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ادهشلا دیس  هزمح 

باتک تاصخشم 

1: دلج دادعت  یسراف  : نابز جح  : عوضوم یمجن  قداص  دمحم  رشان :  یمجن  قداص  دمحم  : فلؤم مان 

همدقم

اوُرَجاَـهَو اوـُنَما  َنیِذَّلاَو  ًاریهطت  مهرهطو  سجرلا  مهنع  هَّللا  بهذا  نیذـلا  هـلآو  دـمحم  اندیـس  یلع  هللا  یلـصو  نیَملاـْعلا  ِّبَر  ِهـِِلل  ُدْـمَْحلا 
11 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  لافنا 73 ) . ) ٌمیِرَک ٌقْزِرَو  ٌةَرِفْغَّم  مُهَّل  ًاَّقَح  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکئلْوُأ  اوُرَصَنَّو  اَوواَء  َنیِذَّلاَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاَجَو 

ناج ياپ  ات  مالـسا  زا  عافد  رد  هک  تسا ، مالـسا  خیرات  رد  گرزب  ياهتیـصخش  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  هزمح ، ترـضح 
نایماح قیدـص و  نارای  هب  زاین  هَّللالوسر  تفرگ و  رارق  یتسرپتب  ربارب  رد  یتسرپادـخ  كرـش و  لـباقم  رد  دـیحوت  هک  هاـگنآ  داتـسیا و 

نارای زا  یـضعب  یتح  هک  تیعـضو ، نیرتكانرطخ  نیرتتخـس و  رد  دـحا ، گنج  رد  وا  تفاتـش . ترـضح  نآ  يرای  هب  تشاد ، صلخم 
نداد رارق  رپس  اب  درک و  تمواقم  هناریلد  دـندربیم ، هانپ  اهگنـس  تشپ  اههوک و  ياـههّلق  هب  هدرک ، كرت  ار  دربن  نادـیم  ربماـیپ  کـیدزن 
ماجنا رس  تسکش و  مهرد  دوب ، ربمایپ  ناج  هجوتم  هک  ار ، نمشد  یپایپ  تالمح  درک و  عافد  ادخلوسر  زا  ریـشمش ، ود  اب  دربن  شیوخ و 

ناعفادم زا  صالخا و  اب  عاجش و  نادهاجم  نارادرس و  نیرتگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  خیرات  رد  دندناسر و  شتداهش  هب  عضو  نیرتعیجف  اب 
هللا یلص  هَّللالوسر  يوس  زا  ادهشلا » دیس   » راختفارپ لادم  دیدرگ و  یّلجتم  قشمرس  وگلا و  نیرتیلاع  تروصهب  مالسا و  یمان  يادهـش  و 

بیغرت تهج  هب  داد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  لوسرلادسا »  » 12 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  و  هَّللادسا »  » يابیز بقل  دش و  شبیـصن  هلآ  هیلع و 
ناـگمه تفرگ و  رارق  ناناملـسم  هجوت  دروم  خـیرات  لوط  رد  دـحا  ناتـسربق  يو ، رازم  تراـیز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  قـیوشت  و 

دننام وا ، ربق  يور  رب  هاگراب  دبنگ و  مرح و  نتخاس  رد  دنتسناد و  مزال  دوخ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  ترایز  دننام  ار ؛ وا  ترایز 
ياهعومجم ياراد  راوگرزب  نآ  فیرش  ربق  ورنیا  زا  دنتسجیم و  تقبس  رگیدمههب  مالسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح 

مرح نیا  لبق ، لاس  دصکی  هب  کیدزن  یلو  دیسریم  مالسا  لوا  ياهنرق  هب  نآ ، هنیـشیپ  تمدق و  هک  دوب  هاگراب  دبنگ و  قاور و  مرح و  زا 
یکاخ و ربق  کی  زجب  كاپ ، هعقب  نیا  زا  نونکا  دیدرگ و  بیرخت  نایباهو  هلیـسوهب  هکم ، هنیدم و  رد  اهمرح  عاقب و  ریاس  دـننام  فیرش ،
زا وا  عافد  تیامح و  گنج ، ياههنحص  رد  هزمح  ترضح  یـسامح  روضح  اهیراکادف و  تادهاجم ، یگنهرف : فذح  تسین . یقاب  هداس 

خیراـت رد  هک  درکیم  باـجیا  شاهناـمولظم  هناعاجـش و  تداهـش  زین  ترجه و  زا  سپ  تثعب و  تسخن  ياـهلاس  رد  توبن  خـماش  ماـقم 
عبانم رد  قشمرـس  وگلا و  نیرتابیز  نیرتگرزب و  تروص  هب  ات  دنـسیونب  شتیـصخش  یفرعم  لیاضف و  زا  ناـگمه  دوش و  داـی  وا  زا  هراومه 

فسأت اب  نکیل  دریگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  هریشع و  ماوقا ، زا  یمالسا ؛ ياهتیـصخش  سأر  رد  دوش و  هتخانـش  یمالـسا 
13 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  رکذ  اب  دندیشوک  هدش ، لسوتم  یگنهرف  رازبا  هب  راوگرزب ، نآ  تیـصخش  بیرخت  يارب  نانمـشد  تفگ : دیاب 
یثیدـح و عبانم  هب  هعجارم  دـننک . گـنرمک  ار  وا  تیـصخش  نیغورد  ياـههناسفا  اهناتـساد و  نتخاـس  و  يو ، لـیاضف  فاـصوا و  ندرکن 

تیـصخش ندرک  گـنر  مک  رد  هـکار  یـشالت  یعـس و  ناـمه  يوـما ، ياـفلخ  هـک  تـسا  نـیا  رگناـشن  تنـس ، لـها  هـیلّوا  ياـههعومجم 
رتقیمع و هزمح  ترـضح  هرابرد  یـصاخ ، ياههزیگنا  للع و  هب  دـناهدرب ، راکهب  لیقع  بلاطوبا و  ریقحت  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما ،

ّدح رد  شتیـصخش  اهنت  هن  هک  میوشیم  انـشآ  ثیدح  خیرات و  مولظم  نیا  اب  هنوگنیدب ، و  دناهدرک . لمع  رتيوق  وا  تیـصخش  فذح  رد 
يارب هکلب  هدـیدرگن ، یفرعم  دـحا  ردـب و  نانابنجهلـسلس  داحلا و  رفک و  نارادمدرـس  مالـسا ، کـی  هجرد  نانمـشد  یگتخاـس  تیـصخش 

هک دـناهداد  تبـسن  شـسّدقم  تحاس  هب  تسا ، ناملـسم  ره  ماقم  نأش و  نود  هک  ییاـجبان ، اوراـن و  بلاـطم  وا ، نتخاـس  هّوشم  نوهوم و 
! ازلکـشم مه  تسا و  روآفیلکت  مه  ام ، يارب  یـشکقح  شنیب و  عون  نیا  تسا ! هتفای  هار  زین  اهيدوخ  تاـفیلأت  هب  یهاـگهگ  هنافـسأتم 
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بصعت و ياـههدرپ  ندز  راـنک  رد  میزیخ و  اـپهب  یمولظم  زا  عاـفد  يارب  دزاـسیم  فظوم  ار  اـم  درکلمع ، نیا  هک  ورنیا  زا  روآفـیلکت 
هعماج هب  رات  هریت و  ياهربا  تشپ  زا  ار  مولظم  كانبات و  هرهچ  نآ  مینک و  شالت  تسا ، هتشذگ  نآ  رب  اهنرق  هک  میخض ، ياهرابغ  ندودز 

نآ تیـصخش  یفرعم  رد  یناوارف  قیاـقح  تسا  هدـش  بجوـم  تـکرح  نـیا  هـک  ورنآ  زا  تـسا ؛ ازلکـشم  اـما  و  میناـیامنب . نامیمالـسا 
زیچان يایاقب  ندروآ  تسدهب  رد  ًاعبط  دوش و  نفد  یخیرات  ثداوح  يالبال  رد  جراخ و  سرتسد   14 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  زا  ترضح ،

. مینک هعجارم  فلتخم  لوصف  رگید و  عبانم  هب  دوخ ، هاگیاج  ناظم و  هب  هعجارم  ياجهب  یبلطم  هب  لین  رد  میدرگ و  هجاوم  لکـشم  اـب  مه 
تسد ترضح  نآ  هرابرد  هدنام  اجهب  دنمشزرا و  بلاطم  هب  یخیرات ، یثیدح و  يریـسفت و  نوتم  هب  هعجارم  اب  ناوتیم  لاح  نیع  رد  یلو 

رد يرتشیب  قیقحت  يریگیپ و  تصرف  هک  یناسک  يارب  ار  هار  انـشآ و  راوگرزب  نآ  لیاضف  زا  یـشخب  اب  ار  دنمجرا  ناگدنناوخ  هک  تفای 
: دریگ رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ریز  بیترت  هب  عوضوم  جنپ  رـصتخم  نیا  رد  تسا  مزال  همدقم  نیا  اب  دزاسیم . راومه  دنراد ، هنیمز  نیا 

ترضح مالـسلا 3 . مهیلع  يدـه  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  مالک  رد  هزمح  ترـضح  نآرق 2 . هاگدید  زا  هزمح  ترـضح  . 1
دنوادخ زا  خـیرات  رتسب  رد  هزمح  ترـضح  مرح  هزمح 5 . ترـضح  تیـصخش  ندرک  شودخم  رد  یگنهرف  شالت  اهگنج 4 . رد  هزمح 
نیدلاو حور  هب  ار  نآ  باوث  دریذپب و  ام  زا  ار  زیچان  شالت  نیا  دنک و  تیاده  دـناسر و  يرای  فدـه  نیا  رد  ار  ام  هک  مراد  تلأسم  نانم 

15 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  هام 1383  نیدرورف  یمجن ، قداص  دمحم  مق - مالسلا  مهیلع  هئایلوأ  ٍدّمحم و  ّقحب  دیامرف ، لصاو  مایمارگ 

مالسلا هیلع  هزمح  ترضح  یگدنز  نارود  هب  هاتوک  یهاگن 

« بهو  » رتخد هلاه  شردام  تسا . یلعی  وبا  هرامعوبا و  شاهینک  و  لوسرلادسا »  » و هَّللادسا » «، » ادهشلادیس  » هب بّقلم  بلّطملادبع ، نبةزمح 
اریز تسا ؛ وا  یعاضر  ردارب  ربمایپ و  يومع  هزمح  ترـضح  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  ردام  بهو ، تنب  هنمآ  يومع  رتخد  و 

رتگرزب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  لاس  ود  روهـشم ، هیرظن  هب  انب  هزمح ، ترـضح  دناهدروخ . ریـش  هْبیَُوث  مانهب  يردام  ناتـسپ  زا  ود  ره 
نوچ ناـخّروم ، زا  یهورگ  ریثا و  نبا  هتفگ  هب  تفریذـپ . ار  مالـسا  تثعب ، مود  لاـس  رد  وا  یماـن ، روهـشم و  ناـخّروم  هتفگ  قـبط  دوـب و 
يوق عفادـم  ياراد  مالـسا  هدـش و  دـنمورین  سپ ، نیا  زا  ربمایپ ، هک  دـندیمهف  شیرق  نارـس  درک ، راهظا  ار  شیوخ  ناـمیا  هزمح  ترـضح 

فرـصنم دـندوب ، هدرک  میـسرت  ناناملـسم  مالـسا و  ّدـض  رب  هکيدایز  ياههشقن  واهحرط  زا  مالـسا ، هب  يو  ندـیورگ  اب  تسا و  هدـیدرگ 
فص رد  درک و  ترجه  هنیدم  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  ترجه  اب  نامزمه  هزمح  ترـضح   16 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  دندش .
يارب ناناملـسم  زا  یهورگ  سأر  رد  هَّللالوـسر  يوـس  زا  هک  تسا  مالـسا  رادـمچرپ  هدـنامرف و  نیلوا  وا  تفرگ . رارق  نیتـسخن  ِنارجاـهم 

درک و تکرـش  دُحا  ردب و  دننام  رگید ؛ دّدعتم  ياهگنج  رد  دیدرگ . مازعا  رحبلا » فیـس   » مانهب یّلحم  هب  ناکرـشم ، هلمح  هب  ییوگخـساپ 
تسد هب  ار  يدع  نبا  ۀمیَعُط  هعیبر و  نبۀبیش  هلمج  زا  رفن ؛ دنچ  شیرق  نارس  زا  تفرگ و  رارق  تخـس  یناحتما  ضرعم  رد  ردب ، گنج  رد 

تعاجش تسج . تکرش  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  هعیبر » نبۀبتع   » ینعی یمان ؛ ناکرشم  زا  رگید  یکی  لتق  رد  دیناسر و  تکاله  هب  دوخ 
ود اب  تسد و  ود  اب  يو  دُحا  ردب و  گنج  رد  اذلو  تسا  نمشد  تسود و  دییأت  دروم  ماع و  صاخ و  درنابز  اهگنج ، رد  هزمح  ترضح 

ناهدـنامرف و رگید  زا  شیوـخ ، دوخهـالک  هـب  یغرمرتـش » ِرپ   » ندرک بـصن  اـب  گـنج  نادـیم  رد  هزمح  ترـضح  دـیگنجیم ! ریــشمش 
دمآ و رد  ناناملسم  تراسا  هب  هکنآ  زا  سپ  نمشد  نارـس  زا  یکی  ردب  گنج  رد  تهج  نیمه  هب  دوب و  هتـسجرب  صخـشم و  نایوجگنج 
هک دوب  وا  لیِعافألا » اِنب  َلَعَف  يِذَّلا  َكاذ   » تفگ بجعت  اب  يو  بلّطملادبع . نبةزمح  دنتفگ : تسیک ؟ نیا  دیسرپ : داتفا ، هزمح  هب  شمشچ 

، ادهشلا دیـس  هزمح  سپ  دحا ، گنج  رد  ترجه ، موس  لاس  رد  هزمح  ترـضح  دناشن ! هایـس  زور  هب  ار  ام  درک و  رام  رات و  ار  ام  فوفص 
. دیدرگ لیان  تداهش  دنمجرا  ماقم  هب  نمشد ، نارس  زا  نت  کی  یس و  نتشک  زا   17 ص :

رگید قفا  زا  یهاگن 
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نیرتگرزب دنزرف  وا  اریز  دیزگرب ؛ هزمح  ترضح  يارب  ار  مالسا  میرح  زا  عافد  نامیا و  ِتّزع  اب  مأوت  بسن ، ِفرش  دجم و  لاعتم ، دنوادخ 
بـسن هزمح ، بسن  يرآ ، تسا . ّیـصق  نب  فانمدبع  نبمشاه  نب  « 1  » بلّطملادبع ینعی  شیرق ؛ هّکم و  سییر  برعلاةریزج و  تیـصخش 

رداـم تسا . هدرب  ثرا  هب  شیوـخ  دادـجا  ردـپ و  زا  ار  تمارک  تفارـش و  مه  تسا  فیرـش  مه  ادهـشلادیس  هزمح  تسا . ناربماـیپ  ِمتاـخ 
زا هتفرگ  تأشن  متاخ  ربمایپ  هک  فیرش  الاو و  تسا  یبسن  ياراد  زین  ردام  فرط  زا  وا  تسا و  هَّللالوسر  ردام  هنمآ »  » يومع رتخد  هزمح ،

هیلع و هللا  یلص  هَّللالوسر  يومع  مه  وا  هزمح : يارب  رگید  یتفارـش   18 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  تسا . لیـصا  نادناخ  الاو و  بسن  نامه 
رب ددـعتم  تاهج  زا  ادهـشلادیس ، هزمح  تسب . تّوخا  ناـمیپ  « 1  » هثراح نبدـیز  وا و  ناـیم  رد  ربماـیپ  شایعاـضر و  ردارب  مه  تسا ، هلآ 
رد نیقباس  زا  نامیا ، رد  وا  درب . ثرا  هب  فیرـش  نادناخ  لیـصا و  هرجـش  نآ  زا  ار  هنـسح  قالخا  یلاع و  تافـص  تفای و  يرترب  نارگید 

درم و هن  یس و  زا  ناناملسم  دادعت  تشذگیم و  ترضح  نآ  تثعب  زا  يدنا  لاسکی و  اهنت  هکدروآ  نامیا  ربمایپ  هب  هاگنآ  تسا و  مالـسا 
راـشف دـشیم  ینیبشیپ  مالـسا  هراـب  رد  هچره  دوبن . يویند  يداـم و  عفن  چـیه  ياراد  مالـسا  زور  نآ  درکیمن و  زواـجت  نز  هس  تسیب و 

قح يایحا  يارب  زج  يزیچ  هب  اههجنکـش ، اـهرازآ و  نیالـباقمرد  مالـسلا  هیلع  هزمحیلو  ناکرـشم ، رازآو  ازهتـسالمحت  دوبهجنکـشو و 
يدنواشیوخ رب  هوالع  هزمح  ترضح  مالسا : زا  شیپ  هزمح  « 2  .... » ًاناَوْضِر َو  ِهَّللا  ْنِم  اًلْضَف  َنوُغَْتبَی  دیشیدنایمن ... . مالسا  میرحزا  عافدو 

رامش هب  نابرهم  زوسلد و  يردارب  قیفش و  یقیفر  یمیمص و  یتسود  ترـضح ، نآ  يارب  دوب - ترـضح  نآ  يومع  هک  ربمایپ - اب  کیدزن 
روتـسد يو  هب  درک و  راضحا  ار  هبیَُوث »  » مان هب  ییوناب  بلّطملادبع  دش ، ّدلوتم  ادخ  ربمایپ  یتقو  اریز  دمآیم ؛  19 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح 

نارود دّمحم  هزمح و  دـندش . یعاضر  ردارب  مه  اب  ود ، نآ  هنوگنیدـب  دـهد و  ریـش  زین  دّـمحم  هب  هداد ، ریـش  هزمح  هب  هک  هنوگنامه  داد ،
دّمحم دـیدرگ و  مکاح  قیمع  ّتیمیمـص  تفلا و  لفط  ود  نیا  نایم  رد  دـندرک و  يرپس  بلّطملادـبع  دـمحلا ، ۀبیـش  هناخ  رد  ار  تیلوفط 

هب هکلب  بلّطملادـبع ، هداوناخ  ياضعا  زا  يوضع  ومع و  ناونع  هب  اهنت  هن  هزمح ، هب  دـعب ، ياهنارود  نارود و  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دننام دوب  هداد  تسد  زا  ار  ردپ  ینینج ، نارود  رد  هک  ربمایپ  اریز  تسیرگنیم ؛ دناهدش  ّدلوتم  ردام  ردپ و  کی  زا  ایوگ  هک  يردارب  هدـید 

هب هرفـس و  کی  رانک  رد  فقـس و  کـی  ریز  رد  هزمح  دّـمحم و  سپ  نیا  زا  تفرگ و  رارق  بلّطملادـبع  تّیمومیق  تلاـفک و  تحت  هزمح 
نتـسیز مه  رانک  رد  ندوب ، نس  مه  یتاذ ، تبارق  یعاضر ، تّوخا  دنداد . همادا  ار  یگدنز  هداوناخ  کی  رد  ردارب  ود  وضع و  ود  تروص 
تیمیمص رتقیمع و  زور  هب  زور  مه ، هب  تبسن  ار  اهنآ  تفلا  هقالع و  هک  دوب  یلماوع  بلّطملادبع و ...  فطاوع  زا  ناسکی  يرادروخرب  و 

هب مدـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  جاودزا  رد  درک . يزیریپ  هشیمه  يارب  ار  اهنآ  نایم  رد  لـباقتم 
، دنک  20 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  جاودزا  هلقاع  يوناب  نآ  دلیوخ ،» تنب  هجیدخ   » اب تفرگ  میمـصت  و  تشاذـگ ، یگلاس  جـنپ  تسیب و 

شقن یخیراـت ، جاودزا  كراـبم و  تلـصو  نیا  رد  دـنکیم و  تکرح  دـلیوخ »  » هناـخ يوـس  هـب  « 1  » بلاــطوبا شردارب  هارمه  هـب  هزمح 
. درادیمرب ار  هیلّوا  ياهماگ  تسا ، هجیدخ  اب  هَّللالوسر  جاودزا  لصاح  هکياهبّیط  هرجـش  داجیا  رد  دریگیم و  هدـهع  هب  ار  يراگتـساوخ 

21 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح 

نآرق هاگدید  زا  هزمح  ترضح 

ُمُه َکـِئلوُأ  اوُرَـصَن  َو  اَْووآ  َنیِذَّلاَو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاـهَو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلاَو  هفیرـش  هیآ  دـننام  یتاـیآ  هب  نوـچ  میرک  نآرق  رد 
ناـمیا مینیبیم : ناـمیا  هّلق  رد  ناـنمؤم و  نیا  سأر  رد  ار  بلّطملا  دـبع  نب  ةزمح  میـسریم ، « 1  » ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُـهل  اقَح  َنوـُنِمْؤُْملا 

جیسب وا  ّدض  رب  نانمشد  ناکرشم و  همه  هک  هاگنآ  نانمشد ، لباقم  رد  هَّللالوسر  هب  نداد  هانپ  ندرک و  يرای  تخس ، تیعضو  رد  ندروآ 
َِکئلوُأ َلَتاق  َو  ِحـْتَْفلا  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْـسَی  ال  هفیرـش ...  هیآ  هب  نوچ  زاـب  و  تسا . ادـخ  هار  رد  داـهج  ترجه و  دـندوب ، هدـش 

22 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  زا  فص  نیا  لّوا  رد  ار  هزمح  ترـضح  میـسریم ، « 2  ... » اُوَلتاـق َو  ُدـَْعب  ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًۀَـجَرَد  ُمَظْعَأ 
نیتسخن لیخ  هب  تخادرپ و  داهج  لاتق و  هب  نانمـشد  اب  تشاذـگ و  صـالخا  قبط  رد  ار  شیوخ  ناـج  حـتف ، زا  لـبق  هک  مینیبیم  ناـنمؤم 
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نفک شنینوخ  رکیپ  رب  نابایب  ياهفلع  دش و  رجنم  شندب  ياضعا  ندش  هعطق  هعطق  هلثُم و  هب  هک  یتداهـش  لاتق و  تسویپ ؛ مالـسا  يادهش 
، میرک نآرق  رد  تسا . تایآ  نیا  زا  يزراب  رادومن  نشور و  قادصم  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  هزمح ، هک  يرگید  ددعتم  تایآ  و  دیدرگ .
، مالـسلا مهیلع  يدـه  همئا  زا  تاـیاور  نومـضم  ساـسا  رب  ناثدـحم و  نارـسفم و  هیرظن  قـبط  هک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  ِدّدـعتم  تاـیآ 
رب یحو  قیرط  زا  ینامـسآ و  دنـس  نیا  رد  ناحبـس  دـنوادخ  تسا و  هدـش  لیوأت  وا  هرابرد  ای  لزان و  هزمح  ترـضح  هراـبرد  صوصخهب 

شش لقن  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  هدوتس  ار  ادخ  هار  رد  تداهش  زا  وا  لابقتـسا  هدز و  دییأت  رهم  مالـسا ، زا  عافد  رد  وا  يرادیاپ  نامیا و 
«1  » ُمیِمَْحلا ُمِهِـسُؤُر  ِقْوَف  ْنِم  ُّبَُصی  ٍران  ْنِم  ٌباِیث  ْمَُهل  ْتَعُِّطق  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف  ْمِهِّبَر  ِیف  اوُمَـصَتْخا  ِنامْـصَخ  ِناذه  - 1 مینکیم : هدنسب  هیآ 

اهنآ يارب  شتآ  زا  ییاهـسابل  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  دـنتخادرپ ؛ لادـج  همـصاخم و  هب  ناشراگدرورپ  هراـب  رد  هک  دـنهورگ  ود  ناـنیا  »
«2  » ملسم حیحص  و  « 1  » يراخب حیحص  رد   23 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  دوشیم ». هتخیر  ناشرـس  رب  ناشوج  نازوس و  عیام  هدش و  هدیرب 
رد هیآ  نیا  تفگ : هللا  همحر  رذوبا  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  « 5  » هعیش تنـس و  لها  زا  رگید  عبانم  و  « 4  » هجام نبا  و  « 3  » يذمرت ننس  و 

لّوا هورگ  تسا ؛ هدیدرگ  لزان  مالسا  تخسرس  زوتهنیک و  نمشد  رگید  هورگ  مالسا و  تخسرس  عفادم  یماح و  یهورگ  هورگ ؛ ود  هراب 
رد دنتفرگ . رارق  مه  ربارب  ردـب  گنج  رد  هک  دنـشابیم  شیرق  نارـس  زا  هبیـش  هبتع و  دـیلو ، مود  هورگ  و  « 6  » هدـیبع هزمح و  نانمؤمریما ،

لوزن زا  سپ  ربمایپ  هک  دنکیم  هفاضا  لقن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  زا  ّيدُس ، قیرط  زا  ار  هفیرـش  هیآ  لوزن  یفوک ، تارف  ریـسفت 
تمایق زور  رد  « » 7 «. » راّفُکلا یف  ةدالقلا  ۀطساوَک  ۀثالثلا  ِءالؤه  نینمؤُْملا و  ِیف  ةدالْقلا  ۀطساوَک  ۀمایِْقلا  َموَی  ُۀثالثلا  ِءالُؤه  : » دومرف هیآ  نیا 

نت هس  نیا  هـک   24 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  هنوگنامه  دیـشخرد ؛ دنهاوخ  دـنبندرگ ، تشرد  هرهم  دـننام  نانمؤم ، نایم  رد  نت ، هس  نیا 
ْمُْهنِمَف ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاَع  اَم  اُوقَدَـص  ٌلاَجِر  َنِینِمْؤُْملا  ْنِم  - 2 دوب ». دنهاوخ  دنبندرگ  تشرد  هرهم  دـننام  نیکرـشم  راّفک و  نایم  رد  رگید ،
هناقداص دناهتسب ، ادخ  اب  هک  ینامیپ  دهع و  رب  هکدنتسه  ینادرم  نانمؤم ، نایم  رد  « » 1 . » اًلیِْدبَت اُولََّدب  اَم  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبْحَن  یَضَق  ْنَم 

رییغت و زگره  دنراظتنا و  رد  رگید  یهورگ  و  دندیـشون ) تداهـش  تبرـش  وا  هار  رد  و   ) دـندرب رخآ  هب  ار  دوخ  نامیپ  یـضعب  دناهداتـسیا ؛
هراب رد  هیآ  نیا  دنکیم : لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجلایبا ، نبا  هک  تسا  یمقریـسفت  رد  دندادن ». دوخ  نامیپ  دـهع و  رد  یلیدـبت 

نبیلع ُرِظَْتنَی » ْنَـم   » زا روـظنم  رفعج و  هزمح و  ُهَـبَْحن » یَـضَق  ْنَـم   » زا روـظنم  تـسا . هدـیدرگ  لزاـن  مالــسلا  مـهیلع  یلع  رفعج و  هزمح ،
. دندیـسرپ هیآ  نیا  هراـبرد  ناـشیا  زا  هک  دوب  ربـنم  زارف  رب  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  دـیوگ : یکم  ِرجح  نبا  « 2 . » تسا بلاطیبا 
رد هزمح  ردب و  رد  هدـیبع  هک  تسا  هدـش  لزان  هدـیبُع  میومع  رـسپ  هزمح و  میومع  نم و  هراب  رد  هیآ  نیا  ًاْرفُغ .» َّمهّللأ  : » دومرف ترـضح 

مبیبح هک  تسا  ینامیپ  نیا  دـنک . باـضخ  مرـس  نوخ  زا  ار  منـساحم  اـت  متّما  نیا  نیرتیقـش  رظتنم  نم  اـما  دندیـسر و  تداهـش  هب  دـحا 
َنیِدِسْفُْملاَک ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَعَْجن  ْمَأ  - 3 « 1 . » داد ربخ  نآ   25 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مساقلاوبا 

نیمز رد  نادسفم  نوچمه  دناهداد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ایآ  « » 2 . » ِراَّجُْفلاَک َنیِقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف 
نانمؤم زا  نت  هس  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  دـنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  یفوک ، تارف  ریـسفت  رد  نارفاک »!؟ نوچمه  ار  ناراکزیهرپ  ای  میهد  رارق 

لزان هبتع  نبدـیلو  هبیـش و  هبتع ، دـسفم ؛ كرـشم  رفن  هس  هدـیبع و  هزمح و  بلاطیبا ، نبیلع  دـندوب ؛ هداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هک  یقتم ،
، تشک ار  دیلو  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـساخرب ؛ هزرابم  هب  مه  اب  ردب  گنج  رد  هک  دندوب  هورگ  ود  نیا  دیازفایم : سابع  نبا  تسا . هدیدرگ 
زا دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  « » 4  » َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوـُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  - 4 « 3 . » ار هبیـش  هدـیبع  ار و  هبتع  هزمح 

نیا رد  هک  نیقداص »  » قادصم هراب  رد  یسربط  موحرم   26 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  دیـشاب ». ناقداص  اب  دیزیهرپب و  ادخ  نامرف ) تفلاخم  )
هک دنتـسه  يدارفا  نامه  هیآ ، نیا  رد  نیقداص  زا  روظنم  هک  هدـش  هتفگ  و  دـیوگیم : هدرک ، رکذ  لاـمتحا  دـنچ  تسا ، هدـمآ  هفیرـش  هیآ 

نبةزمح ینعی  ُهَبَْحن ؛...  یَـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَـهاَع  اَـم  اُوقَدَـص  ٌلاَـجِر  تسا : هدوـمرف  هدرک و  داـی  اـهنآ  زا  رگید  هیآ  رد  دـنوادخ 
َعَم َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَمَو  - 5 « 1 . » مالـسلا هیلع  بلاطیبا  نبیلع  ینعی  ُرِظَْتنَی ،» ْنَم  مُْهنِم  َو   » بلاطیبا و نبرفعج  بلّطملادبع و 

تعاطا ار  ربمایپ  ادـخ و  هک  یـسک  و  « » 2 . » ًاـقِیفَر َکـِئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللاَمَْعنَأ  َنـیِذَّلا 
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ادهـش و ناقیّدـص و  ناربماـیپ و  زا  درک ؛ ماـمت  ناـنآ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادـخ  هک  دوب  دـهاوخ  یناـسک  نیـشنمه  زیخاتـسر ) زور  رد   ) دـنک
زامن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  اب  يزور  هک  دنکیم  لقن  کلام  نبسنا  زا  یـسوط  خیـش  دنتـسه ». یبوخ  ياهقیفر  اهنآ  و  ناحلاص ،

نیا ریسفت  دینادب  حالص  رگا  ادخ ، هداتـسرف  يا  مدرک : ضرع  نم  تسـشن ، ام  هب  ور  زامن ، زا  سپ  ترـضح  نآ  میدروآ ، ياجهب  ار  حبص 
مردارب  27 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  َنیِقیِّدِص »  » قادصم متـسه و  نم  َنیِِّیبَن »  » قادصم دومرف : ربمایپ  دینک . نایب  ار  َهَّللا ...  ِعُِطی  ْنَمَو  هیآ ... 

ْنَم - 6 « 1 . » دنشابیم نیسح  نسح و  شدنزرف  ود  همطاف و  مرتخد  نیِِحلاص »  » قادصم اما  هزمح و  میومع  ءادَهُـش »  » قادصم تسا و  یلع 
ياقل رادید و  هب  دیما  هک  یناسک  « » 2  .... » ِهِسْفَِنل ُدِهاُجی  امَّنِإَف  َدَـهاج  ْنَم  َو  ُمِیلَْعلا * ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٍتآَل  ِهَّللا  َلَجَأ  َّنِإَف  ِهَّللا  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک 

( ادخ هار  رد   ) هک یـسک  و  دسریم . ارف  هدرک ، نییعت  ادخ  هکيدمآ  رـس  اریز  دنـشوکیم ؛) وا  تعاطا  رد  ، ) دنراد زیخاتـسر  راگدرورپ و 
دیدرگ لزان  مشاهینب  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  دیعس  نبنیـسح  دنکیم ». داهج  دوخ  يارب  دنکیم ، شالت  داهج و 

َدَهاَج ْنَمَو  تسا : هدیدرگ  لزان  زین  هیآ  نیا  اهنآ  هرابرد  دیازفایم : سابع  نبا  ثراح . نب  ةدیبع  بلّطملادـبع و  نبةزمح  تسا  اهنآ  زا  هک 
«3  ... » ِهِسْفَِنل ُدِهاَُجی  اَمَّنِإَف 

مالسلا مهیلع  يده  همئا  هَّللالوسر و  مالک  رد  هزمح  ترضح 

نابز زا  هک  میزادرپیم  ترـضح  نآ  لـیاضف  زا  یـشخب  ناـیب  هب  میرک  نآرق  رد  مالـسلا  هیلع  هزمح  تیـصخش  اـب  ییانـشآ  زا  سپ  نونکا 
هب هدنیآ و  تاحفص  رد  رگید ، یشخب  اب  تسا و  هدیسر  ام  تسد  هب  هدش و  لقن  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر 

: دش میهاوخ  انشآ  فلتخم  ياهتبسانم 

: تساایصواو ایبنازج  نادیهشمامت ، ياقآ  هزمح  . 1

هللا یلص  ربمایپ  یضیرم  مایا  رد  : » دنکیم لقن  ناملس ، ترضح  هب  دانسا  اب  یلّـصفم ، ثیدح  نمـض  رد  هللا  همحر  قودص  نیثّدحملا  خیش 
يوناب نآ  دش . دراو  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  مدوب  ترـضح  نآ  رتسب  رانک  رد  دیدرگ ، یهتنم  راوگرزب  نآ  لاحترا  هب  هک  هلآ  هیلع و 

تایانع و زا  شرتخد ، شمارآ  یّلست و  يارب  ربمایپ  دش . يراج  شاهنوگهب  کشا  دید ، شراوگرزب  ردپ  رد  ار  دیدش  فعض  یتقو  یمارگ 
هتشاد ینازرا  نادناخ   30 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  نیا  رب  هک  ار ، ادخ  ياهتمعن  زا  یـشخب  تفگ و  نخـس  تیبلها  رب  دنوادخ  تاکرب 

زا کیچیه  رب  درک و  اطع  ام  رب  ار  یگژیو  تفص و  شش  دنوادخ  هک  میتسه  یتیبلها  ام  مرتخد ! هک ... : دیسر  اجنیدب  ات  درمـش  رب  تسا ،
رسمه نآ  تسا و  ایصوا  دیس  ام  ّیصو  تسا و  وت  ردپ  نآ  تسا و  نیلـسرم  ایبنا و  دّیـس  ام  ربمایپ  اریز  دومنن ؛ اطع  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و 

ایآ ادخ ، هداتسرف  يا  تفگ : مالـسلا  اهیلع  همطاف  تسا . وت  ردپ  يومع  بلّطملادبع  نبةزمح  نآ  تسا و  ادهـشلادیس  ام  دیهـش  تسا و  وت 
ایصوا ایبنا و  زجب  نیرخآ ، نیلّوا و  يادهش  دیس  وا  هکلب  هن ، دومرف : ربمایپ  دناهدیـسر ؟ تداهـش  هب  يو  اب  هک  تسا  ینادیهـش  دیـس  اهنت  وا 

يارب مالـسلا  امهیلع  یلع  نبنیـسح  ترـضح  مه  هزمح و  ترـضح  مه  هک  دوشیم  مولعم  ثیدـح ، نیا  نومـضم  هب  هجوت  اب  « 1 .« » تسا
هک تواـفت  نیا  اـب  ددرگیم ؛ قـالطا  راوـگرزب  ود  نآ  هب  هشیمه  يارب  بقل  نیا  دـنرادروخرب و  ندوـب  ادهـشلا » دیـس   » راـختفا زا  هشیمه ،

ایبنا و زج  ادهش ، ریاس  هب  تبـسن  تسا  دیـس  هزمح  ترـضح  یلو  تسا  رورـس  دیـس و  مه  هزمح  ترـضح  هب  تبـسن  یتح  یلع  نبنیـسح 
دوب شیوخ  نارود  يادهشلادیس  هزمح  ترضح  دنیوگیم  هکناگدنسیون  زایـضعب  هیجوت  نیاربانب ،  31 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  ایـصوا .

. تسا فیرش  ثیدح  نیا  نومضم  فلاخم  اهنامز ، همه  يادهشلادیس  هن  و 

: تسا تشهب  لها  نارورس  زا  هزمح  ترضح  . 2

لها نارورـس  بلّطملادبع ، نادنزرف  ام  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هک : دنکیم  لقن  کلام  نبسنا  زا  نینچمه  قودـص  خـیش 
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«1 . » مالسلا مهیلع  يدهم  نیسح و  نسح ، همطاف ، یلع ، نیحانجلاوذ ، رفعج  ادهشلا ، دیس  هزمح  هَّللالوسر ، میتشهب .

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  نیرتبوبحم  هزمح ، . 3

نبِِیلَع ََّیلِإ  یناوخِإ  ّبَحا  : » دومرف هک  دـنکیم  لـقن  هَّللالوسر  شّدـج  زا  راوگرزب  نآ  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هللا  همحر  قودـص 
.« تسا هزمح  میاهومع  ِنیرتبوبحم  بلاطیبا و  نبیلع  مناردارب  نیرتبوبحم  « » 2 «. » ةَزْمَح َّیلِإ  یمامْعأ  ّبَحأ  بلاطیبأ و 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  دزن  رد  اهمان  نیرتبوبحم  هزمح  . 4

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  َیلِإ  ٌلجَر  َءاج   » 32 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  هک : تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللا  همحر  ینیلک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  رضحم  یصخش  « » 1 «. » ةزْمَح َّیلِإ ؛ ءامسَْألا  ِّبَحَِأب  ِهِّمَس  لاق : هیّمَـسا ؟ اذامف  ٌمالغ  ِیل  َِدلُو  هَّللالوُسَر  ای  لاقف 
هک راذگب  مان  هزمح »  » ار وا  دومرف : مهن ؟ يو  رب  یمان  هچ  تسا ، هدش  ّدلوتم  میارب  يروکذ  دنزرف  ادـخ ، هداتـسرف  يا  درک : ضرع  دـمآ و 

.« تسا نم  دزن  رد  اهمان  نیرتبوبحم 

: تمایق رد  بکار  راهچ  زا  یکی  هزمح  . 5

ُنَحن َو  انریَغ  ٌبکار  ِۀَمایِْقلا  ِیف  ام  َو  : » دنکیم لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  زا  یثیدـح  نمـض  رد  هللا  همحر  قودـص  موحرم 
هَّللادسأ و بلّطملادـبع  نبةزمح  یّمَع  و  قارْبلا ...  یلَعَف  انَأ  اّمأ  لاقف : هَّللالوُسَر ؟ ای  مُه  ْنَم  لاقَف : بلّطملادـبع ، نبساّبَعلا  هَیلِإ  ماقَف  ٌۀـعبرَأ 
. نت راهچ  ام  زج  دنتسه  هدایپ  همه  تمایق  رد  « » 2 «. » ۀّنجلا قون  نم  ۀقان  یلَع  ّیلع ، یخأ  و  ءابضعلا ...  یتقان  یلَع  ءادهشلا  دیس  هلوسر  دسأ 
33 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  قارب  رب  راوس  نم  اما  دومرف : دـنمادک ؟ نت  راهچ  نآ  ادـخ ، هداتـسرف  يا  درک : ضرع  بلّطملادـبع  نبسابع 
رب یلع  مردارب  و  دش . دهاوخ  راوس  نم  يابضع  رتش  رب  ادهش  دیـس  لوسر و  دسا  هَّللادسا و  بلّطملادبع  نبةزمح  میومع  و  دوب ...  مهاوخ 

.« یتشهب نارتش  زا  يرتش 

: محر هلص  هدنروآ  اجهب  اهیکین و  هدنهد  ماجنا  هزمح  . 6

: دومرف نینچ  يو  هب  باطخ  تسـشن ، هزمح  شیومع  هدـش  هلثُم  دـسج  رانک  رد  نوچ  ادـخ  ربماـیپ  هک : دـنکیم  لـقن  ینالقـسع  رجح  نبا 
نداد ماجنا  محر و  هلص  رد  هک  ار ، وت  دنک  تمحر  يادخ  ومع ، يا  « » 1 «. » تاریَْخِلل ًالوُعَف  ِمِحَّرِلل  ًالوُصَو  َتنُک  ْدََقل  ّمع ، يأ  هَّللاَکَمِحَر  »

« تاریخ لوعَف   » و مِحَر » لوُصَو   » ناونع هب  هزمح  ترضح  یفرعم  هَّللالوسر و  نابز  زا  فیصوت  نیا  و  يدوب ». اشوک  لاّعف و  کین  ياهراک 
. دراد ترضح  نآ  هب  صاصتخا  هک  تسا  يزایتما 

: تمایق زور  رد  عیفش  هزمح  ترضح  . 7

هزمح ترـضح  هراـبرد  ترـضح ، نآ  هدومن ، لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوـسر  زا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  یلّـصفم  ثیدـح  رد 
زا ار  منهج  هزمح  میومع  تماـیق  رد  اـنامه  « » 1 «. » ِهیِّبِـحُم نـِم  مَّنَهَج  یّحَُنی  یِّمَع  ةزمح  ّنإ  اـّمأ   » 34 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  دیامرفیم :

.« درک دهاوخ  رود  شنارادتسود 

 ... و هَّللادسا » ةزمح  : » تسا هدش  هتشون  شرع  هیاپ  رد  . 8
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ایبنا و دادعت  هراب  رد  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدـح  رد  تاجردـلارئاصب  رد 
دنکیم و هراشا  شنادناخ  دوخ و  تایـصوصخ  هب  هاگنآ  هتفگ و  نخـس  هدوب ، یـصو  ياراد  يربمایپ  ره  هکنیا  نانآ و  زا  مزعلاولوا  دادعت 

«2 «. » ِءاَدَهُّشلا ُدِّیَس  َو  ِِهلوُسَر  ُدَسَأ  َو  ِهَّللا  ُدَسَأ  ُةَزْمَح : ٌبُوتْکَم  ِشْرَْعلا  ِۀَِمئاَق  یَلَع  : » دیامرفیم نآ  نمض  رد 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  ياعد  رد  هزمح  ترضح  . 9

زاغآ نانآ  هزرابم  دندش و  هجاوم  ّدَودبع  نبورمع  اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نوچ  قدـنخ  گنج  رد  هک  « 3  » دنکیم لقن  دیدحلایبا  نبا 
یِّنِم َتْذَـخَأ  َّکنِإ  َّمهّللَأ  : » دـناوخ رّرکم  ار  اعد  نیا  تفرگ و  الاب  ار  شناتـسد  درک و  نامـسآ  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیدرگ ،

««. 1  » َنِیثِراَْولا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ًادْرَف  ِینْرَذـَتَال  ِّبَر  ًاـِّیلَع ...  َموـْیلا  َّیَلَع  ظَـفْحاَف  دُـحا   35 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  َمْوَی  ةزمَحَو  رَدب  َموَی  ةدـیبُع 
! ایادخ رادهگن . میارب  ار  یلع  زورما  سپ  یتفرگ ، نم  زا  دحا  گنج  رد  ار  هزمح  میومع  ردب و  گنج  رد  ار  هدـیبع  میومع  رـسپ  ایادـخ ! »

.« یناثراو ِنیرتهب  وت  و  راذگن ، اهنت  ارم 

: تسا ادهش  لضفا  هزمح  ترضح  . 10

لضفأ اندیهش  : » دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  يراصنا  بوّیا  وبا  زا  دیفم  خیش 
نآ تسا و  ادهش  لضفأ  ام  دیهـش  « » 2 «. » َکّمَع ُنبا  َوُه  َو  ۀـکئالملا  َعَم  امِِهب  ُریطَی  نیَحانَج  َُهل  هَّللالَعَج  ْنَم  اـّنِم  َو  کّـمع ، وه  ءادهـشلا و 

يومع رـسپ  نآ  دنکیم و  زاورپ  ناگتـشرف  نایم  رد  هک  هدومرف  تیانع  لاب  ود  يو  رب  دنوادخ  هک  یـسک  تسا ؛ ام  نادناخ  زا  وت و  يومع 
.« تسا وت 

مالسلا مهیلع  همئا  راتفگ  رد  هزمح  ترضح 

هللا یلص  ربمایپ  ثیدح  دننام  هک  ار  ناراوگرزب  نآ  نخـس  میزادرپیم و  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  راتفگ  نانخـس و  لقن  هب  نونکا 
هَّللالوسر سدقم  دوجو  تیصخش  رانک  رد  توبن و  نادناخ  زا  تاراختفا  زا  یکی  ناونع  هب  هزمح  ترـضح  تیـصخش  نایب  رد  هلآ  هیلع و 

: میهدیم رارق  دنمجرا  هدنناوخ  رایتخا  رد  تسا ، هدیدرگ  ناونع  مالسلا  مهیلع  يدهم  ترضح  نینسح و  نانمؤمریما و  و 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  جاجتحا  راتفگ و  رد  هزمح  ترضح 

ضرألا یف  قلخی  مل  ّلـج  ّزع و  هَّللامهَقَلَخ  ٌۀعبـس  اـّنم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هک  تسا  هدروآ  دانـسإلا  برق  رد  « 1  » يریمح . 1
نیّیـصولا و ریخ  هّیـصو  نیّیبّنلا و  متاخو   38 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  نیرخآلاو ، نیلّوألا  دّیـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  اّنِم  مهلثم ؛
رد دنوادخ  « » 1 («. » ّجع  ) مئاقلا رفعج و  ۀکئالملا  عم  راط ]  ] فاط دق  نم  هّمع و  ةزمح  ءادهشلا  دّیس  ًانیَسُح و  ًانَسَح و  طابسألا ؛ ریخ  هاطبس 

تـسا ام  زا  دومرف : نینچ  نت  تفه  نیا  یفرعم  رد  هاگنآ  دـیرفاین . ار  اهنآ  دـننام  نیمز  يور  رد  هک  درک  قلخ  رفن  تفه  اـم  نادـناخ  ناـیم 
هک نیسح  نسح و  شطبس  ود  تسا و  ایصوا  نیرتهب  هک  وا  ّیصو  تسا  ام  زا  تسا و  ناربمایپ  متاخ  نیرخآ و  نیلّوا و  دّیس  هک  ادخربمایپ 

جاجتحا رد  هزمح  ترـضح  . 2 ّجـع ».)  ) مئاـق دـنکیم و  زاورپ  ناگتـشرف  هارمه  هب  هک  رفعج  ادهـشلا و  دیـس  شیومع  دنطابـسا و  نیرتهب 
، ریبز هحلط ، ناّـفع ، نبناـمثع  ناـنمؤمریما ، زا  لّکـشتم  يرفن ، شـش  ياروـش  هب  ار  تفـالخ  شگرم  ماـگنه  باـطخ  نبرمع  ناـنمؤمریما 

عمج هفیلخ  نییعت  يارب  ياهناخ  رد  رفن  شش  نیا  يو ، گرم  زا  سپ  داد  روتـسد  درک و  لّوحم  صاّقو  یبا  نبدعـس  فوع و  نامحرلادبع 
رگا دننزب و  ار  وا  ندرگ  دیزرو ، عانتما  رفن  کی  اهنت  درک و  تعیب  نانآ  زا  یکی  اب  رفن  راهچ  رگا  هکيروط  هب  دننک ، تعیب  يو  اب  دنوش و 
دیـس هزمح  نیا  رد  دـندومن . تعیب  ناـفع  نبناـمثع  اـب  هک  درک  مهارف  يروـط  ار  هـنیمز  دـننزب و  ار  رفن  ود  نآ  ندرگ  درک  عاـنتما  رفن  ود 
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ار امش  : » دومرف هکنیا  ات  درمشرب  تّجح  مامتا  يارب  ار  شاهداوناخ  تایـصوصخ  درک و  داریا  ینانخـس  نانمؤمریما  هسلج   39 ص : ادهشلا ،
ٌدَحَأ مُکِیف  ْلَه  ِهَّللِاب  مُُکتْدَشَن  ( ؛ هن دنتفگ : دشاب ؟ ادهشلا  دیس  شیومع  هک  تسه  یسک  نم  زجب  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب 
لقن هتابن  نبغبـصا  زا  « 2  » ینیلک موحرم  هرـصب : رد  نانمؤمریما  جاجتحا  رد  هزمح  ترـضح  . 3 « 1 (. » ال اُولاق : يْریَغ !؟ ءادهـشلا  دّیـس  ُهُّمَع 

ادـخلوسر صوصخم  رتش  هب  هکیلاح  رد  دـیدرگ ، زوریپ  ریبز  هحلط و  رگـشل  رب  هرـصب  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هک  يزور  دـنکیم :
يارب ار  تمایق  رد  قلخ  نیرتهب  دیهاوخیم  ایآ  : » دومرف نینچ  مدرم  هب  باطخ  شنادـناخ  دوخ و  یفرعم  رد  دوب  راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ریما بیاـغ . اـم  يدوب و  رـضاح  دـهاش و  هشیمه  وت  اریز  نک ، یفرعم  ناـنمؤم  ریما  يا  يرآ ، تفگ : يراـصنا  بویاوبا  منک ؟ یفرعم  اـمش 
اهنآ تلیـضف  دنکیمن  راکنا  هک  دوب  دنهاوخ  بلطملادبع  نادـنزرف  زا  رفن  تفه  تمایق  زور  رد  مدرم  نیرتهب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم 
عمج يداو  کی  رد  ار  مدرم  ادـخ  هکيزور  دومرف : نک ، یفرعم  مانب  ار  اهنآ  ناـنمؤمریما ، يا  درک : ضرع  راّـمع  اـجنیا  رد  رفاـک . رگم  ار 
هزمح نآ  ّیـصو  ناشربمایپ  زا  سپ  تّما  ره  نیرتهب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ناربمایپ  لضفا  دنناربمایپ و  اهنآ  نیرتهب  دنکیم ،
هاگنآ مالسلا .) هلآ  هیلع و   ) تسا دمحم  ّیصو  ایـصوا  همه  نیرتهب  سپ  دوش ، ثوعبم  يرگید  ربمایپ  ات  تسا  ربمایپ   40 ص : ادهشلا ، دیس 

هک تسا  بلاطیبا  نبرفعج  بلطملادبع و  نبةزمح  ادهش  همه  لضفا  دنتسه و  ادهـش  ایـصوا ، زا  دعب  قلخ  لضفا  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف :
تفارـش تمارک و  دـمحم  هب  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـشن و  هداد  يو  زج  یـسک  هب  تما  نیا  زا  لاب  ود  نیا  و  تسا . نیگنر  لاـب  ود  ياراد 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دنکیم . باختنا  ام  نادناخ  زا  ار  وا  هک  تسا  يدهم  يرگید  نیـسح و  نسح و  ربمایپ  طبـس  ود  رگید  دیـشخب و 
َِکلَذ ًاـقِیفَر * َکـَِئلْوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاَّصلاَو  ِءاَدَـهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َکـَِئلْوُأَف  َلوُـسَّرلاَو  َهَّللا  ْعُِـطی  ْنَمَو 

