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مالسلااهیلع ارهز  همطاف 

باتک تاصخشم 

دمحم فیلات  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  روآدیدپ :  مان  ناونع و   Yamani, Muhammad Abduh هدبع  دمحم  ینامی  هسانشرس : 
-964 کـباش :  روصم  280 ص  يرهاظ :  تاصخـشم  . 1378 رعشم ، رـشن  نارهت  رـشن :  تاصخـشم  ربهر  یقتدمحم  همجرت  ینامی  هدبع 

اهنا یلـصا  ناونع  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لاـیر  08500-70-6293-964 لاـیر ؛  08500-70-6293
هسانش همانتشذگرس  11ق --  ترجه -  زا  لـبق  13 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشادداـی :  ارهزلاهمطاـف .
هرامش  297/973 ییوید :  يدـنب  هدر   1378 8041 فلا BP27/2/ي8 هرگنک :  يدـنب  هدر  مجرتـم  یقتدـمحم 1314 ، -  ربهر ، هدوزفا : 

م24979-78 یلم :  یسانشباتک 

همدقم

نیرتناشخرد تسادیپ ، شمان  زا  هک  هنوگنامه  مالسلااهیلع ، ارهز  و  تسا . ناملـسم  نز  لماک  يهنومن  ربمایپ و  رثوک  مالـسلااهیلع ، همطاف 
داهن یتیگ  يهصرع  هب  اپ  ارهز  هک  یتاظحل  نیزاغآ  نامه  زا  تسا . خـیرات  لوط  رد  تلیـضف  اب  ناوناب  یمامت  يارب  وگلا  نیرتابیز  هرهچ و 
ةدّیـس . ) دش ملاع  نانز  دمآرـس  خـیرات ، هشیمه  يارب  تخاس و  نشور  ار  تیناسنا  ناهج  شدوجو  رون  دوشگ ، ار  شاهبذاج  رپ  نامـشچ  و 
سرد یهلا  ناگتـشرف  زین  هجیدـخ و  نوـچ  يرداـم  زا  ربماـیپ و  نوـچ  يراـگزومآ  زا  نکیل  دوـب ، هاـتوک  شرمع  هچرگ  نیملاـعلا .) ءاـسن 

تفگیم و نخـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناسب  وا  دش . نیمز  يور  ناراگزیهرپ  ناحلاص و  يوگلا  و  ۀثّدحم ) تناک   ) تخومآ
هب هاگره  مدیدن . ربمایپ  هیبش  نتفگ  نخـس  رد  همطاف  نوچمه  ار  سکچیه  دـیوگ : هشیاع  تشاد . هژیو  الاو و  یهاگیاج  ترـضح  نآ  دزن 

تفگیم دمآ  شوخ  يو  هب  دیسوبیم و  ار  شتسد  تساخیمرب ، اج  زا  شمارتحا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  دمآیم ، ردپ  روضح 
همطاف [ . 1 . ] درکیم راتفر  نینچ  ردپ  اب  رتخد  دـمآیم ، همطاف  هحفـص 12 ] دزن [  ترـضح  نآ  هاگره  زین  دناشنیم و  شیوخ  ياج  رد  و 
ییاتمه تمایق  زور  ات  مدآ  نامز  زا  دـیرفآیمن  ار  یلع  دـنوادخ  رگا  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  هدومرف  هب  و  دوب . مالـسلاهیلع  یلع  نأـشمه 

هتفگ نخس  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  بقانم  لیاضف و  رد  یّنس ، هعیش و  زا  يرامشیب ، نادنمشناد  دشیمن . تفای  مالـسلااهیلع  ارهز  يارب 
ياههرهچ زا  ینامی  هدبع  دّمحم  رتکد  ياقآ  ملق  هب  هک  تساهنآ  نیرتدیدج  زا  یکی  ارهزلا ) ۀـمطاف  اّهنإ   ) باتک دناهتـشاگن و  بلطم  ای  و 

شلیلد هدرک و  هیده  زوّزع » لیقع  قاحسا   » دوخ داتسا  هب  ار  باتک  نیا  يو  تسا . هدمآرد  شراگن  هب  يدوعـس  ناتـسبرع  روشک  فورعم 
باتک نیا  فیلأت  رد  هتخومآ و  وا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رّهطم  كاپ و  تیبلها  ّتبحم  يو  هک : دنکیم  رکذ  نینچنیا  ار 

هب ار  دنمشزرا  رثا  نیا  هک  ربهر  یقت  دّمحم  خیش  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀّجح  بانج  هیامنارگ  لیاضف  زا  تسا . هدوب  شقّوشم  امنهار و 
مّظعم ماقم  يهثعب  تاقیقحت  شزومآ و  ریدـم  میراد . تلأسم  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  ناـگمه  قیفوت  هدومن ، ّرکـشت  دـندرک ، همجرت  یـسراف 

هحفص 13] يربهر [ 

راتفگشیپ

فیلأـت مالـسلااهیلع ،» ءارهزلا  ۀـمطاف  اـهَّنإ   » باـتک یبرع  ِنتم  زا  دازآ  تسا  ياهمجرت  تسا ، هدوشگ  ناگدـنناوخ  يور  شیپ  هک  یباـتک 
رـشن پاچ و  ار  نآ  قشمد  رانملاو  هّدـج  يهلبقلاراد  تاراشتنا  هک  يدوعـس ، ناتـسبرع  روشک  ناگدنـسیون  زا  ینامی » هدـبع  دّـمحم  رتکد  »

زا یکی  نآ ، ِمرتحم  ّفلؤم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دراد ، هک  ییاوتحم  شزرا  رب  نوزفا  همجرت ، يارب  باتک  نیا  شنیزگ  [ . 3 . ] تسا هدرک 
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یگدنز شراگن  هب  یبهذم ، تابصعت  زا  رود  هب  دراد و  صاخ  یتدارا  مالسلامهیلع  تمصع  تیبلها  هب  هک  تسا  تّنـس  لها  نادنمـشناد 
صاخ ِیگژیو  باتک ، هب  ببـس ، نیمه  هک  تسا  هتخادرپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تیبلـها  لـیاضف  ناـیب  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاـف 

رب نوزفا  یّتح  راثآ و  همه  نآ  هک  دناهتخادرپ  قیقحت  فیلأت و  هب  يرایـسب  ناققحم  ملاع ، يوناب  گرزب  یگدنز  يهرابرد  تسا . هدیـشخب 
کی ره  دـننک و  ناـیب  تسه  هک  هنوگنآ  ار  لوسرلا  ۀـضعب  يونعم  تاـماقم  ناـنز و  يهدیـس  تمظع  تیـصخش و  دـنناوتیمن  زگره  نآ ،

. تسا هدرک  هحفـص 14 ] كاردا [  دوخ  شناد  ردـق  هب  سک  ره  هک  یهلا  يهعیدو  نآ  يهکراـبم  يهریـس  نادـیواج  رتـفد  زا  تسا  یگرب 
دنک نییبت  هدروخ ، دنویپ  شداعبا  يهمه  رد  يوبن  يهریس  اب  هک  ار ، مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  یگدنز  تسا  هدیـشوک  باتک  نیا  رد  ّفلؤم 

ياپمه مالسا  هب  توعد  تلاسر و  ياهجنر  رد  هتشگ و  باریس  یحو  راسهمشچ  زا  هک  تسا  تّوبن  ناماد  يهدش  تیبرت  یمارگ ، نآ  اریز 
شایمارگ ردپ  يالاو  فادها  هار  رد  ار  شیوخ  یتسه  يایند ، یگدنز  ياهرویز  هب  ییانتعایب  يراکادف و  ربص و  اب  هتـشادرب و  ماگ  ردپ 

، نایاپ ات  زاغآ  زا  مالسا ، ربمایپ  ینامـسآ  تلاسر  خیرات  عطاقم  نیرتساسح  رد  تسا . هدیدرگ  داهج  تماقتـسا و  يالعا  لثم  هدرک و  ادف 
هدوب و نیرفآشقن  ینامـسآ ، شخبتایح  بتکم  نیرتگرزب  سیـسأت  رد  هک  هدوب  نیریـش  خـلت و  ثداوح  مامت  دـهاش  مالـسلااهیلع  ارهز 

يهدیـس نانز و  يهوسا  ات  هتفرگ  هیاـم  مالـسا  ینامـسآ  فراـعم  زا  هدـش و  بوذ  ادـخ  هب  ِقشع  رد  وا  تسا . هدوبن  بیاـغ  نآ  زا  ياهظحل 
نیداینب شخب  نتـشاذگ  شیامن  هب  تقیقح  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  خیرات  زا  نتفگ  نخـس  : » ّفلؤم يهتفگ  هب  تسا . هدیدرگ  ملاع  ناوناب 

رانک رد  یمارگ  رتخد  نآ  نداتسیا  شیرق و  متـس  هّکم ، ياهلاس  رد  هّیلوا  تازرابم  تلاسر ، ياهجنر  نیتسخن  زا  تسا . مالـسا  تّما  خیرات 
یفطـصم زا  ياهولج  هدیرون و  هک  سب  ار  وا  راختفا  نیا  ردپ و  هارمه  نابهگن و  رادتناما و  بّدؤم ، عیطم ، رادیاپ ، دنمتردق ، عاجـش ، ردپ ،

دیکأت ّفلؤم  تسا ». هتـشرس  حطـس  نیرتـالاب  رد  قـالخا ، لـیاضف  اـب  هتفاـی و  شرورپ  تّوبن  يهسردـم  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
یگدـنز : » دـنزاس شیوخ  يوگلا  ار  راوگرزب  نآ  یگدـنز  تسیابیم  رـصع ، ره  ناگزیـشود  نانز و  هژیو  هب  یمالـسا ، تّما  هک  دزرویم 

لقتنم شدنزرف  هب  ردپ  دزومآیم و  شنادرگاش  هب  داتسا  هک  تسا  یـسرد  نیرتهب  تسا و  زیگناتربع  سرد و  رـسارس  ناهج  نانز  رورس 
زا ار  ناملسم  نز  ات  تسا  حرطم  لمع  قشمرس  نیرتهب  ناونع  هب  هکلب  خیرات  ناونع  هب  اهنت  هن  ملاع  نانز  يهدیـس  يهریـس  نیا  زا  دنکیم ».

نییآ ناوریپ  تسا ، رگید  رصع  ره  زا  رتریقف  یناسنا  یعقاو  ِتافـص  تهج  زا  رـشب  هک  نامز ، نیا  رد  دشخب و  ییاهر  ناگناگیب  ِيورهلابند 
: ] زا دنترابع  هدیزگرب ، باتک  يارب  ّفلؤم  هک  ییاهلصف  رـس  نیرتمهم  دـنریگ . ماهلا  ّتیرـشب  ياههوسا  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم 

تایاور ساسا  رب  ام  تسا و  هدرک  رکذ  تثعب  زا  لبق  لاس  جنپ  ار  نآ  ّفلؤم  هک  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  تدالو  خیرات  - 1 هحفص 15 ]
هیلع هَّللا  یلص  دّمحم  يهناخ  ینعی  مالـسلااهیلع ، همطاف  ّدلوت  ّلحم  نایب  هب  هاگنآ  هدنـسیون  مینادیم . تثعب  زا  سپ  لاس  هس  ای  جنپ  یعیش ،

همطاف يراذگمان  - 2 تسا . هتـشاگن  یبلاطم  يو  تدالو  ّلـحم  يهراـبرد  حورـشم  روط  هب  هتخادرپ و  همّرکم  يهّکم  رد  هجیدـخ  هلآ و  و 
رد شترـضح  ياههصخاش  زا  یکی  هب  هدروآ و  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  رگید  یماسا  هدوب و  دـنوادخ  ماهلا  هب  ماـن  نیا  هکنیا  مالـسلااهیلع و 

ِرادهشیر ِداژن  هـب  - 3 تسا . هدرک  لـیلحت  هیزجت و  اـبیز  ياهویـش  هب  ار  كراـبم  ماـن  نیا  تسا و  اـهیباُّما »  » بـقل نآ  هـتخادرپ و  باـب  نـیا 
هک تسا  هداد  حیضوت  هدیشک ، ازارد  هب  نخس  دنچ  ره  هتخادرپ و  ناشیا  دحوم  ِدادجا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نامدود  رد  تیبلها 

ياراد شیرق و  نامدود  زا  ود  ره  شدنمجرا ، ردام  مالسلااهیلع ، هجیدخ  بانج  ارهز و  یمارگ  ردپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح 
دوخ نخـس  زا  یـشخب  رد  دنتـشاد و  ياهژیو  فرـش  دجم و  دـندرکن و  هدجـس  تب  هب  زگره  هک  دـناهدوب  الاو  ّتیـصخش  فیرـش و  بسن 

قالخا لیاضف  تدایس و  فرش و  نیگآرطع  ياضف  زا  هک  ینادناخ  هدروخ و  دنویپ  يرگید  هب  کی  ره  هک  ياهیرذ  تسا  نیا  : » دسیونیم
یندشن شومارف  ياهيراکادف  زا  هدرک و  فیصوت  زین  ار  شیرق » يهدیس   » هجیدخ ردقنارگ  تیصخش  و  دنرادروخرب » هتـسجخ  لاصخ  و 
نیتسخن ياهزور  زا  یناهن ،» توعد  همطاف و   » ناونع لـیذ  - 4 تسا . هتفگ  نخس  باتک  لوصف  ریاس  لصف و  نیا  رد  مالسا  رد  شترـضح 

ار شیاهجـنر  لّـمحت  اههنحـص و  يهمه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  یمارگ  تخد  موادـم  روضح  هدرک و  ثحب  مالـسا  تلاـسر 
هب ناکرشم  تناها  شیرق و  ياهرازآ  لباقم  رد  ردپ  زا  شیاهییوجلد  تلاسر و  ماجنا  رد  ربمایپ  لاسدرخ  ِرای  نیا  زا  هتخاس و  ناشنرطاخ 
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، دوب وا  هارمه  مالـسلااهیلع  همطاف  تفر و  مرح  هب  شردـپ  هک  زور  نآ  و  : » دـیوگیم راـتفگ  نیا  زا  یـشخب  رد  تسا . هتفگ  نخـس  ربماـیپ 
هدجـس هب  ربمایپ  ماـگنه  نیا  رد  تسیرگنیم . وا  فارطا  هب  دوخ  كاـپ  بلق  موصعم و  ناگدـید  اـب  دوب و  بقارم  هداتـسیا ، ردـپ  ِکـیدزن 

وا ییوجلد  هب  دـمآ و  ردـپ  يوـس  هب  ناود  ناود  ارهز  دـندرک ، تناـها  ربماـیپ  هب  هدـش و  عـمج  وا  فارطا  رد  ناکرـشم  زا  یهورگ  تفر ،
دای یمالسا ، لدع  قح و  لیاضف ، اهیبوخ ، رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لثملابرـض  ناونع  هب  همطاف  زا  - 5 هحفص 16 ] تخادرپ [ »....

رد هتفگ و  نخس  ربمایپ  زا  هّیقر  ارهز و  ییادج  هشبح و  هب  ناناملـسم  ترجه  زا  - 6 دزادرپیم . باب  نیا  رد  ییاههنومن  رکذ  هب  دنکیم و 
. تسا همیمض  زین  مجرتم  تاحیضوت  هک  هدرک  ثحب  اهيراکادف  نآ  راثآ  ربمایپ و  زا  عافد  رد  بلاطوبا  ياهيراکادف  زا  ثحابم ، يهمادا 

هدرک زاغآ  توعد  زا  ینیون  لصف  هبّیط و  يهنیدم  هب  مالسلااهیلع  ارهز  دورو  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  زا  ار  دوخ  بلاطم  - 7
یلع دـننامیب  ياهیگتـسیاش  زا  شاهتـشون  لـالخ  رد  دـسریم و  مالـسلااهیلع  ارهز  مالــسلاهیلع و  یلع  جاودزا  هـب  اـت  دـهدیم  هـمادا  و 
رگید یـسک  هک  تسا  هدرک  ناشنرطاخ  و  هداد ، تبـسن  یهلا  ياضق  هب  ار  دنویپ  نیا  هتفگ و  نخـس  كرابم  جاودزا  نیا  يارب  مالـسلاهیلع 

هب یمارگ  جوز  نیا  یگدـنز  یگداـس  مالـسلااهیلع و  ارهز  يهّیزیهج  هـیرهم و  زا  ثـحب  اـب  تـسا و  هتـشادن  ار  ارهز  يرـسمه  یگتـسیاش 
مالـسلاهیلع و یلع  كرتشم  یگدنز  نارود  - 8 تسا . ریذپلد  هدنزومآ و  نیریـش ، رایـسب  هک  هداد  نخـس  داد  هدنزومآ  باذج و  ياهویش 

تایانع زا  دراذـگیم و  شیامن  هب  ار  اهنآ  یگداوناـخ  یقـالخا و  یناـسنا ، گرزب  ياـههولج  دـشکیم و  ریوصت  هب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز 
یلع اـب  ماـگمه  مالـسلااهیلع  ارهز  تادـهاجم  زا  - 9 دـیوگیم . نخـس  تسا ، ریهطت » يهیآ   » قادـصم هک  هداوناـخ ، نیا  هـب  ادـخ  لوـسر 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  ار  ارهز  یلع و  يروای  هتفگ و  نخـس  گرزب ، ياهـشیامزآ  رد  روضح  تاوزغ و  اهگنج و  یط  مالـسلاهیلع ،
هب مالـسلامهیلع  موـثلکّما  بنیز و  نیـسح و  نسح و  دـّلوت  هب  - 10 تسا . یندـناوخ  بلاـج و  هک  ددرگیم  رکذـتم  تالکـشم  يهمه  رد 

نیا رد  شترـضح  كاپ  لسن  رارمتـسا  رب  ادـخ  لوسر  تیانع  ّتبحم و  زا  هتخادرپ و  تماما  تّوبن و  يهبیط  يهرجـش  ِكاپ  يهرمث  ناونع 
ياهتیلوؤسم رب  هوالع  یعاـمتجا ، روما  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ِتکرـش  هب  - 11 تسا ! هجوت  نایاش  هک  دـیوگیم  نخـس  ینارون ، يهلـسلس 

یبلاطم یعامتجا ، یـصخش و  روما  رد  ناملـسم  نز  يارب  رایع  مامت  يوگلا  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  هدرک و  هراشا  شایگداوناخ 
لاعف و روضح  یـساسا و  شقن  مالـسلااهیلع  ارهز  مالـسلاهیلع و  یلع  اهنآ  رد  هک  تاحوتف  ریاس  هّکم و  حـتف  هلهاـبم ، ناتـساد  زا  هدروآ و 

ثحب هب  تیبلها » يهلسلس  رس  ارهز  : » ناونع اب  دوخ  بلاطم  زا  یـشخب  رد  - 12 تسا . هتفگ  نخس  هحفص 17 ] دناهتشاد [ ، زاستشونرس 
ارهز و یلع و  ربماـیپ و  همیرک ، يهیآ  قادـصم  هک  دزرویم  دـیکأت  هّماـع ، بتک  زا  كرادـم  دانـسا و  رکذ  اـب  هتخادرپ و  ریهطت  يهـیآ  زا 
هب ماجنرس  تسا . باتک  ساّسح  بلاطم  زا  هک  هتفگ  نخس  مه  هملسّما  ناتـساد  اسک و  ثیدح  زا  دنتـسه و  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و 

ارهز ربماـیپ و  نـیب  هـک  ییاـهزار  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تـلحر  رب  مالـسلااهیلع و  همطاـف  يهـیرگ  زا  دزادرپیم و  عادولاۀّـجح 
هب نآ  زا  سپ  تسا و  هتفگ  نخـس  ردـپ  ياضر  بلج  هب  ارهز  مامتها  زا  ییاـهلصف  رد  زین  و  - 13 دسیونیم . تشاد ، دوجو  مالـسلااهیلع 

ارهز و ندوـب  تجح  یگنوـگچ  زا  هاـگنآ  دزادرپیم و  مالـسلااهیلع  همطاـف  هاـکناج  ياهتبیـصم  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تاـفو 
يرامیب دنکیم و  ثحب  لیـصفت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رتخد  ياهیگژیو  قالخا و  زا  همادا  رد  دیوگیم و  نخـس  تیبلها ،

هژیو هب  ناناملسم  یلمع  مازتلا  ترورض  رب  هرخألاب  هدش و  روآدای  [ 3  ] شاهنامولظم تلحر  ات  ار  ترضح  نآ  يایاصو  مالسلااهیلع و  ارهز 
تسا نیا  هجوت  لباق  يهتکن  دسریم . نایاپ  هب  باتک  ناسنیدب  دزرویم و  دیکأت  ناشیا  يهکرابم  يهریس  هب  ناملسم ، ناگزیشود  ناوناب و 
دننام هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  اّما  دـیوگیم  نخـس  باب  رد  هتفرگ و  تسد  هب  ملق  تیبلها  يهتفیـش  درف  کی  دـننامه  ّفلؤم  دـنچ  ره  هک 

داد فاصنا  دیاب  همه  نیا  اب  اّما  دبلطیمن . ار  نیا  زج  يو  یتاعلاطم  عبانم  یعامتجا و  ینید ، يرکف ، ياضف  اریز  دسیونب ، باتک  هعیش  کی 
ِفالتخا هک  ار  يدراوم  فیـصوت  نیا  اـب  تسا . يرایـسب  ِینادردـق  ياـج  نیا  تسا و  هدرکن  ناـمتک  هتفگ و  ار  اـهینتفگ  زا  يرایـسب  هک 

. تسا هتخاس  ناشنرطاخ  ار  یتاکن  باتک  تشون  اپ  رد  مجرتم  هدوب  یـضتقم  هک  اج  ره  هتـشاد  دوجو  هدنـسیون  و  هعیـش )  ) ام نایم  هاگدید 
فّظوم ار  ام  یملع ، تناما  دـشاب و  وسمه  اـم  يداـقتعا  ياـضف  اـب  همجرت  اـت  هتخادرپ  بلاـطم  صیخلت  هب  مجرتم  زین  يرگید  يدراوم  رد 
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ّفلؤم و فادـها  هک  میدـیزگرب  ار  ياهنایم  هار  ساسح ، يهمجرت  نیا  رد  لاـح  ره  رد  هحفـص 18 ] مییوج [ . راذتعا  تباب  زا  هک  دنکیم 
لفاغ بلطم  لصا  زا  ات  مینک  هرظانم  ثحب و  ریگرد  ار  دوخ  راک  نیا  رد  میاهتـساوخن  هکنیا  نمـض  ددرگ ، نیمأت  همجرت  ياضف  تحلـصم 
يارب ار  باـتک  نیا  يهعلاـطم  هک  میهاوـخیم  گرزب  دـنوادخ  زا  تسا . هدـش  هئارا  نـیقیرف  قـفاوت  دروـم  ثحاـبم  لـئاسم و  اریز  میوـش ،

هحفص 19] هام 1377 [  نمهب  ربهر  یقت  دّمحم  مجرتم : دهد . رارق  دنمدوس  يزورما  ياهلسن 

س)  ) ارهز يهمطاف  تسوا 

وا ابیکـش . تسا  يدـهاجم  نابرهم . تسا  يرتخد  تسا . كرابم  كاپ و  يرهوگ  ربمایپ ، نت  يهراپ  تسا ، راوگرزب  ییوناب  ارهز  يهمطاـف 
وا هک - : دیآیم  شیپ  مهم  شسرپ  نیا  مییوگب ، نخس  وا  ِببـس  بسن و  زا  هک  هاگنآ  تسا . همطاف  وا  يرآ  همطاف ... تسا ، لوتب  يهمطاف 

يردپ دوخ  دنمتفارـش  كاپ و  داژن  رد  هک  دلابب  دوخ  رب  دـناوتیم  ناسنا  نیمادـک  تسیک ؟ ردام  وا  تسیک - ؟ رـسمه  وا  تسیک - ؟ رتخد 
ردقنارگ رادهشیر و  يداهن  مالـسلااهیلع . ارهز  يهمطاف  تسوا  دراد ؟ يربک  يهجیدـخ  نوچ  يردام  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نوچ 

ِتافـص زا  ياهنوـمن  تـسوا ، تافـص  رد  هـچنآ  ره  هحفـص 20 ] اـهیبأُّما [ .» ، » تسا رداـم  نوـچ  شردـپ  يارب  يوـبن . ترتـع  يهلالـس  زا 
گرزب يوناب  نآ  زا  باتک ، نیا  دوب . ربمایپ  رّهطم  بلق  رد  تیصخش  نیرتبوبحم  وا  تشاد ، ّتبحم  همه  هب  ربمایپ  هکنیا  اب  تسا . هَّللالوسر 
راگدنام تفرگ و  لکـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  فیرـش  لسن  نامدود  شدوجو  وترپ  زا  هک  ییوناب  دـیوگیم ... نخـس  همطاف ) )

يهروطسا هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  يهریـس  زا  یمهم  شخب  شایگدنز  يهویـش  خیرات و  هریـس ، هک  یگرزب  تیـصخش  نآ  دش .
دش و هزرابم  جنر  ياریذپ  درک و  هزرابم  وا  اب  هارمه  داتسیا و  نانمشد  لباقم  رد  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رانک  رد  وا  دوب . مالـسا 

ردپ ِراتـسرپ  رای و  ردام ، گرم  زا  سپ  دریگ و  راک  هب  يو  تمدخ  رد  ترـضح  نآ  يهراشا  اب  دراد ، ناوت  رد  ار  هچ  ره  ات  دیزرو  رارـصا 
شیاـمن هب  تقیقح  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  ِتاـیح  خـیرات  زا  نتفگ  نخـس  داـب .) نادـناخ  نآ  يهمه  رب  ادـخ  ناوـضر  تمحر و  . ) دـشاب

، شیرق متـس  ملظ و  هکم و  رد  هیلّوا  ياهلاس  تازرابم  تلاسر ، ياهجـنر  نیتسخن  زا  تسا ، مالـسا  تّما  خـیرات  نیداینب  شخب  نتـشاذگ 
، دـنمتردق عاجـش ، شیوخ ، ردـپ  رانک  رد  هنوگچ  همطاف  هکنیا  و  شنارای @.] ربمایپ و  هب  تبـسن   ] شیرق ياههجنکـش  شیرق ، ياهتواسق 

يارب ات  مراد  دصق  مداد و  صاصتخا  همطاف  زا  نتفگ  نخـس  هب  ار  دوخ  باتک  ور  نیا  زا  دوب . هداتـسیا  نابهاگن ، و  رادتناما ، بدااب ، عیطم ،
يایند نآ  رد  توعد - ِنیزاـغآ  ِیخیراـت  ياـهترتف  رد  ار ، وا  یگدـنز  خـیرات  مزادرپب و  ثحب  هب  ترـضح  نآ  یگدـنز  زا  ناوج ، لـسن 
يهملک يالعا  ادـخ و  هار  رد  داهج  هب  هک  یلاح  رد  درک  روبع  نآ  زا  ربمایپ  هک  ینارود  مهد ، دـنویپ  نآ  نیگنـس  ياهجـنر  اـب  کـیرات -

داهج ادـخ  هار  رد  دیـشیدنایم و  تّما  حالـص  ریخ و  هب  درک و  ادا  ار  تناـما  غـالبا و  ار  تلاـسر  يرادـیاپ ، ربص و  اـب  تخادرپ و  دـیحوت 
صاخ ِنامز  نآ  رد  ار  تلاسر  زا  يدیدج  رود  داد و  شترضح  هب  ار  هنیدم  هب  ترجه  يهزاجا  ناحبـس  دنوادخ  هک  یماگنه  ات  دومنیم ،

ادـخ ِهار  رد  داهج  تّما و  ِتحیـصن  رد  دومن ، غالبا  ار  تلاسر  درک و  ادا  ار  تناما  هک  یلاح  رد  تفاتـش و  قح  رادـید  هب  ات  درب ، ناـیاپ  هب 
نودب هحفص 21 ] مشوکیم [  ناوت  مامت  اب  میوگیم ، نخس  همطاغ  زا  دوخ ، ِباتک  رد  هک  هاگنآ  نیاربانب ، تسویپ . هَّللا  ءاقل  هب  ات  دیشوک 

مهم ثداوح  زا  هدنکآ  تلیـضفاب ، گرزب و  يوناب  نیا  خرات  اریز  میاشگب ، ون  لسن  يورشیپ  ار  قیاقح  زا  ياهحفـص  ییوگهدایز ، ّولغ و 
عوضوم نیا  رد  ار  حیحـص  تایاور  تسا  یفاک  هار ، نیا  ندومیپ  يارب  تسا . هناقداص  داهج  هلـضاف و  قالخا  اب  هارمه  دنمـشزرا ، عیاقو  و 

انـشآ مالـسا  يوناب  گرزب  نآ  یگدـنز  اب  ار  ون  لسن  هنوگنیا ، میزادرپب و  نآ  طسب  حرـش و  هب  ینیبنشور  اـب  هداـهن و  يور  ِشیپ  صاـخ 
لحارم و  تسا ؟ هدرک  افیا  ار  یشقن  هچ  تسیک ؟ همطاف  هک : دننادب  ات  میریگب  ار  ناشتـسد  هدرک ، ییامنهار  ار  اهنآ  میهد و  دنویپ  هتخاس ،

تکراشم لحارم  نیا  مامت  رد  صالخا ، لمحت و  تقادـص ، ربص ، اب  وا  هتـشاذگ و  وا  رب  یمالـسا  توعد  ِتایح  رذـگهر  رد  هک  يراوشد 
ِرانک رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یتلزنم  تشذگ و  ادـخ  ربمایپ  رب  هکم  رد  خـک  ار  راوشد  ِترتف  نآ  میرگنب  و  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  هتـشاد ،

ربمایپ ِتافـص  هب  رتشیب  همه  زا  همطاف  تافـص  دهد . وا  هب  اهیباُّما »  » بقل ردپ  ات  تفای  یگتـسیاش  نآ ، بجوم  هب  هک  تشاد  هنیدم  رد  ردپ ،
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.... دوب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نت  يهراپ  وا  يرآ ، دوب ... ربمایپ  ِهیبش  وا  نتـسشن  ِتئیه  نتفر و  هار  ِتلاح  یتح  تشاد ؛ تهاـبش 
ندرک یلمع  شرتسگ و  هار  رد  ار  اـم  دـهد و  رارق  دـنمدوس  ار  نآ  مهاوخیم  دـنوادخ  زا  منکیم و  میدـقت  ناوج  لـسن  هب  ار  باـتک  نیا 

الاو و خیرات  نیا  زا  یـساسا  یـشخب  دنبای  قیفوت  ام  نادنزرف  دناسر و  يرای  نآ ، هب  نامنادنزرف  نداد  دـنویپ  راوگرزب و  يوناب  نیا  يهریس 
زا كاپ  يرهوگ  مالـسلااهیلع ) همطاف   ) تسوا دـنریگارف . هتفای  رولبت  شنادـنزرف ، ردام و  مالـسلااهیلع و  همطاف  هرهچ  رد  هک  ار ، ناشخرد 

هحفص 22] ضَْعب [ .» ْنِم  اهُضَْعب  ٌۀّیِّرُذ  « ؛ میرک یلسن 

س)  ) ارهز تدالو 

یلص دّمحم  ینعی  نارسمه ؛ نیرتفیرش  نایم  هک  كرابم  يدنویپ  دیسرارف - هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  جاودزا  لاس  نیمهد 
- دوب هدـش  رارقرب  شیرق  نانز  رورـس  مالـسلااهیلع ) هجیدـخ   ) ینعی كاپ ؛ ییوناب  اـب  شیرق  ناوج  نیرترب  نیما و  قداـص ، هلآ  هیلع و  هَّللا 

لاس نیا  رد  دـندشیم . هداـمآ  تکربرپ  جاودزا  نیا  يهرمث  نیمراـهچ  زا  لابقتـسا  يارب  اـهنآ  هک  دوب  یلاـح  رد  لاـس  نیمهد  ندیـسرارف 
شیرق تفای . قّقحت  ارهز  راوگرزب  ردپ  تاراختفا  زا  یکی  هثداح  نآ  اب  نامزمه  هک  داد  خر  قیتع  تیب  هّکم و  خـیرات  رد  گرزب  ياهثداح 

زا شتآ  يهقرج  هک  دوب  ببس  نآ  هب  نیا  دنک و  يزاسزاب  ار  هبعک  يهناخ  ساره ، میب و  اب  تفرگ  میمـصت  هرخألاب  ینالوط  دیدرت  زا  سپ 
همدـص زین  هبعک  يانب  هب  هدیـشک و  شتآ  هب  ار  هبعک  يهدرپ  دوب و  هدرک  تباصا  هبعک  يهناخ  هب  هتـسج و  ناراکتمدـخ  زا  یکی  نادشتآ 
تخـس ار  شیرق  هثداح  نیا  دوب ؛ هدرک  ناریو  ار  هناخ  ياهراوید  هدش و  يراج  لیـس  هّکم  رهـش  يالاب  زا  هثداح  نآ  زا  دعب  هتخاس و  دراو 

مرح ناـنکاس  هک  ناـشدوخ  تسا و  هدوب  برع  لـیابق  جـح و  ِعاـمتجا  نوناـک  هک  ار - قیتع  تیب  هنوگچ  دنتـسنادیمن  هک  تخاـس  نارگن 
هدـش هدامآ  ًالماک  هبعک  يانب  دـیدجت  يارب  شیرق  هکنیا  اب  دـننک . تسارح  ظفح و  دنتـشاد - يرتساـسح  شقن  ناـیم  نیا  رد  دـناهدوب و 

: تفگ تفرگ و  تسد  هب  ار  گنلک  یموزخم  يهریغم  نب  دیلو  دنتشاد . میب  انب ، دیدجت  يارب  نآ  ندرک  بارخ  زا  لاح  نیع  رد  اّما  دندوب ،
اـشامت تشحو  سرت و  اب  نارگید  دیبوک و  هبعک  رب  ار  گنلک  تفگ و  ار  هلمج  نیا  میاهدرکن ». هدارا  ریخ  زج  ام  تسین ، یـساره  ایادـخ ! »

دنتخادرپ و هبعک  يانب  ِتخاس  ِراک  هب  همه  دعب  زور  داتفین ، یقافتا  چیه  دندید  تشذگ و  ینارگن  رد  یبش  دش ! دهاوخ  هچ  هک  دندرکیم 
يروآعمج هتـسیاش و  ِراک  نیا  رد  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  دـنداد . هقباسم  انب  نیا  يارب  گنـس  يروآعمج  یپ  رد  لـیابق 

هحفـص 23] هکنیا [  يارب  اههلیبق  دیـسر ، دوسألارجح  بسن  هب  تبون  تفاـی و  ناـیاپ  هبعک  ياـنب  یتقو  تشاد . تکراـشم  ناـنآ  اـب  گـنس 
هب مک  مک  هرجاشم  دنتخادرپ . عازن  هب  دش  دهاوخ  راختفا  نیا  يهدـنرب  هلیبق  مادـک  دـهد و  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  رجح  لیابق  زا  کیمادـک 

رسمه هملـسّما  ردپ  هریغم  دنزرف  هّیُماوبا - ماگنه  نیا  رد  دندوب ، هثداح  نارگن  شیرق  تشذگ و  بش  جنپ  ای  راهچ  دش . لیدبت  گنج  کی 
يدرف نیتـسخن  هب  ار  يرواد  فـالتخا ، نیا  ّلـح  يارب  شیرق ! هورگ  يا  : » تفگ داتـسیا و  دوـب ، شیرق  نیرتدـنملاس  زور  نآ  هک  ربماـیپ -

هب یـسک  هچ  هکنیا  ات  دندیـشکیم  راظتنا  هتخود ، دجـسم  ِرد  هب  ناگدـید  دـنتفریذپ و  ار  نیا  شیرق  دوشیم ». دجـسم  لـخاد  هک  دـیهدب 
یگمه دنتخانش و  دندید  ار  يو  تیعمج  هک  نیمه  دیشخرد . مامت  راقو  اب  يدرمناوج و  تیاهن  رد  يدرم ، يهرهچ  هاگان  دیآرد ! دجـسم 

ار هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رود  [ . 7 .« ] میهدیم تیاضر  شايرواد  هب  تسا ، یمـشاه  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  نیما ، نیا  : » دـندز داـیرف 
درک و نهپ  دـیبلط و  ياهچراپ )  ) ياهماج هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  هاگنآ  دـندرک . نایب  يو  يارب  ار  لیابق  فالتخا  نایرج  دـنتفرگ و 
«. دـننک دـنلب  ار  نآ  دریگب و  ار  هماج  نیا  زا  شاهشوگ  لیابق  نیا  زا  کی  ره  : » تفگ داهن و  نآ  رد  كرابم  تسد  اب  ار  دوسـألارجح  دوخ 

قاحـسانبا تیاور  هب  درک ؛ مکحم  ار  نآ  داهن و  شهاگیاج  رد  ار  رجح  دوخ  تسد  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  دـندرک و  نینچ  اهنآ 
نامه لمح ، عضو  نیا  دید ... لمح  عضو  تامّدقم  لاح  رد  ار  هجیدخ  تشگرب و  هناخ  هب  ناباتـش  ربمایپ  دوب . هلاس  جنپ  یـس و  ربمایپ  نآ 

انب دیدجت  ار  هبعک  يهناخ  شیرق  هک  ینامز  تثعب ؛ لبق  لاس  جـنپ  رخآلا ، يدامج  متـسیب  هعمج  زور  رد  هک  دوب  همطاف  يهتـسجخ  تدالو 
گنج و زا  شیرق  ییاـهر  دـیون  اـب  ناـمزمه  مالـسلااهیلع  ارهز  تدـالو  يهدژم  ناسنیدـب ، هحفــص 24 ] [ . ] 8 . ] دش قّقحم  دـندرکیم ،

مالسلااهیلع ارهز  زا 129همطاف  هحفص 12 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شیرق رعاش  ساسحا  ترـضح ، نآ  يهناـمیکح  راـکتبا  نیا  تفرگ و  لکـش  نیما ، ِقداـص  ياـناوت  تسد  هب  هک  ياهعقاو  دـش . يزیرنوخ 
هلمج زا  دندرکیم ؛ رارکت  دوخ  سلاجم  لفاحم و  رد  شیرق  ار  نآ  هک  دورـس  ياهدیـصق  وا  تخیگنارب . ار  یموزخم » بهویبا  نب  ةریبه  »

رهم ياج  هب  ار  تاودع  ضغب و  هک  یموش  يهثداح  هچ  دنتخادرپ . هرجاشم  هب  لکشم  نآ  لح  يارب  اههلیبق  : » تسا نیا  هدیصق  نیا  راعـشا 
نیتـسخن يرواد  دوبن . زاـسهراچ  ریـشمش  زج  دیـشک و  يراوشد  هب  راـک  هک  هاـگنآ  تخورفایمرب . ار  گـنج  شتآ  دـناشنیم و  تبحم  و 

تیاضر وا  يرواد  هب  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  نیما  دّـمحم  لاح  نیا  رد  میتفریذـپ . دـش ، مارحلادجـسم  دراو  اـحطب »  » زا هک  ار  يدرف 
راوتسا ینخـس  دیـشیدنا و  يدنمدوس  ریبدت  وا  هاگنآ  تسادرف . زورما و  زورید و  رد  شیرق  زا  لاصخ  هتـسجخ  درف  نیرتهب  وا  اریز  میداد ؛

راـک  ) راـک نآ  زا  یمهـس  کـی ، ره  میتفرگ و  ار  ادر  فارطا  همه  شناـمرف  هب  اـنب  دـندوب . هدینـشن  هدـیدن و  مدرم  ار  نآ  دـننام  هک  تفگ 
الاو و ردقچ  میدش . دونـشخ  راک ، نیا  اب  ام  يهمه  داهن و  دوخ  ياج  رد  ار  رجح  وا  دندرک ، دـنلب  ار  دوسألارجح  نوچ  و  تشاد . یعمج )

زور نآ  رد  تسنادیم  شیرق  رعاـش  هریبـه ، رگا  تسا ». راگدـنام  ناـمز  ریـس  ياـپمه  نآ  تـنم  هـک  رگتیادـه  يأر  نـیا  دوـب . دنمـشزرا 
نآ يارب  تراـشب  نیرتهب  نیا  هک  دـشیم  روآداـی  درکیم و  رکذ  ار  وا  كراـبم  ماـن  شاهدیـصق  رد  تسا ، هتفاـی  دـّلوت  همطاـف  ناـشخرد ،
زا رتخد  نیمراهچ  هک  هجیدخ  داد و  رارق  تفطالم  دروم  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  دوخ  رهوگ  هزیکاپ  رتخد  نابرهم  ردپ  نآ  تسا . نیمزرس 
هک هکنآ  هژیو  هب  دوبن ، دونـشخان  زگره  تسا  هدییازن  رـسپ  هکنیا  زا  دـیجنگیمن ! تسوپ  رد  ینامداش  زا  تفرگیم  لغب  رد  ار  شنادـنزرف 
ات درورپیم  شیوخ  تیانع  وترپ  رد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  دوب  نآ  رگناشن  نیا  تشاد و  تهابش  ربمایپ  يامیس  هب  تسرد  همطاف  يامیس 

اهنآ دـش ، دراو  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  رب  سابع  يزور  [ . 9 . ] دشاب قلَخ  هحفـص 25 ] نایم [  رد  وا  قلُخ  ردـپ و  نآ  دوجو  زا  ياهنومن 
شیرق تسد  هب  هبعک  يانب  زا  لبق  لاس  دنچ  وت  یلع ، يا  : » تفگ سابع  تسا ؟ رتگرزب  يرگید  زا  ام  زا  کیمادـک  هک  دـندرکیم  وگتفگ 

هب تشاد ، یصاخ  هجوت  همطاف  هب  تبسن  ربمایپ  دوشگ ». ناهج  هب  مشچ  دش  انب  دیدجت  هبعک  يهناخ  هک  یلاس  رد  همطاف  یلو  يدش  ّدلوتم 
ربماـیپ هب  مدرم  يهمه  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  تفگ : هک  هدرک  لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  كردتـسم  رد  مکاـح ، دوـب . ردـپ  هیبـش  هکنآ  هژیو 

