناهدرک  شومارف  يرابجا ، تعیب  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  ـالوم  ندرب  ماـگنه 

تـسد هب  دـناهدوب - باوخ  هفیقـس  لها  هک  یبش - همین  ایآ  دوشیم !!؟ يرادـهگن  مالـسلااهیلع  ارهز  راگدای  نیرخآ  دزن  نونکا  هک  هدرک 
هناـخ لـها  يهمه  اـی  و  هضف ، مالـسلامهیلع و  موـثلکما  بـنیز و  یتـح  هحفـص 57 ] اـی [  نیـسح و  ماـما  اـی  نسح و  ماـما  اـی  نینمؤملاریما 

، مزیه ياـههراپ  ياـشامت  اـیآ  دـناهداد ؟ ناـشن  نسحم  يهداـتفا  رتـسب  رد  رداـم  هب  ار  هتخوـس  مین  ياـهمزیه  اـیآ  ؟ تـسا هدـش  يروآعـمج 
تناما نیا  تسا ؟ هتخاس  يراج  نانآ  مخز  ياههنوگ  رب  خرـس  کشا  هدروآ و  دایب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  يولهپ  هنیـس و  خلت  ياههرطاخ 

نرق هدزاود  زا  شیب  هک  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  ات  دـناهتخیر ، ردام  دای  هب  یکـشا  کی  ره  هدـیدرگ و  مالـسلاهیلع  ناماما  تسد  رد 
هب اقرحیل  هاعمج  يذلا  بطحلاب  امهقرُحی  ّمث  دـهدیم . ماقتنا  يهدـعو  ردام  هب  دزیریم و  نوخ  کشا  نآ  ندـید  اب  ماش  حبـص و  ره  تسا 

یمزیه اب  ار  رمع  رکبوبا و  مالـسلاهیلع  نامز  ماـما  [ . 28 . ] هثراوتن اندنع  بطحلا  کلذ  مالـسلامهیلع و  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  ًایلع و 
ثرا رگیدکی  زا  هک  تسا  ام  دزن  اهمزیه  نآ  دننزب و  شتآ  ار  مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ات  دندرک  عمج  هک  دنازوسیم 

! میربیم

تازاجم يارب  هرابود  تشگزاب  تعجر : رد 

يرپس ربص  اب  ناملاظ  يهطلـس  تحت  تیمولظم و  اـب  اـیند  نیا  رد  شیاـیلوا  هک  ار  ییاـهزور  اـت  هدومرف  ردـقم  ار  تعجر  یلاـعت  دـنوادخ 
هکیلاح رد  هحفـص 58 ] درک [  ربص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رما  هب  هفیقـس  يایاضق  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دـیامن . ناربج  دـناهدرک 
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ارهز و ماـقتنا  ددرگزاـب و  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دـنام  تعجر  راـگزور  يارب  نیا  و  دـناسرب . تکـاله  هب  ار  همه  ياهراـشا  اـب  تسناوـتیم 
. دریگب ًاصخش  ار  مالسلاامهیلع  شنسحم 

یلع تسد  رد  نسحم .. لتاق 

ار نانآ  ینک و  هدـنز  دوخ  تسد  هب  ار  مالـسلاهیلع  نسحم  نیلتاـق  يدرگ و  زاـب  هک  تسا  يزور  تبیـصم  همه  نیا  شخب  ماـیتلا  یلع ، اـی 
يدـلو ۀـلتق  یئادـعأ و  ییحُأ  و  هلوسر - وخأ  بلاطیبأ و  نب  یلع  انأ  عجرأ - ّرکأ و  ّمث  مالـسلاهیلع ...: نینمؤملاریمأ  نع  ییامن ! تازاجم 

ملاع رد   ) متسه ربمایپ  ردارب  ادخ و  يهدنب  بلاطیبا  نب  یلع  هک  نم  دیامرفیم : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  [ . 29 . ] ًاصاصق مهلتقأ  ًانسحم و 
. ] مناسریم لتق  هب  صاصق  ناونع  هب  ار  نانآ  منکیم و  هدـنز  ار  مالـسلاهیلع  نسحم  مدـنزرف  نیلتاق  منانمـشد و  و  مدرگیمزاـب ، تعجر )

هحفص 61]