رد تمایق  زور  رد  تلزنم  تلیـضف و  رد  ار  هزمح  ترـضح  نایب ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  « 1 . » ًامِیلَع ِهَّللِاب  یَفَکَو  ِهَّللا  ْنِم  ُلْـضَْفلا 
قیداصم زا  ار  وا  َهَّللاْعُِطیْنَمَو »...   » هفیرـش هیآ  ندـناوخ  اب  هداد و  رارق  ّجـع )  ) يدـهم ترـضح  نینـسح و  ناـنمؤم و  ریما  ربماـیپ و  فیدر 

ریما جاجتحا  رد  هزمح  ترـضح  . 4 41 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  « 2 . » تسا هدرک  یفرعم  هدومن ، داـی  ناـنآ  زا  دـیجم  نآرق  هک  ییادـهش 
دوخ و نادناخ  یفرعم  رد  دوب ، هتشون  ترضح  نآ  هب  هیواعم  هک  ياهمان  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هیواعم : اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم 

تازایتما زا  ۀّنجلا ،» لْها  بابش  يَدّیـس  ، » نینـسح دننامه  ار  هزمح  ترـضح  دنکیم و  هراشا  یتاکن  هب  هیواعم ، نادناخ  فعـض  طاقن  نایب 
َنِم َیلاَعَت  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدِهُْـشتْسا  ًامْوَق  َّنَأ  ُثِّدَـحُأ  ِهَّللا  ِۀَـمِْعِنب  ْنَِکل  َو  َکـَل ، ٍِربُْخم  َْریَغ  يََرت  ـال  َأ  : » دـیامرفیم درامـشیم و  نادـناخ  نیا 

ًةَرِیبْکَت َنیِْعبَِسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَّصَخ  َو  ِءاَدَهُّشلا ، ُدِّیَس  َلِیق  اَنُدیِهَش ، َدِهُْشتْسا  اَذِإ  یَّتَح  ٌلْضَف ، ٍّلُِکل  َو  ِراَْصنَْألا ، َو  َنیِرِجاَهُْملا 
ِفالْحَْألا ُدَسَأ  ْمُْکنِم  َو  ِهَّللا  ُدَسَأ  اَّنِم  َو  ُبِّذَکُْملا ، ُمُْکنِم  َو  ُِّیبَّنلا   42 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  اَّنِم  َو  َِکلَذ  ُنوُکَی  یَّنَأ  َو  ِْهیَلَع ...  ِِهتالَـص  َْدنِع 

هکنیا هـن  ینیبیمن - رگم  « » 1  ...«. » ِبَطَْحلا ُۀـَلاَّمَح  ْمُْکنِم  َو  َنیَِملاَْـعلا  ِءاَِـسن  ُْریَخ  اَّنِم  َو  ِراَّنلا  ُۀَْـیبِص  ْمُْکنِم  َو  ِۀَّنَْجلا ، ِلـْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  اَّنِم  َو 
تبرـش ادـخ  هار  رد  راصنا  نارجاـهم و  زا  یتیعمج  میوگیم - دـنوادخ  تمعن  يرازگـساپس  رکـش و  ناونع  هب  هکلب  مهد  تربخ  مهاوخب 

دش هتفگ  وا  هب  دیشون  تداهش  تبرش  هزمح )  ) ام دیهش  هکیماگنه  اّما  دنـشابیم ، دنوادخ  لضف  لومـشم  نانآ  همه  دندیـشون و  تداهش 
رد تسا ، ربارب  مه  اب  نادـناخ  ودنیا  هنوگچ  تفگ ...  ریبکت  داـتفه  ریبکت ) جـنپ  ياـجهب   ) يو رب  زاـمن  ماـگنه  هَّللالوسر  و  ادهـشلادیس » »

نایفـسوبا ینعی  فالحألادسا ؛ تسا و  ام  زا  هزمح )  ) هَّللادسا امـش . زا  لهجوبا )  ) وا هدننک  بیذکت  تسا و  ام  زا  دّـمحم )  ) ربمایپ هکیلاح 
ناکدوک دنتسه و  ام  زا  نیسح ) نسح و   ) تشهب ناناوج  ياقآ  دّیـس و  ود  امـش . زا  ربمایپ  اب  گنج  يارب  بازحا  هدنهد  ناماس  هدرکرس و 

امـش زا  بهلوبا ) رـسمه   ) بطحلا ۀلامح  تسا و  ام  زا  همطاف )  ) ناهج نانز  نیرتهب  امـش . زا  طیعم ) یبا  نبۀبقع  ای  ناورم  نادـنزرف   ) شتآ
هک یحورـشم  تیاور  رد  يدوهی : دنمـشناد  اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  جاـجتحا  رد  هزمح  ترـضح  . 5 43 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  ...« 
زا یکی  تسا : هدمآ  نینچ  هدرک ، لقن  مالسلا  امهیلع  یلع  نبنیسح  ترـضح  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نبیـسوم  ترـضح 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  هلمج  زا  هباحص ؛ زا  یهورگ  هک  ياهسلج  رد  هنیدم ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  زا  سپ  دوهی ، نادنمـشناد 
هرظانم تروص  هب  مالـسا ، ربمایپ  رب  هتـشذگ  يایبنا  یـضعب  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  لیـضفت  رد  دومن و  تکرـش  دنتـشاد ، روضح 
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دوب نیا  دومن  حرطم  دنمـشناد  نآ  هک  یلئاسم  هلمج  زا  تفگ ؛ خـساپ  وا  لیالد  کیاکی  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  درک و  رکذ  یلیـالد 
نیمز رب  دنوادخ  رما  يارجا  يارب  ار  لیعامـسا  دوخ  دنزرف  هک  دوب  میهاربا  نیا   ...« » نِیبَْجِلل ُهََّلت  َو  ُهََدلَو  عجـضَأ  دـق  میهاربإ  اذـه  َّنِإَف  : » هک

ریما تشادن ». دوجو  یتکرح  نینچ  امـش  ربمایپ  رد  یلو  دیدرگ ، وا  حبذ  هدامآ  تشاذگ و  كاخ  يور  هب  ار  شدنبلد  تروص  تخادـنا و 
هنم عجفأب  بیـصأ  دّمحم  ءادفلا و  عاجطـضالا  دـَعب  میهاْربِإ  َیِطْعُأ  ْدََـقل  َو  َِکلذَـک  َناک  ْدََـقل  : » دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم 
دیـس هزمح  مل  ۀقرح و  هیلع  نبی  ملف  هدسج  هحور و  نیب  قّرف  دق  هنید و  رـصان  هلوسر و  دسأ  هَّللا و  دسأ  ةزمح  هّمع  یلَع  فقو  ّهنإ  ۀـعیجف 

یف هرمـأل  َِملـسَتْسَی  هربصب و  ّلـج  ّزع و  هَّللا  یـضریل  هتیب  لـهأ  بولق  هبلق و  نم  هعـضوم  یلإ  رظنی  مل  ةربـع و  هیلع  ضفی   44 ص : ادهشلا ،
ۀنس نوکی  نأ  ول ال  ریطلا و  لصاوح  عابسلا و  نوطب  نم  رشحی  یتح  هتکرتل  ۀیفص  نزحت  نأ  َول ال  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  لاق  لاعفلا و  عیمج 

هلصافالب یتحاران ، نیا  ناربج  يارب  دنوادخ  یلو  تسا ، حیحص  یتفگ ، میهاربا  ترضح  هراب  رد  هک  ار  بلطم  نیا  «. » کلذ تلعفل  يدعب 
رد اریز  دیدرگ ؛ التبم  نآ  زا  رتالاب  یتبیـصم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اما  داتـسرف . ورف  يو  رب  ار  یتشهب ) دنفـسوگ   ) ضوع هیدـف و 

ياـضر بلج  يارب  یلو  تفرگ ، رارق  لوسرلادـسا  هَّللادـسا و  هزمح  شنید ، رواـی  رـصان و  شیوـمع و  هدـش  هـلثُم  حوریب و  دـسج  راـنک 
هاـگیاج و هب  هن  تخاـس و  يراـج  یکـشا  هن  درک و  یتحاراـن  راـهظا  هـن  تـفرگ ، شیپ  رد  ار  ییابیکـش  ربـص و  وا  رما  میلـست  دـنوادخ و 

هکنیا هیفـص و  هودـنا  نزح و  دوبن  رگا  دومرف : نینچ  دومن و  هّجوت  دوـبرادروخرب ، نآ  زا  شنادـناخ  ربماـیپ و  لد  رد  هک  هزمح  تیبوـبحم 
هزمح « 1 .« » دوش روشحم  ناگدـنرپ  ناگدـنرد و  مکـش  زا  اـت  مدرکیمن  نفد  ار  هزمح  رکیپ  دـننک ، يوریپ  شور  نیا  زا  مدرم  نم  زا  سپ 
ردـپ زا  قداـص ، ماـما  زا  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  مالـسلا : هـیلع  یبـتجم  نـسح  ماـما  جاـجتحا  رد  هزمح  ترـضح   45 ص : ادهـشلا ، دـیس 

هیواعم اب  هرظانم  هّجاحم و  کی  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک : دنکیم  لقن  مالسلا  مهیلع  داّجـس  ماما  زا  وا  رقاب و  ماما  شدنمجرا 
یف امهنع ) هَّللایـضر   ) نیدیهـش التقف  هّمع ، نبا  رفعج  ةزمح و  هّمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  باجتـسا  نَّمِم  ناـک  و  دومرف : نینچ 

نیحانَج رفعجل  لعج  و  مهنیب ، نم  ءادهشلا  دیس  ةزمح  یلاعت )  ) هَّللا لعجف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصأ  نم  امهعم  ةریثک  یلتق 
هللا یلـص  هنم  امهتبارق  امهتلزنم و  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  نم  امهناکمل  کلذ  و  مهنیب ، نم  ءاشی  فیک  ۀـکئالملا  عم  اـمهب  ریطَی 

هکیناسک زا  و  «. » هعم اودهـشتسا  نیِذَّلا  ءادهـشلا  نیب  نم  ةالـص  نیعبـس  ةزمح  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یّلـص  و  هلآ ، هیلع و 
تبرش ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یهورگ  هارمه  هب  ود  ره  هک  دوب  رفعج  شیومع  رـسپ  هزمح و  شیومع  دندرک ، تباجا  ار  ربمایپ  توعد 

هک دومرف  تیانع  لاب  ود  رفعج  يارب  درک و  یفرعم  ادهـشلادیس »  » ناونع هب  ار  هزمح  ناـنآ ، همه  ناـیم  زا  دـنوادخ  اـما  دندیـشون  تداـهش 
ادخربمایپ هب  تبسن  اهنآ  تبارق  و  يونعم »  » تیعقوم تهج  هب  دیهش  ود  نیا  يارب  زایتما  ود  نیا  دنکیم و  زاورپ  ناگتشرف  نایم  رد  هنادازآ 

زامن راب  داتفه  وا  رکیپ  رب  اهنت  دندوب ، هدیسر  تداهش  هب  هزمح  اب   46 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  هک  ادهش ، همه  نایم  زا  ادخربمایپ  زاب  دوب و 
میظنت زا  سپ  اروشاع ، حبـص  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نبنیـسح  مالـسلا : امهیلع  یلع  نبنیـسح  جاجتحا  رد  هزمح  ترـضح  « 1 .« » دناوخ

، دعـس رمع  رگـشل  دارفا  هب  باطخ  اـسر ، دـنلب و  يادـص  اـب  تفرگ و  رارق  نمـشد  ربارب  رد  دـش و  راوس  بسا  رب  شیوخ ، رکـشل  فوفص 
اوعجرا ّمث  انأ ؟ نم  ینوبـسنأ  سانلا  اهّیأ  : » تفگ نینچ  تانایب ، نیا  نمـض  رد  دومن و  تّجح  مامتا  نانآ  اـب  درک و  داریا  یلّـصفم  ناـنخس 

نینمؤملا لّوأ  همع و  نبا  هّیـصو و  نبا  مکّیبن و  تنب  نبا  ُتَسل  َأ  یتمرح !؟ كاهتنا  یلتق و  مکل  ّلحی  له  اورظناف  اـهوبتاع  مکـسفنأ و  یلإ 
َلوَق مکغلبی  مل  وأ  یمع ، رایطلا  رفعج  سیل  وأ  ِیبَأ ، ّمع  ءادهشلا  دیـس  ةزمح  سیل  وأ  ّهبر  دنع  نم  هب  ءاج  امب  هَّللا  لوسرل  قّدصملا  َو  ِهَّللِاب 

ص: ادهشلا ، دیس  هزمح  دوخ  هب  سپس  متسه ، یسک  هچ  نم  دییوگب  مدرم ! « » 2  ...« » ۀّنجلا لهأ  بابش  ادیس  ناذه  یخَِأل  یل و  هَّللا  لوسر 
؟ متسین امش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  ایآ  تسا ؟ زیاج  امش  يارب  متمرح  نتسکش  نم و  لتق  ایآ  دینیبب  دینک و  تمالم  ار  نتشیوخ  دییآ و   47

همه زا  شیپ  دروآ و  نامیا  ادخ  هب  همه  زا  شیپ  هک  متسین  یسک  دنزرف  نم  رگم  متـسین ؟ امـش  ربمایپ  يومع  رـسپ  ّیـصو و  دنزرف  نم  ایآ 
امـش ایآ  تسین ؟ نم  يومع  راّیط  رفعج  ایآ  تسین ؟ نم  ردپ  يومع  ادهـشلا  دیـس  هزمح  ایآ  دومرف : هاگنآ  درک ؟ قیدصت  ار  ربمایپ  تلاسر 

راـتفگ و رد  هزمح  ترـضح  دنتـسه »... ؟ تشهب  ناـناوج  نارورـس  ود ، نیا  دوـمرف : هک  دیاهدینـشن  مردارب  نم و  قـح  رد  ار  ربماـیپ  نخس 
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نیـسحلا نب  ّیلع  نیدباعلا ، دّیَـس  رَظَن  دنکیم : لقن  هیفـص  یبا  نبتباث  زا  هللا  همحر  قودـص  . 1 مالسلا : امهیلع  نیـسحلا  نبیلع  جاجتحا 
نم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  ّدـشأ  موی  نم  ام  لاق : مث  ربعتـساف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  ساّبع  نبهَّللا  دـیبع  یلإ  مالـسلا  امهیلع 
هیلع لاق  ّمث  بلاط  یبأ  نبرفعج  همع  نبا  هیف  لتق  ۀـتؤم  موی  هدـعب  هلوسر و  دـسأ  هَّللادـسأ و  بلّطملادـبع  نبةزمح  همع  هیف  لتق  دُـحُأ  موی 

ّلج ّزع و  هَّللا  یلإ  بّرقتی  ّلک  ۀّمألا  هذـه  نم  مّهنأ  نومعزی  لجر  فلأ  نوثالث  هیلع  فلدزأ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مویک  موی  مالـسلا و ال 
هزمح دز ، هقلح  راوگرزب  نآ  مشچ  رد  کشا  دید و  ار  یلع  نبسابع  دنزرف  هَّللادـیبع  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  يزور   ...«. » همدـب

نبةزمح شیومع  هک  دوب  زور  نآ  رد  اریز  دـماین ؛ شیپ  دـحا  گنج  زا  رتتخـس  يزور  ربمایپ  يارب  دومرف : هاگنآ   48 ص : ادهشلا ، دیس 
رسپ هک  دوب  هتوم  گنج  ترـضح  نآ  يارب  زور  نیرتتخـس  دحا  زا  سپ  دیـشون و  تداهـش  تبرـش  لوسرلادسا  هَّللادسا و  بلطملادبع ،

هطاحا ار  راوگرزب  نآ  رفن  رازهیس  اریز  هدماین ؛ شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  زور  زا  رتتخس  و  دندرک . دیهش  ار  بلاطیبا  نبرفعج  شیومع 
ربمایپ نامه  دنزرف  نوخ  نتخیر  اب  اهنآ  همه  دندرکیم و  روصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تّما  وزج  ار  دوخ  اهنآ  همه  هک  دـندوب  هدرک 

ماما هک  دنکیم  لقن  تباث  نببیبح  زا  هللا  همحر  ینیلک  تسا : تشهب  نآ  شاداپ  هک  یبّصعت  . 2 « 1  ...« » دنتسجیم بّرفت  ادخ  هاگشیپ  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنِلل  ًابَـضَغ  َمَلْـسَأ  َنیِح  َِکلَذ  َو  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِْنب  َةَزْمَح  ِۀَّیِمَح  ُْریَغ  ٌۀَّیِمَح  َۀَّنَْجلا  ِلِخُْدی  َْمل  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داجس 

بـصعت زج  درکن ، تشهب  لـخاد  ار  دوخ  بحاـص  یبصعت  چـیه  « » 2 «. » هـلآ هـیلع و  هللا  یلــص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َیِْقلُأ  يِذَّلا  یَلَّسلا  ِثیِدَـح  ِیف 
دش هتخادنا   49 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  ربمایپ  تروص  رس و  هب  هکم  نیکرـشم  هلیـسو  هب  يرتش  نادهچب  هک  هاگنآ  بلّطملادبع ، نبةزمح 

ناگدـنناوخ رظن  زا  هدـنیآ ، شخب  رد  نایرج  نیا  حورـشم  تفریذـپ ». ار  مالـسا  نانمـشد ، ّرـش  عفد  ترـضح و  نآزا  عاـفد  يارب  هزمح  و 
داجس ماما  هلیسو  هب  هک  یبالقنا  جّیهم و  یخیرات و  ياههبطخ  زا  یکی  مالـسلا : هیلع  داجـس  ماما  هّجاحم  رد  هزمح  ترـضح  . 3 درذگیم .

تراسا ماگنه  هب  اروشاع و  هثداح  زا  سپ  ترضح  نآ  هک  تسا  ياهبطخ  تسا ، هدش  تبث  یخیرات  عبانم  رد  هدیدرگ و  داریا  مالـسلا  هیلع 
هعمج و زامن  رد  ناگدننک  تکرش  هوبنا  هک  ياهسلج  درک ؛ داریا  رهش  نیا  عماج  دجسم  رد  ماش و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها 

دهاش لحم  هک  مهم ، هبطخ  نآ  زا  یشخب  لقن  هب  هلاقم ، نیا  رد  دنتشاد . تکرش  نآ  رد  يو ، نایرابرد  هیواعم و  نبدیزی  صخـش  هلمج  زا 
هکنآ زا  سپ  ساّـسح ، سلجم  نیا  رد  دـسیونیم : يو  میروآیم : يافوتم 568 )  ) یمزراوخ لـتقم  زا  ار  نآ  مینکیم و  هدنـسب  تسا ، اـم 
اْنلُِّضف َو  ًاّتِـس  اـنیِطْعُأ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  : » دومرف نینچ  دروآ ، ياـجهب  ار  راـگدرورپ  ياـنث  دـمح و  تفرگ و  رارق  ربنم  هشرع  رد  نیـسحلا  نبیلع 

اَّنِم َو  ًادَّمَُحم  ُراتْخُْملا  ُِّیبَّنلا  اَّنِم  َّنَِأب  اْنلَّضَف  َو  َنِینِمْؤُْملا ، ِبُوُلق  ِیف  َۀَّبَحَْملا  َو  َۀَـعاجَّشلا  َو  َۀَـحاصَْفلا  َو  َۀَـحامَّسلا  َو  َْملِْحلاَو  َْملِْعلا  انیِطْعُأ  ٍْعبَِـسب ؛
«1  ...«. » ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِبابَش  ادِّیَـس  َو  ِۀَّمُْألا ، ِهِذه  اْطبَـس  اَّنِم  َو  ِِهلوُسَر  ُدَسَأَو   50 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  ِهَّللا  ُدَسَأ  اَّنِم  َو  ُراَّیَّطلا  اَّنِم  َو  ُقیِّدِّصلا 
هک مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  هزمح  نبنیسح  زا  یشایع  مالسلا : هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  هزمح  ترضح 

َو ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا  : » تفگ نینچ  تفرگ ، رارق  هزمح  ترـضح  هدش  هلثُم  دسج  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نوچ  دومرفیم :
رد درک ! مهاوخ  هلثُم  ربارب  دـنچ  ناکرـشم  زا  موش  زوریپ  مه  نم  رگا  دومرف : سپـس  « 2 «. » َيرَأ ام  یلَع  ُناَعَتْسُْملا  َْتنَأ  َو  یَکَتْـشُْملا  َْکَیلِإ 

دومرف قداص  ماما  « 3 . » َنیِِرباَّصِلل ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئلَو  ِِهب  ُْمْتِبقوُع  اَم  ِْلثِِمب  اُوِبقاَـعَف  ُْمْتبَقاَـع  ْنِإَو  دـش : لزاـن  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دوب  اـجنیا 
دمحم جاجتحا  رد  هزمح  ترـضح  « 4 .« » درک مهاوخ  ربص  مه  نم  « ؛» ُربْـصا ُِربْـصا ، : » دومرف هیآ  نیا  لوزن  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

نینچ هک  مدینـش   51 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  هنع  هللا  یـضر  هیفنح  نبدـمحم  زا  هک  دـنکیم  لـقن  نیّرز  زا  هللا  هـمحر  قودـص  هـیفنح :
نیّیـصولادّیس ّیلع  نیلـسرملا و  دّیـس  دّمحم  اّنِم  اندـعب ، ٍدـحأیف  نوکت  انلبق و ال  ناک  نّمم  دـحأ  یف  نکت  مل  لاصخ  ّتس  انیف  : » تفگیم

ءاشی ثیح  ۀّنجلا  یف  امِِهب  ریطَی  نیَحانَجلاب  نّیزملا  بلاطیبأ  نب  رفعج  ۀنجلا و  لهأ  بابـش  ادّیـس  نیـسحلاو  نسحلاو  ءادهـشلادّیسةزمحو 
دیفم خیش  هللا : همحر  دیفم  خیـش  جاجتحا  رد  هزمح  ترـضح  « 1 «. » مالسلا امهیلع  میرم  نب  یـسیع  هفلخ  یّلـصی  يّذلا  ۀمألا  هذه  ّيدهمو 

زا یکی  يزور  دندشیم ، رـضاح  نم  سرد  ياپ  رد  یمالک ، بلاطم  يریگارف  مّلعت و  يارب  هعیـش  ناناوج  زا  یهورگ  دیوگیم : هللا  همحر 
ام رب  بلطم  دنچ  رد  وا  تشاد . روضح  زین  بهذم  يدیز  دنمشناد  یناربط ، هک  مدوب  ياهسلج  رد  هتشذگ  زور  داتسا ! ترضح  تفگ : اهنآ 
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دیاقع و زا  یضعب  هب  نایعیش  امش  هک : دوب  نیا  يو  تالاکشا  هلمج  زا  متشادن ؛ ياهدننک  عناق  خساپ  نم  هک  درک  ضارتعا  لاکـشا و  هعیش 
نانآ دننام  هدوب و  هدیقع  مه  نانآ  اب  دّدعتم  دراوم  رد  هکیلاح  رد  دینکیم ، ضارتعا  داقتنا و  دـنراد  بهذـم  یلبنح  ياهیّنـس  هکیلامعا 

نآ هب  دـیامرفیم : دـیفم  خیـش  روبق و ....  نآ  دزن  رد  ندرک  تدابع  ایلوا ، روبق  ترایز  درمـشرب : هنوگنیا  ار  دروم  دـنچ  و  دـینکیم . لمع 
نایمرد وا  اب  مهدیم  حیـضوت  نم  هک  هنوگناـمه  ار  وا  ياهـشسرپ  خـساپ   52 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  ورب و  یناربـط  دزن  متفگ : درگاـش 

وگب یناربط  هب  تفگ : دیسر و  ایلوا  روبق  ترایز  هراب  رد  شسرپ  هب  ات  داد  حورشم  خساپ  یناربط  ياهشسرپ  کیاکی  هب  دیفم  خیـش  راذگب .
دوخ مه  دننک و  ترایز  ار  هزمح  ترضح  ربق  هک  داد  روتسد  ناناملسم  هب  مه  شیوخ ، تایح  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  هک 
هزمح شیومع  ربق  ترایز  هب  رّرکم  زین  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شرتخد  نینچمه  تخادرپیم و  ادهـش  ریاـس  شیومع و  ربق  تراـیز  هب 

ربق نیا  رانک  رد  دنتفریم و  وا  ربق  ترایز  هب  مه  ناناملسم  ترضح  نآ  شور  قبط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  دنتفریم .
دـشاب یلبنح ! یلمع  لقع و  زا  رود  نایاوشیپ ، همئا و  دهاشم  ترایز  هراب  رد  هعیـش  لمع  رگا  نیاربانب ، دـنتخادرپیم . تدابع  ترایز و  هب 

ییاوراـن راـکهب  ار  ناـنآ  هداد و  رارق  ناناملـسم  ياـپ  شیپ  ار  لـقع  فـالخ  هار  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مالـسا و  نیا ، سپ 
یناربـط داریا  هک  تسا  ینتفگ  « 1 . » تسا نید  رد  تریصب  مدع  نامیا و  فعـض  زا  یـشان  يراتفگ  نینچ  هک  تسا  مّلـسم  تسا ! هتـشاداو 

وا يوس  زا  ترایز  عوضوم  رد  یلبنح  بهذم  ناوریپ  هعیـش و  درکلمع  هدیقع و  هسیاقم  دیفم و  خیـش  رـصاعم  بهذـم و  يدـیز  دنمـشناد 
هن ار  ایبنا  روبق  ترایز  دـصقهب  رفـس  هک  دـندوب  هدـماین  دوجوهب  هلبانح  نایم  رد  شنارکفمه  هیمیت و  نبا  زونه  هک  تسا  ینارود  هب  طوبرم 

53 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  دنیامن . یفرعم  دادترا  كرش و  بجوم  هکلب  مارح  اهنت 

اهگنج رد  هزمح  ترضح 

مالسا عفادم  نیلّوا  مالسلا  هیلع  هزمح 

دوب ییاضف  دوب ؛ فعـضتسم  ناناملـسم  هجنکـش  ربمایپ و  ياذیا  ياضف  هّکم  ياضف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  تثعب  لاس  نیمّود  رد 
. دندرکیمن راذـگورف  یتیذا  اذـیا و  چـیه  زا  دـنتفرگیم و  ازهتـسا  داب  هب  دـندوب ، هدـیورگ  يو  نییآ  هب  هک  ار  یناسک  ترـضح و  نآ  هک 
بعر و ياضف  نیا  رد  هزمح  نادیهش ، دیس  نز . نت  هس  تسیب و  درم و  رفن  ُهنویس  درکیمن ؛ زواجت  رفن  ود  تصش و  زا  ناناملـسم  دادعت 

ادخ نید  يرای  ترصن و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  عافد  اب  مأوت  هک  ینامیا  دروآ ؛ نامیا  ربمایپ  مالـسا  هب  اوزنا  فعـض و  تشحو و 
: میروآیم ار  نآ  هدـیکچ  نونکا  هک  دناهتـشون  یبلاـطم  هراـب  نیا  رد  ناـخّروم  تشادیپ . رد  ار  مالـسا  نانمـشد  باـعرا  دـیدهت و  دوب و 
، داـتفا ترـضح  نآ  هب  شمـشچ  هک  تشذـگیم  اـجنآ  زا  لـهجوبا  دوب و  هتـسشن  افـص  هوک  راـنک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور 

ددص رد   54 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  تشاد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  هک  یتوادـع  هنیک و  دانع و  لهج و  رثا  رد  لـهجوبا 
هنامیرک درک و  رایتخا  توکس  وا  تشز  تاملک  لباقم  رد  ادخ  ربمایپ  دوشگ و  ازسان  ّبس و  هب  ناهد  دمآرب و  ترـضح  نآ  تیذا  رازآ و 

مارحلادجـسم دراو  هبعک ، فاوط  يارب  هشیمه  دننام  تشگیمرب ، راکـش  زا  هک  هزمح  دـعب ، یتاظحل  تشذـگ . تراسج  همه  نآ  رانک  زا 
اب ار  هعقاو  ِتروص  دوب ، ادخربمایپ  هب  تبـسن  لهجوبا  ياهییوگازـسان  اهتراسج و  دهاش  هک  ناعذج  نب  هَّللادـبع  زینک  ماگنه  نیا  رد  دـش .

ییاهتناها هچ  دینش و  یتشز  نانخس  هچ  مکحلاوبا  زا  دّمحم ، تاهداز  ردارب  ینادیمن  هرامع ! ابا  تفگ : نینچ  تشاذگ و  نایم  رد  هزمح 
هتسشن شیرق  نارس  زا  یهورگ  اب  هبعک  رانک  رد  هک  لهج ، وبا  يوس  هب  تعرس  هب  دادخر ، نیا  ندینش  اب  هزمح  درک ! لّمحت  وا  يوس  زا  ار 

أ : » تفگ نینچ  تفاکـش و  ار  يو  رـس  تشاد ، هارمه  هب  هک  ینامک  اـب  دروآ و  هلمح  لـهجوبا  هب  ناـنآ ، ناگدـید  لـباقم  رد  تفر و  دوب ،
وا نییآ  رد  زین  نم  هک  یلاح  رد  ییوگیم  ازـسان  دّـمحم  هب  ایآ  « » 1 «. » َْتعَطَتْـسا ْنِإ  َِکلذ  یلَع  ّدرَف  لوُقَی  ام  لُوقَأ  ِهنیِد  یلَع  اَنَأ  َو  ُهُُمتـشَت 

يارب دندوب ؛ هنحص  نیا  دهاش  هک  شیرق  زا  نت  دنچ  نک »! ضارتعا  نم  رب  یناوتیم  رگا  مدقتعم ؟ مه  نم  دراد  داقتعا  وا  هچنآ  هب  متسه و 
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اهنآ هب  باطخ  لـهجوبا  هک  دنتـشاد  ار   55 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  يو  هب  هلمح  دـصق  هدومن ، شاـخرپ  هزمح  رب  لـهجوبا ، زا  تیاـمح 
نیا رب  ار  وا  و   ) متفگ ازسان  ار  شاهداز  ردارب  نم  اریز  دیشاب ؛ هتشادن  وا  اب  يراک  «. » ًاحِیبَق ًاّبَس  هیخأ  نبا  تبّبَس  ّینِإَف  ةرامَع  ابَأ  اوُعَد  : » تفگ

تخاس ینلع  دومن و  راهظا  ار  شیوخ  نامیا  ای  دروآ و  نامیا  هزمح  خیرات  نیا  رد  هنوگنیدـب و  يرآ ، « 1 (.« » مدرک راداو  حرج  برض و 
نامیا اب  ناخّروم ، هتـشون  قبط  دومن . تمواقم  تداهـش  ات  ناج و  ياپ  اـت  شیوخ  كاـپ  نییآ  زا  عاـفد  رد  دـنام و  تباـث  نآ  رب  رخآ  اـت  و 

. درک دـهاوخ  عاـفد  يو  زا  دراد ، هک  یتماهـش  تعاجـش و  اـب  هزمح  شیومع  تفاـی و  تردـق  ربماـیپ  هک  دـنتفایرد  شیرق  هزمح ، ندروآ 
«2 . » دنداد هیور  رییغت  دندرک و  رظن  دیدجت  دوخ  ییاذیا  ياههمانرب  رد  ورنیازا ،

هَّللالوسر نابهگن  هزمح 

دوخ ِيدرف  فیلاکت  فیاظو و  هب  اهنت  يداع ، ناملـسم  کی  دننام  هک  دوبن  نینچ  تفریذپ ، ار  مالـسا  هکنیا  زا  سپ  بلّطملادـبع  نب  ةزمح 
دیـس هزمح  ترـضح  نآ  یناـبهگن  تظاـفح و  هفیظو  داد و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  دوجو  رپس  ار  دوخ  وا  هکلب  دـنک ، لـمع 

رد دش و  زاغآ  مالسا  ربمایپ  زا  يو  عافد  اب  هزمح  ِمالسا  لصا  رد  دیدرک ، هظحالم  رتشیپ  هکنانچ  تفرگ ؛ هدهع  هب  زین  ار   56 ص : ادهشلا ،
ریقحت شیرق  نارـس  رظنم  آرم و  رد  مارحلادجـسم و  لخاد  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تحاس  هب  تبـسن  لهجوبا  تناـها  لـباقم 

زا ییاههنومن  زاـب  و  دـیدرگ . ریزارـس  شتروص  رـس و  زا  نوخ  هکيروطهب  تسکـش ؛ ار  يو  رـس  تشاد  تسد  رد  هک  یناـمک  اـب  درک و 
دیهاوخ هظحالم  اهنآ ، نانمشد  ترثک  ناناملسم و  تخس  طیارش  رد  مهنآ  هّکم ، رد  مالـسا  ربمایپ  زا  ینابهگن  يراکادف و  هزمح ، تیامح 

: درک

: باطخ نبرمع  هزمح و 

هک اـجنآ  اـت  دوـب و  ترـضح  نآ  ناوریپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تخـسرس  نانمـشد  زا  « 1  » مالـسا شریذـپ  زا  لبق  باطخ  نبرمع 
رهوش رهاوخ و  ِمالسا  زا  هکنآ  زا  سپ  هدش ، لقن  يو  دوخ  زا  هک  يروطهب  درکیمن و  یهاتوک  ناناملسم  رازآ  هجنکـش و  رد  تسناوتیم 

رـس و زا  نوخ  تسکـش و  ار  شرهاوخ  رـس  داد و  رارق  حرَج  برـض و  دروم  ار  ناـنآ  درب و  موجه  ناـنآ  هناـخ  هب  دـش ، هاـگآ  شرهاوـخ 
دیـس هزمح  سلجم و  رد  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  ناناملـسم  لد  رد  وا  يوس  زا  یتـشحو  سرت و  ور  نیا  زا  « 2 . » دیدرگ ریزارـس  وا  تروص 

، دش مرن  مالسا  هب  تبسن  وا  لد  هک  يزور  دنتفگیم . نخس  نانآ  هب  تبسن  يو  تنوشخ  ینمـشد و  زا  ناناملـسم  لفحم   57 ص : ادهشلا ،
هناخ نیا  يوس  هب  تسا ، ناناملـسم ) عامتجا  ّلـحم   ) مقرا نبدـیز  هناـخ  رد  ترـضحنآ  هک  تفاـی  یهاـگآ  یتقو  تفرگ . ار  ربماـیپ  غارس 

دـندادیم و کیـشک  دـیز  هناـخ  نوریب  رد  ناناملـسم  زا  رگید  یـضعب  هحلط و  هزمح و  ترـضح  هک  دوـب  یلاـح  رد  نـیا  درک و  تـکرح 
هدامآ ار  دوخ  دندرک و  سرت  ساسحا  رمع  هدهاشم  اب  هّدع  نیا  دندوب . هتفرگ  هدهع  هب  ار  هَّللالوسر  دوجو  زا  ینابهگن  هناخ و  زا  تظافح 

ُرَمُع اذه  : » تفگ نینچ  درک و  فرطرب  ار  ناشبارطـضا  ینارگن و  عیجـشت و  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  هزمح  هک  دوب  لاح  نیا  رد  دندومن . عافد 
شریذـپ حالـص و  ریخ و  يو  روظنم  رگا  دیـشابن ، رمع  نارگن  « » 1 « ؛» ًاـنیه اـنیلع  هلتق  نکی  کـلذ  ریغ  دری  نِإ  ملـُسی و  ًاریَخ  ِِهب  هَّللاَدِرَی  نإ 

.« تسا ناسآ  ام  رب  يو  نتشک  هنرگ  و  رتهب ، هک  دشاب  مالسا 

بهلوبا هزمح و 

، ادهـشلا دیـس  هزمح  بهلوبا  ربمایپ و  عفادم  تسود و  نیرتیمیمـص  ومع ، نیرتهب  هزمح  اّما  دندوب ! ربمایپ  يومع  ود  ره  بهلوبا ، هزمح و 
هب ییومع  دشاب . قیمع  توافت  نیا  رگنایب  دناوتیم  دناهدرک ، لقن  ناراگن  خـیرات  هک  ياهثداح  هیاسمه . نیرتدـب  ومع و  نیرتدـب   58 ص :

ار بهلوـبا  ریثانـبا  تـملظ ! نآ  دوـب و  روـن  نـیا  يرآ  دــیزرو ! ینمــشد  داـنع و  وا  اـب  رگید  يوـمع  تساــخرب و  وا  يراــی  تیاــمح و 
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زا ادخ و  ربمایپ  نانمـشد  نیرتگرزب  زا  بهلوبا  دیوگیم : دنکیم و  یفرعم  ربمایپ  « 1  » ناگدننک ازهتسا  نیرتدب  نانمشد و  نیرتتخـسرس 
رارق تیذا  رازآ و  دروم  نوگانوگ  ياههار  زا  هتسویپ و  ار  ترضح  نآ  ربمایپ ، بیذکت  نمض  وا  دوب . ناناملسم  هب  تبسن  نادناعم  نیرتدب 

وا لـمع  نیا  لـباقم  رد  یهاـگ  ربماـیپ ، تخیریم و  ربماـیپ  هناـخ  ِرد  هب  ار  تاـفاثک  دوب ، ربماـیپ  هناـخ  یکیدزن  رد  وا  هناـخ  نوـچ  دادیم :
، هزمح ترـضح  يزور  تسا »! یگیاسمه  قالخا  راتفر و  هچ  نیا  بلطملادبع ! نادنزرف  « ؛»! بلّطملا دبع  ِیَنب  ای  اذه  راوج  ّيأ  : » تفگیم
59 و ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  رـس  هب  دومن و  عمج  ار  اـهنآ  گـنردیب  دـید و  کـیدزن  زا  ار  بهلوبا  تشز  لـمع  نیا  روبع ، ماـگنه  هب 

نیمّود يارب  تسکـش و  مه  رد  شیرق  نارـس  نایم  رد  ار  بهلوبا  توخن  رورغ و  تلاح  نآ  مادـقا ، نیا  اب  و  « 1 . » تخیر بهلوبا  تروص 
ربمایپ يومع  ود  ردارب و  ود  توافت  هنوگنیدـب ، و  درک . المرب  ار  رفک  نارادمدرـس  ینوبز  نالعا و  ار  ادـخربمایپ  زا  شیوخ  تیامح  راـب ،

نیلفاسلا لفـسأ  رد  بهلوبا  و  ِراَّفُْکلا . یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  هک  رون ، ياـههّلق  زا  یعیفر  هّلق  رد  هزمح  دـش ؛ رهاـظ  ساـسح  ههرب  نآ  رد 
. ٍبََهل َتاَذ  ًاراَن  یَلْصَیَس  َبَسَک * اَم  َو  ُُهلاَم  ُْهنَع  یَنْغَأ  اَم  ََّبتَو * ٍبََهل  ِیبَأ  اَدَی  ْتَّبَت  طاطحنا ؛ نیرتدبو 

هثراح نب  دیز  هزمح و  نایم  تّوخا  يردارب و  نامیپ 

رد دز ، وناز  تشاد  قّلعت  راّجنلاینب  هلیبق  زا  میتی  لفط  ود  هب  هک  یلحم  رد  ترـضح  نآ  هقان  درک و  ترجه  هنیدم  هب  هک  هاگنآ  ادخ  ربمایپ 
نتخاس رد  دوب ، هدرک  ترجه  هنیدم  هب  ناناملـسم  زا  يدادعت  هارمه  هب  ربمایپ  زا  شیپ  هک  هزمح  دومن . دجـسم  نتخاس  هب  مادقا  ناکم  نیا 

نایم رد  « ؛» نیوخا نیوخا  هَّللا  یف  اوخآت  : » دومرف تسب و  تّوخا  دقع  هباحص  نایم  رد  هاگنآ  هَّللالوسر  داد . يرای  ترـضح  نآ  هب  دجـسم 
هب سپـس  یخأ » اذـه  : » دومرف تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  دـیدنبب ». تّوخا  ناـمیپ  مه  اـب  رفن  ود  ره  دوخ 

لوسرلا یلوم  « 1  » ۀثراح نبا  دیز  لوسّرلا و  دسأ  هَّللا و  دسأ  ةزمح  ّنا  و  : » دومرف  60 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  درک و  هاگن  شیومع  هرهچ 
ایاصو و دـیز  داد ، خر  ياهثداح  رگا  هک  داد  رارق  دوخ  ّیـصو  ار  هثراح  نب  دـیز  دـحا  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع  هزمح  اذـل  و  « 2 «. » نیوخأ

. دهد ماجنا  ار  وا  ياههتساوخ 

مالسا رادمچرپ  نیلّوا  مالسلا  هیلع  هزمح 

هیلع و هللا  یلص  ادخربمایپ  دوب ، ناضمر  كرابم  هام  اب  فداصم  هک  متفه  هام  رد  دیدرگ و  يرپس  هنیدم  رد  ترجه ، زا  سپ  لّوا  هام  شش 
ناخّروم تخاس . رختفم  يرادمچرپ  هب  ار  بلّطملادبع  نب  ةزمح  تشارفارب و  مچرپ  نیکرـشمو  راّفکاب  هلباقم  تهج  راب  نیتسخن  يارب  هلآ 

زا نتیـس  یهدنامرف  هب  ار  وا  درپس و  هزمح  شیومع  هب  ار  یگنر  دیفـس  مچرپ  هام  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  « 3 : » دنسیونیم
يرفن دصیس  هلفاق  کی  یتسرپرس  هک  لهجوبا   61 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  اب  هلباقم  يارب  رحبلا ،» فیـس   » مان هبیّلحم  بناجهب  ناناملـسم 

نب يدـجم   » مان هب  برع ، لیابق  نارـس  زا  یکی  تطاـسو  تّلع  هب  دروخرب ، نیا  رد  هچ  رگ  داتـسرف . تشاد ، هدـهع  هب  ار  هّکم  نیکرـشم  زا 
.1 درک : هّجوت  هتکن  ود  هب  دیاب  اجنیا  رد  یلو  تفای  تاجن  هزمح  اب  يریگرد  زا  هکرعم و  نیا  زا  لهج  وبا  دادـن و  خر  گنج  ینَهُج » ورمع 
درک و تکرح  تشاد ، هارمه  ار  نیکرـشم  زا  رفن  دصیـس  هک  لـهجوبا  اـب  هزراـبم  يارب  ناناملـسم  زا  رفنیـس  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  هزمح 
قیوشت و نآ  يارجا  هب  ار  یعقاو  نانمؤم  نآرق  هک  تسا  یتبـسن  نامه  نیا  رفن و  هد  لباقم  رد  رفن  کی  ینعی  دـش ؛ نانآ  اـب  گـنج  هداـمآ 

نیا رد  دوب ، هچ  ره  . 2 « 1 . » ِْنیَتَئاِم اُوِبْلغَی  َنوُِرباَص  َنوُرْـشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  ِلاَتِْقلا  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ْضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  تسا ؛ هدومن  عیجـشت 
هکنیا زا  تفاکش و  ار  وا  رس  هزمح  هک  داتفا  يزور  دای  هب  مه  دیاش  دیدرگ و  لزلزتم  بوعرم و  دید ، ار  هَّللادسا  یتقو  لهجوبا  ییورایور ،

. دیدرگ يراوتم  هنحص  زا  دتفایب ، قاّفتا  راب  نیمّود  يارب  تسکش  نیا  ادابم 

مالسا رادمچرپ  نیمّود  مالسلا  هیلع  هزمح 
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ماش يوس  هب  هک  نایشیرق  اب  ههجاوم  و  « 2 « » هریشع  » يوس هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه ، مّود  ِلاس  زا  هام  نیتسخن  لّوألا ، عیبر  رد 
یفرعم زامن  هماقا  يارب  دوخ  نیـشناج  هنیدم  رد  ار  هملـسوبا  هوزغ  نیا  رد  درک و  تمیزع  دـندوب  تکرح   62 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  رد 

هوزغ نیا  رد  ناخّروم  رتشیب  لوق  هب  اـنب  و  « 1 . » تفای نایاپ  گنج  نودـب  هوزغ  نیا  داد و  بلّطملادـبع  نبةزمح  تسد  هب  ار  مچرپ  دومن و 
نیا اب  هشیمه  نانمؤمریما  و  « 2  » داد رارق  باطخ  دروم  بارتوبا »  » هینک اب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  هک  دوب 

. دومنیم تاهابم  راختفا و  هینک 

مالسا رادمچرپ  نیمّوس  مالسلا  هیلع  هزمح 

مان هب  نایدوهی  گرزب  لیابق  زا  یکی  هک  دـید  مالـسا  ربمایپ  ردـب ، گنج  رد  ناناملـسم  يزوریپ  زا  سپ  ترجه و  مّود  لاس  ِلاّوش  هاـم  رد 
ناناملـسم يزوریپ  نیا  رب  دنتـشاد ، تنوکـس  رهـش  فارطا  ياههعلق  زا  یکی  رد  دـندوب و  بسک  لوغـشم  هنیدـم  رازاب  رد  هک  عاقنیقینب » »

ار ادخربمایپ  اب  دوخ  نامیپ  هدمآرب ، ناناملـسم  تیذا  ءاذیا و  ددص  رد  دننادیم و  دوخ  هدنیآ  يارب  يدیدهت  ار  نآ  دـنزرویم و  تداسح 
هظعوم و دروآدرگ  دوب ، فورعم  عاـقنیقینب » قوس   » اـهنآ ِدوخ  ماـن  هب  هک  يرازاـب  رد  ار  ناـنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  دنتـسکش .
63 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  ار  ردب  گنج  ياهتیقّفوم  اهيزوریپ و  تشاد و  رذحرب  ناناملسم  رازآ  ینکـش و  نامیپ  زا  درک و  ناشتحیـصن 
، اهنیا رب  هوالع  دومرف : سپس  دومن ، دزشوگ  ناشیا  رب  ترضح ، نآ  تّوبن  تیناّقح  رب  دوب ، يرگید  لیلد  دنوادخ و  يرای  ترـصن و  اب  هک 

تجاجل دانع و  ناناملـسم  اب  لقا  دـیریذپیمن ال  ار  مالـسا  رگا  دیاهدینـش ، دوخ  ياملع  زا  دـیاهدناوخ و  دوخ  ياهباتک  رد  ارم  تّوبن  اـمش 
يور زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  ییامنهار  داشرا و  لباقم  رد  نایدوهی  دـیراذگب . رانک  ار  نانآ  اب  ینمـشد  تموصخ و  دـیزرون و 
ایوگ میناوتان ؟ فیعـض و  هّکم ) لها   ) وت هریـشع  ماوقا و  دننام  مه  ام  هک  يرادنپیم  وت  دّمحم ، يا  دنتفگ : تحارـص  اب  توادـع و  هنیک و 
ادـخ هب  ياهتفرگ !؟ مک  تسد  ار  اـم  يورین  هتخاـس و  رورغم  ار  وت  دـنرادن ، ییانـشآ  نیرتـکچوک  یگنج  نوـنف  اـب  هک  یمدرم  رب  يزوریپ 

ربمایپ اب  نانآ  هنوگنیدـب ، و  دوب !؟ دـهاوخ  یـسک  هچ  ِنآ  زا  يزوریپ  هک  دـید  یهاوخ  دـهد ، خر  یگنج  ام  نایم  رد  يزور  رگا  دـنگوس 
کی داد و  رارق  ریقحت  تناها و  دروم  ار  یناملـسم  نز  عاقنیقینب »  » رازاب نایم  رد  نشور و  زور  رد  اهنآ  زا  یکی  دـندرک و  گـنج  نـالعا 

هک ربمایپ  دنتـشک . ار  ناملـسم  نآ  زین  نایدوهی  دناسر . لتق  هب  ار  وا  دش و  ریگرد  يدوهی  نآ  اب  نز ، نآ  زا  تیامح  يارب  ناناملـسم  زا  رفن 
، دـندوب ناناملـسم  هرـصاحم  رد  هک  زور  هدزناپ  زا  سپ  درب و  هلمح  نانآ  تنوکـس  ّلحم  هب  دـید ، ار  ناـیدوهی  تاـکیرحت  ینکـشنامیپ و 

هثداح نیا  تفای . نایاپ  عاقنیقینب »  » هئطوت هنوگنیدـب  و  دـننک ، چوک  یتسد  رود  هقطنم  هب  نآ  فارطا  هنیدـم و  زا  ات  دنتـسب  دّدـجم  ناـمیپ 
ص: ادهشلا ، دیـس  هزمح  ناناملـسم  مالـسا و  يارب  زور  نآ  یلخاد  ثداوح  نیرتمهم  زا  ترجه و  مود  لاس  ياهزارف  نیرتساسح  زا  یکی 
نیکرشم و عفن  هب  یسوساج  رد  مالـسا ، اب  ینمـشد  نیع  رد  زین  دوهی  لیابق  ریاس  هک  دش  بجوم  گنج  نیا  اریز  دیدرگیم ؛ بوسحم   64

تـسد رد  مالـسا  مچرپ  راـب  نیمّوس  يارب  ساّـسح و  گـنج  ّمهم و  مادـقا  نیا  رد  لاـح  ره  هب  دـننک . رظن  دـیدجت  نیقفاـنم  اـب  یگنهاـمه 
مالسا هاپس  شیپاشیپ  رد  هک  دوب  ترضح  نآ  دوب و  زازتها  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  هزمح  لوسرلادسا ، هَّللادسا و  مدرم ، نیرتعاجش 

«1 . » دومنیم تیاده  ار  نآ  درکیم و  تکرح 

ردب گنج  رد  ادهشلا  دّیس  هزمح 

هچ رگ  دیدوب ». ناوتان  نمـشد ) هب  تبـسن   ) امـش هک  یلاح  رد  درک ، يرای  ردب  رد  ار  امـش  دـنوادخ  . » ۀَّلِذا ُْمْتنَأَو  ٍرْدَِـبب  ُهَّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََـقلَو 
دحا ردب و  گنج  رد  شاهناعاجش  روضح  مالسا و  زا  تیامح  رد  هزمح  ترضح  ّرثؤم  شقن  هئارا  هتـشذگ و  ثحب  همادا  ام  یلـصا  فده 

؛ اهنآ ندـمآ  دوجو  هب  یگنوگچ  مالـسا و  يارب  گـنج ، ود  نیا  رد  روضح ، نیا  ندوب  زاستشونرـس  تیّمها و  ناـیب  يارب  یلو  دـشابیم 
نمـض رد  تسا . هدیدرگ  يزیریپ  یحاّرط و  ردب  گنج  رد  اهنآ  تسکـش  اب  نامزمه  نیکرـشم  هلیـسوهب  دحا )  ) مّود گنج  هکنیا  هژیوهب 
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هّکم نیکرـشم  نایم  رد  نآ  ياهدمآیپ  ردـب و  گنج  رد  ساّسح  بلاطم  ياهراپ  رکذ  زا  عوضوم   65 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  لصا  نایب 
نایفـسوبا دـش . زاغآ  ردـب  گنج  هک  دوب  ترجه  زا  سپ  هام  نیمهدزون  ناضمر ، هام  مهدزون  هعمج ، هاگرحـس  میریزگان . راصتخا  هب  ولو 