: دیوگ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رـسمه  هملـسّما  [ . 7 . ] دوب هایـس  يوم  ياراد  خرـس و  هب  لیام  يوردیفـس  يو  تشاد : يرتشیب  تهابش 
رد هک  مدیدن  ار  ادخ  قلخ  زا  سکچیه  : » دیوگ هشیاع  [ . 8 .« ] تشاد يرتشیب  تهابش  ربمایپ  هب  مدرم  همه  زا  ربمغیپ  رتخد  همطاف  يامیـس  »

یحور دوب و  لوسر  كاپ  يهلالـس  وا  داب -! وا  رب  ادـخ  دورد  مالـسلااهیلع - همطاف  دـننام  دـشاب  ربمایپ  هب  هیبش  ندز  فرح  نتفگ و  نخس 
ثرا هب  ردپ  زا  تهج  ره  زا  ار  تمظع  دجم و  هک  دوب  قیالخ  رورس  هب  درف  نیرتهیبش  تلیضف و  اب  نانز  رورـس  تشاد . ردقنارگ  گرزب و 

هحفص 26] [ . ] 9 .« ] تفای تسد  يرترب  تلیضف و  هب  دوب و  هدرب 

س)  ) ارهز يهمطاف  هاگداز 

ياههچوک هب  فورعم  همّرکم  يهّکم  ياههچوک  رد  هناخ  نیا  دوب ؛ نینمؤملاّما »  » دـلیوخ رتخد  هجیدـخ  يهناخ  ترـضح ، نآ  دـّلوت  ّلحم 
لوسر زا  هجیدخ  نادنزرف  رگید  همطاف و  اریز  تسا ؛ فورعم  مالسلااهیلع  همطاف  هاگداز  هب  هناخ  نیا  : » دیوگ یقرزا  تشاد . رارق  ناراطع 

هناخ نیا  رد  زین  هجیدخ  تافو  هدش و  عقاو  هناخ  نیا  رد  هجیدخ  اب  ربمایپ  جاودزا  یقزرا ، يهتفگ  هب  نینچمه  دناهتفای ». دلوت  نآ  رد  ادخ ،
رـسپ لیقع  رایتخا  رد  هناخ  نیا  زا  دـعب  دـندرک . ترجه  هنیدـم  هب  هک  یماگنه  ات  دنتـشاد  تنوکـس  هناخ  نیا  رد  ادـخ  ربمایپ  تسا و  هدوب 
زامن نآ  رد  مدرم  دومن و  لیدـبت  دجـسم  هب  ار  نآ  درک و  يرادـیرخ  لیقع  زا  ار  نآ  شتفالخ  نارود  رد  هیواـعم  دـنیوگ  دوب و  بلاـطوبا 

نآ پچ  تمس  رد  هتشاد و  هلصاف  هلپ  دنچ  هدوب و  هداج  حطس  زا  رتنییاپ  هتشذگ  رد  اّما  تسین ، يرثا  هناخ  نآ  زا  زورما  هک  دندناوخیم ؛
هدوب نآ  رد  ياهناخ  بتکم  نینچمه  تسا ؛ هتـشاد  رارق  رتم  راـهچ  ضرع  رتم و  هد  لوط  اـب  عاـفترا ، رتمیتناـس  یـس  يهزادـنا  هب  ییوّکس 

هار رتم - ود  ضرع  اب  ياهچوک - هب  هّلپ  ود  اب  هک  هدوب  یکچوک  ِرد  هناخ  تسار  تمس  رد  دنتخومآیم . نآرق  اجنآ  رد  ناکدوک  هک  تسا 
تدابع ياج  هک  رتم  هس  زا  رتمک  رد  رتم  هس  تحاسم  هب  یکچوک  قاتا  هب  پچ  تمس  رد  یکی  هدوب ؛ رد  هس  ياراد  هناخ  نیا  تسا . هتشاد 
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هناخ دراو  هک  یسک  هب  تبـسن  تسار - تمـس  رد  تسا . هدشیم  لزان  یحو  ترـضح  نآ  رب  اجنآ  رد  هدوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
دراو هک  هدوب  یسک  يوربور  مود ، ِرد  دناهتفگ . ترضح  نآ  يهناخوضو  ار  نآ  هک  هتشاد  دوجو  نیمز  حطـس  زا  رتنییاپ  یلحم  دوشیم -
هدوب هجیدخ  ربمایپ و  تنوکـس  لحم  هک  هتـشاد  تحاسم  رتم  راهچ  رد  رتم  شـش  هدشیم و  زاب  رتعیـسو  یناکم  هب  رد  نیا  تسا ، هدشیم 

يهروصقم نآ  طـسو  رد  هک  رتـم  تفه  ضرع  رد  رتـم  راـهچ  لوط  اـب  هدوب  یقاـتا  هب  قّلعتم  هتـشاد  رارق  تسار  تمـس  هک  موس  ِرد  تسا .
« یفَر  » قاتا نیا  یقرش  راوید  رب  تسا . هتفرگیم  رارق  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هحفص 27 ] ترضح [  تدالو  هاگیاج  رب  هک  هدوب  یکچوک 
رد هک  تسا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ِساتسد  نیا  دنیوگیم  هک  هدش  هداهن  میدق  [ 10  ] ياهساتسد زا  یگنس  هعطق  نآ  يور  هک  تسا 

عافترا اب  تسا  ییاضف  لامـش ، زا  یلخاد  يوکـس  ینوریب و  هاگرذگ  هناخ و  لوط  تازاوم  هب  تسا . هدرکیم  هدافتـسا  نآ  زا  تایح  نامز 
دوخ يهراجتلالام  هجیدخ  ترضح  هک  دشاب  ییاج  نامه  لحم  نیا  منکیم  رّوصت  هک  رتم  تفه  رد  رتم  شش  تحاسم  هب  مین  رتم و  کی 
رگا : » دـیوگ ینوناتب  تسا . هدروآ  دوخ  يهمانرفـس  رد  ینوناتب »  » هکنانچ هناخ ، تاصخـشم  دوب  نیا  تسا . هدرکیم  يرادـهگن  نآ  رد  ار 
یکی تسا ، ینوردنا  اهنآ ، زا  قاتا  هس  هک  قاتا  راهچ  ياراد  تسا  ياهناخ  تسین ! یگداس  زج  هناخ  نیا  رد  هک  دید  یهاوخ  يرگنب  کین 

« ِمارغلا ءافـش   » رد [ . 11 «. ] مدرم تاعجارم  یـصخش و  روما  يارب  مراـهچ  تداـبع و  يارب  موس  رـسمه ، يارب  يرگید  نارتخد ، صوصخم 
دراد یناویا  تسا ؛ دجسم  تروص  هب  هزورما  هناخ  نیا  : » دسیونیم يو  تسا . هدمآ  رگید  ياهنوگ  هب  هجیدخ  يهناخ  تاصخـشم  یـساف ،

رد هریجنز ، شـش  تسیب و  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  بارحم  هس  نآ ، يهلبق  راوید  طسو  رد  هتفرگ . رارق  نوتـس  تشه  رب  هک  علـض  تفه  اـب 
رگیدـکی هب  نحـص  کـی  ار  ناویا  ود  نیا  نوتـس و  جـنپ  علـض و  راـهچ  ياراد  تسا  یناویا  نآ  لـباقم  دوشیم و  هدـید  يزاوـم  طـخ  ود 

هب موسوم  لّوا  دـننکیم : تراـیز  ار  نآ  مدرم  هک  دراد  دوجو  عضوم  دـنچ  نآ  یکیدزن  رد  تسا ؛ رتهاـتوک  یلّوا  زا  مود  ناویا  دزاـسیم .
هدـیمان نوردـنا  ای  أبتخم »  » مّوس تسا . همطاـف  هاـگداز  هب  لـصّتم  هک  دـنیوگ  یحو » يهّبق   » ار مّود  دـشابیم . مالـسلااهیلع  همطاـف  هاـگداز 

لاس  ) یسابع رصان  تفالخ  نامز  رد  : » دیوگیم نایاپ  رد  هتخادرپ و  عوضوم  هس  نیا  تحاسم  تاصخشم  رکذ  هب  سپس  یـساف ، دوشیم .
هحفص 28] تسا [ .» هدوب  هفّرشم  يهّکم  رد  فورعم  مهم و  راثآ  زا  اریز  درک ؛ مادقا  هناخ  نآ  ریمعت  هب  يو  يرجه )  604

س)  ) ارهز همطاف  يراذگمان  تیفیک 

زا مکاح ، هریرهوبا و  زا  یملید ، تسا . هتـشادهگن  رود  شتآ  زا  ار  وا  دـنوادخ  اریز  دوب ؛ لاعتم  دـنوادخ  ماـهلا  هب  [ 12  ] همطاف يراذگمان 
يهتفگ هب  هتفای و  قاقتـشا  مطف »  » زا همطاـف » «. » راَّنلا ِنَع  اـهَبَجَح  َو  اـهَمَطَف  َهَّللا  َّنَـأل  ۀَـمِطاف  ْتَیِّمُـس  اـمَّنإ  : » هک دـناهدروآ  مالـسلاهیلع  یلع 

و دش . هدیرب  ریـش  زا  كدوک  نبّللا .» هنع  عطق  اذإ  یبصلا  مطف  : » دـنیوگ تهج  نیمه  هب  و  تسا . ندومن  ادـج  عطق و  يانعم  هب  دـیردنبا » »
. منکیم عنم  راک  نیا  زا  ار  وت  ینعی  اذک ؛» نع  کّنمطفأل  : » دنیوگ

س)  ) ارهز همطاف  ياهبقل  اهمان و 

هراشا

اهمان و نایم  میناوتیم  ام  [ . 13 . ] تسا هدش  لقن  ناشیا  يارب  مسا  ُهن  مان  نیا  اب  تسا . ارهز » يهمطاف  ، » ترضح نآ  ياهمان  نیرتروهـشم 
مـسا  » نییوحن دنتـسه . صاخ  یماسا  زا  اهبقل  نییوحن  فرع  رد  هتـشاد . زین  ییاهبقل  اّما  دـش  هدـیمان  همطاف  وا  میراذـگب ؛ قرف  اـهبقل 

. ] دراد يرتشیب  ياهمان  دـشاب ، هتـسجرب  تیعقوم  تیـصخش و  ياراد  صخـش  هزادـنا  ره  هینک . بقل و  مان ، دـناهدرک : مسق  هس  ار  صاـخ »
هحفص 29]

ارهز
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ارهز ار  وا  تهج  نادب  دنیوگ : زین  دوب و  یفطـصم  كرابم ) دوجو  تخرد   ) يهفوکـش وا  هک  دـش ، هدـیمان  ارهز  تهج  نیدـب  دـنیوگ  - 1
نآ ارچ  هک  مدیـسرپ  مالـسلاهیلع  هَّللادـبعابا  زا  : » تفگ هک  هدـش  لـقن  شردـپ  زا  دّـمحم  نب  رفعج  زا  دوب . یناروـن  دیفـس و  هک  دـندیمان ،

هچنانچ دناشفایم ، وترپ  نامسآ  لها  هب  شدوجو  رون  داتسیایم ، دوخ  تدابع  بارحم  رد  هاگره  اریز  دومرف : هدش ؟ هدیمان  ارهز  ترضح ،
زا تسا  یتایآ  کی  ره  هک  هدش  هداد  بقل  هیضرم  هیـضار و  هّیکز ، هرهاط ، هکرابم ، هقیدص ، ترـضح ، نآ  - 2 نیمز ». لها  هب  هراتس  رون 

تافص زا  يادج  شتافـص  هک  تسا  هدش  هداد  بقل  تهج  نادب  زین  [ 14  ] لوتب و  - 3 وا . ِسفن  نانیمطا  اضر و  تراهط ، تکرب ، قدـص ،
ادـخ هب  دـیرب و  قلخ  زا  هک  ورنآ  زا  ای  دوب ، هداد  زاـیتما  فرـش  لـضف و  نسُح و  رد  ناـنز  ریاـس  رب  ار  وا  لاـعتم  يادـخ  دوب و  مدرم  ریاـس 

هاگـشیپ رد  تلزنم  تهج  زا  وا  اریز  دش ؛ هدیمان  لوتب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  تسا : هدمآ  سورعلا  جات  رد  تسویپ .
تهج زا  تّما  نانز  رب  وا  زایتما  دوخ و  نامز  لها  ِنانز  ریاس  رب  وا  يرترب  لیلد  هب  : » دیوگ بلعث  تشاد . تهابـش  میرم  هب  لاعتم ، دـنوادخ 

ار همطاف  ور  نیا  زا  هتسویپ و  ادخ  هب  هدیرب و  ایند  زا  هک  تسا  ییوناب  لوتب  هدش : هتفگ  زین  و  تسا .» ملاع  نانز  رورس  تفع ، بَسَن و  نید ،
لضف و رد  دوخ  رـصع  نانز  رب  هک  دنتفگ  لوتب  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف  میرم و  تسا : هدمآ  سورعلاجات »  » رد هکنانچ  دناهداد ، لوتب  بقل 

. دنتسویپ ادخ  هب  هدیرب و  ایند  زا  دنتشاد و  يرترب  نید 

( شردپ ردام   ) اهیباما

قوذ و بسحرب  کی  ره  ناگدنـسیون  ینعم ، نیا  هب  هّجوت  اب  دوشیم ؛ قالطا  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  اهیباُّما ، ای  ربمایپ » رداـم  یبنلاُّما :  » بقل
نارتخد زا  رتخد  نیرتکچوک  وا  فلا : میاهدـیزگرب : ار  نآ  زا  ياهّمـش  هحفـص 30 ] هک [  دناهدرک  رکذ  يریـسفت  نآ  يارب  دوخ ، يهحیرق 

نآ تمدخ  رد  ربمایپ و  یگدنز  روما  رادهدهع  درکیم و  یگدنز  اهنت  هناخ  رد  هجیدـخ  گرم  زا  سپ  دوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
رب نیا  دـیاش  شتدالو و  رد  هن  شتلاسر ، رد  دـشاب  ربمایپ  ردام  مالـسلااهیلع  ارهز  هک  تسا  یعیبط  ب : ربمایپ .) ِردام  نوچ  ( ؛ دوب ترـضح 

رون زا  لیصا  ینایرج  تسوا  اهنت  تشاد و  دهاوخن  یلسن  ارهز ، دوجو  زج  هک  هتسنادیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هتـشذگ و  ریدقت  ملق 
دوب لیلد  نیمه  هب  دریگ و  ییانشور  ضایف  ِرون  نیا  زا  تیرـشب  ات  دیـشک  دهاوخ  شود  رب  اهرـصع  يهمه  رد  خیرات و  رتسب  رد  ار  تلاسر 

يرید دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شردـپ  هک  یلاح  رد  دوشگ  ناهج  هب  هدـید  ربمایپ  ج : [ . 15 . ] تشاد دیدش  تبحم  ارهز  هب  تبـسن  ربمایپ  هک 
هاگره ردام و  نوچمه  تشاد  يراتفر  همطاف  اب  ادـخ  ربمایپ  دوب . یلاسدرخ  كدوک  هک  یلاح  رد  داد ، تسد  زا  زین  ار  رداـم  هک  تشذـگن 

نآ تشذگرد ، ربمغیپ  یمارگ  ردام  بهو  تنب  هنمآ  هک  نامز  نآ  زا  تفریم . همطاف  رادـید  هب  طقف  درکیم ، تعجارم  هنیدـم  هب  رفـس  زا 
وا تشاد و  یسنُا  دسا  تنب  همطاف  اب  ربمایپ  دش . رادروخرب  دسا  تنب  همطاف  تبحم  رهم و  زا  تفای و  امن  وشن و  بلاطوبا  هناخ  رد  ترـضح 

هاگره درک و  تیانع  وا  هب  ار  شرتخد  همطاف ، ادخ  هکنیا  ات  دش ، نیگهودنا  تخس  شترـضح  تشذگرد ، وا  نوچ  دزیم و  ادص  ردام  ار 
[16 . ] دیمان اهیباُّما »  » ار شرتخد ) همطاف   ) وا تهج  نیمه  هب  تفاییم و  یلست  شرادید  هب  درکیم و  دسا  تنب  يهمطاف  دای  دیدیم  ار  يو 
رد ار  زیچ  ره  دوب و  تمکح  يور  زا  باـقلا  يهمه  هکلب  دادیمن  ياهینک  اـی  بقل  یـسک  هب  هدوهیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مّرکم  لوـسر  . 

هحفص 31] داب [ ! وا  رب  مالس  دورد و  نیرتهب  دوب . ادخ  میظع  يهداتسرف  راوگرزب و  ربمایپ  وا  اریز  داهنیم ؛ شیوخ  ياج 

رادهشیر داژن 

ردام وا  تسیک ؟ رـسمه  وا  تسیک ؟ رتخد  وا  دوب . بایمک  كاـپ و  يرهوگ  راـبدرب ، يدـهاجم  ناـبرهم ، يرتخد  تلیـضف ، اـب  ییوناـب  نآ 
تمارک و همه  نآ  اب  يوبن  ترتع  يهلالـس  رادهشیر و  يداژن  دوب ! دـناوت  دروامه  دنمتفارـش  كاـپ و  داژن  نینچ  اـب  درف  نیمادـک  تسیک ؟

یشرق ّیـصق  دنزرف  فانمدبع ؛ دنزرف  مشاه ، دنزرف  بلّطملادبع ، دنزرف  هَّللادبع ، نب  دّمحم  ام  رورـس  دیـس و  تسیک ؟ شردپ  يراوگرزب !
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و [ 17 . ] دوب شیرق  فالیا »  » تنـس نامیپ و  ياراد  هکنآ  فانمدـبع ؛ نب  مشاه  شردـپ ، ِمّود  ّدـج  نـالوسر ، متخ  ادـخ و  ربماـیپ  یناندـع .
هزغ ماش و  هب  ناتسبات  رد  يرگید  هشبح و  نمی و  يوس  هب  ناتـسمز  رد  ار  یکی  هک  داهن  ناینب  شیرق  يارب  ار  چوک  ود  هک  یـسک  نیتسخن 

شیرق رب  تخـس  ییاـهلاس  هک  دوب  نیا  نآ  لـیلد  تفرگ ، یـشیپ  وا  رب  مشاـه  مسا  جـیردت  هب  دوب و  ورمع »  » مشاـه ماـن  دـشیم . لیـسگ 
رتش دروآ ، هّکم  هب  داهن و  رتش  رب  درک و  هیهت  یناوارف  نان  دش و  راپـسهر  ماش  راید  هب  مشاه  دنداد . تسد  زا  ار  ناشیاهییاراد  تشذـگ و 
راب نیتسخن  نیا  دیناروخیم . هکم  لها  هب  تخیریم و  تشوگبآ  رد  درکیم و  دروخ  ار  اهنان  نآ  و  تخادرپ ، ییاذـغ  نآ  اب  درک و  رحن 
هراب نیا  رد  برع ) رعاش   ) يرعبز نب  هَّللادبع  دندیمان . مشاه  ار  يو  ور ، نیا  زا  دـندروخ ؛ ریـس  ییاذـغ  یطحق ، زا  سپ  هّکم  مدرم  هک  دوب 

تخاس مهارف  اذـغ  شموق  يارب  هک  يدرمگرزب  نآ  ورمع  [ . » 18 « ] فاجع نوتنـسم  ۀّکم  لاجر  هموقل و  دیرثلا  مشه  العلا  ورمع  : » تفگ
شتمارک هک  دوب  میرک  يدرم  يو  تسا ، ارهز  دادـجا  زا  یکی  مشاه  هحفص 32 ] دندوب [ ». هنـسرگ  هدزیطحق و  هّکم  مدرم  هک  یلاح  رد 

. تفایرد ناوتیم  تامیالمان  رد  ار  نادرم  رهوگ  اریز  اهنارحب ؛ اهیتخس و  رد  هژیو  هب  دندورسیم ، راعـشا  نآ  هرابرد  دوب و  لثملابرض 
ِءاَتِّشلا َۀَـلْحِر  ْمِِهفاَلیِإ  ٍْشیَُرق - ِفاَلیِإل  : ) هدرک دای  لصف  ود  رد  شیرق  چوک  زا  میرک  نآرق  هک  سب  نیمه  دوب و  مرک  ریخ و  همـشچ  مشاه 

جح [ 19 « ] تدافر تیاقـس و   » بصنم ار  مشاـه  زین  و  ٍفْوَخ ) ْنِم  ْمُهَنَمآ  َو  ٍعوُج  ْنِم  ْمُهَمَعْطَأ  يِذَّلا  ِْتیَْبلا - اَذَـه  َّبَر  اوُدـُبْعَْیلَف  ِْفیَّصلاَو -
، دیتسه وا  نادناخ  ادخ و  ناگیاسمه  امـش  شیرق ! هورگ  يا  : » تفگیم داتـسیایم و  شیرق  نایم  رد  دیـسریمارف  جح  مسوم  نوچ  دوب و 

يارب نامهیم  نیرتهتـسیاش  دنتـسه و  ادخ  نانامهیم  اهنآ  دنرامـشیم . گرزب  ار  ادخ  يهناخ  تمرح  دنیآیم و  مسوم  نیا  رد  ادخ  نارئاز 
هداهن جرا  هیاسمه  نیرتهب  ناونع  هب  هتـشاد و  یمارگ  نادـب  هدـیزگرب و  روظنم  نیا  يارب  ار  امـش  دـنوادخ  تسادـخ . نامهیم  نداهن ، جرا 

ار هار  جـنر  دـنیآیم و  رغال  نارتش  اب  رود  ياهرهـش  زا  دولآدرگ ، هدـیلوژ و  اهنآ  دـیرادب . یمارگ  ار  ادـخ  نارئاز  ناـنامهم و  سپ  تسا .
ییاریذپ نارئاز  زا  شیرق  نانخـس  نیا  لابند  هب  دیهد ». بآ  نانآ  هب  دینک و  ییاریذپ  نانآ  زا  دیاب  امـش  دنباتـشیم . راید  نیا  هب  هدش  اریذپ 

ینالک يهیامرـس  زین  مشاه  دوخ  داتـسرفیم و  ادخ  نانامهیم  يارب  ار  نآ  تشاد ، ياهشوت  كدـنا  ياهداوناخ  رگا  هک  اجنآ  ات  دـندرکیم 
هیهت نانآ  يارب  توواـق  اـمرخ و  نغور و  تشوگ و  ناـن و  تخاـسیم و  مهارف  ار  ناـیجاح  كاروخ  دادیم و  صاـصتخا  راـک  نیا  يارب 

هب مدرم  ات  تشاد  همادا  ییاریذـپ  نیا  دوب و  بایمک  بآ  نیمزرـس  نآ  رد  زور  نآ  هکنیا  اـب  داتـسرفیم ، بآ  اـنم »  » نیمزرـس هب  درکیم و 
هحفـص 33] هدرتسگ [  ياهرفـس  وا  دوب ، شیرق  درف  نیرتتیـصخش  اب  مشاه  هدـمآ : یقتنم »  » باـتک رد  [ . 20 . ] دـندرگزاب دوخ  ياهرهش 
هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  رون  دیـشوکیم . قوقح  قاقحا  رد  دادیم و  هانپ  ار  ناگدنامرد  نابیرغ و  دوب . هدامآ  تحار  جنر و  رد  هک  تشاد 

ياههورگ برع و  لیابق  دندزیم . هسوب  ار  شتـسد  دندیدیم ، ار  يو  باتک  لها  ناملاع  رابحا و  هاگره  دیـشخردیم و  شاهرهچ  رد  هلآ 
يرتخد ارم  : » داد مایپ  وا  يارب  مور  هاشداپ  لقره »  » هک اجنآ  ات  دـنک  جاودزا  ناـنآ  اـب  هک  دنتـشادیم  هضرع  ار  دوخ  نارتخد  باـتک ، لـها 

نیدب تساوخیم  وا  دناهداد »! اهربخ  ارم  وت  مرک  دوجو و  زا  مهد ، وت  يرـسمه  هب  ار  وا  ات  ایب  ام  دزن  دـناهدزن ، نانز  نآ  زا  رتابیز  هک  تسا 
نیا مشاه  هک  دنک ، لقتنم  دوخ  نادناخ  هب  دندوب ، هدـناوخ  ار  شفـصو  ناشیاهباتک  رد  هک  ار ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  رون  هلیـسو 

تافـص نآ  اب  مالـسلااهیلع ؛ ارهز  یمارگ  ردـپ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  راوگرزب  دـج  دوب  نینچ  يراب ، [ . 21 . ] درک در  ار  داهنـشیپ 
اّما تشاد . ترهش  نآ  اب  برعلاةریزج  رد  دوب و  رصحنم  ودب  هّکم  لها  نایم  رد  هک  یناسنا  یلاع  ياههصّخشم  هلضاف و  قالخا  هتـسجخ و 

: تسا نینچ  نآ  يهصالخ  هک  دراد  یناتـساد  يراذگمان  نیا  دندیمانیم . دمحلا » ۀبیـش   » ار وا  هک  دوب  بلّطملادبع  ارهز  يردپ  ّدـج  رگید 
رطاخ هب  ار  وا  شیرق  دـش و  رادهدـهع  ار  جاّجح  هب  نداد  اذـغ  بآ و  مشاه  شردارب  تشذـگرد  زا  سپ  فانمدـبع  رـسپ  بلّطم  شیومع 

دزن تباث  يزور  برع .) فورعم  رعاش   ) تباث نب  ناسح  ردـپ  رذـنم ،» نب  تباث   » ماـن هب  تشاد  یتسود  بلّطُم ، دـندیمان . ضیف  شتواـخس 
غارس هب  زورما  نیمه  : » تفگ بلّطم  ناوخارف .» ار  يو  تسا ، یتفارش  تیـصخش و  لامج و  ار  هبیـش  تردارب  دنزرف  : » تفگ دمآ و  بلّطم 
رسپ ورمع  رتخد  یملـس  دوب ؟ هک  یملـس  دنهدب ». وت  هب  ار  وا  شیاهییاد  یملـس و  شردام  هک  منکیمن  روصت  : » تفگ تباث  موریم .» وا 

اهرازاب زا  یکی  رد  دندوب ، هدمآ  هنیدم  هب  شیرق  زا  یعمج  اب  مشاه  هک  اهزور  زا  یکی  رد  دوب . راجن  نب  يدعینب  يهلیبق  زا  دیبل ، نب  دیز 

مالسلااهیلع ارهز  زا 129همطاف  هحفص 16 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ینز وا  دهدیم ، روتسد  هحفـص 34 ] شورف [  دیرخ و  هب  رازاب ، رد  يدنلب  يالاب  زا  هک  دـندوب  هدـید  ار  ینز  هتفر و  شورف  دـیرخ و  يارب 
تیصخش و لیلد  هب  یلو  تسا  هزیـشود  : » دنتفگ دراد ؟ رـسمه  ای  تسا  هزیـشود  هک  دش  ایوج  وا  لاح  زا  مشاه  دوب . راقواب  ابیز و  کباچ ،
وا زا  مشاـه  دـشاب ». شیوـخ  روـما  راـیتخا  بصاـص  دوـخ  دـنراذگب و  دازآ  ار  وا  هکنآ  رگم  دـهدن ، نـت  نادرم  يرـسمه  هـب  شهاـگیاج 
هک هبیش »  » مان هب  دمآ  دیدپ  يدنزرف  اهنآ  زا  تفریذپ و  ، تسنادیم ار  مشاه  تیصخش  تفارش و  هک  یملـس )  ) نز نآ  درک ، يراگتـساوخ 

ردام و یتسرپرـس  تحت  هبیـش  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  هزغ  رد  تشذـگرد و  ماش  ياهرفـس  زا  یکی  رد  مشاه  تشاد . يدیفـس  شرـس  رد 
زاـغآ رد  يو  هک  تفر  یملـس  دزن  هبیـش  نتفرگ  يارب  بلطم  داد و  بلطم »  » شیومع هب  ار  وا  ربـخ  تباـث »  » هکنیا اـت  دوب  دوـخ  ياـهییاد 

وا امش  رب  ياو  : » تفگ بلّطم  تسا .» بلطم  ِمالغ  نیا  : » دنتفگ شیرق  دروآ . هّکم  هب  ار  هبیـش  بلطم  دش ؛ یـضار  هرخألاب  دیزرو و  عانتما 
اجنآ رد  دش و  نمی  یهار  بلطم  تفای . ترهـش  بلطملادبع  هب  هبیـش »  » سپ نآ  زا  و  تسا » مشاه )  ) ورمع رـسپ  هبیـش )  ) نم ردارب  دـنزرف 

زا ییاهفرظ  رد  دـناسریم و  اذـغ  نانآ  اب  هراومه  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  نایجاح  تمدـخ  مشاـه  رـسپ  بلطملادـبع  سپـس  درک . تاـفو 
. دادیم رارق  نارئاز  راـیتخا  رد  ار  نآ  بآ  دـیدرگ ، مهارف  بآ  درک و  رفح  ار  مزمز  هاـچ  نوـچ  دادیم و  بآ  هّـکم  رد  کْـشَم )  ) تسوـپ
ار نایجاح  دربیم و  تافرع  هب  درکیم و  لمح  بآ  مزمز  زا  بلّطملادـبع  [ . 22 . ] درک رفح  ار  مزمز  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  ناسنیدب 

میهاربا شردـپ  هـک  زور  نآ  مالـسلاهیلع ، لیعامــسا  ادـخ ، ربماـیپ  يهرطاـخ  دـشیم : دـیدجت  هوکــش  اـب  ییاـههرطاخ  درکیم و  باریس 
هب اعد  نآ  درک و  اعد  نانآ  يهرابرد  تخاس و  اهر  ادـخ ، رما  هب  ار  وا  اذـغ  بآ و  یکدـنا  اب  هّکم  نازوس  کشخ و  تالف  رد  مالـسلاهیلع 

يرثا مزمز  زا  اهلاس  زا  سپ  يرآ  دوب . شردام  وا و  يارب  هدننکمرگلد  دیون  نیا  و  دیشوج ! لیعامسا  مدق  ریز  زا  مزمز  بآ  دیسر ، تباجا 
ار یکی  دهد ، رـسپ  هد  ار  وا  ادـخ  رگا  هک  درک  رذـن  اجنامه  درک و  رفح  هحفـص 35 ] هرابود [  ییاهنت  هب  ار  نآ  بلّطملادبع  دوب ، هدـنامن 

یهلا يهدارا  نیا  دَرَوآ . دای  هب  ار  نیریش  ياههرطاخ  نآ  دشاب و  يراج  هشیمه  يارب  هکنآ  ات  دومن  رفح  ار  مزمز  بلّطملادبع  دنک ! ینابرق 
نآ زا  تسا  ياهناشن  نیا  نهاک ؛ نز  نآ  يهتفگ  هب  دروآ ، شـشوج  هب  ار  تکرب  اب  يهمـشچ  نآ  شنادنزرف ، بلّطملادبع و  يارب  هک  دوب 

ار تب  زگره  هک  دوب  یناتـسرپادخ  زا  وا  هک  یلاح  رد  دـشابن !؟ نینچ  ارچ  داـهن ، راـگدای  هب  ار  یناوارف  تکرب  تراـهط و  هک  گرزب ، درم 
نیجع گرزب  درم  نیا  حور  اب  هک  تسا  يرطف  يایاجـس  اهنیا  تشاد ؛ هزنم  نماد  هانگ  زا  دوب و  رفنتم  متـس  ملظ و  زا  وا  دندرکن ! شتـسرپ 

، بهلوبا هزمح ، هَّللادبع ، بلاطوبا ، ریبز ، ثراح ، : » دنکیم يزور  رـسپ  هد  بلّطملادبع  هب  لاعتم  دنوادخ  درذگیم ، ناراگزور  دوب . هدش 
زا دهدیم و  ربخ  رسپ  کی  ندرک  نابرق  صوصخ  رد  دوخ  رذن  زا  هدرک و  عمج  ار  نادنزرف  بلّطملادبع  سابع .» رارـض و  موقم ، قادیغ ،

یهاوخ هچنآ  ره  نک و  افو  دوخ  رذن  هب  دنتفگ : همه  هدرکن و  يراددوخ  اهنآ  زا  کیچیه  دنـشاب . ادـخ  دـهع  میلـست  هک  دـهاوخیم  اهنآ 
راددیلک هب  تفر و  هبعک  نورد  هب  بلّطملادبع  دندرک ، نینچ  اهنآ  و  دسیونب » يریت  رب  ار  دوخ  مان  امش  زا  کی  ره  : » تفگ ردپ  نک ! لمع 

تسد تشادیم ، تسود  رایسب  ار  هَّللادبع  بلّطملادبع  دوب ؛ نآ  رب  هَّللادبع  مان  هک  دمآ  يریت  راب ، نیتسخن  دزادنیب ، ار  هعرق  ياهریت  تفگ 
وا ياج  هب  : » تفگ ردپ  هب  انآ  زا  یکی  دنتـسیرگ ، بلّطملادبع  نارتخد  دـش ، هاگنابرق  راپـسهر  تشاد  هارمه  هک  يدراک  اب  تفرگ و  ار  وا 
رب ار  ریت  نآ  تفگ  راددـیلک  هب  بلّطملادـبع  دـندیزرو . رارـصا  رما  نیا  رب  زین  شیرق  نک ». یناـبرق  دـنرچیم  مرح  رد  هک  ار  دوخ  نارتـش 
رتش هد  بلّطملادـبع  دـمآرد ! هَّللادـبع  مان  هب  مه  راـب  نیا  دز و  هعرق  راددـیلک  دوب  رتش  هد  زور  نآ  رد  هید  نوچ  نکفا ، رتش  هد  هَّللادـبع و 

. درک تباـصا  نارتـش  ماـن  هب  هعرق  دیـسر و  رتـش  دـص  هب  ددـع  ماجنارـس  هکنیا  اـت  درک ! تباـصا  هَّللادـبع  ماـن  هب  هـعرق  زاـب  دوزفا و  رگید 
هک تسا  لیعامـسا  ینابرق  روآدای  هرطاخ  نیا  درک . ینابرق  ار  نارتش  نآ  بلّطملادبع  دنتفگ و  ریبکت  زین  مدرم  تفگ و  ریبکت  بلّطملادبع 
هک نکب ، ياهدش  رومأم  نادب  هچنآ  ره   » تفگ دادن و  ناشن  دوخ  زا  یگدنب  میلست و  زج  رسپ  دش و  مّمـصم  نآ  رب  دید و  ایؤر  رد  میهاربا 

دوشیم رارکت  لاس  همه  یمالسا  ّتنس  نیا  داتسرف و  ییادف »  » دنوادخ و  تفای » یهاوخ  نارابدرب  زا  ارم  دنوادخ  تساوخ  هحفص 36 ] هب [ 
ات تسا  هدوبن  دنوادخ  ماهلا  هب  زج  شنارسپ  زا  یکی  حبذ  رد  زین  بلّطملادبع  ِرذن  ِناتـساد  منکیم ، رّوصت  دشاب . میظع  حبذ  نآ  روآدای  ات 

. دسرب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  هَّللادـبع و  بلّطملادـبع و  هب  ات  دراد ، همادا  نانچمه  لیعامـسا  میهاربا و  زا  كاپ  لسن  هک  دـهد  ناشن 
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ادخ هک  ینادرم  دوجو  رد  كاپ و  لسن  نیا  رد  ار  تّوبن  تایّلجت  هک  تسین  دنوادخ  يهراشا  هب  زج  هب  بلّطملادبع  دنزرف  هَّللادبع  ناتـساد 
هب نانآ  رد  ار  هدوتـس  ِتافـص  رگید  دوج و  مَرَک ، قلُخ ، نسح  تراهط ، تلاصا ، هتـشاذگ و  شیامن  هب  هدیزگرب  ِناگدنب  نایم  زا  ار  ناشیا 
ِرتش دص  هب  بلّطملادبع  رسپ  هَّللادبع ، ددرگ . يراس  يراج و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترـضح  گرزب  ِتّوبن  ِرابیوج  رد  ات  دهن  هعیدو 
ادـخ لوسر  تفای و  جاور  برع  شیرق و  رد  تّنـس  نیا  تفرگ و  رارق  سفن  يهیدـف  رتش  دـص  هک  دوب  راب  نیتسخن  نیا  دـش و  هلباقم  ادـف 

نیرتراـبدرب و نیرتدـنمورین ، نیرتاـبیز ، بلّطملادـبع  هک  تسا  هدـمآ  دعـسنبا  تاـقبط  رد  درک . اـضما  ار  نآ  مـه  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلص 
ياـقآ وا  دیـشوک . يو  میظعت  هب  هکنآ  رگم  دـیدن ، ار  وا  يرادـمامز  چـیه  دوـب و  رتنمادـکاپ  مدرم  يهـمه  زا  شیرق و  درف  نیرتهدنـشخب 

وا دزن  هعازخ ، زا  یهورگ  شگرم ! زا  سپ  یّتـح  دوب  دـهع  هب  ياـفو  وا : بقاـنم  زا  [ . 23 . ] تفاتـش یقاب  راید  هب  هک  ینامز  اـت  دوب  شیرق 
و شیاهومع ) رـسپ   ) بلّطم نادنزرف  زا  نت  تفه  اب  تفریذپ و  وا  میوش ». نامیپمه  وت  اب  میاهدمآ  مییامـش ، ناگیاسمه  ام  : » دنتفگ هدـمآ ،
ار رگیدکی  هک  دنتـسب  نامیپ  دـندش و  هودـنلاراد  لخاد  دـندمآ ، مشاه  دالوا  زا  یفیـصیبا  نادـنزرف  ورمع ، كاحـض و  و  هلزن » نب  مقرا  »

ریبز هب  : » نومـضم نیدب  تفگ  يرعـش  بلّطملادبع  دنتخیوآ و  هبعک  رد  دندرک و  اضما  ار  ياهمان  دنـشاب و  رگیدکی  نارای  دناسر و  يرای 
متس و زا  درامش و  مرتحم  هتسب  وا  خیش  هک  ار  ینامیپ  دیرادهگن و  ورمعینب  اب  ارم  دهع  دسررد ، مگرم  رگا  هک  منکیم  تیـصو  مرـسپ ) )

بلّطملادبع هحفص 37 ] دننامب [ ». تموق  رانک  رد  هک  دندش  دنگوسمه  تردپ  اب  هداهن و  جرا  ار  نیرید  نامیپ  اهنآ  اریز  دزیهرپب ؛ گنرین 
هک تسا  هتـسجرب  تافـص  زا  نامیپ  دـهع و  هب  يدـنبیاپ  بلّطملادـبع . نب  سابع  هب  وا  بلاطوبا و  هب  ریبز  درک و  شرافـس  ریبز  شرـسپ  هب 

و مالـسلااهیلع ، ارهز  يهمطاف  ِگرزب  ّدـج  بلّطملادـبع  دوب  نینچ  تسا و  هتـشگ  يراج  اهنابز  رب  نآ  داـی  هدوب و  راـختفا  يهیاـم  هراومه 
ارهز هک  دوب  هنوگنیدب  دریگیم و  هیام  لوصا ، زا  عورف  دوشیم و  لقتنم  اههداون  نادـنزرف و  هب  ناردـپ  زا  تثارو  هب  فاصوا  هک  مینادیم 

بلّطملادبع دراد  تلالد  هک  یخیرات  دهاوش  عیاقو و  زا  یکی  تسا . اههدیزگ  يهدیزگرب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  كاپ  نامدود  زا 
ياهلاس : » دیوگیم وا  دـنکیم ؛ لقن  مشاه ، نب  یفیـص  رتخد  هیقر  هک  تسا  یناتـساد  تشاد ، ادـخ  اب  یحور  دـنویپ  دوب و  كرابم  يدرم 

يا تفگیم : هک  یفتاه  مدینـش  باوخ  رد  تفرگ . رارق  تکاله  ضرعم  رد  اهناج  هتفر و  داب  رب  اهییاراد  هک  تشذـگ  شیرق  رب  یطحق 
کنیا دروآیم . ار  تمعن  یناوارف  یمّرخ و  ناراـب و  امـش  يارب  دـسریم و  شروهظ  ناـمز  هک  تسامـش  زا  ثوـعبم  ِربماـیپ  شیرق ! هورگ 

راومه و ياههنوگ  دّعجم ، يوم  دنلب ، ياههژم  اب  هتـسویپ  مه  هب  ناوربا  اب  يوردیفـس  تشرد ، ياهناوختـسا  اب  ار ، فیرـش  يدرم  دیرگنب 
نکر دزاس و  وبـشوخ  دنک و  هزیکاپ  كاپ و  ار  دوخ  دـیایب و  يدرم  هلیبق  ره  نایم  زا  دـنوش و  عمج  شنادـنزرف  يهمه  وا و  هدیـشک ؛ ینیب 
ناراب امش  يارب  هک  دییوگ ، نیمآ  امش  دنک و  بلط  ناراب  ادخ  زا  درم  نآ  دیور و  سیبقوبا  يهّلق  رب  هاگنآ  دینک ، مالتسا  ار  دوسألا » رجح  »

وا دزن  همه  تسا . بلّطملادبع  دراد  ار  تافـص  نیا  هک  يدرم  دندید  دندرک  یـسررب  متفگ ». اهنآ  يارب  ار  باوخ  نیا  دـش و  حبـص  درابب .
دوب یکدوک  اهنآ  اب  دنتفر و  سیبقوبا  هوک  يالاب  دنداد و  ماجنا  مدوب ، هدید  باوخ  رد  هک  راک  نامه  دمآ و  يدرم  هلیبق  زا  دندمآ و  درِگ 

نارتخد نازینک و  وت و  ناگدنب  نادنزرف  وت و  ناگدنب  اهنیا  ایادخ ! راب  تفگ : دـمآ و  شیپ  بلّطملادـبع  دـش ! ثوعبم  تلاسر  هب  ًادـعب  هک 
جارات اهناج  رب  هتشاذگن و  یقاب  ییاپراهچ  هتشذگ و  ام  رب  یطحق  ياهلاس  ینیبیم ، دوخ  هک  هدش  يدمآ  شیپ  ار  ام  دنتـسه و  وت  نازینک 

ادخ لوسر  تکرب  هب  دـش و  يراج  اهلیـس  هک  تشذـگن  يرید  راد ! ینازرا  ام  رب  تمعن  یناوارف  یناراب و  رادرب و  ام  زا  یطحق  سپ  هدز ،
یقسأ دمحلا  ۀبیشب  دورس : ار  راعشا  نیا  تبسانم  نیمه  هب  یفیصیبا  رتخد  هیقر  دنتشگ . باریـس  هحفص 38 ] مدرم [  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