تمایق زور  رد  نسحم  ترضح 

هراشا

يهقلطم تموکح  اب  یلاعت  دـنوادخ  هک  تسا  تمایق  زور  رد  تازاجم  مالـسلامهیلع ، تیبلـها  قح  نیملاـظ  نیبصاـغ و  زا  یلـصا  ماـقتنا 
زاـب صوـصخم  ياهدـنورپ  مالـسلاهیلع  نسحم  يارب  هک  تسا  زور  نآ  دـناسریم . ناـشلامعا  يازـس  هب  دـیاب  هک  ناـنچ  ار  ناـنآ  شیوـخ 

هاگداد نیلوا  دیآیم . یهاوخداد  يارب  ًاصخش  مالسلااهیلع  همطاف  رگید  يوس  زا  دننکیم و  یفرعم  نایناهج  هب  ار  وا  وس  کی  زا  دوشیم .
هحفص 62] دننکیم [ . تمایق  يهنحص  دراو  ار  مالسلاهیلع  نسحم  یصاخ  هوکش  لالج و  اب  دوشیم و  اپرب  یهلا  لدع 

سدقم نینج  نسحم ،

. تسا مالسلااهیلع  ارهز  يهدش  طقس  دنزرف  نانآ  نیرتکچوک  هک  دناهتشاد  میدقت  ادخ  هار  رد  يرایسب  نادیهـش  مالـسلامهیلع  لوسر  لآ 
دانم يداُنی  ّمث  ددرگیم . یفرعم  همه  هب  دوشیم و  دای  تمظع  اب  تمایق  زور  وا  ماـن  هک  تسا  زیزع  دـنوادخ  دزن  ردـقنآ  دیهـش  نینج  نیا 
ادـن شرع  زا  راگدرورپ  فرط  زا  يداـنم  تماـیق  زور  [ . 30 «. ] نسحم وـه  کـنینج و  نینجلا  مِعن  : » ةزعلا ِّبر  لَِـبق  نم  شرعلا  ناـنطب  نم 

«. تسا نسحم  هک  وت ، نینج  تسا  ینینج  بوخ  هچ  : » دنکیم

تشهب رد  یلع .. جنگ 

هچ ههامشش ، نینج  نیا  کچوک  ناتسد  اب  دنادیم  ادخ  تسا . مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناهن  جنگ  هریخذ و  تشهب  رد  مالسلاهیلع  نسحم 
: مالسلاهیلع یلعل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  لاق  دش . دنهاوخ  تعافش  مالسلااهیلع  همطاف  شردام  ناتسود  نایعیـش و  زا  یگرزب  مقر 

هتقلأ يذلا  طقسلا  وهو  مالسلاهیلع  نسحملا  هدلو  وه  زنکلا  اذه  ّنأ  رکذی  خیاشملا  ضعب  تعمـس  دق  و  ۀنجلا .» یف  ًازنک  کل  ّنإ  یلع ، ای  »
تـشهب رد  یجنگ  وـت  یلع ، يا  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هحفـص 63 ] [ . ] 31 . ] نیبابلا نیب  تطغـض  اّمل  مالـسلااهیلع  ۀمطاف 

مالـسلااهیلع همطاف  زا  هک  تسا  يدنزرف  نامه  وا  و  تسا ، مالـسلاهیلع  نسحم  شدـنزرف  جـنگ  نیا  هک  مدینـش  ناگرزب  یـضعب  زا  يراد .»
وت يهنیجنگ »  » ادج وت  زا  دش  هک  وت  يهنیس  رب  رد  برض  نآ  درک  هچ  وت  يهنیجنگ  تفرگ . رارق  رد  ود  نیب  هک  ماگنه  نآ  دش  طقس 

! مرسپ ایادخ ..
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و درک ؛ دهاوخن  زاغآ  شدـنزرف  مان  اب  زج  وا  و  دـنک ، مایق  یهاوخداد  يارب  مالـسلااهیلع  همطاف  ات  دوشیمن  رازگرب  یهلا  لدـع  يهمکحم 
اهتقان و نع  اهسفنب  ّجزتف  ۀمایقلا ... موی  مالسلااهیلع  ۀمطاف  ئیجت  دراپسب . وا  هب  ار  تمایق  رایتخا  دنوادخ  هک  درک  دهاوخ  یهاوخداد  نانچ 