هاپـس تکرح  زا  يرفاسم ، هلیـسو  هب  هک  دوب  هدش  رـضاح  ردـب  هاچ  رانک  رد  هنیدـم ، هاپـس  زا  ییاهشرازگ  رابخا و  ندروآ  تسد  هب  يارب 
هک یلاح  رد  وا  درک . مازعا  هّکم  هب  یناسرعالطا ، يارب  ار  يرافغ » ورمع  نبمضمـض   » مان هب  یـصخش  گنردیب  دـیدرگ و  هاـگآ  مالـسا 

، دوب هدرک  نوگژاو  ار  نآ  زاهج  دولآ و  نوخ  هتفاکـش و  ار  شرتش  ینیب  شوگ و  دوب و  هدز  كاچ  ار  دوخ  سابل  مدرم ، هّجوت  بلج  يارب 
يرذـع هکنانآ  زا  کی  ره  دـندش و  تکرح  هدامآ  تعرـس  هب  شیرق  نارـس  درک . غـالبا  ناـنآ  هب  ار  نایفـسوبا  ماـیپ  و  « 1  » دـش هّکم  دراو 

هب ار  ماشه » نب  صاع   » مه وا  دنامن و  یقاب  بهلوبا  زج  یسک  شیرق  سانشرس  دارفا  زا  داتسرف و  ار  يرگید  صخش  دوخ  ياج  هب  تشاد ،
لوق هب  انب  بسا و  سأر  دصکی  رتش و  دـصتفه  اهنآ  بکرم  رفن و  هاجنپ  دـصهن و  نیکرـشم  هاپـس  دادـعت  دومن . ردـب  ِیهار  دوخ  زا  تباین 

هدروخ بورشم  همه  هک  یلاح  رد  ار  هدنناوخ  ِنانز  زا  یهورگ  دندوب و  هدیشوپ  هرز  نانآ  زا  رفن  دصشش  دوب . بسا  سأر  تسیود  رگید ،
دیـس هزمح  زا  رفن  هدزاود  رفـس ، نیا  رد  دـندنادرگرب . هّکم  هب  ار  نانز  هدـش و  فرـصنم  هار  نایم  رد  یلو  دـنتخاس  هارمه  دوخ  اب  دـندوب ،

رتش هد  ات  ُهن  زور  ره  دنریگ و  هدهع  هب  ار  هّکم  هاپـس  هیذغت  تبون  هب  نانآ  زا  کی  ره  هک  دندرک  دّهعت  شیرق  نادنمتورث   66 ص : ادهشلا ،
، ناضمر هام  مهن  هبنـشود ، زور  رد  ادـخ  ربمایپ  « 1 . » دـندوب رفن  هدزاود  نیا  وزج  زین  لهجوبا  هبیـش و  هبتع و  دـشیم . هتـشک  روظنم  نیدـب 
ار هیقب  راـصنا و  ار  اـهنآ  رتـشیب  هک  رفن  هدزیـس  دصیـس و  هارمه  هب  درک و  نییعت  هنیدـم  رد  تعاـمج  ماـما  ناونع  هب  ار  موـثلک  ّما  نب  ورمع 
سرت و تکرح  نیا  زا  ربمایپ  نارای  زا  يدادعت  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  « 2  » دومن كرت  ردب  يوس  هب  ار  هنیدم  دندادیم ، لیکشت  نیرجاهم 

َنِم ًاـقیِرَف  َّنِإ  َو  ِّقَْحلاـِب  َکـِْتَیب  ْنِم  َکُّبَر  َکَـجَرْخَأ  اـمَک  تسا : هدوـمن  ناـیب  تحارـص  هب  ار  عوـضوم  نیا  دـیجم  نآرق  هک  دنتـشاد  هارکا 
هب یگنر  هایس  مچرپ  یمارگ ، ربمایپ  « 3  » َنوُرُْظنَی ْمُه  َو  ِتْوَْملا  َیلِإ  َنُوقاُسی  امَّنَأَک  َنَّیَبَت  ام  َدـَْعب  ِّقَْحلا  ِیف  َکَنُولِداُجی  َنوُهِراَکل * َنِینِمْؤُْملا 

هزمح داد . راصنا  زا  یکی  هب  ار  يرگید  گنر  دیفـس  مچرپ  ریمع و  نب  بعـصم  هب  یگنر  دیفـس  مچرپ  نانمؤمریما و  تسد  هب  باقع »  » مان
دـندشیم و راوس  تبون  هب  هک  دنتـشاد  بسا  سأر  ود  رتـش و  داـتفه  تازیهجت  رظن  زا  گـنج  نیا  رد  مالـسا  هاپـس   67 ص : ادهـشلا ، دیس 

«1 . » هرز شش  ریشمش و  هضبق  تشه  زا  دوب  ترابع  اهنآ  حالس 

مزال ياهینیب  شیپ 

يالاب رد  دنداد و  لیکشت  ضوح  دندرک و  بآ  زا  رپ  ار  یلادوگ  طایتحا  يارب  ادخربمایپ و  روتسد  هب  دیدرگ ، ردب  دراو  مالسا  هاپس  نوچ 
هک یهاتوک  هزین  اب  حبص ، لّوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندومن . اپرب  ادخربمایپ  يارب  یگنج ) قاتا   ) یناب هیاس  رگشل  ود  هب  فرـشم  یّلت 
نآ رد  تخادرپ . گنج  هنحص  هرادا  فوفص و  میظنت  هب  دوب ، تکرح  رد  ترـضح  نآ  هارمه  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تشاد و  تسد  هب 
هَّللا لوسر  اـی  تفگ  داوس  تسیاـب ! تسرد  هک  درک  هراـشا  شمکـش  هب  هزین  اـب  دـید و  دوب ، نوریب  فـص  زا  هک  ار ، هّیزغ  نبداوـس  لاـح ،

ایب داوـس ! دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا . هتخیگنارب  لدـع  قـح و  شرتـسگ  يارب  ار  وـت  دـنوادخ  يدروآ و  درد  هب  ار  ممکش 
هک تخـس ، تّیعـضو  ساّسح و  هظحل  نآ  رد  ربمایپ  هک  دـیدیم  اریز  دـش ؛ رارقیب  ناـجیه  زا  داوس  دز . ـالاب  ار  شنهاریپ  و  نک ! صاـصق 
هللا یلص  ربمایپ  مکـش  هب  صاصق  ياج  هب  مه  وا  دناوخیم ، صاصق  هب  ار  وا  دروخیم ، مقر  شنارای  تشونرـس  شتلاسر و  وا و  تشونرس 

عاضوا هَّللالوسر  ای  تفگ : يدرک ، ار  راـک  نیا  ارچ   68 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دز . هسوب  هلآ  هیلع و 
منابل هک  دشاب  نینچ  مرمع  تعاس  نیرخآ  متـساوخ  اذل  مرب و  رد  هب  ملاس  ناج  گنج  نیا  زا  هک  مرادـن  نانیمطا  نم  ینیبیم و  ار  لاوحاو 

الو لاتقلاب  مهوئدبت  الو  مکراصبأ  اوّضُغ  : » داد روتـسد  ناناملـسم  هب  هاگنآ  « 1 . » درک اـعد  يو  ّقح  رد  هَّللا  لوسر  دـنک . سمل  ار  وت  ندـب 
روتـسد نم  ات  دـشاب  امـش  فرط  زا  گنج  عورـش  هن  دـیزادنیب و  هار  لاق  لـیق و  هن  دـینک و  هاـگن  نمـشد  يوس  هب  هن  « » 2 «. » ٌدحأ نمّلکتی 

.« مهدب
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نیکرشم هب  مایپ 

ًابذاک كأ  نإ  ًانیع و  یب  یلعأ  متنأـف  ًاـقداص  كأ  نإـف  برعلا ، ینوّلخ و  شیرق ...  رـشعم  اـی  : » داتـسرف ماـیپ  نینچ  نیکرـشم  هب  ادـخربمایپ 
رهـش هب  دیراذگاو و  برع  رگید  ماوقا  هب  ارم  راک  شیرق ...  تعامج  يا  « » 1 «. » يرمأ برعلا   69 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  نابؤذ  مُْکتَفَک 

امش هتساوخ  اهنامه  مشاب ، وگغورد  رگا  دیـشاب و  نم  نارای  ناّصاخ و  زا  دیناوتیم  امـش  مشاب  قداص  میاعّدا  رد  رگا  هک  دیدرگ  زاب  دوخ 
درک و ادـیپ  لیم  داهنـشیپ  نیا  لوبق  هب  دوب ، كرـش  هاپـس  نارادمدرـس  زا  هک  هعیبر ، نبۀـبتع  ماشه ، نبا  لقن  قبط  درک ». دـنهاوخ  نیمأت  ار 

نیا رد  امش  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیهاوخیم ؟ هچ  شنارای  دّمحم و  اب  گنج  زا  امـش  نایـشیرق  يا  : » تفگ نینچ  هّکم  نایهاپـس  هب  باطخ 
ار اهنآ  يومع  رسپ  ایامش  اریز  دوب ؛ دهاوخ  تهارک  ترفن و  اب  مأوت  امـش ، اب  هّکم  رد  نایـشیرق  زا  کی  ره  هاگن  دبا  ات  دیوش  زوریپ  گنج 

برع لیابق  ریاس  هب  ار  دّمحم  راک  دـیدرگزاب و  دوخ  ياههناخ  هب  هک  رتهب  هچ  سپ  ار ، ناشماوقا  زا  یکی  ای  ناشییاد و  رـسپ  ای  دیاهتـشک 
«2 .« » دوب دیهاوخ  نوصم  ضارتعا  زا  مه  زاب  امـش  دنتـسناوتن  رگا  دـناهدومن و  نیمأت  ار  امـش  هتـساوخ  دـندش  زوریپ  اهنآ  رگا  هک  دیراپـسب 
اب وا  : » تفگ نینچ  شاهرابرد  تخاـس و  شراداو  گـنج  هب  درک و  مهّتم  سرت  نبج و  هب  ار  وا  لـهجوبا  یلو   70 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح 

شهوکن نیا  نوچ  هبتع  دوش ». هتشک  تسا ، دّمحم  هاپس  رد  هک  هفیذح ، وبا  شرـسپ  دسرتیم  هدش و  كاچ  هرهز  شنارای  دّمحم و  ندید 
نیلّوا هبتع  اذلو  نم »؟ ای  وا  میاهدش ، كاچ  هرهز  سرت  زا  ام  زا  کی  مادک  دـید  دـهاوخ  « 1  » ِهتْسا رّفصم  نیا  تفگ : دینـش  لهج  وبا  زا  ار 

. دیدرگ گنج  دربن و  دراو  دیلو  شرسپ  هبیش و  شردارب  هارمه  هب  هک  دوب  یسک 

نمشد يزادنا  ریت  زاغآ 

ۀثراح  » و عَجهِم »  » مان هب  ناناملسم  زا  نت  ود  نآ  رثا  رد  هک  دیدرگ  زاغآ  يزادناریت  نیکرشم  يوس  زا  گنج ، هنحـص  هب  هبتع  دورو  زا  لبق 
، دیهش ود  نیا  ندید  اب  دادیمن ، دوخ  نارای  هب  ار  گنج  عورش  هزاجا  هکنیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنداتفا ، كاخ  يور  هقارـس » نب 
دوش و گنج  دراو  امش  زا  کی  ره  زورما  تسوا ، تسد  رد  دّمحم  ناج  هکییادخ  هب  : » دومن عیجشت  قیوشت و  نینچ  نیا  ار  دوخ  نایهاپس 
هب عّرـضت  اعد و  تسد  هاگنآ   71 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  دوب ». دـهاوخ  تشهب  رد  وا  هاگیاج  دـنک ، يرادـیاپ  ناج  ياپ  ات  ادـخ  هار  رد 
زا گنج  نیا  رد  مک ، هورگ  نیا  رگا  ایادخ   ...«. » ُدعب دَبُعت  مل  ۀباصعلا  هذه  کلهت  نإ  ّمهّللأ  : » دـیبلط يرای  دـنوادخ  زا  تفرگ و  نامـسآ 

: دومرف دیشاپ و  كرش  هاپس  يوس  هب  تشادرب و  نیمز  زا  كاخ  یتشم  سپـس  دیتسرپ »...  دهاوخن  ار  وت  یـسک  نیمز  يور  رد  دنورب ، نیب 
«1 !« » داب هایس  ناتیور  « ؛» هوجولا تهاش  »

هزمح ترضح  عافد  نمشد و  هلمح 

رد مالـسا  هاپـس  يوس  هب  هک  یلاح  رد  وا  دش . ادج  شیرق  هاپـس  زا  ناهگان  دوب ، كاّته  ریرـش و  يدرم  هک  یموزخم » دوسا  ، » نایم نیا  رد 
رد ای  منک و  بارخ  ار  نآ  دیاب  ای  ادـخ ، هب  مروخب . بآ  اهنیا  ضوح  زا  هک  ماهدرک  دـهع  دوخ  يادـخ  اب  نم  : » دروآرب دایرف  دوب ، تکرح 

کی هک  یلاح  رد  وا  دومن . عطق  ار  شیاپ  گنردیب  تخاـت و  يو  رب  بلّطملادـبع  نبةزمح  همه ، زا  شیپ  هک  دوب  اـجنیا  مریمب ». شراـنک 
ریـشمش اـب  ار  وا  دادـن و  لاـجم  هزمح  هک  درکیم  زیخ  تسج و  ضوح  يوس  هب  دوخ  میمـصت  يارجا  يارب  دوـب ، هداد  تسد  زا  ار  شیاـپ 

72 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  « 2 . » دروآرد ياپ  زا  يرگید 

هزمح ترضح  عافد  هلمح و  نیمّود 

نادیم دراو  دندرکیم  یهارمه  ار  وا  دیلو  شرسپ  هبیـش و  شردارب  هک  یلاح  رد  دید ، ار  یموزخم » دوسا   » ندش هتـشک  هک  هعیبر  نب  ۀبتع 
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: تفگ میراصنا . زا  ام  دـنتفگ : دـیتسه ! هراک  هچ  امـش  دیـسرپ : ریقحت  اب  هبتع » . » دـنتخات شیپ  راصنا  ناـناوج  زا  نت  هس  وس ، نیا  زا  دـش و 
ام نأش  مه  هک  ار  یناسک  ام  ماوقا  زا  «. » اَنِمْوَق ْنِم  ُءاَفْکَْألا  اْنَیلِإ  ْجُرْخا  ُدَّمَُحم  ای  : » دز دایرف  سپـس  میرادـن . امـش  هب  يزاـین  اـم  هک  دـیدرگرب 

اوُءاج ْذِإ  مکِّیبَن  ِِهب  ُهَّللا  َثََعب  يذَّلا  مُکِّقَِحب  اُوِلتاقَف  اُومُوق  مشاه  یَنب  ای  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  تسرفب ». ام  يوسهب  دنـشاب ،
هس نآ  لباقم   73 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  رد  « 2  » هدیبع نانمؤم و  ریما  هزمح و  ترـضح  هک  دوب  اجنیا  رد  « 1 «. » ِهَّللا َرُون  اُوئِفُْطِیل  مهلطِاِبب 

یتقو نانآ  دنتـسیک ؟ اهنیا  دز  دایرف  رگید  راب  هبتع  دندشیمن ، هتخانـش  دندوب و  هدـناشوپ  ار  دوخ  تروص  رـس و  نوچ  دـنتفرگ و  رارق  نت 
اب تشاد ، لاس  داتفه  هک  هدیبع  دـش . زاغآ  نت  شـش  نآ  نایم  يریگرد  دـنیوکین ». نادروامه  « ؛» میرک ٌوفک  : » تفگ دندناسانـش ، ار  دوخ 
هب مالسلا  امهیلع  هزمح  نانمؤم و  ریما  دندش . ریگرد  هبتع  نبدیلو  اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هبیـش و  يو  ردارب  اب  هزمح  تخیوآ . رد  هبتع 

، دوب هدـش  عطق  شیاهاپ  زا  یکی  هک  یلاح  رد  شیوخ  دروامه  اب  هدـیبع  یلو  دـنتخادنا ، كاخ  هب  ار  اـهنآ  دـندادن و  ناـما  دوخ  ناـفیرح 
، ار هدیبع  سپـس  دندروآ . رد  ياپ  زا  ار  هبتع  دندرک و  يرای  دوخ  هدروخلاس  مزرمه  هب  راوگرزب  ود  نآ  لاح  نیا  رد  دوب . ریگرد  نانچمه 
اب ار  دوخ  يومع  رسپ  نوچ  ترـضح  نآ  « 1 . » دنداهن نیمز  رب  ادخربمایپ  لباقم  رد  دـندرک و  لمح  ههبج  تشپ  هب  دوب ، هدـش  حورجم  هک 

. دش يراج  شنامشچ  زا  کشا  دید ، حورجم  ندب  هدش و  عطق  ياپ 

یمومع هلمح 

ياهقباسیب شورخ  شوجو و  بیجع  هلولو  هّکم  هاپس  نایم  رد  داحلا ، رفک و  نارادمدرس  زا  نت  هس  نیا  و  یموزخم » دوسا   » ندش هتشک  اب 
عوقو هب  دـندوب ، هدرک  ینیبشیپ  مالـسا  هاپـس  یناوتان   74 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  فعـض و  زا  هچنآ  فالخ  هک  دـندید  اریز  دـش ؛ اپهب 

، دندیـسر تکاله  هب  نانمؤمریما  مالـسلا و  هیلع  هزمح  تسد  هب  ناشدارفا  نیرتهتـسجرب  زا  نت  راهچ  گنج ، زا  هلحرم  نیلّوا  رد  تسویپ و 
حـضاون نِکل  َو  ددَـم  ـال  َو  نیمَک  مَُهل  اـم  : » دوب نینچ  مالـسا  يورین  زا  یحمُج ) بهو  نب  ریمُع   ) اـهنآ سوساـج  یباـیزرا  هک  یتروص  رد 

يزیچ برثی ! شکبآ  نارتش  هک  دینادب  دباتشیم ، اهنآ  کمک  هب  یسک  هن  دراد و  ینیمک  هن  دّمحم  هاپس  «. » عقانلا توملا  تلمح  دق  برثی 
مُه ام  : » درک رظن  راهظا  نینچ  دوب ، گنج  ناحاّرط  نارس و  زا  هک  زین  لهج  وبا  « 1 .« » دننکیمن لمح  دوخ  اب  راب  ّتلذ  ریگارف و  گرم  زج 

ار اهنآ  میتسرفب  ار  دوخ  ناگدرب  اهنت  رگا  ام  تسین ، شیب  ياهمقل  برثی  هاپـس  « ؛» دیلاب ًاذْخَأ  مهوُذَخََأل  اندیبَع  مهَیلِإ  انثعب  َول  ٍسأَر  ُۀَلْکُأ  ّالإ 
، فاصم نیلّوا  رد  ربمایپ  يومع  رـسپ  ومع و  تماهـش  تعاجـش و  نمـشد ، ياـهینیبشیپ  نیا  فـالخ  رب  يرآ ، « 2 .« » درک دـنهاوخ  هفخ 

نیا هب  دوب ، یعطق  تسکـش  هعیلط  هک  دوخ ، ناروآمان  زا  نتراهچ  نداد  تسد  زا  اـب  نمـشد  دز و  مقر  مالـسا  عفن  هب  ار  گـنج  تشونرس 
هاپـس ِيرایـسب  دـیحوت و  ِهاپـس  ِیمک  رثا  رد  دـناوتب  ات  دریگهرهب  یعمج  مجاهت  یمومع و  هلمح  زا  نت ، هب  نت  گنج  ياج  هب  هک  داتفا  رکف 

نینوخ ِيریگرد  نیا  ِتدـّم  هچرگ  دزاس . دوخ  بیـصن  ار  يزوریپ  دـهد و  رییغت  ار  گـنج  تشونرـس  رفک ،  75 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح 
هک دوـخ ، فدـه  نیمأـت  یلهاـج و  رورغ  ظـفح  یلبق و  تسکـش  گـنن  ندودز  يارب  نمـشد  هک  تسا  مّلـسم  یلو  تسین  نشور  نادـنچ 

ناـنز و ریـشمش  نازادـناریت و  همه  تسب و  راـکهب  ار  شناوت  ماـمت  دوب ، یتـسرپتب  كرـش و  ياـههیاپ  تیبـثت  دـیحوت و  ماـظن  يزادـنارب 
رثا رد  دوخ و  یحور  تبالـص  نامیا و  رثا  رد  هّدُـع ، هّدـع و  نتـشادن  اـب  مالـسا  نادـهاجم  رگید ، يوس  زا  درک . جیـسب  ار  دوخ  نارادهزین 

هتشک اب  نمشد  هاپس  تسا . هتفر  ورف  تسد  هب  حالس  رفن  رازه  بلقرد  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  ، ) هاپس نیا  هدنامرف  نیـشتآ  نانخس 
زا درک و  ناعذا  دوخ  یعطق  تسکـش  هب  نیکرـشم ، نارـس  زا  رگید  نت  داتفه  تراسا  دوب و  اهنآ  نایم  رد  مه  لهجوبا  هک  نت  داتفه  ندش 

زجب يزیچ  مالسا  هاپس  لباقم  رد  رتشیب  تمواقم  تروص  رد  اریز  دومن ؛ رارف  ییوس  هب  كرش  نایهاپـس  زا  کی  ره  دیدرگ و  جراخ  هنحص 
. دوبن رّوصت  لباق  نانآ  يارب  ورین  هیقب  نداد  تسد  زا 

ردب گنج  هجیتن 
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دیـس هزمح  تسا : هدوب  نینچ  هصالخ  روطهب  دـمآ ، تسد  هب  ناکرـشم  یعطق  تسکـش  اـب  هک  ردـب  گـنج  سر  دوز  رثا  يرهاـظ و  هجیتن 
دادعت هک  تسا  نیا  دیدرگ ، هراشا  هک  هنوگنامه  نارسفم ، ناخّروم و  نایم  رد  روهـشم  نیکرـشم  يارـسا  نالوتقم و  - 1 76 ص : ادهشلا ،

هدوب رفن  داتفه  زا  شیب  نالوتقم  دادعت  دیوگیم : يدقاو  یلو  دشابیم ، رفن  داتفه  زین  اهنآ  يارسا  دادعت  رفن و  داتفه  ناکرـشم  زا  نالوتقم 
لباق رادـقم  ریـشمش و  يرایـسب  دادـعت  بسا و  سأر  یـس  رتش و  هاجنپ  دـصکی و  گـنج  نیا  رد  ناناملـسم  یگنج  میاـنغ  - 2 « 1 . » تسا

هب وگتفگ  ثحب و  نانآ  زا  رفن  ود  یکی  نایم  رد  میـسقت  تّیفیک  رد  هک  دنتفرگ  تمینغ  هب  نمـشد  زا  رگید ، ياهحالـس  سانجا و  یهّجوت 
. داد همتاخ  اهنآ  ثحب  هب  دیدرگ و  لزان  هنیمز  نیا  رد  « 2  » لافنا هفیرش  هیآ  دمآ و  لمع 

ردب گنج  يادهش 

نارجاهم زا  رگید  رفن  شش  راصنا و  زا  اهنآ  زا  نت  تشه  هک  دشابیم  رفن  هدراهچ  روهشم ، رب  انب  ردب ، گنج  رد  ناملـسم  يادهـش  دادعت 
. دماین رد  نیکرشم  تراسا  هب  رفن  کی  یّتح  ناناملسم  زا  یلو  دندوب ،

ردب گنج  تیمها 

لباق ریغ  ناوارف و  تاعیاض  دوریم و  نیب  زا  اهنآ  رد  ناسنا  اـهنویلیم  هک  ياهقطنم  گرزب  ياـهگنج  یناـهج و  ياـهگنج  دوجو  اـب  زورما 
نادنچ ياراد  ناگدنناوخ  زا  یـضعب  يارب  دیاش  دیدرگ ، هراشا  هکنآ  يارـسا  نالوتقم و  تیدودـحم  اب  ردـب  گنج  دراد ، هارمه  هب  ناربج 

نآ تیّمها  هب  ناوتیم  گنج ، نیا  راثآ  فادـها و  هب  هّجوت  اـب  یلو  دوش  یّقلت  ياهریـشع  ياهلیبق و  دروخرب  کـی  دـننام  دـشابن و  یتیّمها 
مقر گنج  نیا  اـب  مالـسا  تشونرـس  اریز  دومن ؛ كرد  درادـن  دوجو  مالـسا  خـیرات  رد  اـهگنج  زا  کـیچیه  رد  هک  ار  نآ  داـعبا  دربیپ و 
تب كرش و  یعطق  يزوریپ  گنج  نیا  رد  نانآ  تسکش  ًانایحا  مالـسا و  یعطق  يزوریپ  اب  يواسم  نآ  رد  ناناملـسم  يزوریپ  دروخیم و 

؛ دومن دای  « 1  ... » ِناعْمَْجلا یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  ناونع ... : هب  گنج  نیا  زا  دـیجم  نآرق  اذـل  تشاد و  لابند  هب  خـیرات  ّلک  رد  ار  یتسرپ 
رفک هب  یّکتم  نامیا و  هب  یکتم  هورگ  ود  نآ ، رد  هک  يزور  دیدرگ ؛ رهاظ  نآ  رثا  رد  یتسرپتب  دیحوت و  لطاب و  قح و  هک  یگنج  ینعی 

زا یتحاراـن ، تّدـش  زا  هک  ار  یناـمز  دـیروایب  رطاـخ  هـب  : » تـسا هدوـمرف  نـینچ  گـنج  نـیا  تـیّمها  رد  رگید  هـیآ  رد  و  دـندش . ریگرد 
زا رازه  کی  اب  ار  امش  نم  تفگ  تفریذپ و  ار  امـش   78 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  ياضاقت  وا  دیدرکیم و  کمک  ياضاقت  ناتراگدرورپ 
زا زج  يزوریپ  هنرگ  دادرارق و  امش  رطاخ  نانیمطا  يداش و  يارب  اهنت  ار  نیا  ادخ  یلو  منکیم  يرای  دیآیم ، مهرـس  تشپ  هک  ناگتـشرف 

یهاگ تشادیمرب و  راگدرورپ  يوس  هب  عّرضت  اعد و  هب  تسد  رّرکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گنج ، نیا  رد  « 1 .« » تسین ادخ  فرط 
دبُعت مل  ۀباصعلا  هذه  کلهَت  نإ  ّمهّللا  : » دوب نیا  شیاهاعد  هلمج  زا  درکیم و  يزوریپ  تساوخرد  دنوادخ  زا  داهنیم و  هدجس  هب  یناشیپ 

!« درک دهاوخن  شتسرپ  ار  وت  یسک  دنورب ، نیب  زا  ناملسم ، هورگ  نیا  رگا  ایادخ !  ...« » ُدعب

ردب گنج  يزوریپ  رد  هزمح  ترضح  شقن 

تیانع لضف و  رتمهم  همه  زا  یلو  تسا ، یـسررب  لباق  یفلتخم  لماوع  رگید ، گنج  ره  دـننام  ردـب  گنج  رد  دـیحوت ، هاپـس  يزوریپ  رد 
مالسا و نایهاپس  رطاخ  نانیمطا  يداش و  يارب  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  دادمتـسا  هثاغتـسا و  رثا  رد  هک  دوب  راگدرورپ 
ص: ادهشلا ، دیس  هزمح  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َباجَتْساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیِغَتْسَت  ْذِإ  داتسرف : ورف  یپایپ  ار  هتـشرف  رازه  نانآ  يرای  دادما و  يارب 
زا کی  ره  و  « 1 . » ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو  ْمُُکبُوُلق  ِِهب  َِّنئَمْطَِتل  َو  يرُْشب  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو  َنِیفِدُْرم * ِۀَِکئالَْملا  َنِم   79

نمـشد و فوفـص  نتـسکش  رد  هتـسج و  هرهب  یهلا  نانیمطا  یبیغ و  ددـم  نیا  زا  شنیقی  لامک  نامیا و  هجرد  هزادـنا  هب  مالـسا ، نایهاپس 
نارگید زا  شیب  مالسا  نایرکشل  زا  کیمادک  لد  رب  یهلا  تراشب  هدژم و  نیا  دید  دیاب  نونکا  تسا . هدومن  افیا  ار  یمهس  مالسا  يزوریپ 
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هتفای و يرتشیب  یّلجت  روهظ و  نیرـضاح  زا  کی  مادـک  يوزاب  تسد و  رد  ساّسح  هنحـص  نآ  رد  ینامـسآ  نانیمطا  نیا  هتـشاد و  قارـشا 
. تسا هدناشن  ّتلذم  كاخ  هب  هناروابان  ار  نیکرشم 

ناکرشم زا  نالوتقم  رامآ 

هار ات  میروایب  تسدهب  دـناهدش ، هتـشک  یناسک  هچ  تسد  هب  هکنیا  ار و  ناکرـشم  زا  نالوتقم  راـمآ  دـیاب  تقیقح ، نیا  ندـش  نشور  يارب 
نالوتقم قیقد  رامآ  هک  هنوگنامه  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  میهد . رارق  زیزع  هدـنناوخ  يور  شیپ  رد  ار  تلیـضف  نیا  رد  تسرد  تواـضق 

، هدیدرگ سکعنم  خیرات  رد  هچنآ  هدیسرن و   80 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  ام  تسد  هب  رگید  تایصوصخ  نانآ و  همه  یفرعم  ردب و  گنج 
افیا گنج  نیا  رد  ار  یساسا  شقن  هک  زین ، مالسا  نانامرهق  شالت  هرابرد  ماهبا  نیا  تسا ، هدوب  كرش  نارادمدرـس  نارـس و  هرابرد  بلغا 
هچنآ زا  ناوتیم  یلو  تسین ، صّخشم  دناهدیـسر  تکاله  هب  نانآ  زا  کی  ره  هلیـسو  هب  هک  یناسک  قیقد  دادعت  تسا و  قداص  دناهدومن ،

دیدحلایبا نبا  دیدرگ . انشآ  گنج  نیا  رد  دارفا  نیا  شقن  اب  دربیپ و  رما  تقیقح  هب  يّدح  ات  دیآیم ، تسد  هب  صقان  روطهب ، خیرات  رد 
هک میراد  يدایز  تایاور  دیوگیم : يدقاو ، زا  نالوتقم  زا  رفن  ود  هاجنپ و  دادعت  یفرعم  لقن و  زا  سپ  قیقد  رامآ  ساکعنا  مدع  هنیمز  رد 
نبا راتفگهب  دـیاب  « 1 . » میدناسانـش ام  هک  دنتـسه  يدارفا  نامه  دـناهدش ، هتخانـش  مان  هب  هک  اـهنآ  نکیلو  هدوب ، رفن  داـتفه  ردـب  نـالوتقم 

هیمعت رد  درک ، دیهاوخ  هظحالم  زین  نیا  زا  سپ  میدرک و  هراشا  ثحب  نیا  همّدقم  رد  هک  هنوگنامه  مییازفیب : زین  ار  هتکن  نیا  دـیدحلایبا ،
لـعج و زا  تفرگ و  هدـیدان  ار  اهتـسایس  شقن  دـیابن  مالـسلا  اـمهیلع  هزمح  ناـنمؤمریما و  هراـبرد  هژیوهب  یخیراـت ، قیاـقح  یـشوپهدرپ  و 

. دومن تلفغ  تشاد ، رارق  هّیماینب  نارگهطلس  اب  میقتسم  طابترا  رد  هک  راوگرزب ، ودنآ  ياهيزوریپ  رد  فیرحت 

مالسلا امهیلع  ادهشلادیس  هزمح  نانمؤم و  ریما  یلع  ردب ، گنج  نامرهق  ود 

هیلع نانمؤمریما  نانآ  سأر  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يابرقا  هژیوهب  نیرجاهم و  تسد  هب  ردـب  گنج  نالوتقم  رتشیب  ندـش  هتـشک 
يوس زا  نانمؤمریما  هک  دوب  ردـب  گنج  نیمه  رد  هدـمآ ، خـیرات  رد  هک  يروطهب  و  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  ادهـشلا  دیـس  هزمح  مالـسلا و 

ناگتشک زا  یمین  زا  شیب  گنج  نیمه  رد  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  ارچ  دیدرگ و  بّقلم  خرـس » گرم  « ؛» رمحا توم   » بقل هب  ناکرـشم 
زا نت  شش  یس و  دادعت  دیفم  خیـش  هک  يروطهب  تسا ؛ هدیدرگ  میهـس  زین  رگید  دادعت  ندیناسر  تکاله  هب  رد  دروآ و  رد  ياپ  زا  وا  ار 

: دیوگیم نّنست  ناهج  فورعم  ناخّروم  زا  قاحسا  نبا  « 1 . » تسا هدناسانش  مان  هب  دناهدش ، هتشک  ترـضح  نآ  تسد  هب  هک  ار ، نالوتقم 
یلو تسا ». هدوب  یلع  تسد  هب  ناکرـشم  زا  ِناگدـش  هتـشک  نیرتـشیب  ردـب  گـنج  رد  « » 2 «. » ِّیلَِعل ناـک  رْدـَب  موَی  نیکرـشُْملا  یْلتَق  رَثْکَأ  »

82 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  « 4 . » دناهداد لّزنت  رفن  ود  تسیب و  هب  یّتح  یهاگ  و  « 3 ، » تفه تسیب و  ار  دادعت  نیا  ناخّروم  زا  یضعب 

ادهشلا دّیس  هزمح  تسد  هب  ناگدش  هتشک  رامآ 

نآتسد هب  اهنت  یخرب  هّدـع ، نیا  نایم  رد  هک  تسا  هدـش  رکذ  رفن  ُهن  ادهـشلادّیس  هزمح  تسد  هب  نالوتقم  دادـعت  تّنـس ، لـها  عباـنم  رد 
ناونع هب  صاّقو  نب  دعس  زا  دروم  کی  رد  اهنت  دناهدیـسر و  تکاله  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضحو  وا  تسدهب  يرگید  دارفا  ترـضح و 
رتشیپ هک  هنوگنامه  دوش ، هّجوت  بلطم  نیا  هب  نالوتقم ، نیا  یفّرعم  رامآ و  نایب  زا  شیپ  تسا  مزال  تسا . هدـش  دای  راوگرزب  نآ  کـیرش 

همه هن  دناهدیـسر  كاله  هب  هزمح  ترـضح  هلیـسو  هب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  یـشخب  دادعت ، نیا  یخیرات ، لیالد  ساسا  رب  میدرک ، هراشا 
هیلع نانمؤمریما  هلیـسو  هب  نالوتقم  رامآ  رد  رظن  فـالتخا  دـننام  ناـنآ ، دروم  رد  رظن  فـالتخا  اـی  نـالوتقم و  همه  رکذ  مدـع  یلو  اـهنآ ،
رظن رد  اب  دناهتـسناد . ترـضح  نآ  ِنآ  زا  ار  نت  ود  تسیب و  اـهنت  رگید  یـضعب  ناگدشهتـشک و  نیرتشیب  ناـخّروم  زا  یـضعب  هک  مالـسلا 

ناخّروم رظن  دـیدرگیم ، سکعنم  صّخـشم و  گنج  نیارد  نالوتقم  همه  رگا  اریز  تسین ؛ مهم  نادـنچ  یخیرات ، ِدوجوم  قیاقح  نتفرگ 
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لیـالد یلو  تسین  تسد  رد  راوگرزب  ود  نآ  تسد  هب  نـالوتقم  قیقد  راـمآ  هکنیا  اـب  لاـح  ره  هب  درکیم . رییغت  راوگرزب  ود  ره  دروم  رد 
هب لّوا  هلحرم  رد  نمـشد  تسکـش  گـنج  نیا  رد  تـسا و  هدوـمن  تباـث  ردـب  گـنج  يزوریپ  رد  ار  اـهنآ  یـساسا  شقن  یخیراـت  مّلـسم 

هزمح دارفا  همه  هن  مهنآ  تسا ، هتـسویپ  عوقو  هب  دیحوت  هاپـس  دارفا  ریاس  تسد  هب  هاگنآهزمحترـضح  تسدهب  سپـسو  نانمؤمریماتسد 
، هنیدم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  تکرح  لّوا  زا  هباحص  زا  يدادعت  نآرق  حیرص  نومـضم  قبط  اریز  هاپـس ؛  83 ص : ادهشلا ، دیس 
هک تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  مه  خـیرات  و  « 1 . » دندوب نارگن  برطضم و  تدش  هب  گنج  هنحـص  هب  دورو  زا  دونـشخان و  دروخرب  نیا  زا 

. دندوب یگنر  مک  شقن  ياراد  ای  دنتشادن و  یشقن  ای  گنج  نادیم  رد  هباحص  زا  یضعب 

ناناملسم يزوریپ  زا  دیدحلایبا  نبا  لیلحت 

هزمح ترـضح  نانمؤمریما و  ّرثؤم  شقن  تعاجـش و  زا  ردب و  گنج  رد  يزوریپ  زا  دـیدحلایبا  نبا  هک  ار  یلیلحت  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
يوق و يورین  دوجو  اب  يزوریپ ، نیا  زا  دوخ  لـیلحت  رد  يو  مینک : لـقن  هصـالخ  روطهب  تسا ؛ هداد  هئارا  يزوریپ  نیا  رد  مالـسلا  اـمهیلع 
جرزخ و سوا و  هلیبق  زا  راصنا ، زا  ياهّدـع  زا  مالـسا  کچوک  هاپـس  يرآ ، دـسیونیم : ناناملـسم ، یناوتان  فعـض و  نیکرـشم و  ياـناوت 

نبیلع مک ، رهاظ  هب  ِهورگ  نیا  رانک  رد  هکنیا  رتمهم  دوب و  هتفای  لیکـشت  دـندوب ، یمان  تعاجـش  یناولهپ و  رد  هک  نیرجاهم  زا  يدادـعت 
ربمایپ صخش  ار  اهنآ  یهدنامرف  دندوب و  هتفرگ  رارق  دنشابیم ، تّیرشب  خیرات  رد  دارفا  نیرتعاجش  هک  بلّطملادبع ، نبةزمح  بلاطیبا و 

َو بلاطیبأ  ُنب  ُِّیلَع  مِهِیفَو  . » تشاد هدهع  هب  یهلا  هّوق  هب  دّیؤم  دیحوت و  لدع و  رب  ِيدانم  قح و  هب  ِیعاد  ربمایپ  نآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
84 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  « 2 «. » لاْطبَأ داجنأ و  نیرجاهُملا  َنِم  ُۀعامَج  و  رشبلا ! عجشأ  امُهو  بلّطملا  ِدبَع  نبُةَزمَح 

مالسلا هیلع  هزمح  تعاجشهب  نیکرشم  نارس  زا  یکی  فارتعا 

نوچ دوب ، سانشرس  نیکرـشم  زا  هک  فلخ » نبۀّیما   » مان هب  نانآ  زا  یکی  ههبج ، تشپ  هب  ناریـسا  لاقتنا  ماگنه  رد  گنج و  همتاخ  زا  سپ 
، تسا ینتفگ  تسیک »؟ رادناشن  يوجگنج  نیا  « ؛»؟ مِّلعُملا اذه  ْنَم  : » دیـسرپ فوع  نب  نامحرلادبع  زا  داتفا ، هزمح  ترـضح  هب  شمـشچ 

هزمح  » وا داد : خساپ  نامحرلادـبع  دوب . زیامتم  نارادرـس  رگید  زا  شیوخ ، ِدوخهالک  رب  یغرم  رتش  ِرپ  بصن  اب  اهگنج  رد  هزمح  ترـضح 
فوفص هک  دوب  نیا  « ؛» لیعافألا اِنب  َلَعَف  يذَّلا  َكاذ  : » تفگ كرش ، هاپس  تسکش  زا  دیدش  رّسحت  فّسأت و  اب  هّیما  تسا » بلّطملادبع  نب 

لها عبانم  قبط  هزمح ، ترـضح  تسد  هب  نیکرـشم  نـالوتقم  زا  نت  ُهن  یماـسا  « 1 !« » دـناشن هایـس  كاخ  هب  ار  ام  تسکـش و  مه  رد  ار  اـم 
لیقع هعمَز و  5 و 6 - ّيدَع ؛ نب  ۀمیَعُط  - 4 هعیبر ؛ نادنزرف  هبیش  هبتع و  2 و 3 - یموزخم ؛ دوسألادبع  نب  دوسا  - 1 « 2 : » زا دنترابع  تنس ،

. هیواعم ردارب  نایفسیبا  نب  ۀلَظنَح  - 9 جاّجح ؛ نب  هیُبن  - 8 هریغم ؛ نبدیلو  نب  سیق  وبا  - 7 دوسا ؛ نادنزرف 

نیکرشم نایم  رد  ردب  گنج  ياهدمآیپ 

شیرق دیدج  تامیمصت 

ات دنتـسب ، راک  هب  ار  شیوخ  تّمه  مامت  ناناملـسم ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیذا  رازآ و  رد  لاس  هدزیـس  تّدم  هک  هّکم ، ناکرـشم 
كرت هب  روبجم  ار  نانآ  دندنار و  نوریب  ناشراید  رهش و  زا  سپـس  دندومن و  ینادنز  هرـصاحم و  ياهّرد  لخاد  رد  یتّدم  ار  نانآ  هکاجنآ 

ناناملسم ندرب  نیب  زا  دیحوت و  تخرد  ندرک  نک  هشیر  رد  دوخ  میمـصت  زا  مه  زاب  دندرک و ...  هنیدم  هشبح و  يوس  هب  ترجه  نطو و 
لّمحت زا  سپ  نانآ  تسویپ و  عوقو  هب  ردب  گنج  ماجنارـس  هکنیا  ات  دـندیزرویم  رارـصا  دوخ  ینمـشد  رد  هتـسویپ  دنتـشگن و  فرـصنم 

رد ار  اـهنآ  نعرفت  رورغ و  همه  هـک  ناناملـسم ، تـسد  رد  تراـسا  راـبتّفخ  شریذـپ  تسکـش و  خـلت  مـعط  ندیـشچ  نیگنـس و  هـبرض 
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يارب ار  دوخ  ردب ، زا  تعجارم  اب  دیدرگ و  فعاضم  ناناملسم  هب  تبـسن  ناشتوادع  هنیک و  دومن ، لیدبت  تراقح  گنن و  هب  برعلاةریزج 
ربمایپ رورت  هشقن  نامزمه ، دـندشیم و  هدامآ  دـیادزب ، ناشیناشیپ  زا  ار  نآ  گنن  غاد  ناربج و  ار  تسکـش  نیا  دـناوتب  هک  يرگید  گنج 

دوـخ يزوریپ  هار  نیرتـهب  ار ، حرط  نـیا  رد  تیقّفوـم  دندنارورپیمرــس و  رد   86 ص : ادهــشلا ، دیــس  هزمح  زین  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
. دنتسنادیم

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  رورت  حرط 

« ناوفـص  » شاهدازومع اب  دربیم ، رـس  هب  ناناملـسم  تراسا  رد  بهو  شدـنزرف  هک  شیرق ، نایم  رد  زیرنوخ  دارفا  زا  یکی  بهو ، نبریمع 
مه ریمع  دریگب و  هدهع  رب  ار  شنادنزرف  تلافک  ریمع و  ياهـضرق  ناوفـص  هک  دندش  نامیپمه  لیعامـسارجح »  » رد یناهنپ  ییوگتفگ  رد 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  هب  وا  زا  هک  هباحـص  ِتفلاخم  مغریلع  دش و  هنیدم  دراو  فده  نیمه  اب  يو  دناسرب . لتق  هب  ار  ربمایپ  هنیدم  رد 

. دـیدرگ دراو  ربمایپ  نارای  زا  رفن  دـنچ  هارمه  هب  وا  دـناوخارف و  شیوخ  روضح  هب  ار  ریمع  ترـضح  نآ  دـندرکیم ، رطخ  ساسحا  هلآ  و 
نیا دومرف : ترـضح  بهو . مدنزرف  يدازآ  يارب  تفگ : ریمع  ياهدمآ ؟ هنیدـم  هب  روظنم  هچ  هب  ریمع ! دیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ادخربمایپ ماگنه  نیا  رد  تسا . هدـش  ام  تداع  وزج  اهنآ  نتـشاد  هارمه  هک  فویـسلا » هذـه  هَّللاحـّبق  : » درک ضرع  تسیچ ؟ يارب  ریـشمش 
وا و زجب  هک  يزار  ندینـش  اـب  ریمع  درک . ناـیب  دوـب ، هتـشذگ  ناوفـص  وا و  ناـیم  رد  لیعامـسا  رجح  رد  هکار  هچنآ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
. تساوخ شزوپ  شاهتـشذگ  تاهابتـشا  زا  دروآ و  نامیا  ترـضح  نآ  تّوبن  هَّللالوسر و  هب  یحو  لوزن  رب  دـندوبن ، هاـگآ  نآ  زا  ناوفص 
« هریسأ اوِقلْطأو  نآْرُْقلا   87 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  ُهُوئِْرقأ  َو  هنیِد  ِیف  مکاخأ  اوُهِّقَف  : » دومرف هباحص  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

میمصت کی  عوضوم  نیا  خیرات ، بتک  رد  هچرگ  « 2 .« » دینک دازآ  مه  ار  شریسا  دیزومایب ، ماکحا  نآرق و  ناتناملسم  هزات  ردارب  هب  « ؛ » 1»
گنج یحاّرط  ناناملـسم و  اب  شیرق  توادـع  تّدـش  زا  دوجوم  نئارق  نکیل  تسا ، هدـیدرگ  ناونع  ناوفـص  ریمع و  نایم  رد  هبناـج و  ود 
هعاشا زا  يریگولج  يارب  هتبلا  دریگ . ماجنا  نانآ  یهدـنامزاس  یگنهاـمه و  نودـب  دـناوتیمن  زین  حرط  نیا  هک  تسا  نیا  رگناـشن ، دّدـجم 

. دریذپ ماجنا  نارگید  دید  زا  رود  یصوصخ و  روطهب  اهيریگمیمصت  دیاب  یساسح  عوضوم  نینچ 

دّدجم گنج  رب  میمصت 

نیکرشم میقتسم  تسایر  رگید ، ياهّدع  تراسا  شیرق و  نارس  ندش  هتشک  اب  دوب ، گنج  ِیلصا  ِناکرا  نانابنجهلسلس و  زا  هک  نایفس  وبا 
، هّکم هب  تعجارم  زا  سپ  هلـصاف ، الب  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  فدـه  نیا  رد  یـساسا  شقن  يافیا  رگید و  گنج  رب  نانآ  يزاسهدامآ  رد  ار 

رـسپ دندوب و  هدش  هتـشک  گنج  نیا  رد  دنه  شرـسمه  يومعو  ردارب  ردپ و  بیترت  هب  هبیـش  دیلو و  هبتع و  هلظنح و  شرـسپ  هکیلاح  رد 
نینچ نانآ  هب  باطخ  نایـشرق ، عاـمتجا  ناـیم  رد  دوب ، هدـمآ  رد   88 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  ناناملـسم  تراسا  هب  رمع  ماـن  هب  شرگید 

، میهد ناشن  فعـض  دوخ  زا  دـیابن  تفرگ ، ام  تسد  زا  ار  امـش  ام و  نازیزع  ناگرزب و  هک  گنج ، نیا  زا  سپ  نایـشرق ، هورگ  يا  تفگ :
رد يرعاش  چـیه  دیارـسن و  هحون  نانآ  رب  يرگهحون  ِنز  چـیه  مییرگن . دوخ  ناگتـشکرب  مینک ، ظفح  ار  دوخ  تبالـص  ربص و  دـیاب  هکلب 

ینمـشد و شتآ  هلعـش  ددرگیم و  شنارای  دّمحم و  هب  تبـسن  ام  توادع  هنیک و  فیفخت  بجوم  لامعا  نیا  اریز  دیوگن ؛ رعـش  ناشیازع 
عزج و دّمحم  نارای  رگا  هکنیا  زا  هتـشذگ  دنادرگیم ، تسـس  نانآ  زا  نتفرگ  ماقتنا  رد  ار  ام  ياهمدـق  دـناشنیم و  ورف  ار  ام  یهاوخنوخ 

نامنازیزع نداد  تسد  زا  تبیصم  زا  رتالاب  تبصم  درد و  نیا  دوشگ و  دنهاوخ  ازهتـسا  تتامـش و  رب  نابز  دنونـشب ، ار  ام  هلان  هآ و  عزف و 
نایفس و وبا  « 1 . » میگنجب دّـمحم  اب  هک  يزور  اـت  منکیم  مارح  دوخ  رب  ار  ناـنز  رطع و  زا  هدافتـسا  تعاـس  نیا  زا  زین  نم  دوب و  دـهاوخ 

نایفـسوبا هب  یتقو  اذل  دندیزرویم و  عانتما  زین  شیوخ  يارـسا  يزاس  دازآ  زا  یّتح  هکلب  دندرک ، يریگولج  هیرگ  زا  اهنت  هن  شیرق  نارس 
دنزرف يارب  دییوگیم  امـش  دـش ، هتـشک  هلظنح  مدـنزرف  داد : خـساپ  نینچ  نک ، دازآ  ار  ورمع  تدـنزرف  نداد ، هیدـف  اب  هک  دـش  داهنـشیپ 
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دنهاوخیم  89 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  هک  تقو  ره  ات  ار  وا  دـیراذگب  موش !؟ ریقحت  رتشیب  نمـشد  لباقم  رد  مهدـب و  هیدـف  مه  مرگید 
هار نیا  رد  زین  اهنآ  نانز  هکلب  دنتـشاد ، تیلاّعف  هک  دـندوبن  شیرق  نادرم  اـهنت  گـنج ، رب  نیکرـشم  کـیرحترد  نینچمه  « 1 . » دنرادهگن

تنازیزع ندش  هتشک  رد  ارچ  هک ، شیرق  نانز  زا  یهورگ  خساپ  رد  وا  دوب . نایفسوبا  رـسمه  دنه  اهنآ  هلمج  زا  دندرکیم ؛ شالت  یعس و 
دّمحم منک  هیرگ  منازیزع  رب  هّکم  رد  نم  تفگ : درک و  رارکت  ار  نایفسوبا  شرسمه  راتفگ  ینکیمن ؟ هیرگ  ترسپ ) ومع و  ردارب ، ردپ ، )

مهاوخن رّطعم  ار  دوخ  مریگن ، دّمحم  زا  ار  منازیزع  ماقتنا  ات  دنگوس  ادخ  هب  هن ، دـننک !؟ متتامـش  هنیدـم  رد  جرزخ  هلیبق  نانز  شنارای و  و 
، هن یلو  متـسیرگیم  دنک ، فرطرب  ار  مهودنا  نزح و  دناوتیم  هیرگ  هک  متـسنادیم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دوزفا : مه  ار  هلمج  نیا  وا  درک .