ریخ هرئاط و  نومیملاب  هَّللا  نم  انم  رجـشلاو  ماعنألا  هب  تشاعف  ناد  لبـس  هل  ینوج  ءاملاب  داجف  رطملا  ذولجا  ایحلا و  اندـقف  دـق  انتدـلب و  هَّللا 
ام رهش  ادخ  بلّطملادبع )  ) دمحلا ۀبیش  ياعد  هب   » رطخ لدع و ال  هل  مانألا  یف  ام  هب  ماغلا  یقستسی  رمالا  كرابم  رضملا  هب  اموی  ترشب  نم 

. دندش هدنز  ناتخرد  نایاپراهچ و  دش و  يراج  فرط  ره  زا  بآ  هاگنآ  دوبن . یشراب  میدیدیمن و  ار  ناراب  هک  یلاح  رد  درک ، باریس  ار 
ام لاح  لماش  دـندوب ، هداد  تراشب  شدوجو  هب  ار  رـضُم »  » يزور هک  یـسک  نیرتهب  لاف و  کین  نآ  تنمیم  هب  هک  دوب  دـنوادخ  ّتنم  نیا 

نایم ینامیا  دنویپ  يرآ ، تسین »! يریظن  شایگرزب ، هب  وا و  دننام  ام  قلخ  نایم  رد  و  دنرابب ، شتکرب  هب  اهربا  هک  كرابم  دوجو  نآ  دش .
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ِباوخ رد  هک  فتاه  نآ  درکیم و  شتـسرپ  میهاربا  نییآ  رب  ار  ادخ  وا  دوب و  رادیاپ  یتسه  راگدـیرفآ  اب  بلّطملادـبع  ربمایپ  گرزب  دـج 
اب نوچ  هک  دوب ، دهاوخ  وا  كرابم  دوجو  كاپ و  درم  نیا  لسن  رد  تّوبن  هکنیا  رب  ياهناشن  لاعتم و  يادخ  زا  دوب  ياهراشا  دـمآ ، هقیقر » »

كرـش زا  یهت  كاپ  ِبلق  يهنیجنگ  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  دیناسر و  تباجا  هب  ار  شیاعد  گنردیب  ادخ  درک ، ناراب  بلط  ادخ  زا  اعد 
ربخ بلّطملادبع  دومن . هدروآرب  ار  وا  يهتـساوخ  ادخ  تخاسیم و  هجوتم  ادـخ  هب  ار  شدوجو  مامت  هک  نطاب  ینـشور  سفن و  يافـص  و 

رب رد  ار  يادـخ  ياـضر  هک  یلمع  ره  ماـجنا  رد  روظنم  نیدـب  دـشاب و  يو  ناـمدود  زا  وا  درکیم  وزرآ  دوب و  هدینـش  ار  يربماـیپ  ندـمآ 
رمع هک  دید  نمی  لها  زا  ار  يدرم  يو ، دزن  دش . دراو  ریمح »  » ناگرزب زا  یکی  رب  نمی  رفس  رد  اهزور  زا  یکی  تفرگیم . باتـش  تشاد 

زا یتمـسق  یهدیم  هزاجا  نم  هب  : » تفگ درک و  بلّطملادـبع  هب  ور  يو  هحفـص 39 ] دوب [ . هدناوخ  ار  یناوارف  ياهباتک  تشاد و  ینالوط 
هب هاگنآ  درادن  یعنام  داد : باوج  تسوت .» ینیب  خاروس  ود  مروظنم  : » تفگ دید ! یناوتن  وت  ارم  ندب  زا  ییاج  ره  منک »؟ ینیبزاب  ار  تندب 

هلاـه اـب  تشگرب و  بلّطملادـبع  تسا »! هرهزینب  رد  ود ، نیا  زا  یکی  منیبیم ، ار  تنطلـس  توـبن و  : » تفگ تـسیرگن و  وا  ینیب  ياـهوم 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  درک و  جاودزا  بهو  رتخد  هنمآ  اب  زین  هَّللادبع  شدـنزرف  درک و  جاودزا  هرهز ، نب  فانمدـبع  نب  بهو  رتخد 
دهن اجک  رد  ار  لُّضَفَت  نیا  هک  تسا  رتاناد  ادخ  داد و  رارق  ار  تفالخ  تّوبن و  بلّطملادبع ، نادنزرف  رد  دنوادخ  هنوگنیدـب  تفای و  دـّلوت 

هک دمآ  شیپ  يرگید  يهعقاو  دناشکب . دوب ، هتـساوخ  يدنوادخ  ریدقت  هدارا و  هک  تفارـش  نیا  هب  ار  بلّطملادبع  ات  دـیآ  شیپ  یلماوع  و 
رد ار  يربکتم  ای  يرگمتـس  ره  دناوتیم  تسا و  مکاح  ناگدنب  رب  هک  يدـنوادخ  دراد ، لکّوت  ادـخ  هب  هنوگچ  بلّطملادـبع  دادیم  ناشن 
هک تفرگ  میمصت  مرـشا » يههربا   » نوچ يروتاتکید  هک  هاگنآ  تسا ، مارحلا  هَّللاتیب  هب  طوبرم  هعقاو  نیا  دنک . لیلذ  راوخ و  هظحل  کی 

: تفگ ار  شنارای  دندیـسر ، مرح  هب  یتقو  داد ، تکرح  هبعک  يوس  هب  درک و  جیـسب  اـهلیپ ، هارمه  راّرج ، يرکـشل  دـنک و  ناریو  ار  هبعک 
؟ يراد تجاح  هچ  تفگ : ههربا  دمآ . ههربا  دزن  يو  دندوب ، هدرب  امغی  هب  بلّطملادبع  زا  يرتش  دننک . تراغ  ار  هّکم  مدرم  لاوما  اهماد و  »

نیا يهراـبرد  یهاوخیم  مدرک  رکف  تفگ  و  دـش ! تفگـش  رد  تساوخ  نیا  زا  ههربا  نادرگزاـب . نم  هب  ارم  رتـش  داد  خـساپ  بلّطملادـبع 
مه نیا  وت و  نیا  نادرگزاب و  نم  هب  ارم  رتش  وت  تفگ : بلّطملادبع  ینک . تبحص  نم  اب  تسا ، امـش  تیـصخش  فرـش و  يهیام  هک  هناخ 

، تفرگ ار  نآ  نوچ  دندنادرگزاب و  وا  هب  ار  بلّطملادـبع  رتش  داد  روتـسد  ههربا  درک ! دـهاوخ  عافد  نآ  زا  هک  تسا  ییادـخ  ار  نآ  هناخ !
. دریگ مشخ  ار  مرح  راـگدرورپ  دـنک  نآ  دـصق  ههربا  رگا  اـت  درک  اـهر  مرح  رد  دـش و  هـناور  ندرک  ناـبرق  يارب  تـخیوآ و  نآ  رب  لـعن 

مهلاحم مهبیلـص و  ّنبلغی  َکلاحِر ال  عنماف  هلحر  عنمی  ءرملا  نإ  ّمه  ـالن  هحفـص 40 ] دناوخ [ : رعـش  نیا  تفر و  ارح  هوک  رب  بلّطملادبع 
! نک عافد  تاهناخ  زا  زین  وت  دـنکیم ، عافد  دوخ  ییاراد  زا  درم  اراگدـیرفآ !  » کل ادـب  ام  ٌرمأف  انتبعک  مهکرات و  تنک  نإ  کـلاحم  ًاودـغ 
، رما يراذـگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  ام  يهبعک  و  شهاپـس ) ههربا و   ) اهنآ رگا  ددرگیمن . زوریپ  وت  يهدارا  رب  زگره  ناشگنرین  اهنآ و  بیلص 
، دمآ دورف  ارح »  » زا بلّطملادبع  و  دندرک ! كاله  ار  زواجتم  رکشل  دندروآ و  موجه  اهوتـسرپ  هاگنآ  نکب ». یهاوخ  هچنآ  ره  تسوت  رما 

تردـق حور و  ندوب  فافـش  تسا  نیا  یتسنادیم »! رتهب  وت  یتـسار  : » دـنتفگ دندیـسوب و  ار  وا  رـس  هدـمآ و  شیپ  هشبح  نادرم  زا  نت  ود 
گرزب دج  بلّطملادبع ، يرآ  دید ! دنناوتن  نرگید  هک  ار  يزیچ  دنیبیم  هک  دزاسیم ، نانچ  ار  دوخ  بحاص  یلاع ! ّدـح  رد  سفن  ینامیا 

زین ار  اهنآ  ات  تفای  شرتسگ  نادنزرف )  ) اههخاش هب  اههشیر  زا  هک  دوب  رادروخرب  يدنمشزرا  يونعم  يهیامرس  نینچ  زا  مالسلااهیلع ، ارهز 
نادنزرف يهمه  زا  هَّللادبع  تسا . بلّطملادبع  رسپ  هَّللادبع  مالسلااهیلع ، ارهز  يردپ  ّدج  اّما  دنک . ُرپ  یگزیکاپ  یحور و  تردق  افـص و  زا 

هب دوخ  موق  نایم  رد  وا  دنامن ؛ وا  زج  يدنزرف  مشاه  يارب  دوب و  فرـش  نوناک  مشاه  دنزرف  بلّطملادبع ، شردپ  دوب ! رتبوبحم  ردپ  دزن 
. دندرمـشیم گرزب  ار  وا  تیـصخش  دنتـشادیم و  تسود  ار  يو  موق ، دارفا  دـندشن . لیان  نادـنزرف  زا  کـی  چـیه  هک  دـش  لـیان  یتفارش 
، ریبز بلاطوبا ، : » زا دـندوب  ترابع  بلّطملادـبع  نادـنزرف  دوب . شیرق  يهداوناخ  نتم  زا  یموزخم ، ذـئاع  نب  ورمع  رتخد  همطاف ، شرداـم 
زا ورمع ، رتخد  یملـس  ردپ ، يهیحان  زا  هَّللادبع  يهّدج  يوراو » همیما ، هّرب ، هکتاع ، دوب ) مکـش  کی  زا  هَّللادبع  اب  هک  ، ) میکحما هَّللادـبع ،

دندرکیم طرـش  هک  نآ  رگم  دادیمن ، شموـق  نادرم  اـب  جاودزا  هب  نـت  تیـصخش ، هحفـص 41 ] تفارـش و [  تهج  هب  هک  دوب  راّـجنینب 
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اهنیا دوب . یـشرق » یـصق  نب  هَّللادبع  رتخد  رمحت   » يو ردام  دوش ! ادج  شرهوش  زا  تساوخ ، هاگره  دـشاب و  شدوخ  تسد  نز  نآ  رایتخا 
تایح نارود  رد  یگرزب  هنومن  نیرتزراب  دندوب . تفارش  يهرهش  دوخ  موق  نایم  رد  همه  هک  دنتسه  یلیصا  ياهبسن  رادهشیر و  ناتخرد 

زا شیرق  دندیـشورخ و  بلّطملادبع  نارتخد  تشاد و  ار  يو  ندرک  نابرق  دصق  شردـپ  هک  هاگنآ  تسا ؛ ندرک  ینابرق  ناتـساد  هَّللادـبع ،
هدنیآ رد  ینک ، نینچ  رگا  تسین ؛ هتفریذپ  ترذع  و  ینک ! ینابرق  یناوتیمن  ار  وا  زگره  ادخ  هب  دـنتفگ : دـنتخیر و  نوریب  دوخ  ياههناخ 

هک داد  ادف  رتش  دص  اب  ار  هَّللادبع  هاگنآ  تسین . ياهدیدنـسپ  ّتنـس  مدرم  يارب  نیا  و  دننک ! ینابرق  ار  ناشنادنزرف  هک  دنیآیم  ینادرم  زین 
هداد و ریدقت  هب  اضر  ادخ ، رما  ربارب  رد  میلست  ربص و  اب  هک  ناوج  نیا  هب  تبـسن  اهنآ  هک  ارچ  دمآ ؛ دجو  هب  هّکم  مدرم  ياهلد  لمع  نیا  اب 

ياهیدف نیرتگرزب  اب  ار  وا  ادخ  دنتـشاد . یـصاخ  يهقالع  دوبن - هلـصاف  ییوم  زج  گرم  وا و  نایم  هک  یلاح  رد  دوب - هدـش  ینابرق  هدامآ 
يهرابرد دـنتخورفا و  اهلعـشم  دـندرک ، اپ  هب  اـهنشج  هّکم ، رهـش  ياـج  ياـج  رد  دـیناهر ! گرم  زا  دوب  هدینـش  ناـمز  نآ  رد  برع  هک 

هک ار  وا  داتسرف و  وا  يادف  میظع  حبذ  ادخ  درب و  هاگنابرق  هب  ار  وا  میهاربا  شردپ  هک  لیعامـسا - نادناخ - نیا  گرزب  ياین  حبذ  يارجام 
هدرک وگزاب  رگیدـکی  يارب  اهنرق  یط  ناکاین  ناردـپ و  هک  ار  هصق  نیا  دـنتفگیم و  اهنخـس  داد - تاـجن  تشادـن  ياهلـصاف  گرم  اـب 
هداتفا قاّفتا  دـندرک - انب  لیعامـسا  میهاربا و  هک  ياهناخ  قیتع - تیب  نآ  رانک  رد  زورما  نآ ، دـننام  هک  ياهصق  دـندرکیم ؛ لـقن  دـندوب ،

ثرا هب  ناـکاین  زا  ار  تمظع  دـجم و  دـناهدش و  داـیز  نیمز  رد  هک  تسا ، لیعامـسا  ياـههداون  زا  یکی  ادـف ، ِعوضوم  راـب  نیا  اـما  تسا ،
لایخ هب  هاگ  دننز و  دنویپ  هَّللادبع  لیعامسا و  حبذ : ود  نایم  هک  دنراد  رطاخ  تیانع  هتـشذگ  ناثّدحم  یخرب  هک  تسین  دیعب  نیا  دنربیم .

زا سپ  لیعامـسا  دـننامه  اـت  دیـشکیم  راـظتنا  ار  نآ  هَّللادـبع  هک  دنـشاب ، يزار  يوجتـسج  هب  بیغ  هدرپ  سپ  زا  هک  هدرک  روـطخ  ناـنیا 
نارتخد يهمه  هکلب  شیرق و  ناگزیشود  يهمه  هک  دوب ، یناوج  نآ  هَّللادبع  هحفص 42 ] دشاب [ ! وا  يور  شیپ  ناشخرد  ياهیتآ  ینابرق ،

لفون رتخد  هلیتق  : » هلمج زا  دیزرویم ؛ عانتما  وا  دندادیم و  يو  اب  ِجاودزا  داهنشیپ  نانز  یخرب  دنتشاد ؛ رـس  رد  ار  يو  لصو  يایؤر  هّکم ،
اجک هَّللادبع ! تفگ : تفرگ و  ار  هَّللادـبع  ولج  هبعک  يهناخ  رانک  رد  هک  لفون ،» نب  ۀـقرو   » رهاوخ شیرق ، زا  يّزعلادـبع » نب  دـسا  دـنزرف 

ارم يرـسمه  نونکامه  هک  منک  ینابرق  دـش ، وت  يادـف  هچنآ  دـننامه  رتش ، دـص  تفگ : هلیتق  موریم . مردـپ  اب  داد : باوج  وا  و  يوریم ؟
نآ رب  هَّللادبع  نوچ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  مریذپن ! وا  ییادج  منکن و  وا  تفلاخم  متـسه و  مردپ  اب  نم  داد : خساپ  هَّللادبع  يریذـپب !

رگید یکی  تخیرگ . ناباتش  و  دمآ ! مهاوخ  تفگ : درک و  عانتما  هَّللادبع  اما  داد  يرسمه  داهنـشیپ  تفرگ و  ار  وا  سابل  نز  تشذگ ، نز 
هب ای  دوب  هدناوخ  ییاهباتک  تاقبط »  » رد دعسنبا  يهتفگ  هب  هک  دوب  نانز  نیرتفیفع  نیرتابیز و  زا  یکی  ّرم » رتخد  همطاف  ، » نانز نیا  زا 

مهدیم و رتش  دص  نآ  يازا  هب  تفگ : دناوخارف و  يرـسمه  هب  ار  هَّللادـبع  هک  معثخ  يهلیبق  زا  دوب  ياهنهاک  ریثکنبا »  » و يربط »  » يهتفگ
هنید هضرع و  میرکلا  یمحی  هنیونت  يذلا  رمألاب  فیکف  هنیبتـساف  ّلح  ّلحلاو ال  هنود  تامملاف  مارحلا  اّما  تفگ : درک و  هاگن  وا  هب  هَّللادبع 

اب صخش  یهاوخیم ! وت  هچنآ  هب  دسر  هچ  ات  منادیمن . لالح  ار  نآ  نم  هک  تسا ، لالح  هب  رگا  و  تسنیا ، زا  هب  گرم  هک  مارح ، هب  اّما  »
اهنآ خساپ  رد  هَّللادبع  دندوشگ ، نابز  وا  تمالم  هب  دیـسر و  شیرق  ياهناوج  هب  ربخ  نیا  درادیم »! ساپ  ار  دوخ  يوربآ  نید و  تمارک ،

نآ زا  هک  یبآ  تفرگ . ندیشخرد  دیما  رون  ناراب ، شزیر  اب  دومن و  هرهچ  هک  مدید  ار  يربا  : » تسا نینچ  نآ  نومضم  هک  دورس  يراعشا 
ره هک  تسین  نینچ  منکیم و  فارتعا  نادب  هک  تسا  یتفارـش  نامه  نیا  و  تخورفارب . حبـص  يهدیپس  نوچمه  ار  شنوماریپ  دـمآ  دـیدپ 

هّکم نایور  ابیز  ِنوسفا  هب  نت  هک  كاپ ، ياـین  تسا  نیا  يرآ ، [ . 24 .« ] دشاب رگنشور  دز ، مه  رب  ار  هنز  شتآ  هحفص 43 ] بوچ [  سک 
هک تسا  یبلق  ياراد  هَّللادـبع  رهـش  نیا  رد  تشاد . عویـش  یقالخا  لـئاذر  دزیم و  جوم  ّتیلهاـج  تاداـع  نآ  رد  هک  يرهـش  دـهدیمن ؛

رذگهر فافع و  سایقم  یکاپ و  يهبـساحم  رب  تشادیمرب  هک  یمدق  ره  دنزیم ، جوم  دـشوجیم و  نآ  زا  ینمادـکاپ  و  تراهط ، تّفع ،
زا تدایـس ، فرـش و  نیگآرطع  ياـضف  رد  هک  ینادـناخ  دـناهدروخ و  دـنویپ  يرگید  هب  کـی  ره  هک  ياهّیرذ  تسا  نیا  دوـب . ینمادـکاپ 

. دنرادروخرب هتسجخ  ِلاصخ  قالخا و  لیاضف 

بهو تنب  هنمآ  س ، )  ) ارهز يهدج 
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بهو تنب  هنمآ  س ، )  ) ارهز يهدج 

هراشا

نوخ و اب  دنارورپب و  ار  وا  دوخ  محر  رد  دشاب ، اهناسنا  رورـس  ِردام  ات  دیزگرب  ناهج  نانز  نایم  زا  شیادـخ  هک  دوب ، كاپ  ییوناب  هنمآ ،
دارفا نیرتفیرش  ود ، نیا  دوب و  ّیـصق  ردارب  بالک ، ةرهز  نب  ینب  زا  شیرق ، يهزیـشود  نیرتیمارگ  وا  دنک . شاهیذغت  شیوخ  فطاوع 

هنمآ ناسنیدب ، دوب . رادلادبع  نادنزرف  زا  ناشردام  تشاد و  ییاقآ  بسن ، فرـش و  رد  هک  فانمدبع  رـسپ  بهو  ناشردپ  دـندوب . شیرق 
يهدیزگرب یمارگ ، جوز  نیا  دیزگرب و  يرـسمه  هب  ار  يو  بلّطملادبع  رـسپ  هَّللادبع  هک  تسا ، ردام  ردـپ و  تهج  زا  شیرق  يهدـیزگرب 

كاپ ياهمحر  هب  كاپ  ياهبلـص  زا  ارم  هراومه  دـنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مّرکم  لوسر  هچناـنچ  دـندوب ؛ شیرق  ناـگبخن 
نیا رد  هحفص 44 ] متشاد [ »! رارق  اهنآ  نیرتهب  رد  نم  دشیم ، هخاش  ود  یلسن  رگا  مدوب و  بّذهم  هتساریپ و  هک  یلاح  رد  درکیم ، لقتنم 

شیرق ناـناوج  دـش و  هدـنلاب  هدرک و  دـشر  تفاـی و  دـّلوت  هکم  رد  تخانـشیم ، رـشب  هک  رداـم  نیرتیمارگ  هرهزینب ، زا  میرک  نادـناخ 
تمارک و بسن و  بسح و  رد  هک  دوـب ، شیرق  هدـنزورف  رتـخد  وا  هک  یلاـح  رد  دنـشاب !؟ هتـشادن  ارچ  دنتـشاد ؛ ار  وا  اـب  تلـصو  يوزرآ 

تسا یهیدب  دوب و  شیرق - ناوج  نیرتهتسجرب  هَّللادبع - شیومع  رسپ  يادیـش  رود  زا  هنمآ  بلق  حور و  اسب  هچ  تشادن . يدننام  تفارش 
هّکم مدرم  نابز  زا  ار  هَّللادبع  شدنزرف  نیرتزیزع  حبذ  رد  بلّطملادبع  رذن  ربخ  هک  هاگنآ  درزآیم ، ار  شلد  هودـنا ، دـیپتیم و  شبلق  هک 
مارآ ینامداش  اب  مه  هنمآ  بلق  دـیچیپ ، هّکم  رد  يداش  يهلهله  دـیدرگ و  فاعم  ندـش  نابرق  زا  هَّللادـبع  دـمآ و  ادـف  هک  یتقو  دینـشیم .
رـسپ بهو   ) هرهزینب گرزب  يهناخ  ِیهار  مشاهینب ، ناسانـشرس  زا  یهورگ  اـب  دـش ، غراـف  رتش  دـص  رحن  زا  بلّطملادـبع  نوچ  تفرگ !

رد دناهدمآ ؟ هچ  يارب  مشاهینب  هورگ  دیـسرپیم ، هنمآ  دوب . شرانک  رد  هَّللادبع ، شردـقنارگ  دـنزرف  هک  یلاح  رد  دـیدرگ ، فانمدـبع )
خیـش : » تفگ یمرن  اب  دـمآ و  بهو  شردـپ  دراذـگب . ناـیم  رد  وا  اـب  ار  يراگتـساوخ  ربخ  اـت  دـمآ  هنمآ  شیپ  هّرب »  » شرداـم ماـگنه  نیا 
لاجم ات  تشاذگ ، اهنت  ار  هنمآ  دمآ و  شراوگرزب  نامهیم  دزن  هلجع  اب  سپ  دنیزگرب ». يرـسمه  هَّللادبع  شرـسپ  يارب  ات  هدـمآ  مشاهینب 

لها ياهلد  شاهقالع  ّتبحم و  هک  مشاهینب - زا  يدرمناوج  يارب  يرـسمه ، هب  ار  هنمآ  نایناهج  راگدیرفآ  ناسنیدـب ، دـبای ». ندیـشیدنا 
يهنیـس رب  هنیـس  دـیپت ! هرظتنم  هریغ  ِدـمآ  شیپ  نیا  ربارب  رد  هنمآ ، ِكاـپ  ِبلق  ناـمز  نآ  رد  و  دـیزگرب . دوب - هدروآرد  ریخـست  هب  ار  هّکم 

هدامآ فیرش  ناوج  ود  نآ  یسورع  نشج  يارب  رهـش  دیچیپ و  هّکم  رد  ربخ  نیا  دریگ . ددم  دوخ  بلق  شمارآ  يارب  ات  داهن  هّرب »  » شردام
ناگرزب نارـس و  دـش و  هتخورفا  مرح  فارطا  رد  اهسوناف  ایند . يهزیـشود  نیرتیمارگ  نیرتکاپ و  هّکم و  شیرق و  ِناوج  نیرتابیز  دـش ؛

اب هک  هداس  ياهناخ  دمآ ، شزیزع  رـسمه  يهلجح  هب  هنمآ  ات  تشاد  همادا  زورهنابـش  هس  اهنشج  نیا  دنتفرگ ، نشج  هودـنلاراد  رد  شیرق 
هحفص 45] دوب [ ! ناهج  ياهخاک  زا  رتابیز  زیزع  بوبحم  نآ 

! تراشب

تّما نیا  رورـس  دوجو  هب  وت  کـنیا  : » تفگ نم  هب  دیـسر و  مشوگ  هب  ییادـص  مدوـب ، يرادـیب  باوـخ و  نیب  هک  یلاـح  رد  دـیوگ : هنمآ 
هب هک  ییایؤر  دـنازرل ؛ ار  هنمآ  دوجو  ناکرا  نشور ، ياـیؤر  نیا  مدرکیمن . هدـهاشم  نآ  زا  يرثا  مدوب و  ربخیب  لـمح  زا  نم  ینتـسبآ »!
ماش ياهرهش  زا  یکی  يرـُصب »  » هک اجنآ  ات  تخاس  زیربل  ینـشور  زا  ار  قفا  ات  قفا  دش . عطاس  يو  زا  هک  دید  يرون  تفای . مّسجت  تقیقح 

هارمه تشاد  تسود  هنمآ  دوب . هداد  رادـید  يهدـعو  دوخ  رـسمه  هب  هدرک و  رفـس  برثی  هب  شزیزع  يوش  هک  دوب  یماگنه  نیا  دـید و  ار 
راید رد  دیدرگ و  التبم  يرامیب  هب  دش . ینالوط  رهوش  يرود  دینـشیم . دیدیم و  مه  وا  تسا ، هدینـش  هدـید و  هچنآ  ات  دوبیم  شرـسمه 

، دیـشکیم ار  شنابرهم  ِرهوش  ِتشگزاب  راظتنا  مامت ، ِيربصیب  اب  هنمآ  دنام . اج  هّکم  يهلفاق  را  دـش و  يرتسب  برثی ) رد   ) دوخ ياهییاد 
بلق قارف  درد  دوب . هدیـشک  كاـخ  باـقن  رد  خر  برثی  رد  هتـسش و  ناـهج  زا  تسد  برثی ، زا  هلفاـق  تکرح  زا  سپ  يزور  دـنچ  وا  اـّما 

شقارف رد  هنمآ  ناگدید  تفاتش و  دیواج  راید  هب  تفر و  هَّللادبع  تخوسیم . ار  شنوردنا  مغ  ِشتآ  درـشفیم و  تخـس  ار  هنمآ  باداش 
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ار وا  لجا  کیپ  تفرگ . لزنم  دـحل  رد  تفگ و  دوردـب  ار  احطب  نیمزرـس  مشاه  يابیز  رهوگ  : » تفگیم وا  ياثر  رد  دـیرابیم و  کـشا 
شناراـی دندیـشکیم ، شود  هب  ار  شتوباـت  هک  بش  نآ  رد  تـسین . مدرم  ناـیم  رد  يدـننامه  ار  يو  رگید  داد ، خـساپ  ار  وا  دـناوخارف و 

بلق دـنوادخ  ِتفأر  تمحر و  دوب ». نابرهم  میرک و  رایـسب  هچ  هو ! دز ، نوخیبش  وا  رب  هناـمحریب  گرم  اـّما  دـندوب . رارقیب  همیـسارس و 
لمح ياههام  دیـشخب . یّلـست  سنُا و  دادیم ، ادن  بیغ  دورـس  هک  دیون  نیرتگرزب  اب  داد و  شمارآ  تخوسیم ، رهق  شتآ  رد  هک  ار  هنمآ 

اهنآ رّوصت  رد  اّما  دننیبب  ار  هَّللادبع  دنزرف  ّدلوت  ات  دندز  هقلح  شنوماریپ  هرهزینب  نانز  دیـسرارف ، میظع  يهدعو  نآ  تشذگ و  يدـنک  هب 
هحفص 46] دوب [ . دنهاوخ  دهاش  ار  يرشب  خیرات  تاظحل  نیرتگرزب  هک  دیجنگیمن 

! تفای دلوت  تیاده  غورف  هاگنآ  و 

تیاور هب  دوریم . مدآ  نادـنزرف  نیرتـگرزب  لابقتـسا  هب  اریز  ددرگ ! زیربـل  رون  زا  اـیند  يهمه  دوب  هتـسیاش  هکلب  دـش ، زیربـل  رون  زا  قاـتا 
مدید ار  ناگراتس  دوب و  رون  زا  زیربل  هناخ  متشاد . روضح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تدالو  رد  نم  : » دیوگ یفقث  نامثعّما  یلیهس ،

یلع هیتی  موی  ءانث ... مسبت و  نامزلا  مف  ءایـض و  تانئاکلاف  يدـهلا  دـلو  دـننکیم »! طوقـس  نیمز  رب  ییوگ  هکنانچ  دـناهدش ، کـیدزن  هک 
تانئاک يهمه  هب  دـش و  هداز  تیادـه ،  » ءادـغ اهب  حاور  لیربج  ۀـمج  قراوخلاو  يرتت  يآلا  ءایـض و  دـمحمب و  هئاـسم  هحابـص و  ناـمزلا 

. تسا نکفاوترپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  اب  شهاگماش  دادماب و  هک  يزور  دناوخیم . انث  دنزیم و  دـنخبل  نامز  و  دیـشخب ، ینـشور 
، رـسارس هّکم  دروآیم .» دورف  ار  نآ  ماش  حبـص و  لـیئربج  دـسریم و  يرگید  زا  سپ  یکی  تازجعم  تسا و  دوهـشم  یبیغ )  ) ياـههناشن

دّمحم ار  وا  دازون  نیا  ّدج  بلّطملادبع ، داب ! وا  رب  ادخ  تکرب  مالـس و  دورد و  تفرگ . ینامداش  نشج  رـشب ، گرزب  يامنهر  دالیم  يارب 
تّبحم رهم و  هچ  ره  و  دوب . نیگهودنا  شزیزع  رسمه  گرم  اب  هک  هنمآ  شردام  يارب  دوب  یتیلست  ای  یتمالس  رس  یمارگ  نآ  دالیم  دیمان !
رتهزات ار  وا  مغ  هظحل  ره  دـشیمن و  شـشومارف  اـهلاس  تشذـگ  اـب  هَّللادـبع  يهرطاـخ  داـی و  اـّما  درکیم ، زیزع  دـنزرف  نیا  راـثن  تشاد 

ار هَّللادـبع  دوخ و  رگج  يهراپ  هک  یلاح  رد  ردام  دـهد . فیفخت  ار  نورد  ياـهدرد  دباتـشب و  شربق  تراـیز  هب  هک  دـش  نآ  رب  درکیم .
اههلفاق زا  یکی  اب  هَّللادـبع ، ربق  رادـید  زا  سپ  درب . رـس  هب  هام  کی  شرهوش  ياـهییاد  يهناـخ  رد  دـش و  برثی  ِیهار  درکیم ، یهارمه 

رامیب هنمآ  مایا  نیا  رد  تخادـنا ؛ ریخات  هب  ار  هلفاق  تکرح  دـیزرو و  تخـس  ینافوت  دیـسر  ءاوبا »  » هب هلفاق  هک  نیمه  دـیدرگ ، هّکم  مزاـع 
اب هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  درک و  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ات  تفرگ  تّدش  يرامیب  تشادـن . تکرح  ناوت  هک  هنوگنادـب  دـش ؛
ره «. » ینفی ریبک  ّلک  لاب و  دیدج  ّلک  ّتیم و  ّیح  ّلک  : » تفگیم دوب و  نابرهم  نآ  تشذـگ  رد  هحفص 47 ] رظان [  درکیم ، عادو  ردام 

دش و هدرپس  كاخ  هب  ءاوبا  رد  كاپ  رکیپ  نآ  ددرگیم ». يدوبان  راپسهر  يزور  یگرزب  ره  دوشیم و  هنهک  ییون  ره  دریمیم و  ياهدنز 
. دش هّکم  ِیهار  هّصغ  رپ  یلد  هتـسکش و  یبلق  اب  داب - وا  رب  ادخ  دورد  مالـس و  هک  زیزع - كدوک  دربورف و  تشحو  رد  ار  نابایب  تشد و 

یفطصم بلق  نامز  ياپمه  شنارجه ، قیمع  راثآ  هتفر و  تسد  زا  ردام  دای  ساّسح ! نابرهم و  ياهبلق  رب  نازیزع  قارف  تسا  تخـس  هچ 
ردام نارجه  يهشیدنا  رد  نانچمه  ربمایپ  تشذگ و  لاس  لهچ  زا  شیب  دیرابیم . کشا  شناگدید  زا  درشفیم و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

دوعسم نب  هَّللادبع  دننک . هیرگ  زین  نارای  دزیرب و  کشا  اجنآ  رد  ات  دهد  نذا  ار  وا  ردام ، بلق  ترایز  يارب  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  دوب و 
دومرف ار  ام  میدیـسر ، ناتـسربق  هب  هک  نیمه  میدرکیم ، یهارمه  ار  ترـضح  نآ  ام  درک و  تکرح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  : » دـیوگ

ام درک و  دنلب  هیرگ  هب  ادص  سپس  تفگ ، ینالوط  زار  يو  اب  تسـشن و  دیـسر ، ردام  ربق  هب  ات  تفریم  هار  اهربق  نایم  رد  دوخ  مینیـشنب و 
يا تفگ : دش و  وربور  ترضح  نآ  اب  باطخ  نب  رمع  لاح  نیا  رد  دمآ و  ام  يوس  هب  ربمایپ  هاگنآ  میتسیرگ ! ترـضح  نآ  يهیرگ  اب  زین 

باتیب ار  امـش  ام  يهیرگ  دومرف : ام  هب  هراشا  اب  تفرگ و  ار  وا  تسد  ربمایپ  دـیدروآ ؟ هیرگ  هب  ار  ناراـی  دـیتسیرگ و  هچ  زا  ادـخ ، ربماـیپ 
تنب هنمآ  مردام  ربق  متفگیم  زار  نآ  اب  نم  هک  يربق  دومرف : سپـس  درک و  رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  هَّللالوسر ! ای  يرآ ، میتفگ : درک !؟
رداـم هنمآ  گرزب  يوناـب  نـیا  يرآ ، [ . 25 .« ] داد هزاـجا  نم  هب  وا  منک و  شتراـیز  هک  متـساوخ  هزاـجا  راـگدرورپ  زا  نـم  دوـب و  بـهو 
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هیام كاـپ  ندـعم  فیرـش و  داژن  بسن و  بسح و  هحفـص 48 ] زا [  هک  يردـقنارگ  كاپ و  يوناب  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم 
ناهج راگدیرفآ  تیانع  لضف و  وا  هب  هک  دنداد  یهاوگ  شناگرزب  هّکم و  دشاب و  نیلـسرملا  دیـس  ردام  ات  دیزگرب  شیادـخ  دوب و  هتفرگ 
ربمایپ ّتبحم  نز و  گرزب  نیا  عیفر  هاگیاج  يرترب و  دنامب و  هنادواج  اهنرق  یط  وا  يهریـس  خیرات و  مان و  هک  تساوخ  ادخ  دمآ و  لیان 

اب نابرهم و  ردام  نیا  يرآ  دـننک . وگزاـب  اهرـصع  اـهلسن و  ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  ار  رداـم  نآ  ّتبحم  رهم و  زین  وا و  هب  تبـسن  ار  ادـخ 
وگزاب ار  نآ  لسن  هب  لسن  رـصع ، ره  خیرات  ات  دنام  ياج  رب  شنیگآرطع  دای  تسب و  رفـس  ِراب  قح  راوج  هب  تسیز و  تمارک  اب  تلیـضف ،
تقلخف ۀنامأ  لمحل  یلوملا  كراتخاف  انونح  نیلـسرملا  ریخل  ًامأ  انیف  ینوکت  نأ  كءاش  هَّللا  دیوگیم : هنمآ  حدم  رد  ارعـش  زا  یکی  دنک .