ارهز ترـضح  تماـیق  زور  [ . 32 «. ] يدـلو لـتق  نم  نـیب  ینیب و  مـکحا  مـهللا  ینملظ ، نـم  نـیب  ینیب و  مـکحا  يدّیـس ، یهلإ و  : » لوـقت
دندرک ملظ  نم  رب  هکناـنآ  نم و  نیب  يدیـس ، یهلا و  دـیوگیم : دـنکفایم و  نیمز  رب  ار  دوخ  و  دـیآیم ... ياهقاـن  رب  راوـس  مالـسلااهیلع 

؟ وک یند  نمشد  نآ  ارهز : رشح  هب  دسرپ  ینسحم  تاداس  هحفص 64 ] نکمکح [ . دنتشک  ار  مدنزرف  هکنانآ  نم و  نیب  ایادخ  نک . مکح 
؟ وک ینسحم  تاداس  تاهیه ! هیرگ : هب  دسرپ  دنیوا  كاپ  لسن  زک  تاداس  هب  دنک  ور  سپ  وک ؟ ینهآ  ریجنز  شدینکفا ! خزود  رد 

! دنروآیم ار .. نسحم 

حورجم هدرزآ و  ینت  اب  هنوگ  نیا  و  دش ... هتشغآ  دوخ  نوخ  هب  دیدرگ و  حورجم  نیمجاهم  تابرض  اب  ردام  محر  رد  مالسلاهیلع  نسحم 
ار وا  ءامـسا  کمک  اب  وا  يهمع  ود  و  مالـسلاامهیلع - همطاف  یلع و  ردام  ینعی  وا - گرزب  رداـم  ود  دـش . دـهاوخ  رـشحم  يارحـص  دراو 
زا تباین  هب  زین  لیئربج  دننکیم . هیرگ  نانز  تروص  رس و  رب  و  دننزیم ، دایرف  نانآ  تسا . نانآ  هارمه  زین  مالسلااهیلع  همطاف  دنروآیم و 

نـسحم دـباییم و  روضح  همکحم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دـیامنیم . یهاوخداد  دـیاشگیم و  نخـس  هب  بل  ناـبزیب  نینج 
رب هفیقـس  موـلظم  تمظع  نینچنیا  و  دزیخیم . اـپب  یهاوـخداد  يارب  ًاصخـش  دریگیم و  تسد  رـس  رب  تـسوا  راـگدای  هـک  ار  مالـسلاهیلع 
امه و  مالسلاهیلع - نینمؤملاریمأّمأ  دسأ  تنب  ۀمطاف  دلیوخ و  تنب  ۀجیدخ  هلمحت  ًالومحم ، ًابّضخم  نسحم  یتأی  ددرگیم . مولعم  ناگمه 

َّنهدودـخ و یلع  َّنهیدـیأ  تاخراص ، ۀـیمعثخلا  سیمع  تنب  ءامـسأ  و  مالـسلاهیلع - بلاطیبأ  اتنبا  هاتّمع  ۀـناّمج - یناـهّمأ و  و  هاتّدـج -
لیئاربج و  نودعوت ،» متنک  يذلا  مکموی  اذـه  : » لوقت حیـصت و  یکبت و  هّمُأ  ۀـمطاف  و  َّنهتحنجأب ، َّنهرتست  ۀـکئالملا  ةرـشتنم و  َّنهیـصاون 

یلإ هل  ًاعفار  هیدی  یلع  ًانسحم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ذخأیف  رـصتناف .» مولظم  ّینإ  : » لوقی هحفص 65 ] و [  ًانسحم - ینعی  حیصی -
هنیب اهنیب و  ّنأ  ول  ّدوت  ءوس ، نم  تلمع  ام  سفن  لک  دجت  يذلا  مویلا  اذه  و  ًاباستحا ، ایندلا  یف  انربص  يدّیس ، یهلإ و  : » لوقی وه  ءامسلا و 
دـسا تنب  همطاف  هجیدخ و  ترـضح  دنکیم  لمح  ار  وا  هکیلاح  رد  دیآیم  مالـسلاهیلع  نسحم  ترـضح  تمایق  زور  [ . 33 «. ] ًادیعب ًادمأ 