هنوگنیدب و  « 2 . » تسا اههتـشک  نیا  ماـقتنا  نتفرگ  دـناشنیم ، ورف  ار  منورد  ياههلعـش  دـنکیم و  فرطرب  ار  مـلد  زوـس  هـک  يزیچ  اـهنت 
زا سپ  دندرکیم ، هدامآ  يرگید  گنج  يارب  ار  دوخ  دـندربیم و  رـس  هب  هنیدـم  هب  هلمح  هشیدـنا  رد  ماقتنا و  بات  بت و  رد  هک  نایـشرق 

91 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  تسویپ . عوقو  هب  دحا  گنج  دندش و  ناور  هنیدم  يوس  هب  ردب ، گنج  زا  لاس  کی  تشذگ 

دحا گنج  رد  هزمح  ترضح 

!؟ تساجک دحا 

يرتمولیک جنپ  رد  تسا و  هنیدم  روهشم  ّمهم و  رایسب  ياههوک  زا  یکی  داد ، خر  نآ  هنماد  رد  كرـش  مالـسا و  ّمهم  گنج  هک  دُحا ، هوک 
. دراد رارق  رهش  نیا  یقرش  لامش 

!؟» دحا  » هب هوک  نیا  يراذگمان 

نوچ ار ، هوک  نیا  هک  تسا  نآ  شنیرتبـسانم  یلو  تسا ، هدش  لقن  نوگانوگ  ياههیرظن  دحا ،»  » هب هوک  نیا  يراذگمان  هیمـست و  هجو  رد 
. دناهدناوخ دُحا  تسا ، رگید  ياههوک  زا  لقتسم  اهنت و 

دحا تلیضف 

هرابرد ناوارف  ثیداحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  زا  تسه ؛ زین  دـحا  لماش  دـناهتفگ ، هنیدـم  تلیـضف  رد  هچنآ  هک  تسا  نشور  . 1
اب افشتسا  رهش . نیا  مدرم  يارب  ترضح  نآ  ندرک  اعد  اهرهش . رگید  رب  رهش  نیا  يرترب  لیـضفت و  دننام : تسا ؛ هدش  لقن  هنیدم  تلیـضف 

هدودـحم لخاد  رد  دـحا  نوچ  شناتخرد . عطق  92 و  ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  تاناویح  دیـص  زا  یهن  هنیدم و  ندوب  مرح  نآ و  يامرخ 
روث و  « 1 .« » تسا مرح  روث  ات  ریع  زا  هنیدم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اریز  دوب ؛ دهاوخ  زین  لیاضف  نیا  همه  لومشم  تسا ، هنیدم 

زا هتشذگ  . 2 دـشابیم . هنیدـم  یبرغ  ّدـح  یقرـش و  ّدـح  رگناـیب  عقاو  رد  ثیدـح  نیا  هتفرگ و  رارق  دـحا  هوک  تشپ  رد  هک  تسا  یهوک 
لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یلیاـضف  زین  ّصاـخ  روطهب  هوک ، نیا  هراـبرد  میدرک ، هراـشا  دـحا  هوک  هراـبرد  هک  یموـمع ، لـیاضف 

ار نآ  مه  ام  درادیم و  تسود  ار  ام  هک  تسا  یهوک  دُحا )  ) نیا « » 2 «. » ُهُّبُِحن َو  انُّبُِحی  ٌلَبَج  اذه  َو  : » تسا نینچ  اهنآ  زا  یکی  هک  هدیدرگ 
فاضم تسا و  يزاجم  هلمج  نیا  هک  تسا  نآ  هیجوت  نیرتهب  هدـش و  رکذ  یفلتخم  تاهیجوت  ثیدـح  نیا  موهفم  رد  میرادیم ». تسود 

دناهدیـسر تداهـش  هب  هوک  نیا  رانک  رد  هک  يدارفا  ینعی  تسا ؛ نآ  لها  دحا  زا  دارم  و  ۀیرقلا » لأساو   » دننام تسا ؛ هدـش  فذـح  نآ  رد 
تـسود ار  اهنآ  مه  ام  دنرادیم و  تسود  ار  ام  هدش ، هدرپس  كاخ  هب  هوک  نیا  هنماد  رد  اهنآ  نینوخ  رکیپ  93 و  ص : ادهشلا ، دیس  هزمح 

تمایق ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  زا  يوریپ  هب  دیاب  زین  ناناملـسم  میهنیم و  جرا  نانآ  یگتـشذگدوخ  زا  تداهـش و  رب  میرادیم و 
هب دـحا و  گنج  زا  سپ  ار  هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ینعم ، نیا  دنـشوکب . يونعم  شزرا  نیا  ظـفح  رد 
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. دسریم رظن  هب  بسانم  تسا / هدومرف  « 1  » ربیخ گنج  زا  تعجارم  رد  جح و  رفس  زا  تعجارم  ماگنه 

هنیدم يوس  هب  نیکرشم  تکرح 

ار دوخ  ياوق  همه  ات  دـنتفرگ  میمـصت  نایفـسوبا ، یتسرپرـس  هب  ردـب ، گـنج  زا  سپ  هّکم  ناکرـشم  میدروآ ، نیا  زا  شیپ  هک  هنوگناـمه 
ناگتـشک و زا  هک  دوخ  قیمع  ياهدرد  هب  نمـض  رد  دنزاس . اهر  دراد ، دوجو  مالـسا  دّمحم و  مان  هب  هچنآ  دیق  زا  ار  دوخ  دننک و  زکرمتم 

رفن رازه  جـنپ  ردـب ، گنج  زا  سپ  لاسکی  ترجه و  مّوس  لاس  رد  میمـصت  نامه  رب  دنـشخب و  مایتلا  دنتـشاد  لد  رد  ردـب  گـنج  يارـسا 
رتش و رازه  هس  بسا و  تسیود  اب  نایفسوبا و  رسمه  دنه  یتسرپرس  هب  شیرق  نانز  زا  رفن  هدزناپ  هارمه  هب  نایفسوبا  یهدنامرف  هب  وجگنج 

ترـضحنآ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوـمع  ساـبع  ار  شیرق  ندـش  هداـمآ  دـندرک . تکرح  هنیدـم  يوـس  هب  رادهرز  رفن  دـصتفه 
شیرق هلمح  تهج  اـت  یلو  دربیم  رـس  هـب  ياهـلمح   94 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  نـینچ  راـظتنا  رد  ادـخربمایپ  اذـل  دوـب و  هداد  شرازگ 

رد دیناسر و  دحا  رانک  هب  ار  دوخ  ناکرشم  يورین  لاوش ، هدزیس  هبنشراهچ ، زور  دشن . جراخ  هنیدم  زا  ترـضح  نآ  دوب ، هدشن  صّخـشم 
ینمأم نانآ  يارب  تخـس  تیعـضو  رد  تسناوتیم  هک  ياهّرد  راـنک  رد  حّطـسم و  راومه و  یّلحم  رد  ناتـسلخن ، ناـیم  رد  هوک ، نیا  هنماد 
هارمه هعمج ، زامن  هماقا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخادرپ . گنج  هشقن  حرط  تحارتسا و  هب  هعمج  زور  اـت  دـمآ و  دورف  دـشاب 

ادـخربمایپ تشگرب و  هار  نایم  زا  شنارکفمه  زا  رفن  دصیـس  اـب  ناـقفانم ، هدرکرـس  ّیبا  نبهَّللادـبع  درک . تکرح  دـحا  يوس  هب  رفن  رازه 
، دنتـشاد هارمه  هب  بسا  ود  اهنت  دندوب و  زادناریت  رادنامک و  رفن  هاجنپ  رادهرز و  نانآ  زا  رفن  دص  هک  رفن ، دـصتفه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ربمایپ دندیـسر ، دحا  هب  نادهاجم  نوچ  دیدرگ . عنام  گنج  رد  روضح  زا  ناشّنـس  یمک  رطاخ  هب  ار  رفن  دنچ  دیدرگ و  دـحا  هقطنم  دراو 
، تسکش لاح  رد  هچ  میـشاب و  حتف  لاح  رد  هچ  ام  داد ؛ روتـسد  تشاذگ و  هّرد  بل  رب  ریبج  نبهَّللادبع  یهدنامرف  هب  ار  زادناریت  رفن  هاجنپ 
ار نمشد  ام  ای  هدنار و  هنیدم  نورد  هب  ار  ام  نمشد  ای  هدنام و  نیمز  يور  رد  ام  داسجا  دینیبب  رگا  یّتح  دینامب ، راوتسا  دوخ  ياج  رد  امش 

دسرن نامرف  نم  فرط  زا  ات  داد : روتـسد  نایرکـشل  هب  هاگنآ  « 1  » دینکن تکرح  دوخ  ياج  زا  امـش  تروص  ره  رد  میدـنار . بقع  هّکم  ات 
. دینکن زاغآ  ار  گنج  امش 

: تسخن هلحرم  رد  دحا  گنج 

هلحرم رد  دـندروخ و  تسکـش  شیرق  لّوا  هلحرم  رد  تفرگ ؛ ماـجنا  فلتخم  هلحرم  ود  رد  داد ، خر  لاّوش  هبنـش 15  زور  هک  دحا  گنج 
یکی هک  دندش  نادیم  دراو  مه  رـس  تشپ  شیرق  نارادمچرپ  زا  نت  ُهن  دوب و  نت  هب  نت  ادتبا  گنج  دش . ناناملـسم  بیـصن  تسکـش  مود 

دـندش و یمومع  هلمح  هب  ریزگاـن  ماجنارـس  دـیدرگ . ناـنآ  هیحور  فیعـضت  بجوم  عوضوم  نیا  دندیـسر و  تکـاله  هب  يرگید  زا  سپ 
دراو نیکرـشم  قیوشت  يارب  دندوب ، رادروخرب  شیارآ  ییابیز و  زا  هک  شیرق  نانز  رگید  دـنه و  هک  يروطهب  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  گنج 
ردب ناگتـشک  هدرک و  ادص  مسر  مسا و  اب  ار  دوخ  نایوجگنج  نانکهیرگ  نانز و  فد  دندیخرچیم و  فوفـص  نایم  رد  دـندش و  هکرعم 

دـندناوخیم و یـسامح  كّرحم و  ياـهزاوآ  اـهگنهآ و  اـب  ار  تریغ و ...  تّیمح ، فرـش ، گـنن ، ِتاـملک  دـندروآیم . ناـنآ  داـی  هب  ار 
زا ياهّدع  یمجاهت ، ِگنج  هماگنه  رد  دیوگیم : يربط  دندرکیم . قیوشت  ناناملسم  لباقم  رد  يرادیاپ  دیدش و  تالمح  رب  ار  ناکرـشم 
ات دنتـسکش و  مه  رد  ار  نمـشد  دـندش و  هنحـص  دراو  بلاطیبا  نبیلع  بلّطملادـبع و  نبةزمح  هناـجدوبا و  اـهنآ  سأر  رد  ناناملـسم و 

ۀناجدوبا َلَتاقَو  « ؛ دروآ دراو  ناکرشم  رب  ار  یعطق  تسکش  دینادرگ و  زوریپ  ار  ناناملسم  دنوادخ  هجیتن  رد  دنتفر ، شیپ  فوفـص  نیرخآ 
ُهَرصَن ُهَّللا  لْزنَأَف  نیملـسملا ، نم  ٍلاجر  یف  بلاطیبا  نب  ّیلع  َو   96 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  بلّطملادبع  نبُةزمح  ساّنلا و  یف  نَعمأ  یّتح 
مجاهت رد  دیدرگ و  تخس  نایشیرق  رب  راک  اذل  و  « 1 «. » اهیف ّکش  ۀمیزهلا ال  تناکو  مهوفشک  یّتح  فویـسلاب  مهوُّسحف  هدعو  مهقّدصو 

ّرقم دـندرب و  هانپ  اههوک  اههّرد و  هب  دوخ ، ناج  سرت  زا  دـش و  زاـغآ  ناـشرارف  تمیزه و  دـنربب و  شیپ  زا  يراـک  دنتـسناوتن  مه  یمومع 
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. دنتخاس اهر  بقارم  نودب  ار  شیوخ 

! ناناملسم تسکش  للع  گنج و  مّود  هلحرم 

هب دندید ، ار  نمشد  تمیزه  هکناناملسمزا  یهورگاریز  دیدرگنوگرگد ؛ گنج  هنحص  دش ، دراو  شیرق  رب  هک  یتخس  تسکـش  زا  سپ 
ادخربمایپ روتسد  هب  هک  نازادناریت ، هورگ  ماگنه  نیا  رد  دنتخادرپ . تمینغ  يروآعمج  هب  دندرب و  هلمح  دوب ، اهنآ  ّرقم  هک  ياهّرد ، نورد 

ناکرـشم ّرقم  يوس  هب  نت ، هد  زجب  ریبج ، نبهَّللادـبع  ناشهدـنامرف ، تفلاخم  مغریلع  دـندادیم ، ساپ  هّرد  هناهد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دز رود  ار  هوک  شناهارمه  اب  درک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  شیرق ، ِناراوس  بسا  هدنامرف  دیلو ، نبدلاخ  دندمآ . نییاپ  مئانغ  تراغ  يارب 

ربخیب اجهمه  زا  هک  ار  یناناملسم  دمآ و  دورف  هّرد  هناهد  زا  هاگنآ  تشادرب ، هاررس  زا  یگداس  هب  شکدنا  نارای  اب  ار  ریبج  نب  هَّللادبع  و 
دندش هلئاغ  نادرگ  هنحص  شیرق   97 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  نانز  رگید  يوس  زا  تفرگ و  ریشمش  مد  هب  دندوب ، هدمآ  درگ  میانغ  رس  رب 

ار دوخ  نایرارف  زیمآنونج ، ياهدایرف  هنهرب و  ياهناتـسپ  اب  دـندرک و  كاچ  ار  اهنابیرگ  ناـشیرپ و  ار  اـهوم  هتـشگ ، ریزارـس  هوک  زا  و 
شقن مالسا  هاپس  تسکش  رد  هکیلماع  نیمّود  دوب . ناناملسم  تسکش  لماع  نیتسخن  نیا  دش ! زاغآ  نمـشد  دّدجم  هلمح  دندنادرگزاب و 

، داتفا یلادوگ  رد  دش و  حورجم  ربمایپ  هک  يریگرد ، گنج و  مرگامرگ  رد  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  ِندش  هتـشک  ربخ  تشاد ،
بجوم دیچیپ و  قرب  ِتعرس  هب  ناناملسم  ناشیرپ  ههبج  رد  كرـش و  هاپـس  نایم  رد  ربخ  نیا  دش »! هتـشک  دّمحم  : » دروآرب دایرف  هقارـس » »

ناشرارف دندز و  ینیشنبقع  هب  تسد  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  دوب  اجنیا  دیدرگ . ناکرـشم  یحور  تیوقت  ناناملـسم و  هیحور  تسکش 
هب نمـشد ، ياـج  هب  هک  دـمآ  دوـجو  هب  یگتخیـسگمه  زا  یمگردرـس و  ناـنچنآ  هورگ ، نیا  ناـیم  رد  هبقع » نبا   » هـتفگ هـب  دـش و  زاـغآ 

ار گـنج  زا  هلحرم  نیا  هنحـص  يربط ، هلمج  زا  ناـخّروم ، « 1 . » دـنتخاسیم حورجم  ار  دوخ  ناملـسم  ردارب  دـندرکیم و  هلمح  اهيدوخ 
میـسقت هورگ  هس  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  ندش  هتـشک  هعیاش  تسکـش و  ندمآ  دـیدپ  اب  ناناملـسم  : » دـنکیم فیـصوت  نینچ 

هورگ 98 و  ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  دندیـسر  تداهـش  هب  ات  دندیزرو  تماقتـسا  یـضعب  دنداتفا . راک  زا  هدش و  حورجم  يدادعت  دندش :
ثلثو حـیرج  ثلثولیتق  ثلث  ًاثالثأ ؛ ِءالَْبلانِم  مَهباصَأ  ام  مَهباصأ  اَّمل  نوُِملْـسُْملا  َناـکَو  ! ) دـندرب تمالـس  هب  ناـج  دـندرک و  رارف  یمّوس 

ار یطوسبم  باتک  دوش ، هتشون  نآ  تایئزج  لحارم و  مامت  رگا  تسا  یهیدب  دحا . گنج  يامنرود  زا  دوب  ياهصالخ  نیا  و  « 1 («. » مزهنم
، تسکـش تمیزه و  ماـگنه  هب  هک  ناـخّروم  راـتفگ  ساـسا  رب  راتـشون و  نیا  عوضوم  هب  هّجوـت  اـب  اـم  یلو  دـهدیم ، صاـصتخا  دوـخ  هب 
؛ ثحب نیا  یلـصا  فده  رب  همّدـقم  دـناوتیم  هک  ار  هورگ  هس  نیا  زا  ياهتـسجرب  ساسح و  تاکن  دـندش ، میـسقت  هورگ  هس  هب  ناناملـسم 

باحـصا زا  یهورگ  يراکادف  تماهـش و  تعاجـش و  حور  گنج و  نیا  فلتخم  يایاوز  هدـننک  نایب  و  هزمح » ترـضح  تّیعقوم  : » ینعی
99 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  میهدیم : رارق  زیزع  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  دشاب ، ادخربمایپ 

دحا گنج  ناحورجم 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  . 1

ماجنارس دنداد و  همادا  راکیپ  هب  دولآنوخ  حورجم و  نت  اب  دندش و  حورجم  ناناملـسم  زا  يدادعت  دحا  گنج  رد  هک  میدرک  هراشا  رتشیپ 
زجب ناحورجم ، همه  تاصخـشم  هنافّـسأتم  اّما  دـندمآ . لئان  تداهـش  دـنمجرا  ماقم  هب  ای  دـنتفای و  لاقتنا  ههبج  تشپ  هب  دـنداتفا و  راک  زا 

نامیا و هار  رد  راثیا  تعاجـش و  ياههولج  نیرتابیز  خـیرات و  دنمـشزرا  راثآ  نیا  هدـشن و  سکعنم  یخیراـت  عباـنم  رد  كدـنا ، يدادـعت 
مان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  صخـش  زا  دیاب  دحا ، گنج  ِناحورجم  همه  سأر  رد  تسا . هدـش  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  هدـیقع ،

، درکیم نییعت  تیاده و  ار  ناهدـنامرف  نارادـمچرپ و  تشاد و  هدـهع  هب  ار  گنج  یلاع  یهدـنامرف  هک  یلاح  رد  راوگرزب  نآ  اریز  درب ؛
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لباق ریغ  تماهش  تعاجش و  اب  دومنیم و  تکرش  عافد  هلمح و  رد  زین  دوخ  تشاد و  رظن  ریز  ار  مالسا  نایهاپـس  عافد  نمـشد و  تالمح 
هب تفرگ و   100 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  رارق  نمـشد  ضّرعت  دروم  دش و  مامت  شیاهریت  هک  درک  گنج  نانچنآ  دیگنجیم . یفـصو ،

ياهّدع نایم  رد  هک  یماگنه  ترضح  نآ  دسیونیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  تماهـش  رد  قاحـسا  نبا  « 1 . » دیدرگ حورجم  تّدش 
یلص ادخربمایپ  دنتفر . الاب  هوک  زا  دیلو  نبدلاخ  یتسرپرس  هب  ناکرـشم  زا  یهورگ  دوب ، هداتفا  لاحیب  تاحارج  تّدش  رثا  رد  هباحـص  زا 

ام زا  رتـالاب  هاـگیاج  رد  ناکرـشم  هک  تسین  راوازـس  ایادـخ ! « ؛» اـنُوْلعَی ْنأ  ْمَُهل  یغَْبنَی  ـال  َّمهّللَأ  : » تفگ ناـنآ  هدـهاشم  اـب  هـلآ  هـیلع و  هللا 
هوک زا  دندرب و  هلمح  نیکرشم  هورگ  هب  ناناملـسم  زا  ياهّدع  هک  دیدرگ  بجوم  ادخربمایپ  راتفگ  هّجوت و  نیمه  دنریگ ». رارق  ناناملـسم 

گنس اب  ار  ادخربمایپ  هیمق  نب  هَّللادبع  مان  هب  نیکرشم  زا  یکی  گنج ، تّدش  جوا  رد  لاح  ره  هب  « 2 . » دنتخاس ناشقرفتم  دندرک و  ریزارس 
نبا تفاکش . شکرابم  بل  تسکـش و  شنادند  دش و  حورجم  تّدش  هب  ترـضح  نآ  ینیب  یناشیپ و  نآ ، ِرثا  رد  داد و  رارق  تباصا  دروم 

دق ٌموق  حلفی  فیک  : » دومرفیم نینچ  درکیم ، كاپ  شتروص  زا  نوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  هک  لاح  نیا  رد  دیوگیم : قاحـسا 
هب ناشربمایپ  هک  یمدرم  دش  دـنهاوخ  راگتـسر  هنوگچ   » 101 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  « 3 «. » مِهِّبَر یلإ  مهوعدی  وهو  مهّیبن  هجو  اوبـضخ 

هیمق نب  هَّللادـبع  هلمح  رثا  رد  ماـشه ، نبا  لـقن  هب  اـنب  و  دـنزاسیم »! نیگنر  شنوخ  هب  ار  وا  تروص  ناـنآ  دـنکیم و  توعد  ادـخ  يوس 
هدیبعوبا تفر ، ورف  شکرابم  هنوگ  هب  ترـضح  نآ  هرز  ياههقلح  زا  هقلح  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  نادـند  نتـسکش  رب  هوالع 

ریز بلطم  ود  زا  ناوتیم  ار  ربمایپ  تاحارج  تّدـش  « 1 . » دش ترـضح  نآ  رگید  نادند  ود  ندش  هدـنک  بجوم  دروآ و  رد  ار  اهنآ  حاّرج 
هب دروآیم و  بآ  هوک ، ياـه  گنـس  يدوگ  سارهم ؛ زا  شیوخ  رپـس  اـب  ناـنمؤم  ریما  تفاـی ، ناـیاپ  گـنج  یتـقو  فلا : دروآ : تسد  هب 

، دش رتشیب  نوخ  نالیـس  بآ  نتخیر  اب  نوچ  تسـشیم و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تخیریم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  تروص 
هنحص ندش  مارآ  زا  سپ  ب : « 2 . » دمآ دنب  نوخ  ات  تشاذگ  تاحارج  يور  ار  شرتسکاخ  دنازوس و  يریصح  هعطق  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

دروآ و ياجهب  هتـسشن  ار  زامن  يزیرنوخ ، فعـض و  رثا  رد  نکیل  دناوخب  ار  رهظ  هضیرف  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  گنج ،
102 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  « 3 . » دوبن ریذپ  ناکما  ترضح  نآ  يارب  ندناوخ  زامن  هداتسیا  لاح  رد 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  . 2

تیامح و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  ناج  زا  درک و  تماقتـسا  رخآ  ات  دـش و  حورجم  تّدـش  هب  هک  یـسک  نیمّود  دـحا ، گنج  رد 
هباحـص همه  زا  شیب  گنج  نیا  رد  ترـضح  نآ  شقن  هک  تسا  نشور  دوب . مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نبیلع  ناـنمؤم  ریما  دومن ، تسارح 

ام دانتسا  نیرتشیب  هک  تسا  ینتفگ  میزادرپیم و  دناهدروآ ، هنیمز  نیا  رد  ناثّدحم  ناخّروم و  هک  هچنآ  زا  یـشخب  لقن  هب  نونکا  ام  دوب و 
تسد رد  رکشل  ِمچرپ  دحا ، گنج  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  مچرپ  دحا  گنج  رد  دشابیم . ّتنـسلها  عبانم  هب  هنیمز ، نیا  رد 

هلیبق زا  یصخش  تسد  رد  رفک  مچرپ  هک  دید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  نوچ  گنج ، يانثا  رد  نکیل  دوب ، مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
مه وا  هک  ریمع ، نببعـصُم  هب  ار  مچرپ  اذلو  میتسه ». نانآ  زا  یلوا  دهع  هب  يافو  رد  ام ، « ؛» مُْهنِم یفْوا  ُنَْحن  : » دومرف تسا ، رادـلادبع  ینب 
ریما « 1 . » تفرگ رارق  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسد  رد  ًاددجم  مچرپ  دیسر ، تداهش  هب  وا  نوچ  داد و  لیوحت  دوب ، رادلادبعینب »  » هلیبق زا 

نت تروص  هب  ادتبا  هک  گنج ، لّوا  هلحرم  رد  میدرک ، هراشا  رتشیپ  هکهنوگنامه   103 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  رفک  نارادمچرپ  نانمؤم و 
فعض بجوم  عوضوم  نیمه  دندیسر و  تکاله  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  كرـش ، ههبج  نارادمچرپ  زا  نت  ُهن  ای  تشه  دادعت  دوب ، نت  هب 

. دندش هتشک  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هلیسو  هب  نارادمچرپ  نیا  همه  ناثّدحم ، ناخّروم و  هیرظن  قبطو  دیدرگناکرشم  تسکـش  هّیحور و 
.« دوب یلع  دیناسر ، لتق  هب  ار  نارادمچرپ  همه  نت ، هب  نت  گنج  رد  هک  یسک  « ؛» ِّیلَع ءاّوللا  باحصأ  لَتَق  يِذَّلا  َناکَو  : » دیوگیم ریثا  نبا 

هدیدرگ و صّخشم  مان  هب  کی  ره  هدمآ و  نت  ُهن  اهنآ  دادعت  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  یلو  هدرکن ، صخشم  ار  نارادمچرپ  نیا  دادعت  وا 
دراو هک  ناکرـشم  رادمچرپ  نیرتعاجـش  نیلّوا و  « 1 . » تسا هدش  رکذ  حورـشم  روطهب  ترـضح ، نآ  تسد  هب  ناشندش  هتـشک  یگنوگچ 
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ار امش  خزود و  دراو  امش  ياهریشمش  اب  ار  ام  ادخ  امش ، معز  هب  دّمحم ، باحـصا  يا  : » دروآرب دایرف  وا  دوب . نامثع  نبۀحلط  دش ، هنحص 
رد دتسرفب »؟ خزود  هب  ارم  ای  دوش  تشهب  دراو  نم  ریـشمش  هب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دنکیم ، تشهب  دراو  ام  ياهریـشمش  اب 
هک متسه  نم  نیا  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ يو   104 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  خساپ  رد  دمآ و  نوریب  فص  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا 

ار نامثع  نبۀحلط  ریشمش  مالـسلا  هیلع  یلع  تفرگرد . نانآ  نایم  رد  گنج  درک و  هلمح  هحلط  هب  هاگنآ  داتـسرف »! مهاوخ  مّنهج  هب  ار  وت 
راکـشآ ار  شتروع  دـیدیم ، دوخ  مشچ  اب  ار  گرم  هک  وا  داتفا ، كاخ  يور  هب  هحلط  دومن . عطق  ار  وا  ياـپ  هلـصافالب  درک و  در  رپس  اـب 

يوس هب  مالـسلا  هیلع  یلع  رادب ! نم  زا  تسد  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  « 1 ، » مع رسپ  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هبال ، زجع و  اب  تخاس و 
شتروع وا  نوچ  درک : ضرع  یتشکن ؟ ار  تنمشد  ارچ  یلع ، يا  دومرف : هاگنآ  تفگ ، ریبکت  يزوریپ  نیا  رب  ادخربمایپ  تشگرب و  رکـشل 

رد دـیوگیم : ارجام  نیا  لقن  زا  سپ  یقـشمد  ریثک  نبا  « 2 . » مدرگرب وا  يوس  هب  مدرک  مرـش  مه  نم  داد ، دـنگوس  ارم  درک و  راکـشآ  ار 
ةاطرا نبرـسب  هب  یتقو  ترـضح  نآ  نیفـص ، گنج  رد  اریز  داتفایم ؛ قاّفتا  رّرکم  درکلمع  نیا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  یگدـنز  نارود 

مه صاع  نبورمع  نتشک  زا  نینچمه  دیدرگ و  فرصنم  يو  نتـشک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تخاس و  ادیوه  ار  شتروع  مه  وا  درک ، هلمح 
هک دوب  نمشد  لباقم  رد  یلع  شیپ ! هب  یلع ، يا   105 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  « 3 . » دومن يراددوخ  درک ، راکشآ  ار  شتروع  هک  هاگنآ 

ار یـسامح  راعـش  نیا  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زاتب . شیپ  هب  ۀـیارلا ،» مّدـق  نأ  : » داتـسرف مایپ  ودـب  راصنا  مچرپ  راـنک  زا  ادـخربمایپ 
ماگنه نیا  رد  دـیآ »؟ نم  هزرابم  هب  هک  تسیک  نکـش ، نمـشد  منم  « ؛» ینزراُبی نَم  مّصُقلاوبا  انأ  : » دز نمـشد  فوفـص  هب  ار  دوخ  دادیم ،

فـص ود  نایم  رد  ود ، نآ  هزرابم  نم »! یهاوخیم  زرابم  رگا  نکـش ، نمـشد  يا  : » دز دایرف  دوب ، وا  تسد  هب  نمـشد  مچرپ  هک  دیعـسوبا 
ناثّدحم هک  ردان ، ّمهم و  ثداوح  زا  ِّیلَعّالإ  یتَف  ال  « 1 . » دروآرد ياپ  زا  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ماجنارس  تفر و  الاب  اهریشمش  دش و  زاغآ 
باحـصا رارف  ینیـشنبقع و  هک  هاگنآ  تخـس و  تّیعـضو  رد  هک  تسا  نیا  دناهدرک ، لقن  دحا  گنج  زا  هعیـش  تّنـس و  لها  ناخّروم  و 

ریما هب  ربمایپ  دـندرب . شروی  ترـضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  ناـج  دـصق  هب  ناکرـشم  زا  یهورگ  تسویپ ، عوقو  هب  ربماـیپ 
تشک و ار  اهنآ  زا  يدادعت  درک ، هلمح  نانمؤم  ریما  نک .» ناشهدنکارپ  ربب و  شروی  نانآ  رب  « ؛» مهقِّرَفَف مهیلع  لمحا   » داد روتـسد  نانمؤم 

لمحا ِیلَع  ای  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زاب  دندرک . هلمح  رگید  یهورگ  هلصاف  الب  دندش . يراوتم  هّیقب  درک و  حورجم  ار  یخرب 
ای تشکیم  ار  یهورگ  هلمح  ره  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دـش و  رارکت   106 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  عوضوم  نیا  مهقِّرَفَف .» مهیَلَع 

هَّللالوسر ای  درک : ضرع  تشگرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوس  هب  تسکش و  ترضح  نآ  ریشمش  نایم  نیا  رد  تخاسیم . حورجم 
نیمه اب  وا  داد و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  راقفلاوذ »  » دوخ ریـشمش  ادـخربمایپ  تسکـش ! نم  ریـشمش  نونکا  دـگنجیم و  ریـشمش  اب  ناسنا 

هب دش ، دراو  شرکیپ  رب  یناوارف  تاحارج  هکنیا  ات  تخاسیم ، هدـنکارپ  ار  نمـشد  درکیم و  عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ریـشمش 
تـسا نیا  تاساوملا ؛» هذـه  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  هب  دـش و  لزان  لیئربج  دـشیمن . هتخانـش  شاهفاـیق  هک  يّدـح 

َو : » درک ضرع  لیئربج  وا ». زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  « ؛» ُْهنِم اَنَأ  َو  یِّنِم  ُهَّنإ  : » دومرف ادـخربمایپ  داد . ماجنا  یلع  هک  تاـساوم  هنومن  نیرتیلاـع 
نیا يربط  « 1 «. » ِّیلَع ّالا  یتَف  َو ال  راقِْفلاوُذ  ّالا  َفیَـس  ال  : » دیچیپ اضف  رد  يدانم  يادـص  هک  دوب  اجنیا  رد  میامـش ». زا  مه  نم  « ؛» امُْکنِم اَنَأ 

هک تسا  حیرـص  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودـص  هک  تیاور  نتم  یلو  تسا ، هتـسناد  دـحا  گنج  لّوا  هلحرم  رد  ار  هثداح 
، تیاور نیا  لقن  زا  سپ  قودص  موحرم  تسا . هدش  عقاو  دنتخیرگ ، هباحـص  زا  ياهّدـع  هکنآ  زا  سپ  گنج و  مّود  هلحرم  رد  هثداح  نیا 
رد وا  رگاو  دـشاب  مالـسلا  امهیلع  یلع  ربمایپ و  اب  مه  وا  هک  لیئربج  يوس  زا  تسا  وزرآ  یّنمت و  امُْکنِم » اَنَأَو   » لـیئربج راـتفگ  دـیوگیم :

ـالاو و ماـقم  زا  تساوـخیمن  درکیمن و  ییوزرآ  نینچ  دوـب ، راوـگرزب  ود  نآ   107 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  زا  رتالاب  تلیـضف  ماـقم و 
هّدع هک  تسا  روهـشم  ثیداحا  رابخا و  زا  ربخ  نیا  دیوگیم : یخیرات  هثداح  نیا  لقن  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  « 1 . » دنک لّزنت  شدنمجرا 

: داد خساپ  وا  مدیسرپ . نآ  مقس  تّحص و  هراب  رد  باهولادبع  مدوخ  داتـسا  زا  نم  دناهدومن و  لقن  ار  نآ  ّتنـس » لها   » ناثّدحم زا  يدایز 
َلَمهأ ْدَق  ْمَک  : » تفگ نم  خساپ  رد  دناهدرواین !؟ هناگشش  حاحص  نافلؤم  ارچ  تسا ، حیحص  ربخ  نیا  رگا  متفگ  ودب  ٌحیِحَـص ؛» ٌرَبَخ  اذه  »
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نیا دناهدرواین ، دوخ  ياهباتک  رد  ار  يرامـشیب  حیحـص  ياهربخ  هناگـشش ، حاحـص  نابحاص  « ؛» ۀـحیِحَّصلا رابخألا  َنِم  حاحِّصلا  اوعِماج 
دوش هزرابم  دراو  بلاطیبا  نبیلع  دننام  هک  یسک  تسا  یعیبط  مخز  داتفه  زا  شیب  مالسلا و  هیلع  یلع  « 2 .« » تسا اهنآ  زا  یکی  مه  ربخ 

بیـسآ زا  دنکـشب ، مه  رد  ار  نانز  ریـشمش  نازادناریت و  نارادهزین و  ِناشورخ  جاوما  دورب و  نمـشد  نارادـمچرپ  ناناولهپ و  فاصم  هب  و 
ناج هک  هاگنآ  نانمشد ، رّرکم  تالمح  عفد  ماگنه  هب  هک  دش  هراشا  رتشیپ  دشاب ! یلع  سانلا ، عجشا  هچرگ  دوب ، دهاوخن  ناما  رد  نمـشد 

108 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  يروطهب  تفرگ ؛ ار  شاهرهچ  نوخ ، ياههتخل  هک  دش  حورجم  نانچ  دندوب ، هداد  رارق  فده  ار  ادخربمایپ 
نارود رد  شیاهیتخـس  ثداوح و  لّمحت  زا  هک  دوهی ، نارـس  زا  یکی  خـساپ  رد  راوگرزب  نآ  دوخ  اذـل  و  دـشیمن . هتخانـش  شاهفایق  هک 
ًۀَحْرُج َنیِْعبَسَو  ًافِّیَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللاِلوُسَر  يَدَی  َنَیب  ُتْحِرُج  ْدَقَو  : » دومرف نینچ  تفگیم ، نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ 

رانک رد  نم  دندرک ، ینیـشنبقع  هنیدم  هب  دش » هتـشک  دّمحم   » دایرف اب  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  هک  هاگنآ  دـحا ، گنج  رد  « 1 ...«. »
تشاذـگ و اهمخز  ياج  هب  تسد  هدز ، راـنک  ار  دوخ  نهاریپ  لاـح  نآ  رد  دـش ». دراو  مرکیپ  رب  مخز  داـتفه  زا  شیب   » مدوب و ادـخربمایپ 

رانک رد  مالـسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  ياهیگژیو  زا  گنج : زا  سپ  تیرومأم  تسا ....  رگید  مخز  رثا  نیا  تسا ، اهمخز  نآ  زا  نیا  دومرف :
دادیم صیخشت  ترضح  نآ  دوخ  هک  دوب  یفیاظو  ماجنا  ادخربمایپ و  ناج  زا  ترضح  نآ  دیدش  تبقارم  نمـشد ، اب  هزرابم  یناشفناج و 

نایرج رد  هلمج  زا  دّدعتم ؛ دراوم  رد  ناوتیم  ار  عوضوم  نیا  دیدرگیم . رومأم  نآ  ماجنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  هیحان  زا  ای  و 
مرگرـس نانمؤم  ریما  هک  هاگنآ   109 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  درک ، هدهاشم  دـمآ ، شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  يارب  هکیخلت 

. داتفا دوب  هدرک  هیبعت  نمشد  هک  یلادوگ  لخاد  هب  حورجم  ندب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دیدرگ  هّجوتم  دوب و  نمـشد  اب  گنج 
تـشپ هب  ار  ادـخربمایپ  ات  تفاتـش  وا  کمک  هب  مه  ریبز  تفرگ و  ار  شیوزاب  تسد و  دـیناسر و  ترـضح  نآ  رانک  هب  ار  دوخ  گـنردیب 

زا سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ات  دروآ  بآ  سارهم )  ) رود هلـصاف  زا  دوخ  رپس  اب  دـش  مارآ  گنج  هک  هاگنآ  و  دـندرک . لـقتنم  ههبج 
، دیزرو عانتما  نآ  ندروخ  زا  درک و  ندوب  هنهک  ساسحا  بآ  نآ  رد  ربمایپ  نوچ  دنک و  یگنـشت  عفر  دـیدش ، يزیرنوخ  تخـس و  ِگنج 
زا ار  نوخ  ياههتخل  داد و  وشوتسـش  نآ  اب  ار  ربماـیپ  تروص  رـس و  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  شرـسمه  کـمک  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 

ار ناشتکرح  دنک و  بیقعت  ار  اهنآ  ات  داد  تیرومأم  نانمؤم  ریما  هب  ادخربمایپ  درک ، تکرح  دصق  نمشد  هک  هاگنآ  و  « 1  » دودز شاهرهچ 
كدـی ار  اهبـسا  هدـش و  راوـس  اـهرتش  هب  اـهنآ  هک  يدـید  رگا  شاـب ، نمـشد  بـقارم  یلع ، يا  دوـمرف : يو  هـب  باـطخ  دریگب و  رظن  ریز 

هب هلمح  دصق  دنربیم ، هارمه  هب  ار  اهرتش  هدش و  اهبـسا  راوس  هک  يدید  رگا  دـندرگرب و  هّکم  هب  دـنهاوخیم  هک  تسا  مولعم  دنـشکیم ،
حورجم ندب  اب  ساّسح و  تیعـضو  نآ  رد  نانمؤم  ریما  درک ! مهاوخ  نک  هشیر  ار  اهنآ  تروص  نیا  رد  دنگوس  ادخ  هب  دنراد و  ار  هنیدـم 
هداتـسرف يا  تفگ : تشگرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  هب  داد و  ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  هتـسخ ،  110 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  و 

«1 . » دندرگرب هّکم  هب  دنهاوخیم  هک  دش  مولعم  تسا و  تکرح  رد  اهرتش  رب  راوس  نمشد  ادخ ،

هَّللا دیبع  نبۀحلط  - 3

درک یناشفناج  دحا  گنج  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فورعم  نارای  هباحص و  زا  هَّللادیبع  نب  ۀحلط  تسا : هدمآ  یخیرات  عبانم  رد 
تأرج نیکرـشم  هک  ناناملـسم  زا  یهورگ  ینیـشنبقع  تمیزه و  ماـگنه  هب  هک  تسا  هدـش  لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  دـیدرگ . حورجم  و 
ًادّدجم نمـشد  دـیدرگ ، دراو  يددّـعتم  تاحارج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  رکیپ  هب  دندیـشخب و  تّدـش  ار  دوخ  تالمح  دـنتفای و 

عافد هک  دندوب  هباحص  زا  رفن  ود  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  رانک  رد  ماگنه  نیا  رد  داد . رارق  ریت  فده  ار  ترـضح  نآ  صخش 
دنداد و رارق  ادخربمایپ  دوجو  رپس  ار  دوخ  هک  هحلط  فینح و  نب  لهس  زا  دندوب  ترابع  اهنآ  دنتفرگ و  هدهع  هب  ار  ترضح  نآ  دوجو  زا 
ات دـیرب و  ار  وا  گر  درک و  تباصا  هحلط  تسد  هب  يریت  لاح  نیا  رد  دـندش . ربمایپ  رکیپ  هب  ریت  تباصا  عنام  دـندیرخ و  ناج  هب  ار  اهریت 

111 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  « 2 «. » َُتبَیَف ِهِدَی  ِیف  ٍمْهَِسب  َیمُرَف  « ؛ داتفا راک  زا  رمع  رخآ 
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فوع نب  نامحرلادبع  - 4

رثا رد  دیدرگ و  دراو  فوع  نبنامحرلادبع  رب  مخز  تسیب  زا  شیب  دحا  گنج  رد  هک  درک  لقن  نانادخیرات  زا  یکی  دیوگیم : ماشه  نبا 
شیاهاپ زا  یکی  دیدرگ ، دراو  شیاهاپ  هب  هک  ییاهریت  اهمخز و  رثا  رد  نینچمه  تسکـش و  شنادـند  دومن ، تباصا  شناهد  رب  هک  يریت 

«1 . » داتفا راک  زا  دش و  جلف 

نایرارف

مالسا ههبج  رب  هک  یتسکـش  رثا  رد  دحا و  گنج  ِمود  هلحرم  رد  میدرک ، هراشا  رتشیپ  هک  هنوگنامه  ٍدَحَأ ...  یَلَع  َنوُْوَلتَال  َو  َنوُدِعُْـصت  ْذِإ 
ناـحورجم ب: فلا : دـندش : میـسقت  هورگ  هس  هب  ناناملـسم  دـیچیپ ، ههبج  ود  ره  ناـیم  رد  ادـخربمایپ  ندـش  هتـشک  ربخ  دـیدرگ و  دراو 

. میدرک یفّرعم  ار  ناحورجم  زا  يدادعت  ناخّروم ، لقن  ساسا  رب  هتشذگ  تاحفص  رد  نادیهش . نایرارف ج :

: نایرارف اما  و 

، ادهشلا دیس  هزمح  رامش  هب  دحا  گنج  رد  ناناملسم  تسکش  لماوع  زا  ساسح و  ّمهم و  طاقن  زا  یکی  ناناملسم ، زا  يدادعت  رارف  هلأسم 
نمـشد رایتخا  رد  ار  نادیم  نازادناریت ، دننامه  دندرکیم و  تمواقم  نادیهـش ، ناحورجم و  دـننام  مه  نانآ  رگا  اریز  دـیآیم ؛  112 ص :

تفگ ناوتیم  اذـل  و  دـندروآیم . تسد  هب  ار  يزوریپ  دـشیم و  ضوع  گنج  تشونرـس  ناربج و  ناناملـسم  تسکـش  دـندادیمن ، رارق 
هیلع و هللا  یلص  ادخربمایپ  روتسد  زا  فّلخت  رثا  رد  هک  دوبن  نازادناریت  هبرض  زا  رتمک  دمآ ، دراو  مالسا  هاپس  رب  اهنآ  هیحان  زا  هک  ياهبرض 

یّصاخ تیانع  اب  ار  عوضوم  نیا  دیجم  نآرق  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دیدرگ . دراو  ناناملسم  هب  ریبج  نب  هَّللادبع  نامرف  زا  یچیپرـس  هلآ و 
دیروایب رطاخ  هب  « » 1 « ؛ ْمُکاَرْخُأ ِیف  ْمُکوُعْدَـی  ُلوُسَّرلاَو  ٍدَـحَأ  یَلَع  َنوُْوَلت  َالَو  َنوُدِعُْـصت  ْذِإ  تسا : هدومن  حرطم  يزیمآ  شهوکن  نحل  اب  و 

زا ربمایپ  دیدرکیمن و  هاگن  ناگدـنام  بقع  هب  تشحو  تّدـش  زا  دـیدشیم و  هدـنکارپ  نابایب  رد  دـیتفریم و  الاب  هوک  زا  هک  ار  یماگنه 
زا ار  نانآ  تمـالم ، شهوکن و  نیا  راـنک  رد  دـنوادخ  هچرگ  ِهَّللا .» َداـبِع  اـی  ََّیلِإ  ِهَّللا ، َداـبِع  اـی  ََّیلِإ   ...«: » دزیم ادـص  ار  امـش  رـس ، تشپ 

َنِینِمْؤُْملا یَلَع  ٍلْضَف  ُوذ  ُهَّللاَو  ْمُْکنَع  اَفَع  ْدََـقلَو  تسا ؛ هداد  رارق  شیوخ  وفع  لضف و  لومـشم  هتخاـسن و  سویأـم  یّلک  هب  شیوخ  تمحر 
پچ هب  هک  دوب  مکاح  نایرارف  رب  ینارگن  بارطـضا و  تشحو و  سرت و  نانچنآ  دـنکیم ، هراشا  نآرق  هک  هنوگنامه  لاح  ره  هب  یلو  « 2»

هب نمـشد  سرتسد  زا  ار  دوخ  ات  دـندوب  ییاج  رکف  رد   113 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  طقف  و  دنتـشادن ، یهّجوت  ناشرـس  تشپ  تسار و  و 
ياهدع هک  هنوگنامه  دنتخیرگ . رهش  نیا  فارطا  ياههّردو  اههپت  هب  رگید  یـضعب  هنیدم و  لخاد  هب  نانآ  زا  یـضعب  اذل  دنرادهگن و  رود 
دندوب هدرک  رارف  دـحا  هوک  ياهگنـس  ریز  هب  هکیناسک  ناـیم  رد  و  دـندرب . هاـنپ  نآ  ياهگنـس  ریز  اهرایـش و  اـی  دُـحا و  هوک  ياـههرد  هب 
ًالوُسَر اَنل  َتیل  : » دنتفگ نینچ  دندومن و  راکشآ  ار  دوخ  تلاح  نیا  هدیقعلا و  فیعض  نامیا و  تسـس  دندوب  یناسک  هرخـصلا ،) باحـصا  )
هنیدـم رد  نیقفاـنم ، هتـسدرس  ّیبا ، نب  هَّللادـبع  دزن  هب  میتشاد و  یـسک  شاـک  « » 1 « ؛» نایفـسیبأ نِم  ۀَـنَمأ  اَنل  َذُـخأیف  َّیبُأ  ِنب  هَّللادـبَع  یلا 

َّنِإ موَق  ای  : » دنداد رارق  باطخ  دروم  نینچنیا  ار  دوخ  رجاهم  ناهارمه  اهنآ ، زا  یضعب  و  دریگب ». ناما  ام  يارب  نایفسوبا  زا  ات  میداتسرفیم 
يوس هب  رتدوز  هچ  ره  امش  دش ، هتـشک  دّمحم  هک  نونکا  ناتـسود ! « » 2 « ؛» مُکُوُلتْقَیَف مُکُوتأَی  نأ  َلبَق  مُکِموَق  یلِإ  اوُعِجْراَف  َلُتق  دَـق  ًادـمُحم 

ٌدَّمَُحم اَمَو  هفیرش  هیآ  ریسفت  نادنمـشناد  هیرظن  قبط  دننارذگب ». ریـشمش  مد  زا  ار  امـش  هکنآ  زا  شیپ  دیدرگرب ! شیرق ، دوخ ، هلیبق  موق و 
«4 . » دیدرگ لزان  هورگ  نیا  شهوکن  رد  هنیمز و  نیمه  رد  « 3  » ْمُِکباَقْعَأ یَلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتاَم  نِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ 

نإ ِموَق  ای  : » داد رارق  ناشباطخ  دروم  هدز  ناجیه   114 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  دوب ، نایرارف  رانک  رد  هکنیا  اب  رضن ، نب  سنا  هک  دوب  اجنیا 
! دیگنجب نانمشد  اب  وا  هار  رد  دیزیخرب و  تسا ». هدنز  هک  وا  يادخ  دش  هتـشک  دّمحم  رگا  « ؛» لتقی َمل  دّمَُحم  َّبر  ّنإَف  ِلُتق  ْدَق  دّمُحم  َناک 
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ءالؤه ُلوُقَی  اّمِم  رذـتْعَأ  ّینإ  َّمهّللأ  . » منکیم راذـتعا  تهاگـشیپ  رد  میوجیم و  يّربت  دـنیوگیم  اهنیا  هچنآ  زا  نم  ایادـخ ! تفگ : هاـگنآ 
حضاو نبا  - 1 دـناهدروآ : یفلتخم  تایرظن  نایرارف ، دادـعت  هرابرد  ناخّروم  دـحا  گنج  نایرارف  دادـعت  ءالؤه .» ِِهب  ءاج  اّمِم  َکَیلإ  ُءَْربأَو 

یقـشمد ریثک  نبا  - 2 « 1 . » ریبز هحلط و  یلع ، دـنام : یقاب  رفن  هس  اـهنت  ادـخربمایپ ، دزن  رد  ناناملـسم ، رارف  ماـگنه  هب  دـسیونیم : یبوقعی 
هب رفن  یس  هَّللا ،» َدابِع  ََّیلا  : » ترضح نآ  يادص  ندینش  اب  نکیل  دندنام ، رفن  ود  اهنت  ادخربمایپ  رانک  رد  ناناملسم ، رارف  زا  دعب  دسیونیم :
رفن هدراهچ  اًلُجَر »...  رَـشَع  ۀعبرأ  هَّللا  لوسر  عم  تتبث  یتلا  َۀباصْعلاَو  : » دنکیم لقن  يدقاو  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  - 3 « 2 . » دنتشگرب شیوس 
نت تفه  رفن ، هدراهچ  نیا  زا  هک  دهدیم  حیضوت  هاگنآ  يو  دندنام . ادخربمایپ  رانک  رد  دندیزرو و  تماقتـسا  اهنآ  دندوبن ، نایرارف  وزج 

، صاّقویبا نب  دعس  فوع ، نب  نامحرلادبع   115 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  رکبوبا ، یلع ، دندوب ؛ راصنا  زا  رگید  نت  تفه  نارجاهم و  زا 
رد ریضح  نبدیسا  ذاعم و  نبدعـس  فینح ، نبلهـس  ثراح ، مصاع ، هناجدوبا ، بابخ ، دندوب و  نیرجاهم  زا  حاّرج  هدیبعوباو  ریبز ، هحلط ،

، دنراد رظن  قافتا  نامثع  رارف  هرابرد  ناخّروم  همه  هکنیا  اب  دسیونیم : يدقاو  راتفگ  لقن  زا  سپ  دـیدحلایبا  نبا  « 1 . » دندوب راصنا  رامش 
زا ار  وا  يرذالبو  قاحـسا  نبا  یلو  تسا  نایرارف  زا  مه  وا  تسا : هتـشون  يدـقاو  دـناهتفگ . نخـس  فالتخا  هب  باطخ  نب  رمع  هرابرد  اـّما 
هن وا  هرابرد  هچرگ  هدوبن  نایرارف  وزج  وا  هک  دنلوقلاقفّتم  ّتنس  لها  ِنایوار  همه  رکبوبا ، هرابرد  اّما  دندنام ، تباث  هک  دناهدرمـش  یناسک 

یفاک ییاهنت  هب  تسا و  داهج  عون  کی  رارف  مدع  مدـق و  تابث  دوخ  لاح ، ره  هب  یلو  نانمـشد  زا  رفن  کی  نتـشک  هن  هدـش و  لقن  یگنج 
هعیـش ناخّروم  نایوار و  اّماو  دـیازفایم : دـیدحلایبا  نبا  ۀـیافک .» هدـحو  هیف  ٌداهج و  ُتوبثلاو  ٌلاتق  وأ  ٌلتق  هنَع  َلـُِقن  نُکَی  َمل  ْنإَو  « ؛ تسا

نبمصاع فینح و  نبلهـس  هناجدوبا ، ریبز ، هحلط ، یلع ، رفن : شـش  رگم  تسا  هدـنامن  تباـث  ادـخربمایپ  دزن  رد  هباحـص  زا  هک  دـندقتعم 
زا ار  رمع  رکبوبا و  دندنام و  تباث  رفن  هدراهچ  راصنا  رجاهم و  زا  ّمعا  هباحص ؛ زا  هک  دناهدرک  لقن  مه  هعیـش  ناخّروم  زا  یـضعب  تباث و 

نامثع هک   116 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  دناهدرک  لقن  ثیدح  باحـصا  رثکا  دیازفایم : نینچمه  وا  دناهدرواین . رامـش  هب  رفن  هدراهچ  نیا 
: درک ضرع  دیدرک ) رارف  اجک  ات  ( ؟ دیدیـسر اجک  ات  نامثع ! درک : لاؤس  ترـضح  نآ  دمآ ، ادخربمایپ  روضح  هب  گنج ؛ زا  دـعب  زور  هس 

«1 !«. » دیتفر داشگ  یلیخ  « ؛» هضیرُع اهِیف  ُمْتبَهَذ  ْدََقل  : » دومرف ادخربمایپ  ضَرْعأ ، ات 

: دیدحلایبا نبا  مالک  دقن 

نایم رد  رمع  رارف  تسا و  خیرات  تامّلـسم  زا  نامثع  رارف  : » تسا نینچ  هناگهس  يافلخ  تابث  رارف و  هرابرد  دیدحلایبا  نبا  مالک  هصالخ 
رارف هک  تسا  یناسک  وزج  تّنس  لها  رظن  زا  یلو  تسا  نایرارف  وزج  نایعیش  رظن  زا  رکبوبا  اّما  تسا و  فالتخا  دروم  ّتنس  لها  ناخّروم 

وا هک  یبیترت  نامه  هب  ام  تسا و  حیـضوت  دقن و  دنمزاین  هفیلخ  هس  ره  دروم  رد  دیدحلایبا  نبا  راتفگ  تسا ». هدیزرو  تماقتـسا  هدرکن و 
نیا رب  ثیدـح ، خـیرات و  نایوار  همه  دـسیونیم : نامثع  هراب  رد  وا  نافع  نب  نامثع  هرابرد  میزادرپیم : حیـضوت  ناـیب و  هب  هدرک ، حرطم 

هیرظن يو ، راتفگ  دـییأت  رد  تبثی .» َمل  نامثُع  ّنإ  تاوّرلا  قافِّتا  َعَم  « ؛ تسا هدوب  ناـیرارف  وزج  دـحا  گـنج  رد  ناـمثع  هک : دنتـسه  هیرظن 
117 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  یلّـصفم  ثیدـح  نمـض  رد  يراـخب ، نیثّدـحملا ، ماـما  . 1 مـیروآیم : ار  ناـخّروم  ناثّدـحم و  زا  یـضعب 

تسا تسرد  بلطم  نیا  ایآ  هکنیا : نآ  مراد و  یلاؤس  امش  زا  نم  تفگ : رمع  نبهَّللادبع  هب  مارحلادجـسم  رد  يرـصم  رفن  کی  دسیونیم :
هـس ره  هب  تبـسن  رمع  نب  هَّللادبع  تشادن !؟ روضح  ناوضر  تعیب  رد  دوب و  بیاغ  ردـب  گنج  رد  درک و  رارف  دـحا  گنج  رد  نامثع  هک 
رارف اما  « » 1 « ؛»...  َرَفَغَو ُْهنَع  یفَع  َهَّللا  َّنأ  ُدَهْشَأَف  دحُأ  َموَی  هرارف  اّمأ  : » درک هیجوت  هنوگنیا  ار  نامثع  روضح  مدع  داد و  تبثم  باوج  لاؤس 

رد ار  ثیدح  نیا  يراخب  هک : تسا  نیا  بلاج  دیـشخب ». ار  وا  درک و  وفع  ار  وا  هانگ  نآ  ادخ  هک  مهدیم  تداهـش  ار  دُـحا  گنج  رد  وا 
، راصنا زا  رفن  ود  هارمه  هب  ناّفع  نبنامثع  تسا : هتشون  يربط  نیخّروملا ، ماما  . 2 تسا . هدرک  لقن  وا  لئاضف  وزج  و  نامثع » بقانم   » باب

دزن دـندوب ، اجنآ  رد  هک  زور  هس  زا  سپ  دندیـسر و  هنیدـم - یکیدزن  رد  تسا  یهوک  هک  بلعج -»  » هب ات  دـنتخیرگ  دعـس  هبقع و  ماـن  هب 
نبا ار  بلطم  نیمه  3 و 4 . « 2 «. » اوعجر ّمث  ًاثالث  اهب  اوماقأ  بلعجلا و  اوغلب  یّتح  دعـس  ۀبقع و  ناّفع و  نبا  نامثع  ّرفو  ( ؛ دندمآ ادخربمایپ 
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دق : » دسیونیم دـیدحلایبا  نبا  باطخ : نب  رمع  هرابرد   118 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  دناهدرک . لقن  زین  « 4  » یقـشمد ریثک  نبا  و  « 3  » ریثا
ود اهنت  ینعی  « 1  ...« » ّرفی مل  تبث و  نم  عم  هالعجف  يرذالبلاو  قاحـسا  نبدّـمحم  اّمأ  مأ ال !؟ ذـئموی  تبث  له  باطخلا  نبرمع  یف  فلتخا 

ناـیرارف وزج  ار  وا  ناـخّروم  هیقب  درکن و  رارف  دـحا  گـنج  رد  باـطخ  نبرمع  هـک  دـندقتعم  قاحـسا ، نـبا  يرذـالب و  ناـخّروم ، زا  رفن 
نیا رد  هنوگچ  دراد ، ناگتـشذگ  لاوقا  یخیرات و  ثداوح  رد  هک  یتّقد  روغ و  نآ  اب  دـیدحلایبا  نبا  هک  تسا  بّجعت  ياـج  دـناهدرمش .