ِتوسک نم  ای  انوطب  ًارهظأ و  تداسف  اهیف  دمحأ  بلقت  ِبالصأ  هَّلل  انینج  هیلع  تنحف  اهتابنج  دمحأ  دسوت  ءاشحا  هَّلل  انیمأ  تعـضو  ًۀنمآ و 
هاشاح همأ ؟ سأیت  هتمأ و  هوجرت  انونظ  یبنلا  یف  اوءاسأ  دقل  ۀلوق و  اولاق  نیح  کماقم  اولهج  انینثإلا  هجات  ةّرد  تلعج  ۀّلح و  فرشأ  َرهدلا 

انید کنبا  نید  انیـضر  دقل  هنید و  لعجی  ثیح  ملعأ  هَّللا  انوهلا ؟ قوذت  ۀنمآل  یـضری  يرت  لهف  هلإلا  هیـضری  فسول  انیـصوی و  اهّربب  وه  و 
ریخ مأ  ای  انیوکت  تنوک  کنطبب  نکل  یفطـصملا  ماظع  تمـض  اهنوکلف  انیفد  ماـنألا  ریخ  اـهب  یحـضأ  یتلا  کـلت  ۀـعقب  فرـشأ  ناـک  نإ 

ۀّیجـس میظعلا  قلخلا  هل  نم  ای  انیط  تباط  ًارکذ و  ترّطعتف  اهتلزن  نیح  ءاوبالا  کب  تدعـس  انوته  ایحلا  كرطمأ  ءار  هزلا  ةّدج  نیلـسرملا و 
ام هلآ  ّیبنلا و  یلع  ّلص  ّبر  اـی  هحفـص 49 ] انوراه [  یـسوم و ال  یـسیع و ال  اهطعی  مل  ۀبتر  ّکبر  كاطعأ  انورعت  ۀبیه  مالکلا و  وفعلاو 
ار وت  تناما  ِراب  نآ  ِلمح  يارب  ورنیا ، زا  یـشاب . ردام  ناربمایپ  نیرتهب  يارب  اـم  ناـیم  رد  هک  تساوخ  دـنوادخ   » اـنیلات ـالت  وأ  يداـح  ماـق 

تفوـطع رهم و  وا  رب  دـندنارورپ و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحا  هک  كاـپ  ياـهمحر  نآ  دـیازب . ار  نیما  هـک  دـیرفآ  ار  هـنمآ  دـیزگرب ؛
اهبلـص و رگید  رب  ناسنیدب  دندوب و  ادخ  زا  یتیآ  دندرک ، لقتنم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحا  تمارک  اب  بالـصا  نآ  زین  و  دـندیزرو .
هک دنتخانـشن  ار  تماقم  يدوب . ناشخرد  دـیراورم  نآ  جات  رب  يدـناشوپ و  هماج  نیرتهب  ار  راگزور  هک  ییوناب  يا  دـنتفای . يرترب  اهمحر 

! اشاح ددرگ !؟ دیمون  شردام  اّما  دندنب  دیما  مشچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  تّما  ایآ  دندرب . دب  نامگ  ربمایپ  هب  دنتفگ و  اوران  نخس 
دنادیم رتهب  ادخ  دشاب !؟ باذع  رد  هنمآ  هک  تسا  یندرک  رواب  ایآ  دزاس ، شدونـشخ  دنوادخ  دومرف . هیـصوت  ار  ام  شردام  رهم  هب  وا  هک 

یلص ربمایپ  ربق   ) تسا نوفدم  قلخ  نیرتهب  هک  اجنآ  رگا  میتفریذپ . ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحا  تدنزرف  نید  ام  دهن ، اجک  ار  دوخ  نید 
وت ِمحر  هنوگچ  دیآیم . رامش  هب  اهنیمزرس  نیرتهب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  ياهناوختـسا  نتفرگ  رب  رد  رطاخ  هب  هلآ ) هیلع و  هَّللا 

یلص نیلسرملا  دیس  ردام  يا  دشاب .)! هتشاد  يرتشیب  تفارش  وت  مِحَر  دیاب  نیاربانب  ( !؟ درادن تفارش  تفرگ  لکـش  راوگرزب  نآ  هک  ییاج 
دورف اب  تسا ) هنمآ  نفدم  هک  ینیمزرـس  « ) ءاوبا . » دیرابیم تیامیـس  زا  یپایپ  مرزآ  مرـش و  مالـسلاهیلع ، ارهز  يهّدـج  يا  هلآ  هیلع و  هَّللا 

! يدوب هتـسخ  يایاجـس  میظع و  قلُخ  ياراد  هکنآ  يا  دـیدرگ . هزیکاپ  شکاـخ  نیگآرطع و  شداـی  دـش . دنمتداعـس  اـجنآ ، رد  تندـمآ 
تیادخ تسا . نخـس  عنام  وت  تبیه  ام و  يایح  هک  میهاوخیم  ترذعم  ادخ  لوسر  يا  دناهتخود . وت  تشذگ  وفع و  هب  مشچ  ناراودـیما 

ای يرگهزاوآ  هک  ینامز  ات  تسرف  دورد  شنادناخ  ربمایپ و  رب  راگدیرفآ ، يا  تسا ! هدادـن  نوراه  یـسوم و  یـسیع و  هب  هک  هداد  ياهبتر 
هحفص 52] دراد [ ». دوجو  ییارسنخس 

دمحم ترضح  ارهز ، ردپ 

لیعامسا ، ) تسا حیبذ  ود  دنزرف  وا  هک  سب  نیا  راوگرزب  نآ  تفارش  يارب  دوب . مشاه  شیرق و  داژن  زا  هَّللادبع ، نب  دّمحم  همطاف ، ردپ  اّما 
، نایرپ نایمدآ و  نیرتفیرش  تّما و  نیا  گرزب  هب  وت  : » تفگیم هک  دینـش  یفتاه  زا  ایؤر  رد  دش ، نتـسبآ  ودب  شردام  نوچ  و  هَّللادبع ) و 

ناگراتـس دش و  رون  زا  رپ  هک  ار  هناخ  مدید  : » دـیوگ صاعلایبا  رتخد  نامثعّما )  ) شاهلباق تشگ ، دـّلوتم  ردام  زا  نوچ  و  يدـش » نتـسبآ 
هَّللا یلص  دّمحم  ردام  بهو  تنب  يهنمآ  هک  هدروآ  دنس  دنچ  هب  دعسنبا  [ . 26 .« ] داتفا دنهاوخ  نم  رس  رب  متفگ  هک  دندش  کیدزن  نانچ 

هراوخریش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  هک  زاغآ  نامه  زا  [ 27 !« ] تخاس نشور  ار  نیمز  دمآرب و  نم  زا  یباهـش  مدید  : » تفگ هلآ  هیلع و 
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میدش و جراخ  رهش  زا  مرهوش  اب  : » دیوگیم هیدعس ) يهمیلح   ) ترـضح نآ  یعاضر  ردام  دش . رتسگ  هیاس  اج  همه  رب  تّوبن  تکرب  دوب ،
نب دعـسینب  نانز  زا  یعمج  نم و  دوب . هتـشاذگن  یقاب  اـم  رب  زیچ  چـیه  یطحق  یلاسکـشخ و  میتشاد . هارمه  مدادیم  ریـش  هک  ار  یکدوک 

هک یکدوک  يهیرگ  زا  دادیمن و  ریـش  هرطق  کی  هک  میتشاد  يریپ  رتش  غالا و  هدام  میهد ، ریـش  هک  میدوب  یناکدوک  يوجتـسج  رد  رکب ،
دیما هب  اّما  میتشادن  مه  يرگید  ياذغ  دوبن و  یفاک  هچب  نآ  يارب  نم  ریش  میتفریمن . باوخ  هب  اهبـش  یگنـسرگ  تهج  هب  میتشاد ، هارمه 

هک نانز  زا  کی  ره  مدوب ؛ نداد  ریش  تهج  رد  یکدوک  يوجتسج  رد  نم  میدش و  هّکم  دراو  غالا  هدام  نامه  اب  میدوب . یشیاشگ  ناراب و 
نانز زا  کی  ره  دنتـشاد . دیما  مشچ  ناکدوک  ناردپ  هب  اریز  دـندزیمزاب ؛ رـس  شایمیتی  تهج  هب  دّـمحم  نتفریذـپ  زا  دـندوب ، نم  هارمه 

نم مدرگزاب . یلاخ  تسد  مرادـن  تسود  ادـخ  هب  : » متفگ مرـسمه  هب  هّکم  زا  تشگزاب  ماـگنه  متفاـین . یکدوک  نم  تفرگ و  ار  یکدوک 
نآ ریزگان  میتفر و  دتـسرف ». ام  رب  یتکرب  هلیـسو  نیدب  دنوادخ  هک  دشاب  : » تفگ داد و  هزاجا  وا  مریگیم ». ار  میتی  كدوک  نآ  موریم و 
ریس دیشون و  وا  دروآ ! یناوارف  ریش  مناتسپ  ود  هحفص 53 ] ره [  مداهن ، نماد  رد  ار  وا  متـشگزاب و  لزنم  هب  هک  نیمه  میتفرگ ، ار  كدوک 

شیاهناتـسپ دید  تفر ، میتشاد  هک  يرتش  نآ  يوس  هب  تساخرب و  مرهوش  دنتفر ، باوخ  هب  ود  ره  دیـشون و  ریـس  زین  شا  ( یعاضر ، ) دش
هب همیلح ، يا  : » تفگ مرهوش  دش  هک  حبص  میدرب . رس  هب  یتحار  هب  ار  بش  نآ  میدش و  ریس  ات  میدیـشون  ریـش  نآ  زا  ام  تسا ! ریـش  زا  رپ 

راوس غالا  هدام  نآ  رب  میداتفا و  هار  هب  سپـس  متـشاد ،» ییوزرآ  نینچ  زین  نم  : » متفگ میاهدروآ )! دوخ  اب  ار  یکرابم  دوجو  دنگوس  ادـخ 
رتـخد يا  : » دـنتفگیم نم  ناـهارمه  دـیجنگیمن ! رّوصت  رد  هک  میتـفرگ  یـشیپ  هلفاـق  رب  ناـنچ  میدرک . راوـس  نآ  رب  ار  دّـمحم  میدـش و 

اهنآ تسا .»! ناـمه  نیا  ادـخ  هب  : » متفگ خـساپ  رد  يدـمآ .»!؟ نآ  اـب  هک  تسین  یغـالا  هداـم  ناـمه  نیا  رگم  رتمارآ ، يردـق  بـیؤذیبا ،
دوجو نآ  زا  رتلصاحیب  هک  ینیمزرـس  میدیـسر ، دعـسینب  هاگلزنم  هب  هاگنآ  تسا .»! هدش  یتیانع  ار  وا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  : » دـنتفگیم

! دوب ام  يارب  طقف  نیا  میدیـشودیم و  ار  اهنآ  ریـش  دندش ! باداش  ریـس و  اهزور  نیا  رد  دندوب ، هنـسرگ  ًالبق  هک  ام  نادنفـسوگ  تشادـن .
دنتشگیمرب ریش  نودب  هنـسرگ و  دندیدیمن ! یتکرب  نینچ  اهنآ  اّما  دینارب ، دنارچیم  همیلح  هک  اجنآ  رد  ار  نادنفـسوگ  دنتفگیم : یلاها 

تروص نیا  هب  يرآ  تشذگ . تروص  نیا  هب  يدنا  لاس و  ود  میدـیدیم . دوخ  يور  شیپ  ار  تکرب  ریخ و  شیپ  زا  رتنوزفا  زور  ره  ام  و 
دّمحم نوچ  و  دوب . نایامن  شایکدوک  نارود  ّدلوت و  زاغآ  زا  مالسلااهیلع ، همطاف  ردپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  ِدوجو  ِوترپ  زا  تکرب 

رانک رد  ار  وا  تشامگ و  تّمه  شتیبرت  تیامح و  رد  هویـش ، نیرتوکین  هب  دـمآرد  بلاطوبا  دوخ  يومع  تلاـفک  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
تیامح و رد  نانچمه  یگلاس  لهچ  ات  و  دومنیم ! يرتشیب  هّجوت  مارتحا و  تشادیم و  مّدـقم  ناـنآ  رب  هکلب  درکیم ، شزاون  شنادـنزرف 

غارـس وا  رد  هک  دوب  ییالاو  تّیـصخش  يدـنواشیوخ و  ّقح  تهج  هب  نیا  درکیم و  زیتس  نارگید  اـب  وا  رطاـخ  هب  دیـشوکیم و  شمارتحا 
زا رکاسعنبا  دیدیم . شکرابم  دوجو  زا  هک  دوب  یتاکرب  تاضویف و  تهج  هب  زین  دـندوب و  ربخیب  هحفص 54 ] نآ [  زا  نارگید  تشاد و 
هک بلاـطوبا  هب  شیرق  مدـید . یلاسکـشخ  یطحق و  رد  ار  رهـش  نیا  مدرم  مدـمآ ، هّکم  هب  : » تـفگ هـک  هدرک  لـقن  هـطفرع » نـب  ۀـمهلج  »

درب و هبعک  کیدزن  تفرگ و  ار  ناوجون  نآ  تسد  بلاطوبا  مینک ؟ هچ  دنتفگ  دیـشخردیم ، دیـشروخ  نوچ  تشاد و  هارمه  ار  یناوجون 
دـندمآ و اهربا  وسنآ  وسنیا و  زا  اّما  دوبن  يربا  نامـسآ  رد  درک ، هثاغتـسا  ناوجون  نآ  تشگنا  اـب  دینابـسچ و  هناـخ  راوید  هب  ار  وا  تشپ 

بلطم نیا  هب  يرعـش  رد  بلاطوبا  دندش ». باریـس  نابایب  رهـش و  دشیم و  رجفنم  هّکم  يداو  هک  دیراب  یناراب  دـش و  دـنلب  نامـسآ  شرغ 
هکنآ دزیخ ، ناراب  اهربا  زا  شیامیس  تکرب  هب  هک  وردیفس  نآ   » لمارألل ۀمصع  یماتیلا  لامث  ههجوب  مامغلا  یقـستسی  ّضیباو  دراد : هراشا 

هب ار  تّیرـشب  ياهیبوخ  يهمه  زایتما  تقلخ  زاغآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  تسوا  تسا »! نانزهویب  یماح  نامیتی و  هاگهیکت 
تمکح و هشیدنا و  لالقتسا  يدنمشوه و  زا  يرفاو  يهرهب  دیـسر و  یلاع  جرادم  هب  شقح  هاگدید  تسرد و  يهشیدنا  اب  دروآ و  تسد 
راشرـس و دَرِخ  اـب  تسج و  يراـی  ییوـجقح ، قـیمع و  رّکفت  يرگنفرژ و  رب  شرادینعم  توکـس  اـب  دروآ و  تسد  هـب  یهاوخناـمرآ 
اب هاـگنآ  تفاـترب ، خر  تسا  راـجنهان  هفارخ و  هچنآ  زا  درک و  هعلاـطم  ار  هعماـج  لاوحا  اـهناسنا و  نوؤش  تاـیح و  رتـفد  فاّفـش  ترطف 

تارکسم و زا  وا  دوب ؛ هدیزگرب  تلزع  هار  هنرگو  دومن  تکرش  نآ  رد  دید ، یبوخ  ریخ و  هاگره  درک و  ترشاعم  مدرم  اب  لماک  تریـصب 
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زا رتدنـسپان  ار  يزیچ  تفاترب و  خر  لطاب  نایادـخ  زا  دـشر  زاغآ  زا  تشاد و  ترفن  اـهنشج  داـیعا و  رد  اـهتب  شتـسرپ  مارح و  يهحیبذ 
رگا تشاد و  شنوصم  یفارحنا  ره  زا  دنوادخ  هک  تسین  يدیدرت  ياج  درکن . لمحت  ار  يّزع  تال و  هب  دنگوس  تسنادن و  اهتب  شتـسرپ 

هحفـص دش [ . لیاح  عنام و  ینّابر  تیانع  دناوخارف ، اوران  ياهدیلقت  ياهراپ  اب  ای  دناشکب و  شیایند  يالاک  هب  ات  تساوخ  سفن  يهسوسو 
رد ار  يو  شیادخ  دشاب . ایبنا  ِمتاخ  مدآ و  نادنزرف  رورـس  تساوخ  یلاعت  يادخ  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  دّـمحم  تسوا  [ 55
رد دمآرس ، يدرمناوج  رد  وا  ببس  نیا  هب  داد ؛ يرترب  شموق  رب  همیرک  تافص  هلـضاف و  قالخا  هتـسجخ و  لاصخ  اب  تفرگ و  دوخ  هانپ 
ریخ لمع  رد  رتالاو ، سفن  ِتّفع  رد  رتمیالم ، ترشاعم  رد  رتوگتسار ، نخس  رد  رتگرزب ، يرابدرب  رد  رترب ، ترـشاعم  رد  رتوکین ، قالخا 
اریز دـنداهن ؛ ماـن  نیما  ار  يو  شموـق  هک  اـجنآ  اـت  دـمآ ، قئاـف  همه  رب  تناـما  رد  رتاـفواب و  دـهع  رد  رتراـتفرشوخ ، لـمع  رد  رتمـیرک ،

تالکشم : » تفگ شفـصو  رد  نینمؤملاّما  هجیدخ  هک  دوب  هنوگنادب  دوب و  هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  لاصِخ  نیرترب  حالـص و  یگتـسیاش و 
مالـسلااهیلع ارهز  راوگرزب  ردپ  دوب .». قح  عفادم  رادفرط و  درکیم و  شزاون  ار  نامهم  دادیم ، اون  ار  ناتـسدیهت  درکیم و  لح  ار  همه 

شیرق و زا  هلیبـق  دـنچ  هـک  دوـب  یناـمیپ  نآ  دـش و  رـضاح  لوـضفلافلح »  » ناـمیپ رد  وا  قـح . هـب  توـعد  يارب  زج  تـشادیمنرب ، مدـق 
، داد خر  راّجف  گنج  هک  هاگنآ  دندوب ، هتـسب  دـهع  هّرم  نب  میت  بالک و  نب  ةرهز  يّزعلادـبع ، نب  دـسا  بلّطملادـبع ، نادـنزرف  مشاهینب ،

هّکم رد  رگا  هـک  دـندش  ناـمیپمه  دـندمآ و  درگ  دوـب - فیرــش  هدروخلاـس و  درم  هـک  یمیت - ناعدـج  نـب  هَّللادـبع  يهناـخ  رد  هاـگنآ 
تکرش نامیپ  نیا  رد  زین  ادخ  ربمایپ  دنناتسب و  رگمتـس  زا  ار  وا  داد  ات  دنباتـشب  وا  يرای  هب  هناگیب ، ای  دشاب  يدوخ  هچ  دنتفای ، ياهدیدمتس 

متـشادن تسود  هک  مدش ، دنگوسمه  ینامیپ  رد  هتفای و  روضح  ناعدج  رـسپ  هَّللادبع  يهناخ  رد  نم  : » دومرفیم تلاسر  زا  سپ  دندرک و 
اب یناـمیپ  نینچ  حور  [ . 28 .« ] تفریذـپ مهاوخ  موش ، توعد  نامیپ  نیا  هب  زین ، مالـسا  رد  رگا  منک و  هلدابم  يوم  خرـس  نارتش  اـب  ار  نآ 

لئاو نب  صاع  هب  ییالاک  دمآ ، هّکم  هب  دیبز ، زا  يدرم  دـناهتفگ : ینامیپ  نینچ  يهزیگنا  يهرابرد  تشادـن ! یناوخمه  تیلهاج  تابّـصعت 
، درک هحفص 56 ] تیاکش [  يدع  لهس و  حمج ، موزخم ، رادلادبع ، هّکم ؛ لیابق  نارـس  هب  درم  نآ  دادیمن ، ار  نآ  ياهب  وا  دوب و  هتخورف 

تکرح دینـش ، ار  نیا  بلّطملادـبع  نب  ریبز  دروآرب . تیمولظم  دایرف  تفر و  سیبقوبا  هوک  رب  ریزگان  دـندززاب ، رـس  يو  يرای  زا  اهنآ  اـّما 
ناـمیپ دـندمآ و  درگ  هّکم ) لـیابق  نارـس   ) تشذـگ رظن  زا  ناـشمان  هک  یهورگ  سپـس  دباتـشب ؟ موـلظم  يراـی  هب  تسیک  تـفگ : درک و 

ارهز ردپ  راوتسا  ياهماگ  هک  دوب  هنوگنیا  هب  [ . 29 . ] دندناتس وا  زا  ار  يدیبز  درم  قح  هتفر و  لئاو  نب  صاع  دزن  دنتـسب و  لوضفلافلح 
رد زج  دراپـسن و  هر  ّقح  قیرط  رد  زج  ات  دومرف  تیادـه  کین  راک  هب  ار  وا  هک  دوب  هارمه  گرزب  دـنوادخ  تادـییأت  اـب  همه  مالـسلااهیلع 
رد دنچ  ره  تشاد ، تراظن  وا  رب  شیومع  دومنیم و  يزور  لیصحت  یناشیپ  قرع  اب  درکیم و  راک  یناوج  رد  ربمایپ  دنیشنن . قح  سلجم 

ار نادنفسوگ  دعسینب ، رد  تیلوفط  رد  درکیم و  ینابش  وا  هک : دیوگیم  دّدعتم  تایاور  یلو  تشادن  یّصاخ  لغش  ترـضح  نآ  یناوج 
تنب هجیدخ  : » دیوگ قاحـسانبا  دومنیم . یناگرزاب  هجیدخ  لام  اب  درک و  رفـس  ماش  تراجت  هب  یگلاس  جنپ  تسیب و  رد  دربیم . ارچ  هب 

شیرق دادیم . هبراضم  ار  شلام  تسجیم و  يرای  تراجت  يارب  نادرم  زا  وا  دوب . تورث  تفارـش و  بحاص  هشیپرجاـت و  يوناـب  دـلیوخ ،
داهنشیپ دینش ، ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  یقالخا  ِتمارک  يرادتناما و  راتفگ ، قدص  هجیدخ  هکنیمه  دندوب . هشیپتراجت  یمدرم  زین 

وا تمدخ  رد  زین  ار  هرـسیم »  » دوخ مالغ  دهد ؛ وا  هب  نارگید  زا  رتنوزفا  يدوس  ات  ددرگ  ماش  راپـسهر  دـنک و  تراجت  وا  تورث  اب  هک  درک 
( هجیدخ مالغ   ) هرسیم اب  تخادرپ و  تراجت  هب  هجیدخ  تورث  اب  تفریذپ و  ار  وا  داهنشیپ  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تشامگ .
هب ماش  زا  ربمایپ  هک  نیمه  دوب . كرابم  دنویپ  نآ  رد  هجیدخ ) اب   ) طابترا يهتشر  نیتسخن  ماش  هب  ربمایپ  رفـس  [ . 30 . ] دیدرگ ماش  راپسهر 

، شوخ ِقلُخ  زا  رفـس  لالخ  رد  ار  هچنآ  زین  هرـسیم  تشادن ! هقباس  هک  دـید  دوخ  لام  رد  یناوارف  تکرب  تناما و  هجیدـخ  تشگرب ، هّکم 
ار دوخ  يهدشمگ  هجیدخ  درک ، فیرعت  هجیدخ  يارب  دوب  هدید  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  ِتناما  قدـص و  لقع ، تیارد ، يراوگرزب ،

دیسر شرکف  هب  دوب ، هداد  در  باوج  شیرق  ياسؤر  نارس و  يراگتساوخ  هب  هکنیا  اب  تفای و  نیما  وگتسار و  ناوج  هحفص 57 ] نیا [  رد 
تفریذپ و ادخ  لوسر  تفگ ، نخس  يو  اب  هجیدخ  جاودزا  زا  دمآ و  ربمایپ  دزن  هسیفن  دهن . نایم  رد  هّیُما  رتخد  هسیفن »  » اب ار  دوخ  رظن  هک 
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یکرابم و اب  جاودزا  نآ  دندرک و  يراگتـساوخ  هجیدخ  زا  دنتفر و  هجیدـخ  يومع  شیپ  اهنآ  درک ؛ تبحـص  هراب  نیا  رد  دوخ  يومع  اب 
. داد ُخر  ماش  زا  ربمایپ  تشگزاب  زا  سپ  هام  ود  هعقاو  نیا  دندرک . تکرش  دقع  مسارم  رد  رضُم »  » ِنارس مشاهینب و  تفرگ ! لکش  تنمیم 

فرش تّفع و  لقع ، تورث ، بسن ، رد  دوخ  يهلیبق  نانز  نیرترب  وا  تشاد ؛ لاس  لهچ  زور  نآ  رد  هجیدخ  داد . رارق  وا  نیباک  رتش  تسیب 
يرگید رـسمه  دوب ، هدنز  هجیدـخ  ات  ربمایپ  دـمآرد و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  يرـسمه  هب  هک  دوب  ییوناب  نیتسخن  وا  مه  دوب و 

يو نادناخ  بسن و  لصا و  كاپ و  تشرـس  همطاف و  ردام  تیـصخش  يهرابرد  یکدـنا  هدرمـش ، منتغم  ار  تصرف  اجنیا  رد  درکن . رایتخا 
. تفرگیم تأشن  میرک ، لیصا و  ینادناخ  زا  هک  تیارد  لضف و  هتسیاش و  يوخ  قلخ و  اب  هبترم ، دنلب  ییوناب  وا  اریز  مییوگب ؛ نخس 

هجیدخ ترضح 

ردپ تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دادجا  زا  یکی  فانمدبع ، ردارب  يّزُعلادبع  دوب . يّزعلادبع  نب  دسا  دنزرف  دیلوخ ، رتخد  هجیدخ ،
! دنراد یقالت  بالک ) نب  ّیصق   ) مراهچ ّدج  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هجیدخ  نینچ ، نیا  دشابیم . بالک  نب  ّیـصق  ود  نیا 

دوخ اب  دنکرب و  ياج  زا  ار  دوسألارجح  درک  دصق  دمآ و  جـح  هب  نمی  زا  عّبت  هک  هاگنآ  تسا . فورعم  عّبت »  » ربارب رد  دـلیوخ  یگداتـسیا 
رد ار  دنوادخ  مشخ  یمادقا ، نینچ  هک  داد  رادـشه  تساخرب و  زیتس  هلباقم و  هب  عّبت »  » اب دـلیوخ  ار  ینامز  دـنکیمن  شومارف  خـیرات  دربب .

یگداتسیا شنارای  دلیوخ و  هحفص 58 ] درک [ . دهاوخ  راثن  وا  رب  ار  تکاله  نیرفن و  لاعتم ) دنوادخ   ) هناخ بحاص  تشاد و  دهاوخ  یپ 
، تفر باوخ  هب  نوچ  دوب و  دلیوخ  دـیدهت  يهشیدـنا  رد  هراومه  تفر  هناخ  هب  نوچ  هک  اجنآ  ات  دـندنکفا  میب  ساره و  هب  ار  عّبت  هدرک و 

اّما تسا . هدروآ  یلیهـس  ار  هصق  نیا  دش . فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  ماجنارـس  دننکیم ؛ دیدهت  تکاله  تنعل و  هب  ار  وا  هک  دـید  باوخ 
. دربب دوخ  اب  ار  دوسألارجح  تفرگ  میمصت  دش ، نمی  مزاع  عّبت  هک  یماگنه  دسیونیم : هتخادرپ و  ارجام  نیا  طسب  حرـش و  هب  قاحـسانبا 

عّبت دنتفگ : تسیچ ؟ ناتـساد  تفگ : دلیوخ  دنربب !؟ ار  رجح  رگا  دمآ  دـهاوخ  ام  رـس  رب  هچ  دـنتفگ : هدـمآ ، دـلیوخ  دزن  شیرق  زا  یعمج 
زین شیرق  تفرگرب و  ریـشمش  هاـگنآ  تسا ! نیا  زا  هب  گرم  تـفگ : دـلیوخ  دـنک . لـقتنم  نـمی  نیمزرـس  هـب  ار  دوسـألارجح  دـهاوخیم 

شیرق مربب . دوخ  مدرم  يارب  ار  نآ  مهاوخیم  تفگ : ینک ؟ هچ  رجح  نکر  اب  یهاوخیم  دنتفگ : دندمآ و  عّبت  دزن  دنتشادرب و  اهریـشمش 
عاجـش و درم  دـلیوخ ، نیا  يرآ  دـننک . تظفاـحم  نآ  زا  اـت  دـندمآ  نکر  دزن  هتفرگ ، اهریـشمش  هاـگنآ  و  تسا . نیا  زا  هب  گرم  دـنتفگ :

یگداوناخ تلاصا  یکاپ و  مرک و  قالخا و  لیاضف  هب  درک و  تیامح  برع  تیلهاج  نامز  رد  ادـخ  يهناـخ  زا  هک  تسا  موق  ياورناـمرف 
؛ همطاف ردام  دوب . يؤل  نب  رماع  نب  صیعم  نب  دبع  نب  رجح  نب  ۀحاور  نب  مصا  نب  ةدئاز  رتخد  همطاف  هجیدـخ ، ترـضح  ردام  دوب . هرهش 

هجیدخ ردام  ردپ و  بیترت  نیدب  دسریم . بلاغ » نب  يؤل   » هب وا  تبـسن  هک  دوب  ثراح  نب  فانمدبع  رتخد  هلاه » ، » هجیدخ يهّدـج  ینعی 
هب درک و  دشر  نیمزرـس  نیرتهب  رد  هجیدخ  دندمآیم و  رامـش  هب  نیرترب  بسح  بسن و  رد  دـندوب و  شیرق  ياههداوناخ  نیرتلیـصا  زا 

ار وا  كاپ  نماد  دوب ، هتفرگ  ار  هّکم  ياههداوناخ  یخرب  نماد  هک  ییاـهیگدولآ  دوب و  فورعم  تناـید  هب  دـش و  فصّتم  هلـضاف  قـالخا 
یگتسیاش نینچ  ینز  ره  دشاب و  نینمؤملاّما  دیاب ، وا  اریز  درکیم ؛ تسارح  ظفح و  یکدوک  زاغآ  زا  ار  هجیدخ  دنوادخ  تیانع  تفرگن ؛

لمع دوخ  تیلوؤسم  هب  ات  تخاس  مهارف  هژیو  یتیانع  صاخ و  یتیبرت  ربمایپ  نارـسمه  يارب  شیوخ  تمکح  اب  لاعتم ، دـنوادخ  تشادـن .
هد زا  نوـچ  درکیم و  جاودزا  هحفـص 59 ] دیـسریم [ ، غولب  نس  هب  یتقو  رتخد  هک  دوب  نیا  شیرق  ياههداوناخ  ياهتّنـس  زا  یکی  دـننک .

لضف تّورم و  هب  فورعم  فیرش و  بسن  ياراد  هکنآ  رگم  دوش ، کیدزن  هداوناخ  نآ  هب  درکیمن  تأرج  یسک  رگید  تشذگیم ، لاس 
مان هب  يدـنزرف  جاودزا  نآ  لصاح  دـمآ و  وا  يراگتـساوخ  هب  یموزخم  هَّللادـبع  نب  دـباع  رـسپ  قیتع »  » هک دوب  هلاـس  هد  هجیدـخ  دوبیم !

کی ثراح و  دنه و  ياهمان  هب  رسپ  ود  درک و  جاودزا  وا  اب  یمیمت  شابن  نب  ةرارز  نب  دنه  تشذگرد و  قیتع  دیشکن  یلوط  دوب . هَّللادبع 
یکین هب  کی  ره  مان  خیرات  رد  هک  مینیبیم  مییوگیم ، نخـس  شناکیدزن  نادـناخ و  هجیدـخ و  زا  هک  یماگنه  دروآ . بنیز  مان  هب  رتخد 

زین لفون  نب  ۀقرو  دوب ، گرزب  نادنمتورث  زا  هجیدخ ، ردارب  رـسپ  مازِح  نب  میکح  دندوب . هرهـش  قالخا  تعاجـش و  رد  یگمه  هدش و  دای 
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و [ 31 ! ] دش هداز  هبعک  يهناخ  رد  میکح  دنتشاد . يّرثؤم  شقن  هجیدخ  ترـضح  یگدنز  رد  ود  نیا  دوب ؛ هجیدخ  ياهومع  رـسپ  زا  یکی 
رتمک نادرم  هک  یلاح  رد  تفای ، هار  هودـنلاراد  هب  هک  دوب  هلاس  هدزناپ  وا  دوب . ریظنمک  هدنـشخب و  هنازرف و  رظن ، بحاص  دـنمدرخ ، يدرم 

نایفـسوبا هراومه  دوب . وا  يأر  ماکحتـسا  رکف و  تمالـس  يدنمدرخ و  لیلد  نیا  دـنتفریذپیمن ؛ یتروشم  سلجم  نیا  رد  ار  لاس  لهچ  زا 
دوخ تیلاعف  رکف و  میکح ، دشاب . هتـشاد  یهاگیاج  نانچ  درکیم  وزرآ  دسریمن و  میکح  درخ  لقع و  يهیاپ  هب  ارچ  هک  دروخیم  هطبغ 

نآ هک  دندروآیم  يرایسب  لام  ناوارف و  دوس  دندشیم و  لیـسگ  برعلاةریزج  فارطا  هب  وا  ياهناوراک  درب و  راک  هب  زین  تراجت  رد  ار 
هجیدـخ شاهّمع  هب  وا  دوب . مدرم  بولق  بذـج  تّبحم و  وا و  لاـم  رتشیب  ِتکرب  نآ  هجیتن  درکیم و  قاـفنا  ناـنامهیم  هّکم و  يارقف  هب  ار 

نآ هجیدـخ ، يومع  رـسپ  لـفون  نب  ۀـقرو  اـّما  تخادرپیم . تروشم  هب  وا  اـب  اـهراک  رد  تفریم و  شاهناـخ  هب  هراوـمه  دوـب و  دـنمقالع 
دوب يدرم  تشاد ، ناوارف  ریثأت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  شیپ  تیلهاـج و  رد  هجیدـخ ، یحور  تیبرت  رد  هک  يدرمگرزب 

تاروت ندناوخ  هب  ار  دوخ  هحفص 60 ] تاقوا [  دنارذگیم و  راگدرورپ  یگدنب  ادخ و  تایآ  رد  رّکفت  رد  ار  یگدنز  هک  هتسراو  دهاز و 
تاروت و هک  ار  مالـسا  روآمایپ  فاصوا  ات  تخادرپیم  روغ  هب  درکیم و  لقن  یبلاـطم  باـتک  ود  نیا  زا  تشادیم و  فورـصم  لـیجنا  و 

فاصوا زین  اهنآ  زا  دوب و  نیشنمه  باتک  لها  نابهار و  زا  يرایـسب  اب  وا  دروآ . تسد  هب  دندوب ، هداد  تراشب  رگید  بتک  یخرب  لیجنا و 
وا دوب  هدیمهف  هکنآ  زا  سپ  هژیو  هب  دنک ؛ كرد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ندرم ، زا  لبق  درکیم  شالت  دینـشیم و  ار  دوعوم  ربمایپ 

، اتکی يادخ  هب  دوب و  نارگیور  یتسرپتب  كرش و  یگدولآ  زا  لفون  نب  ۀقرو  تسا . مالـسلاامهیلع  میهاربا  دنزرف  لیعامـسا ، نادنزرف  زا 
شنمگرزب فیطل ، تاساسحا  اب  دوب  يرعاش  يو  دوب . نمؤم  خزود ، تشهب و  شاداپ ، باسح ، هب  زین  تشاد و  ناـمیا  یتسه  يهدـننیرفآ 

دمآشوخ ار  يو  تشذـگیم ، یـسلجم  هب  هاـگره  دنتـشاد و  هقـالع  سنُا و  وا  هب  مدرم  تهج  نیدـب  مدرم ؛ هب  تّبحم  زا  زیربـل  یلد  اـب  و 
ود نیا  هجیدخ  يرآ ، دادیم . حیجرت  ندوب  ادخ  يهدنب  ییاهنت و  وا  نکیل  دنـشاب ، تبحـصمه  وا  اب  رتشیب  هک  دندوب  قاتـشم  دـنتفگیم و 

يوگلا هک  هقرو  دوب و  دمآرـس  يدنمدرخ  يرگناوت و  تراجت و  رد  هک  شردارب  رـسپ  مازِح ، نب  میکح  دوب . هدـیزگرب  ار  هتـسیاش  رـصنع 
میلس لقع  دنلب و  حور  يهرمث  هک  يونعم ، ياههرطاخ  هک  دشیم  رایسب  تشاد و  قیمع  نامیا  وا  يهتفگ  هب  هجیدخ  دوب و  رکفت  تدابع و 

باقع و باوث و  يهرابرد  دیـسرپیم و  شیاههناشن  تایآ و  اب  ادـخ  زا  رایـسب  تشاذـگیم و  نایم  رد  يو  اـب  دوب ، وا  دـنمفده  هشیدـنا  و 
سفن يافص  اب  هقرو  درکیم . ییاهشسرپ  يو  زا  نادنمزاین  هب  کمک  نادنمتسم و  ارقف و  هب  قافنا  حلاص و  لمع  شزرا  خزود و  تشهب و 

شیاهشسرپ هب  يویند ، ياههبئاش  زا  رودب  درکیم و  ساسحا  ساسحا  تشذگیم  شیومع  رتخد  نورد  رد  هک  ار  هچنآ  حور ، تفاطل  و 
چیه هب  ورنیا  زا  تشاد . ریثأت  هجیدـخ  ینید  ِتایح  رد  اهنیا  هک  تخاسیم  دـنمهرهب  ار  وا  دوخ  ياههتخومآ  براـجت و  زا  دادیم و  خـساپ 

شنم و شیرق ، هژیو  هب  هکم ، مدرم  نایم  رد  هجیدـخ  ترـضح  درکن . ینابرق  ای  رذـن  اهنآ  يارب  درواین و  دورف  میلـست  رـس  اـهتب  زا  کـی 
ياهتلـصخ تسا . نانز  ریاس  رب  يو  يرترب  يهناشن  هک  دـندادیم  تبـسن  هب و  ییاـهبقل  تشاد و  هحفـص 61 ] ياهنادنموربآ [  كولس 

ياهلد رد  شتیبوبحم  تیـصخش و  یعامتجا و  تلزنم  زا  یعون  هب  وا  ياهمان  زا  کیره  دـشیمن . هدـید  اـهنآ  زا  کـیچیه  رد  وا  يهدوتس 
. درکیم باجیا  نینچ  وا  یگتـسیاش  هکلب  دندادن ، تبـسن  يو  هب  هدوهیب  ار  بقل  نیا  دوب ؛ هرهاط »  » وا بقل  نیتسخن  تشاد  تیاکح  مدرم 
. تفگ تایح  دوردب  یناوج  رد  شمّود ، ِرهوش  درک و  جاودزا  رابود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يرـسمه  زا  لبق  تیلهاج و  رـصع  رد  وا 

قیرط زا  دوبن  لیام  تشاد ، یناوارف  ناراگتـساوخ  دـنچ  ره  دروآور و  تراـجت  هب  دوب ، رادروخرب  تّزع  هاـفر و  زا  هک  یلاـح  رد  هجیدـخ 
زا یعّونتم  دّدعتم و  ياههتشر  رد  وا  یناسفن ! ياههزیگنا  سَوَه و  اوه و  زا  رودب  دیزگرب ، یهار  دوخ  يارب  وا  دنک . رـسمه  بسک  تراجت 
نآ هرـسیم  هک  دندوب  وا  ياهراک  رادهدـهع  شنامالغ  هکلب  تشادـن  ياهطبار  صاخ ، ماع و  ِهورگ  رد  راّجت  اب  یلو  تشاد  تیلاعف  تراجت 
دوب هداد  ياج  دوخ  رد  ار  وا  يراجت  لاوما  رتم  تفه  رد  رتم  هدزناش  تحاسم  هب  یعیـسو  نلاس  درکیم . یتسرپرـس  ار  اهنآ  صلخم ، مالغ 

زا دراد . هجیدـخ  تلزنم  زا  تیاکح  دراوم  نیا  دوب . هدـنام  ياج  رب  دـشیم ، يرافح  یعـسم »  » يهیحان زا  هک  لاس 1412  ات  نآ  راـثآ  هک 
هکم ياههناخ  هب  تسا  فورعم  تسـشنن . نارـسوه  نانز  اب  زگره  وا  هک  دوب  نیا  دنهد ، هرهاط »  » بقل ار  وا  دش  بجوم  هک  یلماوع  هلمج 
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رـسپ اهومعرـسپ و  هب  قـّلعتم  یخرب  هک  اـههناخ ، نآ  راـنک  زا  هجیدـخ  ترـضح  دوـب و  بعل  وـهل و  اهینیـشنبش و  دـهاش  تیلهاـج ، رد 
زا تفرگن و  رارق  اههناخ  نیا  ریثأـت  تحت  زگره  اـما  دنمرگرـس  بعل  وهل و  ینیـشنبش و  هب  هک  دـیدیم  تشذـگیم و  دوب ، شیاـهییاد 

. دنراد دای  هب  هجیدخ  زا  ار  يدنمـشزرا  تارطاخ  خـیرات ، هکم و  نانز  تسجیم . يرازیب  دـندوب ، مرگرـس  نادـب  شیرق  نانز  یخرب  هچنآ 
ار يو  هدرک ، هطاـحا  ار  وا  درِگ  تفریم ، هبعک  فرط  هب  نوـچ  دـندشیم و  دـنمهرهب  وا  ياـطع  مرک و  زا  دـنتفریم و  وا  ندـید  هـب  ناـنز 

ياهملک دزیمن و  فرح  ّدِـج  نخـس  هب  زج  تـفگیمن و  لـصاحیب  وا  رـضحم  رد  ینخـس  ناـنز  نآ  زا  کـیچیه  دـندرکیم و  یهارمه 
گرزب و بقل  نیا  دوب ؛ شیرق » يهدیـس   » هجیدـخ يهژیو  باـقلا  زا  یکی  هحفـص 62 ] دـناریمن [ . نابز  رب  دیدنـسپیمن  وا  هک  بسانمان 

یحور یقالخا و  يرترب  مدرم  يهمه  دشاب . هتفای  هار  یناسنا  لامک  فاصوا  هب  هک  یسک  نآ  زج  دنهدن ، یـسک  هب  ار  دنمـشزرا  فیـصوت 
نیا هکلب  دـنک  هنخر  يو  يهدیدنـسپ  تافـص  رد  تسناوتن  اهتورث  هوبنا  دوبن و  هتفیـش  تراجت  تورث و  ربارب  رد  وا  دنتـشاد . رواب  ار  يو 

لیلحت رد  ناگدنـسیون  نادنمـشناد و  درمـشرب . یلاعتم  ساسحا  نآ  يهرمث  دیاب  ار  نیا  دوب و  عضاخ  وا  ربارب  رد  هک  دوب  تراجت  تورث و 
يدام تایح  نیا  ياروام  رد  شسرپ  ثحب و  هب  تشادیم و  لوغشم  یمدرم  ياهفرح  مدرم و  زا  ریغ  هب  ار  دوخ  دنیوگ : هجیدخ  تیصخش 

رد هک  گرزب  يادخ  زا  داتـسرف ، دهاوخ  مدرم  تیاده  تما و  نیا  يارب  ادـخ  هک  يربمایپ  زا  دیـسرپیم ؛ ادـخ  ناروآمایپ  زا  تخادرپیم .
شوه كاپ و  حور  یلاعتم ، ياههشیدـنا  نیا  رد  دوب . عضاخ  شتنطلـس  ربارب  رد  داتفا و  كاـخ  هب  دـیاب  وا  ربارب  رد  تسا و  شتـسرپ  روخ 
رورـس هدـنیآ و  ِربمایپ  زا  لفون » نب  ۀـقرو   » شیومع رـسپ  اب  هراومه  وا  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  بتک  رد  دادیم . يراـی  ار  يو  شراـشرس ،

نآ رد  هک  یگدنز ، یگدوهیب  زا  ار  يو  دنلب ، يهشیدنا  نیا  تفگیم . نخـس  داتـسرف ، دهاوخ  تیرـشب  تیاده  يارب  شیادخ  هک  نایمدآ 
. دنداهن مان  شیرق  نانز  يهدیس  ار  وا  هک  دوب ، هتفای  تسد  مدرم  نایم  دنمشزرا ، یتیصخش  هب  هنوگنیا  و  تخاسیم . رود  دوب ، مکاح  نامز 
مزح و دَرِخ ، لقع و  رد  هجیدـخ  ترـضح  اما  دـندوب  تابث  مزج و  درخ و  لقع و  ياراد  هک  تشاد  مه  يرگید  تیـصخش  اب  نانز  شیرق 
. تشاد هرهش  نادنمتسم  يرای  مرک و  لضف و  هب  دوخ  موق  نایم  رد  هک  هک  تشاد  يرترب  ناگمه  رب  يرگنالاو ، تراهط و  تفارش ، تابث ،

بقل ار  شیرق  يوناـب  دــندشیم . دــنمهرهب  شناـسحا  يهرفــس  زا  دــندمآیم و  وا  يهناــخ  يوـس  هـب  بـیرغ  دارفا  نادــنمزاین و  ارقف و 
درک راثن  تشاد  ناوت  رد  ار  هچنآ  مامت  وا  تسا ! هنادواج  اهنرق  یط  رد  هک  یتلزنم  تشاد ؛ ياهداعلاقوف  تلزنم  اریز  دنداد ؛ نینمؤملاّما » »

يرای ار  نانآ  هحفص 63 ] هرـصاحم [ ، دیعبت و  رد  درادرب و  شنارای  نادناخ و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  شود  زا  ار  تالکـشم  راب  ات 
، تسا رودـقم  هزادـنا  ره  هک  داتـسرفیم  مایپ  هنایفخم  دنتـشادن ، رارق  يداصتقا  يهرـصاحم  تحت  هک  نانآ  شنادـنواشیوخ و  هب  دـناسر و 

يو توعد  هب  خساپ  رد  تلاسر ، نانمـشد  تفلاخم  مغر  هب  دنـشابن و  جـنر  رد  روصحم  ِناناملـسم  ات  دتـسرفب  نآ  يارب  هقوذآ  كاروخ و 
، اهمان اهبقل و  نیرترب  زا  دیاش  تفرگ و  نینمؤملاّما  بقل  هک  داد  رارق  ییوناب  نیتسخن  ار  وا  دنوادخ ، تهج  نیا  هب  دندرکیم ؛ يراکمه 

نارسمه زا  کیچیه  يهتسیاش  بقل  نیا  تفرگ . بقل  ملاع  ناوناب  رورس  نینمؤملاّما و  شیرق ، يهدیـس  كاپ  يوناب  نآ  هک  دوب  مان  نیمه 
هب ینز  چـیه  اهنآ  زا  شیپ  يربک و  يهجیدـخ  هرهاط ، يهدیـس  هَّللالوسر و  رتخد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  رگم  دوبن ؛ ملاع  نانز  ربمایپ و 

لبنح دمحا  ماما  نوعرف . رسمه  محازم  تنب  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم  هدیزگرب ؛ نانز  زا  گرزب  يوناب  ود  رگم  تشگن ، لیان  تمـس  نیا 
»؟ تسیچ اهنیا  دـینادیم  : » دومرف دیـشک و  نیمز  يور  طخ  راـهچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تفگ : هک  هدرک ، لـقن  ساـبعنبا  زا 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  رتخد  همطاف  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  تشهب  لها  نانز  نیرترب  دومرف : ربمایپ  دنرتاناد . شربمایپ  ادخ و  دنتفگ :
تنب میرم  دّمحم و  تنب  ۀمطاف  دلیوخ و  تنب  ۀجیدخ  ۀّنجلا  لهأ  ءاسن  لضفأ  . » دنانوعرف رـسمه  محازم  رتخد  هیـسآ  نارمع و  رتخد  میرم 

دومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلاهیلع ، یلع  زا  يراخب  حیحـص  [ . 32 «. ] نوعرف ةأرِما  محازم  تنب  ۀیسآ  نارمع و 
ره وا  هک  ارچ  دروآ ؛ تسد  هب  تشاد  هک  یگتـسیاش  اـب  مالـسلااهیلع  ارهز  رداـم  ار  بقل  نیا  [ . 33 «. ] ۀـجیدخ اهئاسن  ریخ  اهئاسن و  ریخ  »