رد و  سیمع ، تنب  ءامسا  دنتـسه و  وا  يهمع  ود  هک  مالـسلاهیلع  بلاطوبا  ترـضح  رتخد  ود  هنامج  یناهما و  دنتـسه و  وا  يهدج  ود  هک 
رد دـنناشوپیم . ناشیاهلاب  اب  ار  ناشیا  هکئالم  دـناهدرک و  ناشیرپ  اهوم  دـناهدراذگ و  تروص  رب  ار  اهتـسد  دـننزیم و  دایرف  لاح  ناـمه 
«. دـیدش هداد  هدـعو  هک  تسا  يزور  نامه  زورما  : » دـیوگیم دـنزیم و  دایرف  دـنکیم و  هیرگ  مالـسلااهیلع  همطاف  شرداـم  لاـح  نیمه 

ربمایپ سر .» دایرف  هب  ایادخ  متـسه ، مولظم  نم  : » دیوگیم دنزیم و  دایرف  مالـسلاهیلع  نسحم  ترـضح  فرط  زا  مه  مالـسلاهیلع  لیئربج 
ایند رد  يدیـس ، یهلا و  دـیوگیم : دـنکیم و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  وا  دریگیم و  تسد  يور  ار  مالـسلاهیلع  نسحم  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلص 

هاگداد دشاب . يدایز  يهلصاف  اهنآ  وا و  نیب  هک  دنک  وزرآ  هدرک  يدب  هچنآ  یسفن  ره  هک  تسا  نآ  تقو  زورما  و  میدرک ، ربص  وت  رطاخب 
هرمه هحفـص 66 ] موصعم [  كدوک  وت  يارب  زا  دزرلیم  هاگداد  نآ  نکر  مولظم  ره  يارب  زا  هاگداد  اـپ  رب  دوشیم  هک  تماـیق  زور  یهلا 

ردام مام  هجیدخ  شوغآ  رد  رشحم  هب  رغصا  هرمه  ییایب  یهاوخداد  حبص  رشح و  زور  هب  یهلا  لدع  رهظم  یئوت  مالسلاهیلع  رغصا 

! دوشیم اپب  نسحم  يارب  هک  یهاگداد 

. تسا لوسر  لآ  ِمولظم  نیلوا  مالـسلاهیلع  نسحم  و  دـش ، هتـشاد  اور  مالـسلامهیلع  تیبلـها  هب  تبـسن  هک  تسنآ  ملظ  نیرتـالاب  نیلوا و 
مالـسلاهیلع و یلع  نب  نسحم  هیف  مکُحی  نم  لّوأف  تسا . باذع  يهجرد  نیرتتخـس  شنیلتاق  يازـس  دراد و  مّدـقت  همه  رب  وا  يهمکاحم 

ول و  اهبرغم ، یلإ  اهقرـشم  نم  تَلََغل  راحبلا  یلع  اهنم  طوس  عقو  ول  ران  نم  طایـسب  نابرـُضی  هبحاص و  وه و  نایتؤیف  ذفنق . یف  مث  هلتاق ، یف 
مالسلاهیلع یلع  نب  نسحم  دوشیم  مکح  شاهرابرد  هک  یسک  لوا  [ . 34 . ] اهب نابرضیف  ًادامر ، ریصی  یتح  تباذل  ایندلا  لابج  یلع  عضو 
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هدز اهایرد  رب  نآ  يهبرض  کی  رگا  هک  يروطب  دننزیم  شتآ  زا  ییاهقالش  اب  دنروآیم و  ار  ذفنق  سپـس  و  رمع )  ) وا لتاق  سپـس  تسا .
نینچ اـب  دوش . رتسکاـخ  هک  يروطب  دوشیم  بوذ  دوـش  هدراذـگ  اـیند  ياـههوک  رب  رگا  و  دـیآیم ، شوـجب  نآ  برغ  اـت  قرـش  زا  دوـش 

هب هر  نیا  رد  هعیـش  دنتخیر  ار  همطافینب  نوخ  دنتخیگنا  دوخ  هب  ار  ادـخ  مشخ  هلفاق  لوا  هحفـص 67 ] دننزیم [ . ار  ذفنق  رمع و  ياهنایزات 
هحفص 69] تسا [  نسحم  اههلفاق  نیا  لوا  تسا  نمؤم  نیقی 