ناخّروم رگید  دننام  مه  قاحـسا  نبا  ماشه ، نبا  لقن  ساسا  رب  اریز  تسا ! هتفرگ  هدیدان  حوضو  نیا  اب  ار  بلطم  نیا  هدرک و  تلفغ  دروم 
هلمح دصق  دش و  ریزارس  هوک  زا  هک  رضن ، نب  سنا  هک : دنکیم  لقن  قاحـسا  نبا  زا  ماشه  نبا  تسا . هدرک  نایب  تحارـص  هب  ار  رمع  رارف 

ياهشوـگ رد  هتـشاذگ و  نیمز  رب  ار  حالـس  راـصنا ، نارجاـهم و  زا  یهورگ  هارمه  هب  باـطخ  نـبرمع  هـک  دـید  تـشاد ، ار  نیکرـشم  هـب 
هدش هتـشک  ربمایپ  هک  مینک  هچ  دنتفگ : دیاهتـسشن !؟ اجنیا  رد  ارچ  دیـسرپ : اهنآ  زا  سنا  دـناهدرک . رارف  گنج  نادـیم  زا  ینعی  دناهتـسشن ؛
نیا دیریمب . دش ، هتـشک  ادخربمایپ  هک  یفده  هار  رد  مه  امـش  دـیزیخرب  دروخیم !؟ درد  هچ  هب  یگدـنز  ربمایپ  زا  سپ  تفگ : سنا  تسا !
نبا و  « 2  » ریثا نبا  فورعم ، ناخّروم  هک  ار  نتم  نیا  « 1 . » دیسر تداهش  هب  ات  درک  هلمح   119 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  نمشد  هب  تفگب و 
نایب تحارص  هب  ار  رمع  رارف  قاحسا  نبا  هتفگ ، دیدحلایبا  نبا  هچنآ  فالخ  رب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  دناهدرک ، لقن  مه  « 3  » ریثک

هدراهچ راصنا ، نیرجاهم و  زا  ّمعا  دناهدومن ؛ تماقتـسا  هک  ار  یناسک  دادعت  وا  دمآ ، رتشیپ  يدـقاو  مالک  رد  هک  يروط  هب  تسا و  هدومن 
دییأت ار  دـحا  گنج  رد  رمع  يرادـیاپ  مدـع  زین  رگید  یخیراـت  دـهاوش  دوشیمن . هدـید  اـهنآ  ناـیم  رد  رمع  ماـن  هک  دـنکیم  یفرعم  رفن 

، دوـب يو  دزن  رد  هک  لاـملاتیب  ياـهدرب  زا  درک و  هعجارم  ینز  يو  ِتفـالخ  نارود  رد  هـک  تـسا  نـیا  دـهاوش  نـیا  هـلمج  زا  دـنکیم ؛
نز نآ  تساوخرد  هب  رمع  تساوخ . لاـملاتیب  ياـهدُرب  زا  دومن و  هعجارم  يو  رب  زین  رمع  نارتـخد  زا  یکی  ناـمزمه ، دومن ، تساوخرد 

تیب نیا  رد  زین  وت  رتخد  هک  دـندومن  ضارتعا  هدرک ، بّجعت  وا  درکلمع  زا  رمع  نایفارطا  درک . در  ار  شیوخ  رتخد  یلو  داد  تبثم  باوج 
تبث هذه  ابأ  َّنإ   » 120 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  داد : خساپ  نینچ  اهنآ  ضارتعا  هب  رمع  يدرک !؟ سویأم  ار  وا  ارچ  دوب ، مهـس  ياراد  لاملا 

درکن و رارف  دـحا  گـنج  رد  وا  ردـپ  اریز  دراد ؛ زاـیتما  حـیجرت و  نم  رتـخد  رب  نز  نآ  « » 1 «. » تبثی ملو  دـحُأ  موی  ّرف  هذـه  ابأو  دـحُأ  موی 
کی اهنت  تّنس  لها  دامتعا  دروم  ناخّروم  زا  هک  دش  نشور  حیضوت  نیا  اب  دنامن ». رادیاپ  تخیرگ و  نم  رتخد  ردپ  یلو  دیزرو  تماقتسا 

ناـیرارف وزج  ار  وا  رگید  ناـخروم  یلو  تسا  هدوـمن  دـییأت  ار  رمع  يرادـیاپ  تاـبث و  دـیدحلایبا  نبا  لـقن  هب  اـنب  مه  نآ  يرذـالب )  ) رفن
. دیزرویمن عانتما  نآ  لقن  زا  دیدحلایبا  نبا  دوخ  دیدرگیم و  سکعنم  عبانم  رد  دوب ، هدیقعمه  يرذالب  اب  يرگید  خّروم  رگا  دـننادیم 
ای یگنج و  چیه  هچرگ  تسین ، فالتخا  وا  يرادیاپ  رد  تّنـس ، لها  نایوار  نایم  رد  دسیونیم : وا  هرابرد  دـیدحلایبا  نبا  رکبوبا : هرابرد 

رفن هدراهچ  اهنت  ای  رفن و  شـش  اهنت  دـنیوگیم : هعیـش  نایوار  اّما  دـیازفایم : و  تسا . هدـشن  لـقن  زین  يو  تسد  هب  نانمـشد  زا  یکی  لـتق 
زا ار  رکبوبا  هک  هعیـش ، هیرظن  تابثا  رد  تسا  ینتفگ  دـننادیم . نایرارف  وزج  ار  رمع  رکبوبا و  نانآ  لاـح  ره  هب  دـندرکن . رارف  هک  دـندوب 
نآ درک و  لـقن  دـیدحلایبا  نـبا   121 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  دوخ  هک  ياهلمج  ناـمه  یخیراـتلیالد ، زاهتـشذگ  دـننادیم ، ناـیرارف 

هلمح جوا  رد  ساسح و  تیعـضو  ناـنچ  رد  یـسک  رگا  اریز  دـنکیم ؛ تیاـفک  تسا ، تّنـس  لـها  ناـقّقحمو  ناـخروم  هیرظن  زا  هتفرگرب 
، دریگن رارق  یعافد  هلمح و  چیه  ضرعم  رد  هک  تسین  هنالقاع  دشاب ، نمـشد  رظنم  یئرم و  رد  سرتسد و  رد  گنج و  نادـیم  رد  نمـشد ،

!؟ دوش دراو  وا  رب  یمخز  هن  دنک و  دراو  یمخز  یسک  رب  هن  دسرب و  لتق  هب  شدوخ  هن  دناسرب و  لتق  هب  ار  یسک  هن 

: لاکشا نیا  عفر  يارب  شالت 

هک رکبوبا  نب  نامحرلادبع  دحا  گنج  رد  : » دناهدرک لقن  لعج و  نومضم  نیدب  یتیاور  هک  هدوب  لاکشا  نیمه  عفر  يارب  دسریم  رظن  هب 
دش و وا  عنام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  یلو  دورب  شدنزرف  هزرابم  هب  هک  دش  هدامآ  رکبوبا  دـمآ . نادـیم  هب  دوب ، نیکرـشم  نایم  رد 
ات وا  اذـل  و  نادرگ »! دـنمهرهب  تدوجو  زا  ار  ام  نک و  فالغ  ار  تریـشمش  « » 1 « ؛» َِکب انِْعْتماَو  َکَْفیَـس  ِّمَش  : » دومرف نینچ  يو  هب  باـطخ 
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هب يریـشمش  هن  درک و  اهر  نمـشد  يوس  هب  يریت  هن  تشاذگ ، رانک  ار  حالـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  روتـسد  قبط  گنج و  رخآ 
122 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  تفرگ »! تسد 

: ثیدح نیا  رد  لاکشا  هس 

.1 دناسریم : تابثا  هب  ار  نآ  ندوب  یلعج  تالاکـشا  نیا  دوشیم و  هجاوم  یلقع  لاکـشا  هس  اب  ام  رظن  هب  دشاب ، حیحـص  ثیدح  نیا  رگا 
اب تشادـن و  یفدـه  دـیحوت  ياپون  تخرد  نتخاس  نکهشیر  مالـسا و  نتخادـنارب  زج  هک  نمـشد ، هلمح  تّدـش  گنج و  هماگنه  نآ  رد 

شنارای زا  یکی  هب  مالسا  ربمایپ  هک  تسین  رّوصتم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  ناج  نداتفا  رطخ  هب  اب  حورجم و  دیهش و  همهنآ  دوجو 
هک یتروص  رد  دهدن ، ناشن  دوخ  زا  یشنکاو  چیه  دوش و  گنج  هنحـص  رگاشامت  مارآ  تکاس و  دراذگب و  رانک  ار  حالـس  دهد  روتـسد 
رود حالـس و  نتـشاذگ  رانک  یتیعـضو  نانچ  رد  . 2 دوـمنیم . بیغرت  عاـفد  هلمح و  رب  عیجـشت و  يوـحن  هب  ار  رگید  هباحـص  زا  کـی  ره 

دهاوخ يو  ناج  ظفح  اب  یفانم  نمـشد و  يّرجت  بجوم  رطخ و  دـیدشت  صخـش و  فیعـضت  لماع  ضرغ و  ضقان  عافد ، هلیـسو  نتخاس 
یلاتق لتق و  کفیس » ّمش   » مکح هب  دیزرو و  عانتما  یتکرح  ره  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  روتسد  قبط  رکبوبا  هک  ضرف  هب  . 3 دش .

؛» مُکَفُویُـس اومیـش   » هک دوب  هتفرگ  روتـسد  یـسک  هچ  زا  راوخنوخ  نمـشد  تشاد ، روضح  گـنج  هنحـص  رد  وا  رگا  یلو  دزن ، رـس  يو  زا 
زا هتشذگ  هکنیا : هصالخ   123 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  دیناسرن »!؟ یبیـسآ  يو  رب  دینک و  فالغ  ار  اهریـشمش  دیدیـسر  رکبوبا  هب  نوچ  »

گنج ههبج  رد  رمع  نامثع و  دننام  مه  رکبوبا  دیوگب : هعیـش  هک  تسا  هدش  بجوم  یلقع  دهاوش  لیالد و  نیا  یخیرات ، یثیدح - لیالد 
. دوب نایرارف  زا  تشادن و  روضح 

عِراف هعلق  رد  تباث  نب  ناسح 

لـصا رب  نوزفا  وا ، هرابرد  ناخّروم  هک  تسا  ادـخربمایپ  صوصخم  رعاش  تباث  نبناسح  دـحا ، گنج  رد  فورعم  ِنایرارف  زا  رگید  یکی 
« عراف  » هک ياهعلق  هب  هار  هنایم  رد  تشاد ، ار  هنیدـم  دـصق  هک  ههبج ، زا  رارف  ماگنه  هب  وا  هکنیا : نآ  دـناهدرک و  لقن  یفیرظ  هتکن  شرارف ،

نیا دراو  ناسح  دنتسه . گنج  هجیتن  رظتنم  دناهدمآ و  درگ  هعلق  نیا  رد  زین  هنیدم  نانز  زا  یهورگ  هک  دش  هّجوتم  دیـسر و  دشیم  هدیمان 
اب داتـسیا و  هعلق  هزاورد  رانک  رد  دید ، ار  هنیدـم  ناملـسم  نانز  عامتجا  تشذـگیم و  اجنآ  زا  هک  يدوهی  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دـش . هعلق 

یلص ربمایپ  هّمع  هیفص  درب . موجه  هعلق  لخاد  هب  تفگب و  نیا  دش ». لطاب  دّمحم  رحـس  زورما  « ؛» رْحِّسلا َلََطب  َموَْیلا  : » دز دایرف  دنلب  يادص 
ِْدبَع َْتِنب  ای  هَّللا  ِکَمِحَر  : » تفگ ناسح  نک . يریگولج  يو  دورو  زا  هدب و  ار  يدوهی  نیا  باوج  تفگ : ناسح  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا 
نیا ندینش  اب  هیفص  مدروآیمن . هانپ  هعلق  نیا  نورد  هب  مدیگنجیم و  مدنامیم و  ربمایپ  رانک  رد  دوب ، هتخاس  هزرابم  نم  زا  رگا  ِبلَّطُْملا ،»

ار وا   124 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  حالس  سابل و  تفگ : ناسح  هب  هاگنآ  دروآرد ، ياپ  زا  ار  يدوهی  درم  تشادرب و  ریشمش  دوخ  نخس ،
يو رب  یمهـس  هیفـص ، لمع  نیا  لباقم  رد  ادـخربمایپ  یلقن ، هب  انب  و  وا ! حالـس  هب  هن  مراد و  وا  سابل  هب  يزاین  هن  نم  تفگ  ناسح  ریگرب ،

هک دننادیم  نیا  لیلد  ار  هثداح  نیا  ناخّروم  رگید  یناربط و  دیوگیم : هدرکلقن ، یناربط  زا  ارنایرج  نیا  يدوهمـس  « 1 . » داد صاصتخا 
«2 . » تسا هدوب  وسرت  نوبج و  هداعلا  قوف  مدآ  تباث  نب  ناّسح 

هزمح ترضح  تداهش  دحا و  گنج  يادهش 

دحا يادهش  دادعت 

نانآ دادعت  هک  دراد  دوجو  مه  يروهشم  ریغ  لاوقا  تسا و  هدوب  رفن  داتفه  دحا  يادهـش  عومجم  هک  تسا  نیا  ناخّروم  نایم  رد  روهـشم 
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سامـش ریمع و  نب  بصعم  شحج ، نب  هَّللادـبع  هزمح ، ترـضح  ینعی  اـهنآ ؛ زا  رفن  راـهچ  لاـح ، ره  هب  دناهتـسناد . رتـمک  اـی  رتـشیب و  ار 
هب ار  صالخا  يرادافو و  تماقتـسا و  ربص و  ناشناگدنامزاب ، دـحا و  يادهـش  تقیقح ، هب  دـندوب . راصنا  زا  هیقب  نیرجاهم و  زا  یموزخم 
هب . 1 مینکیم : هراشا  هنومن  دنچ  هب  نونکا  دنتخومآ . یتیگ ، هنهپ  رد  ناناملـسم  همه  هب  ار  تماهـش  تقادص و  سرد  دندناسر و  العا  ّدح 

تسه یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دومرف : دندوب ، شرانک  رد  هک  یناسک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گنج ، هلعـش  ندرک  شکورف  ماگنه 
هتشک نایم  رد  ای  تسا  اههدنز  نایم   126 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  رد  وا  هک  دیوگب  دنک و  هاگآ  « 1  » عیبر نبدعس  تشونرـس  زا  ار  ام  هک 

هب مامت  تعرس  اب  ار  دوخ  نم  دیوگیم : يو  مروآیم . امش  يارب  ار  ربخ  نیا  نم  ادخربمایپ ، يا  درک : ضرع  بعک  نب  ّیبا  « 1 « !؟ ناگدش
متفای اهنآ  نایم  رد  درکیم ، يرپس  ار  شایگدنز  قیاقد  نیرخآ  هک  ار ، دعـس  دولآ  نوخ  رکیپ  مدناسر ، ادهـش  ياهرکیپ  رانک  هب  نادیم و 

هب ياهنوگچ ؟ نونکا  مناـسرب ، وا  هب  ار  وت  ربخ  اـت  داتـسرف  ادـخربمایپ  ارم  دعـس ! متفگ : وا  هب  درک . زاـب  ار  شنامـشچ  مدرک ، ادـص  ار  وا  و 
َریَخ اَّنَع  هَّللا  َكازَج  : » وگب نم  لوـق  زا  ناـسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  هب  ارم  مالـس  مناـگدرم ، زا  رگید  نم  داد : خـساپ  یمارآ 

و دیامن ». رادروخرب  داد ، دهاوخ  ناشتّما  تیاده  هاررد  ناربمایپرگید ، رب  هک  ییاهشاداپ  نیرتهب  زا  ار  وت  دـنوادخ  « ؛» ِِهتَّما ْنَع  ًاِّیبَن  يزَجام 
ادیپ هار  ادخربمایپ  هب  نمـشد  دشاب و  هدنز  امـش  زا  رفن  کی  رگا  دینک ، ینکـش  نامیپ  ادابم  وگب : نانآ  هب  ناسرب و  ماهلیبق  هب  ارم  مالـس  زین 

ترـضح نآ  مدروآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  ربخ  نیا  دـیوگیم : ّیبا  تشاد . دـیهاوخن  يرذـع  چـیه  دـنوادخ  دزن  دـنک ،
شندوب هدنز  رد  هک  ار ، دعـس  دنکتمحر  ادخ   » 127 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  « 2 « ؛» ًاتِّیَم اِنب  یصوَأ  ًاّیَح و  انَرَصَن  ًادْعَـس  ُهَّللا  َمِحَر  : » دومرف

وا تسا . رْـضَن » نـب  سنا  ، » دـحا گـنج  يادهـش  زا  رگید  یکی  . 2 دومن ». هیـصوت  ار  اـم  رب  يراـی  مه  شگرم  رد  دـیناسر و  يراـی  ار  اـم 
نم ایادخ ! «. » ِءالُؤه ِِهب  َءاج  اّمِم  َْکَیلا  ُأَربا  َو  ِءالُؤه  َعَنَـص  اّمِم  َْکَیلا  ُرِذَتْعا  یِّنا  َّمُهّللَأ  : » تفگ دید ، ار  هباحـص  زا  ياهدع  رارف  هک  یماگنه 
دراو هاگنآ  میوجیم ». يّربت  دناهدروآ ، نیکرشم )  ) نانیا هچنآ  زا  راذتعا و  تهاگشیپ  رد  دنداد ، ماجنا  هباحص ) زا  نایرارف   ) اهنیا هچنآ  زا 

« عّیبر  » شرهاوخ رگم  دسانشب ، ار  وا  تسناوتن  یسک  دوب و  مخز  داتشه  زا  شیب  شرکیپ  رد  هک  دناهتشون  دیسر . تداهـش  هب  دش و  گنج 
هب هنیدم  نانز  دحا ، زا  شباحصا  ادخربمایپ و  تعجارم  ماگنه  هب  . 3 « 1 . » دوب رادروخرب  یصاخ  ییابیز  زا  هک  شناتشگنا  قیرط  زا  مه  نآ 
هس ره  تردارب ، ردپ و  رسمه ، دنتفگ  وا  هب  دیـسرپ . گنج  رد  ناگدش  هتـشک  زا  دمآ و  شیپ  رانید » ینب   » هلیبق زا  ییوناب  دندمآ ، لابقتـسا 

ناشن نم  هب  ار  وا  تفگ  تسا . هتـشگرب  تمالـس  هب  دنتفگ : دـش !؟ هچ  ربمایپ  دیـسرپ : درکن و  یهجوت  ربخ  نیا  هب  وا  دـنناگدش . هتـشک  زا 
وت یتمالـس  اب  اهتبیـصم  همه  « » 1 « ؛» ٌلَلَج َكَدـَْعب  ٍۀبیـصُم  ُّلُک   » 128 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  تفگ : دـید  ار  ادـخربمایپ  نوچ  دـیهد و 

«2 . » تفرگ شیپ  ار  يرابدرب  ربص و  شنازیزع ، زا  نت  هس  قارف  تبیصم و  رد  هنوگنیدب  و  تسا »! کچوک 

ادهشلا دیس  هزمح 

رد هدیقع و  نامیا و  هار  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  راکادف  نارای  باحصا و  دحا و  يادهش  زا  دوب  هنومن  دنچ  اهنت  نانیا  يرآ ،
جوا هب  ار  تماهـش  يرادافو و  تقادـص و  دنتـشاذگ و  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ناج  یتسرپتب ، كرـش و  اـب  هزراـبم  دـیحوت و  زا  عاـفد 

فص و کـی  رد  نیرخآ ، نیلّوا و  يادهـش  همه  زیزع و  يادهـش  نیا  همه  ناراوـگرزب و  نیا  همه  رگا  هک  تفگ  ناوـتیم  اـما  دـندناسر .
يرترب تلیضف و  ایصوا ، ایبنا و  زجب  نادیهش ، نیا  همه  رب  وا  ادخربمایپ ، هتفگ  قبط  دریگ ، رارق  فص  کی  رد  ییاهنت  هب  ادهشلا  دیس  هزمح 

و ادهـشلا » لـضفا   » بقل اـب  هک  تـسا  وا  اـهنت  يرآ ، « 3 «. » ءایـصوَألا َو  ِءایبنَألا  الَخ  ام  نیرِخـآلا  َو  نیلَّوَـْألا  ِءادَهُـش  ُدّیَـس  « ؛ تشاد دـهاوخ 
ُدَـسَأ ُةَزْمَح : ٌبُوتْکَم  ِشْرَْعلا  ِۀَِمئاَق  یَلَع   » 129 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  دیدرگ . بّقلم  رختفم و  ادهـشلا » دیـس   » و هلوسر » دسا  هَّللادسا و  »

«1 «. » ِءاَدَهُّشلا ُدِّیَس  َو  ِِهلوُسَر  ُدَسَأ  َو  ِهَّللا 

گنج هناتسآ  رد  هزمح  ترضح 
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رد ترـضح  نآ  نارای  زا  کی  ره  دـحا ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  تمیزع  ماگنه  هب  ْمُهََّنلِداُجَنل » َباـتِکلا  َکـیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َو  »
هکنانآ دربیم ، راک  هب  ياهلمج  نارگید  عیجـشت  شیوخ و  يرادافو  رد  تفگیم و  یبلطم  ربمایپ  زا  دوخ  تیامح  يرادیاپ و  تماقتـسا و 
یـضعب میدربیم . رـس  هب  يزور  نینچ  راظتنا  رد  ردـب  گنج  ناربج  يارب  ام  ادـخربمایپ ، يا  دـنتفگیم : دنتـشادن ، روضح  ردـب  گنج  رد 

يوس هب  هنوگنیدب  و  داد و ...  میهاوخ  ناشن  ار  تمواقم  نیا  یک  سپ  مینکن  تمواقم  ناکرـشم  لباقم  رد  زورما  ام  رگا  دنتفگیم : رگید 
، گنج تخس  تاظحل  رد  دننامب و  راوتسا  شیوخ  هدعو  رب  دنتـسناوتن  اهنآ  زا  یهورگ  میتفگ ، رتشیپ  هک  يروطهب  دندرک و  تکرح  دحا 

تداهش هب  هار  نیا  رد  دندومن و  لمع  شیوخ  هدعو  رب  دندنام و  رادیاپ  ناشراتفگ  رب  یهورگ  نانآ ، لباقم  رد  اما  دندرک . كرت  ار  ههبج 
، ادهشلا دیس  هزمح  درک : ضرع  تکرح  ماگنه  هب  وا  تسا . ادهشلا  دیس  هزمح  ادهش ، نیا  هلمج  زا  دنتشگرب . حورجم  نت  اب  ای  دندیـسر و 
رد داتـسرف ، وت  رب  ار  نآرق  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  ادـخ ، ربمایپ  يا  « » 1 « » ْمُهََّنلِداُجُنل َباتِکلا  َکـیَلَع  َلَْزنا  يذَّلاَو  هَّللالوُسَر ، اـی   » 130 ص :

.« درک میهاوخ  یتخس  هزرابم  سفن  نیرخآ  ات  نمشد  لباقم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  يایؤر 

دـیدرگ و حـبذ  نم  دزن  رد  يواگ  هک  مدـید  باوخ  ملاع  رد  بشید ، : » دومرف شنارای  هب  باطخ  دـحا ، هب  تمیزع  ماـگنه  هب  ادـخ  ربماـیپ 
هب مه  نم  تیب  لـها  زا  رفن  کـی  دـنوشیم و  هتـشک  مناراـی  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  باوخ  نیا  زا  نم  ریبـعت  تسکـش و  مریـشمش  هضبق 

و « 2 « » لَتُْقی یتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َوُهَف  یفیَـس  ِبابُذ  یف  ُُهتیأَر  يذَّلا  ُمّلثلا  اّمَأ  َو  َنُولَتَُقی  یباحـصَأ  نِم  ٌسان  َیِهَف  ُرَقَْبلا  اّمَأ  « ؛» دسریم تداهش 
. تسا هدمآ  یتَْرتِع » ْنِم  ٌلُجَر  «، » یْتَیب ِلْها  ٌنِم  ٌلُجَر   » ياج هب  تایاور  زا  یضعب  رد 

هزور ناهد  اب  تداهش 

دیس هزمح  دناهتشون : ناخروم  « » 3 «. » ِمئاص وُه  َو  ْمُهاقالف  ًامئاص  تبَّسلا  موَی  َو  ًاِمئاص  ِۀَعُمُْجلا  َموَی  ُةزْمَح  َناک  ُلاُقی  َو  : » دـسیونیم يدـقاو 
نمشد اب  هزور  ناهد  اب  دوب و  رادهزور  دش ، عقاو  گنج  هک  هبنـش  زور  و  گنج ،) زا  لبق  زور  کی  ، ) هعمج زور  هزمح   131 ص : ادهشلا ،

.« دیسر تداهش  هب  دیدرگ و  هجاوم 

مالسلا هیلع  هزمح  تداهش  یگنوگچ 

رفن ود  ار  وا  كانلوه ، تیانج  نیا  ماجنا  رد  نکیل  دیسر ، تداهش  هب  یشبح  ِیشحو  مان  هب  یقش ، یمالغ  تسد  هب  هزمح  ترـضح  هچرگ 
یبا نبا  مِعطُم  نبریبُـج  . 1 تسا : هدومن  اـفیا  ار  یـساسا  شقن  لـماع  ود  عـیجف ، لـمع  نیا  يارجا  رد  عـقاو  رد  دوـمن و  بیغرت  قـیوشت و 

سرتن و رایـسب  بلطملادـبع  نب  ةزمح  « ؛» ُهَمامَأ رُْـصبَی  ًامَـشْمَشَغ ال  ًارماغم  ِبلَّطُْملاِدـبَع  ْنب  ُةَزْمَح  َناکَو  : » دـیوگیم هراـب  نیا  رد  دـیدحلا 
یـشحو شیوخ  مالغ  هب  معطم  نبربج  دـحا ، گنج  نایرج  رد  دـیوگیم : سپـس  دـیدیمن ». ار  دوخ  ياپ  شیپ  اهگنج  رد  دوب و  روسج 

سپ تشک و »...  ار  همیعط  میومع  ردـب ، گنج  رد  یلع  هک  ینادیم  وت ! رب  ياو  « ؛»...  ۀَـمیَعُط و یِّمَع  َلَتَق  ًاـِیلَع  َّنا  َکَـلیَو  : » تفگ نینچ 
اب یـسک  نت  هس  نیا  زجب  اریز  دش ؛ یهاوخ  دازآ  یـشکب  مه  ار  هزمح  ای  دـمحم و  رگا  منکیم و  تدازآ  یـشکب  ار  وا  گنج  نیا  رد  رگا 

گنج ماگنه  هب  یلع  اما  تسین و  وا  رب  یهار  دنریگیم و  ار  وا  رود  شنارای  دّمحم ، اما  داد : خساپ  یـشحو  تسین . گنـس  مه  نم  يومع 
ماگنه هب  وا  اریز   132 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  ارچ ؛ هزمح  اما  دـهدیمن و  كّرحت  هزاجا  یـسک  رب  هک  تسا  هنازرف  کباچ و  نانچ  نآ 

هب یـشحو  تعجارم  زا  سپ  دومن و  افو  شاهدعو  هب  معطم  نب  ریبج  « 1 ! » دـنیبیمن ار  دوخ  ياپ  ریز  هک  دـیآیم  مشخ  هب  نانچ  نآ  گنج 
، تشاد یساسا  شقن  هزمح  ندیناسر  تداهش  هب  رد  درک و  قیوشت  تیانج  نیا  رب  ار  یـشحو  هک  یـسک  رگید  و  . 2 درک . دازآ  ار  وا  هکم 

ریبج اب  شنامیپ  زا  یشحو و  یکابیب  یکاتف و  زا  و  « 2  » دوب هکم  مدرم  دزنابز  ییابیز  ینابز و  برچ  رد  هک  وا  دوب . نایفسوبا  رـسمه  دنه 
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رفن هس  زا  یکی  لتق  لباقم  رد  درک و  بیغرت  دـیکأت و  دوب  هتفرگ  هدـهعرب  هک  یتیرومأم  ماجنا  رب  دومن و  تاقالم  يو  اب  تشاد ، یهاـگآ 
هزمح لتق  رد  یلو  دوب ، هداد  ریبج  هب  هک  دوب  نامه  دنه  هب  یـشحو  خساپ  داد . هدعو  يو  رب  ار  یگرزب  هزیاج  دوب ، هداد  داهنـشیپ  ریبج  هک 

رب درکیم و  باطخ  هلمج  نیا  اب  ار  وا  دـنه  دندیـسریم  رگیدـمه  هب  دـنه  یـشحو و  تقو  ره  هار  لوط  رد  اذـل  تخاـس و  راودـیما  ار  وا 
مارآ و ار  ام  لد  ات  تسا ) یشحو  هینک   ) همسد ابا  يا  شاب  شوه  هب  « » 3 « ؛» ِفْشتْساَو ِفْشا  ۀمسد  ابَأ  ای  ًاهیَو  : » دومنیم قیوشت  شمیمصت 
رد هک : تسا  هتفگ  دوخ  یشحو  ناخّروم ، لقن  ساسا  رب  میونـشب : یـشحو  زا  اّما  133 و  ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  ینک ». دازآ  ار  تدوخ 
رد هک  وا  مدرگ . لیان  دنه  زیاوج  هب  شیوخ و  يدازآ  هب  ات  مدوب  دصرتم  مدیدرگ و  دحا  هقطنم  دراو  ناکرشم  هارمه  هب  اهقیوشت ، نیا  رثا 

هزمح هب  یـسرتسد  يارب  گنج ، يریگرد  جوا  رد  دیوگیم : درکیم ، اطخ  رتمک  فدـه  تباصا  رد  دوب و  روآنف  يزادـنا  « 1 « » هبرح »
هزمح هکلب  ات  مدشیم  یفخم  یگنـس  هعطق  تخرد و  ره  تشپ  رد  مدرکیم و  يرامـش  هظحل  بسانم  تصرف  یپ  رد  مدش و  نادـیم  دراو 
سک ره  اب  هک  دـیدرگ  رهاظ  نادـیم  رد  هزمح  ماگنه  نیا  رد  یّنِم .»...  ُوندـِْیل  رجَِحب  َْوأ  ةرَجَِـشب  ُْهنِم  ُِرتَتْـسا  دریگ ...« ؛ رارق  نم  سر  ریت  رد 

ود اب  هکنآ  یکی  دشیم ؛ هتخانش  تمالع  ود  اب  نادیم  رد  هزمح  تخادنایم . راک  زا  یتبرـض  اب  ای  دادیم و  يرارف  ار  وا  ای  دشیم  ورهبور 
نب عابـس   » نایم نیا  رد  دیوگیم : یـشحو  درکیم . بصن  شدوخ  هالک  هب  یغرم  رتش  ِرَپ  هکنیا  رگید  دیگنجیم و  ریـشمش  ود  اب  تسد و 

هب تسپ ، نز  رسپ  يا  «، » روُظبلا ِهَعَّطَقُم  َنبا  ای  َّیلِإ ، َُّملَه  : » دزیم دایرف  هزمح  دمآرد و  هزمح  فاصم  هب  كرـش  هاپـس  نارـس  زا  يّزعلادبع »
نایژ ریش  دننام  هک  وا  دش . کیدزن  نم  هاگنیمک  هب  هک  دوب  زیرگ  گنج و  يریگرد و  نیا  رد  دومن . هلمح  يو  هب  هاگنآ  يآ ،» نم  يوس 
ناکت ما  هبرح »  » هب نم  تفرگ و  رارق  نم  لباقم  رد  یبساـنم  تیعقوم  رد  دادیمن ، كرحت  لاـجم  یـسک   134 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  هب 
دروآ موجه  نم  هب  مه  وا  دروآرد ! رس  شتشپ  زا  درک و  تباصا  هزمح  « 1  » مکش ریز  هب  هبرح  متفرگ  هناشن  ار  هزمح  مدرک و  دراو  یتخس 

ناناملـسم زا  کی  چیه  دیدش ، يریگرد  رثا  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  داتفا . نیمز  رب  یمدق  دـنچ  رد  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  شناوت  یلو 
ار هبرح  متـشگرب و  شیوس  هب  تسین . هدنز  رگید  هزمح  هک  مدش  نئمطم  مدرک و  ربص  ياهشوگ  رد  نم  اذـل  دـندوبن و  نایرج  نیا  هجوتم 
هک تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  « 2 . » مدیناسر نایرکـشل  رب  متـشادن ، نآ  زج  یفدـه  هک  ار  وا  لتق  هدژم  متفرگرب و 

يراک دّدعتم و  ياههبرض  اب  دروآ و  هلمح  ودب  فرط  ره  زا  نمشد  داتفا ، نیمز  رب  نوچ  درک و  تباصا  هزمح  يولگ  ریز  هب  یشحو  هبرح 
هزیاج نتفرگ  يارب  ار  شدبک  تفاکش و  ار  ترضح  نآ  هنیس  یـشحو  هک  دوب  اجنیا  رد  دندناسر . تداهـش  هب  ار  وا  ربص  لتق  تروص  هب  و 

ار نآ  دش و  یناوختـسا  هعطق  دننام  شناهد  رد  دبک  یلو  دـعلبب  دوجب و  ار  نآ  تساوخ  تشاذـگ و  ناهد  رد  ار  دـبک  دـنه  درب ، دـنه  دزن 
«3 . » تخادنا نوریب 

تداهش زا  سپ  هزمح  رکیپ 

دنه و . 1 میزادرپیم : اهنآ  لقن  هب  هک  داد  خر  شکاپ  رکیپ  هب  تبـسن  هثداح  دـنچ  ترـضح ، نآ  نفد  ات  هزمح  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
هراب نیا  رد  يربط  دوب . دنه  هلیسو  هب  ترضح  نآ  رکیپ  ندش  هلثُم  هزمح ، ترضح  تداهـش  زا  سپ  هثداح  نیلّوا  مالـسلا  هیلع  هزمح  رکیپ 

هب دندرب و  موجه  گنج  نادیم  يوس  هب  شیرق ، نانز  گنج ، هلعـش  ندـش  شوماخ  بلّطملا و  دـبع  نبةزمح  تداهـش  زا  سپ  دـیوگیم :
شوگ و درک و  هعطق  هعطق  ار  نآ  دـیناسر و  هزمح  رکیپ  هب  ار  دوخ  هک  دوب  دـنه  اهنآ  زا  یکی  دـنتخادرپ ؛ ربمایپ  نارای  ياضعا  ندرک  هلثُم 

هنیـس وا  مه  دیـشخب و  یـشحو  هب  ار  دوخ  تالآ  رویز  تخاس و  دنب  ندرگ  لاخلخ و  دوخ  يارب  اهنآ  زا  دـیرب و  ار  شیاضعا  ریاس  ینیب و 
ْتَعَطَقَف دنِه  ِهَیلِإ  ْتَءاجَف  : » تساهدمآیمق ریـسفت  رد  « 1 . » تسناوتن هک  دـعلبب  ار  نآ  تساوخ  دروآرد و  ار  شدـبک  تفاکـش و  ار  هزمح 

هزمح و  وا ...  ياضعا  مامت  تفرگ ، رارق  هزمح  رکیپ  راـنک  رد  هک  هاـگنآ  دـنه  « » 2 « ؛» ِهیَلْجِر َو  ِهیَدَـی  تَعَطَق  َو  هیَنُذا ...  ْتَعَطَق  َو  هریِکاذَـم !
رارق یگرزب  گنـس  يـالاب  رد  تیاـنج ، نیا  ماـجنا  زا  سپ  دـنه  دـسیونیم : يربط  درک ». عطق  ار  شیاـپ  تسد و   136 ص : ادهـشلا ، دیس 
لقن ار  نآ  ناخّروم  رتشیب  هک  دنه ، راعـشا  دناوخ . دنلب  يادـص  اب  ار  دوخ  فورعم  راعـشا  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  ناناملـسم  تفرگ و 
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يرَْکبَو ِهِّمَع  َو  یخأ  الَو  ٍربَص  نِم  یل  َۀَْـبتُع  نَع  ناک  اـم  ٍرْعـس  تاذ  برَحلا  َدـَعب  ُبرَحلاَو  ٍردـَب  موَِیب  مُکاـنیَزَج  ُنَحن  تسا : نینچ  دـناهدرک 
، راتشک نیا  « » 1  » يربق یف  یمظْعَأ  مَرت  یّتح  يرمُع  َّیَلَع  ّیـشحَو  رکُـشَف  يردَـص  لیلَغ  یـشحَو  تیفَـش  يرْذـَن  ُتیَـضَق  َو  یـسْفَن  ُتیَفَش 

مربص رکب  میومع و  مردارب و  هبتع و  تبیصم  رد  .« » دراد شزرا  هک  تسا  گنج  زا  سپ  گنج  اریز  ردب ؛ گنج  زا  امـش  رب  دوب  ام  شاداپ 
ماهنیـس زا  ار  مغ  يدرک و  افو  نم  اب  دوخ  دـهع  رب  هک  يدوب  وت  یـشحو ! مدرک ؛ ادا  ار  مرذـن  متفای و  افـش  نونکا  و  .« » دوب هدیـسر  رخآ  هب 

هزمح مدرگ ». شرازگساپس  مربق  نورد  رد  میاه  ناوختسا  ندیسوپ  ات  هکلب  مشاب  یشحو  رازگرکـش  ماهدنز  ات  هک  تسا  نم  رب  .« » يدودز
ْنِم ُتیَفَـش  دوب : نیا  دناوخیم ، هزمح  رکیپ  ندرک  هلثم  زا  سپ  دنه  هک  يراعـشا  هلمج  زا  دیوگیم : قاحـسا  نبا   137 ص : ادهشلا ، دیس 

زا هک  ياهنیک  زا  نم   » دمَتْعُْملا دـیِدَّشلا  ِنْزُْحلا  ۀـعَذل  نِم  ُدِـجَأ  ُتنکام  َكاذ  یّنَع  َبَهْذا  دـِبَکلا  ْنَع  ُهَنَْطب  ُترََقب  یّتَح  دُـحُأب  یـسفَن  َةَزْمَح 
هب مادـم  هک  درب  نایم  زا  ارم  یتحاران  لمع  نیا  .« » متفاکـش دـبک  اـت  ار  وا  مکـش  هک  هاـگنآ  متفاـی ، یّفـشت  دـحا  رد  متـشاد ، لد  رد  هزمح 

هزمح ندش  هلثم  زا  سپ  دسیونیم : قاحسا  نبا  مالـسلا  هیلع  هزمح  رکیپ  نایفـسوبا و  . 2 « 1 .«. » دمآیم دورف  نم  رب  دیدش  هودـنا  تروص 
قَقُع ای  قُذ  : » دیوگیم دهدیم و  راشف  ترضح  نآ  هقیقـش  هب  هزین  كون  اب  نایفـسوبا  هک  دید  كرـش ، هاپـس  نارـس  زا  نّابز ،» نب  سیَلُح  »

، دنادیم شموق  سییر  ار  دوخ  هک  یسک  يروآ ! مرـش  راک  بجع  نیبب ، تفگ : سیلُح  يدش »! قاع  اهتب  رب  هک  یـسک  يا  شچب  « ؛»» 2»
: تفگ نایفسوبا   138 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  دنکیم ! دروخرب  ریقحت  تنوشخ و  هچ  اب  تسین ، شیب  یتشوگ  هکت  هک  شیومع  رـسپ  اب 
، ناخّروم زا  یضعب  لقن  هب  انب  هزمح  رکیپ  ادخربمایپ و  . 3 « 1 !« » نکن شاف  داد ، يور  دوب  یشزغل  « ؛» ًّۀلز َْتناک  اهَّنِإَف  یّنَع  اهمتکا  کَحیَو  »

هزمح ترـضح  رکیپ  يوجتـسج  رد  ًاصخـش  یلو  تشاد ، هدرزآ  تدـش  هب  یلاح  دوب و  حورجم  هکنیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ 
یلو « 2 «. » هنطب ّرقی  ْدَق  يداولا  نطبب  ُهَدَجَوَف  بلّطملادـبع  نب  ةزمح  ُسِمَْتلَی  ینَغََلب  امیف  هَّللا  ُلوسَر  َجَرَخَو  : » دـیوگیم قاحـسا  نبا  دـمآرب .