دومن و ینابرق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  يرای  ادـخ و  هار  رد  ار  اهزیچ  نیرتاهبنارگ  درک و  ادـخ  هاـگرد  هب  شکشیپ  تشاد  هچنآ 
تایح رد  هجیدخ  ریثأت  مالسلااهیلع و  ارهز  یگدنز  یسررب  لالخ  رد  ار  بلطم  نیا  حرش  تشادنرب . تسد  وا  تدعاسم  يرای و  زا  زگره 
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هحفص 64] درک [ . میهاوخ  نایب  شرتخد  يونعم 

نآ يهرمث  كرابم و  جاودزا 

، دش لفاحم  سلاجم و  لقن  ربخ  نیا  دیچیپ و  هّکم  رد  دلیوخ  رتخد  هجیدـخ  زا  هَّللادـبع ، نب  دـمحم  نیما ، يراگتـساوخ  ربخ  هک  یماگنه 
. دوب هجوتم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  يوس  هب  شیرق  نارتخد  ياهلد  ناگدید و  يهمه  اریز  دـندروخ ؛ هطبغ  دـنویپ  نیا  رب  هّکم  نانز 

هتسجخ ِقالخا  تافص و  اب  وا  تشادن . دوجو  نیما  زا  رتتیصخش  اب  و  رتوگتـسار ، رتدنمدرخ ، رتنمادکاپ ، رتابیز ، هّکم ، ناناوج  نایم  رد 
دندرک ینابرق  اهرتش  دش ، اپ  هب  اهنشج  ود ، نآ  یسورع  زور  رد  دوب . هدرک  ریخـست  ار  اهبلق  تناما ، تقادص و  لامک و  بسن و  ِییالاو  و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  اریز  داد ؛ ششوپ  ار  هکم  ياههناخ  ترسم  يداش و  دندمآ و  همه  ناناوج  ناگرزب و  دندینارتسگ ؛ اههرفـس  و 
تکرـش هوکـش  اب  نشج  نیا  رد  اهناوج ، نیرتهدـبز  لیابق و  نارـس  هّکم و  ناگرزب  دـمآیم . رامـشب  ناـناوج  نیرتهب  نادـنزرف و  نیرترب 

ار اهفرظ  دندینارتسگ و  اههرفس  تفرگیم . یشیپ  يرگید  رب  اذغ ، ندرک  ایهم  دنفسوگ و  حبذ  رتش و  ندرک  ینابرق  رد  کی  ره  دنتسج ،
، ینز ای  درم  هّکم  رد  دنتفگ . دابکرابم  لد  میمـص  زا  دندرک و  يداش  دندش و  ریـس  ات  دندروخ  یـسورع  يهمیلو  زا  مدرم  يهمه  دندیچ و 

دنویپ نیا  اب  هّکم  رگا  و  دوب !؟ نیا  زا  رتبلاج  اهنآ  يارب  ینخـس  هچ  درکیم . يداـش  تبـسانم  نیا  هب  هکنآ  رگم  دوبن  یناوج  رتخد  اـی  رـسپ 
رسمه ود  نیا  يارب  یگدنز  دیدرگ !؟ نامداش  تقوشوخ و  تبسانم  نیمادک  هب  جاودزا و  نیمادک  هب  دشابن ، يداش  زا  تسمرـس  ییوشانز 

يرـسمه و ِتفوطع  هجیدخ  دوجو  رد  هَّللادـبع ، رـسپ  دـمحم  تشذـگیم و  ییاراوگ  یگزیکاپ و  هب  یماکداش ، یتخبـشوخ و  اب  یمارگ ،
دمحم راوگرزب . نآ  يارب  ساسحااب  دوب  يرسمه  هجیدخ  هجیدخ و  يارب  دوب  هتسیاش  يرهوش  وا  تسُجیم . ار  يرادافو  تبحم و  رمه و 

ار شناج  بلق و  هدنکفا و  هیاس  شرس  رب  تداعـس  يامه  هک  درکیم  ساسحا  هجیدخ  دوب و  ایند  مامت  هجیدخ  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
دوجو درادن ؛ يدننامه  برعلاةریزج  رد  هکلب  تسین ، هکم  نادرم  ریاس  دـننام  شرهوش  هحفص 65 ] تسنادیم [  اریز  تسا ؛ هدرک  ریخست 
شرظن رد  هتفیرف ، ار  هّکم  نانز  نادرم و  بلاغ  هک  يّدام  يایند  ياهرویز  تسا و  هّزنم  رامق  سلجم  یتسرپتب و  تارکـسم ، زا  شکراـبم 

نادرم تافـص  ییابیز  قالخا و  زا  رگا  تشادـن ؛ رواب  هک  دـیدیم  هناگی  یتیـصخش  ربارب  رد  ار  دوخ  هجیدـخ  درادـن . ياهبذاـج  شزرا و 
، درکیم دای  یگنازرف  یگنادرم و  زا  رگا  دوب ، هدیـسر  یناسنا  لامک  جرادـم  نیرتیلاع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  تفگیم ، نخس 
وا دوب ! هدینشن  یتح  هدیدن و  هتشذگ  رد  هک  دیدیم  ار  یفاصوا  گرزب و  نادرم  ِزراب  ياههناشن  وا  رد  دیسریمن . شرهوش  ياپ  هب  یـسک 

یگرزب هب  تشاد  یتّمه  دندوبن . دروامه  نآ  ربارب  رد  شیاهتشد  هّکم و  ياههوک  هک  تشاد  یتمه  دوب ؛ هزنم  لدکاپ و  دـنمدرخ ، يدرم 
كاردا ساسحا و  رد  اذـل  دوشیم ؛ هدامآ  گرزب  یتلاسر  يارب  هک  دـیمهفیم  شرادـید  نیتسخن  رد  یـسک  ره  هک  يدرم  ناـهج . يهمه 

قراوخ ادـخ و  اب  وا  يهطبار  یگنوگچ  زا  دـنچ  ره  تسا ، تما  نیا  روآمایپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  هک  دوب  خـسار  ینامیا  هجیدـخ 
وا يهشوت  هکلب  دوب  ییاهنت  نیا  عنام  رسمه  تشاد و  سنُا  ییاهنت  تولخ و  هب  وا  دوب . ربخیب  تفای ، دهاوخ  ققحت  شتـسد  هب  هک  یتاداع 

ادـخ هب  هک  تسا  ییاسراپ  ره  يهشوت  هک  دوخ  اب  تولخ  دربب ، رـس  هب  تدابع  رکفت و  ییاهنت و  تولخ  رد  دـناوتب  ات  تخاسیم  هداـمآ  ار 
؛ دزاس اونمه  اجر  فوخ و  يهشوتهر  اب  ار  شبلق  دشاب و  هتـسراو  یگدنز  ياهیمرگرـس  يهمه  زا  ات  دنک  تولخ  دوخ  اب  دشاب و  هتـسویپ 
ار یگرزب  تلاـسر  دـیون  دوخ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  وا . ناوـضر  تمحر و  هب  دـیما  ردـتقم و  ياـناوت  لاـعتم و  يادـخ  زا  سرت 
ار وا  شتیانع  يهدـید  هب  دوب و  هداد  ياهدـعو  نینچ  یلاعت  يادـخ  تقیقح  رد  دَرَوآ . ینـشور  هب  یکیرات  زا  ار  مدرم  هک  یتلاسر  دادیم ؛

غالبا ار  نآ  لکـش  نیرتوکین  هب  دـبایب و  تلاح  نیرتهب  هب  ار  یگرزب  ِتلاسر  نینچ  ِراب  لمحت  یگتـسیاش  اـت  تشاد  رظن  ریز  ماـگ  هب  ماـگ 
كرد یبوخب  تشذگیم ، هدنیآ  تیلوؤسم  هب  تبـسن  شرهوش  بلق  رد  ار  هچنآ  تمظع  زین  رادربنامرف  افو و  اب  كاپ  رـسمه  نآ  دیامن و 
مامتها هجیدخ  دشیم و  يرپس  مه  رـس  تشپ  اهزور  تخاسیم . هدامآ  يراکمه  يارب  ار  دوخ  يو ، ِیلاع  فادـها  تخانـش  اب  درکیم و 

راثآ دروآ . مهارف  وا  تولخ  تدابع و  يارب  ار  بساـنم  ياـضف  هحفـص 66 ] دزاسن و [  مرگرـس  کچوک  روما  هب  ار  رهوش  هک  دـیزرویم 
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رد دشابن !؟ نامداش  ارچ  تشادـن . لمح  قایتشا  هجیدـخ  نوچ  شیرق  زا  ینز  چـیه  دـیجنگیمن ! تسوپ  رد  هجیدـخ  دـش و  رادومن  لمح 
تراشب ات  دمآ  رهوش  دزن  ناباتـش  ورنیا  زا  تسا . هکم  ناناوج  رویز  هک  هتفای  ار  ياهدـبز  نیما و  ِقداص  رـسمه  یگلاس  لهچ  رد  هک  یلاح 

هب راظتنا  دوب ! هدیزگرب  ياهیاد  وا  يارب  دیایب  دازون  هکنیا  زا  شیپ  هتخود و  دازون  ّدلوت  هب  ار  شدیما  مامت  تشذگ ، هام  ُهن  دـهدب ! ار  لمح 
دعب داد ، ار  يرتخد  ِدلوت  ِدیون  دمآ و  هلباق  هک  تشذگن  يرید  تشاد . ار  دوخ  يهشوگرگج  رادـید  قوش  زین  یمارگ  ردـپ  دیـسر و  نایاپ 

یتمالـس تهج  تسا و  هداد  هب  يدنزرف  هک  تفگ  ساپـس  ار  ادخ  دـش و  نامداش  يدـنوادخ  ِتبهوم  هب  تفرگ و  مارآ  شبلق  ربخ ، نآ  زا 
وا هب  يرتخد  دنزرف  دنوادخ  هکنیا  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  [ . 34 . ] داهن مان  بنیز »  » ار وا  هاگنآ  درازگ و  رکش  شایمارگ  يهجوز 

اهینابرق دـلوت  نیا  رد  تفر و  وا  لابقنـسا  هب  تّرـسم  ینامداش و  اب  هکلب  دوب ، نینچ  تیلهاج  مسر  هکناـنچ  دـشن ، نیگهودـنا  تسا ، هداد 
مانب يدیدج  دولوم  دمآرد و  ییاهنت  زا  بنیز  هک  دیـشکن  یلوط  دیدرگ . يرتشیب  يداش  ینـشور و  دهاش  رـسمه ، ود  نآ  يهناخ  و  درک !

يادخ هب  هک  يراوتسا  دنویپ  اب  دندرک و  لابقتـسا  وا  زا  سفن ، نانیمطا  تیاضر و  هحفـص 67 ] اب [  ردام  ردپ و  دوشگ و  ایند  هب  هدید  هّیقر 
؛ دمآ موثلکّما  مانب  رتخد  نیمّوس  دندوب . وا  رازگرکش  هتسناد و  تکرب  ریخ و  يهناشن  ار  یهلا  تبهوم  نیا  دنتـشاد ، قلَخ  راگدیرفآ  ناّنم و 

اما دشابن ! دنیاشوخ  ردام  ردپ و  يارب  دندوب ، رـسپ  نادـنزرف  يهتفیـش  هک  یطیحم  رد  رتخد ، نیموس  دـلوت  هک  دـشیم  روصت  نینچ  دـیاش 
قح ساپـس  ورنیا  زا  اـهنآ ؛ يارب  ادـخ  زا  تسا  یتـمعن  زین  نیا  هتفرگ و  قّلعت  نیا  رب  يدـنوادخ  يهدارا  هک  دنتـسنادیم  اـهنآ  دوـبن ، نینچ 
رـس هب  تمعن ، یتخبـشوخ و  رد  رتخد  هس  اب  یمارگ  رـسمه  ود  تشذگیم و  اهزور  دـندرک ! بلط  ار  تکربو  ریخ  ینوزف  وا  زا  دـنتفگ و 

! دندشیم باریـس  تداعـس  ریخ و  ِناشوج  ِراسهمـشچ  زا  دندومنیم و  بلج  شیپ  زا  شیب  ار  نانآ  تبحم  لاسدرخ ، نارتخد  دندربیم و 
تولع دیوگیم : وا  مینارذگیم . رظن  زا  راعـشا ، يهمجرت  اب  ار  نآ  ِعَلْطَم  هک  هدورـس ، هجیدخ  يهحیدم  رد  ياهدیـصق  ینالیگ  رداقلادبع 

ار وت  زج  هب  تفاین ، یـسک  ار  وت  يهیلاع  تاماقم  یتفای و  يرترب  ... » يربک تمظع  نا  یعدـت و  كریغف ال  يربکلا  کـتاماقم  كردـت  ملف 
یلـص ربمایپ  يامیـس  رد  دناکچوک . اهنآ  وت  اب  هسیاقم  رد  اما  دناهدوب ، ناهج  رد  یگرزب  نانز  دـشاب . گرزب  دـنچ  ره  دنرامـشن ، گرزب 
يوس نآ  هب  يدـید و  شایگدنـشخرد  اب  ار  تّوبن  رون  یتخانـشیم . وت  هک  دوب  ییاهن  ِزار  نآ ، يهناشن  هک  یتفای  يرهوگ  هلآ  هیلع و  هَّللا 

ار نآ  هار  ادـخ  یتساوخیم ، یکین  زا  هچنآ  يدـید و  هرـسیم  يهراشا  اـب  تسخن  ار  نیا  و  یتفاـی .. تسد  ییاـهبنارگ  نیباـک  هب  یتفاـتش و 
تلاسر يهراوهاگ  وت  يدـش . يو  نابیتشپ  وا و  هاگهانپ  يدرب و  دوس  دـش ، هداد  ادـخ  ربمایپ  اب  يرـسمه  داهنـشیپ  هک  هاـگنآ  درک . راومه 

ربمایپ هب  سفن  شمارآ  هک  يدوب  وت  هحفـص 68 ] يدوشگ [ . شیارب  دـمآ  دورف  تایآ  نیتسخن  هک  ماگنه  نآ  زا  ار  دوخ  شوغآ  يدوب و 
نایم رد  ار  زار  نیا  تسنادیم  باتک  ملع  هک  هقرو »  » اب يدـناشوپ و  نآ  رب  هماج  و  تفایرد . ادـخ  زا  ار  نآرق  تلاسر و  وا  هاگنآ  ات  يداد 

هیلع و هَّللا  یلـص  دمحم  یگدـنز  رب  یتخاس . راکـشآ  ار  تراشب  نآ  هک  تشذـگن  يرید  یتفرگرب و  باجح  دآ ، لیئربج  نوچ  و  يداهن .
هک اّقح  يوگساپس و  تسوا  هک  دیوگ  ساپـس  ار  وت  يدرک  هچنآ  زا  تیادخ ، يدوب . نآ  نیتسخن  رطـس  دوخ  هک  یتشاگن  ياهچابید  هلآ 

یتاجرد رد  ار  وت  داب ! اراوگ  ار  وت  رهاوج  زا  يرـصق  نیرب  سودرف  رد  داب و  تهار  يهقردـب  ادـخ  مالـس  تسا . ساپـس  يهتـسیاش  وت  راک 
ياتمه ییوگ  هکنانچ  هدش  هدنلاب  امش  يهناخرد  نید ، نیا  تسا . هدیشخب  يرترب  هداد و  یگژیو  نآ  هب  تیادخ  هک  تسا ، دننامیب  دنلب و 

يهحولرـس ار ، وا  یهن  رما و  شریذپ  يرادربنامرف و  يدرک و  ربمایپ  راثن  ار  قدص  تبحم و  تسا . هدوب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  یناحور 
تـسیب تخانـشیمن . ار  رـصع  رهظ و  زامن  وت  زج  ینز  يدناوخ و  زامن  ربمایپ  رـس  تشپ  هک  يدوب  ییوناب  نیتسخن  وت  یتخاس . دوخ  لمع 

نآ دـهاش  دـید و  اههودـنا  اهجنر و  هچ  وت ، زا  سپ  راتخم ، ِربمایپ  درکن . هدـهاشم  يراجنهان  وت  زا  يدوب و  ربمایپ  نیرتهب  اب  يدـنا  لاـس و 
رد نالوسر  رورس  تفر . اهجنر  نآ  لابقتسا  هب  لّمحت  يرابدرب و  اب  دشن و  گنت  ترضح  نآ  كاپ  يهنیس  اما  دوب . مغ  تنحم و  ياهلاس 

درکیم و قایتشا  راهظا  دشیم  هدرب  هجیدخ  مان  هاگره  درکن . تشومارف  دوب ، هدنز  ات  دومنیم و  وت  ياهتّبحم  دای  هراومه  شنارای  عمج 
هک هاگنآ  و  دشیم . نوگرگد  هتخورفارب و  یتحاران  زا  یفطـصم  كاپ  يهرهچ  تشاد  يرترب  يوعد  هشیاع  هک  هاگنآ  و  دمآیم . دجو  هب 

؛ تخیرب كرابم  يهدید  زا  گشا  تسکـش و  ربمایپ  بلق  دوب ، هداتـسرف  رهوش  يهیدف  يارب  هک  دـید ، ار  بنیز  ِدـنبندرگ  ردـب  گنج  رد 
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راختفا تداعس و  نیا  تشاد ، ياج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  ناج  قامعا  رد  وت  تبحم  يراب  تشگ . هزات  وا  يارب  هجیدخ  دای  هک  ارچ 
هآ تسا . نابرهم  و  هحفـص 69 ] میحر [  ترخآ  ایند و  رد  هک  یلاح  رد  دریذپ !؟ نایاپ  ربمایپ  گرم  اب  تبحم  رهم و  نیا  ایآ  داب . تیاراوگ 
وا اریز ، دنک  كاپ  ار  نادنزرف  کشا  هک  ردام  زج  تسیک  و  درابیمورف . هدرک ، يراج  نابیرگ  رب  ار  ام  ياهگـشا  هک  ردام ! يا  وت  قارف  زا 

يرعش ای  دوش  هدورس  ياهمغن  هک  ینامز  ات  داب  وت  رب  ادخ  مالس  دورد و  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  زا  سپ  تسا . رتراوازـس  سک  ره  زا 
یـسک ار  وت  يهیلاع  ِتاماقم  زگره  تسا و  يرترب  ار  وت  دیوگیم . ياهدنیوگ  هک  ینامز  ات  شنارای ، ربمایپ و  نادـناخ  زین  دوش و  هدـناوخ 

!« درکن كرد 

یگدنز رد  س )  ) ارهز همانرفس 

تقادص و تفارش ، يهیاپ  هب  شیرق  زا  يدحا  هک  نیما  قداص  ردپ ، دیآ . ایند  هب  ارهز  تسا ؛ شیرق  نادناخ  نیرترادهشیر  هک  ياهناخ  رد 
هیقر و بنیز و  هک  دوب  هتـساوخ  نینچ  ادخ  درادن . يدننامه  تعفر  تّزع و  تفارـش و  رظن  زا  هکم  رد  هک  ییوناب  ردام  دسریمن ، شتناما 

یکاپ تمارک و  تلاصا و  رد  برع ، هک  ياهناخ  دنیاشگ ؛ ناهج  هب  هدـید  هداوناخ  هناخ و  نیرتیمارگ  رد  مالـسلااهیلع ، همطاف  موثلکّما و 
ياههناخ رتشیب  اریز  تسا ؛ هدشن  لابقتـسا  نادنزرف  نآ  لثم  يدنزرف  چیه  هک  دنوش  وربور  یلابقتـسا  اب  و  تخانـشیمن ! يدـننام  نآ  يارب 

ارهز يهناخ  اما  دوب ! ناشیارب  نومیمان  يربخ  رتخد  دـّلوت  دـندرکیم و  لابقتـسا  یـضاران  ياهبلق  نیگمـشخ و  يهرهچ  اب  نارتخد  زا  هکم 
یجاودزا كاـپ  يهرمث  ار  رتـخد  راـهچ  نیا  هک  دـندوب  هجیدـخ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  رداـم ، ردـپ و  دوـبن . نـینچ  مالـسلااهیلع 

رد اـهنآ  هدومرف و  اـهنآ  ِيزور  یلاـعت ، يادـخ  هک  دوب  یکراـبم  يهیدـه  نیا  دوـب و  هدـش  يزیریپ  یـصلاخ ، تّدوـم  رب  هک  دنتـسنادیم 
دیدیم شیافواب  رسمه  زا  فیطل  ياهولج  دوخ ، يهتسرون  نارتخد  يامیس  رد  یمارگ  ردپ  دندوب . لثملابرض  یهلا  تبهوم  هب  يدونشخ 

رد زین  ردام  هحفـص 70 ] دومنیم [ . ناربج  وا  لصو  اـب  ار  یمیتی  یکدوک و  تیمورحم  جـنر و  تشاد و  سنا  شتفوطع ، یناـبرهم  اـب  هک 
بلق دیدیم و  ار  شاهتسجخ  تافص  الاو و  تیصخش  وا و  ِهوکـش  لالج و  نابرهم و  ِرهوش  ِدوجو  شخبتایح  تاّرذ  شنارتخد  يهرهچ 

يداش و رورس و  زا  ار  هناخ  اههفوکـش ، نیا  کنیا  و  دوب ، هتفای  ّدلوت  ون  زا  شرـسمه  دوجو  اب  هک  وا  دوشگیم  نانآ  يارب  ار  دوخ  يهتـسب 
یگژیو و نایم  نیا  رد  همطاف ، اّما  دندمآیم ، رامـش  هب  ردام  بلق  ياههراپ  شدنبلد ، رتخد  راهچ  دنچ  ره  دندوب . هدرک  رپ  تایح  تمعن و 
دوب و رتکچوک  همه  زا  وا  هکنیا : تسخن  تشاد : لـماع  ود  یگژیو  نیا  دوب . هتفرگ  ار  وا  بلق  ياـضف  نیرتـشیب  تشاد و  یّـصاخ  هاـگیاج 

ياههداوناخ موسر  بادآ و  قباطم  تشاد . تهابـش  ردـپ  هب  رتشیب  همه  زا  لالج  لامج و  رد  هکنیا : مود  دوب . رتشیب  شتّبحم  يهبذاج  ًاعبط 
ّیبرم نیرتهب  هک  وا ، تناضح  ردام و  ِرایتخا  رد  دنوش ، هتفرگ  ریش  زا  هک  یماگنه  ات  دیزگرب ، هتسیاش  ياهیاد  کی  ره  يارب  ردام ، شیرق ،

يو يارب  یکچوک  ردام  نوچ  هک  بنیز - هژیوب  نارهاوخ ، رانک  رد  ردام و  ردـپ و  ناماد  رد  ار  یکدوک  نارود  همطاـف  دـنریگ . رارق  دوب ،
هب تولخ  ییاهنت و  رد  درکیم و  روهظ  شیمارگ  ردـپ  يارب  تّوبن ، ياههناشن  هک  [ 35  ] همطاف دـّلوت  لاس  نیمراهچ  رد  درک . يرپس  دوب -
هب ار  شبلق  دشیم  رود  هناخ  زا  هک  یماگنه  و  درکیم ، ینابرهم  وا  اب  دوب  ردـپ  اب  ات  تخاسیم و  مهارف  ار  ردـپ  يهشوت  ردام  دربیم ، رس 
هر رکفت  لّمات و  اب  مأوت  یتلزع  اب  تخاسیم و  نادرگ  يور  مدرم  يایند  زا  ار  يو  یتسه  ناـهج  رد  ربماـیپ  تـالّمأت  داتـسرفیم . شلاـبند 

ِحور اریز  دیـشخب ؛ ققحت  تشاد  تّوبن )  ) میظع رما  نآ  راـظتنا  رد  هک  ار  ياهدـعو  اـت  دوـب ، یهلا  ریبدـت  زا  تلزُع ، نیا  شنیزگ  درپـسیم .
ياههلغشم زا  عاطقنا  تولخ و  تلزع و  هک  تسا  ریزگان  دنک ، نوگرگد  ار  نآ  دراذگ و  ریثأت  رشب  تایح  رد  دهاوخیم  هک  یـشیدنادنلب 

هک يربماـیپ  يارب  دـبای . شرورپ  هنوـگنیا  تـسا ، هتخاـس  راـتفرگ  تاـیح  ياـهيراوشد  رد  ار  مدرم  هـچنآ  یگدــنز و  ياـغوغ  كاـخ و 
لاس هس  ار  یَتلزُع  نینچ  دـنک ، اپب  خـیرات  نایرج  هحفـص 71 ] نیمز و [  رد  ار  یبالقنا  دریگ و  هدـهع  هب  ار  گرزب  تناـما  نآ  تسیاـبیم 

ءاروام هدـیدان و  ناهج  رد  رکفت  رُّبدـت و  هب  لماک  روط  هب  لاس  هس  ره  رد  یلاوتم  هام  کی  هکنیا  ات  درک ، ریبدـت  تلاـسر ، فیلکت  زا  شیپ 
نآ نوماریپ  رد  هک  ار  هچنآ  مالـسلااهیلع  همطاف  دشاب . طابترا  رد  دنوادخ ، نذا  هب  بیغ  ملاع  اب  هک  دـسرب  ینامز  ات  دزادرپب  ناکم  نامز و 
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زا تّوبن  شخبدیون  راثآ  اب  شاهلاس  لهچ  ردـپ  دـش و  هلاس  جـنپ  هکنیا  ات  دوب  ردـپ  ییاهنت  تلزُع و  دـهاش  تشاد و  رظن  ریز  تشذـگیم 
! دومنیم هرهچ  حبـص ، يهدـیپس  نوچ  هک  دوب  یقداص  يایؤر  نامه  شخبدـیون ، راثآ  نیا  و  دیـشخردیم . دومنیم و  خر  قافآ  يارواـم 

یلص دمحم  دتسرفورف ، نیمز  لها  رب  ار  دوخ  تمحر  درک  هدارا  دنوادخ  دیـسرارف و  ربمایپ  ِتلزُع  ِلاس  نیموس  [ 36  ] ِناضمر هام  هکنیمه 
: داد خساپ  ناوخب » : » تفگ دـمآ و  یحو  هتـشرف  دروآ . دورف  ار  نآرق  زا  یتایآ  لیئربج  تشاد ، یمارگ  دیـشخب و  تّوبن  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا 

يِذَّلا َکِّبَر  ِمِْسب  ْأَْرقا  : ) تفگ سپـس  منادیمن .» ندناوخ  : » تفگ ناوخب »! : » تفگ درک و  اهر  تفرگ و  ار  وا  هتـشرف  منادیمن .» ندـناوخ  »
دیرفآ هکنآ  تراگدرورپ . مانب  ناوخب  (. » ْمَْلعَی َْمل  اَم  َناَْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلاـِب - َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَأـْلا - َکُّبَر  َو  ْأَْرقا  ٍقَلَع - ْنِم  َناـْسنِْإلا  َقَلَخ  َقَلَخ -

هک يزیچ  ار  ار  ناسنا  تخومآ  تخومآ . ملق  اـب  هکنآ  تسا . نیرتتمارک  اـب  یمارگ و  وت  راـگدرورپ  هک  ناوخب  هتـسب . نوخ  زا  ار  ناـسنا 
ارم تفگ  دش و  دراو  شرـسمه  رب  دوب ، هداتفا  شمادنا  رب  هزرل  هک  یلاح  رد  تشگرب ، هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  تسنادیمن ».

هدیسر هچ  ار  وت  : » دیسرپ شردام  هک  دینش  وا  دیدیم . ار  ردپ  تالاح  ارهز  تفرگ . مارآ  ات  دیناشوپ  ار  وا  هجیدخ  دیناشوپب ! ارم  دیناشوپب ،
وت دزاـسیمن ، راوخ  ار  وت  زگره  ادـخ  تسین ، نینچ  : » تفگ هجیدـخ  مکاـنمیب ». دوخ  رب  : » تفگ درک و  فیرعت  ار  ارجاـم  ردـپ  و  تسا »؟

تیامح و قح  زا  يزاونیم و  ار  ناـمهیم  یهدیم ، يراـی  ناتـسدیهت  هب  يرادیمرب ، ناـگداتفا  راـب  هحفـص 72 ] ینکیم [ ، محر  يهلص 
لزان یـسوم  رب  ادخ  هک  تسا  ياهتـشرف  نامه  نیا  : » تفگ هقرو  [ . 37 . ] درب لفون  نب  ۀقرو  دزن  ار  وا  هجیدـخ  هاگنآ  ینکیم » يرادـبناج 

«! مشاب دـهاش  دـننکیم  نوریب  ار  وت  تنادـنواشیوخ  هک  زور  نآ  مشاب  هدـنز  شاک  يا  متـشاد . یـشقن  رما  نیا  رد  مه  نم  شاـک  يا  درک .
اب هکنآ  رگم  درکن ، مایق  دش  هداد  وت  هب  هک  یتیلوؤسم  نینچ  يارب  يدرم  چیه  يرآ ، داد : خـساپ  دـننکیم »؟ نوریب  ارم  اهنآ  : » دومرف ربمایپ 

هچنآ تسشن و  هناخ  رد  تشگرب و  شرسمه  اب  یمارگ  نآ  [ . 38 . ] مهد تايرای  منک  كرد  ار  وت  تضهن  يزور  رگا  دندرک ، ینمشد  وا 
رگم دننکیم ، ینمـشد  يو  اب  ارچ  دننکیم !؟ جارخا  ار  وا  ماوقا  ارچ  هک  دوب  بجع  رد  همطاف  دندینـش . زین  ناشنادـنزرف  دوب  هتفگ  هقرو  ار 

رد یکدوک  يهماج  زونه  اما  دوب  رادروخرب  يراشرس  دشر  زا  دنچ  ره  وا  دوب . هلاس  جنپ  رتخد  ِرّوصت  قوف ، بلطم  نیا  تسا ، هدرک  هچ  وا 
دمآ و ردپ  رگید  راب  تشذگ ، ارجام  نیا  دیـشیدنایم . نآ  يهرابرد  تشادیم و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  رکف  تاملک  نیا  دـیاش  تشاد . رب 

نیا ددرگیمرب !؟ برطـضم  هنوگنیا  دوریم و  اجک  هب  دـمآ ، شیپ  هچ  ردـپ  يارب  دـیناشوپب » ياهماج  ارم  دـیناشوپب ، ياهماـج  ارم  : » تفگ
ارچ درذـگیم و  هچ  شنوماریپ  رد  هک  دـشیدنیب  دـشاب و  اهنت  تشاد  تسود  تشادیم و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  همطاـف  یکدوک  زا  ثداوح 
نآ تسیک  دیسرپیم : دوخ  زا  وا  تشذگیم و  شنابز  رب  هراومه  هقرو ، نخـس  دزرویم !؟ مامتها  رـسمه  راک  هب  همهنآ  شراوگرزب  ردام 

هحفص 73] دنهدیم [ !؟ رازآ  ار  يو  شنادناخ  ارچ  دنیوگیم و  نخس  شروهظ  زا  هک  يربمایپ 

یناهن توعد  همطاف و 

ياهتب ناتـسرپرس  هبعک و  ناّیلوتم  دوب ، برع  نییآ  زکرم  هّکم ، درک . زاغآ  افتخا ! تیاهن  رد  میب و  طایتحا و  اب  ار  ادـخ  هب  توعد  ربماـیپ 
نیا تشاد . دالب  ریاس  هب  تبـسن  يرتشیب  يراوشد  طیحم ، نیا  رد  یحالـصا  تکرح  دندوب . هّکم  رد  بارعا و  ریاس  رظن  تحت  زین  سّدـقم 

يّرـس زاغآ ، رد  توعد  هک  دوب  نیا  رد  تمکح  درکیم . بلط  ار  اههجنکـش ، اهتبیـصم و  ربارب  رد  يرابدرب  ریذپانللخ و  ياهدارا  راک ،
ینعی دارفا ؛ نیرتکیدزن  هب  ار  مالسا  هلحرم  نیتسخن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  یعیبط  دناشکن . شروش  هب  ار  هّکم  لها  ات  دشاب 

ریخ و هب  ار  اهنآ  وا  دنـسانشیم و  یتسرد  یتسار و  هب  ار  وا  تسه و  ناشدوجو  رد  يریخ  دیما  هک  نانآ  دوخ - یمیمـص  نارای  نادـناخ و 
هدرکن دـیدرت  وا  راتفگ  قدـص  سفن و  تلالج  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تمظع  رد  هک  نانآ  دـنک . هضرع  دسانـشیم - يرواـب  قح 

هک دوب  هجیدخ  ربمایپ ، رسمه  اهنآ  شیپاشیپ  دندش و  هتخانش  نیتسخن ، ِنیقباس  هب  مالـسا  خیرات  رد  دنداد و  تبثم  خساپ  ربمایپ  هب  دندوب و 
گنرد مالـسا  شریذـپ  رد  هظحل  کی  یّتح  وا  دـشاب . روآمایپ  ادـخ  تساوخ  هب  شرـسمه  هک  تشاد ، راظتنا  ار  ياهظحل  نینچ  زاب  رید  زا 

[39 ، ] یبلک لیحارـش  دنزرف  هثراح ،» نب  دیز   » ربمغیپ مالغ  هاگنآ  تفرگ . تقبـس  توعد  شریذـپ  هب  رتشیب ، هچ  ره  باتـش  اب  هکلب  درکن ،
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رس هب  هَّللالوسر  ِتلافک  هحفص 74 ] تحت [  ردپ ، ِنیگنس  يهلئاع  لیلد  هب  دوب و  یکدوک  هک  [ 40  ] بلاطیبا نب  یلع  هاگنآ  دروآ ، مالسا 
. دروآ مالـسا  رکبوبا  دـعب  دوب . بلاطوبا  شیومع  تلافک  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هتـشذگ  رد  هک  هنوگنامه  دروآ ؛ نامیا  دربیم ،
، ماوع نب  ریبز  نافع ، نب  نامثع  هاـگنآ  دندیـشوک ، مالـسا  هب  توعد  رد  دـندرک و  راـیتخا  مالـسا  هک  دـندوب  یناـسک  نیتسخن  اـهنیا  [ 41]
، هملسوبا حاّرج ، يهدیبعوبا  حابر ، نب  لالب  سپس  دندرک ، رایتخا  مالـسا  هَّللادبع ، نب  ۀحلط  صاقویبا و  نب  دعـس  فوع ، نب  نامحرلادبع 

رتخد همطاف  شرـسمه  يودـع و  دـیز  نب  دیعـس  ثراـح ، نب  ةدـیبع  هَّللادـبع ، همادـق و  شناردارب  نوعظم و  نب  ناـمثع  مقرایبا ، نب  مقرا 
، دندش ناملسم  نز  درم و  زا  رگید  مدرم  زا  یعمج  هاگنآ  دندیورگ . مالسا  هب  رگید  یعمج  دوعسم و  نب  هَّللادبع  ترا ، نب  بابخ  باّطخ ،
تشاد و سلجم  اهنآ  اب  ادخ  ربمایپ  دندرک . رایتخا  مالـسا  یناهنپ  هک  دندوب  یناسک  اهنیا  دش . مدرم  ِدزنابز  دـیچیپ و  هّکم  رد  مالـسا  مان  ات 

يّرس لحارم  رد  توعد  نیا  دهاش  شنارهاوخ  همطاف و  تخاسیم . انشآ  دوخ  نییآ  اب  ار  اهنآ  يّرس  روط  هب  تخادرپیم و  نانآ  داشرا  هب 
اب هاـتوک - ِناـمز  زا  ههُرب  نیا  رد  يرگید - ياـههروس  ّرثدـم ، يهروس  لّوا  تاـیآ  زا  سپ  دیـسریم و  یپاـیپ  یحو  دـندوب . نآ  نیتسخن  و 
زا ار  ناسنا  دوتـسیم و  ار  سفن  يهیکزت  تشاد و  بساـنت  هتـسب  ياـضف  نآ  اـب  هک  یتاـیآ  دـشیم ؛ لزاـن  ریذـپلد  اویـش و  ناور و  تاـیآ 

هدـهاشم ار  نآ  ییوـگ  هک  يروـط  هب  درکیم ، فیـصوت  ار  خزود  تـشهب و  هحفـص 75 ] تـشادیم [ . رَذَـح  رب  اـیند ، ربارب  رد  یگتفیرف 
هرهب یناحور ، كاپ و  ياضف  نیا  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  تشاد . قرف  زور  نآ  يهعماج  اب  هک  دادیم  رارق  ییاضف  رد  ار  نانمؤم  ینکیم و 

توعد هکنیا  اب  دوزفایم . شقالخا  ِنسُح  لیاضف و  رب  دـشیم و  زیربل  تیونعم  زا  هلاس  جـنپ  ای  راـهچ  ِرتخد  نآ  باداـش  بلق  تسُجیم و 
دوخ باتک  رد  یلازغ  دّمحم  خیش  دنادیمن . ّتیمها  نادب  نادنچ  یلو  دیـسریم ، شیرق  هب  نآ  رابخا  تفرگیم ، تروص  يدرف  یناهنپ و 
هیلع هَّللا  یلص  دّمحم  هک  دندرکیم  نامگ  اهنآ  دیاش  دندیزرویمن ؛ مامتها  نادب  اّما  دیسریم ، شیرق  هب  رابخا  : » دیوگ [ 42 ( ] هریسلا هقف  )

يادـخ قوقح  تّیهولا و  زا  هک  دـشاب  لفون و ... نب  ورمع  نب  دـیز  و  هدـعاس ، نب  ّسق  تلـصیبأ ، نب  ۀـّیما  ریظن  نادّـحوم ؛ زا  یکی  هلآ  و 
ِراک ِدنور  هک  دندش  نآ  رب  هدرک ، سرت  ساسحا  ، نآ راثآ  شرتسگ  توعد و  نیا  ربخ  ندش  شخپ  زا  لاح  نیا  اب  دنتفگیم ، نخـس  هناگی 

ِفراعم لالز  يهمـشچ  زا  همطاـف  تشاد و  رظن  ریز  ّتقد  هب  ار  ربماـیپ  شیرق ، دـننک ». لاـبند  ار  وا  توعد  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم 
لاس هس  تشذگ و  اهزور  دندوب . نانمؤم  نیتسخن  زا  شردام  ربمایپ و  شردپ  دوب . کیدزن  همـشچ  نیا  هب  اریز  دـشیم ؛ باریـس  یمالـسا 

يّرـس توعد  زونه  یلو  دیدرگ ، یگلاس  تشه  دراو  دش و  مامت  شرمع  زا  لاس  تفه  همطاف  دـشیم و  کیدزن  نایاپ  هب  هنایفخم  ِتوعد 
نآ تیبـثت  تلاـسر و  غیلبت  رد  دـنداد و  مه  هب  يراـیمه  يردارب و  تسد  تفاـی و  لّکـشت  ناـنمؤم  زا  ینمجنا  ترطف  نیا  لـالخ  رد  دوـب ،

يهلیـسو هب  ناشیاهتب ، رب  موجه  لطاب و  اـب  ییور  رد  ور  دوخ و  موق  راذـنا  توعد و  هب  ار  ربماـیپ  دـش و  لزاـن  یحو  هاـگنآ  دندیـشوک .
، یـصخش ياهیمرگرـس  زا  یّلکب  ار  همطاف  دوب ، هدرک  اپب  یجوم  برعلاةریزج  رد  هک  ثداوح  نیا  داد . ناـمرف  وکین  يهظعوم  تمکح و 
، دروآیم دوـجو  هـب  تـثعب  هـک  ینیگمهـس  ثداوـح  اـب  ار  هناـکدوک  ياـهلایخ  تخاـسیم و  رادـیب  یکدوـک ، ِلاـح  رد  تشادیمزاـب و 
رد شکرـس  ناتـسرپتب  هک  ییاههلعـش  ربارب  رد  دیدیم و  وربور  راوشد  هدـنهدناکت و  ثداوح  اب  ار  دوخ  یگلاس  تفه  رد  تخیمآیم .