؟!... دنکیم وزرآ  ملد  دشکیم !.. هنابز  مبلق 

ناهج نیا  رد  مدـق  نسحم  شاک  يا  هک  اجنآ  اـت  دـشکیم  رپ  ملد  ماهتفرگ . مالـسلااهیلع  ارهز  يهناـخ  اـب  يرگید  سنُا  منکیم  ساـسحا 
همطاف ربق  ترایز  هب  ملد ، میرح  رد  هزور  ره  کنیا  مدربیم . شباوخ  هب  ارهز » ای   » رکذ اب  مدرشفیم و  شوغآ  رد  ار  وا  نم  تشاذگیم و 
بجعت رد  خیم  زا  ؟! منک هاگن  رد  تشپ  هب  مناوتیمن  موشیم . دراو  بدا  اب  مسوبیم و  ار  هتخوس  مین  ِرد  موریم . مالـسلاامهیلع  نسحم  و 

، هناخ ِرد  گنتاگنت  رد  هحفـص 70 ] تسا [ ! هتـشاذگ  ياج  رب  یکانتـشحو  راثآ  شتآ ، راوید ! هب  هن  درک ، هاگن  دوشیم  رد  هب  هن  منکیم !
ره تسا . ياهنایزات  مادک  ره  تسد  رد  دشارخیم ! ار  مشوگ  هریغم  ذفنق و  دلاخ و  رمع و  راجنهان  ياهدایرف  مونشیم . ار  هفیقـس  ياغوغ 

هدیـشک هنابز  نآ  زارف  ات  دود  و  تسا ، هایـس  هناخ  راوید  رد و  هک  دـناهدروآ  مزیه  رفن  دـنچ  رگم  ایادـخ  دناهتـسب ! رمک  هب  يریـشمش  کی 
يادص ماهتخوس ! مین  رد  تشپ  هشیمه  نم  . تسا هدنام  منامشچ  رب  هلعـش  گنر  مماشم و  رب  دود  يوب  ماهدینـش . ییاهزیچ  شتآ  زا  تسا ؟

ات هدـیمرآ  كاـخ  رتسب  رد  وناـب  نونکا  دـنازرلیم . ار  محور  رد  ِنتـسکش  يادـص  دوشیمن ! عطق  مشوگ  زا  ياهظحل  مالـسلااهیلع  همطاـف 
یهاگ و  دوب ، هنایزات  یهاگ  تفریم . نییاـپ  ـالاب و  اـباحمیب  هک  یتابرـض  دوشیمن  رود  منامـشچ  شیپ  زا  یلو  دـبای ، ماـیتلا  شتاـحارج 

هب یهاگ  ولهپ ، هب  یهاگ  هنیس ، هب  یهاگ  تروص ! هب  یهاگ  و  دروخیم ، رـس  هب  یهاگ  دگل ! یهاگ  و  دوب ، یلیـس  یهاگ  ریـشمش ! فالغ 
یهاگ و  دوب ، هحیـص  یهاگ  دایرف ! یهاگ  و  دوب ، هلان  یهاگ  ردام ! رب  یهاـگ  و  دوب ، نسحم  رب  رد  راـشف  یهاـگ  وزاـب ! رب  یهاـگ  فتک و 

منیبیم هحفـص 71 ] یلع [ ! نارای  یهاگ  و  دوب ، یلع  یهاگ  نیـسح ! یهاگ  و  دوب ، نسح  یهاگ  هضف ! یهاگ  و  دوب ، بنیز  یهاگ  هیرگ !
تاولص یلع  ربمایپ و  اب  مه  نم  منادیم . تلاسر  نادناخ  رب  ملظ  زاغآ  يهطقن  ار  وا  لتق  و  ماهتفرگ ، داقتعا  سرد  ارهز  نسحم  تداهش  زا 

همطاف و راوید !؟ رد و  راشف  همطاف و  یلیـس !؟ همطاف و  هنایزات !؟ همطاف و  کتک !؟ همطاف و  شتآ !؟ همطاف و  میوگیم : امهلآو  امهیلع  هَّللا 
نم دایرف !؟ همطاف و  نتـسکش !؟ هراوشوگ  همطاف و  ندـش !؟ يراج  ولهپ  هنیـس و  زا  نوخ  همطاف و  نتـسکش !؟ ولهپ  همطاف و  نینج !؟ طقس 
ارهز يولهپ  زا  نوخ  مونـشب  مناوتیمن  یتح  ندـید ! ردام  يهزانج  رب  ار  هنایزات  يهدـش  دوبک  ياـج  مونـشب  بنیز  ناـبز  زا  مرادـن  تقاـط 
ناج قامعا  زا  نونکا  هحفص 72 ] دوبک [ !!!... دنبوزاب  لثم  مه  گرم  زا  سپ  ارهز  يوزاب  مونشیم  یتقو  موشیم  خرـس  ار !! لسغ  ماگنه 