زا هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  اـیآ  دومرف : شناراـی  هب  ادـخربمایپ  گـنج ، هلعـش  ندرک  شکورف  زا  سپ  تسا : هدـمآ  یمق  ریـسفت  رد 
هیلع هزمح  رکیپ  رانک  هب  ار  دوخ  مسانـشیم و  تسا  هداتفا  وا  هک  ار  یلحم  نم  درک : ضرع  هیما » نب  ثدح  « !؟ دروایب يربخ  هزمح  میومع 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  درک  رید  نوچ  دناسرب و  ادخربمایپ  هب  ار  ربخ  تسناوتن  دید ، شارخلد  عیجف و  عضو  اب  ار  وا  نوچ  اما  دیناسر  مالـسلا 
هیلع هزمح  عضو  نوچ  زین  ترضح  نآ  ورب » تیومع  غارس  هب  یلع ، يا  « ؛» کّمَع ُبلْطا  ِیلَع  ای  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  هلآ  و 
هراپ رکیپ  نوچ  درک و  تکرح  هباحـص  زا  نت  دنچ  اب  ربمایپ  دوخ  اذل  دزاس و  هاگآ  ار  ادخربمایپ  هک  دادـن  هزاجا  دوخ  هب  دـید ، ار  مالـسلا 

ص: ادهـشلا ، دیـس  هزمح  زا  رتالاب  یتبیـصم  نم  يارب  « ؛» ًادبأ َِکْلثِِمب  َباصأ  َْنل  : » دومرف درک و  هیرگ  دـید ، ار  شیومع  هدـش  هلثم  هراپ و 
تبیـصم نینچ  نونک  ات  دنگوس  ادخ  هب  « » 1 « ؛» ناکَْملا اذـه  نِم  َّیَلَع  ظَیغأ  ًاِفقوَم  ُتفقَو  اـم  هَّللا  َو  : » دومرف زین  و  تسین ». وت  تبیـصم   139

یف ٌبُوتْکَم  َةزمَح  َّنِإ  : » داد نم  هب  ار  هدژم  نیا  دش و  لزان  لیئربج  نونکا  مه  دومرف : هک  دوب  لاح  نآ  رد  دوب ». هدادـن  يور  نم  رب  یتخس 
ریش ادخ و  ریش  هزمح  هک  تسا  هدش  هتشون  هناگتفه  ياهنامسآ  رد  « » 2 « ؛» ِهلوُسَر ُدَسَأ  َو  هَّللا  دَسَأ  بلَّطُملاْدبَع  َْنب  َةَزْمَح  ِْعبَّسلا  تاوامَّسلا 

دـسج هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نوـچ  هک  تسا  هدـش  لـقن  يراـصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  زا  رگید  تیاور  رد  و  تسا ». ادـخربمایپ 
یلص ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  زاب  « 3 . » تسیرگ دنلب  يادص  اب  قِهَـش ،» ، » دناهدرک هلثم  ار  وا  دید  نوچ  درک و  هیرگ  دـید  ار  شیومع 

«4 « ؛» تاْریَْخلِاب ًالوُعَف  مِحَّرِلل  ًالوُصَو  َتنُک  دَقَف  ّمَع  ای  هَّللا  َکَمِحَر  : » دومرف دید ، ار  مالـسلا  هیلع  هزمح  هدش  هلثم  ندـب  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا 
.« يداد ماـجنا  دوب  یکین  هچنآ  يدرک و  هفیظو  ياـفیا  دوخ  ماـحرا  هب  تبـسن  تایگدـنز  رد  هک  دـنک  تمحر  ار  وت  دـنوادخ  وـمع ، يا  »

دوخ هفیظو  سفن  نیرخآ  ات  یگدنز و  نارود   140 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  رد  وت  هک  تسا  نیا  هلمج ، نیا  زا  ترـضح  نآ  روظنم  ًارهاظ 
داحلا رفک و  لباقم  رد  مالـسا  ظفح  يارب  يراکادف  یکین و  ریخ و  هچنآ  و  مِحَّرِلل ؛» ًالوُصَو  « ؛ يداد ماجنامتـسهنم  هک  محرهب ، تبـسن  ار 

ار رکیپ  مامت  دوب و  هاتوک  ابع  نوچ  تخادـنا و  هزمح  رکیپ  يور  هب  ار  شیوخ  يابع  هاگنآ  تاریَْخلِاب .» اـًلوُعَف  « ؛ يداد ناـشن  دوخ  زا  دوب ،
. دیناشوپ نابایب  ياهفلع  اب  ار  وا  ياهاپ  يور  دادیمن ، ششوپ 

: ثحب لباق  بلطم  ود 
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: ثحب لباق  بلطم  ود 

تسا هدش  لقن  بلطم  ود  هزمح ، ترضح  شیومع  رکیپ  هدهاشم  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  زا  یخیرات  یثیدح و  عبانم  رد 
عـضو نآ  اب  ار  شیومع  رکیپ  ترـضح  نآ  نوچ  لوا : بلطم  تسا . دـیدرت  کش و  ياج  تیاـهن  رد  یـسررب و  ثحب و  ياـج  ود  ره  هک 

ّنلثمأل و ُترَفَظ  ِْنَئل  : » دومرف سپـس  يرَأ .  ام  یلَع  ناعَتْـسُْملا  َْتنَأ  َو  یکَتْـشُْملا  َکَیلا  َو  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهّللا  : » تفگ دید ، شارخلد  عیجف و 
نیِْعبَِـسب مُْهنِم  ّنلثمأل  شیَرُِقب  ُترَفَظ  ِْنَئل  : » تسا هدـمآ  اهلقن  یـضعب  رد  درک »! مهاوخ  اههلثم  نانآ  زا  مبای  تسد  شیرق  رب  رگا  « ؛» ّنلثمـأل

هیآ نیا  هک  دوب  اـجنیا   141 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  درک ». مهاوخ  هلثم  ار  ناـنآ  زا  رفن  دـصتفه  موـش ، زوریپ  شیرق  هب  رگا  « » 1 « ؛» اًلُجَر
هزادنا نامه  هب  دـیدرک ، تازاجم  رگا  « » 1 « ؛ َنیِِرباَّصِلل ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئلَو  ِِهب  ُْمْتِبقوُع  اَم  ِْلثِِمب  اُوِبقاَعَف  ُْمْتبَقاَع  ْنِإَو  دـیدرگ : لزاـن  فیرش 
ُترَفَظ ِْنَئل   » لقن نیا  مود  شخب  تسا ». رتهب  ناگدـننک  ربص  يارب  دـینک  ربص  رگا  دـینک و  تازاـجم  تسا  هدـش  دراو  هبرـض  امـش  رب  هک 

اب راوگرزب ، نآ  راـتفگ  هک  دـیآیم  مزـال  اـًلوا : اریز : تسا ؛ ثحب  لـباق  لاؤس و  دروـم  یتاـهج  زا  ُْمْتبَقاَـع ...  ْنِإَو  هیآ  لوزن  و  ّنلثمـأل »... 
 ...« ترفظ نئل   » دومرفیم دوب و  هتفرگ  رارق  شیومع  رکیپ  رانک  رد  ربمایپ  هک  لاح  نامه  رد  هک  تهج  نیدب  دشاب ، هتشاد  تافانم  شلمع 

روتـسد دنک ، هلثم  ار  یـسک  شیرق  زا  دوب  انب  رگا  دناهداتفا و  كاخ  يور  هب  هک  دـیدیم  ار  نیکرـشم  داسجا  زا  رفن  تشه  تسیب و  دادـعت 
؛ تسین هتفریذپ  ناقّقحم  رظن  زا  ادخربمایپ  صخش  هرابرد  دحا و  گنج  رد  هفیرـش  هیآ  لوزن  ًایناث : دندرکیم . هلثم  ار  داسجا  نامه  دادیم 

رگا تسا و  یّکم  هروس  نیا  تسا و  لحن  هروس  تایآ  زا  ُْمْتبَقاَع ،...  ْنِإَو  هفیرـش  هیآ  نیا  دیوگیم : نارـسفم  يامدـق  زا  یمق  موحرم  اًلثم 
هدمآ هروس  نیا  رد  دحا  گنج  هب  طوبرم  تایآ  رتشیب  هک  نارمع ، لآ  هروس  رد  دیاب  دشیم ، طوبرم  هلثم  عوضوم  هب  دحا و  گنج  هب  هیآ 
هماّلع « 1 «. » ةَروّسلا ِهِذـه  ِیف  َنوُکَی  ْنأ   142 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  ُبِجَی  َناک  َو  لّْحنلا  ةروُس  یف  ۀـیآلا  ِهِذـهَف  « ؛ تفرگیم رارق  تسا ،

روطهب ار  هیآ  گرزب  رّـسفم  نیا  تسا . هتـسناد  ناناملـسم  همه  ار  ناـبطاخم  هدرک و  هدافتـسا  ماـع  موهفم  کـی  هفیرـش ، هیآ  زا  ییاـبطابط 
نیا هیآ  موهفم  دنتـسه و  ناناملـسم  همه  نآ ، بطاخم  هک  تسا  نآ  رگناشن  هفیرـش ، هیآ  قایـس  دیوگیم : دنکیم و  ینعم  نینچ  لامجا 

نامیا تهج  رد  امش ، هب  تبسن  اهنآ  رازآ  نوچ  دینک ، ناشتازاجم  دیتساوخ  ناکرشم  تیذا  رازآ و  لباقم  رد  رگا  ناناملسم  امش  هک  تسا 
اهنآ داحلا  كرـش و  ساسا  رب  طقف  تهج و  نیمه  رد  دـیاب  مه  امـش  تازاجم  سپ  دوب ، اهنآ  نایادـخ  اب  امـش  تفلاخم  تهج  رد  اـمش و 

موحرم رظن  زا  دینکیم  هظحالم  هک  يروطهب  « 2 . » دباین هار  نآ  رب  يرگید  هبئاش  چیه  دریگ و  ماجنا  ادخ  يارب  صلاخ  امـش  لمع  دشاب و 
دراد یمومع  هبنج  مه  زاب  دشاب ، مه  هلثم  هب  طوبرم  رگا  درادن و  یطابترا  هلثُم  عوضوم  هب  تسا و  یمومع  هبنج  ياراد  هفیرـش  هیآ  هماّلع ،
هلمج زا  دنکیم ؛ دییأت  ار  نآ  مه  یخیرات  دهاوش  یضعب  ادخربمایپ و  صخش  هن  دنتسه  گنج  رد  رـضاح  ناناملـسم  همه  نآ ، بطاخم  و 
تفرگ میمـصت  هزمح  ترـضح  ندش  هلثم  هدهاشم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  یکی  هداتق » وبا   » هک تسا  هدمآ  هیبلح  هریـس  رد 

رد و  « 1 . » درک یهن  لـمع  نیا  زا  دوـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوـسر  دـیامن و   143 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  هلثم  ار  ناکرـشم  داسجا 
ادخ هب  : » دـنتفگ دـندید ، هزمح  شیومع  هب  تبـسن  ار  ترـضح  نآ  دـیدش  نزح  ادـخربمایپ  باحـصا  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  عبانم  یـضعب 
مِِهب ُهَّللا  انَرَفْظا  ِْنَئل  « ؛ دشاب هتـشادن  هقباس  برع  خـیرات  رد  هک  درک  میهاوخ  هلثم  نانچ  نانآ  زا  میوش  زوریپ  شیرق  رب  يزور  رگا  دـنگوس 

یخساپ عقاو  رد  هیآ  هک  تسا  هفیرش  هیآ  ندوب  یمومع  دیؤم  زین  لقن  نیا  و  « 2 « » برعلاَنِم دحأ  اهّلثُمی  مل  ۀلثُم  مهب  ّنلّثمن  رهّدلا  َنِم  ًاموَی 
هدـش هلثم  ندـب  هدـهاشم  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  دـننکیم  لـقن  مود : بلطم  ياهلیبق . بصعت  یموق و  راـکفا  عون  نیا  رب  تسا 

: رگید لـقن  هب  و  ریطلا » لـصاوح  عابـسلا و  نوطب  ِیف  َنوُکَی  یّتَـح  ُُهتْکَرََتليدـَعب  نِم  ۀَّنُـس  نوُکَی  َو  ۀّیفَـص  َنَزَْحت  ْنَأ  ـالَول  : » دومرف شیومع 
، دشاب یلمع  تنس  ناناملسم  نایم  رد  هکنیا  دوبن  رگا  هیفـص و  هودنا  نزح و  دوبن  رگا  « » 3 «. » عابسلا ریطلا و  نوطب  نِم  رَشُحی  یّتَح  ُُهتْکَرََتل  »

ادـخربمایپ راتفگ  نیا  و  دوش ». روشحم  رویط  شوحو و  مکـش  زا  ای  دریگ  رارق  رویط  شوحو و  مکـش  رد  ات  مدرکیمن  نفد  ار  هزمح  رکیپ 
يور رد  يدیهش  رکیپ  نتـشاذگ  ًالوا : اریز : دریگ  رارق  ثحب  دروم  نآ   144 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  تّحـص  دیاب  تسا و  دیدرت  ياج  زین 

راگزاس ادـخربمایپ  تمکح  ریبدـت و  اب  ناگدـنرد ، رویط و  موجه  ضرعم  رد  نآ  نداد  رارق  نازوس و  باتفآ  لباقم  رد  مرگ و  ياهكاخ 
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مالسا و روتـسد  قبط  هکنیا  هب  هجوت  اب  هکلب  تسین ، راوگرزب  دیهـش  نآ  قح  يادا  نمـشد و  زا  نتفرگ  ماقتنا  اهنت  هن  لمع  نیا  اریز  تسین ؛
نهو و یعون  مالسلا  هیلع  هزمح  هب  تبسن  لمع  نیا  تسا ، وا  نفد  رد  دیهـش  ره  رکیپ  میرکت  ناملـسم و  ره  تّیم  لیلجت  ادخربمایپ ، تنس 

همه داد  روتسد  اذل  دوش و  اهر  نابایب  رد  نیکرشم  داسجا  دادن  هزاجا  ردب ، گنج  رد  ربمایپ  همیرک  قالخا  ًایناث : دوشیم . یّقلت  مه  ریقحت 
شوحو و لباقم  رد  ادهـشلا  دیـس  هزمح  دننام  يراوگرزب  دیهـش  هک  تسا  رّوصتم  هنوگچ  سپ  دـنیامن ، روتـسم  دـنزیرب و  هاچ  رد  ار  اهنآ 

اهنآ دـقن  رد  ام  تسا ، هدـیدرگ  لقن  یعیـش  ریغ  قیرطزا  بلطم  ودنیا  نوچ  لاحرههب ، یلو  دـنامب !؟ دـحا  نابایب  نازوس  ياهكاخ  يور 
دحا هب  ار  دوخ  هزمح ، رهاوخ  هیفص ، دسیونیم : قاحسا  نبا  مالسلا  هیلع  هزمح  ترضح  رکیپ  هیفـص و  . 4 مینکیم . هدنسب  هزادنا  نیمههب 

ام يرَت  ـال  اـهعجرأف ، اـهِْقلَأ   » هک داد  روتـسد  ریبز  هب  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ربخ  نوچ  دـنیبب ، ار  شردارب  رکیپ  اـت  دـیناسر 
روتـسد ادـخربمایپ  رداـم ! تفگ  تفاتـش و  رداـم  بناـج  هب  ریبز  دـنیبن ». عضو  نیا  اـب  ار  شردارب  اـت  نادرگرب  ار  ترداـم  ورب و  « ؛» اـهیخَِأب

اب مهاوخیم  دناهدرک و  هلثم  ار  مردارب  هک  ماهدینش  نم  مدرگرب ؟ ارچ  تفگ : هیفـص  يدرگرب ، هک   145 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  دهدیم 
مایـضار دیآ  شیپ  هار  نیا  رد  هچ  ره  هب  تسا و  لهـس  ادخ  هار  رد  بئاصم  نیا  همه  لمحت  هک  نادب  یلو  منک  رادید  شاهدش  هلثم  رکیپ 

دازآ ار  وا  سپ  « ؛» اهَلیبَس ِّلَـخ  : » دومرف ترـضح  درک ، ضرع  هَّللالوسر  هب  ار  هیفـص  راـتفگ  نوچ  ریبز  مبلطیم . شاداـپ  ربص و  ادـخ  زا  و 
رافغتـسا اعد و  وا  هرابرد  هاگنآ  نوُعِجار ،...  ِهَیلا  ّانا  َو  ِهَّلل  ّانا  تفگ : داـتفا ، شردارب  هدـش  هعطق  هعطق  ندـب  هب  هیفـص  مشچ  نوچ  راذـگب »!

نآ یلو  دـیایب  ادـخربمایپ  دزن  هک  دـندش  عنام  راـصنا  دـمآ ، دـحا  هب  هیفـص  نوچ  هک  دـنکیم  لـقن  يدـقاو  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  « 1 . » درک
، درکیم هیرگ  هک  وا  درک . هیرگ  هب  عورش  تسشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هیفـص  و  دیوشن ». شعنام  « ؛» اهوُعَد  » دومرف ترـضح 
هَّللالوسر و یکبی  تکب  اذا  تلعجف  « ؛ تسیرگیم دنلب  مه  ادخربمایپ  دـشیم  دـنلب  هیرگ  هب  شیادـص  نوچ  تسیرگیم و  مه  ادـخربمایپ 
. درکیم هیرگ  وا  هارمه  هب  مه  ادخربمایپ  درکیم و  هیرگ  دوب و  نانآ  رانک  رد  مه  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هَّللا .» لوسر  جشنی  تجشن  اذا 
هک امـش  رب  مهدیم  تراشب  دومرف : مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  هیفـص و  هب  باـطخ  سپـس  ًادـبأ ،» ةزمح  لـثمب  باـصَأ  َْنل  : » دومرف هاـگنآ 

ّبلطملادبع ْنبةزمَح  ْعبَّسلا  ِتاوامّسلا  ِلْهَأ  یف  ٌبوتکم  َةزمح  َّنِإ   » 146 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  داد : ربخ  نم  هب  دیدرگ و  لزان  لیئربج ،
نوچ ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یبقعلا  رئاخذ  رد  هزمح  شیومع  رب  زامن  ماگنه  هب  ادخربمایپ  دیدش  هیرگ  . 5 « 1 «. » ِِهلوُسَر ُدَسا  َو  هَّللاُدَسا 

ای َةَزمَح ، ای  : » تفگ وا  رکیپ  هب  باطخ  دیـشک و  یقیمع  هآ  سپـس  تسیرگ ، دنلب  يادـص  اب  داتـسیا ، زامن  هماقا  يارب  هزمح  رکیپ  رانک  رد 
«. هَّللا لوُسَر  هجو  نع  َّباذ  ای  َةَزْمَح  ای  تابُرُکلا ، َفِشاک  ای  ةَزْمَح  ای  تاْریَْخلا ، َلعاف  ای  ةَزمَح ، ای  هلوسر ، دَـسَأ  َو  هَّللادَـسَأ  هَّللالوسر و  ّمَع 

هَّللادبع زا  ناثّدـحم ، ناخّروم و  رتشیب  مالـسلا  هیلع  هزمح  رکیپ  رب  زامن  داتفه  . 6 « 2 . » تخادرپ زامن  هب  هاگنآ  درک ، ینالوط  هیرگ  مه  زاـب 
رکیپ رب  اّما  دـناوخیم ، زامن  کی  رگید ، ناناملـسم  دـننام  نادیهـش ، مامت  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  هک  دـناهدرک  لقن  ساـبع  نب 

اب سپس  دناشوپ ، دیفس  سابل  هعطق  کی  اب  ار  شیومع  رکیپ  ادتبا  هک : بیترت  نیدب  درازگ . زامن  ود  داتفه و  ای  زامن  داتفه  هزمح  شیومع 
رانک رد   147 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  دناوخب ، زامن  يو  رب  هک  دندروآ  ار  ادهـش  زا  کی  ره  نآ  زا  سپ  دـناوخ . زامن  وا  رب  ریبکت  تفه 
نفک اب  هزمح  ترـضح  نفد  . 7 « 1 . » درازگ زاـمن  ود  داـتفه و  شیومع  رکیپ  رب  ماجنارـس  دـناوخ و  زاـمن  ود  ره  هب  داد و  رارق  هزمح  رکیپ 

اب هکلب  نفک ، هن  دننکیم و  لسغ  هن  دنـسریم ، تداهـش  هب  گنج  نادیم  ههبج و  رد  هک  ادهـش  رکیپ  رب  هک  تسا  نیا  تسا ، مّلـسم  هچنآ 
زا یثیدـح ، عبانم  رد  تسا . هدوب  نینچ  مه ، دـحا  يادهـش  هرابرد  ادـخربمایپ  لمع  دنراپـسیم . كاخ  هب  دولآ  نوخ  سابل  رکیپ و  ناـمه 

ناشدولآنوخ سابل  اب  دنریگرب و  ادهش  رکیپ  زا  ار  حالس  داد  روتـسد  ادخلوسر  دحا  گنج  رد  هک  تسا  هدمآ  دواد  یبا  ننـس  رد  هلمج 
شرکیپ دـندوب و  هتفرگرب  هزمح  نت  زا  سابل  ناکرـشم  نوچ  : » دـنکیم لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هللا  همحر  ینیلک  « 2 . » دننک نفد 

هللا یلـص  ِهَّللاَلوُسَر  َّنِإ  « ؛ دندرکنفد دنداد و  رارق  يدمن  نایمرد  ار  وا  اذل  دنناشوپب و  نفک  شیومع  رب  داد  روتـسد  ادخربمایپ  دوب ، هنهرب 
«3 «. » َدِّرُج َناَک  ُهَّنَِأل  ُهَنَّفَک  َو  َةَزْمَح  یَلَع  یَّلَص  هلآ  هیلع و 

هزمح ترضح  نفد 
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هزمح ترضح  نفد 

هب ربخ  نیا  نوچ  دـیدرگ ، لقتنم  هنیدـم  هب   148 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  ندش ، نفد  يارب  نانآ  زا  نت  دـنچ  رکیپ  ادهـش ، نفد  ماگنه  هب 
، دناهدیـسر تداهـش  هب  هک  اجنامه  رد  « ؛» اوُعِرُـص ُثیَح  مُهُونفدا  : » دومرف درک و  عنم  لمع  نیا  زا  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ 

اجنامه رد  دندنادرگرب و  دُحا  هب  ار  وا  دوب ، هدشن  نفد  زونه  یموزخم ) سامش   » هزانج دیسر و  هنیدم  هب  ربمایپ  روتسد  نوچ  و  دینک ». نفد 
يالاو هجرد  هبتر و  تداهش و  دنمجرا  ماقم  رد  ياهلمج  تفرگیم ، رارق  ادهش  زا  کی  ره  رس  يالاب  رد  ادخربمایپ  « 1 . » دندرپس كاخ  هب 

ۀَمایِقلا و َموَی  ُُهثَعبَی  ُهَّللا  َو  ّالِإ  هَّللایف  ُحَرُْجی  ٍحیرَج  نِم  ام  ُهَّنَأ  ِءالُؤه  یلَع  ٌدیهَش  اَنَأ  : » دومرفیم هکنیا  هلمج  زا  درکیم ؛ نایب  تمایق  رد  ادهش 
رد دنوادخ  هکنیا  رگم  دوشیمن  حورجم  ادخ  هار  رد  یـسک  هک  مهدیم  تداهـش  نم  «. » ٍکسِم ُحیر  ُحیِّرلا  َو  ٍمَد  ُنَول  ُنوَّللا  یمدَـی  هحرُج 
.« تسا کشم  يوب  شیوب  نوخ و  گـنر  نآ  گـنر  تسا ، يراـج  نوخ  وا  تحارج  زا  هک  دـنکیم  روشحم  یلاـح  رد  ار  وا  تماـیق  زور 

نیا زا  کی  ره   » 149 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  « 2 «. » ربَْقلا یف  هباحـصا  مامَأ  هُولَعْجاَف  نآرقِلل ، ًاعمج  ِءالُؤه  رثکَأ  اوُرُْظنا  : » دومرفیم هاـگنآ 
.« دیهد رارق  شربقمه  يور  شیپ  ربق ، لخاد  رد  تسا ، دلب  نآرق  رتشیب  ادهش 

ربق کی  رد  ییاهنت  هب  هزمح 

هتـسخ و اهندب  هَّللا ، لوسر  ای  دنتفگ : دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  دزن  راصنا  دُـحا  گنج  رد  تسا : هدـمآ  یثیدـح  عبانم  رد 
رتعیسو ار  ربق  «. » دحاولا ِْربَقلا  یف  نیَلُجرَّلا  اُولَعْجا  َو  اوُعِسوَأ  َو  اوُرِفحِإ  : » دومرف تسا ، اسرف  تقاط  ادهـش  کت  کت  رب  ندنک  ربق  حورجم و 
مُهُرَثْکا : » دومرف میهد »؟ رارق  هلبق  تمس  رد  ار  مادک  « ؛» مَّدَُقی مُهُّیَأ  : » دندیـسرپ دیراپـسب ». كاخ  هب  ربق  کی  رد  ار  رفن  ود  ره  دینک و  رفح 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هلمجزا  « 1 . » دندشیم نفد  ربق  کی  رد  رفن  هس  یهاگ  رفن و  ود  هنوگنیدب ، و  تسا ». دـلب  نآرق  رتشیب  هکنآ  « ؛» ًانآرق
هَّللادبع حومج و  نب  ورمع  نینچمه  دندش و  نفد  ربق  کی  رد  هدبع  اب  کلام  نبنامعن  عیبر و  نبدعس  اب  دیز  نبۀجراخ  داد  روتـسد  هلآ  و 
ییاهنت  150 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  هب  هزمح  یلو  « 2 . » دندیدرگ نفد  ربق  کی  رد  دندوب ، یمیمـص  تسود  مه  اب  هک  مازح  نب  ورمع  نب 

دندش ربق  لخاد  ریبز  رمع و  رکبوبا و  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  هلمج  زا  دنتشاد ؛ تکرـش  رفن  دنچ  وا  نفد  رد  دیدرگ و  نفد  ربق  کی  رد 
«1 . » درکیم تراظن  وا  يراپسکاخ  رب  دوب و  هتسشن  ربق  رانک  رد  رثأت  تلاح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و 

ازع سلجم  لیکشت 

هب رتشیپ  دندش . هنیدم  دراو  میتی  ناکدوک  هویب و  نانز  لابقتـسا  اب  هباحـص و  هارمه  هب  ادهـش ، نفد  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ 
نیا نیرتساسح  ثداوح و  نیا  نیرتبلاج  دـیاش  یلو  میدرک  هراشا  تسا ، هدـش  عقاو  نانآ  تعجارم  ماگنه  هب  هک  تاـنایرج ، زا  یـضعب 

دنکیم لقن  نینچ  قاحـسا  نبا  زا  ماشه  نبا  دشاب . ادهـشلا  دیـس  هزمح  يارب  ازع  سلجم  لیکـشت  تسویپ  عوقو  هب  هنیدم  رد  هک  اههنحص 
هک ار ، هلیبق  ود  نیا  ناوناب  يادص  درکیم ، روبع  رفظ  ینب  و  لهشألا » دبع  ینب   » هلیبق ياههناخ  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  هک 

هزمح یلو  « ؛» َُهل َیِکاَوب  َةَزْمَح ال  ْنِکل  : » دومرف تسیرگ و  داد و  تسد  ترضح  نآ  هب  تّقر  تلاح  دینش و  دنتسیرگیم ، دوخ  يادهـش  رب 
، دنداد روتـسد  هلیبق  ود  نیا  ناوناب  هب  دندرک ، لقن  ریَـضُح  نبا  دیَـسا  ذاعم و  نبدعـس  هب  ار  ربمایپ  نخـس  نیا  نوچ  درادـن » ياهدـننک  هیرگ 

ّنبَهْذـی ُّمث  نمَّزحَتَی  ْنَأ  مُهَئاِسن  ارَمَأ  « ؛ دـنیامن يرادازع  هیرگ و  راوگرزب  نآ  يومع  رب  ادـخربمایپ  تیب  راـنک  رد  دـننک و  نت  هب  ازع  ساـبل 
هیرگ يادص  نوچ  هک  دنکیم  هفاضا  قاحـسا  نبا  « 1 «. » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  ِلوُـسَر  ّمَع  یلَع  ّنیکبیف   152 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح 

ادخ دومرف : نینچ  تفر و  اهنآ  نایم  هب  درک و  تکرح  دوخ  لزنم  زا  دیسر ، ادخربمایپ  شوگ  هب  ازع » سلجم  و   » دجسم رانک  زا  ناوناب  نیا 
َُّنتیَـسآ ْدَقَف  َهَّللا  َّنکَمَحْرَی  َنْعجرا   » دیدرگرب و دوخ  ياههناخ  هب  دیدومن  تاساوم  يرای و  ارم  شیوخ  دوجو  اب  هک  دـنک  تمحر  امـش  رب 

رگا هک  تسا  نینچ  زورما  ات  هنیدم  نانز  مسر  مسارم ، نامه  ساسا  رب  دـسیونیم : الاب ، بلطم  لقنزا  سپ  يافوتم 207  يدقاو  َّنُکِسُْفنَِأب »
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َتاـم اذِإ  ِموَْـیلا  َیلِإ  َّنُهَف   » دوـخ هتفر  تسد  زا  زیزع  رب  سپـس  دـننکیم  يرادازع  هیرگ و  هزمح  رب  لوا  دورب ، اـیند  زا  ناـشنازیزع  زا  یکی 
«2 «. » َّنِِهتِّیَم یلَع  َنیََکب  َُّمث  ةزمَح  یلَع  َنیَکَبَف  ءاسّنلا  أََدب  راْصنْألا  َنِم  تِّیَْملا 

!؟ دوب نیگهودنا  ارچ  ادخربمایپ 

اب دید  ار  وا  رکیپ  نوچ  اذل  دوب و  نیگهودنا  رثأتم و  تدش  هب  شیومع ، تداهـش  رد  ادخربمایپ  هک  دـش  مولعم  دـیدرک ، هظحالم  هچنآ  زا 
ناوناب تشاد  تسود  تسیرگ . زین  همطاف  شرتخد  هیفـص و  شاهّمع  هارمه  هب  و  ًاَدبَأ » کلثِِمب  باصَأ  َْنل  : » دومرف تسیرگ و  دـنلب  يادـص 

لد درد  همزمز و  دتمم و  هیرگ  وا ، رکیپ  رب  زامن  هماقا  ماگنه  هب  دومن و  اعد  ار  اهنآ  ریدـقت و  ناگدـننک  هیرگ  زا  دـننک و  هیرگ  يو  رب  مه 
هب رگم  دوبن  هیرگ  نیا  هزمح و  مدق  تابث  يراکادف و  تهج  هب  رگم  دوبن  ادخربمایپ ، دیدش  هودنا  نزح و  نیا  هک  تسا  حـضاو  رپ  تشاد .

هودـنا عقاو  رد  ِتاریَْخلاـِب .» اـًلوُعَف  َْتنُک  : » دوـمرف هک  هنوگناـمه  دـیحوت ، هملک  يـالعا  رد  ادـخربمایپ  يوـمع  یناـشفناج  شـالت و  تهج 
رثا رد  هن  ادخربمایپ  اریز  دوب ؛ هدش  دراو  مالـسا  رب  عاجـش  عفادـم  صلخم و  دـهاجم  کی  نادـقف  زا  هک  دوب  یتبیـصم  رب  هودـنا  ادـخربمایپ 

هقالع هکلب  درکیم  قیوشت  هیرگ  هب  اههزیگنا  نیا  اب  ار  یسک  هن  دیدرگیم و  نوزحم  یسک  رب  یموق  هقالع  هزیگنا  هب  یـصخش و  فطاوع 
رب هزمح ، رب  ادخربمایپ  هودنا  رایعم  يرآ ، دوب . ادـخ  يارب  مه  شراجزنا  154 و  ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  يرود  ادخ و  يارب  وا  یتسود  و 

هزمح هک  هنوگنامه  هنرگ  دوب و  مالـسا  هب  تبـسن  وا  نادـقف  تراسخ  سایقم  هب  يو  رب  ربماـیپ  نزح  ددرگیم و  رب  ادـخ  اـب  هزمح  طاـبترا 
ادخربمایپ و هب  تبـسن  بهلوبا  ینمـشد  توادع و  دـننام  ینمـشد  توادـع و  چـیه  یلو  دوب  ربمایپ  يومع  زین  بهلوبا  تسا ، ربمایپ  يومع 

راجزنا يرود و  نیا  لباقم  رد  و  يو ، زا  ادخربمایپ  راجزنا  تبسن  نیمه  هب  دوبن و  ترضح  نآ  هب  تبسن  وا  تیذا  دننام  یتّیذا  رازآ و  چیه 
ناملس دییوگب  یسراف ، ناملس  دییوگن  دومرفیم : هک  ناملس  هب  تبسن  مینیبیم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  هقالع  تیانع و  لباقتم ،

هنباو حون  نیب  نکی  ملو  ًامحر  هل  ناملـس  ةّدوم  تناک  دـیوگیم : رعاش  تیَْبلا .» لْها  اّنِم  ُناْملَـس  : » دومرف وا  هرابرد  هک  اـجنآ  اـت  يدّـمحم !
نامثع و تفالخ  نارود  رد  شفیرش  ربق  رب  نایفـسوبا  تناها  زیزع و  دیهـش  نآ  رکیپ  اب  نایفـسوبا  دنه و  درکلمع  هک  هنوگنامه  « 1  » محر

راوگرزب نآ  رثؤم  شقن  رب  نشور  لیلد  اهنیا  همه  « 2  » دحا گنج  زا  لاس  لهچ  زا  شیب  تشذگ  زا  سپ  وا  ربق  رثا  وحم  رب  هیواعم  میمصت 
155 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  دوب . داحلا  كرش و  ندیبوک  مه  رد  قح و  هملک  يالعا  رد 

هزمح ترضح  ياثر  رد 

یلص ادخربمایپ  صخش  ياثر  رد  ار  نآ  هنومن  هک  هدش  هتفگ  يدایز  راعشا  تالمج و  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیهش  هزمح  ترـضح  ياثر  رد 
یشخب هک  دناهدورس  يراعشا  راوگرزب  نآ  ياثر  رد  زین  هزمح  ترضح  نارای  ناتـسود و  ربمایپ و  هباحـص  دیدرک . هظحالم  هلآ  هیلع و  هللا 

نب بعک  هناگهدزیـس  راعـشا  زا  تیب  دـنچ  يروآدای  هنومن و  ناونعهب  تسا و  هدیـسر  اـم  تسدهب  مجارت  خـیرات و  بتک  قیرط  زا  اـهنآ  زا 
ةادـغ هلإلا  ادـسأ  یلع  لیوعلا  الو  ءاکبلا  ینغی  ام  اهاکب و  اهل  َّقُح  ینیع و  تکب  میروآیم : اجنیا  رد  ار  ربمایپ  هباحـص  زا  یکی  « 1  » کلام

دجاملا تناو  تّده  ناکرألا  کل  یلعی ! ابا  لوسرلا  هب  بیـصا  دـق  كانه و  ًاعیمج  هب  نوملـسملا  بیـصأ  لیتقلا  لجّرلا  مکاذ  ةزمحل  اولاق 
نم مشچ  لیمج 1 . ٌنسح  مکلاعف  ّلکف  ًاربص  رایخألا  مشاـه  اـی  ـالا  ُلوزی  ـال  ٌمیعن  اـهطلاخی  ناـنج  یف  کـبر  مالـس  کـیلع  لوصولا  ّربلا 

.3 دش . هتـشک  درم  ریلد  نآ  هزمح  دنتفگ  هک  هاگنآ  ادـخ  ریـش  يارب  . 2 درادـن . يدوس  هلان  هیرگ و  هچرگ  تسا  هیرگ  راوازـس  تسیرگ و 
ابا يا  . 4 156 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  تسشن . متام  هب  ربمایپ  صخش  هک  هنوگنامه  دندش ، هدز  تبیـصم  وا  تداهـش  رد  ناناملـسم  همه 

ياهتمعن هارمههب  نیرب  تشهب  رد  داب  وت  رب  ادـخ  دورد  . 5 يدوب . شنم  گرزب  هکییوت  دـمآرد  هزرل  هب  نید  ناکرا  وت  تداهـش  اب  یلعی !
. تسا ابیز  کین و  امش  ياهراک  همه  هک  دینک  هشیپ  ربص  مه  گرزب  تبیصم  نیا  رد  راگزور ، ناکین  يا  مشاه ، ینب  يا  . 6 نآ . یمئاد 
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؟ دیسریمن تداهش  هب  مالسلا  هیلع  هزمح  رگا 

مالسا زا  تیامح  عافد و  رد  وا  تیعقوم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریشع  ماوقا و  نایم  رد  هزمح  ترضح  تیـصخش  تیمها  هب  هجوت  اب 
یلـص ادخربمایپ  لاحترا  ات  دیـسریمن و  تداهـش  هب  هزمح  رگا  هک  تساهدـش  حرطم  لاؤس  نیا  نیمّلکتم  راتفگ  رد  تایاور و  رد  نآرق  و 

وزج اـیآ  درکیم ؟ ذاـختا  یعـضوم  هچ  تیعـضو  نیا  رد  وا  دوـب ، تفـالخ  هلأـسم  رد  ناناملـسم  فـالتخا  دـهاش  هدـنز و  هـلآ  هـیلع و  هللا 
تأیه رایتخا  رد  دـییأت و  ار  دوجوم  عضو  ای  درکیم و  راـیتخا  یفرطیب  توکـس و  تلاـح  اـی  دـشیم ، ناـنمؤم  ریما  ناـیماح  نارادـفرط و 

زا دـندوب ، هدـنز  ربمایپ  تلحر  ماگنه  رفعج  هزمح و  رگا  تسا  یکاح  هک  میراد  يددـعتم  تایاور  هنیمز  نیا  رد  تفرگیم ؟ رارق  همکاح 
نومـضم هنومن ، يارب  دـندربیم . راکهب  ار  شیوخ  ناوت  مامت  هار  نیا  رد  دـندشیم و  نانمؤم  ریما  تیالو  تماـما و  نارادـفرط  ناـیماح و 

وا میهدیم : رارق  دنمجرا  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  تسا  هدش  لقن  یفریـص   157 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  ریدس  زا  یفاک  رد  هک  ار  یتیاور 
نایمب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  زا  دعب  ثداوح  زا  نخس  وگتفگ  نمض  رد  میدوب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رـضحم  رد  يزور  ام  دیوگیم 

زا یکی  دنتـشاذگ  اهنت  طئارـش  نآ  رد  ار  وا  دنتـشادرب و  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  يراـی  زا  تسد  ارچ  هنوگچ و  ناناملـسم  هکنیا  دـمآ و 
دارفاو مشاهینب  يورین  « » 1 « ؛» ِدَدَْعلا َنِم  ِهِیف  اُوناَک  اَم  َو  ٍمِشاَه  ِیَنب  ُّزِع  َناَک  َْنیَأَف  ُهَّللا  َکَحَلْصَأ   » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نیرـضاح 

؟ دوب هدنام  یقاب  دمآراک  رثؤم و  رفن  دنچ  مشاهینب  زا  رگم  دومرف : يو  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنتفر »؟ اجکنادناخنیا  دـمآراک 
. لیقع سابع و  هیاـم ؛ مک  فیعـض و  رفن  ود  رگم  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  دوب  هدـنامن  دـندوب و  هدیـسر  تداهـش  هب  ود  ره  هک  هزمح  رفعج و 
. دندشیم عنام  تفالخ  هب  رفن  ود  نآ  ندیسر  زا  دنتشذگیم و  دوخ  ناج  زا  دندوب ، هدنز  رفعج  هزمح و  رگا  دنگوس  ادخهب  دومرف : سپس 

«2»

: وا داتسا  دیدحلا و  یبا  نبا  هاگدید  زا  هزمح 

شندوب هدنز  تروص  رد  ار  هزمح  تعیب  مدـع  تعیب و  هلأسم  و  « 3  » دراد یبلاج  نخـس  ثحب و  هنیمز  نیا  رد  مه  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
رد ار  نآ  هصالخ  ام  تسا و  هدومن  حرطم   158 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  شیوخ  داتسا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  لاحترا  عقوم  رد 

ادخربمایپ تافو  ماگنههب  رگا  امش  رظن  هب  مدیسرپ : بیقن  دمحم  نبییحی  رفعج  وبا  شیوخ  داتسا  زا  نم  دیوگیم : وا  مینکیم : لقن  اجنیا 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  هفیلخ و  ناونعهب  بلاطیبا  نبّیلع  اب  دندوب  رـضاح  ایآ  دندوب ، هدـنز  رفعج  هزمح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مداتـسا هب  دیوگیم : دـیدحلا  یبا  نبا  ینک ! رّوصت  هچنآ  زا  رتعیرـس  دـندرکیم و  تعیب  يرآ ، تفگ : خـساپ  رد  بیقن  دـننک !؟ تعیب  هلآ 
يدرم هزمح  . 1 اریز : تسا ؛ نآ  سکعهب  نم  رّوصت  دنچ ، یلیالد  هب  هزمح  هرابرد  یلو  تسا  تسرد  رفعج  هرابرد  امـش  خساپ  نیا  متفگ :
رتالاب ار  دوخ  تشاد و  نامیا  شیوخ  يرترب  تیـصخش و  رب  هک  دنلب  یتّمه  زا  رادروخرب  عطاق و  مکحم و  يوق و  حور  ياراد  عاجـش  دوب 

هشیدنا رکف و  رد  دناوتیم  ود  ره  نیا  هک  دوب  رتگرزب  وا  زا  لاس  دنچ  نس  رظن  زا  بلاطیبا و  نبیلع  يومع  وا  . 2 تسنادیم . نارگید  زا 
وا هک  تـسا  مّلـسم  هـمه  يارب  فورعم و  فـلتخم ، ياـهگنج  رد  وا  ياـهيزوریپ  تعاجـش و  . 3 دـشاب . نیرفآ  شقن  رثؤـم و  یناـسنا  ره 

رکف نم  اذل  دروآیم و  ناغمرا  هب  ناناملـسم  مالـسا و  يارب  ار  نمـشد  رب  يزوریپ  تفرگیم و  هدـهعهب  ار  اهگنج  نیا  یهدـنامرف  هنوگچ 
ماقم نیا  هب  ار  دوخ  وا ، تفالخ  لوبق  یلع و  اـب  تعیب  ياـجهب  دوب  هدـنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  تلحر  ماـگنههب  وا  رگا  منکیم 
تسا حیحص  یتفگ   159 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  هزمح  هدیمح  فاصوا  ایاجـس و  هرابرد  هچنآ  تفگ  بیقن  تسنادیم . قحتـسم  یلوا و 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبـسن  خسار و  هدیقع  ياراد  مالـسا  هب  تبـسن  ًاتاذ  وا  هکنیا  نآ  يدومن و  تلفغ  هتکن  کی  زا  نایم  نیا  رد  یلو 
بلاطیبا نبیلع  هب  تبـسن  ار  ادـخربمایپ  صاخ  تاهّجوت  درکیم و  افو  شرمع  رگا  دوب و  لزلزت  لباق  ریغ  صلاـخ و  قیدـصت  ياراد  هلآ 

ادخ تساوخ  وا  ًاعبط  دـیدرگیم و  یلع  لباقم  رد  وا  عضاوت  عوضخ و  بجوم  شیپ  زا  شیب  درکیم ، هدـهاشم  تسنادیم  هچنآ  زا  رتشیب 
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زا یلع و  يومع  هزمح  هک  یتفگ  هچنآ  اـما  دومن و  هفاـضا  بیقن  رفعجوبا  تشادیم . مدـقم  یتفگ  وت  هچنآ  رب  ار  شربماـیپ  يدونـشوخ  و 
مه ادـخربمایپ و  يوـمع  مه  ساـبع  هزمح و  ناـمه  هک  تسا  نیا  نآ  خـساپ  تسا و  تسرد  مهنآ  دوـب ، رتـگرزب  يو  زا  لاـس  ّنـس و  رظن 

دـنتفریذپ و لد  ناج و  اب  ار  وا  تسایر  دـندومن و  يوریپ  ناشردارب  دـنزرف  زا  هنوگچ  هک  يدـید  لاح  نیع  رد  یلو  دـندوب  يو  زا  رتگرزب 
ماوقا و ناـیم  رد  تیـصخش  نیلوا  مشاـهینب و  سییر  ادـخربمایپ و  ّدـج  هکنیا  اـب  بلاـطوبا  هک  يدـید  زاـب  دـندرک و  تباـجا  ار  شتوعد 
، دوب وا  نادـنزرف  زا  یکی  هلزنمهب  وا و  نماد  رد  هدـش  گرزب  هدرورپ و  تسد  هکیلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دوب و  شاهریـشع 
ار گرزب  ياهتیـصخش  يداع  دارفا  هک  هنوگنامه  دش و  عیطم  شرماوا  رب  دومن و  قیدصت  ار  شتّوبن  دـیدرگ و  عضاخ  شربارب  رد  هنوگچ 

دیـس هزمح  لمارألل  ۀمـصع  یماتیلا  لامث  ههجوب  مامغلا  یقـستسی  ضیبأو  دومن : ییارـس  هحیدـم  دـمحم  هراـبرد  دـنیوگیم ، اـنث  حدـم و 
یبا نبا  « 2 «. » موـیلا یل  ةزمح  ـال  هاـتزمح و  او  « » 1  » لـضاوف ۀـمعن و  یف  هدـنع  مهف  مشاـه  لآ  نم  كـالهلا  هب  فیطی   160 ص : ادهشلا ،

دیبلطیم و يرای  دیـشکیم و  هآ  دوب و  مّلظتم  ملأتم و  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هفیقـس ، هثداح  زا  سپ  دـیوگیم : رگید  درومرد  دـیدحلا 
َو ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  ای ...  تفگ : نینچ  ادخربمایپ  هب  باطخ  درک و  هراشا  ربمایپ  ربق  هب  دـندرک ، تعیب  هب  راداو  ار  وا  هک  هاگنآ 

سرب مداد  هب  رفعج  يا  « » 4 « ؛» مویلا یل  ةزمح  هاتزمح و ال  او  مویلا  یل  رفعج  هارفعج و ال  او  : » تفگیم نینچمه  و  « 3  ... » ِینَنُوُلتْقَی اوُداک 
.« تسین هزمح  زورماو  سرب  مداد  هب  هزمح  يا  تسین ، رفعج  زورما  و 

: هزمح نادنزرف 

نآ تهج  نیمه  هب  دوب و  هرامع  یلعی و  وا  روکذ  دنزرف  ود  مان  ثانا . دنزرف  کی  روکذ و  دنزرف  ود  دوب ؛ دنزرف  هس  ياراد  هزمح  ترضح 
هچرگ دـنامن ، یقاب  يدـنزرف  ود ، نآ  زا  کیچیه  زا  یلو   161 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  دوب  هدش  یّنکم  هرامع  وبا  یلعیوبا و  هب  ترـضح 
هرامع یلعی و  هکنیا  اب  دنـشاب و  هتـشاد  زا  يدـنزرف  هکنآ  یب  دـنتفر ، ایند  زا  وا  تایح  لاح  رد  اهنآ  همه  اـما  دوب  دـنزرف  جـنپ  ياراد  یلعی 

هنمآ هزمح  رتخد  تسا و  هدشن  لقن  یثیدح  اهنآ  زا  کیچیه  زا  یلو  دندوب ، الاب  ّنس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  لاحترا  ماگنههب 
اب وا  جاودزا  زا  لبق  هدـش ، لقن  هک  یتایاور  ساسا  رب  دوب و  هدرک  جاودزا  یموزخم  هملـس  یبا  نب  نارمع  اب  هک  دـشیم  هدـیمان  اـهیبا  ّما  و 

لثملا برـض  یگتـسیاش  یکین و  هب  شیرق  نایم  رد  هک  ینکیمن  جاودزا  هنمآ  تیومع ، رتخد  اب  ارچ  دندرک : ضرع  ادـخربمایپ  هب  نارمع 
مارح ار  یبـسن  ماوقا  زا  هدـعکی  اـب  ندرک  جاودزا  هک  هنوگناـمه  دـنوادخ  تسا و  نم  یعاـضر  ردارب  رتـخد  وا  دومرف : ادـخربمایپ  تسا !؟

«1 «. » ِبَسَّنلا َنِم  َمَّرَح  اَـم  ِۀَـعاَضَّرلا  َنِم  َمَّرَح  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنَأ   » تسا هدومن  میرحت  هدودـحم  نآ  رد  مه  ار  یعاـضر  ماوـقا  اـب  جاودزا  هدرک ،
163 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح 

مالسلا هیلع  هزمح  تیصخش  ندرک  شودخم  يارب  نانمشد  شالت 

رد هرخألاب  نایعیش و  هجنکـش  لتق و  رد  نیّفـص و  نینوخ  گنج  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  تبـسن  نایوما  ِقیمع  ِتموصخ  هنیک و 
اههد رد  يدامتم و  نایلاس  لوط  رد  يراج ، تّنـس  تباث و  هضیرف  کی  تروص  هب  هک  دـید  ناوتیم  ینـشور  هب  ترـضح ، نآ  نعل  ّبس و 

ات هنیدـم  مالـسا ؛ هاگیاپ  همـصاع و  زا  هرـصب و  هفوک و  ات  ير  زا  رـصم و  ات  هتفرگ  ماش  زا  ناناملـسم - تاعامتجا  رد  هباطخ و  ربنم و  رازه 
زیزعلادـبع نبرمع  یتـقو  هک  تفاـی  ذوـفن  ناـنچنآ  ناناملـسم  ناـیم  رد  لـمع  نیا  تفرگیم و  ماـجنا  یهلا و -...  نما  مرح  همّرکم و  هکم 

باکترا گرزب و  عرش  فالخ  کی  نداد  ماجنا  هب  ار  وا  دنک ، يریگولج  ترضح  نآ  ّبس  زا  زور ، تسایـس  ياضتقم  هب  تفرگ  میمـصت 
رد اـهنت  هکلب  ماـع ، تروـصهب  هن  ناـنمؤمریما ، ّبس  زا  وا  يریگـشیپ  تعناـمم و  هک  یلاـح  رد  دـندرک ! مـهتم  وـفع  لـباق  ریغ  هاـنگ  کـی 

- راوگرزب نآ  صاخ  تیعقوم  تیعضو و  هب  هجوت  اب  هزمح - ترضح  هب  تبـسن  نایوما  تموصخ  هنیک و  اما  و  دوب . هعمج  زامن  ياههبطخ 
ددجم گنج  ناکما  هن  گنج ، نادیم  رد  ترضحنآ  تداهـش  زا  سپ  اریز  تفرگ ؛ دوخ  هب   164 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  يرگید  لکش 
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میمـصت تسخن  هلحرم  رد  اذل  « 1 . » دـنتفرگ راکهب  نانمؤمریما  هرابرد  هک  یـشور  نامه  داحلا ؛ رفک و  هب  وا  نتخاـس  مهتم  هن  دوب و  يو  اـب 
هناناج عافد  تیمولظم و  دامن  هک  ار  يو  ربق  رثا  دنهد و  لاقتنا  فلتخم  طاقن  هب  دحا ، يادهـش  ریاس  هارمههب  ار  ترـضحنآ  رکیپ  دـنتفرگ 

هب جـیردتهب  اروا  تیـصخش  دـنناوتیم  تکرح  نیا  اب  دـندرکیم  رکف  دـنربب و  نایم  زا  دوب ، هیماینب  تایانج  زا  يداـمن  زین  مالـسا و  زا  وا 
ادخ ربمایپ  زورما  ینیشناج  تفالخ و  نایعّدم  نآ و  نالماع  یناشیپ  زا  ار  وا  ندرک  هلثُم  كانلوه و  تیانج  گنن  هّکل  دنراپسب و  یشومارف 

رد يزیرحرط و  دـحا  يادهـش  روبق  نایم  زا  نآ  يارجا  تانق و  رفح  هیواـعم  روتـسد  قبط  لـصا ، نیمه  رب  دـنیادزب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
زا رگید  هطقن  هب  بآ ، نایرج  زا  ندنام  ناما  رد  تهج  هب  ار  دوخ  دیهـش  رکیپ  ادهـش  هداوناخ  زا  کیره  هک  دندرک  یمومع  نالعا  هنیدـم 

هکيروطهب یلو  دوب ، وا  ربق  رثا  وحم  هزمح و  ترـضح  رکیپ  لاقتنا  حرط ، نیا  رد  یلـصا  دصقم  هک  تسا  نشور  دنهد . لاقتنا  هنیدم  رهش 
هجاوم تسکـش  اب  یلایخ  تسایـس  نیا  ناشکاپ ، داسجا  ندوب  ملاس  ادهـش و  تمارک  رثا  رد  درک ، دـیهاوخ  هظحـالم  هدـنیآ  تاحفـص  رد 

نآ هرابرد  هک  دوب  تهجنیدـب  دـنام . ماکان  هزمح  ترـضح   165 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  ربق  رثا  یکیزیف  فذـح  رد  هیواعم  دـیدرگ و 
یگنهرف هار  زا  وا ، هرابرد  شیوخ  ینمـشد  تموصخ و  لاـمعا  يارب  دـندیزگرب و  يرتگرزب  رتکاـنرطخ و  هار  رگید و  تسایـس  راوگرزب ،

، ار یشبح  یشحو  تیانج  تیاهن  رد  نادیهش و  دیس  ياهیزوریپ  اهـشالت و  لیاضف و  همه  دننک و  شودخم  ار  وا  تیـصخش  ات  دندش  دراو 
راک هب  فلتخم  دُعب  هس  رد  ار  تسایس  نیا  دنراپسب و  یشومارفهب  هشیمه  يارب  دوب ، هدش  بکترم  دنه  نایفـسوبا و  قیوشت  بیغرت و  اب  هک 

هب عوضوم ، تیمها  هب  هجوت  اب  نونکا ، ام  و  وا . لتاق  هئربت  ج : يو . حـیبقت  شهوکن و  ب : هزمح . ترـضح  لیاضف  ناـمتک  فلا : دـنتفرگ :
: میزادرپیم هناگهس  داعبا  نیا  حیضوت 

هزمح ترضح  لیاضف  نامتک 

ادـخ ربمایپ  تایح  نارود  ثداوح  رابخا و  لقان  ثّدـحم و  دنمـشناد و  ناونع  هب  هعماج  رد  زور  نآ  هکيدارفاو  هیماینب  یتاغیلبت  هاگتـسد 
زا عقاو  رد  دنتشاد و  هدهعهب  یشقن  نارود ، نآ  ياهتیصخش  مالـسا و  ردص  ثداوح  ندرک  وگزاب  رد  دندوب و  حرطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

حیبقت هب  دننک و  ییارسهحیدم  یشارتتلیضف و  دارفا  یـضعب  هرابرد  دنتـشاد  هفیظو  دندوب و  هتفرگ  نامرف  هفیظو  نیا  ماجناهب  ماّکح  يوس 
ص: ادهـشلا ، دیـس  هزمح  دنداد  ماجنا  هدش  باسح  قیقد و  ار  دوخ  هفیظو  تهج  نیا  رد  هک  دـنزادرپب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  شهوکن  و 

ندیبوک مهرد  مالسا و  تفرـشیپ  رد  راوگرزب  نآ  شقن  زا  دندرکن و  رکذ  یتبثم  هتکن  یتلیـضف و  چیه  هزمح ، ترـضح  هرابرد  اذل  166 و 
ناشدادجا ناردپ و  زا  راجزنا  ترفن و  بجوم  نانآ و  ررض  هب  ماجنارس  لیاضف ، ثداوح و  نیا  نایب  اریز  دنتـشونن ؛ دنتفگن و  یبلطم  رفک ،

يرکذ يو  زا  دندرپس و  یشومارفهب  ار  وا  تیصخش  داعبا  اهنت  هن  نیاربانب ، دندیـشکیم . شودب  ار  یتسرپ  تب  كرـش و  مچرپ  هک  دشیم 
ایوگ هک  دنتـشاذگ  رانک  مه  ترـضح  نآ  نارای  هباحـص و  فیدر  زا  ادـخ و  ربمایپ  هریـشع  ماوقا و  فص  زا  ار  وا  هکلب  دـندرواین ، نایم  هب 

ام هک  يروطهب  دیدرگ ؛ لقتنم  هدنیآ  ياهلسن  هب  تفای و  شرتسگ  نامز  رورم  اب  تکرح  دید و  نیا  هتشادن و  دوجو  هزمح  مانهب  یتیصخش 
تنـسلها ِداـمتعا  دروم  لوا و  تسد  ِیثیدـح  عباـنم  رد  ناوتیم  ار  موـش  هدـیدپ  نیا  میتـسه . نآ  دـهاش  اـهنرق  تشذـگ  زا  سپ  زورما و 

ادخ ربمایپ  هریشع  ماوقا و  زا  کی  ره  هب  ناونع و  لئاضفلا » باتک   » مانب یلقتـسم  شخب  ًالومعم  اهباتک  نیا  رد  اریز  درک ؛ هدهاشم  حوضوهب 
لیاضف باب  رد  هنومن ، يارب  تسا . هتفای  صاصتخا  یلقتـسم  باب  ترـضح  نآ  روهـشم  ناراـی  باحـصا و  زا  کـی  ره  هراـبرد  نینچمه  و 

. تسا هدش  لقن  ادخ و ...  ربمایپ  همع  رسپ  ریبز  لئاضف  رفعج و  نب  هَّللادبع  بلاطیبا ، نبرفعج  بلّطملادبع ، نبسابع  لیاضف  ربمایپ ، ماوقا 
نبهَّللادبع صاقو ، یبا  نبدعس   167 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  زا  افلخ ، زا  هتـشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصالیاضفشخبرد  و 

هتفای و صاصتخا  لقتسم  یباب  « 2  » هیواعم و  « 1  » نایفسوبا لیاضف  رکذ  يارب  هرخالاب  يرعشا و  یـسوموبا  هریرهوبا  رمع ، نبهَّللادبع  مالس ،
فـص رد  اـی  رفعج و  نبهَّللادـبع  بلّطملادـبع و  نبساـبع  فیدر  رد  یتح  هدـماین و  ناـیم  هب  يرکذ  يو  زا  هک  یـسک  اـهنت  ناـیم  نیا  رد 
گنج هدش  هلثم  دیهـش  ردب و  گنج  حـتاف  ادـخ و  ربمایپ  يومع  بلّطملادـبع ، نبةزمح  تسا  هتفرگن  رارق  نایفـسوبا  هیواعم و  هریرهوبا و 
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نیا رد  دناوتیم  زیزع  هدنناوخ  هرامعوبا ! مانب  ياهباحـص  هن  هتـشاد ، هزمح  مان  هب  یعاضر  ردارب  ومع و  هن  ادخ  ربمایپ  ییوگ  دشابیم  دحا 
هیور نیا  زا  زین  ننس  حاحص و  ریاس  دنک و  عوجر  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص  ینعی  تنـسلها ؛ یثیدح  عبانم  نیرتمهم  هب  یـشکقح ،

اب یتبسن  هن  اًلصا  هزمح  ترضح  هک  دننکیم  رّوصت  دنناوخیم ، ار  اهباتک  نیا  هکیناسک  اذل  دناهداهن و  ماگ  ریـسم  نیا  رد  هدرک و  يوریپ 
هب یمدق  شایگدنز  نارود  رد  هن  هدمآیم و  باسحهب  ترـضحنآ  نارای  باحـصا و  راصنا و  نارجاهم و  وزج  هن  هتـشاد و  مالـسا  ربمایپ 

. تسا هدرک  تکرش  یگنج  رد  هن  هتشادرب و  مالسا  عفن 

هزمح ترضح  شهوکن 

، ادهـشلا دیـس  هزمح  شودخم  رد  دوخ ، ِیگنهرف  ِشالت  رد  هکلب  دندرکن  هدنـسب  وا  لیاضف  نامتک  هب  اهنت  بلّطملادـبع  نبةزمح  نافلاخم 
اههناسفا و اهناتساد و  نتخاس  اب  هکنیا  نآ  دندیزگرب و  زین  ار  يرگید  روحم  هداهن و  رتارف  مدق  ترـضحنآ ، تیـصخش  نتخاس   168 ص :

شدنمجرا الاو و  ماقم  هب  تبسن  راجزنا  ترفن و  داجیا  نینچمه  حیبقت و  ریقحت و  هب  نادیهش ، دیس  نآ  هب  قالخا  ّدض  بلاطم  نداد  تبسن 
برـش هب  هزمح  ترـضح  هدش ، لقن  يراخب  حیحـص  رد  زاب  هک  یگتخاس ، ياهناتـساد  اههناسفا و  نیا  زا  یکی  رد  هنومن ، يارب  دـنتخادرپ .