هداد خر  مالسلااهیلع  همطاف  تایح  رد  هک  یلّوحت  نینچ  اب  هحفص 76 ] درکیم [ . یگداتسیا  دندوب ، هتخورفارب  مالسا )  ) دیدج نییآ  ربارب 
اب هناکدوک  ياهيزاب  ياج  هب  هک  دوب  دونشخ  هکلب  دروخن ، فسأت  لاجم  نیا  رب  زگره  اّما  تفرگ ، هلصاف  هناکدوک  ياهیمرگرس  زا  دوب ،

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تّوبن  يانعم  مک ، ّنس  اب  وا  دـشاب . زاسمد  شیاهتّقـشم - تالکـشم و  يهمه  اب  دـیدج - ِیگدـنز  قیاـقح 
- دنک لّمحت  ار  نآ  دیاب  ربمایپ  رتخد  ناونع  هب  هک  داهنیم ، وا  شود  رب  تلاسر  هک  ار  ینیگنـس  راب  دـیهفیم و  تشاد  دوخ  هک  ار  یتلاسر 

رطاخ هب  ار  وا  شیرق  هک  دیدیم  وا  درکیم . كرد  یبوخ  هب  دیامن - زارحا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  ِّتیـصخش  اب  بسانتم  یتلزنم  ات 
هک ار  هچنآ  دروآیم  دای  هب  درادن و  يروای  رای و  قح ، يهدید  جنر  نانمؤم  زا  دودـعم  یعمج  زج  دـناهتخاس و  يوزنم  دراد  ّقح  هب  نامیا 

هکنیا اـب  شردـپ ، فارطا  رد  وهاـیه  همه  نآ  دیـسرپیم : مک  ّنس  اـب  وا  دـننکیم و  جارخا  ار  يو  شموـق  هک  دوـب  هتفگ  هـقرو )  ) وا ییاد 
رد ار  همطاف  يرگید  زا  سپ  یکی  ثداوح  نیا  تسیچ !؟ زا  دـنهدیم ، یهاوگ  شلامعا  لـیاضف  قلخ و  یـسح  ییوگتـسار و  هب  ناـگمه 
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روما مرگرـس  شرداـم  دـینارذگیم و  ار  تاـقوا  نیرتـشیب  دوخ ، تـالّمأت  تلزُع و  رد  شردـپ  تخاـسیم و  هدـیدبآ  ییاـهنت  یکدوک و 
ًانایحا دوخ و  نارهاوخ  اب  ار  شتاقوا  همطاف  دـشاب و  اّیهم  تدابع  توعد و  يارب  ات  درکیم  يریگیپ  ار  وا  تیامح  دوب و  ربمایپ )  ) شبوبحم

رد ددنویپب . عمج  هب  دهد و  رارق  اههثداح  يهنودرگ  رد  دنک و  ادـج  ییاهنت  نیا  زا  ار  وا  ات  دـمآیم  ثداوح  اّما  درکیم . يرپس  ییاهنت  هب 
هّیبـیتعو هبتع  هک  دوـب  نیا  هثداـح  نآ  تشادیماو و  تاـّلمأت ، ییاـهنت و  زا  ار  شرداـم  ردـپ و  همطاـف و  هک  داد  ُخر  ياهثداـح  ماـّیا  نیمه 

هب ربمغیپ ، نارتخد  يهرابرد  هک  دـش  ماجنا  شیرق  يهئطوت  اب  راک  نیا  دـنداد و  قـالط  ار  موثلکّما  هّیقر و  بهلوبا ،)  ) يزعلادـبع نادـنزرف 
وا هب  ار  وا  نارتخد  دیاهتخاس . رطاخهدوسآ  شنارتخد  هب  تبـسن  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  رکف  امـش  دـنتفگیم : اهنآ  دـمآرد . ارجا 

! دـهد قالط  ار  دوخ  رـسمه  کی  ره  ات  دـندرک  قیوشت  ار  هس  ره  دـنتفر و  ربمایپ  ياهداماد  دزن  دوش و  اـهنآ  راـک  راـتفرگ  اـت  دـینادرگزاب 
هب ًاروف  بهلوبا ، نارـسپ  اّما  مهدیم »! حیجرت  شیرق  نانز  يهمه  هب  ار  مرـسمه  : » تفگ دیزرو و  عانتما  نداد  قالط  زا  عیبر  نب  صاعلاوبا 

هتبلا تفرگ . صاع  نب  دیعس  يهداوناخ  زا  يرسمه  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رتخد   ) هّیقر ياج  هب  هبتع  هداد و  تبثم  خساپ  داهنشیپ  نیا 
( ] بهلوبا رـسمه   ) برح رتخد  لیمجّما  اریز  دننک ؛ بیغرت  ناشنارـسمه  نداد  قالط  هب  ار  هنآ  شیرق  هک  دوبن  يزاین  ار  بهلوبا  نادـنزرف 

ورنیا زا  دـشابن . فقـس  کـی  ریز  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  رتخد  اـب  هک  دوب  هدرک  داـی  دـنگوس  تشاد  هک  ياهنیک  اـب  هحفص 77 ]
رگا داب  مارح  امـش  رب  نم  قح  : » تفگ شنارـسپ  هب  بهلوبا  دـنک . مادـقا  شیاهسورع  قـالط  رد  هک  درک  کـیرحت  ار  بهلوبا  شرـسمه 
رتخد اب  ومع )  ) دوبن راظتنا  دـننک و  لمع  هنوگنیا  شنارـسپ  هک  تفریمن  ناـمگ  دـیهدن .» قـالط  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  نارتخد 

. دشاب هنوگنیا  تخاس - دازآ  دوب ، هداد  ار  شتدالو  تراشب  هک  ار  هّیملـسا » هبیوث   » دوخ زینک  درکیم و  یناداش  وا  دـّلوت  رد  هک  شردارب -
رد هک  ار  یمـشاه  نوخ  تفرگ و  شرهوـش  زا  ار  تّیمح  هدارا و  لـقع و  دوـب و  هئطوـت  نیا  نادرگراـک  لـیمجّما )  ) زوـتهنیک نز  نآ  اـّما 
اپ ریز  ار  تماهـش  يدرمناوج و  دربب و  دای  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  اب  ار  دوخ  يدـنواشیوخ  ات  تخاس  رثایب  دوب ، يراج  شقورع 
نآ زا  ار  فرـش  دجم و  دنتفرگ و  یـشیپ  شیرق  ریاس  رب  مشاه  نادنزرف  اریز  هناقمحا ؛ روک و  بّصعت  تداسح و  تسا  نیا  يرآ  دراذـگ !

دروم ِتّوبن  هکنآ  هژیو  هب  دندوب ، هتفاین  تسد  مشاه  نادنزرف  تلزنم  هب  هک  سمـشدبع »  » نادـنزرف نز . نآ  ماوقا  فالخرب  دـنتخاس ؛ دوخ 
ات دیـشوک  زوتهنیک ، نز  نآ  ورنیا  زا  دـندوب . نآ  يهدـنرب  مشاـه  نادـناخ  هتفاـی و  قّـقحت  ینیع  تقیقح  کـی  يهرهچ  رد  کـنیا  راـظتنا ،
هب ار ) دنـسپان  يوخ  نیا   ) هار نیا  رد  ات  دـهد  تبـسن  ناشنایادـخ  ناردـپ و  هب  ار  تّیلهاج  يهناقمحا  توخن  دزاس و  ناشیرپ  ار  ناـشعمج 

دریگ و ماقتنا  هجیدـخ  زا  اـت  تساوخیم  دومن و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  توعد  هّجوتم  ار  شاهنیک  هئطوت ) نیا  اـب   ) دریگ و تمدـخ 
ُرپ ار  اـهشوگ  شراـختفا  تّزع و  هدروآ و  تسد  هب  ار  تیـصخش  تفارـش و  همهنآ  هجیدـخ  ارچ  هک  دـناشنورف . ار  دوخ  تداـسح  ِشتآ 

یگدـنز يافـص  دـنک و  نیگمـشخ  ار  هجیدـخ  اـت  تخورفایمرب  ار  دوخ  موق  مشخ  يهلعـش  یتـنعل ، يهنیک  نآ  اـب  ورنیا  زا  تسا !؟ هدرک 
هب راکشآ  دربن  کی  رد  هکلب  درکن ، هدنـسب  هئطوت  نیا  هب  بهلوبا  رـسمه  دزاس . هریت  دوب ، نارگید  شیرق و  دزنابز  هک  ار ، شاهنادنمتداعس 

عضوم نامیا . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  شرگید  يوس  رد  دنتشاد و  رارق  ّتیلهاج  شیرق و  نآ  يوس  کی  رد  هک  تفر  هکرعم  طسو 
ياهومع مشاهینب و  زا  يدَـحَا  دوب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ربارب  رد  نمـشد ، ياهینکـشراک  نیرتتخـس  زا  شرـسمه ، بهلوبا و 

هک دندوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ياهومع  مشاهینب و  زا  یعمج  هتبلا  درزاین ! ار  ترضح  نآ  شرـسمه ، بهلوبا و  يهزادنا  هب  ربمایپ 
لیلد هب  لـهجوبا  رب  هک  بلّطملادـبع  نب  ةزمح  بلاـطوبا و  دـننام  دـندرکیم ؛ عاـفد  وا  زا  هداتـسیا و  هحفـص 78 ] ترـضح [  نآ  رانک  رد 

زاجعا زا  نیا  هک  تسین  یّکش  دروآ . مالسا  دمآرب و  ماقتنا  ددص  رد  دش و  نیگمشخ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  شردارب  رـسپ  ندرزآ 
دیکأـت نآرق  تشادیم . یمارگ  ار  يو  نادـب  داد و  میلعت  وا  هب  دـنوادخ  هک  دوـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  تازجعم  مـیرک و  نآرق 

غورد هب  یّتح  دوب  نکمم  شرـسمه ، بهلوبا و  تخوس . دـنهاوخ  شتآ  رد  يدوز  هب  بطحلا ) ۀـلاّمح   ) شرـسمه بهلوبا و  هک  دـنکیم 
ریذپانرییغت یهلا  ياضق  هدارا و  اّما  تسا . هدناوخ  خزود  لها  زا  ار  ام  نآرق  هکنآ  لاح  میدروآ و  مالـسا  ام  دنیوگب  دـننک و  مالـسا  راهظا 

یماجنارس هک  تسا  هدش  بلاغ  نانچ  شرـسمه  بهلوبا و  رب  تواقـش  هک  دنادیم  تسا و  هاگآ  اههنیـس  زار  اههدید و  تنایخ  زا  تسا و 
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نآ بهلوبا  يهزادـنا  هب  دـندوب ، هدـشن  ناملـسم  ای  دـندروآ و  مالـسا  هک  نانآ  هچ  ربمایپ ، نادـنواشیوخ  زا  کی  چـیه  دـنرادن . خزود  زج 
رتکیدزن شنارهاوخ  ردام و  ردپ و  هب  تبسن  رتراوتـسا و  یپردیپ  ثداوح ، رتسب  رد  نانچمه  ارهز ، اّما  دندرکن . تیذا  رازآ و  ار  ترـضح 

رارقرب يدـنواشیوخ  زا  رتـکیدزن  نوخ و  بسن و  زا  رتدـنمورین  يدـنویپ  دـندوب ، هدروآ  مالـسا  هک  شنارهاوخ  وا و  ناـیم  مالـسا  دـشیم .
نییآ هب  هدرک و  شومارف  ار  دوخ  صاـخ  ياههلغـشم  دوـخ . هب  نتخادرپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  نادـناخ  رد  يدرف  ره  دوـب . هتخاـس 

ناملـسم همه  تـشادیم  تـسود  همطاـف  دـیتسرپیمن . ار  يرکید  دوـبعم  درکیم و  یگدـنب  ار  هناـگی  يادـخ  اـهنت  دیـشیدنایم و  دـحاو 
هکنیا زا  دوب  نامداش  رایسب  دشیم . نکفاهیاس  اهنآ  رب  تداعـس  دندرکیم و  ساسحا  كرد و  هدرک ، ساسحا  وا  هک  ار  یتمعن  دندشیم و 

وا يارب  تسنادیم و  زیزع  ردارب  يهباـثم  هب  ار  وا  هک  ارچ  دـناهدروآ ؛ مالـسا  هک  تسا  يدرف  هس  زا  یکی  مالـسلاهیلع ، بلاـطیبا  نب  یلع 
هیلع و هَّللا  یلص  دّمحم  نایملاع  رورس  يهناخ  دنامب و  مورحم  مالسا  تمعن  زا  دشاب و  هتشاد  يرگید  ِنید  مالسلاهیلع  یلع  هک  دوب  راوشد 

ِرهوش عیبر ، دـنزرف  صاعلاوبا » ، » وا يهلاخ  رـسپ  هک  درکیم  وزرآ  ددـنویپ ! دـنوادخ  مشخ  دروم  رفاک و  هورگ  نآ  هب  هدرک و  اـهر  ار  هلآ 
نادـنواشیوخ ردـپ و  نادـناخ  زا  اـهنآ  اریز  دـنوش . مالـسا  ياریذـپ  مشاـهینب  يهمه  هکلب  دروآیم ، مالـسا  زین  بنیز ، شرتگرزب  رهاوخ 

يهتوب رد  دیامزایب و  ار  ربمایپ  نادـناخ  هدرک  هدارا  لاعتم  دـنوادخ  هک  نونکا  هحفـص 79 ] تفریذپیمن [  شکاپ  بلق  دندوب و  شکیدزن 
نامیا و قدـص  داقتعا و  يورین  رد  گرزب ، ربمایپ  هک  تساوخیم  دـنوادخ  اّما  دـنزادرپب . ینمـشد  هب  ناـنآ  زا  یعمج  دـهد ، رارق  ناـحتما 
جنر و زا  مهـس ، نیرتشیب  هب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  لاعتم ، دنوادخ  هک  یتسار  هب  دشاب . هنومن  هوسا و  نیرتیلاع  يراکادـف ، هوکش 

نامه زا  میظع  يالتبا  تنحم و  نآ  دـهاش  هک  دوب  هدرک  رّدـقم  وا  يارب  تشاد ! یمارگ  ریظنیب ، لّمحت  گرزب و  ياهشیامزآ  ناـحتما و 
زا راوگرزب ، ردـپ  راـنک  رد  ناـنچمه  يو  هک  اریز  شنارهاوخ ؛ رگید  هن  تشاد  یـشقن  نینچ  هک  دوب  وا  اـهنت  هکلب  دـشاب ، یکدوک  نارود 
اب دـنامب و  تسویپ ، ّقح  هب  دیـشکیم و  ار  اهسفن  نیرخآ  ریبک  ملعم  میظع و  رباص  دـیحوت ، نامرهق  نیرترب  هک - نامز  نآ  ات  یحو  زاغآ 

العا توکلم  رد  زاورپ  ات  مالسلاهیلع  یلع  اب  جاودزا  زا  سپ  یّتح  تسیز و  وا  راوج  رد  ربمایپ و  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  يرآ  دشاب ، هارمه  وا 
وا هب  یکدوک  نس  تشاد ، روضح  لطاب  ّقح و  ِفاصم  ِنادـیم  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  دـشن . ادـج  یمارگ  ردـپ  زا  نیملاـعلا ، ّبر  راوج  و 

لفاحم هب  هک  هاگنآ  دـشاب . راوگرزب  نآ  لامعا  دـهاش  دـنک و  یهارمه  دوریم  هک  اجک  ره  هب  ار  ردـپ  هناـخ ، زا  نوریب  هک  دادیم  لاـجم 
ار نانمـشد  ِینمـشد  نالهاج و  رازآ  وا  تلاسر  ادخ و  هب  توعد  هار  رد  درکیم و  راذـنا  ریـشبت و  تفریم و  اهنآ  عّمجت  نوناک  شیرق و 
هک نیمه  دومن و  رجح  مالتـسا  دـش و  کیدزن  هبعک  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  زور  نآ  دوب . ردـپ  لابند  هب  ارهز  دومنیم ، لّمحت 

ینعی ییوگیم ؛»!؟ نانچ  نینچ و  هک  ییوت  : » دنتفگ دـنتفرگ و  ار  شفارطا  دـنتخیر و  وا  رود  هب  هراب  کی  یگمه  دـندید ، ار  وا  ناکرـشم 
هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  و  ییامنیم ؟ ریقحت  اهنآ  درخ  لقع و  یهدیم و  رارق  شهوکن  دروم  ار  ناشنایادخ  ینکیم و  ریفکت  ار  ام  ناردپ 
دیبنج و تّیلهاج  ِتقامح  تریغ و  لاح  نیا  رد  و  میوگیم ». نانچ  نینچ و  هکنآ  منم  يرآ  : » دومرف مامت  ِتحارص  اب  تباث و  ِنامیا  اب  هلآ 

هَّللا یلـص  ربمایپ  رانک  رد  رکبوبا  دوب . هداتـسیا  دوخ  ياـج  رد  تکرحیب  هدزتشحو و  همطاـف  تفرگ و  ار  ربماـیپ  يادر  فارطا  لـهجوبا 
شورخ مشخ و  اـب  دادیم و  رارق  شهوکن  دروم  دوب ، ناداـن  یهورگ  قیوشت  دروـم  هک  ار  قـمحا  ِلـهاج  نآ  ِلـمع  هداتـسیا و  هلآ  هیلع و 

لتق هب  دـناوخیمارف  هناـگی  يادـخ  هب  ار  امـش  هـکنیا  مرج  هـب  ار ، يدرم  اـیآ  «. » هَّللا یِّبَر  لوـُقَی  نأ  ًـالُجَر  َنوـُُلتْقَتَأ  [ » هحفـص 80 تفگ [ :
موجه وا  رب  دیـشکیم و  هنابز  ناشیاهتـسد  اهرـس و  اهمشچ و  زا  هورگ ، نیا  تقامح  مشخ و  شتآ  نخـس ، نیا  لابند  هب  و  دـیناسریم »!؟

داتفا و هار  هب  تفگ و  كرت  ار  هبعک  يهناخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  هاگنآ  [ . 43 ! ] دنتسکش ار  شرس  دنتفرگ و  ار  شـشیر  دندرب و 
. تخادرپ تحارتسا  رتسب  هب  دوب  هتـسخ  هک  ربمایپ  دندیـسر و  هناخ  هب  ات  درک  تکرح  ردپ  لابند  هب  نیگهودنا  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف 
هدنب و گرزب و  کچوک و  زا  مدرم  يهمه  فارتعا  هب  ییوگتسار  رد  مردپ  : » دیسرپیم دوخ  زا  دوب و  هتسشن  تریح  اب  مالسلااهیلع  همطاف 

ِتالّیخت زا  رتگرزب و  شکچوک  بلق  زا  شـسرپ  نیا  تسا »!؟ هدـمآ  رامـش  هب  وگغورد  نانآ  رظن  رد  هک  دـش  هچ  لاح  دوب ، دزنابز  دازآ ،
کیدزن درک و  شایهارمه  مالسلااهیلع  همطاف  تفر ، مرح  هب  ردپ  هک  زور  نآ  و  دیباوخ . تفر و  رتسب  هب  وا  دوب ، رترب  شاهتفکـشون  لقع 
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یهورگ تفر ، هدجـس  هب  ربمایپ  هظحل  نیا  رد  تسیرگنیم ، فارطا  هب  دوخ  موصعم  بلق  كاپ و  ناگدید  اب  دوب و  شبقارم  داتـسیا و  يو 
رس ربمایپ  دنکفا ! ترضح  نآ  ِكرابم  تشپ  رب  دروآ و  يرتش  يهبمکـش  طیعمیبا  نب  ۀبقع  دندوب و  هدش  عمج  وا  فارطا  رد  ناکرـشم  زا 

دنکفا رود  هب  ردپ ، ِكرابم  تشپ  زا  تشادرب و  ار  هبمکش  نآ  دمآ و  ردپ  يوس  هب  ناود  ناود  مالـسلااهیلع  ارهز  اّما  تشادنرب ، هدجـس  زا 
: تفگ تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  دینـش ، ار  شرتخد  توارط  اب  هزیکاپ و  يادـص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  درک ! نیرفن  ار  راکهبت  نآ  و 

رسپ هبقع  هبتع ، رسپ  دیلو  هعیبر ، رسپ  هبیش  هعیبر ، رـسپ  هبتع  لهجوبا ، راک  ایادخ ! مراذگیماو . وت  هب  ار  شیرق  ناشکرـس  نیا  راک  ایادخ ! »
غراف دوخ  زامن  زا  ربمغیپ  ات  دنتسبورف  هدید  هدنکفا و  ریز  هب  رس  ناکرشم  اعد  نیا  اب  [ . 44 .« ] مراذگیم وت  اب  ار  فلخ  نب  ّیبُا  طیعمیبا و 
ربمایپ هک  نانآ  يهمه  دش و  يرپس  تعرس  هب  اهزور  درکیم . یهارمه  ار  وا  شرهوگ  هزیکاپ  رتخد  هک  یلاح  رد  تشگرب ، هناخ  هب  دش و 

زا تشگزاب  ماگنه  ادخ  ربمایپ  هک  طیعمیبا  نبا  زج  دندیسر ، تکاله  هحفـص 81 ] هب [  ردب  هاچ  فارطا  رد  دوب ، هدرک  نیرفن  ناشّقح  رد 
اب طیعمیبا  نبا  هک  يراتفر  دادیم و  رازآ  ار  نانمؤم  تفگیم و  هوای  ربمایپ  نآرق و  يهرابرد  هک  تهج  نادـب  دـیناسر ، لتق  هب  ار  وا  ردـب 
وت ياذـغ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ وا  هب  ربماـیپ  دـش ، رـضاح  اذـغ  نوچ  درک و  توـعد  اذـغ  هب  ار  ترـضح  نآ  يزور  تشاد ؛ ربماـیپ 

، دیـسر تشاد  یتسود  يو  اب  هک  فلخ  نب  یبُأ  شوگ  هب  بلطم  نیا  هَّللا .» ّالإ  َهِلا  ال   » ییوگب يروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  هکنیا  اـت  مروخیمن ،
وت ياذـغ  زا  : » تفگ دـش و  دراو  ماهناخ  هب  فیرـش  يدرم  تسین ، يزیچ  تفگ : مونـشیم . وت  زا  ییاـهربخ  : » تفگ وا  هب  فلخ » نب  ّیبُا  »
.« مداد تداهـش  وا  يادخ  هب  ورنیا  زا  دروخن ، ارم  ياذغ  دوش و  جراخ  نم  يهناخ  زا  هک  مدرک  ایح  نم  يروآ .» نامیا  نم  هب  ات  مروخیمن 
!« یهدن رارق  تناها  دروم  ار  وا  ینکن و  بوکدگل  ار  وا  ینیبب و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  رگا  داب ! مارح  وت  اب  نم  رادید  : » تفگ ُیبا 

حیحـص رد  يراخب  هلآ ! هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اب  درک  لمع  دب  هچ  تخبدب ، ِیقـش  نیا  درک و  نینچ  وا  اب  دـید  ار  ربمایپ  یتقو  هبقع 
تخـس دیچیپ و  ربمایپ  ندرگ  رب  هعماج  دمآ و  طیعمیبا  رـسپ  دناوخیم ، زامن  لیعامـسا  ِرجح  رد  ربمایپ  هک  یلاح  رد  تسا : هدرک  تیاور 

راگدیرفآ هناگی  يادخ  دیوگیم  هک  ار  يدرم  یشکیم  ایآ  : » تفگ درک و  ادج  ربمایپ  زا  تفرگ و  ار  وا  ياههناش  دمآ و  رکبیبا  درـشف ،
دـنزیم و تسد  رب  تسد  رگمتـس  هک  يزور  : » دـش لزاـن  تاـیآ  نیا  و  تسا ». هدـش  ثوعبم  امـش  يوـس  هب  نشور  لـیالد  اـب  تسا و  نم 
وا اب  یتسود  متفرگیمن ، تسود  ار  سک  نالف  شاک  يا  نم ، رب  ياو  يا  مدومیپیم ، ار  وا  هار  ادخ  لوسر  اب  ایند  رد  شاک  يا  دـیوگیم :

هحفص 82] [ . ] 45 .« ] تسا یمدآ  هدننکهارمگ  ناطیش  يرآ  مدوب . هتفای  ار  نآ  هکنآ  زا  دعب  دیناشک ، یهارمگ  هب  ادخ  دای  زا  ارم 

ربمایپ لثملابرض  همطاف 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دناوخارف ، کیدزن  نادنواشیوخ  توعد  هب  ار  ربمایپ  دش و  لزان  نِیبَْرقَْألا ، َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنَأ  َو   ) يهیآ هک  یتقو 
. درذگیم هچ  شیرق  وا و  نایم  هک  درکیم  هراظن  ار  ردپ  مالـسلااهیلع  همطاف  تسا . ربخ  هچ  دننیبب  ات  دندمآ  شیرق  دروآرب ، دـنلب  ییادـن 

نادـنزرف يا  ساـبع ، يا  منک ، زاـینیب  ادـخ  زا  ار  امـش  مناوتیمن  تروص  چـیه  هب  نم  دـیبایرد ، ار  دوخ  شیرق ! هورگ  يا  : » دومرف ربماـیپ 
يا دومن ، مناوتن  تزاینیب  ادخ  زا  هجو  چیه  هب  نم  ادخ ، ربمایپ  يومع  يا  مزاسیمن ، زاینیب  ادخ  زا  ار  امش  هجو  چیه  هب  نم  بلّطملادبع ،

هچنآ ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  رتخد  همطاف  يا  منک . مناوتن  تزاینیب  ادخ  زا  نم  ادخ ، ربمایپ  يهّمع  يا  بلّطملادـبع ، رتخد  هّیفص 
رد یطاشلا » تنب   » نامحرلادبع هشیاع  رتکد  [ . 46 !« ] درک مناوتیمن  زاینیب  تیادخ  زا  هجو  چـیه  هب  اّما  نک  بلط  نم  لام  زا  یهاوخیم 

ردـپ و نیرتهب  يا  کیّبل ، : » تفگ مارآ  يادـص  اب  دـیپتیم ، ّرثأت  مّحرت و  زا  همطاـف  بلق  هک  یلاـح  رد  و  : » دـسیونیم هعقاو  نیا  يهیـشاح 
هتفرگ و ـالاب  ار  رـس  هک  یلاـح  رد  تفر ، مدرم  ناـیم  هب  کـچوک ، مسج  نآ  اـب  درک و  هداـمآ  ار  دوخ  سپـس  و  رگتوـعد .» نیرتیمارگ 
ار وا  شکیدزن  نادـناخ  يهمه  ناـیم  زا  هکلب  نارهاوـخ ، يهمه  ناـیم  زا  شردـپ  هک  درکیم  تاـهابم  ییوـگ  دوـب و  هتخورفارب  شاهرهچ 

دوخ يومع  هب  سپـس  ار ، شکیدزن  ماوقا  فانمدـبع  نادـنزرف  هاگنآ  دومرف ، زاـغآ  دوخ  يهلیبق  شیرق و  زا  يرآ  [ . 47 .« ] تسا هدیزگرب 
ناونع هب  ریطخ  تّیعقوم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  يدرف  نیرخآ  مالسلااهیلع  همطاف  هّیفص و  دوخ  يهمع  هاگنآ  سابع ،
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ناـیاپ دـنک  ناـیب  يزومآتربع  هظعوم و  رد  دـهاوخیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  يزیچ  نیرخآ  نخـس ، نیا  اـب  دروآیم و  لاـثم 
نارگید ایآ  دنکن ، زاینیب  ادخ  زا  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  شرتخد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  رگا  يرآ  هحفص 83 ] دریذپیم [ .

همطاف هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  هک  تسین  يدروم  اهنت  نیا  [ . 48 [ »؟ دزاس زاینیب  ادخ  زا  ار  نانآ  یـسک  هک  تسب  دنهاوخ  عمط 
زا  ) شیرق زا  ینز  ِناتـساد ) تسا  هلمج  نیا  زا  هکلب  . ) دزرو دـیکأت  قالخا  دودـح و  يدابم و  زا  تّما ، يارب  دوخ  مایپ  رب  ات  دـنزیم ، لاثم 

دندشیمن یضار  هک  شیرق  دیسر ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  ربخ  دوب ، هدرک  تقرـس  ار  يرویز  دوب و  هدش  ناملـسم  هک  موزخمینب )
هک نیمه  دنداد ، رارق  هطـساو  دوب ، هتفریذپ  شتعافـش  هک  ار  دـیز  نب  ۀـماسا  یّتح  دـندرک ، تعافـش  ربمایپ  دزن  دوش ، هدـیرب  قراس  تسد 
رب لیلد  دسرب  نم  هب  دودح  يارجا  رگا  اریز  نکن ؛ مّلکت  نم  اب  صوصخ  نیا  رد  هماسا  يا  : » دومرف وا  هب  ربمایپ  دمآ ، ربمایپ  تمدـخ  هماسا 

ربماـیپ هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  [ . 49 !« ] مدرکیم عطق  ار  شتـسد  درکیم ، تقرـس  همطاف )  ) دّمحم رتخد  رگا  یّتح  تسین ، نآ  كرت 
دودـح رد  اـیآ  «. » اهدـی تعطقل  تقرـس  دّـمحم  تنب  ۀـمطاف  ّنأ  ول  یلاـعت ، هَّللا  دودـح  نم  ّدـح  یف  عفـشتأ  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

زا سپ  منکیم ، رّوصت  دیرب »! مهاوخ  ار  شتـسد  دنک ، تقرـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  رتخد  همطاف  رگا  ینکیم ، تعافـش  دـنوادخ 
ناود هلاس  تشه  ِرتخد  نآ  تسا ، هتفای  همتاـخ  یتمالـس  هب  هیـضق  هک  دوشیم  نئمطم  همطاـف  دـنکیم و  كرت  ار  لـحم  نآ  شیرق  هکنیا 

اریز دـجنگیمن ! ایند  رد  یلاحـشوخ  طرف  زا  دزیریم و  ناگدـید  زا  يداش  کشا  دبـسچیم و  ردام  نماد  هب  دـیآیم و  رداـم  شیپ  ناود 
وا يرآ ، دزاسیم . ناـسمه  دـناشیرق ، ناسانـشرس  زا  هک  شاهّمع  ومع و  اـب  تسا  یگلاـس  تشه  يهناتـسآ  رد  یکدوک  هک  ار  وا  ربماـیپ 

ینامداش هک  ردام  دمهفیم و  یبوخ  هب  دنزیم ، لثم  وا  هب  دراد و  رظن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  شردپ  هک  ار  یناعم  نیا  يهمه 
اب هدش  کیدزن  شرمع  هحفـص 84 ] نایاپ [  دـنکیم  سح  هک  ارچ  تسا ؛ ّملأتم  لاح  نیمه  رد  دـنکیم و  شزاون  ار  وا  دـنیبیم ، ار  رتخد 

رازآ و دروم  نیدناعم  نیکرـشم و  راّفک و  يوس  زا  نانچمه  ربمایپ  هک  دنیبیم  تسا و  یگدـنز  یباداش  جوا  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هکنیا 
نآ زا  دراد ، ردپ  هب  هقالع  تخـس  هک  لاسدرخ  ِرتخد  نیا  اریز  دوب ؛ دهاوخ  توعد  ياهيراوشد  نیا  دـهاش  همطاف  دریگیم و  رارق  تّیذا 
رد هک  ار  ییاههجنکـش  جنر و  و  دنکیم . ساسحا  درذگیم  ردام  رطاخ  رد  ار  هچنآ  يرایـشوه  اب  همطاف  و  دـش . دـهاوخن  ادـج  ترـضح 

دوس و هک  ار  ییاهتب  دننادرگور و  دیحوت  يهدیقع  زا  هکنانآ  نادناعم و  ریاس  شیرق و  يوس  زا  دید ، دهاوخ  دََربیم  راظتنا  ردپ  ترواجم 
ناـیم هک  تـسا  يزیگنامـغ  ناتـساد  دنتـسرپیم . دـناهتخادرپ ، ناـنآ  زا  شیاتـس  هـب  ناشناردـپ ، زا  دـیلقت  هـب  ًافرـص  دـنناسریمن و  یناـیز 

زا هک  هزادنا  نامه  هب  یگدنز  زاغآ  زا  اریز  تسا ؛ نئمطم  رتخد  يریذـپجنر  يرابدرب و  زا  ردام  درذـگیم ، هرهاط  ِيارهز  و  نینمؤملاّما » »
دراد میمصت  تسا و  نادرگرس  ناریح و  شیرق  تسا . هدش  هدیدبآ  زین  اههجنکش  لّمحت  رد  هدوب ، رادروخرب  ردپ  تشادیمارگ  ّتبحم و 
نیا رد  و  تسین ! ناما  رد  نایـشیرق  رازآ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  صخـش  یّتح  دـهد ، رارق  هجنکـش  راشف و  تحت  ار  ناناملـسم  هک 

ِلیمجّما و  دـنزیم ! گنـس  اب  ار  ترـضح  نآ  هک  دـتفایم  قاّفتا  رایـسب  درازآیم ، ار  ربماـیپ  رتشیب  اـهنآ  يهمه  زا  بهلوبا  شیومع  ناـیم 
یَنْغَأ اَم  ََّبتَو - ٍبََهلِیبَأ  اَدَی  ْتَّبَت  : ) تایآ نوچ  دزیریم و  شاهناخ  يولج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  هار  رد  ار  اهراخ  هنابش  زوتهنیک ،
یگنس هک  یلاح  رد  نز  نآ  دش . لزان  ٍدَسَم ) ْنِم  ٌْلبَح  اَهِدیِج  ِیف  ِبَطَْحلا - ََۀلاَّمَح  ُُهتَأَْرماَو  ٍبََهل - َتاَذ  ًاراَن  یَلْصَیَس  َبَسَک - اَم  َو  ُُهلاَم  ُْهنَع 

هب دیدن ، ار  ربمایپ  دش ، هبعک  کیدزن  نز  نآ  دوب ؛ رـضاح  زین  رکبوبا  درک ، ادخ  لوسر  هب  هلمح  دصق  دـمآ و  دـسجم  هب  تشاد ، تسد  رد 
شناـهد رب  تخـس ، ِگنـس  نیا  اـب  منیبـب  ار  وا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنکیم »! وجه  ارم  وا  ماهدینـش  تساـجک ؟ تتـسود  : » تفگ رکبوبا 

شرما میربن ، شنامرف  «. » انیلق هنید  و  انیبأ ، هرمأ  و  انیـصع ، اممذـم  : » داد همادا  مشخ  هنیک و  اب  مرعاـش و  زین  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  مبوکیم !
هحفص 85] دیدن [ ، ارم  : » دومرف دید »؟ ار  امش  وا  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  : » تفگ رکبوبا  تشگرب . سپس  و  میریذپن »! ار  شنید  مینک و  راکنا 
رب زور  طسو  رد  ار  نانآ  دندومیپیم ، ییاهشور  نانمؤم ، نیتسخن  ِنداد  هجنکش  رد  نارفاک  [ . 50 !« ] تسبورف ماهدید  زا  ار  شاهدید  ادخ 

نداد هجنکـش  رد  دوش ! بابک  ناشندب  تسوپ  ات  دندناشوپیم  ناشندـب  رب  نینهآ  هرز  و  دـندادیمن ! ناشبآ  دـندنکفایم و  غاد  ياهگیر 
هک هجنکـش  هنوگره  يرآ  دوب . رـسای  راّمع  ردام  طاّبخ » رتخد  هّیمـس   » مالـسا رد  دیهـش  نز  نیتسخن  دـندرکیمن ! محر  مه  نانز  رب  یتح 
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. رگید شیاـمزآ  زا  رتراوشد  دوب ، یـشیامزآ  شناـمیا ، يهجرد  تعفر  وا و  يارب  دـیدیم ، ناـنمؤم  هب  تبـسن  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاـف 
میمـصت نارفاک و  ّتیذا  رازآ و  و  دزاس ! ّملأتم  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  شیاهجنر ، نیگنـس  راب  هک  دشیم  ببـس  ردپ  هب  وا  دیدش  يهقالع 

هکنانچ دناسرب  لتق  هب  رجنخ  اب  ار  ترـضح  نآ  تساوخیم  لهجوبا  تایاور ، یخرب  بجوم  هب  درازایب . ار  همطاف  بلق  ربمایپ ، لتق  رب  اهنآ 
جنر درد و  زا  هکناـنچمه  دادیم ؛ جـنر  ار  همطاـف  اـهنیا  هک  لـیبق ، نیا  زا  يرگید  دراوم  درب و  هلمح  شکراـبم  دوجو  رب  گنـس  اـب  اـهراب 
هّکم غاد  ياههرخص  يهدنزگ  يهلعش  باتفآ و  شزوس  ییوگ  هکنانچ  دوب ، رثأتم  زین  اهنآ  يهجنکش  ناگدرب و  نافعضتسم و  ناناملسم و 

. درکیم ساسحا  دـنتخاونیم ، فعـضتسم  نانمؤم  يهدرُگ  رب  شیرق  هک  ار  ییاههنایزات  رثا  دوخ  كزاـن  رکیپ  رب  درازآیم و  ار  شدوجو 
زا اهنیا  هک  دوب  تفگـش  رد  دنتـسبیمن ، راکب  روما  رد  ار  هشیدـنا  درخ و  هک  رگهزیتس ، هورگ  نآ  دَرِخ  لقع و  زا  نامیا ، اب  ِلاسدرخ  رتخد 
هک دننیبیم  رازآ  نانچ  هجنکش  یتخـس  زا  زور  ره  ددرگیم و  هدوزفا  ناشنامیا  رب  ور  هچ  زا  اهنآ  يهجنکـش  تحت  دارفا  دنـسرپیمن  دوخ 

نیا و  دنوشیم !؟ رتمواقم  رتهدیدبآ و  هکلب  دنرادیمنرب ، مالسا  زا  تسد  هجنکش ، همه  نآ  مغر  هب  اما  دنوشیم ، هدنز  دنریمیم و  ییوگ 
نادـناعُم یلو  تسا ، هداهن  قیمع  ریثأت  ناشهزیکاپ  ياهبلق  كاپ و  سوفن  رد  هدیـشچ و  ار  نامیا  ینیریـش  اهنآ  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  دوخ 

نیا اهنآ  نانمؤم  اما  هحفص 86 ] دننک [ . لّمأت  راکـشآ  تقیقح  نیا  رد  ات  دنیآیمن  دوخ  هب  دندرگیمنرب و  تسار  هار  هب  هظحل  کی  یتح 
زین ناـمیا  دوش ، رتتخـس  ـالَب  هچ  ره  هتـشاد و  ررقم  دـنوادخ  هک  یتمکح  يرآ  دنتـسنادیم . طوبرم  يدـنوادخ  تمکح  هب  ار  تشونرس 

هدـنیآ ياهیتخـس  اـب  ییوراـیور  رد  دـننیبب ، رتـشیب  جـنر  تنحم و  باذـع و  هزادـنا  ره  هجنکـش ، تحت  نمؤـم  هورگ  نیا  ددرگ و  رتـیوق 
ار اهنآ  دنوادخ  دسریمن ، ناکرشم )  ) نانآ يهجنکش  یتخس و  هب  دشاب ، ناشيور  شیپ  رد  یتخـس  هک  هچ  ره  و  دش . دنهاوخ  رتدنمورین 
؛ دش هدنکفا  یپ  اهنآ  رب  دوخ  دیدج  تلود  رد  مالـسا  هک  دندوب  يراوتـسا  ياههیاپ  اهنآ  دـنتفرگ ، تقبـس  مالـسا  هب  دـیزگرب و  دوخ  يارب 
، ناناملسم دض  رب  هئطوت  زا  هک  دنکفا  تشحو  هب  ار  اهتلود  ات  دندیشخب  یتبیه  تردق و  ار  مالسا  تلود  ینامیا ، یحور و  تردق  اب  اهنآ 
وا دنکیم و  ریخ  ياعد  نافعضتسم  يارب  هک  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  شردپ  دنیبیم  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  دندرگ . دیمون 
زا ار  ناشیاهلد  دیمون و  ار  نانمشد  درادب و  ناما  رد  ناکرشم  ّرش  زا  ار  ناناملـسم  ربمایپ و  هک  دهاوخیم  ادخ  زا  دنکیم و  ریخ  ياعد  زین 

. دزاس هدنکآ  تشحو  بْعُر و 

س)  ) هیقر و  س )  ) ارهز ییادج  هشبح و  هب  ترجه 

هراشا

هب کیدزن  ای  متشه  لاس  يهمین  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ِرمع  هک  یتقو  دوب ، تثعب  مراهچ  لاس  رخاوا  ای  طساوا  رد  ناناملسم ، یبوکرـس  زاغآ 
تنحم و رثا  رب  دمآ و  گنت  ناناملسم  رب  هکم  هک  اجنآ  ات  تفرگ  تدش  اهیبوکرـس  تثعب ، مجنپ  لاس  طساوا  رد  دوب . هدیـسر  یگلاس  ُهن 

لزان فهک  يهروس  تایآ  یتیعـضو  نینچ  رد  دننک . ادیپ  كاندرد  ِباذع  نیا  زا  دوخ  تاجن  يارب  ياهلیـسو  هک  دنداتفا  رمف  نیا  هب  جـنر 
لمتشم ناتـساد  هس  رب  هروس ، نیا  دادیم . خساپ  دندوب ، هدرک  حرطم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ناکرـشم  هک  ار  ییاهـشسرپ  دش و 

هحفص زا [ ): دنترابع  اهناتساد  نیا  . ) دوب هداتسرفورف  شناگدنب  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  تشاد  رب  رد  ار  یتاراشا  اههتکن و  کی  ره  دوب و 
[87

فهک باحصا  ناتساد 

ار ناناملـسم  رگید ، ییاـج  رد  ادـخ  هب  ندرب  هاـنپ  نید و  رد  هنتف  زا  سرت  ماـگنه  مـلظ ، رفک و  زکارم  زا  ندوـمن  ترجه  هـب  ناتـساد  نـیا 
هدنهانپ فهک  هب  دـیدیزگ ، تلزُع  ناشنایادـخ  اهنآ و  زا  هک  هاگنآ  و  : » هک تسا  هدـمآ  ناتـساد  نیا  تایآ  زا  یکی  رد  درکیم . ییامنهار 
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[ . 51 .« ] دزاس مهارف  ناتراک  رد  ياهراچ  هار  دتسرفورف و  امش  رب  شیوخ  تمحر  زا  ادخ  ات  دیوش 

یسوم رضخ و  ناتساد 

ياهراشا نیا  دوب و  دهاوخ  رما  رهاظ  فالخرب  اسب  هچ  تسین و  رهاوظ  هب  هراومه  نآ  جـیاتن  روما و  نایرج  هک  تسا  نیا  ناتـساد  نیا  مایپ 
نیا دـش و  دـهاوخ  نوگرگد  عاـضوا  یّلک  هب  کـیدزن  يهدـنیآ  رد  هدـش و  اـپب  ناناملـسم  هیلع  هک  یگنج  نیا  رب  تسا  ینمـض  فـیطل و 

. دوب دنهاوخ  نمشد  رب  يزوریپ  دهاش  يدوز  هب  متس ، تحت  نافیعض 

نینرقلايذ ناتساد 

دهدیم ثرا  هب  دهاوخب  دوخ  هک  شنمؤم  ناگدنب  زا  کی  ره  هب  ار  نآ  تسا و  ادخ  هب  قّلعتم  نیمز  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  ناتـساد 
يرای هب  هک  درامگیم  ار  یناسک  دوخ  ناگدنب  زا  هراومه  ادخ  دشاب و  نمؤم  ادـخ  هب  هک  تسا  یناسنا  هار  يهقردـب  هشیمه  يراگتـسر  و 

سپ دنتـسه . ادخ  حلاص  ناگدـنب  انامه  نیمز ، تثارو  هب  دارفا  نیرتهتـسیاش  دـننک و  مایق  نامز - ياهجوجأم » جوجأی و   » ربارب رد  افعض -
تایآ ياهراپ  رد  دروآ و  ناـیم  هب  ترجه  زا  نخـس  تحارـص  هب  هک  دـش  لزاـن  رَمُز  يهروس  ترجه ، يارب  میقـسم  ریغ  ِيزاـسهدامآ  نیا 
هحفص ٌۀَنَسَح [  اَْینُّدلا  ِهِذَه  ِیف  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِداَبِع  اَی  ُْلق  : ) تسین گنت  تسا و  هدرتسگ  ادخ  نیمز  هک  دش  رکذتم 
يارب دیریگ . اورپ  ناتراگدرورپ  زا  نم ، نامیا  اب  ناگنب  يا  وگب  [ . » 52  ] ٍباَسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  اَمَّنِإ  ٌۀَعِساَو  ِهَّللا  ُضْرَأ  َو  [ 88