تبحم هب  راـختفا  نم  دـیامن . رتـشیب  هظحل  ره  ار  شباذـع  مهاوـخیم  ادـخ  زا  مرازیب . وا  زا  منکیم و  تـنعل  ار  مالـسلاهیلع  نـسحم  لـتاق 
دوخ نسحم ، تداهـش  يارجام  رد  شاک  يا  هک  منکیم  وزرآ  و  تفر ؛ ناهج  نیا  زا  دوب و  یـضاران  رمع  رکبوبا و  زا  هک  مراد  ياهمطاـف 

زا منیبب  ار  مالسلاهیلع  يدهم  رگا  منیبب . خزرب  رد  ار  نسحم  نیلتاق  باذع  دور و  رانک  هدرپ  مراد  تسود  مدومنیم . رـسپ  ردام و  يادف  ار 
ارهز لـگ  روـهظ  ناـمز  رد  مراودـیما  مزیرب . یکـشا  اـت  دـهد  ناـشن  مه  نم  هب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  مـصخ  مزیه  اـت  تساوـخ  مهاوـخ  وا 
نیا هب  تعجر  راگزور  رد  مراد  وزرآ  منزب . شتآ  ار  وا  منک و  تکرـش  مالـسلاهیلع  نسحم  لـتاق  زا  ماـقتنا  رد  مشاـب و  هدـنز  مالـسلاهیلع 

ار نسحم  هن  ناـهج  نیا  رد  ایادـخ ، هحفـص 73 ] میامن [ . صاصق  ار  شدـنزرف  لتاق  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  هارمه  ات  مدرگ  زاب  ناـهج 
نآ دهاش  کیدزن  زا  ارم  تمایق  يهنحـص  رد  دنروآیم ، تسد  رـس  رب  ار  وا  وت  لدـع  هاگداد  يارب  هک  يزور  رد  ار ! وا  رازم  هن  و  میدـید ،
یلع ِجـنگ  ياپ  هب  مراد  تسود  ینک . دای  نینجلا » معن   » ار وا  هک  متمایق  زا  ياهظحل  رظتنم  منـسحم . يور  رادـید  قاتـشم  نم  امرف . همکحم 
دورف نسحم  لـتاق  قرف  رب  هک  مشاـب  ياهناـیزات  رظاـن  مراد  تسود  منیبـب . ار  تشهب  تسا  مالـسلاهیلع  نسحم  هـک  تماـیق  رد  مالـسلاهیلع 

زا منیبب  ار  مالسلااهیلع  ارهز  نمـشد  تلذ  هک  يزور  و  دوش ؛ رورـسم  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تسا  يزور  نم  رورـس  زور  ایادخ ، دیآیم .
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...!!! دراد يرگید  تذل  هاگنآ  مه  تشهب  درک . مهاوخ  يداش  ناج  قمع 
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: يربکلا ۀیادهلا  [ 24 . ] ص 252 فئارطلا : [ 23 . ] ج 1 ص 312 یئاهب : لماک  [ 22 . ] ص 127 ۀمئالا : بئاصم  [ 21 . ] ص 135 بئاصملا :
ص 242. ۀـمامالا : لئالد  [ 28 . ] بصاونلا مازلا  [ 27 . ] ج 25 ص 372 راونالاراحب : [ 26 . ] ص 430 ج 3  يربطلا : خـیرات  [ 25 . ] ص 163

بئاون [ 33 . ] ج 2 ص 1181 ملاوع : [ 32 . ] ص 206 رابخألا : یناعم  [ 31 . ] ص 97 يرئازج :)  ) ءایبنألا صـصق  [ 30 . ] بصاونلا مازلا  [ 29]
ص 840. تایآلا : لیوأت  [ 34 . ] ج 3 ص 192 روهدلا :

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 
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