تسا و هدـیدرگ  مهتم  اـهنآ  رگج  ندروآ  نوریب  بلاـطیبا و  نبیلع  هدـنز  ياـهرتش  يوـلهپ  ناـهوک و  نتفاکـش  ندـش و  تـسم  رمخ و 
زا هزمح ، اب  ندش  هجاوم  ماگنه  ترضح  نآ  هک  هدیناسر  ياهلحرم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  دیدهت  تراسج و  هرخألاب 

اجنیا رد  ار  نآ  زا  یـشخب  همجرت  یگتخاـس ، هناـسفا  نیا  ِیبرع  نتم  ندوـب  ینـالوطهب  هجوـت  اـب  تسا ! هتـشگرب  بقع  بقع  شناـج  سرت 
هک دنکیم  لقن  يرهز  باهش  نبا  زا  يراخب  « 1 . » میهدیم عاجرا  يراخب  حیحص  رد  نآ  حورشم  نتم  هب  ار  دنمجرا  هدنناوخ  میروآیم و 
رد هک  متـشاد  رتش  رفن  ود  نم  درک : لقن  میارب  بلاطیبا  نبیلع  شیوخ  ردـپ  زا  وا  یلع و  نبنیـسح  شردـپ  زا  نیـسحلا ، نبیلع  تفگ :
رد ار  ناشیاهرگج  هدـش و  هتفاکـش  ناشیولهپ  هدـیرد و  هدـنز  هدـنز  اـهنآ  ناـهوک  هک  مدـید  يزور  دـندیباوخیم ، هیاـسمه  هناـخ  راـنک 
راک نیا  یسک  هچ  مدیـسرپ :  169 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  دیدرگ ، ناور  مکـشا  مدش و  رثأتم  تدش  هب  هرظنم ، نیا  ندید  اب  دـناهدروآ .

كزینک تکرـش  اـب  شناتـسود و  زا  یهورگ  اـب  وا  نونکا  بلّطملادـبع و  نبةزمح  تیوـمع  دـنتفگ : تساهدـش ؟ بکترم  ار  راـب  تواـسق 
، هزمح يا  « ؛» ءاّونلا فرـشلل  ةزمح  اـی  ـالا  : » تسا منرتـم  ار  هلمج  نیا  شاهنارت  رد  كزینک  نآ  دنابارـش و  ندروخ  لاـح  رد  ياهدـنناوخ 

نیا هب  ار  اهرتش  درب و  ریـشمش  هب  تسد  دـش و  قیوشت  كزینک  نآ  نابز  زا  تاملک  نیا  ندینـش  اـب  هزمح  و  باـیرد ». ار  تشوگرپ  نارتش 
ناـیرج متفر و  ادـخ  ربماـیپ  دزن  هزمح ، میومع  زا  تیاکـش  تهجهب  نم  تفگ : بلاـطیبا  نبّیلع  دـیازفایم : يرهز  تخادـنا ! هایـس  زور 

نم و هکیلاح  رد  ادـخ ، ربمایپ  مدرک . شرازگ  ترـضحنآ  هب  ار  يراوخ  یم  مزب و  سلجم  رد  هیاـسمه  هناـخ  رد  هزمح  روضح  اـهرتش و 
تسم و تّدـش  هب  هـک  هزمح  درک . تّمذـم  شهوـکن و  ار  هزمح  دـش و  هناـخ  نآ  دراو  مـیدرکیم ، تـکرح  شلاـبند  هـب  هثراـح  نبدـیز 

نم رب  هک  دیتسین  نم  ردپ  نامالغ  ناگدرب و  اهامش  رگم  تفگ : تخادنا و  ادخ  ربمایپ  ياپارـس  هب  يدنت  هاگن  دوب ، هدش  خرـس  شنامـشچ 
، هناـسفا نیا  هدـنزاس  درک ! كرت  ار  هناـخ  تشگرب و  بقع  بقع  شناـج  سرت  زا  هلمج  نیا  ندینـش  اـب  ادـخ  ربماـیپ  دـینکیم !؟ ضارتعا 

هکيروطهب دوب ؛ روسج  بلقلاّیـسق و  يدرف  برط و  شیع و  لها  بلّطملادبع  نبةزمح  هک  دـنک  اقلا  نینچ  دوخ  نابطاخم  هب  دـهاوخیم 
يارب ار  اهرتش  رگج  دزاـییم و  تسد  یناـسنا  ریغ  لـمع  نینچ  هب  هدـنناوخ ، یکزینک  هراـشا  اـب  ّتقوم ، ِینارذگـشوخ  سلجم  کـی  يارب 

ار وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعالوسر  هک  هاگنآ  دربیم و  ناغمرا  شاـّیع  ياهّدـع  يارب  رتشیب ،  170 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  ییوجتّذل 
يرقهق شناج  سرت  زا  ادخ  ربمایپ  هکيروطهب  دنکیم ؛ دیدهت  ار  ترضحنآ  بدا ، زا  رود  یتاملک  دنت و  هاگن  اب  دنکیم ، تمالم  عنم و 
دناهتفرگ هجیتن  نینچ  ماجنارس  غورد ، بذک و  اپ  ارـس  ِناتـساد  نیا  ناگدنزاس  دراذگیم ! دوخ  لاح  هب  ار  هزمح  ددرگیمرب و  بقع  هب  و 

، دادخر دُـحا  گنج  هناتـسآ  رد  ارجام  نیا  نوچ  هدوب و  یـضاران  رجزنم و  هزمح  شیومع  زا  دـمآشیپ  نیا  زا  سپ  ادـخ  ربماـیپ  ًاـعبط  هک 
رّدکت اب  مأوت  وا  تداهش  ای  درک  فرطرب  ار  وا  رطاخ  شجنر  بلج و  ار  ربمایپ  تیاضر  هزمح  هاتوک ، هلـصاف  نیا  رد  ایآ  هک  تسین  نشور 
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ماما هب  ار  نآ  هک  ناتـساد ، نیا  يوار  دـیتسناد ، هک  روطناـمه  تسیک ؟ ناتـساد  نیا  هدـنزاس  تسویپ ! عوقو  هب  هَّللالوسر  راـجزنا  رطاـخ و 
اب هک  هناـسفا  نیا  نتم  یـسررب  زا  اـجنیا  رد  نونکا  اـم  تسا و  يرهز  هدرک ، لـقن  ترـضحنآ  ناـبز  زا  هداد و  تبـسن  مالـسلا  هیلع  داـجس 

ناتـساد اـههد  هک  نآ ، هدـنزاس  لـقان و  یفرعم  هب  اـهنت  مینکیم و  رظنفرـص  دـیمهف ، ار  نآ  ِندوب  غورد  یلعج و  ناوتیم  تقد  نیرتمک 
اهناتـساد و نیا  همه  شزرا  يو ، تخانـش  اـب  هک  میزادرپیم  تسا ، هدروآ  دـیدپ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  تیبلـها و  شهوکن  رد  رگید 

رشن لعج و  رد  يوما  يافلخ  روتـسدهب  هک  یناسک  زا  یکی  دش . دهاوخ  نشور  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هب  تبـسن  وا  ینمـشد  هنیک و  قمع 
نبا هدومن ، افیایّمهم  شقن  تراهطو  تمـصع  تیبلها  ریقحت  شهوکن و  رد  افلخ و  تلیـضف  رد  ثیداحا   171 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح 

خـیرات و تامّلـسم  وزج  هزورما  هدـیدرگ و  لقتنم  تنـسلها  یثیدـح  عبانم  اهباتک و  هب  جـیردتهب ، تایلعج ، نامه  تسا و  يرهز  باـهش 
وا ماـن  تسیک ؟ يرهز  دـشابیم . هزمح  ترـضح  شهوکن  هراـبرد  ثحب ، دروم  ثیدـح  اـهنآ ، زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  رامـشهب  ثیدـح 
زا یکی  هینک  تبـسانم  هب  يرهز و  هب  شیرق ، زا  تسا  ياهریت  هک  هرهزینب ، هلیبق  هب  شباستنا  تبـسانمهب  تسا . ملـسم  شردپ  مان  دمحم و 

دلوت و يرهز .» باهش  نبا   » دنیوگیم دوریم و  راکهب  مهاب  وا ، هینک  بقل و  یهاگ  تساهدش . روهشم  هینک  نیاهب  باهـشنبا )  ) شدادجا
رهش نیا  رد  دش و  دلوتم  هنیدم  رهش  رد  لاس 52  رد  وا  دوخ  یلو  دندوب  هکم  لها  وا  دادجا  تسا و  شیرق  زا  يرهز  هچرگ  يرهز : تافو 
نیا رد  دربیم و  رس  هب  هنیدم  رد  لاس 82  ات  يرهز  هنیدـم : رد  يرهز  تسویپ . عوقوهب  ماش  رد  لاس 124 ، رد  وا  توف  تفای و  اـمن  وشن و 

یناثّدحم دوجو  هنیدم  رد  یلو  دوب   172 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  هدشن  دازآ  اهرهش  مامت  رد  یمسر و  روطهب  ثیدح  لقن  هچرگ  نارود ،
ریغ روط  هب  هک  دیدرگ  بجوم  ریبز  نبةورع  رمع و  نب  هَّللادبع  يردـخ و  دیعـسوبا  رقاب و  ماما  داجـس و  ماما  دـننام  تنـسلها ؛ هعیـش و  زا 

هلمج زا  دـشیم ؛ لیکـشت  یبنلادجـسم  رد  هناگجنپ  ياهزامن  زا  سپ  ثیدـح  تاسلج  دوش و  هتخادرپ  ثیدـح  لقن  هرکاذـم و  هب  یمـسر 
زا تشاد و  طابترا  داجـس  ماما  اب  همانرب  نیا  رد  وا  دوب و  يرهز  باهـش  نبا  دنتـشاد ، ثیدح  يریگارف  هب  قایتشا  اهلاس  نیا  رد  هکیناسک 

طوبرم شایگدنز  نارود  زا  هلحرم  نیا  هب  هدش ، لقن  تیبلها  تلیضف  رد  يرهز  زا  هک  ثیدح  دنچ  تفرگیم و  ارف  ثیدح  ترضحنآ 
، فورعم ِناثدحم  املع و  دوجو  تهج  هب  هنیدـم  رد  دوب و  هاوخ  ترهـش  تسود و  لوپ  يدرف  يرهز  هکاجنآ  زا  ماش : رد  يرهز  دوشیم .

يوس هب  ار  هنیدـم  تشذـگیم ، وا  رمع  زا  لاس  کی  یـس و  هکیلاح  رد  لاـس 82 ، رد  دومنیم ، نکمم  ریغ  شیارب  وزرآ  نیا  هب  ندیـسر 
لبق هک  هدوب  هفیلخ  صخـش  توعد  هراشا و  اب  تکرح ، نیا  دیاش  و  درک . كرت  ( 73 - 86  ) ناورم کلملادـبع  يوما ، هفیلخ  رابرد  ماش و 

اب خـیرات ، نیا  زا  لاح ، رههب  تشاد . ییانـشآ  باهـش  نبا  اـب  ثیدـح ، يریگارف  تاـسلج  رد  یهاـگ  هنیدـم و  رد  تفـالخ ، هب  ندیـسر  زا 
173 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  ساسارب  مالـسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  اب  شاینمـشد  تیبلها ، زا  يو  يرود  ماش و  رابرد  رد  يرهز  رارقتـسا 
نارای و وزج  ینالوط ، تدـم  نیا  رد  وا  تفای . همادا  وا  رمع  رخآ  ات  لاس و  جـنپ  لهچ و  تدـمهب  دـش و  يزیرهیاـپ  اـهیوما  یّلک  تساـیس 

لقن لعج و  رد  ار  شیوخ  تّمه  نانآ ، هاوخلد  قبط  دوب و  نانآ  رواشم  نیـشنمه و  رـضح ، رفـس و  رد  يوما و  نادـناخ  ناـیماح  ناـغّلبم و 
.1 زا : دـنترابع  دوـب ، ناـنآ  تمدـخ  رد  يرهز  هک  ییاـفلخ  تسب . راـکهب  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  شهوـکن  اـفلخ و  تلیـضف  رد  ثیدـح 
-101  ) زیزعلادبع نبرمع  . 4 (. 96 - 99  ) کلملادبع نبنامیلس  . 3 (. 86 - 96  ) کلملادبع نب  دیلو  . 2 (. 73 - 86  ) ناورم نب  کلملادبع 
؛ دوب « 1  » کلملادبع نارواشم  نیرتکیدزن  زا  باهش ، نبا  (. 105 - 125  ) کلملادبعنبماشه . 6 (. 101 - 105  ) کلملادبعنبدیزی . 5 (. 99

هزمح کلملا  دـبع  زا  یگدـنیامن  هب  فسوی  نب  جاّجَح  هک  یّجح  رفـس  هکلب  درکیم . یهارمه  ار  وا  جـح  ياهرفـس  رد  یتح  هکيروطهب 
دوخ يراکمه  کلملادبع  زا  سپ  باهـش  نبا  تفرگ . هدهع  هب  رفـس  نیا  رد  زین  ار  وا  یهارمه  ترواشم و  تفر ،  174 ص : ادهشلا ، دیس 

تیلوؤسمو داد  همادا  « 1  » تسايوما يافلخ  نیرتهدولآ  هک  کلملادبع ، نبدیزی  اب  يو  زا  سپ  کلملادبع و  نبدیلو  اب  لاس  هد  تدمهب  ار 
نب دـیزی  زا  سپ  باهـش  نبا  کلملادـبع . نبدـیزی  تایانج  دـسافم و  رب  دـش  یـشوپرس  ًاـعبط  تفرگ و  هدـهعهب  ار  دـیزی  یتاضقلایـضاق 

مّلعم مه  ماشه و  رواشم  مه  باهـش  نبا  دیماجنا . لوطهب  لاس  هدزون  زا  شیب  وا  تفالخ  هک  دـش  کلملادـبع  نبماشه  مزالم  کلملادـبع 
یهارمه جح  رفـس  رد  ار  ماشه  نادنزرف  دعب ، ياهلاس  رد  تفر و  جح  رفـس  هب  ماشه ، هارمههب  شـش ، دصکی و  لاس  رد  دوب و  وا  نادنزرف 
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هنومن دنچ  اهنیا  هیماینب : عفن  هب  ثیداحا  رـشن   175 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  تفر . ایند  زا  ماشه  زا  لبق  لاـسکی  لاس 124 و  رد  اـت  درک 
ینامز اهتیلاعف  نآ  همه  نایب  نوچ  اهنآ . زا  تیامح  ریـسم  رد  يوما و  يافلخ  يارب  يرهز  باهـش  نبا  تامدـخ  اهتیلاعف و  زا  دوب  کچوک 

میکحت و رد  وا  یمومع  ياهتیلاعف  نیرتمهم  زا  یکی  هب  اهنت  ثحب ، عوضوم  تبـسانمهب  میریزگاـن  دـبلطیم ، لقتـسم  یباـتک  ینـالوط و 
لیکـشت ار  اهنآ  تنطلـس  تفالخ و  يانب  ریز  هک  یتسایـس  دـناهتخادرپ ؛ نادـب  رتمک  زورما  هب  اـت  هک  مینک  هراـشا  هیماینب  تسایـس  تیوقت 

زا سپ  دندرکیم . يریگولج  ربمایپ  راتفگ  ثیداحا و  رـشن  لقن و  زا  ساسا  نیمه  رب  دـندرکیم و  تکرح  ساسا  نآ  رب  هراومه  دادیم و 
روشک حطس  رد  نانآ  هتساوخ  هک  دندش  هجوتم  نوچ  دنداد ، رییغت  ثیدح  عنم  رد  ار  شیوخ  تسایـس  نیا  نرق ، کی  هب  کیدزن  تشذگ 

زا يّربت  تیب و  لها  ّبس  هکيروطهب  تسا ؛ هدش  رثؤم  تسایس  هنحص  زا  تیب  لها  نتشاذگ  رانک  رد  نانآ  تاغیلبت  هتفای و  ققحت  یمالسا 
دیاب هکلب  ثیدح ، ره  هن  یلو  دندرک  مالعا  دازآ  میرحت ، نرق  کی  زا  سپ  ار  ثیدـح  رـشن  اذـل  دـیدرگ و  یبهذـم  ياههمانرب  وزج  نانآ ،
تیب لها  ندرک  رود  تیالو و  طخ  فیعـضت  نانآ و  تفالخ  میکحت  ریـسم  رد  هیماینب و  تساوخ  لیم و  قباطم  هک  دوش  لقن  ییاهثیدـح 

فظوم رگید  ناثّدحم  دش و  هتشاذگ  باهش  نبا  هدهعهب  یمسر ، روطهب  مهم ، نیا  ماجنا  روتسد و  نیا  يارجا  و  دشاب . تسایس  هنحـص  زا 
و ثیدحلا » ماما   » و ماش » هنیدم و  ملاع   » ناونعهب اهتموکح  يوس  زا  ینالوط  یتّدم  وا  اریز  دـننک ؛ حرطم  هعماج  رد  ار  وا  ياههتفگ  دـندوب 

بلج دوخ  هب  ار  هعماج  ياملع  دامتعا  هجوت و  هدـش و  یفرعم  هنیدـملا » لـها  ملعا   » و هنیدـملا » لـها  هقفا   » 176 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح 
لقنهب هکیـسک  نیتسخن  سپ ، دوب . هدـناسر  تابثاهب  اهتموکح  تایونم  يارجا  هب  تبـسن  ار  شیوخ  يراداـفو  رگید  فرط  زا  دوب و  هدرک 

وا نابز  زا  هک  ییاهثیدح  تفرگ و  ماجنا  کلملادبع  نبماشه  روتـسدهب  هک  دوب  يرهز  باهـش  نبا  درک ، مادقا  ثیدـح  نتـشون  یهافش و 
، دوشگ هار  یثیدـح  عبانم  دـیناسم و  هب  جـیردتهب  تفاییم و  تیمـسر  هعماج  رد  دنتـشونیم ، قاروا  رد  وا  روتـسدهب  اـی  دـشیم و  هدـینش 

هداد صاصتخا  دوخهب  باهش  نبا  ياهثیدح  ار ، تنس  لها  یثیدح  عبنم  نیرتمهم  يراخب ؛ حیحص  ثیداحا  مشـش  کی  ًابیرقت  هکيروطهب 
: تسا هدروآ  بیذـهتلا » بیذـهت   » رد رجح  نبا  يرهز  ثیداحا  دادـعت  تسا . هدـیدرگ  لقن  يو  زا  ثیدـح  رازه  زا  شیب  باتک  نیا  رد  و 

هدرک لقن  ّقثوم  ریغ  دارفا  زا  ار  ثیداحا  نیا  فصن  وا  دسیونیم : سپس  ددرگیم . غلاب  تسیود  رازه و  ود  هب  باهـشنبا  تایاور  عومجم 
رذگهر و ره  زا  هک  دامتعا ، دروم  نالقان  صاخشا و  زا  هن  ار  دوخ  ثیدح  دصکی  رازه و  باهش  نبا  هک  تسا  نیا  رجحنبا  روظنم  تسا .

دروم رد  تواضق  نیا  تسا . هدرک  لقن  دنتـشادن ، ناشیاههتفگ  رد  ییانبم  رایعم و  چـیه  هکیناـسک  ناـبز  زا  نزرب و  يوک و  ناـسنا  ره  زا 
زا نوزف  ثیدح ، نالقان  هب  تبـسن  شایحاّدـم  ینیبشوخ و  هک  تسا   177 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  یـسک  يوس  زا  باهـش ، نبا  ِثیداحا 

تسین و لئاق  دوخ  رب  يزرم  دح و  چیه  دوخ ، ناگتـشذگ  ریهطت  هیکذت و  رد  تنـس ، لها  ياملع  رثکا  دننام  تسا و  هزادنا  زا  شیب  ّدح و 
. دروآ تسدهب  ار  اهنآ  مقـس  تحـص و  نازیم  درب و  یپ  هدـش  لقن  باهـشنبا  زا  هک  ییاهثیدـح  شزرا  هب  رجحنبا  راتفگ  زا  ناوتیم  اذـل 

هراـشا رتشیپ  هک  هنوگناـمه  وا ، ثیداـحا  روحم  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـیب  يرهز  ثیداـحا  رد  تقد  يرهز  ياهثیدـح  روحم  نیرتمهم 
تّما و يربهر  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  شقن  ندرپس  یـشومارف  هب  اهنآ و  تموکح  تیوقت  میکحت و  اهيوما و  تیاضر  بلج  میدرک ،
و افلخ » يارب  یشارت  تلیـضف   » ینعی صخـشم ؛ دُعب  ود  رد  ار  فده  نیا  وا  تسا و  هدوب  تسایـس  بهذم و  هنحـص  زا  نانآ  ندومن  جراخ 

يالبال رد  ار  ثیداحا  عون  نیا  يرهز  تسا . هدرک  ارجا  بیقعت و  مالـسلا » مهیلع  تیب  لـها  هب  اوراـن  ياهتبـسن  لـعج  شهوکن و  نعط و  »
رد ًانایحا  دریگ و  رارق  نابطاخم  شریذـپ  دروم  رتشیب  هچ  ره  اـت  هداد  رارق  خـیرات  هقف و  زا  فلتخم ؛ ياهثیدـح  هفاـفل  رد  رگید و  ثیداـحا 

دهاوخیم هک  اجنآ  روظنم ، نیمههب  ًاقیقد  دنکن و  داجیا  اهنآ  لقان  هب  تبـسن  يرگن  وسکی  بصعت و  ساسحا  دـیدرت و  کش و  هدـنونش 
نادناخ نیا  هدش  هتخانش  دارفا  زا  یکی  نابز  زا  تیب و  لها  ِدوخ  قیرط  زا  ار  نآ  دنک ، لعج  ای  لقن و  یبلطم  تیبلها  شهوکن  نعط و  رد 

178 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  دوش . تیبثت  میکحت و  رتشیب  هچ  ره  نآ  نومـضم  ات  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نابز  زا  رتشیب  و 
ام اذل  دبلطیم ، ار  یلقتـسم  باتک  تسا و  ینالوط  هدـش  دای  روحم  ود  رد  يرهز  تایلعج  ثیداحا و  نوچ  يرهز  ثیداحا  زا  هنومن  دـنچ 
اب فصنم و  هدـنناوخ  ره  يارب  اهنآ  ندوب  یلعج  بذـک و  تسا و  هدـمآ  نیحیحـص  رد  هک  وا  ثیدـح  دـنچ  لقن  هب  هنومن ، ناونع  هب  اـهنت 
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يومع سابع  نبا  اب  نانمؤمریما  فالتخا  . 1 میهدیم : رارق  لصا  ار  ملسم  حیحص  نتم  لقن  نیا  رد  مینکیم و  هدنـسب  تسا ، نشور  عالطا 
ریما اب  ربمایپ  يومع  سابع  ِفالتخا  يزاس ، هنحـص  کی  رد  نیغورد و  یگتخاـس و  ناتـساد  کـی  رد  يرهز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

باطخ نبرمع  دزن  فالتخا ، ّلح  يارب  اهنآ  دـیوگیمودنکیم : حرطمار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثرا  هراـبرد  مالـسلا ، هیلع  ناـنمؤم 
نبیلع هب  هکیلاح  رد  سابع ، تسا : هدـمآ  یگتخاس  ناتـساد  نیا  رد  دـنک . فالتخا  ّلح  تواضق و  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـندش و  رـضاح 

دیس هزمح  « 1 « ؛»! نئاخلا رداغلا  مثآلا  بذاکلا  اذـه  نیب  ینیب و  ضقا  نینمؤملاریمأ  ای  : » تفگ هفیلخ  هب  باطخ  درکیم ، هراـشا  بلاـطیبا 
ّنأ ناملعت  أ  : » تفگيو خـساپرد  رمع  و  نک ». تواضق  نئاـخ  زاـبهقح و  هاـنگ ، هب  هدولآ  يوگغورد  نیا  نم و  ناـیم   » 179 ص : ادهشلا ،
زا ناربمایپ ، ام  تسا : هدومرف  ادـخ  ربمایپ  هک  دـینادیم  ود  ره  امـش  « ؛» ۀـقدص هانکرت  ام  ثرّون  ال  لاق : هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر 

تساوخ فده و  هدش ، لقن  يرهز  هلیسوهب  هک  یگتخاس  تیاور  نیا  رد  « 1 .« » تسا هقدص  دنامیم ، ام  زا  هچنآ  میراذگیمن ، یثرا  دوخ 
هکيروطهب هدـیدرگ ؛ نوهوم  ریقحت و  ناـنمؤم  ریما  يـالاو  تیـصخش  یفرط  زا  اریز  تسا ؛ هدـش  نیمأـت  تهج  ود  ره  زا  يوما ، تموکح 

شیومع اب  هاگنآ  دیآرد و  هبلاطم  ماقمهب  دزرو و  عمط  درادن ، نآ  رد  یقح  تسنادیم  هکادخ  ربمایپ  هکرت  ثرا و  رد  تسا  هدـش  رـضاح 
، درف کیرد  فاصوا  نآ  زا  یکی  اهنت  دوجو  هکیروطهب  دوش ! یفرعم  تشز  فاصوا  نآ  اب  وا  نابز  زا  هک  دـنک  هرجاشم  هعزانم و  نانچنآ 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّیـصو  اشاح  دـنکیم و  طقاس  شزرا  زا  یّلکب  ار  وا  دروآیم و  نییاـپ  هلحرم  نیرتتسپ  هب  ار  وا  تیـصخش 

کی هک  ثّرُون » ِءاِیْبنَألا ال  َرِـشاعَم  ُنَْحن   » یگتخاس ثیدح  هب  وا  دانتـسا  كدف و  بصغ  رد  رکبوبا  درکلمع  رگید ، فرط  زا  و  اهتمهت ! نیا 
ًاعبط هتفرگ و  رارق  دـییأت  دروم  هدوب ، ناشنیفلاخم   180 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  تیب و  لها  نایم  رد  فالتخا  دروم  ساسح و  عوضوم 

ناتساد . 2 تـسا ! هدیـسر  تاـبثاهب  مود  هـفیلخ  ناـبز  زا  شیوـخ  ياـعدا  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تیموـکحم  ییوـگ و  فـالخ 
نبا هلیسوهب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شهوکن  رد  هکییاهناتساد  زا  رگید  یکی  و  لهجوبا ! رتخد  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يراگتساوخ 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  راجزنا  راهظا  لهجوبا و  رتخد  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يراگتـساوخ  نایرج  هدش ، رـشتنم  لقن و  يرهز  باهش 
رد هک  نیغورد ، ناتساد  نیا  همجرت  تسا ! نارازگزامن  نایم  رد  ربمایپ  هلیسوهب  وا  خیبوت  نانمؤم و  ریما  مادقا  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هلآ و 

نیا زا  نوچ  ارهز  همطاف  درک . يراگتـساوخ  لهجوبا  رتخد  زا  بلاطیبا  نبّیلع  : » تسا نینچ  هدـش ، لقن  يرهز  باهـش  نبا  زا  نیحیحص 
نبیلع اذـل  دـینکیمن و  تیاـمح  ناـتنارتخد  زا  امـش  هک  دـننکیم  لاـیخ  مدرم  درک : ضرع  تفر و  ربماـیپ  دزن  تفاـی ، یهاـگآ  عوـضوم 

زا یکی  نم  مدرم ! دومرف : نارازگزامن  هب  باطخ  زامن ، زا  سپ  تساخرب و  ادخ  ربمایپ  دنکجاودزا ، لهجوبا  رتخد  اب  دـهاوخیم  بلاطیبا 
همطاف درک . افو  شاهدـعو  رب  داد و  ناشن  تقادـص  شراـتفگ  رد  تشاذـگ و  يرارق  لوق و  نم  اـب  وا  مداد و  عیبر  نبصاـع  هب  ار  منارتخد 

ص: ادهـشلا ، دیـس  هزمح  رد  ادخ  نمـشد  رتخد  ادخ و  ربمایپ  رتخد  دـیابن  دـنگوس  ادـخهب  تسا و  نم  یتحاران  وا  یتحاران  نم و  نت  هراپ 
نیا نتم  رد  « 1 !« » دش فرـصنم  يراگتـساوخ  نیا  زا  بلاطیبا  نبیلع  هک  دوب  نانخـس  نیا  رثا  رد  دننک و  یگدـنز  مه  اب  هناخ  کی   181

هب هجوت  اب  . 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  نونکا  هک  دراد  دوجو  نآ  ندوب  غورد  یلعج و  رب  يدهاوش  لبق ، ثیدح  دننام  ثیدـح ،
هب مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  یتّبحم  تدارا و  زین  یگداوناـخ و  طـباور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تّوبن  يونعم و  هاـگیاج  ماـقم و 
هک ار  يراک  مالـسلا  هیلع  یلع  درکیم  باـجیا  همه ، اـهنیا  دوب ، وا  يارب  درف  نیرتبوبحم  نیرتزیزع و  هک  اـجنآ  اـت  تشاد ، ترـضحنآ 

ادـخ ربمایپ  اب  مادـقا ، زا  شیپ  مک ، تسد  اـی  دـنکن و  مادـقا  دومنیم ، مهارف  ار  شایمارگ  رتخد  ترـضحنآ و  شجنر  یتحاراـن و  هنیمز 
یلص ربمایپ  هک  درک  رّوصت  دوشیم  هنوگچ  هیضق ، لصا  ِتّحص  تروص  رد  . 2 دنک . بلج  ار  وا  تقفاوم  تروشم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یهلا و نوناق  یحو ، نادناخ  دـنجنرب و  نآ  زا  بّصعتم ، يداع و  دارفا  دـننام  دـننک و  تفلاخم  نآ  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا 
شایتحاران تسناوتیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیضق ، تّحـص  تروص  رد  زاب  و  . 3 دنریگب ! هدیدان  جاودزا  دروم  رد  ار  نآرق  روتـسد 

دیس هزمح  ّدض  رب  ینلع  دنت و  ینارنخس  نآ  دنک و  لصف  لح و  ار  هداس  هلأسم  نیا  یصوصخ  روطهب  حرطم و  مالسلا  هیلع  یلع  ِدوخ  اب  ار 
ناـفلاخم و هب  تبـسن  یتح  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  میظع  قلُخ  اـب  راـگزاسان  تیارد و  زا  رود  ناـنمؤمریما ،  182 ص : ادهشلا ،
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يرادافو و تهجهب  عیبر ، نبصاع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیغوردِناتساد ، نیارد  . 4 شنیشناج . ّیصو و  هب  دسر  اجک  شنانمشد ،
رادافو شاهدعو  رد  وا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  تبسن  حیرص  يداقتنا  راکشآ و  یضیرعت  نیا ، هک  هدومن  ریدقت  يو ، تقادص 

هللا یلـص  ربمایپ  سدـقم  تحاسهب  گرزب  تسایغورد  مهنیا  تسا ! هدرک  مادـقا  يراگتـساوخ  نیا  رب  اذـل  هدوبن و  قداص  شراتفگ  رد  و 
نّمـضتم هک  تهج  نیا  زا  ناتـساد  نیا  عومجم  میدرک ، هراـشا  رتـشیپ  هکيروطهب  دـشاب ؛ هچ  ره  یلو  تّوبن ، نوؤش  رب  نعط  هلآ و  هیلع و 

ياضر يدونـشوخ و  دـناوتیم  تسا و  يوما  ِیـشرق  يدرف  هب  تبـسن  فیرعت  حدـم و  نانمؤم و  ریما  هب  تبـسن  حیرـص  ریقحت  شهوکن و 
یثیدـح عبانم  رد  هدـش و  لعج  وا  هلیـسوهب  ای  لـقن  باهـش  نبا  ناـبز  زا  ربماـیپ  ثیدـح  ناونعهب  دروآمهارف ، اريوما  نارادمدرـس  رطاـخ 

رد اهیوما و  طّلست  شیوخ و  نارود  رد  يرهز  هکنیا  اب  تنسلها  هعیـش و  ياملع  هاگدید  زا  يرهز  تسا . هدیدرگ  رـشتنم  لقن و  نافلاخم 
نامکاح اب  وا  يراکمه  یلو  دوب ، روهـشم  هنیدـملا » ماشلا و  ملاع   » و ثیدـحلا » ماما  « » یندـملا هیقفلا  : » دـننام یباقلا  اب  نانآ ، تیاـمح  رثا 

هزمح هب  تنـس  لها  هعیـش و  ناسانـش  لاجر  املع و  دید  زا  وا ، هلیـسوهب  غورد  ثیداحا  لقن  لعج و  نانآ و  تیوقت  دـییأت و  يوما و  راّبج 
مداخ  » و هیماینب » لیدنم   » ار وا  دـناهداد و  رظن  دوب ، روهـشم  اهنآ  اب  هک  یباقلا  فالخ  رب  وا  هرابرد  هدـنامن و  رود   183 ص : ادهشلا ، دیس 
ریبعت هب  یهاگ  تیبلها و  نمـشد  و  وّدع » : » دـننام ییاهریبعت  اب  يو  زا  هعیـش  ياملع  رتشیب  هک  تسا  ور  نیمه  زا  و  دـناهدناوخ . نیّیومألا »
هیور فالخ  رب  اما  دناهدوتـس ، شناد  ملع و  هب  ار  يرهز  هکنیا  اب  زین  تنـس  لـها  ياـملع  رتشیب  « 1 . » دـناهدرک دای  رفاک »  » یتح و  یبصان » »

َنیِذَّلا یلِإ  اُونَکْرَت  الَو  هفیرـش : هیآ  نومـضم  هب  هجوت  اب  دـناهدرواین و  نایمهب  نخـس  وا  تیونعم  دـهز و  اوقت و  عرو و  زا  دوخ ، ِیگـشیمه 
وا یقالخا  تایـصوصخ  هرابرد  یبلطم  تسا ، هدوب  ناملاظ  شهاـگهیکت  هیآ و  نیا  زراـب  قیداـصم  زا  يرهز  هک  « 2  » ُراَّنلا ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ 

تبسن شیاهینمشد  يرهز و  هرابرد  زین  تنـس  لها  ناسانـش  لاجر  املع و  زا  یهورگ  دیدحلا  یبا  نبا  هاگدید  زا  يرهز  دناهدرکن . رکذ 
هلمج زا  دناهدرک ؛ یفرعم  تیبلها  اب  ینمـشد  هب  ار  وا  هتفگ و  نخـس  تحارـص  اب  نانمؤم ، ریما  شهوکن  رد  وا  ثیدـح  لقن  تیبلها و  هب 

ار مالسلا  هیلع  بلاطیبا   184 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  نبیلع  سانشرس  نانمشد  نافلاخم و  هک  اجنآ  تسا ، یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  اهنآ 
دروم دنچ  هاگنآ  دوب ». بلاطیبا  نبیلع  نافلاخم  زا  رگید  یکی  يرهز  « ؛» هنع نیفرحنْملا  َنِم  يرَهُّزلا  ناک  َو  : » دـیوگیم دـنکیم  یفرعم 
قیرط زا  يرهز  . 1 تسا : لیذ  نیغورد  ثیدح  ود  اهنآ  هلمج  زا  دنکیم ؛ لقن  ار  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  وا  ياهییوگدب  اهینمـشد و  زا 

: دومرف هدرک ، هراشا  اهنآ  هب  ربمایپ  دندش  ادیپ  بلاطیبا  نبیلع  سابع و  مدوب ، ربمایپ  دزن  رد  نم  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  هشیاع  زا  هورع ،
، مدوب ادخربمایپ  دزن  هک  دنکیم  لقن  هشیاع  زا  يرهز  زاب  . 2 ِیتَّلِم .» ْریَغ  یلَع  ِناتوُمَی  ِنیَذه  َّنإ  « ؛ دنوریم ایند  زا  رفاک  ود  ره  نیا  هشیاع !
زا رفن  ود  هفایق  هب  یهاوخیم  رگا  هشیاع ! دومرف : دید ، ار  ود  نآ  یتقو  ربمایپ  دـنیآیم ، ام  يوسهب  هک  مدـید  ار  بلاطیبا  نبیلع  سابع و 

«1 «. » اعلط دـق  نیذـه  یلإ  يرظناف  رانلا ، لهأ  نم  نیلجر  یلإ  يرظنت  نأ  كّرـس  نإ  ۀـشئاع  ای  ! » نک هاگن  رفن  ود  نیاهب  يرگنب  شتآ  لها 
شهوـکن رد  رگید  ناتـساد  اـههد  هک  هدرک ، لـقن  يرهز »  » دـننام یـصخش  ار  هزمح  ترـضح  ندروـخ  بارـش  ناتـساد  ثحب  نیا  هجیتـن 

ار نآ  زا  دروم  دـنچ  هک  تسا  هدومن  ریقحت  نوهوم و  یعونهب  ارتمـصع  نادـناخ  درفا  زا  کـیره  تسا و  هدومن  لـقن  لـعج و  تیبلـها 
هیلع نانمؤم  ریما  سابع و  يزاسهنحص ، کی  رد  اهیوما  يدونشوخ  يارب  هک  یـسک  يرآ ، دیدرک . هظحالم   185 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح 

بـصغ هلأسم  هتخاس و  حرطم  ربمایپ  يومع  سابع  نابز  زا  ترـضحنآ  هرابرد  ار  حیبق  تشزتاملک و  دـشکیم و  همکاحم  هب  ار  مالـسلا 
نبةزمح دروم  رد  هدنز  ياهرتش  يولهپ  ناهوک و  نتفاکـش  ریوصت  رمخ و  برـش  سلجم  يزاسهنحـص  وا  يارب  دنکیم ، هیجوت  ار  كدف 

، دـنکیم لقن  هشیاع  نابز  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ندوب  رفاـک  شتآ و  لـها  هک  یـسک  يارب  و  تسین ؛ یلکـشم  راـک  بلّطملادـبع 
نبّیلع ینمـشد  زا  لاـمالام  هورگ  نیا  لد  هک  یلیـالد  ناـمه  هب  اریز  تسین ؛ يراوـشد  راـک  هزمح  يوـس  زا  ربماـیپ  ندـش  دـیدهت  میـسرت 

ياههناسفا لعج  يزاسناتـساد و  اب  هک  دنتـشادن  نیا  زجهب  ياهراچ  دزیم و  جوم  اهنآ  لد  رد  زین  هزمح  اب  ینمـشد  هنیک و  دوب  بلاـطیبا 
دوخ و ناینیـشیپ  هب  ار  یمالـسا  هعماج  ینیبدب  رّفنت و  دنهاکب و  اهلد  رد  ناشتلزنم  ماقم و  زا  دـنزاس و  نوهوم  ار  اهنآ  تیـصخش  نیغورد ،

. دنهد رارق  عاعشلاتحت  تیبلها  نافلاخم 
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هزمح لتاق  هئربت 

تبسن يو  تیانج  ندرک  گنرمک  وا و  لتاق  یـشحو ، مالغ  هئربت  هزمح ، ترـضح  تیـصخش  ِنداد  رارق  عاعـشلا  تحت  رد  روحم  نیمّوس 
نآ هرافک  ار  لـتق  نیاو  هدومن  دنتـسم  وا  هب  ار  هملیـسم  لـتق  هدرک و  لـقن  یـشحو  دوخ  ناـبز  زا  ار  بلطم  نیا  و  دـشابیم . ترـضحنآهب 

، یمک هلصافهب  يراخب  حیحص  رد  زین  ناتساد  نیا  و  دناهداد . رارق  هزمح  ترضح  هب  تبسن   186 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  كانلوه  تیانج 
رد تسا ، طوبرم  ام  ثحب  هب  هک  ار  نایرج  زا  شخب  نآ  همجرت  نونکا  اـم  تسا و  هدـش  لـقن  هزمح  ندروخ  بارـش  ناتـساد  لـقن  زا  سپ 
نآ رد  یـشحو  نوچ  دش و  صمح  رهـش  دراو  يدع  نبهَّللادیبع  هارمههب  هک  دنکیم  لقن  رمع  نبرفعج  زا  يراخب  يرآ ، میروآیم : اجنیا 
نیا مه  یشحو  دنونـشب ، وا  دوخ  نابز  زا  ار  هزمح  ندناسر  تداهـش  هب  یگنوگچ  دننک و  تاقالم  يو  اب  دنتـساوخ  تشاد  تنوکـس  رهش 

تاقالمهب ارجام ، نیا  زا  یتدم  تشذگ  زا  سپ  دوزفا : داد و  حیضوت  رخآ ، هلحرم  ات  ترضحنآ  لتق  رب  يریگمیمـصت  زاغآ  زا  ار ، نایرج 
بیغت نأ  عیِطَتْسَت  لَهَف  « ؛ منیبنار تاهرهچو  هفایق  ات  وشرود  نم  زا  دومرف : تخانش ، ارم  یتقو  ترضح  نآ  متفر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هملیـسُم  » جورخ زا  نوچ  ترـضحنآ ، تلحر  زا  سپ  مدشن و  هجاوم  وا  اب  دوب  هدـنز  ربمایپ  ات  مه  نم  دـیوگیم : یـشحو  کهجَویّنع .»؟
ار وا  گنج  نیا  رد  مناوتب  رگا  منک و  تکرـش  ناناملـسم  اب  وا  اـب  گـنج  رد  مه  نم  تسا  بوخ  متفگ : دوخ  هب  متفاـی ، یهاـگآ  باّذـک »

گنج هنحص  رد  ماهدیناسر . تکالههب  مه  ار  يرفاک  نآ  لباقم  رد  ماهتشک ، ار  یناملـسم  رگا  اریز  دش ؛ دهاوخ  هزمح  لتق  هرافک  مشکب ،
تفر و ورف  شاهنیس  هب  هک  متفر  هناشن  شیوسهب  ار  ماهبرح  دوب ، هدرک  هیکت  ياهنهک  راوید  هب  نیگمشخ  يرتش  دننام  هک  مدید  ار  هملیـسم 

هملیسم هنوگنیدب ،  187 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  دز و  شقرف  رب  ریشمش  دیسر و  ارف  راصنا  زا  يدرم  نامزمه  دمآ و  نوریب  شرس  تشپ  زا 
اب هارمه  هتبلا  تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  يراخب  هک  دوب  هزمح  ترـضح  لـتاق  هئربت  يارجاـم  نومـضم  نیا  و  دـیدرگ ». كـاله  اـم ، تسدهب 

ياوشیپ قاحـسا ، نبا  زا  ریثک  نبا  ار  نآ  لماک  نتم  و  تسا . یـشحو  هشیپتواقـش  هیحور  رگنایب  هک  یتالمج  فذح  اب  حالـصا و  رییغت و 
دراو يدـع » نب  هَّللادـیبع   » هارمههب قشمد ، هب  دوخ  ریـسم  رد  هیواعم ، نارود  رد  دـیوگیم  رمع  نب  رفعج  هک : تسا  هدروآ  نینچ  ناخّروم 

زا ار  هزمح  ندیناسر  تداهشهب  یگنوگچ  ات  میتفرگ  « 2  » تشاد تنوکس  رهش  نیا  رد  هک  ار ، یشحو  غارس  یصخش  زا  میدش و  صمِح » »
یتروـص رد  تسا ، تسمرـس  هشیمه  رمخلامئاد و  وا  نوـچ  تفگ : یـشحو  لزنم  یفرعم  نمـض  رد  اـم  ياـمنهار  میونـشب . وا  دوـخ  ناـبز 

رظن فرـص  خساپ  شـسرپ و  زا  دیزاس و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  هنرگ  دـشاب و  يداع  لاح  رد  هک  دـهد  خـساپ  امـش  شـسرپ  هب  دـناوتیم 
هک باّذک  همیلسم  لتق  هلأسم  اًلـصا   188 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  شـسرپ  نیا  ارجام ، نیا  رد  نونکا  و  « 3 . » دینک
دح هچ  ات  تسا ، هدش  حرطم  یـصوصخ  هسلج  کی  رد  زاجح و  زا  رود  هقطنم  رد  يدامتم و  نایلاس  زا  سپ  تسا و  یـشحو  ياعدا  دروم 
رد شکانلوه  تیانج  ندرک  گنر  مک  ییاتسدوخ و  رمخلامئاد ، يدرف  زا  بلطم  نیا  ایآ  دشاب و  رادروخرب  یتسرد  تّحص و  زا  دناوتیم 

؟ دوب هداد  تسد  زا  ار  شوه  لقع و  یتسم  رثا  رد  اـی  هدوب  يداـع  لاـح  رد  ییوگخـساپ  ماـگنههب  وا  اًلـصا  و  هدوبن ؟ هزمح  ترـضح  لـتق 
هدوب و رمخلامئاد  یـشحو  هک  دـنکیم  لقن  ماشه  نبا  زا  زین  ریثک  نبا  شدوخ ! عفن  هب  مهنآ  رمخلا ، مئاد  ِراکتیانج  زا  تسا  ییاعدا  يرآ ،

ناوید زا  وا  مان  ماجنارـس ، هک  اجنآ  ات  دوب ؛ هدـش  يراج  يو  رب  يراوخبارـش  ّدـح  اهراب  اـهراب و  زاـجح ، رد  شایگدـنز  نارود  ماـمت  رد 
ار زاجح  دهد ، همادا  تیبلها  نانمـشد  اهیوما و  هیاس  ریز  رد  ار  دوخ  عنام  نودب  دازآ و  یگدنز  هکنیا  يارب  دـیدرگ و  فذـح  لاملاتیب 

ناتـساد دیدرک ، هظحالم  هکروطنامه  « 1 . » تفر ایند  زا  مه  رهـش  نامه  رد  دـیزگ و  تماـقا  صمِح »  » رهـش رد  درک و  كرت  ماـش  يوسهب 
چیه ياراد  ثداوح ، لقن  خیرات و  یتسرد  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  یـشحو  دوخ  زا  یـشحو ، مالغ  تسدهب  باذـک  هملیـسم  ندـش  هتـشک 