.« دوش هداد  باـسح  نودـب  نارباـص  شاداـپ  اـنامه  تسا ، هدرتسگ  ادـخ  نیمز  تسا و  یکین  ریخ و  دـندرک ، یکین  اـیند  نیا  رد  هک  ناـنآ 
ورنیا زا  دنکیمن ، متس  یسک  هب  رگداد و  تسا  یهاشداپ  هشبح ، هاشداپ  یشاجن » يهمحصا   » هک تسنادیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم 

زا هورگ  نیتسخن  تثعب  لاـس  نیمجنپ  بجر  هاـم  رد  نیارباـنب  دـننک . ترجه  هشبح  هب  دوخ  نید  يرادـهکن  يارب  هک  دومرف  ار  ناناملـسم 
هیقر هک  دوب  نافع  نب  نامثع  اهنآ  سییر  دادیم و  لیکـشت  نز  راـهچ  درم و  هدزاود  ار  هورگ  نیا  دـندرک ، ترجه  هشبح  هب  ربماـیپ  ناراـی 

میهاربا و زا  سپ  هک  دنتـسه  ینادـناخ  نیتسخن  اهنآ  : » دوب هتفگ  نانآ  يهرابرد  ربمایپ  دوب و  يو  اـب  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد 
هب اما  تسا  تخـس  ییادـج  درک ، عادو  هّیقر  دوخ  رهاوخ  اب  ارهز  يهمطاـف  [ . 53 .« ] دننکیم ترجاهم  ادخ  هار  رد  مالـسلاامهیلع - طول -

يالعا هار  رد  نطو ، دـنزرف و  لام ، كرت  دوشیم . ناسآ  زیچ  همه  هکلب  ییادـج  اهنت  هن  دوشیم ، ناسآ  ادـخ  نید  جـیورت  ّتیمها  تهج 
نیتسخن وا  دش و  ادج  ارهز  شرهاوخ  هحفص 89 ] زا [  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  هّیقر  ددرگیم . لمحت  لباق  نید  قح و  يهملک 

ریاـس ربـمغیپ و  نادـنزرف  ناـیم  یقرف  ترجه  نیا  رد  دوش  مولعم  دوش و  هدوـشگ  ناـنمؤم  يور  هب  ترجه  باـب  هکنیا  اـت  دوـب  رجاـهم  نز 
تشاد بل  رب  يدنخبل  درک و  كاپ  ناگدید  زا  ار  رهاوخ  عادو  کشا  همطاف  تسین . یتسرپداژن  ضیعبت و  نید  مالسا  اریز  تسین ؛ نانمؤم 

رد کـشا  اـت  تفر  رداـم  دزن  عـیدوت ، زا  سپ  همطاـف  تفرگ . دـهاوخ  یلاـعت  يادـخ  زا  ار  شیوـخ  ناـمیا  شاداـپ  هرمث و  شرهاوـخ  هـک 
هیلع و هَّللا  یلـص  شردپ  همطاف و  تفای و  نایاپ  هشبح  هب  نیتسخن ، ترجه  بیترت  نیدب  دـنک . هدـهاشم  ار  شیاهبل  رب  مسبت  شناگدـید و 
هیلع و هَّللا  یلص  دّمحم  يا  : » تفگ شیرق  زا  ینز  دروآرب . ار  هتساوخ  نیا  ادخ  دندوب و  ترجه  نیا  رد  هّیقر  زا  يربخ  ندینش  قاتـشم  هلآ 

اهنآ داـب ! ناـشهارمه  دـنوادخ  : » دومرف ربماـیپ  مدـید ». دـناریم  ار  نآ  وا  دوب و  راوس  یبکرم  رب  شرـسمه  هک  یلاـح  رد  ار  تداـماد  هلآ ،
يربخ ندینش  يارب  زین  هّیقر  قایتشا  [ . 54 .« ] دندرک ترجاهم  ادخ  يوس  هب  طول - زا  سپ  دوخ - يهداوناخ  اب  هک  دنتسه  یناسک  نیتسخن 

زا نونکات  هک  دـیاش  تشاد و  یگتـسبلد  هّکم  هب  نارجاـهم  يهمه  زا  شیب  دـیاش  یّتح  دوبن و  شنارهاوخ  رداـم و  ردـپ و  زا  رتمک  هّکم  زا 
هژیوب تشاذگیم ، رـس  تشپ  ار  نآ  دوب و  یتخـس  ثداوح  اب  هارمه  هک  ییادج  نیا  دننام  دوب ، هدـشن  ادـج  دوخ  نارهاوخ  ردام و  ردـپ و 

زا شیرق  هکنیا  رب  ینبم  هّکم  زا  يرابخا  ندینـش  اب  اما  تفریم . وا  ناج  میب  فعـض ، طرف  زا  دوب و  هدش  طقـس  وا  لّوا  لمح  هکنآ  زا  سپ 
ساسا تفایزاب . ار  دوخ  تمالس  حور و  شمارآ  دناهتشادرب ، نییمـشاه  زا  ار  هرـصاحم  دناهدش و  سویأم  شنارای  ربمایپ و  رب  نتفای  تسد 
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يرایسب عمج  تفر ، مرح  هب  لاس  نامه  ناضمر  هام  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نیا  هدش ، فیرحت  تیعقاو  ای  هعیاش  نیا 
هدش و بوکخیم  دوخ  ياج  رد  همطاف  ياهمدق  داتـسیا . عمج  نیا  نایم  رد  ربمایپ  دـندوب ، هدـمآ  درگ  ناگرزب  نارـس و  هلمج  زا  شیرق  زا 
ار مجن  يهروس  هک  هحفص 90 ] دینـش [  ار  ربمایپ  يابیز  توص  هاگان  دیدیم ، نمـشد  زا  يرایـسب  عمج  رد  ار  مادقا  نیا  رد  ردپ  تعاجش 

اَذَِـهل اوُعَمْـسَت  َال  هک ...( : دـندرکیم  هیـصوت  رگیدـکی  هب  دـندوب و  هداد  شوگ  نآرق  هب  رتمک  هتـشذگ  رد  هک  نارفاک  نیا  دومرف ؛ توـالت 
اب دارفا  نیمه  دـیدرگ ». زوریپ  دـیاش  دـینک ، يراجنهان  نآ  رد  دـیهدنارف و  شوگ  نآرق  نیا  هب  [ . » 55 ( ] َنُوِبْلغَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  اْوَْـغلاَو  ِنآْرُْقلا 
دای زا  ار  هتشذگ  تامیمصت  زا  یلاع  نایب  ییاویـش و  يهدهاشم  اب  هدش و  ریگلفاغ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نابز  زا  نآرق  تایآ  ندینش 

تالمج نیا  ربمایپ  هاگنآ  دمآ ! زاورپ  هب  اهبلق  دش و  توالت  هروس  رخآ  تایآ  هکنیا  ات  دندرپس ، تایآ  ندینـش  هب  لد  ِشوگ  همه  دـندرب و 
نیا ندید  [ 57 ! ] دـنداتفا كاخ  هب  یگمه  دوبر و  نانآ  فک  زا  رایتخا  ناـنع  نآ  قیمع  ریثأـت  هک  [ 56 ( ] اوُُدبْعاَو ِهَِّلل  اوُدُجْـساَف  : ) دناوخ ار 

ناگدننکرخـسمت و رابکتـسا و  رفک و  ناگدرکرـس  دانع  نایغط و  هک  دنیبیم  تسا ! یبیجع  هرظنم  تشاداو . یتفگـش  هب  ار  همطاف  هنحص ،
تایآ باتزاب  یناهگان  لّوحت  نیا  دنداتفا و  هدجس  هب  دنوادخ  ربارب  رد  رایتخایب  هدش و  هتـسکش  مهرد  قح  یّلجت  رباربرد  شیرق  ناراّبج 

تاملک ِربارب  رد  دننک ، ییوجهطلس  نایغط و  هزادنا  ره  ّرـش ، ياوق  هک  دننادب  هک  ناناملـسم  يارب  دوب  يرّکذت  هعقاو  نیا  دوب . میکح  ِنآرق 
هچنآ اب  همطاف  دـش . دـهاوخ  یـشالتم  یهلا ، تاملک  ناهن  زار  اـب  ییوراـیور  رد  ّرـش  ياوق  ناـکرا  دـنرادن و  تمواـقم  ياراـی  قح ،)  ) رون

ِگنهاـمه يهئطوـت  همه  نآ  مغر  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دـید  هکنآ  هژیو  هب  تشگرب ؛ هناـخ  هـب  لاحـشوخ  دوـب ، هدرک  هدـهاشم 
نخـس تمظع  دـندید  نیکرـشم  هک  نیمه  تسا . هدـش  جراخ  اهنآ  نایم  زا  هدوسآ ، يرطاخ  مارآ و  یحور  اب  دنلبرـس و  ملاس و  نارفاـک ،
رضاح هعقاو  نیا  رد  هک  یناکرـشم  دنتفرگ و  راکب  نآ  يدوبان  وحم و  رد  ار  شیوخ  ناوت  مامت  هدوبر ، اهنآ  فک  زا  ار  روما  مامز  دنوادخ 

 ] یّلکب هکلب  یعقاو  تروص  هب  هن  یلو  دیـسر ، هشبح  نیرجاـهم  هب  هعقاو  نیا  راـبخا  دـنتخادرپ . رـضاح  تعاـمج  نآ  شهوـکن  هب  دـندوبن 
هّکم یهار  لاس ، نامه  لاّوش  رد  ربخ ، نیا  ندینـش  اب  دناهدرک ! رایتخا  مالـسا  شیرق  دندوب : هتفگ  اهنآ  هب  دوب . هدـش  کیرحت  هحفص 91 ]
لخاد يدَـحَا  دنتـشگرب و  هشبح  هب  هتفای و  یهاگآ  لکـشم  ِدوجو  زا  هک - دوب  هدـنام  زور  زا  یتعاس  زونه  هّکم - یکیدزن  رد  اـما  دـندش ؛

اب هّیقر  دندیـسر . هکم  یلاوـح  هب  زین  شرـسمه  هّیقر و  [ . 58 . ] شیرق نیکرـشم  زا  یکی  ییانـشآ  اب  ای  یناهنپ ، تروص  هب  رگم  دـشن ، هّکم 
قوش کشا  دنتـشاذگ و  رگیدـکی  ندرگ  رب  تسد  همطاف  موثلکّما و  دوخ  نارهاوخ  ندـید  اب  درک و  ردـپ  يهناخ  ِگنهآ  ناوارف ، قایتشا 

میب شیرق  لاح  نیمه  رد  تشگرب . هشبح  هب  دـش  رادربخ  شیرق  یتخـسرس  زا  هّیقر  هک  نیمه  هرخألاب  قارف و  ندـمآ  رـسب  يارب  دـنتخیر ،
هـشبح هب  کیپ  ود  ات  دـندش  نآ  رب  اذـل  دـشاب ، نیرفآرطخ  نایّکم  يارب  دـبای و  شرتسگ  دـنک و  ذوفن  هکم  جراـخ  رد  مالـسا  هک  دنتـشاد 
نیدب دنزاس . هریت  ناناملسم  اب  ار  شاجن  يهطبار  ات  دتسرفب  ار  دوخ  نارادمتسایس  زا  نت  رد  دنربب و  یشاجن  يارب  ییایاده  دنراد و  لیسگ 

راپـسهر دنتخاس و  مهارف  ییایاده  شنایرابرد  یـشاجن و  يارب  اهنآ  دـندرک . باختنا  ار  صاع ) نب  ورمع  هعیبریبا و  نب  هَّللادـبع   ) روظنم
هّرب و  » شرتخد نادنزرف  بلاطیبا و  نب  رفعج  شدـنزرف  اهنآ ، نایم  رد  ییوس  زا  اریز  دوب ؛ هشبح  نارجاهم  نارگن  بلاطوبا  دـندش ، هشبح 

بلاطوبا دندوب . زابگنرین  راّکم و  رـصنع  ود  شقیفر  صاع و  نب  رمع  رگید ، يوس  زا  دندوب و  هیقر  ینعی  هَّللادـبع  شردارب  يهون  و  همیما »
نیا راعـشا  هلمج  زا  دـنک ؛ تیامح  دوخ  نانامهیم  زا  هک  درک  بیغرت  ار  وا  داد و  رارق  شیاتـس  دروم  ار  نآ  یـشاجن  مرک  دورـس و  يرعش 

شنارای رفعج و  ایآ  دننکیم . هچ  دنواشیوخ  نانمشد  رگید  ورمع و  درذگیم و  هچ  تبرغ  رد  رفعج  رب  متسنادیم  شاک  يا  [ . » 59 : ] دوب
وت هک  هدب  ناشن  داب ، رود  وت  تحاس  زا  نیرفن  یـشاجن ، يا  دش . تیامح  نآ  زا  عنام  يرگلالخا  ای  دندش و  رادروخرب  یـشاجن  تیامح  زا 

کیدزن رود و  هب  نآ  عـفن  هک  تـسا  یناوارف  ياـطع  ضیف و  ار  وـت  تـسین . تخبنوـگن  هحفـص 92 ] وت [  هدـنهانپ  یمیرک و  راوـگرزب و 
شقیفر ورمع و  گنرین  هب  اجک  درمریپ  نیا  يادص  : » تفگ رخسمت  يور  زا  یکی  دندینش ، ار  تایبا  نیا  شیرق  نادرم  زا  نت  ود  دسریم ».

كاپ بلق  ههُرب ، نیا  رد  دتفا »!؟ دنمدوس ، شنایرابرد  یـشاجن و  يارب  شیرق ، ناگتـسرف  يایاده  دوجو  اب  هنوگچ  نانخـس  نیا  و  دـسرب ؟
ار وا  شنابز  هک  دیدیم  ياهرهلد  وا  يامیس  رد  شردام  دیپتیم و  هشبح  رد  ناناملسم  رگید  هّیقر و  شرهاوخ  ناج  میب  زا  همطاف  ترـضح 

مالسلااهیلع ارهز  زا 129همطاف  هحفص 40 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يرای شیرق ) ناگداتـسرف   ) شقیفر ورمع و  ار  نطو  زا  رود  ِنارجاهم  نیا  ادخ  هک : دادیم  يرادلد  ار  وا  موثلکّما  دیاش  درکیمن و  وگزاب 
دناوخ ار  مجن  يهروس  تردپ  هک  يدوبن  گرزب  يهثداح  نآ  دهاش  زورید  ایآ  مالـسلااهیلع ، همطاف  يا  تسا ! کیدزن  ادخ  يرای  دـهد و 

نیا دننادب  هک  نامیا ، اب  ياهلد  يارب  دوبن  ادخ  زا  ياهراشا  ایآ  و  تسین !؟ ادخ  يرای  نیا  رگم  دنداتفا ؟ كاخ  هب  دانع  رفک و  ناشکرـس  و 
يارب هک  تسا  نارجاهم  نیا  ِنابیتشپ  ادخ  دوش . هدیلام  كاخ  هب  اهنآ  ینیب  دنندرگ و  لیلذ  راوخ و  يدوز  هب  دنروآیمن  نامیا  هک  نارفاک 

دنهاوخیم اهنآ  دهدیم و  يرای  ار  وا  ادخ  دهد : يرای  ار  ادخ  نید )  ) هکنآ تخاس و  دنهاوخن  راوخ  ار  اهنآ  زگره  دناهدرک و  ترجه  وا 
نئمطم ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  بلق  ربماـیپ ، شمارآ  اـب  مأوـت  توکـس  دـنناسرب . نیمز  مدرم  يهمه  هب  ار  وا  نییآ  دـنهد و  يراـی  ار  ادـخ 
طاشناب داـش و  شاهرهچ  دـشیمن ، هدـهاشم  یبوخ  ریخ و  زج  شکراـبم  يهرهچ  رد  تفگیمن و  نخـس  اوه  يور  زا  وا  اریز  تخاـسیم ؛

هب شیرق  ناگداتـسرف  تشاد ! لّمحت  بات  وا  ناور  اّما  دشیم ، ریغتم  شاهرهچ  تسخن  دیـسریم ، ياروگان  يو  هب  یتقو  هک  دنچ  ره  دوب ،
دندومن تساوخرد  وا  زا  دندرک ، میدقت  زین  ار  وا  يهیده  دندیـسر و  یـشاجن  روضح  هب  یتقو  دنداد  ار  نایرابرد  نایاده  دندیـسر ، هشبح 

ریخ و يهمـشچ  رفک و  نامیا و  لطاب ، قح و  نایم  دوب  ياهقباـسم  دـنادرگزاب . اـهنآ  هب  دـناهتفاترب ، خر  ناشناردـپ  نید  زا  هک  ار  هدـع  نآ 
. ] تسا فورعم  هریـس  بتک  رد  شناتـساد  هک  دنتـشگ  زوریپ  ّرـش  رفک و  لطاب و  ریخ و  ناـمیا و  رب  قح  هزراـبم ، نیا  رد  هک  ّرـش ، نوناـک 
هک دنتـسناد  دـندش و  هاگآ  نارجاـهم  زا  وا  تیاـمح  یـشاجن و  عضوم  زا  شیرق  دنتـشگرب و  يراسمرـش  اـب  هَّللادـبع  ورمع و  هحفص 93 ]

نیا دـنوادخ  دناهتـشگرب و  يراوخ  تّفخ و  اب  شیرق  ناگداتـسرف  هک  دـش  هاگآ  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  تسا . هدـنام  ماکان  اهنآ  يهئطوت 
ره هک  نیملاعلا  ّبر  يوس  زا  تسا  يرادشه  همه  درذگیم  ناناملـسم  رب  هچنآ  درک و  دهاوخ  يرای  هّکم  جراخ  ای  هّکم و  رد  هچ  ار  نید 

نیا ناـنمؤم و  يارب  تسا  یگرزب  ماـیپ  تسین و  نآ  رد  یماـهبا  ههبـش و  هنوگچیه  هک  نشور  ییاهرادـشه  دـشخبیم ، شمارآ  ار  نمؤـم 
، يراوـشد رد  و  ناراـب ، لوزن  يارب  تسا  یتراـشب  دـیامنب ، خر  قرب  دـعر و  دـنوش و  مکارتـم  اـهربا  هاـگره  هک  تـسوا  یگـشیمه  تـّنس 

هریچ یتخـس )  ) نآ رب  تحار  شیاـشگ و  دروخیم و  تسکـش  يزور  هرخـألاب  دـشاب ، رتـشیب  یتخـس  ِراـشف  هزادـنا  ره  تسا و  یـشیاشگ 
ناـیم رد  هنوگچ  اـّما  درادـن . یلکـشم  یـشاجن  راـید  رد  تبرغ  رد  شرهاوخ  هک  تفرگ  مارآ  شبلق  دـش و  هدوسآ  ارهز  رطاـخ  دوـشیم .

، دنیآیم بلاطوبا  دزن  دنهد و  همتاخ  وا  راک  هب  ات  دننآرب  شیرق  ناشکرس  دریگ !؟ مارآ  شبلق  دراد ، شردپ  يارب  نمـشد  هک  ییاههئطوت 
تردارب رسپ  میتساوخ  وت  زا  ام  تسا . یتیصخش  فرش و  ام  دزن  ار  وت  هتشذگ و  یّنِس  وت  زا  بلاطوبا ! يا  : » دنیوگیم هدرک ، دیدهت  ار  يو 

دـمانب و درخیب  ار  اـم  دـهد و  مانـشد  ار  اـم  ناردـپ  وا  هک  مینکیمن  لـمحت  اـم  رگید  دـنگوس  ادـخ  هب  يدرکن . نـینچ  وـت  يرادزاـب و  ار 
نانخـس نیا  ددرگ ». كـاله  هورگ  ود  زا  یکی  اـت  مـیگنجیم ، وـت  اـب  وا و  اـب  هـنرگو  يریگب  ار  وا  ِوـلج  دـیاب  دـنک . ریقحت  ار  نامنایادـخ 

نم و رب  دـناهتفگ . نینچ  وت  موق  مردارب ! رـسپ  : » تفگ وا  هب  دـیبلط و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـمآ ، نارگ  بلاـطوبا  رب  زیمآدـیدهت 
اهر ار  وا  هتشادرب و  تسد  وا  يرای  زا  شیومع  هک  درک  رّوصت  ادخ  لوسر  نکن ». راداو  تسین  مناوت  رد  هک  يراک  هب  روآ و  محر  تدوخ 

فرص راک  نیا  زا  هک  دنراذگب  نم  پچ  تسد  رد  ار  هام  تسار و  تسد  رد  ار  دیـشروخ  رگا  هک  ادخ  هب  ومع ، يا  : » تفگ تسا . هتخاس 
یلاح رد  تفگ و  ار  نیا  موش »! هتـشک  نآ  ياپ  هب  هحفص 94 ] ای [  دنادرگ ، زوریپ  راکـشآ و  ار  نآ  ادخ  ات  درک ، مهاوخن  نینچ  منک ، رظن 
رـسپ يا  : » تفگ وا  هب  دش  کیدزن  نوچ  دز ، ادص  ار  وا  داتفا  هار  هب  هک  نیمه  تساخرب . ياج  زا  دوب  هدز  هقلح  شناگدـید  رد  کشا  هک 
يرعش بلاطوبا  هاگنآ  منکیم ».) تیامح  ار  وت   ) مراپسیمن اههثداح  تسد  ار  وت  مسق  ادخ  هب  وگب ، يراد  تسود  هچنآ  ره  ورب و  مردارب !

هنم َّرق  كاذب و  رـشبا  ۀـضاضغ و  کیلع  ام  كرمأب  عدـصاف  انیفد  ِبارتلا  یف  دـسوأ  یّتح  مهعمجب  کیلإ  اولِـصی  نل  هَّللاو  تفگ : دورس و 
وگب نخس  شاف  دوخ  راک  زا  سپ  موش . نوفدم  كاخ  لد  رد  نم  ات  تفای  دنهاوخن  تسد  وت  هب  ناشهورگ  اب  اهنآ  دنگوس ! ادخ  هب   » انویع
نخس درکیم ، رارکت  نابز  رب  ار  نخس  ود  نیا  همطاف ، و  شخب ». ینـشور  دوخ  اب  ار  ناگدید  هد و  تراشب  نآ  هب  تسین و  یکاب  وت  رب  هک 

رما نیا  زا  دنراذگب  نم  پچ  تسد  رد  ار  هام  تسار و  تسد  رد  ار  دیشروخ  رگا  ادخ  هب  سمشلا ؛»... تعضو  ول  هَّللاو  : » تفگ هک  ار  ردپ 
زا تیاکح  هک  تردقرپ  تاملک - نیا  رارکت  اب  هارمه  و  [ 60 !« ] موش هتشک  نآ  ياپ  هب  ای  میامن  اراکشآ  ار  نآ  ات  درک  مهاوخن  رظن  فرص 
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وزرآ درکیم و  ینامداش  وا  يرای  زا  دـناریم و  نابز  رب  ار  بلاـطوبا  ِرعـش  هاـگنآ  تسیرگیم ، دوب - تلاـسر  هب  ناـمیا  قمع  يراوتـسا و 
! ] دـهاکب يّدـح  ات  شیرق  رازآ  زا  ات  [ 61 . ] دروآیم نامیا  دنتـشاد ، ار  وا  مارتحا  شیرق  هک  ربمایپ  ياـفواب  رواـی  نیا  بلاـطوبا  هک  تشاد 

؛ تسا یقاب  نانچمه  شردپ ، ترـصن  يارب  بلاطوبا  یگدامآ  نالعا  مغریلع  مالـسلااهیلع ، همطاف  يهرهلد  هک  تسین  یّکـش  هحفص 95 ]
یهورگ دننک . صالخ  ار  دوخ  مالـسا ) هب  توعد   ) رما نیا  زا  ات  دننآ  رب  دنربمایپ و  ّدض  رب  يرگهئطوت  ِراک  رد  هرـسکی ، موق ، نیا  هک  ارچ 

راک نتفای  همتاخ  ناهاوخ  هکنیا  زج  دـنهاوخیم ؟ هچ  اهنآ  : » دـیوگیم دوخ  اب  همطاف  دـنتفر ؛ بلاطوبا  دزن  رگید  راب  شیرق  یگدـنیامن  هب 
...« ؛ دناریم نابز  رب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  شردپ  راتفگ  هاگنآ  و  دناهناگی »! يادخ  هب  وا  توعد  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

تهارک ناکرشم  نیا  دنچ  ره  دزاسیم ، زوریپ  ار  وا  راکشآ و  ار  مردپ  تلاسر  رما  يدوز  هب  ادخ  دیوگیم : و  ار »... دیشروخ  رگا  ادخ  هب 
هچ شردـپ  زا  اهنیا  دـنیبب  ات  دوریم  بلاطوبا  شیومع  يهناخ  هب  رارقیب  ییاهماگ  اـب  رـس ، همیـسآ  همطاـف  سپـس  دنـشاب ، هتـشاد  ترفن  و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ياج  هب  ار  وا  بلاطوبا  ات  هدروآ  دوخ  اب  ار  هریغم  نب  دیلو  رـسپ  هرامع )  ) موق هک  دوشیم  رادربخ  دنهاوخیم ؛

هدرک و در  تنوشخ  ییانتعایب و  لاـمک  اـب  ار  ناکرـشم  داهنـشیپ  نیا  بلاـطوبا  دـنناسر ! شلتق  هب  اـت  دـهدب ، ناـنآ  هب  ار  دّـمحم  دریگب و 
ار مرسپ  نم  منک و  ییاریذپ  وا  زا  نم  ات  دیهدیم  ار  ناترسپ  امـش  دیاهداد ، داهنـشیپ  نم  هب  ار  ياهلماعم  دب  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » دیوگیم
دـنوشیمن و یـضار  شردـپ  لتق  زج  يزیچ  هب  نانآ  هک  دوشیم  نایرگ  مالـسلااهیلع  همطاف  اجنیا  رد  دـیناسر »!؟ لتق  هب  ات  مهدـب  امـش  هب 

يارب دوب  هداد  بلاطوبا  هک  ار  یخـساپ  ناکرـشم و  ِنخـس  نآ  دریگیم و  ار  ردام  ِنماد  نانکهیرگ  دوریم و  هجیدـخ  شردام  دزن  ناباتش 
اب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  : » دـیوگیم هداهن ، رتخد  ياـههناش  رب  یناـبرهم  تسد  دـنزیم و  يدـنخبل  هجیدـخ  دـنکیم . وگزاـب  رداـم 
ار نآ  ات  درک  دهاوخ  تیامح  ار  شتلاسر  ربمایپ و  ومه  هداتـسرف و  مدرم  يهمه  يارب  ار  وا  ادخ  هدش و  ثوعبم  دنوادخ  بناج  زا  یتلاسر 
رد ادخ  دوش و  کیدزن  شیاشگ  جرف و  دریگ ، ینوزف  اهتنحم  ردـق  ره  هکنادـب  شابن و  برطـضم  مرتخد ! دـنادرگ ، راکـشآ  مدرم  يارب 
رد يرون  هک  تشذگن ، شیب  يزور  دـنچ  رات  هریت و  ياضف  نیا  زا  ًارـُسی ». ٍرْـسُع  دـعب  لعجیـس  هَّللا  ّنأ  دـهد ؛ رارق  یـشیاشگ  یتخـس  سپ 

هحفص هزمح [  ندروآ  مالسا  دروآ . مالسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپی  يومع  بلّطملادبع » نب  ةزمح  . » دیـشخرد ناگدیدمتـس  نامـسآ 
زور هس  دوب . شیرق  ناناوج  نیرتردقنارگ  زا  ریذپانمیلست و  عاجش و  كالاچ و  يدرمناوج  وا  اریز  دش ؛ ناناملسم  يزارفارس  بجوم  [ 96

، دومنیم هرهچ  تلاسر  رما  رد  شیاشگ  ياههیالط  تالّوحت ، نیا  اب  دروآ . مالـسا  باـطخ  نب  رمع  هک  تشذـگ  هزمح  ندروآ  مالـسا  زا 
راشرـس درخ  نامیا و  اب  تفاییم و  یهاگآ  ثداوح  مامت  زا  دـشیم و  هلاس  هدزاـی  همطاـف  هک  دوب  تثعب  مشـش  لاـس  رخاوا  رد  عیاـقو  نیا 

یتسمرس و زا  ناکرـشم  دشیم و  یـشالتم  ناناملـسم  ِرـس  الاب  زا  مکارتم  ياهربا  هک  دیدیم  تخادرپیم و  اهنآ  لیلحت  هیزجت و  هب  دوخ ،
ور دنتشاد  ناوت  رد  تورث  لام و  زا  هچنآ  مامت  اب  دندادیم و  ناشن  شمرن  دوخ  زا  يدودح  ات  دندمآیم و  نییاپ  يراکمتـس  یبلطهطلس و 

نارفاـک نیا  اـّما  دـنزاس  فرـصنم  توعد  زا  ار  وا  دـیاش  اـت  دـندرکیم ، وـگتفگ  دـندزیم و  هناـچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  ور  رد 
ار ایند  رذگدوز  عاتم  اهنآ  درادن ! نزو  یسگم  لاب  ردق  هب  تلاسر ، توعد و  ربارب  رد  دباتیم  نآ  رب  دیشروخ  هچنآ  مامت  هک  دنتسنادیمن 
ییاقآ و یهاوخیم  تیـصخش  رگا  میروآ . مهارف  هوبنا  یتورث  وت  يارب  دوخ  ییاراد  زا  یهاوخیم  لاـم  رگا  : » دـنتفگیم هدیـشک و  شیپ 
زا کیچیه  رگا  مینیزگیمرب و  یهاشداپ  هب  ار  وت  یهاوخیم  تنطلس  رگا  میهدیم . وت  هب  ار  تارایتخا  يهمه  میریذپیم و  ار  وت  يرورس 

دّمحم هک  دوب  ماـیپ  نیا  لـماح  هعیبر » نب  هبتع  !« » مینک جرخ  راـک  نیا  رد  دوخ  ییاراد  زا  میرواـیب و  بیبـط  وت  يارب  يریذـپیمن  ار  اـهنیا 
هتفیش ار  هبتع  نایب ، زاجعا  اب  نآرق  درک . تئارق  ار  تلّـصف  يهروس  تخادرپ و  نآرق  تایآ  توالت  هب  نآ ، ندینـش  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

ینانخـس اب  دنگوس  ادخ  هب  دینک ، يریگهرانک  وا  زا  دـیراذگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  درم  نیا  : » تفگ ناکرـشم  هب  تخاس و  دوخ  يادیـش  و 
دیاهدرک و مامت  ار  شراک  نارگید  يهلیسو  هب  امش  دنتشادزاب ، ار  وا  برع  رگا  سپ  مدرک . ساسحا  ار  یگرزب  يهثداح  مدینـش ، وا  زا  هک 

رتبایماک وا  يهلیسو  هب  مدرم  يهمه  زا  امش  دوب و  دهاوخ  امش  تّزع  وا  تّزع  اهامـش و  يرادمامز  وا  يرادمامز  دنک ، هبلغ  برع  رب  رگا 
نم يأر  نیا  : » تفگ هبتع  تسا »! هدرک  رحـس  مه  ار  وت  وا  ادخ  هب  : » دنتفگ هبتع  نانخـس  ندینـش  اب  ناکرـشم  هحفـص 97 ] دوب [ ». دیهاوخ 
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درک كرد  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  همه ، ِشیپاشیپ  ناناملـسم و  اجنیا  رد  [ . 62 .« ] دینکب دیهاوخ  هچنآ  ره  دینادیم ، دوخ  امـش  تسا ،
هدش ناوتان  قح  ربارب  رد  درادن و  يرگید  يهراچ  شیرق  دیادزب و  ار  باجح  ات  دریگ  ندیبات  دیـشروخ  دوش و  هدنکارپ  دـیاب  هم ، ربا و  هک 

ترـضح نآ  اب  هداهن  قَبَط  رد  دنتـشاد  هچنآ  ره  دـننک و  فرـصنم  توعد  زا  ار  ربمایپ  اهدـیما  اههدـعو و  اب  هک  دندیـشوکیم  اـهنآ  تسا .
وا دندرکیم و  هیکت  ایند  تابثیب  یناف و  يالاک  رب  اهنآ  تسین . نآ  رذگدوز  عاتم  ایند و  بلاط  وا  هک  دنتسنادیمن  اّما  دندرکیم ، وگتفگ 
هب هقباسیب  یشالت  اب  یمالسا  توعد  دش و  نوگرگد  تیعضو  هنوگنیا  دومیپیم . ار  دوخ  هار  ادخ  لضف  هب  راودیما  ایند و  هب  یتبغریب  اب 
هب ار  وا  ناکرـشم  هک  درکیم  رکف  هتـشذگ  ثاوح  هب  دوب و  كانمیب  شردارب  رـسپ  رب  ناکرـشم  رطخ  زا  نانچمه  بلاطوبا  اّـما  تفر  شیپ 

دـصق هنـشد  اب  لهجوبا  دندرکیم و  هیدـه  وا  ياج  هب  ار  دـیلو » نب  ةرامع   » دـندزیم و هناچ  ربمایپ  لتق  يارب  دـندرکیم و  دـیدهت  هزرابم 
اب باّطخ  رسپ  دوب و  هدنامن  ترضح  نآ  لتق  هب  يزیچ  هک  دیچیپ  شکرابم  ندرگ  هب  ادر  هعیبر » نب  ۀبتع   » تشاد و ار  ترضح  نآ  نتـشک 

نمـشد نیرتتخـسرس  هک  ماشه » نب  ورمع   » دوخ ییاد  دزن  دعب  دروآ و  مالـسا  اّما  دنک ، مامت  ار  ربمایپ  راک  هکنیا  دـصق  هب  دـمآ  ریـشمش 
نیا يهمه  رد  بلاـطوبا  ياهدروآ .» هچنآ  وت و  رب  ادـخ  نیرفن  : » تفگ وا  دـهدب و  وا  هب  ار  دوخ  ندـش  ناملـسم  ربـخ  اـت  تفر  دوب  مالـسا 

میمـصت ناکرـشم  هرخألاب  هک  درکیم  ساسحا  نینچ  تشذـگیم  هچ  ره  و  دومنیم . مامـشتسا  ّرـش  يوب  نآ ، زا  درکیم و  لّمأت  ثداوح 
زا یکی  رگا  دنریگب ، ار  هئطوت  نیا  ولج  دنناوتن  نارگید  و  رمع » هزمح و   » هک دیاش  دننک و  صالخ  شردارب  رـسپ  توعد  زا  ار  دوخ  دنراد 

مدرم يهئطوت  ّرـش  زا  وا  رادهگن  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  تسنادیمن  اّما  دـناسر . لتق  هب  ار  وا  ات  دََرب  هلمح  وا  رب  كرـش  ِتّیعمج  ِناراکتیانج 
دوخ و ردارب  رـسپ  زا  عافد  هب  ار  اهنآ  درک و  تبحـص  بلّطملادبع  نادنزرف  مشاهینب و  نادـناخ  هحفـص 98 ] اب [  بلاطوبا  ورنیا  زا  تسا .

تبثم خـساپ  يهلیبق ، تّیعمج  يدـنواشیوخ و  ساسحا  اب  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  زا  معا  اـهنآ ؛ يهمه  هک  دـناوخارف ، يو  يارب  یهارمه 
ادخ هک  دوب  دنمقالع  تخـس  ارهز  يهمطاف  درکیم ! یهارمه  ربمایپ  اب  تفلاخم  رد  نانچمه  شیرق  اب  تفریذپن و  هک  بهلوبا  رگم  دنداد ،

هک دوب  نئمطم  همهنیا  اب  دوب . رازگساپس  دشیم  لّمحتم  شردپ  زا  عافد  رد  هچنآ  زا  و  [ 63 . ] دنک رایتخا  مالسا  دراذگ و  تّنم  بلاطوبا  رب 
وا تیشم  ار  هچنآ  ات  داد  دهاوخ  رارق  مدرم  يور  شیپ  ار  یلماوع  بابسا و  لاعتم  يادخ  هک  تشاد  نیقی  دیامیپیم و  ار  دوخ  هار  توعد ،

ار دوخ  نادـناخ  بلاطوبا  هک  هاـگنآ  تفاـی ، شمارآ  شکاـپ  بلق  دروآرد و  ارجا  هب  تسا ، هدرک  باـجیا  شتمکح  هتفرگ و  ّقلعت  نادـب 
هب تبـسن  ساره  میب و  هب  ار  يو  لماوع  اهدیدرت و  ياهراپ  دـشیم  هاگ  همهنیا ، اب  دـننک . عافد  ربمایپ  زا  هک  دـندش  قفّتم  همه  درک و  عمج 

هنیـس هب  ار  وا  هک  دـمآیم  ردـپ  راتفگ  داـی  هب  دـشیم و  فرطرب  دـیدرت  هک  تشذـگیمن  يرید  یلو  دزیگنارب  شراوگرزب  ردـپ  یگدـنز 
گنر مک  مک  درکیم ، روطخ  ارهز  كاـپ  بلق  رب  هک  ییاهدـیدرت  درک ». دـهاوخ  تظفاـحم  تردـپ  زا  دـنوادخ  : » دومرفیم تفرگیم و 

، مشاهینب زا  بلاطوبا  نتفرگ  نامیپ  زا  سپ  هکنیا  نآ  دمآیم و  شیپ  ناناملـسم  يارب  يدـیدج  لکـشم  شیامزآ و  تفرگیم و  تیعقاو 
نیا دنیامن . هطبار  عطق  دنشاب ، هتشادن  دتس  داد و  دننکن ، جاودزا  مشاهینب  اب  هک  دنتشون  ار  ياهماندهع  دنداد و  لیکشت  ار  یسلجم  شیرق 

لخاد رد  ار  هماندـهع  نیا  [ . 64 ! ] دش جـلف  شتـسد  درک و  نیرفن  وا  قح  رد  ربمایپ  دـش و  هتـشون  همرکع » نب  روصنم   » تسد هب  هماندـهع 
ناگدننکاضما وزج  زین  بهلوبا  دـنداد . رارق  هرـصاحم  تحت  بلاطیبا  بعـش  رد  ار  بلّطملادـبع  نادـنزرف  مشاهینب و  دـنتخیوآ و  هبعک 

هحفص 99] دوب [ . هماندهع 

هرصاحم جنر  و  س )  ) ارهز

عضو نیا  تشاد . تکرش  هرصاحم  نیا  رد  اهنآ  اب  زین  موثلکّما  درکیم ، یهارمه  ار  شردام  ردپ و  بلاطوبا ، بعـش  رد  مالـسلااهیلع  ارهز 
. تفرگیم گنت  اهنآ  رب  ار  كاروخ  هقوذآ و  درکیم و  رتدیدش  ار  هرصاحم  شیرق  دندمآ . گنت  هب  تخس  هک  دیماجنا  لوط  هب  لاس  هس 

دیـسر اجنادب  مشاهینب  تّقـشم  جنر و  دندرکیم . يرادیرخ  ار  نآ  دوخ  هکنآ  رگم  دوش ، هّکم  لخاد  ییالاک  دندادیمن  هزاجا  ناکرـشم 
يدنواشیوخ شیرق  رگا  هنایفخم و  روط  هب  رگم  دیـسریمن  اهنآ  هب  يزیچ  دندش و  روبجم  ایـشا  يهتـسوپ  ناتخرد و  گرب  ندروخ  هب  هک 
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هدینـش ِبعـش ، ِتشپ  زا  ناکدوک  نانز و  یگنـسرگ  يهلان  هک  دش  راوشد  ردقنآ  راک  دندرکیم . کمک  وا  هب  یناهنپ  دنتـشاد ، بعـش  رد 
هّکم لها  دندمآیم . هّکم  ِجراخ  زا  هک  دنتفریم  ییاهناوراک  غارـس  هب  دیاب  دنرخب ، يزیچ  دنتـساوخیم  مارح  ياههام  رد  رگا  دـشیم و 

، میشک ریوصت  هب  نانمؤم  ياهلد  رد  ار  نامیا  ریثأت  هکنیا  يارب  دنشاب . هتشادن  دیرخ  ناوت  مشاهینب  ات  دندیرخیم  الاب  تمیق  اب  ار  سانجا 
یگدنز یتخـس  جنر و  ماّیا  نیا  رد  تسا ، هدینارذگ  راگزور  تّزع ، هافر و  رد  هک  وا  میروایب : يربک  يهجیدخ  ارهز ، ردام  زا  یلاثم  دـیاب 

يو زا  زور  بش و  دنکیم و  لّمحت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  شرهوش  رانک  رد  يرادنتـشیوخ  يرابدرب و  ربص و  اب  ار  یتسدگنت  و 
يارب هقوذآ  يهیهت  يارب  ار  دوـخ  شـالت  يهمه  هجیدـخ  دـسرب . یبیـسآ  وا  هب  شیرق  يهیحاـن  زا  اداـبم  اـت  دـیامنیم  تـبقارم  تـسارح و 

ّدـس وا  رب  ار  هار  لهجوبا  يزور  دادیم . کمک  وا  هب  دلیوخ ، نب  مازح  نب  میکح  شردارب  دـنزرف  تفرگیم و  راک  هب  ناگدـش  هرـصاحم 
اّما دـنک  عنام  عفر  هک  درک  تطاسو  يرتخبلاوبا »  » دـنتفرگ و رارق  لهجوبا  ضرعت  دروم  دـندرکیم ، لمح  راب  اهنآ  يارب  هک  رتش  ود  درک ،
[ . ] 65 . ] دندیناسر بعـش  هب  ار  هقوذآ  ِراب  رتش ، ود  نآ  تسکـش و  ار  شرـس  دز و  کتک  ار  وا  يرتخبلاوبا  هکنیا  ات  تفریذپیمن  لهجوبا 
دوب شرمع  یگلاس  هدزاود  زاغآ  هک  یلاح  رد  دش  بعش  لخاد  وا  دوب . رّکفت  لّمأت و  رد  اهلاس  نیا  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هحفص 100 ]

یگنـسرگ و ِمغر  هب  هک  دیدیم  ار  بلّطملادبع  نادـنزرف  مشاهینب و  زا  یخرب  وا  دوب . هدیـسر  لامک  هب  هتفرگ و  لکـش  وا  درخ  لقع و  و 
تحار هافر و  دنریگ و  رارق  شیرق  رانک  رد  دندوبن ، رضاح  دندمآیمرد و  ادخ  نید  هب  دنتفریم و  گرم  لابقتسا  هب  هجنکش ، هرـصاحم و 