ار نایرج  نیا  اریز  دراد ؛  189 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  عانتما  نآ  نتفریذپ  زا  بئاص ، رکف  میلـس و  لقع  تسین و  يربخ  شزرا  رابتعا و 
ِتیاـنج غورد ، نآ  ندرک  مهرـس  اـب  دـهاوخیم  هـک  دـنکیم  یّقلت  رمخلامـئاد  گرزبراـکتیانج و  کـی  زا  ییاتــسدوخ  يزادرپغورد و 

هب یلو  دراپـسب . یـشومارف  هب  دـنک و  گنر  مک  ار  هدرک  دراو  نیملـسم  مالـسا و  هب  هک  ياهبرـض  هزمح و  ترـضح  هرابرد  دوخ  كانلوه 
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هقلح ود  لّـمکم  مّوـس و  هقلح  ناوـنع  هب  هزمح ، ترـضح  ناـفلاخم  نانمـشد و  يوـس  زا  شزرایب ، یگتخاـس و  ناتـساد  نیمه  لاـحره ،
هک یثیدـح ، ياهباتک  عباـنم و  رد  تسا و  هدـش  هتفرگ  راـکهب  ترـضحنآ  نتخاـس  نوهوم  تیموکحم و  رد  اـهغورد  هلـسلس  زا  هتـشذگ 

ار ناناملـسم  تیرثکا  هنافـسأتم  هک  اهباتک ، نیا  هدنناوخ  فلا : اریز : تسا  هدنام  ياجهب  تسا ، يوما  ياهتموکح  هدـش  هتخاس  هیامتـسد و 
ار وا  هکلب  دنیبیمنمالـسازا ، تیامحرد  یتکرح  تلیـضف و  نیرتکچوک  هزمح  ترـضح  هرابرد  اهنت  هن  اـهباتک  نیا  رد  دـهدیم ، لیکـشت 
و ب : دسانشیمن . مه  ترضحنآ  نارای  هباحص و  زا  یکی  ناونعهب  ای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هریـشع  ماوقا و  زا  یکی  ناونعهب  یتح 

ریما نارتـش  يوسهب  هدـنناوخ ، یکزینک  قیوشت  اـب  هک  هدـش ، هدناسانـش  روسج  نشخ و  راوـخ ، یم  يدرف  هزمح  ترـضح  مود ، روـحم  رد 
، دربیم ناغمرا  شیاـهیگلایپمه  هب  ار  اـهنآ  رگج  دردیم و  هدـنز  هدـنز  ار  اـهنآ  يولهپ  ناـهوک و  دربیم و  موجه  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم 
، ادهشلا دیس  هزمح  سرت  رطاخ  هب  ترضحنآ  هک  دناسریم  ییاج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  هب  تبسن  ار  دیدهت  تراسج و  هاگنآ 

رهاظ ياهرهچ  رد  هزمح  لتاق  شالت ، نیا  زا  موس  هقلح  رد  هرخالاب  و  ج : ددرگیم ! رب  يرقهق  بقع و  هب  وا  ِربارب  زا  شناـج ، زا   190 ص :
باذـک هملیـسم  نتـشک  اب  دـیحوتیماح ، نیمّود  ندرک  هلثُمو  نتـشک  رد  يو  درکلمعو  هیجوت  ترـضحنآ  هب  تبـسن  وا  تیانج  هک  هدـش 

مالـسا و ِدیهـش  گرزب  نآ  هزمح ، ترـضح  زا  هنوگنیدـب ، و  دوشیم . هدوشخب  شمّود  مادـقا  اب  وا  لوا  ياطخ  هاـنگ و  ددرگیم و  ناربج 
رد رگید  راب  دُـحا  گـنجرد  تیمولظم  زا  سپ  وا  دوشیم و  هتفرگ  ماـقتنا  داـحلا  رفک و  نارادمدرـس  تسدهب  هدـش  هلثُم  دـیحوت و  یماـح 

همادا هشیمه  ات  خـیرات و  هنهپ  رد  هزرابم  نیا  دوشیم و  هزرابم  وا  تیـصخش  اـب  یگنهرف  قیرط  زا  دریگیم و  رارق  خـیرات  ناـمولظم  فص 
191 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  « 1 . » دباییم

خیرات رتسب  رد  مالسلا  هیلع  هزمح  ترضح  مرح 

، ترجه مّوس  لاس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  زوسلد  يومع  مالسا و  دهاجم  گرزب  نآ  هزمح ، ترـضح  رّهطم  مرح  فیرـش و  ربق 
هدرک و یط  ار  یلحارم  دـیدرگ ، بیرخت  ناـیباهو  هلیـسو  هب  شهاـگراب  دـبنگ و  هـک  لاس 1344  ات  دیـسر ، تداهـش  هب  ترـضح  نآ  هک 
ام تسا و  هّجوت  لباق  هدنزرا و  بلاطم  يواح  یخیرات  رظن  زا  هدنزومآ و  یتاکن  ياراد  یبهذم  رظن  زا  هک  تسا  هدید  دوخ  هب  ار  یثداوح 

: میهدیم رارق  زیزع  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  اهنآ ، عوقو  ِخیرات  ِبسانت  هب  ار  یبلاطم  باتک ، زا  شخب ، نیا  رد 

مالسلا هیلع  هزمح  ربق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ 

ناـنآ هب  باـطخ  تفریم و  ادهـش  روـبق  تراـیز  هب  لاـس  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  : » هک دـناهدرک  لـقن  ناـخّروم  ناثّدـحم و 
هَّللالوسر زا  سپ  هک : تسا  هدـش  هفاضا  زین  بلطم  نیا  اـهلقن  زا  شخب  نیا  رد  راّدـلا » یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اـِمب  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا  : » تفگیم

دوخ ّجح  رفس  رد  زین  هیواعم  دندرکیم و  ترایز  ار  دحا  يادهـش  مالـسلا و  هیلع  هزمح  ربق  زین  نامثع  رمع و  رکبوبا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هلصاف زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  یتقو  هک  تسا  هدمآ  زین  هلمج  نیا  و  دومن . ترایز   192 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  ار  دحا  يادهش 

«1  ...«. » ُْمتْرَبَص اِمب  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » تفگیم نینچ  دنلب  يادص  اب  درکیم ، هدهاشم  ار  روبق  رود ،

مالسلا هیلع  قداص  ماما  شرافس 

نایتا ْعَدَت  ال  : » دـیامرفیم راّمع  نبۀـیواعم  هب  هرّونم ، هنیدـم  دـهاشم  دـجاسم و  ترایزهب  هیـصوت  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
یَبْقُع َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَـسلا  : » لاق ءادهـشلا  روبق  یتأ  اذإ  ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ّنأ  انغلب  ءادهـشلا و  روبق  و  دهاشملا ... 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتـقو  هک  تسا  هدـش  لـقن  اـم  هب  اریز )  ) نکن كرت  ار  دـحا ) ي   ) ادهـش روـبق  دـهاشم و  تاـیز  « 2 « » ِراَّدلا
 ...« مکیلع مالسلا  : » دومرفیم نانآ  هب  باطخ  تفریم  ادهش  روبق  ترایز ) )
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مالسلا هیلع  هزمح  ترضح  ترایز  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف 

هدنز زور  جنپ  داتفه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  : » دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیلک  موحرم 
ترایز هب  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياهزور  راب ؛ ود  هتفه  ره  دشن و  هدـید  مّسبتم  شاّشب و   193 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  تّدم  نیا  رد  دوب و 

َُرت َْمل  « ؛» درکیم یفرعم  شناهارمه  هب  ار  ادـخربمایپ  هاگیاج  نینچمه  دـحا و  رد  ناکرـشم  رارقتـسا  ّلـحم  یهاـگ  تفریم و  ادهـش  روبق 
اَنُهاَه َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  اَنُهاَه  ُلوُقَتَف  َسیِمَْخلا  َو  ِْنیَْنثِِإلا  ِْنیَتَّرَم  ٍۀَعْمُج  ِّلُک  ِیف  ِءاَدَهُّشلا  َرُوُبق  ِیتَْأت  ًۀَکِحاَض  َو ال  ًةَرِشاَک 
لقن یناوارف  بلاطم  ّتنس  لهاو  هعیش  عبانم  رد  مالسلا ، هیلع  هزمح  ربق  رانک  رد  ارهز  ترضح  روضح  ترایز و  هرابرد  َنوُکِرْـشُْملا .» َناَک 

«1 «. » مالسلا هیلع  َْتتاَم  یَّتَح  وُعْدَت  َو  َكاَنُه  یِّلَُصت  َْتناَک  ۀمطاف )  ) اَهَّنَأ : » هکنیا هلمج  زا  تسا ؛

تسا هدّکؤم  تابحتسم  زا  مالسلا  هیلع  هزمح  ترضح  ترایز 

يارب دّـکؤم  تابحتـسم  زایکی  هکلبو  بحتـسم  لامعا  زا  یکی  مالـسلا ، مهیلع  ناـموصعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هریـس  ساـسا  رب 
دنراد و هیرظن  قاّفتا  ّتنس  لها  ياملع  هعیش و  ياهقف  عوضوم ، نیا  رد  تسا و  دحا  يادهش  رگید  هزمح و  ترضحربق  ترایز  ناناملسم ،

194 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  « 2 . » دناهتسناد هبنشجنپ  هبنش و  ود  زور  ار  ترضح  نآ  یترایز  زور  نیرتهب 

هزمح ترضح  مرح  رانک  رد  هّیبجر  ترایز 

، مسارم نیا  زا  یکی  هک  هتـشاد  جاور  یفلتخم  ياـههمانرب  مسارم و  هنیدـم  مدرم  ناـیم  رد  هتـشذگ  ياـهنرق  زا  دـیوگیم : تعفر  مـیهاربا 
نز و روضح  اب  بجر  هام  همین  ات  لوا  زا  هلاس  همه  عامتجا  نیا  تسا و  مالسلا  هیلع  هزمح  ترـضح  مرح  رانک  رد  رهـش  نیا  مدرم  عامتجا 

هلاس همه  هک  نانیـشن  هیداب  غبار و  هّدج و  فئاط و  هّکم و  یلاها  زا  یهورگ  هنیدـم  مدرم  رب  نوزفا  مسارم  نیا  رد  ددرگیم . لیکـشت  درم 
ماعطا و نیرـضاح  هب  حـبذ و  يدایز  ياه  یناـبرق  عاـمتجا  نیا  رد  دـننکیم و  تکرـش  دـنوشیم - رـضاح  هنیدـم  رد  هیبجر  تراـیز  يارب 

«1 . » دوشیم ناسحا 

مالسلا هیلع  هزمح  ربق  نایفسوبا و 

اب داتفا  ربق  نآ  هب  شمشچ  یتقو  تشذگیم ، هزمح  ترـضح  ربق  رانک  زا  نایفـسوبا  نامثع ، تفالخ  نارود  رد  دسیونیم : دیدحلایبا  نبا 
اَِنناْملِغ ِدَـی  ِیف  یـْسمَأ  فیَّسلِاب  ِهیَلَع  اندـلتجا  يذـلا  رمألا  ّنإ  ةَرامع ، ابَأ  ای  : » تفگ نینچ  هزمح  ترـضح  هب  باطخ  دـیبوک و  ربق  هب  شیاپ 

مه اـب  نآ  رـس  رب  اـم  هک  یتموکح  نیبـب ) رآ و  نوریب  ربـق  زا  رـس  ، ) هراـمع اـبا  يا   » 195 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  « 2 «. » ِِهب نُوبَّعَلَتَی  مْوَْـیلا 
هب تبـسن  ار  شیوخ  قافن  رفک و  نایفـسوبا  رگید  راب  هنوگنیدب  و  تسا »! هدـیدرگ  ام  ناناوج  هچیزاب  هبعلم و  زورما  هنوگچ  میدـیگنجیم 

! تخاس راکشآ  نادیهش  دّیس  هب  تبسن  ار  شتوادع  هنیک و  مالسا و 

هیواعم تسایس  تسکش  دحا و  يادهش  تمارک 

زا نایفـسوبا ، نب  ۀـیواعم  عزانم  الب  تسایر  نارود  رد  دـحا و  گنج  زا  لاس  شـش  لهچ و  تشذـگ  زا  سپ  يرجه و  هن  لهچ و  لاس  رد 
، تانق ندش  هدامآ  اب  دنهد و  رارق  ادهـش  روبق  لخاد  ای  رانک و  زا  رد  ار  نآ  يارجم  رفح و  یتانق  دحا  رد  هک  دـش  رداص  روتـسد  وا  فرط 
ار روبق  نیا  بآ ، نایرج  ذوفن و  زا  نانآ  روبق  داسجا و  ندنام  ناما  رد  يارب  دنراد  دیهش  دحا  رد  هک  يدارفا  درک : نالعا  هنیدم  رد  يدانم 

هیلع هزمح  ربق  هلمج  زا  دـیدرگ . مادـقا  ادهـش  روبق  شبن  هب  روتـسد  نیا  ساسا  رب  دـنهد و  لاقتنا  رگید  ّلـحم  هب  ار  ادهـش  داـسجا  شبن و 
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هیلع هزمح  ربق  هلمج  زا  دـیدرگ . مادـقا  ادهـش  روبق  شبن  هب  روتـسد  نیا  ساسا  رب  دـنهد و  لاقتنا  رگید  ّلـحم  هب  ار  ادهـش  داـسجا  شبن و 
هب دناهدنام ؛ هزات  رت و  داسجا  نیا  هک  دندرک  هدهاشم  بّجعت  اب  هیواعم  لاّمع  دش ، هتفاکش  رباج  ردپ  هَّللادبع  حومج و  نب  ورمع  مالـسلا و 

تسا یقاب  عضو  نامه  اب  دندادیم  شـشوپ  ار  اهرکیپ  نآ  هک  ییاهفلع  اههفیطق و  اهـسابل و  یّتح  دناهدش . نفد  زورید  ییوگ  هک  ياهنوگ 
هزمح ترضح   196 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  ياپ  هب  نارگراک  لیب  یتقو  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدادـن  خر  اـهنآ  رد  يرییغت  نیرتکچوک  و 

دش و يراج  نوخ  دش  هتشادرب  تشاد ، رارق  شیناشیپ  مخز  يور  رد  هک  ادهش ، زا  یکی  تسد  هک  هاگنآ  ای  دیدرگ و  يراج  نوخ  دروخ ،
تسا ياهصالخ  نیا  دنراذگب . دوخ  لاح  هب  ار  ادهش  روبق  هدش ، فرصنم  دوخ  میمصت  زا  هیواعم  لاّمع  هک  دش  بجوم  ادهش  تمارک  نیا 
هثداح نیا  ناـیوار  زا  یکی  « 1 . » تسا هدـمآ  راصتخا  روط  هب  یهاگ  حورـشم و  روطهب  یهاگ  یـسانشهنیدم  یخیرات و  عباـنم  رد  هچنآ  زا 

رَفَح َموَی  دحُأ  َموَی  انالتَق  یلَع  انخرُصتسا  : » دیوگیم هک  تسا  دحا  يادهش  زا  هَّللادبع  دنزرف  فورعم و  یباحـص  يراصنا ، رباج  یخیرات ،
مّهنأک : » تسا هدـمآ  تایاور  نیا  زا  یـضعب  رد  و  مّدـلا .» اهنم  راطف  ةزمح  َلْجر  ةاحـسملا  باصأف  نوّنثتی  ًاـباطر  مهاندـجوف  نیعلا  ۀـیواعم 
دندوب هدش  نفد  ربق  کی  رد  هک  حومج  نب  ورمع  ای  هَّللادبع  هرابرد  دناهتفر ». ورف  یقیمع  باوخ  هب  ایوگ  هزات  رت و  میدید  ار  ادهش  « ؛» مَُّون

دیـس هزمح  حورجم  وا  یناشیپ  تداهـش ، ماگنه  هب  « ؛» مّدلا نکـسف  اهناکم  یلا  تّدرف  مدلا  ثعبناف  ِهِحْرُج  نَع  هدـی  تطیمأف  : » تسا هدـمآ 
تحارج يور  زا  ار  شتسد  ربق  شبن  ماگنه  دوب ، هدیدرگ  نفد  عضو  نامه  اب  هدش و  هتشاذگ  تحارج  يور  شتـسد  197 و  ص : ادهشلا ،

.« دش عطق  نوخ  دنتشاذگ و  حورجم  یناشیپ  يور  هب  ار  تسد  ًاددجم  ات  درک  نالیس  نوخ  دنتشادرب ،

!؟ دوب هچ  هیواعم  فده 

دوب نیا  تفرگیم ، ماجنا  يو  میقتسم  روتسد  هب  هک  ادهـش ، روبق  لخاد  زا  ای  رانک  زا  نآ  نتخاس  يراج  تانق و  نیا  رفح  زا  هیواعم  فده 
دوخ هب  ًامئاد  ار  وا  رکف  هک  ار  یعامتجا  یـسایس - لکـشم  کی  ناـنآ ، روبق  راـثآ و  وحم  فلتخم و  طاـقن  هب  ادهـش  داـسجا  لاـقتنا  اـب  هک 
هیلع یلع  نانمؤم ، ریما  ّدـض  رب  هژیو  هب  تیب ، لها  ّدـض  رب  وا و  عفن  هب  هک  یناوارف  تاغیلبت  مغریلع  اریز  دـیامن ؛ لح  دوب  هتخاس  لوغـشم 

ربق رانک  رد  روضح  اب  دندشیم ، هنیدم  دراو  فلتخم  طاقن  زا  هک  رئاز  نارازه  هنالاس  تفرگیم ، ماجنا  یمالسا  روشک  رسارس  رد  مالـسلا 
ندرک هلثُم  ادهش و  نیا  ندیناسر  تداهش  هب  رد  هیواعم  صخش  دنه و  نایفسوبا و  ياهتیانج  گنج و  نیا  هنحص  دحا ، يادهش  هزمح و 
نادناخ هلـسو  هب  نآرق  مالـسا و  ّدض  رب  گنج  مچرپ  نتـشارفارب  هصالخ  وا و  رگج  ندـیوج  مالـسلا و  هیلع  هزمح  هنیـس  نتفاکـش  نانآ و 

تفرگ میمـصت  اذـل  دوبن و  لّمحت  لباق  هیواعم  يارب  عضو  نیا  درکیم و  یعادـت  ار  نانآ  تایانج  همه  دـشیم و  هدـنز  ناهذا  رد  هیواـعم 
تسد هب  تسین ، یقاب  نانآ  زا  هدیسوپ  ناوختـسا  تشم  کی  زجب  لاس  لهچ  زا  شیب  تشذگ  زا  سپ  وا  هدیقع  هب  هک  ار  ادهـش  نیا  داسجا 

نآ گنج  دحا و  ات  دنک  وحم  ار  اهربق  رثا  هدنکارپ و  لقتنم و  فلتخم  طاقنهب  ادهـش  نیا  ِدوخ  ناگدنامزاب   198 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح 
تانق و رفح  روتسد  هیواعم  هک  دوب  تسایس  نیا  يارجا  يارب  يرآ  دوش . هدرپس  یـشومارف  هب  هطقن ، نیا  رد  ناناملـسم  روضح  مدع  رثا  رد 

ملاس نادیهـش و  تمارک  اب  یلو  تفر  شیپ  یبوخ  هب  تسایـس  نیا  نانآ ، ربق  شبن  ات  درک و  رداص  ار  ادهـش  نفد  لحم  زا  نآ ، نداد  روبع 
هب لحم  نامه  رد  ًادّدـجم  ادهـش  داسجا  راـبجا  روطهب  وا و  ّدـض  رب  یفنم  تاـغیلبت  زا  يریگولج  يارب  دـیدرگ و  هجاوم  ناـشداسجا  ندوب 

. دندش هدرپس  كاخ 

درک میمرت  ار  هزمح  ربق  هک  یسک  نیتسخن  مالسلا  اهیلع  همطاف 

ناثّدحم و لقن  قبط  یلو  دوب  نامتخاس  ياراد  فقس و  ریز  رد  يرجه  مّود  نرق  زا  هزمح  فیرش  ربق  درک ، دیهاوخ  هظحالم  هک  يروط  هب 
ریمعت و هب  نآ ، رد  یگدوسرف  راثآ  روهظ  لاس و  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  ار  ربق  نیا  هک  یـسک  نیلوا  مالـسلا ، هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ناـخّروم ،
هک تسا  نیا  بلاج  دوب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تخاس ، صخـشم  روبق  ریاس  زا  تخادرپ و  يراذگتمالع  ینیچگنـس و  میمرت و 
نع فـیرط ، نب  دعـس  نع  تسا ...« : نینچ  تیاور  نتم  تسا ! هدـیدرگ  سکعنم  هعیـش  عباـنم  زا  شیب  تّنـس  لـها  عباـنم  رد  تـیاور  نـیا 
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ص: ادهشلا ، دیس  هزمح  ُهُّمُرت و  مالسلا  هیلع  ةزمح  ربق  روزت  ْتناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  تنب  ۀمطاف  ّنإ  مالـسلا  امهیلع  رفعجیبأ 
شیومع ربق  ارهز  همطاف  ادخربمایپ ، رتخد  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  فیرط  نب  دعس  « » 1 « ؛» ٍرجحب ْهتمّلعت  دقو  ُهُحلُْصت   199

.« تخاس صّخشم  يراذگ و  تمالع  ینیچ ، گنس  اب  ار  ربق  نیا  درکیم و  حالصا  میمرت و  ار  نآ  ترایز و  ار  هزمح 

مّود نرق  رد  هزمح  ترضح  مرح 

رد هزمح  ربق  مایألا  میدق  زا  « » 2 « ؛» دجسم ًامیدق  ةزمح  ربق  یلع  ناک  ّهنإ  : » دنکیم لقن  سانشهنیدم ) نیرتیمیدق   ) زیزعلادبع زا  يدوهمس 
هب انب  سپ  تسا . طوبرم  مّود  نرق  هب  زیزعلادبع  راتفگ  ۀیناثلا .» ةأملا  یف  کلذو  : » دسیونیم سپس  يدوهمـس  تشاد ». رارق  « 3  » دجسم ریز 

نیا قیقد  خیرات  هچرگ  تسا ، هتشاد  رارق  فقـس  ریز  رد  هدوب و  مرح  ياراد  مّود  نرق  رد  هزمح  ترـضح  ربق  سانـشهنیدم ، ود  نیا  راتفگ 
هبیتـک هک  درک  میهاوـخ  هظحـالم  ثحب ، نیمه  همادا  رد   200 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  تسین . نشور  اـم  يارب  نآ  یناـب  نینچمه  اـنب و 

. تسا هدوب  انب  ياراد  لاس 275  رد  مه  نانآ  روبق  هک  هدوب  نیا  رگنایب  دحا  يادهش  نفدم  رانک  رد  دوجوم 

مشش نرق  رد  هزمح  ترضح  مرح 

یلعو : » دیوگیم هدش ، فّرـشم  نیفیرـش  نیمرح  ترایز  هب  هن  داتفه و  دـصناپ و  لاس  رد  هک  يافوتم 614 )  ) فورعم درگناـهج  ریبج  نبا 
رد ربق  تسا و  هدش  هتخاس  هنع  هللا  یضر  هزمح  ربق  يور  رب  يدجسم  « » 1 «. » دجسملا یفوج  هتبحِرب  ربقلاو  ینبم  دجسم  هنع  هللا  یضر  هربق 

.« تسا هتفرگ  رارق  دجسم  یلخاد  ياضف 

متفه نرق  زا  لبق  رد  هوکشاب  يانب  داجیا 

باتک هزمح ، ترـضح  مرح  زا  ریبج  نبا  رادید  زا  سپ  لاس  راهچ  تصـش و  ًابیرقت  هک  ياّفوتم 643 )  ) متفه نرق  سانـش  هنیدم  راجن ، نبا 
داهن اـنب  یگرزبمرح  هزمح  يارب  « 2  » هَّللانیدل رـصان  یـسابع ، هفیلخ  ردام  هن  دون و  دـصناپ و  لاس  رد  دـسیونیم : تسا ، هتـشاگن  ار  دوخ 
يرد مرح  نیارب  دیـشک و  راوـید  ار  مرح  فارطاو  درک  بصن  وا  ربـق  رب  جاـس  بوـچ   201 ص : ادهشلا ، دیـس  هزمح  زا  شقنم  یحیرـضو 

«1 . » تسا زاب  نارئاز  يور  هب  هبنش  جنپ  ياهزور  رد ، نیا  هکتشاذگ  نهآزا 

مهد نرق  رد  هزمح  ترضح  مرح 

هدـهاشم تسا  هدرک  فیـصوت  يو  زا  لـبق  نرق  هس  رد  راـجن  نبا  هک  یلکـش  ناـمه  هب  ار  هزمح  ترـضح  مرح  يافوتم 911 )  ) يدوهمس
یف کلذ  راجنلا و  نبا  هلاق  امک  هَّللانیدل  رصانلا  ۀفیلْخلا  ّما  ُْهتََنب  دیدحلاب  هّلک  حّفصُم  ُهباب  ٌۀَنَْقتُم و  ۀنسح  ۀیلاع  ۀّبق  ِهیَلَعَو  : » دیوگیم هدومن ،

هب « 2  ...« » ٍسیمخ ِموی  ّلک  حتُفی  دیدح  نم  دهشملا  بابو  ءابصح  هلوحو  جاس  نم  ًانبلم  ربقلا  یلع  تلعج  و  لاق : ۀئامسمخ ، نیعست و  ۀنس 
زا متفه  نرق  طساوا  رد  راجن  نبا  هک  هدوب  نامه  مهد ، نرق  رد  هزمح  ترـضح  مرح  ناـمتخاس  ياـنب  لـصا  دوشیم ، هظحـالم  هک  يروط 

حیرـض دروم  رد  ار  راجننبا  مـالک  هیقب  يدوهمـس  « 3 . » تـسا هـتفگ  نخـس  نآ  فارطا  یـشکراوید  زا  ینهآ و  ِرد  زا  ناـقتا و  تـیفیک و 
سابع بانج  میهاربا و  بانج  حیرض  دننام  جاس ، بوچ  زا  یحیرض  ياراد  هک : دنکیملقن  هزمح   202 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  ترضح 
حیرـض هزمح ، ربق  رد  ریخا  هدـش  داـی  ربـق  هس  فـالخ  رب  زورما  یلو  دـیوگیم : سپـس  دـشابیم . مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ترـضح  و 

زا اب  نامز و  رورم  اب  حیرض  نیا  دیاش  تسا و  رجآ  چگ و  زا  وا  ربق  حیرـض و  هکلب  درادن ، دوجو  تسا  هدومن  دای  نآزا  راجننبا  هکیبوچ 
رارق دـیکأت  دروم  یـسابع  هفیلخ  ردام  هب  ار  انب  نیا  باستنا  شراتفگ ، رخآ  رد  يدوهمـس  تسا . هدـش  هتخاس  یبوچ  حیرـض  نآ  نتفر  نیب 

«1 . » تسا یقاب  زورما  ات  يراک  چگ  یفوک  طخ  اب  حول  کی  رد  نآ ، راوید  رد  دشابیم ، لاس 590  هک  انب  نیا  خیرات  دیوگیم : دهدیم و 
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بیرخت زا  لبق  لاس  هن  داتشه و  مهدزیس و  نرق  رد  هزمح  ترضح  مرح 

ربق ترایز  هب  هنیدـم و  هب  يدوهمـس  زا  سپ  مین  نرق و  هس  جـنپ و  هاجنپ و  تسیود و  رازه و  لاس  رد  هک  يدـنرم  لیعامـسا  دیـس  موحرم 
نحص هّبق و  تسا . دحا )  ) اجنآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  هزمح ، ترضح  ربق  : » دسیونیم تسا ، هدش  فّرشم  هزمح  ترـضح 

هک دوشیم  نشور  بلاطم  نیا  زا   203 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  « 2  ...« » دناهتخادنا هدرپ  رّهطم  ربق  يالاب  دراد . یبوچ  قودنص  کی  دراد .
یبوچ حیرض  دّدجم  بصن  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدمآ  دوجو  هب  هزمح  ترضح  مرح  رد  یساسا  نادنچ  هن  تارییغت  مین ، نرق و  هس  هلـصاف  رد 

. دشابیم يرجآ  حیرض  ياج  هب 

لاس 1325 رد  هزمح  ترضح  مرح 

، تسا هدرک  ترایز  ار  هزمح  ترضح  مرح  بیرخت  زا  شیپ  لاس  هدزون  هتفگـشیپ و  خیرات  رد  هک  « 1 ، » يرصم تعفر  میهاربا  فیصوت  زا 
فیـصوت فیرعت و  ار  نآ  هتـشذگ  ياهنرق  رد  ناینیـشیپ  هک  تسا  هدوب  نامه  راوگرزب  نآ  مرح  نامتخاس  انب و  لـصا  هک  دوشیم  مولعم 

یـضعب يو  نامز  رد  هک  دیآیم  تسد  هب  وا  نخـس  زا  لاح  نیع  رد  یلو  دوب . هدیدرگ  انب  مشـش  نرق  رد  هک  نامتخاس  نامه  دـناهدومن و 
ناخّروم ای  هتـشادن و  دوجو  هتـشذگرد  اههعـسوت  نیا  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  نآ  لخاد  رد  تاـنییزت  یـضعب  مرح و  فارطا  رد  اههعـسوت 

وا مینارذـگیم . ناگدـنناوخ  رظن  زا  ار  نآ  تسا ، هّجوت  لباق  تاکن  ياراد  وا  راـتفگ  نوچ  لاـح ، ره  هب  دـناهدرکن . داـی  اـهنآ  زا  هتـشذگ 
204 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  لاح  نیع  رد  مکحم و  ییانب  ياراد  مرح )  ) دجـسم نیا  دـیوگیم : هزمح  ترـضح  حیرـض  مرح و  هرابرد 

هدیشک يزودهلیلم  ياهدرپ  حیرض  نیا  رب  تسا و  هتفرگ  رارق  هزمح  حیرـض  يالاب  رد  هک  تسا  يدبنگ  ياراد  تانییزت و  زا  یلاخ  هداس و 
ِهَّللا ِمِْسب  تسا : هدـش  هتـشون  نآ  فرط  کـی  رد  دوشیم و  هتفاـب  رـصم  رد  هک  تسا  هبعک  رد  هدرپ  سنج  زا  هدرپ  نیا  هچراـپ  تسا ، هدـش 

ِنَمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  تسا : هدش  هتـشون  شرگید  فرط  رد  و  اًلِیبَس . يَدـْهَأ  َوُه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَرَف  ِِهتَلِکاَش  یَلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا 
هئارا مرح  لخاد  زا  ار  یـسکع  هاـگنآ  ًادیِهَـش . ِهَّللاـِب  یَفَکَو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  ِمیِحَّرلا ،

دناهتسشن و حیرض  رانک  رد  وا  دوخ  هلمج  زا  رفن ، دنچ  تسا و  فیرـش  ربق  يور  رد  گرزب  ًاتبـسن  يزلف  هکبـش  دوجو  يایوگ  هک  دهدیم 
. دشابیم مرح  ّیلوتم  صخش  نیلّوا  تسار  تسد  زا  دیوگیم  نانآ  یفّرعم  نمض  رد 

مرح فارطا  هعسوت 

دیس هزمح  مرح  نیا  نکیل  تسا  هدرک  انب  لاس 590  رد  یسابع  هفیلخ  ِردام  ار  هزمح  ترـضح  مرح  هچرگ  دسیونیم : اشاپ  تعفر  میهاربا 
فیرش مرح  ّیلوتم  یلامجلا  نیهاش  یتسرپرـس  اب  و  « 1  » يابتیاق فرشا  کلم  روتـسد  هب  تفای و  هعـسوت  لاس 893  رد   205 ص : ادهشلا ،

يارب مرح ، زا  رود  هلصاف  هب  ییوشتسد  هاگتسد  دنچ  اب  زین  يرگید  هاچ  دش و  رفح  یهاچ  نآ  یبرغ  تمـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن 
. دیدرگ ثادحا  نارئاز  هدافتسا 

مالسلا هیلع  هزمح  ترضح  عرْصَم 

هدوب و تامرلا » لبج   » هنماد رد  هزمح  ترضح  تداهش  ّلحم  و  عرـصم » : » تسا هدمآ  یخیرات  عبانم  رتشیب  رد  هکنیا  نایب  اب  تعفر  میهاربا 
عرـصم یفرعم  هب  تسا ، هدوـمن  نفد  اـجنآ  رد  هدرک و  لـقتنم  راوـمه  حطـسم و  ّلـحم  نیا  هب  ار  وا  رکیپ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ 

مظعأ علطم : اب  هدش ، هتـشون  رعـش  تیب  جنپ  نآ  فارطا  رد  هک  دوشیم  هدید  یحیرـض  عرـصم ،»  » نامتخاس لخاد  رد  دیوگیم : هتخادرپ ،
رد هکیسک  هزمح ؛ ادخ  ریـش  تداهـش  ّلحم  تسا  هوکـش  اب  تمظع و  اب  هچ   » ًارـصن دق  قلخلا  ریخل  دُحا  مویب  ْنَم  ةَزمح  هَّللا  ثیل  دهـشمب 
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رد هکیسک  هزمح ؛ ادخ  ریـش  تداهـش  ّلحم  تسا  هوکـش  اب  تمظع و  اب  هچ   » ًارـصن دق  قلخلا  ریخل  دُحا  مویب  ْنَم  ةَزمح  هَّللا  ثیل  دهـشمب 
لخاد رد  دناهتـشون و  یحول  رد  هک  دـنکیم  لـقناريرگید  رعـش  هعطق  سپـس  تعفر  میهاربا  درک ». يراـی  قـلخ  نیرتـهب  هب  دـحا  گـنج 

هنم دجسم  ُدُعصی  شرعلا  یلإ  هرون  ادب  ددؤسو  رخف  ّلک  زاح  دجـسم  «: 1  » تسا نیا  شتایبا  هلمج  زا  هک  دناهدرک  بصن  عرـصم  نامتخاس 
شرع رب  وا  رون  نونکا  هدـیدرگ و  زیاـح  ار  یگرزب  راـختفا و  ماـمت  هک  تسا  يدجـسم  نیا   » دَّبؤم زوـفی  اـضرلاب  تعجر  دیهـش  ریخ  ُحور 
تعفر میهاربا  دومن ». تعجر  ادخ  يوس  هب  يدبا  تداعس  هب  لین  يارب  نآ  زا  دیهش ، نیرتهب  حور  هک  تسا  يدجـسم  نیا  دنکیم . دوعص 

ٍقیض ّلک  یف  انباوبأ  یلع  ِْفق  تسا : هدش  هتشاگن  تیب  ود  نیا  نآ ، رد  هک  دوشیم  هدید  عرصم »  » حیرض يالاب  رد  يرگید  حول  دیوگیم 
شاب و یجتلم  ام  هناتـسآ  هب  راوگان  دـمآشیپ  ره  رد   » انعلا بورکلا و  یّلجت  انبو  نیبلاطلل  أـجلم  اـنامحف  ینملاـب  رـْشباو  تاـجاحلا  بلطاو 
تسا و نادنمزاین  هاگهانپ  ام  هناتسآ  تیاههتـساوخ . ندش  هدروآرب  وت  رب  داب  هدژم  هاوخب و  ار  دوخ  تاجاح   207 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح 
رد هک  ياهناخ  هب  هزمح ، ترضح  مرح  فارطا  زا  یسکع  هئارا  نمض  سپـس  وا  دوشیم ». فرطرب  اهجنر  اهمغ و  هک  تسا  ام  تطاسو  هب 

. تسا مالسلا  هیلع  هزمح  عرصم »  » ِمداخ ینوکسم  لزنم  اجنیا  دیوگیم : هدومن ، هراشا  دوشیم ، هدید  امرخ  ناتخرد  تشپ 

نحص هطّوحم  رد  رابنا  بآ  باب  ود 

بآ باب  ود  دجـسم  نیا  رانک  رد  دیوگیم : دـنکیم و  هراشا  هزمح  ترـضح  مرح  تشپ  رد  يدجـسم  هب  سکع  نامه  رد  تعفر  میهاربا 
راهچ هنیدـم  اب  هک  دـنوشیم  رپ  ياهناخدور  بالیـس  ناراب و  بآ  زا  و  دنتـسه ، نینهآ  ياهرد  مکحم و  يانب  ياراد  هک  دراد  دوجو  رابنا 

ِبجاح گرزب  کبیلع ، اهرابنا  بآ  نیا  ِیناب  دیوگیم : سپـس  دوشیم . تیاده  نیلافـس  هلول  هشوبنت و  هلیـسو  هب  دراد و  هلـصاف  تعاس 
«1 . » دشابیم دیمحلادبع  ناطلس 

نوتروب هتشون  رد  مالسلا  هیلع  هزمح  عرصم  دبنگ 

دحا زا  شیپ ، لاس  هاجنپ  دـصکی و  ًابیرقت  يدالیم   208 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  لاس 1853  رد  هک  یـسیلگنا  درگناهج  نوتروب ، دراچیر 
«1 . » تسا هدش  انب  یمکحم  دبنگ  هّبق و  هدیسر ، تداهش  هب  هزمح  هک  یهاگیاج  رد  نونکا  دسیونیم : تسا ، هدرک  رادید 

مالسلا هیلع  هزمح  ترضح  ربق  كاخ  اب  نتسج  كّربت 

فارطا كاخ  افـشتسا ، كّربت و  ناونع  هب  رود  ياههتـشذگ  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  رگناشن  فورعم  سانـش  هنیدـم  يدوهمـس ، راتفگ 
هکنیا اـبو  دـندرکیم  عیزوتدوخ  ناتـسودو  ماوقا  ناـیمرد  هرونمهنیدـم ، هیدـه  تروص  هب  لـمح و  شیوخ  ناـطواهب  ار  هزمحترـضحربق 

مرح كاخ  دـننام  مه  ار  هنیدـم  كاخ  لمح  نانآ  زا  ياهّدـع  هدوب و  فالتخا  دروم  یندـم  مرح  كاخ  لاقتنا  تّنـسلها  ياـهقف  ناـیمرد 
يدوهمس دندرمشیم . زیاج  ناناملسم  یلمع  هریس  لیلد  هب  ار  مالسلا  هیلع  هزمحتبرت  لمح  زین  املع  نیمه  یلو  دنتسنادیمن ، زیاج  یّکم 

لوط رد  ناناملسم  هکنیا  لیلد  هب  هتسناد و  ینثتـسم  هنیدم  طاقن  ریاس  كاخ  زا  ار  هزمح  تبرت  لمح  « 2  » یشکرز دیوگیم : دروم  نیا  رد 
دیس هزمح  « 3 . » تسا هدومن  زیوجت  دندرکیم  لمح  دوخ  راید  رهـش و  هب  دردرـس  ياوادم  افـشتسا و  يارب  ار  تبرت  نیا  يدامتم  ياهنرق 

خـساپ نینچ  وا  و  دندومن ، لاؤس  يو  زا  ادهـش  روبق  كاخ  لمح  هرابرد  دنکیم  لقن  توکی  نبدمحا  زا  وا  نینچمه  209 و  ص : ادهشلا ،
لقن نوحرف  نبا  زا  وا  زاب  و  « 1 . » تسا هدوب  موسرم  ناناملسم  نایم  رد  هزمح  ربق  كاخ  لمح  رود  ياههتشذگ  زا  اریز  درادن ؛ لاکشا  داد :

حیبست و تروص  هب  هزمح  ربق  یکیدزن  رد  دوجوم  كاخ  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  رب  مسر  هتـشذگ  دننام  مه  ام  نارود  رد  هک  دـنکیم 
نآ تسا ، اوادم  افشتسا و  يارب  تبرت  نیا  لمح  نوچ  دیازفایم : يدوهمـس  « 2 . » دننکیم لمح  شیوخ  راید  رهش و  هب  هتخاس ، دنبندرگ 

، دـیدرک هظحالم  هک  يروط  هب  « 3 . » ربـق دوخ  زا  هنو  دـننکیم  ذـخا  تسا  عقاو  مالـسلا  هیلع  هزمح  مرح  یکیدزن  رد  هک  یهاگلیـس  زا  ار 
متفه مشـش و  ياهنرق  ياملع  هک  يروطهب  تسا ؛ هدوب  لومعم  ناناملـسم  ناـیم  رد  لّوا  ياـهنرق  زا  نآ ، اـب  افـشتسا  هزمح و  تبرت  لـمح 
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. دناهداد رارق  شیوخ  ياوتف  لیلد  كالم و  مالسا  ردص  ناناملسم  هریس  ناونع  هب  ار  اهنآ  لمع 

ریخا ياهنرق  رد 

هزمح اه  یباهو  ندمآ  راک  يور  اهيدوعس و  طّلست  ات  نآ ، هب  نتسج  كّربت  مالسلا و  هیلع  هزمح  كاخ  هب  تبسن  ناناملـسم  شنیب  نیا  و 
رادید رهـش  نیا  زا  هنیدم  راثآ  بیرخت  زا  لبق  لاس  دنچ  هک  یبرغ  درگناهج  نوسدـلانود  اریز  تسا ؛ هتـشاد  همادا   210 ص : ادهشلا ، دیس 

رد : » دسیونیم هزمح ، ترـضح  مرح  دحا و  زا  شرازگ  نمـض  هدروآ و  هعیـش » هدـیقع   » مان هب  دوخ  باتک  رد  ار  دوخ  تادـهاشم  هدرک ،
«1 .« » دنیوجیم كّربت  نآ  اب  مدرم  دوشیم و  هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  هزمح  هب  هک  دراد  دوجو  یگنر  خرس  كاخ  ادهش ، روبق  نوماریپ 

هزمح ترضح  ترایز  مسارم  هنیدم و  مدرم 

هدومن و تکرـش  ّجـح  مسوم  رد  ناملـسم  کی  ّيز  رد  زاجح  رب  اه  يدوعـس  ّطلـست  هناتـسآ  رد  يدالیم و  لاس 1915  رد  هک  تراـخروب 
دنکیم و هاشا  مسارم  نیا  هب  تسا ، هتخاس  سکعنم  شاهمانرفـس  رد  ار  یتسردان  ياه  لیلحت  یهاگ  دوخ و  تادهاشم  زا  یناوارف  بلاطم 
رد دننکیم و  عامتجا  دحا  هوک  هنماد  رد  یلاوتم  زور  هس  جراخ و  رهـش  زا  راب  کی  لاس  ره  هک  تسا  نیا  هنیدم  یلاها  مسر  : » دـسیونیم

تدابع و بجر ، هام  رد  عامتجا  نیا  زا  فدـه  دـیدرک ، هظحـالم  رتشیپ  هک  هنوگناـمه  دـنزادرپیم »». یناـمداش  تحایـس و  هب  تّدـم  نیا 
، ادهـشلا دیـس  هزمح  تسا . هدومن  حرطم  دوخ  شنیب  زا  تشادرب  اب  یبرغ  درگناهج  نیا  تراـخروب  هک  تحایـس  نشج و  هن  هدوب  تراـیز 

211 ص :

دشیم هتشارفارب  مسارم  نیا  رد  هکییاهرداچ 

هئارا هزمح  ترـضح  مرح  زا  ار  یـسکع  شاهمانرفـس  رد  هدش ، فّرـشم  ّجـح  هب  هنیدـم  راثآ  بیرخت  زا  شیپ  هک  زین  يرـصم  ینونتب  بیبل 
هلوحو ةزمح  اندّیـس  دجـسم  : » دسیونیم ار  هلمج  نیا  سکع ، نآ  ریز  رد  هدش و  هتـشارفارب  يدایز  ياهرداچ  نآ  فارطا  رد  هک  دـنکیم 

.« دنوشیم هدید  هنیدم  نارئاز  ياهرداچ  نآ  فارطا  رد  هک  تسا  هزمح  ترضح  مرح  نیا  « » 1 « ؛» ۀنیدملا راّوز 

نایباّهو درکلمع  هدیقع و 

دوـب نیا  تسا و  هداد  خر  يرجه  مهدراـهچ  نرق  اـت  لّوا  نرق  زا  مالـسلا  هیلع  هزمح  ترـضح  مرح  ناـمتخاس  هراـبرد  هک  هچنآ  دوـب  نـیا 
دّیـس هزمح  سدـقم  تحاس  هب  تبـسن  ناناملـسم  تدارا  راـهظا  تراـیز و  مسارم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  تراـیز  زا  ياهشوگ 

رد اه  يدوعـس  ندـمآ  راک  يور  اب  نایباهو و  ّطلـست  اب  یلو  تسا . هتفرگیم  ماجنا  ناشیمارگ  لوسر  زا  نانآ  يوریپ  ساسا  رب  هک  ادهـشلا 
یگنهرف و هار  زا  نانآ  هکلب  دیدرگ ، مدهنم  یمالسا  ياه  تیصخش  هب  ّقلعتم  عاقب  اه و  مرح  هزمح و  ترضح  فیرش  مرح  اهنت  هن  زاجح ،

هیبجر ترایز  ندومن  لیطعت  هک  دنتخادرپ  شیوخ  روهظ  ون  هدیقع  تیوقت  ناناملسم و  شنیب  هدیقع و  فیعضت  هب  ترایز ، نتخاس  عونمم 
ناگدنـسیون و هزورما  هک  تسا  فسأت  ياـج  و  دـشابیم . نآ   212 ص : ادهـشلا ، دیـس  هزمح  ياههنومن  زا  هزمح  ترـضح  مرح  رانک  رد 
هب تبـسن  ار  ادـخربمایپ  مسر  هار و  زا  ندـش  رود  دـننکیم و  یّقلت  راـختفا  نیرتـگرزب  ار  وردـنت  هورگ  نـیا  تامادـقا  زاـجح ، رد  ناـفلؤم 
اًلثم دنزاسیم . مهّتم  یتسرپ  تب  كرش و  هب  ار  ناناملسم  ریاس  دننادیم و  دوخ  يارب  یبهذم  زایتما  نیرتگرزب  ناناملـسم ، هدنیآ  ياهلسن 

زا اهتعدب ! نیا  : » دـیوگیم تارایز ، هیعدا و  تاعامتجا و  مسارم و  عون  نیا  هب  هراشا  اب  یّکم  یعابـس » دـمحا   » رـصاعم خروم  هدنـسیون و 
اهيدوعـس هکنیا  ات  تشاد  همادا  خیرات  لوط  رد  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  تیب  لها  هب  تبـسن  نانآ  عّیـشت  لیامت و  رثا  رد  اهیمطاف و  نارود 

يراشفاپ و نانچنآ  دوخ  هدیقع  رد  نانآ  يرآ ، « 1 . » دندومن وغل  ار  مسارم  نیا  لاطبا و  ار  لامعا  نیا  دندش و  دراو  هّکم  هب  لاس 1343  رد 
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مارح و یلمع  دشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ربق  ترایز  دصق  اب  مأوت  رگا  ار ، هنیدم  رهـش  هب  ترفاسم  یّتح  هک  دندیزرو  رارـصا 
213 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح  دنتسناد . یندوشخبان  گرزب و  سب  یهانگ 

ذخآم عبانم و 

، ۀباغلا دسا  - 4 دیفم . خیش  داشرا ، - 3 راجن . نبا  لوسرلا ، ۀـنیدم  رابخا  - 2 یسربط . جاجتحا ، - 1 هغالبلا . جهن  دـیجم و  نآرق  زا  یـشخب 
. قودص خیش  نیدلا ، لامکا  - 7 یلماع . نیمأ  نسحم  دّیس  هعیـشلا ، نایعا  - 6 ینالقسع . رجح  نبا  هباصالا ، - 5 يرزج . ریثا  نبا  نیدلازع 

رئاصب - 12 یقـشمد . ریثک  نبا  هیاهنلاو ، ۀـیادبلا  - 11 یـسلجم . هماّلع  راونألا ، راحب  - 10 دیفم . خیـش  یلاما ، قودص 9 - خیـش  یلاما ، - 8
دیـس هزمح  یطویـس . ءافلخلا ، خـیرات  - 15 يربـط . كولملاو ، ممـالا  خـیرات  - 14 یبهذ . مالـسالا ، خـیرات  - 13 یّمق . راّفـص  تاجردـلا ،
نبا یبوقعی ، خیرات  - 19 یعابس . هّکم ، خیرات  - 18 هّبش . نبا  هنیدملا ، خیرات  - 17 يرکب . راید  سیمخلا ، خـیرات  - 16 214 ص : ادهشلا ،

. یطویس روثنملا ، ّردلا  ریسفت  - 22 یمق . میهاربا  نب  یلع  ریـسفت ، - 21 مالسلا . هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت ، - 20 حضاو .
، نایبلا عمجم  ریسفت  - 26 یفوک . تارف  تارف ، ریـسفت  - 25 یشایع . یشایع ، ریسفت  - 24 هللا . همحر  ییابطابط  همالع  نازیملا ، ریـسفت  - 23
-31 يرصم . ینونتب  هلحر ، - 30 يربط . یبقعلا ، رئاخذ  - 29 يزاریش . یندم  هعیفرلا ، تاجردلا  - 28 قودص . خیش  لاصخ ، - 27 یسربط .

مالعا ریس  - 35 دواد . یبا  ننــس ، - 34 یلیهـس . ُفنُـألا ، ضورلا  - 33 يراسنوخ . رقاب  دّـمحم  تاـنجلا ، تاـضور  - 32 ریبـج . نبا  هلحر ،
. يراخب لیعامسا  نب  دّمحم  يراخب ، حیحـص  - 38 دیدحلایبا . نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 37 ماشه . نبا  هیبلح ، هریـس  - 36 یبهذ . ءالبنلا ،
. یلماع یضترم  رفعجدّیس  یبنلا ، ةریس  نم  حیحـصلا  - 40 يروباشین . جاجح  نب  ملسم  ملسم ، حیحـص  - 39 215 ص : ادهشلا ، دیس  هزمح 
-45 دیفم . خیـش  هراتخملا ، لوصفلا  - 44 ینیما . همالع  ریدغلا ، - 43 دعـس . نبا  تاقبط ، - 42 یمثیه . رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوصلا  - 41

هّلجم - 49 يرتشش . هَّللا  رون  یـضاق  نینمؤملا ، سلاجم  - 48 یکجارک . دـئاوفلا ، زنک  - 47 یمکح . یفاک ، - 46 يدیمح . دانـسالا ، برق 
مجعم - 53 يدوعـسم . بهذـلا ، جورم  - 52 اـشاپ . تعفر  نـیمرحلا ، تآرم  - 51 یمالـسالا . رکفلا  ۀـلجم  - 50 ثیدح . مولع  یـصصخت 

، راصبالا رون  - 56 یلیلخلا . رفعج  هسّدـقملا ، تابتعلا  ۀـعوسوم  - 55 قودص . خیـش  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  - 54 يومح . توقای  نادـلبلا ،
. يدوهمس افولا ، ءافو  - 58 یلماع . ّرح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  - 57 یجنلبش .

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 
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