ریاس وا و  تشذگیم  هلاس - هس  تنحم  تبیـصم و  نیا  يانثا  رد  مالـسلااهیلع - ارهز  رب  هک  يزور  ره  دننیزگرب ! ار  ایند  رادـیاپان  تمعن  و 
جـنر و یگنـسرگ و  یخلت  اهنآ  دـندشیم . شیامزآ  لبق  هب  تبـسن  دنمهوکـش  تواقم  لّمحت و  ربص و  زا  ياهزات  ابیز و  عون  رد  ناـنمؤم 
. تخاسیم هدامآ  ادخ  هار  رد  هزرابم  داهج و  يارب  ار  نانآ  گرزب ، ِشیامزآ  نیا  دندیرخیم و  ناج  هب  يرابدرب  نامیا و  اب  ار  تیمورحم 

شود رب  ار  نآ  ياهتقـشم  داهج و  راب  دنناوتب  ات  ددرگ  هدوزفا  ناشنامیا  رب  هدهاجم ، نیا  لابند  هب  هک  دوب  هدرک  هدارا  ناحبـس ، دـنوادخ 
انب ترجه  زا  سپ  هک  یمالـسا ، نیون  يهعماج  سیـسأت  تهج  نافلاخم ) هیلع   ) راکیپ رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راـنک  رد  هدیـشک و 
ریز ار  اهنآ  ادخ  ِتیانع  ِمشچ  دندوب ، نابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  ناناملـسم  هک  تنحم  جنر و  همه  نآ  مغر  هب  دـننک . یگداتـسیا  دـش ، هداهن 

دنتـسنادیم هک  دـساینب  موق  دـیلام . كاـخ  هب  ار  نارفاـک  ِینیب  اذـغ ، بآ و  يهّیهت  رد  ناناملـسم  هب  وا  تکرب  ریخ و  تسد  تشاد و  رظن 
وا ياهزاین  هک  دندش  نآ  رب  تسا ؛ هدوب  مهارف  يو  يارب  تّزع  تمعن و  هافر و  ِلماوع  يهمه  هکنیا  اب  دهدیم ، جنر  ار  هجیدخ  یگنسرگ 

! دنوش بعش  لخاد  ات  دندناریم ، ار  رتش  دندربیم و  بعش  يهناهد  هب  دنداهنیم و  رتش  رب  ار  جاتحیام  ریاس  اذغ و  بآ و  دننک و  نیمأت  ار 
يهمه ادخ  لّضفت  زا  ات  درکیم ، میـسقت  بعـش  دارفا  نایم  ار  نآ  تشادیم و  مدقم  ار  نارگید  دیـسریم ، هجیدخ  هب  اههقوذآ  هک  هاگنآ 

هب دـیهاکن و  ناـشنامیا  زا  ياهّرذ  تفر و  اـطخ  هب  دـنتفرگ ، هناـشن  ناـنمؤم  يوـس  هب  شیرق  هک  يریت  هـکنیا  تفگـش  دـنرب . هرهب  ناـنمؤم 
! دومن تباصا  شیرق  هاگودرا  هب  درک و  هنامک  ریت  نآ  تخاسن و  لزلزتم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يرای  رد  ار  نانآ  ییوم  ِرـس  يهزادنا 

باوخ زا  ار  اهنآ  نادجو  باذع  هحفص 101 ] يهنایزات [  دش و  کیرحت  دیدش  يهرصاحم  نآ  زا  ناشنادجو  شیرق  ناکرشم  زا  یهورگ 
نب میکح  ناتساد  دندمآرد . ياپ  زا  نادجو  باذع  ینامیشپ و  تابرـض  ریز  ات  دش  ببـس  هرـصاحم  نآ  يریگتخـس  درک و  رادیب  تلفغ 

هک دـندش  نآ  رب  نانمؤم ، يهرـصاحم  يهمادا  لهجوبا و  زا  عافد  ياج  هب  موق  داتفا و  اـهنابز  هب  يو ، اـب  لـهجوبا  يریگرد  زا  دـعب  مازح ،
ناشنانز شیرق و  ياههداوناخ  نابز  ِرـس  رب  ارجام  نیا  دـننک ، نینچ  زین  اهنآ  تساخرب ، هجیدـخ )  ) شاهّمع کـمک  هب  هک  میکح ، دـننامه 

ّتلذ و فعض و  هب  هکلب  دندرکیم ، شهوکن  تساخیمنرب  دوخ  ناشیوخ  نداد  يرای  هب  هک  ار  یسک  دنتفگیمزاب و  ار  نآ  مدرم  داتفا و 
هک يرماع » يهعیبر  نب  ورمع  نب  ماشه   » هک دـناهدروآ  دـمآ و  شبنج  هب  نانآ  ّتیمح  تریغ و  هجیتن ) رد   ) دـندرکیم مهّتم  يدرمناوجاـن 
اهر ار  رتش  راسفا  دیسریم ، بعِش  يهناهد  هب  نوچ  دروآیم و  ماعط  راب  دوخ  ِرتش  اب  هنابش  دوب ، ردام  فرط  زا  ماشه  نب  ۀلـضن  ردارب  رـسپ 

ار راک  نیا  ماشه ، [ 66 . ] دننک هدافتسا  نآ  زا  بلّطملادبع  نادنزرف  مشاهینب و  ات  دوش  بعـش  لخاد  هک  تخاونیم  وا  تشپ  رب  درکیم و 
رب هک  ار  يزیچ  رگید  : » تفگ شیرق  هب  دُرب و  اهنآ  يارب  ماعط  راب  هس  اهبش  زا  یکی  رد  دندرکیم . دـیدهت  ار  وا  شیرق  اّما  دادیم ، همادا 
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هداوناخ و هک  تسا  يدرم  وا  دینک . اهر  ار  يو  : » تفگ دوخ  نارای  هب  برح ، رسپ  نایفسوبا  هاگنآ  متسین ». دنبیاپ  میاهدش ، دنگوس  مه  نآ 
ور زین  ( بعش يهرصاحم   ) هئطوت نیا  [ . 67 .«. ] دوب رتهب  نامیارب  میدرکیم ، نینچ  رگا  زین  ام  دنگوس ! ادخ  هب  هدرک ، دّـقفت  ار  دوخ  ماحرا 

نانمؤم هب  دوخ  يرای  کمک و  زا  درکیم و  وگتفگ  مالـسلااهیلع  همطاف  موثلکّما و  شنارتخد ؛ اب  هک  یلاح  رد  هجیدـخ  داهن ، تسکـش  هب 
موثلکما دـندش . برطـضم  تشاد - ار  یلاع  تمه  بلق و  تّوق  نآ  هک  ناشردام - يهیرگ  زا  رتخد ، ود  تفرگ . شاهیرگ  تفگیم  نخس 

هب کشیب  هک  تسین  ياهراچ  گرم  زا  و  ماهدـش ) ریپ  ، ) هتـشذگ نم  رب  ییاهلاس  : » داد خـساپ  ردام  دـیدرک »؟ هیرگ  ارچ  رداـم ! : » دیـسرپ
ادـخ هب  مرتخد ، يرآ  : » تفگ هجیدـخ  تسین .» یکاب  وت  رب  ردام  : » تفگ همطاف  هحفـص 102 ] دمآ [ ». دهاوخ  نم  غارـس  هب  گرم  يدوز 
تّزع نم  نوچ  ینز  ایند  نیا  رد  هکلب  تشادن ، بیـصن  هرهب و  یهلا  تمعن  زا  نم  دننام  شیرق  زا  ییوناب  چیه  تسین . نم  رب  یکاب  دنگوس 

«. موش هدرمـش  نامیا  اب  نز  نیتسخن  نم  هک  سب  نیا  مه  ترخآ  زا  مشاب و  ادخ  لوسر  رـسمه  هک  سب  نیمه  نم  يارب  ایند  نیا  زا  تفاین ،
راب تفگ ، مناوتن  وت  يانث  ایادـخ ! راب  : » تفگ نینچ  تشاد ، هّجوت  ادـخ  هب  هک  یلاـح  رد  تخیرورف و  ناگدـید  زا  کـشا  تفگب و و  نیا 

، ارهز يهمطاف  مشاب .» وت  ياـهتمعن  يهتـسیاش  اـت  منک  داـهج  هتـشذگ  زا  شیب  مراد  تسود  اـما  متـسین ، نادرگور  وت  رادـید  زا  ایادـخ !
ياوجن نیا  ات  دوب  هدرک  زیت  ار  شیاـهشوگ  بش  تفرورف و  توکـس  رد  ناـهج  يهمه  ییوگ  دـش ، تکاـس  زین  موثلکُّما  درک و  توکس 

تیفاع تحـص و  ریخ و  يارب  هک  شنارتخد  بلق  تابرـض  و  رباص - دهاجم  نآ  نینمؤملاّما - ياهسفن  زج  اما  دونـشب ! ار  زادـگ  زوسرپ و 
نآ رادـید  اب  دـش و  لخاد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  تسکـش . ار  توکـس  دـش و  هدوشگ  رد  دینـشن . يزیچ  دـندرکیم ، اعد  رداـم 

دندادارف شوگ  ناشردام ، اب  هارمه  موثلکّما ، همطاف و  دش . هدیمد  دوب ) رامیب  تخـس  هک  ، ) هجیدخ دنمدرد  ندب  رد  ياهزات  ناج  ترـضح 
هب ور  هتفر  هتفر  بش ، تملظ  هک  دـندرک  ساـسحا  نینچ  اـهنآ  دراد . دوـخ  اـب  ياهزاـت  ربـخ  هچ  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دنونـشب ، اـت 
هب ار  هّکم  عاضوا  ات  دش ، دراو  بلاطوبا  هاگنآ  و  ددرگیم ! مهارف  ون ، ياهدیپس  رد  قح )  ) رون شبات  يارب  ییاضف  ییوگ  تسا ، یـشاپورف 

( دنتخیوآ هکم  رد  هک  ناناملسم  ربمایپ و  هیلع  ناکرشم  نامیپ   ) هناملاظ يهفیحص  نآ  هک  تخادنا  ناکرـشم  لد  هب  دنوادخ  دَناسر . عالطا 
: تفگ تفر و  هّیمأیبا  نب  ریهز  دزن  هنابش  ورمع  نب  ماشه  دننک ! ضقن  دندوب - هتفرگ  ار  دوخ  ناوت  مامت  نآ  بیوصت  هیهت و  يارب  هک  ار -

وت ياهییاد  رب  ینادیم  هک  یلاح  رد  يرب ، رـسب  ترـسمه  اب  ینک و  نت  رب  سابل  يروخب ، اذـغ  وت  هک  تسا  دـنیاشوخ  نیا  ایآ  ریهز ، يا  »
اب نینچ  نیا  يراتفر  هک  یتساوخیم  وا  زا  وت  دنتـشاد و  ار  تیعقوم  نیا  ماشه  رـسپ  مکحلاوبا  ياهییاد  رگا  مسق  ادخ  هب  درذـگیم !؟ هچ 
رب ياو  [ » هحفص 103 دیسرپ [ : درک و  رکفیمک  دینش و  ار  نانخس  نیا  ریهز  دادیمن ». تبثم  خساپ  وت  هب  زگره  دشاب ، هتـشاد  شیاهییاد 

تکرح هماندهع )  ) هفیحـص نآ  ضقن  يارب  دـشیم ، ادـصمه  نم  اب  رگید  رفن  کی  رگا  متـسین  شیب  نت  کی  نم  منک ؟ هچ  ماشه ! يا  وت 
رسپ يدع » نب  مطعم   » دزن ماشه  مینک .» ادصمه  دوخ  اب  ار  يرگید  ِسَک  : » تفگ ریهز  متسه .» نم  رفن  کی  نآ  : » تفگ ماشه  مدرکیم .»!

«- نوجحلامطخ  » ِّلحم هب  دندش و  دّحتم  همه  تفر و  بلّطملادبع  نب  دوسا  رسپ  هعمز »  » ماشه و دنزرف  يرتخبلاوبا »  » فانمدبع و نب  لفون 
نخـس موق  عمج  رد  هک  یـسک  نیتسخن  دندرک  قفاوت  اهنآ  دننک . مادقا  هماندهع  ضقن  يارب  دـنتفرگ ، میمـصت  دـنتفر و  هکم - رهـش  يالاب 

هاگآ هماندـهع  تشونرـس  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوب  هداد  ربخ  بلاطوبا  هب  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـشاب . ریهز » ، » دـیوگیم
نیا ندینـش  اب  بلاطوبا  تسا . هدروخ  گرزب - دـنوادخ  مان  زج  هب  دوب - بوتکم  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  مامت  ادـخ ، رما  هب  هنایروم  هتخاـس و 

رد درک . دنهاوخ  هچ  دناهتفرگ ،- هماندهع  ضقن  يهرابرد  ار  میمصت  نآ  هک  رفن - دنچ  نیا  اب  ناکرـشم  هک  دنیبب  ات  تفر  دجـسم  هب  ربخ ،
هب تسد  گرم  اـب  مشاـهینب  مینک و  نت  رب  ساـبل  میروـخب و  اذـغ  اـم  اـیآ  هکم ، مدرم  يا  : » تفگ درک و  نخـس  هب  زاـغآ  ریهز  لاـح  نآ 

عطق زجب  نآ  ساسا  هک  هماندهع  نیا  ات  منیـشنن ، شیوخ  ياج  رب  نم  دنگوس  ادـخ  هب  دـنکن !؟ دتـس  داد و  اهنآ  اب  یـسک  دنـشاب و  نابیرگ 
هراـپ زگره  یتـفگ ، غورد  مَسَق  ادـخ  هب  : » تفگ دوب ، دجـسم  راـنک  رد  هک  ماـشه  رـسپ  مکحلاوبا  دوش »! هراـپ  تسین ، متـس  ملظ و  محر و 

!« میدوبن یـضار  نادـب  ام  دـشیم  هتـشون  هماندـهع  نیا  هک  هاـگنآ  یتفگ ، غورد  وت  هک  مَسَق  ادـخب  : » دروآرب داـیرف  هعمز  دـش .»! دـهاوخن 
يرادبناج هعمز  يرتخبلاوبا و  زا  ورمع  نب  ماشه  سپس  تساخرب و  اهنآ  ینابیتشپ  هب  زین  مطعم  درک و  دییأت  ار  هعمز  نخـس  زین  يرتخبلاوبا 
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بلاطوبا هاگنآ  تسا .» هتقرگ  رارق  تروشم  دروم  رگید  ياج  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  : » تفگ لـهجوبا )  ) مکحلاوبا هحفص 104 ] درک [ .
ات هداتسرف  ياهنایروم  دنوادخ  دیوگیم : هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم   ) مردارب رـسپ  : » تفگ تساخ و  اپب  دوب  هتـسشن  دجـسم  رانک  رد  هک 

تـسار رگا  میراذگیم و  امـش  رایتخا  رد  ار  وا  دـیگیم  غورد  وا  رگا  دروخب ! تسا ، ادـخ  مان  رب  لمتـشم  هچنآ  زج  ار ، هفیحـص  نیا  مامت 
نآ هک  تفر  هماندهع  فرط  هب  تساخرب و  معطم  دیرادرب .» تسد  ام  قح  رد  متس  ملظ و  هطبار و  عطق  رد  دوخ  میمـصت  زا  امـش  دیوگیم 

هدنکفارس شیرق  [ . 68 . ] تسا هدوب  نآ  رد  ادخ  مان  هک  اج  ره  رد  و  َّمهّللا » کمـساب   » هلمج رگم  هدروخ  ار  نآ  هنایروم  دید  دنک ، هراپ  ار 
ار نآ  هدرک و  تباصا  ناشدوخ  ياههنیس  هب  دناهتفر  هناشن  فعضتسم  نانمؤم  يوس  هب  هک  ار  يریت  دندرک  ساسحا  یگدنامرد  اب  دندش و 
دور و بعـش  هب  ات  تساخرب  بلاـطوبا  دنتـشادرب . مدـق  نآ  ضقن  رد  دوخ  دـندروآ ، دوجو  هب  ار  هرـصاحم  هک  هنوگناـمه  تسا و  هدـیرد 

بعش يوس  هب  هبعک  يهناخ  زا  هک  یماگنه  بلاطوبا  دندیـشکیم . ار  يزیچ  نینچ  راظتنا  دندوب ، بعـش  رد  هک  اهنآ  يهمه  دهد ، تراشب 
دیاش ات  دورس  يراعشا  دنلب  گناب  اب  هاگنآ  دندینـشیم ، ار  نیا  دناهدرک ، ترجاهم  هشبح  هب  هکنانآ  شاک  يا  تفگیم : دوخ  اب  تفریم ،
اهنآ هب  هک  دیـسر . ام ، ّقح  رد  ادـخ  فطل  ربخ  تبرغ ، راید  رد  ام  ناراـی  هب  اـیآ  : » دوب نیا  راعـشا  هصـالخ  دـسرب ؛ ناـنآ  هب  وا  يادـص  هک 

تخیمآ مهرد  ار  وداج  تمهت و  هک  ياهماندهع  تسا . یهابت  هب  ور  دشابن  دونـشخ  نادب  ادخ  هچنآ  ره  هدش و  هراپ  هراپ  هماندهع  دیوگب :
هحفـص رگنهدنیآ [  هک  دندرک  ذاختا  یمیمـصت  نوجح ، رد  هک  ار  یهورگ  نآ  دهد  شاداپ  ادـخ  دـمآ . زوریپ  راگزور  رد  وداج  مادـک  و 

....« دنتفرگ بسانم  یمیمصت  دندوب  باوخ  رد  مدرم  هک  هاگنآ  دندش و  نامیپمه  دنتـسشن و  نوجحلامطخ  رد  اهنآ  دوب . رگداشرا  و  [ 105
يداش يهلهله  دایرف  همه  دـندش و  رادـیب  دـندوب  باوخ  رد  هک  اـهنآ  دیـسر و  دـندوب  بعـش  رد  هک  یناـسک  يهمه  هب  بلاـطوبا  يادـص 

دنتشادن و رارق  مارآ و  يداش  طرف  زا  اما  دندیمرآ ، رتسب  رد  ار  بش  نآ  ربکاهَّللا .»! ربکاهَّللا ، : » دنتفگ دنلب  يادص  اب  ناناملسم  دندروآرب و 
تمدـخ رد  ناشدـنمدرد  ردام  اب  هارمه  زین  موثلکما  همطاف و  دـنتخاس . هداـمآ  هّکم  رد  ناـشیاههناخ  هبعک و  يوس  هب  ندـمآ  يارب  ار  دوخ 

دوب و هدیمرآ  رتسب  رد  هجیدخ  دـنتفر . هناخ  هب  هبعک  ِفاوط  زا  سپ  دـندرک و  تکرح  مارحلادجـسم  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
هدش فرطرب  هنتف  کنیا  دنیبب و  ار  هنتف  نآ  ندـش  فرطرب  ات ، داد  تلهم  وا  هب  ادـخ  دـمآرب و  شنیرید  يوزرآ  هک  تفگیم ، ادـخ  ِدـمح 

فیحن روجنر و  ندب  اب  زین  همطاف  دندوب . راتفرگ  نادب  ناناملسم  همه  هک  دوب  تیمورحم  یگنسرگ و  رثا  رب  هجیدخ  يرامیب  دیاش  تسا و 
يرایمه ربص و  اب  اهنآ  هک  دوب  همه  يارب  انثتـسا  نودب  تنحم ، هک  ارچ  درک ؛ يرپس  ار  اهزور  نآ  ناناملـسم ، رگید  دننام  درز ، ياهرهچ  و 

يهمه [ . 69 ...(. ] ٌۀَصاَصَخ ْمِِهب  َناَک  َْولَو  ْمِهِسُْفنَأ  یَلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  دنتـشادیم ...( ؛ مدقم  نتـشیوخ  رب  ار  نارگید  دندرکیم و  هلباقم  نآ  اب 
دمحم راک  هب  دوخ  لایخ  هب  ات  دنهدیم  ناماس  ار  ياهئطوت  ره  هک  دنتـشادن  هجوت  شیرق  دنتفایزاب و  ار  شیوخ  تمالـس  بعِـش ، نایدیعبت 

ناناملـسم دـندوب ، ناـبیرگ  رد  رـس  شیرق  هـک  اـهزور  نآ  رد  دـهدیم . سوـکعم  هجیتـن  دـنهد ، ناـیاپ  شناراـی  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلص 
. درک ناربج  ار  تهاقن  فعض و  تفایزاب و  ار  شیوخ  تمالـس  هتفه ، دنچ  زا  دعب  ارهز  ردام  دندروآیم . تسد  هب  ار  ياهزات  ياهتصرف 
ات دـندمآ  بلاطوبا  دزن  رگید  راب  شیرق  هاتوک ، ِشمارآ  کـی  زا  دـعب  هحفـص 106 ] دوب [ . یگلاس  جـنپ  تصـش و  نس  رد  ماّیا  نیا  رد  وا 

، کی ره  دنشاب و  هتشادن  يراک  يو  اب  نانآ  درادرب و  اهنآ  نییآ  زا  تسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  هک  دننک  دقعنم  یحلص  ای  شزاس و 
ددرگ و امش  نآ  زا  برع  يرادمامز  ات  دییوگب  هملک  کی  امش  : » دومرف نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اما  دنک ، يوریپ  دوخ  نید  زا 
رب تسد  اهنآ  دـینکن ». رگید  نایادـخ  یگدـنب  ُهَّللا و  ّاِلا  َهِلا  ـال  دـییوگب  : » دومرف تسیچ ؟ هملک  نآ  دـنتفگ : دـنیآرد ». امـش  نییآ  هب  مجع 

: دنتفگ رگیدکی  هب  هاگنآ  تسا »! یتفگـش  هیام  نیا  ینک ، لیدـبت  ادـخ  کی  هب  ار  نایادـخ  یهاوخیم  دـمحم ، يا  : » دـنتفگ هدز و  تسد 
ات دندنام ، یقاب  ناشناردپ  نییآ  هب  دنداتفا و  هار  هب  دـنتفگ و  ار  نیا  داد ». دـهاوخن  امـش  هب  دـیهاوخیم  امـش  هک  ار  يزیچ  درم  نیا  ادـخب  »
ِیف اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َْلب  ِرْکِّذلا - ِيذ  ِنآْرُْقلاَو  ص ، : ) دش لزان  هراب  نیا  رد  ص »  » يهروس لوا  تایآ  و  دنک ! مکح  هچ  ربمایپ  اهنآ و  نایم  ادخ 

ٌرِحاَس اَذَـه  َنوُِرفاَْـکلا  َلاَـق  َو  ْمُْهنِم  ٌرِذـْنُم  ْمُهَءاَـج  ْنَأ  اُوبِجَع  َو  ٍصاَـنَم - َنیِح  َتاـَلَو  اْوَداَـنَف  ٍنْرَق  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اَـنْکَلْهَأ  ْمَک  ٍقاَقِـش - َو  ٍةَّزِع 
اَنْعِمَس اَم  ُداَُری - ٌءْیََشل  اَذَه  َّنِإ  ْمُِکتَِهلآ  یَلَع  اوُِربْصاَو  اوُْشما  ْنَأ  ْمُْهنِم  ُأَلَْملا  َقَلَْطناَو  ٌباَجُع - ٌءْیََشل  اَذَه  َّنِإ  ًادِحاَو  ًاَهلِإ  َۀَِهلْآلا  َلَعَجَأ  ٌباَّذَک -
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هچ دـناقافن ، رورغ و  رد  دـندش ، رفاک  هک  نانآ  یلو  تسا ، رکذ  نمـضتم  هک  نآرق  هب  مسق  (. » ٌقاَِـلتْخا اَّلِإ  اَذَـه  ْنِإ  ِةَرِخآـْلا  ِۀَّلِْملا  ِیف  اَذَِـهب 
زا ياهدـنهدمیب  هک  دـندرک  بجعت  اهنآ  دوب . هدـنامن  هراچ  هار  رگید  دنتـشادرب و  دایرف  میدرک و  دوبان  اـهنآ  زا  شیپ  هک  ار  ناـسک  رایـسب 

یتفگـش زیچ  نیا  هدرک )!؟(  لیدبت  ادـخ  کی  هب  ار  نایادـخ  ایآ  تسا ، وگغورد  ِرگوداج  نیا  دـنتفگ : نارفاک  و  دـمآ ! ناشیارب  ناشدوخ 
یتخبدب يوس  هب  ار  ام  دـنهاوخیم  اهنیا  دـیرادهگن ، ار  ناتنایادـخ  دـیورب و  دـنتفگ : هتفاترب ، يور  اهنآ  زا  نادرگرـس  زا  یهورگ  و  تسا !

هحفص 107] تسا [ »! غورد  کی  طقف  نیا  میاهدینشن ، يزیچ  نینچ  نابیتشپ  زا  زگره  ام  دنناشکب .

نآ راثآ  بلاطوبا و  گرم 

عافد ناکرـشم  نارفاک و  ربارب  رد  نانآ  زا  دوب و  ناـنمؤم  تیاـمح  رد  راوتـسا  ینوتـس  هیاـپ و  هک  بلاـطوبا  تشذـگیم ، باتـشرپ  اـهزور 
امـش شیرق ، هورگ  يا  : » تفگ ناـنآ  هب  تّیـصو  ماـقم  رد  دروآ و  درگ  ار  شیرق  نارـس  هـک  دوـب  يراـمیب  رتـسب  رد  دـش ؛ راـمیب  درکیم ،

رب هلیـسو  نیدب  هداهن و  ياپ  فرـش  يهّلق  هب  دـیاهدوبر و  برع  زا  تقبـس  يوگ  امـش  هک  دـینادب  دـیتسه . برع  بلق  قلخ و  ناگدـیزگرب 
هیصوت ار  امش  دنتسه . ادصمه  امش  نانمشد  اب  هک  دیراد  ینانمشد  مدرم  نایم  رد  دنیوج ، بُّرَقَت  امـش  هب  اهنآ  دیراد و  يرترب  مدرم ، رگید 

محر يهلص  تسا ؛ نیا  رد  تابث  يرادیاپ و  تشیعم و  ماوق  دنوادخ و  ياضر  هک  دیرامـش  گرزب  ار  مالـسا ) نید   ) ناینب نیا  هک  منکیم 
لماع ود ، نیا  هک  دیـسارهب  متـس  ملظ و  زا  تسا . لسن  ندش  نوزفا  رمع و  لوط  بجوم  محر  يهلـص  اریز  دیزیهرپب ؛ محر  عطق  زا  دینک و 

امش رب  تسا . هتـسباو  ود  نیا  هب  تامم  تایح و  فرـش  هک  دینک  اطع  ار  دنمزاین  دیهد و  خساپ  توعد  هب  تسا . هدوب  ناگتـشذگ  تکاله 
هک هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  هب  منکیم  شرافس  ار  امش  دراد . یپ  رد  ار  هماع  تمارک  صاوخ و  تبحم  هک  يرادتناما  ییوگتسار و  داب 

. مدرک شرافـس  امـش  هب  هک  تسا  ییایاصو  ماـمت  عماـج  برع و  قیدـص  شیرق و  نیما  وا  اریز  دـیزاس ؛ هشیپ  ار  یبوخ  ریخ و  وا  هب  بسن 
ار وا  تمظع  هتفریذـپ و  ار  شنییآ  هداد و  خـساپ  ار  شتوعد  مدرم  ِنافعـضتسم  فارطا و  ِنانیـشننابایب  برع و  نایاونیب  هک  منیبیم  اییوگ 

ناریو ناـشیاههناخ  هدـش و  اـهنآ  ِتسدریز  شیرق  ِنازارفندرگ  اـسؤر و  هدرک و  لابقتـسا  ار  گرم  یّتح  نآ  زا  عاـفد  يارب  دـناهتفایرد و 
لد رد  ار  وا  دریذپب و  وا  یتسود  برع  دنریگ و  هرهب  وا  زا  ناگدشهدنار  دنوش و  وا  دنمزاین  ناگرزب  دـناهتفای ، یگرزب  نافیعـض ، هتـشگ و 

عافد وا  زا  نمـشد  ربارب  رد  دیـشاب و  شروای  رای و  ار . ناتردپ  دنزرف  دیبایرد  شیرق ! هورگ  يا  دراپـس . ودـب  شیوخ  مامـض  دـهد و  ياج 
رد رگا  نم  دش و  دنمتداعس  هحفص 108 ] هکنآ [  رگم  تفریذپن  شتیاده  دش و  تیاده  رگم  تفرن  وا  هار  هب  یسک  دنگوس  ادخ  هب  دینک .

بلاـطوبا زا  همانتیـصو  نیا  رد  هـچنآ  [ . 70 .« ] مزیخرب وا  زا  عاـفد  هب  راوگاـن  ثداوـح  اهدـیدهت و  ربارب  رد  دـسرن ، مگرم  مشاـب و  تاـیح 
ِناوت مامت  اب  وا  مینیبیم . بلاطوبا  لمع  رد  ار  همه  تسا ، هتفگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  شردارب  رـسپ  يهرابرد  هچنآ  میونـشیم و 

درکیم وزرآ  تشاد و  رَذَـح  رب  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  يراتفردـب  زا  ار  ناشیوخ  درک و  تیامح  ربمایپ  زا  نکمم ، قیرط  ره  هب  یعاـفد و 
شرتخد هس  هجیدخ و  نایم  ناناملسم ، هب  وا  تامدخ  بلاطوبا و  يهرابرد  نخـس  دزیخرب . وا  زا  عافد  هب  هراومه  دنک ، فافک  شرمع  رگا 

هب تبـسن  بلاطوبا  ِعضوم  تشذگیم و  تّوبن  رمع  زا  لاس  هد  نامز ، نیا  رد  دـشیم ، لَدـَب  ّدَر و  مالـسلااهیلع ) همطاف  موثلکما و  بنیز ، )
یگناگی هب  تداهش  نیمه  اب  ار  شرمع  درادب و  قفوم  مالـسا  هب  ار  وا  ادخ  : » درکیم اعد  ردام  میدینـش . نآ  ندش  ینلع  زا  سپ  ار  توعد 

ییاهر شتآ  زا  تفگیم و  ار  نخـس  نیا  شاک  يا  : » تفگیم همطاف  دـناسر »! نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ِتلاـسر  دـنوادخ و 
هب هدرک و  رایتخا  مالـسا  نطاب ، رد  هکلب  دـنکیمن  رهاظت  اما  دـنکیم ، لمع  توعد  رطاخب  توعد و  يارب  وا  : » تفگ موثلکما  تفاـییم »!
رد رگا  دناوخارف و  مالـسا  هب  رّرکم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  : » تفگیم بنیز  درادیم »! یفخم  ار  نآ  مینادیمن ، هک  یلیلد 

رگم مینکب  يراک  میناوتیمن  اـم  زاستشونرـس  تاـظحل  نیا  رد  : » تفگیم نینمؤملاّما  درکیم »! راکـشآ  ار  نآ  دوب  دروآ  مالـسا  نطاـب 
هحفص 109] [ . ] 71 !.« ] دروآ نابز  رب  نیتداهش  ات  درادب  قفوم  ار  وا  ادخ  هک  اعد ،
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هجیدخ تشذگرد 

هژیو هب  دتـسیایمنزاب ، تکرح  زا  راگزور ، رذگ  ِناوراک  اما  دش ، نیگهودنا  تخـس  بلاطوبا  گرم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
، سپ نآ  زا  تسا . رتینیقی  دنراد  هدهع  رب  ار  ینامسآ  ياهتلاسر  هحفص 110 ] هک [  نانآ  رب  هَّللاءاقل  هب  ندیسر  گرم و  هب  داقتعا  هکنآ 

توعد شنارای و  ادخ و  لوسر  هب  وا  هّجوت  مامت  هکلب  تشادن ، لوغـشم  ار  يو  وا ، ِيرامیب  اما  تفرگ  تدش  هجیدخ ، نینمؤملاّما  يرامیب 
دنکفایم هیاس  شروای  يهرهچ  رب  توعد  يهبناج  همه  شالت  یلو  دزیم  دنخبل  اهجنر  لباقم  رد  يرابدرب  ربص و  اب  دوب . هناگی  يادـخ  هب 

حلاص و قداص و  يرـسمه  ِشقن  ایآ  دودزیم . شاهرهچ  زا  ار  تقـشم  جنر و  راثآ  دادیم و  شزاون  ار  يو  شرهمرپ  تسد  اب  هجیدـخ  و 
رابغ دراد و  نابرهم  ردام  هک  یشقن  دننام  هترـس -) اهیلإ  رظن  اذإ  ( ؟ دوش نامداش  درگنب  وا  هب  نوچ  هک  تسا  نیا  زج  دوخ ، جوز  اب  ابیکش ،

نابرهم ردام  نوچ  ربمایپ ، يارب  هجیدخ  دزاسیم . فرطرب  ار  ایند  مالآ  هار و  تالکشم  نینچ ، نیا  و  دیادزیم - دنزرف  يامیس  زا  ار  هودنا 
. دـیادزب شنیبج  زا  ار  یمیتی  یخلت  دـهد و  رارق  دُّقَفَت  دروم  ار  يو  هکنیا  ات  تشاد ، دـیدش  زاـین  يرداـم  ِرهِم  هفطاـع و  هب  هک  هاـگنآ  دوب ،
ادخ و ِتوعد  تمدخ  رد  ار  یـشقن  تسناوت  داد و  قیفوت  نامیا  هب  ار  وا  هک  دوب ، ادـخ  ِيوگـساپس  رایـسب  نانمؤم ، ردام  نامیا و  اب  ییوناب 

بلق رد  ادخ  تبحم  سب و  دوب و  ادخ  يارب  اهنت  ادخ ، يهداتـسرف  نیما و  رـسمه  هب  تمدخ  ادخ . ياضر  يارب  دنک  افیا  وا ، نادواج  نییآ 
ار ناگدید  دنام . دهاوخ  هنادواج  نانچمه  تفر و  دهاوخن  نیب  زا  روجنر  نت  نیا  گرم  اب  هک  دوب  هدش  هتخیمآ  وا  حور  اب  هتسب و  شقن  وا 
اما تسین . هتخاس  وا  زا  يراک  دنوادخ ، هب  دـیما  اعد و  زج  تسوا و  رانک  رد  رهم  تفوطع و  اب  شیافواب  رـسمه  هک  دـنیبیم  دـیاشگیم و 

اهکـشا ات  دوریم  يرانک  هب  هاگنآ  دیآیم و  ردام  کیدزن  یهاگ  دـنکیم . هراظن  رود  زا  دَرابیمورف و  هدـید  زا  کشا  کچوک  يهمطاف 
زج ياهراچ  زین  وا  دـننکیم و  هیرگ  دـنزیریم و  کشا  هک  دـنیبیم  نابرهم  ردام  رتسب  فارطا  رد  ار  یناـسک  دـنک . كاـپ  ناگدـید  زا  ار 

تاظحل دوش . فرطرب  شاییاهنت  ِتشحو  ات  تسوا  لاح  ِبقارم  شرامیب  رـسمه  راوج  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  درادـن . هیرگ 
لام اب  نانمؤم  ربمایپ و  اب  دنارورپ ، ار  ون  توعد  لاهن  شیوخ  نمؤم  بلق  اب  دوب و  ماگشیپ  مالسا  رد  هک  هدیـسرارف  گرزب  ییوناب  ِراضتحا 
دزن هحفـص 111 ] نیما [  لیئربج  دـندوب ! هداد  وا  هب  تشهب  رد  ار  ياهناخ  ِتراشب  هک  ییوناب  همه ، زا  رتالاب  درک و  يراـیه  دوخ  يوربآ  و 

هب ارم  مالـس  ادخ و  ِمالـس  دمآ ، نوچ  دیآیم . بآ  ای  اذغ  شِروخ ، زا  یفرظ  اب  هجیدخ  کنیا  ادخ ، ربمایپ  يا  : » تفگ دمآ و  ادخ  لوسر 
ناگدـنب زا  هک  دـنهد  یناسک  هب  ار  تراشب  نیا  تسین .» یلالم  جـنر و  اجنآ  رد  هک  هدـب  تراـشب  تشهب  رد  ؤلؤل  زا  ياهناـخ  هب  ناـسرب  وا 

نیا زا  شنارهاوخ  همطاف و  تسا ! وا  هب  نیما  لیئربج  مالس  هجیدخ ، ِرگید  ِتلیـضف  دشاب . هتـشاد  ار  نآ  قاقحتـسا  دشاب و  ادخ  يهتـسیاش 
ار شیرامیب  مالآ  ات  دندیود  هجیدخ  يهناخ  يوس  هب  کیدزن  نادنواشیوخ  دنتخیریم . قوش  کشا  دناهداد ، ناشردام  هب  هک  الاو  ِتلزنم 

رـسمه قارف  ياـههظحل  هک  دوـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  همه  زا  رتـکیدزن  دـنتفرگ ، ار  شفارطا  تّبحم  رهم و  اـب  یگمه  دـنهاکب .
تریخ شاداپ  دـنوادخ  منیبیمن ، نتـشگزاب  دـیما  رگید  هجیدـخ ! : » تفگ يو  هب  باطخ  لاـح  نیا  رد  دـیدیم . کـیدزن  ار  دوخ  یمارگ 
ناوارف هودنا  اب  ربمایپ  تشاد . رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپ  هک  یلاح  رد  درک ، میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هجیدخ  و  دهد »!

ربـخ تـفر . تـسد  زا  هجیدـخ  تـفگیم ، شاهرهچ  اـما  دراد ، ناـهنپ  شنارتـخد  زا  ار  ناگدـید  ياهکــشا  هـک  دیــشوکیم  تساـخرب و 
دلیوخ رتخد  هجیدخ  دـیچیپ ! هکم  رهـش  رد  ياهقعاص  نوچمه  دنتخانـشیم ، كاپ  ِنیمزرـس  نیا  رد  مدرم  هک  ییوناب  گرزب  تشذـگرد 

ار دـننامیب  تلیـضفاب و  كاپ و  يوناب  نآ  دای  دندینـشیم و  ار  ربخ  نیا  مغ  هودـنا و  اب  مدرم  تفگ . یگدـنز  دوردـب  شیرق  ناـنز  رورس 
نابز رب  درازایب  ار  شوگ  هک  ياهملک  درکن و  يدب  یناسنا  چیه  هب  وا  تشذـگرد . زیگنامغ  میـسن  نوچ  هرهاط ، يواب  دنتـشادیم . یمارگ 
همه نآ  مغر  هب  تفرگن ، هلـصاف  یناـسنا  يهلـضاف  ِقـالخا  زا  تشاد و  رذـح  هدوهیب  راـک  زا  دوـب ، مرـش  اـیح و  شدوـجو  رـسارس  دـنارن !
هچنآ رب  و  هحفص 112 ] دشخب [  ورین  تلاسر  ماجنا  رد  ار  وا  ات  دوب  هتسب  رمک  دیدیم ، ادخ  هب  توعد  رد  شیمارگ  رـسمه  هک  یتامیالمان 

، دنتشاد شرهوش  اب  هکم  مدرم  بلاغ  هک  ییاهینمـشد  همه  نآ  اب  دهد . يرادلد  ار  نآ  دیدیم  نمـشد  زا  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  )
هرهـش ردص  حرـش  اب  هفطاع  يدنمدرخ  قلُخ و  نسُح  رد  تشاد و  میلـس  عبط  دوب . همه  دزنابز  وا  فطاوع  درک . دـب  هجیدـخ  تفگن  یکی 
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هرهـش ردص  حرـش  اب  هفطاع  يدنمدرخ  قلُخ و  نسُح  رد  تشاد و  میلـس  عبط  دوب . همه  دزنابز  وا  فطاوع  درک . دـب  هجیدـخ  تفگن  یکی 
همطاف دـیدن . ار  شدـننام  وا  زا  دـعب  راگزور  تفگیم  نانیمطا  اب  دوب ؛ رتمک  كاـخ  يهرک  رد  شدـننامه  تشاد . هناـگی  تیـصخش  دوب .
ربمایپ ِرسمه  تبیصم  زا  ناشیاهلد  هدش و  عمج  ربمایپ  رضحم  رد  ناناملـسم  يهمه  دیدیم . ار  كانلوه  ياههظحل  نیا  نوچ  دوب ، نایرگ 

ِتامدـخ زا  شرّکـشت  ریدـقت و  گرزب و  يوناب  هب  بسن  وا  ّتبحم  زا  دنتـسنادیم . ربمایپ  دزن  رد  هجیدـخ  هاگیاج  هاگنآ  دوب . نیگهودـنا 
ناتـسربق هب  دندوب ، هودنا  مغ و  قرغ  همه  هک  یلاح  رد  دندرک . عییـشت  ار  تلیـضف  يهوسا  نآ  يهزانج  دنتـشاد . یهاگآ  رـسمه  ردقنارگ 

رتسب کیدزن  ددرگیمرب . هناخ  هب  همطاف  درک . اعد  وا  يارب  تشاذگ و  ربق  رد  ار  هجیدخ  يهزانج  دش و  ربق  لخاد  ربمایپ  دندیسر . نوجح 
رارق وا  يور  شیپ  ردام  مسج  ییوگ  دشیمن ، وحم  ارهز  مشچ  را  ياهظحل  ردام  ِینتـشاد  تسود  يهرهچ  دزیریم . کشا  دوریم و  ردام 

!«، ناسرب ارم  مالـس  ادـخ و  مالـس  هجیدـخ  هب  : » هک تفگیم  ار  لیئربج  نخـس  وا  يارب  هک  هاگنآ  دـنزیم ! دـنخبل  ربماـیپ  يور  هب  دراد و 
همطاف هَّللالوُسَر » ای  مالَّسلا  َکیلَع  َو  مالّـسلا  لیربج  یلَع  َو  مالّـسلا  َکنِم  مالّـسلا و  هَّللا  : » دیوگیم تسا و  همطاف  يور  شیپ  نآلا  ییوگ 

هک ترخآ  نادواج  تمعن  يارب  مسبت  دنکیم ؛ مسبت  دزیریم و  کشا  لاح  نامه  رد  دنکیم و  مسجم  يور  شیپ  ار  ردام  ياهدنخبل  نآ 
ره يارب  ریدقت  ملق  هک  ییادج  ردام ؛ ینامسج  ییادج  يارب  هیرگ  تسا و  وربور  نآ  اب  نینمؤملاّما  شیرق ، يهدیـس  هجیدخ  شردام  نآلا 

هداهن ناسنا  ره  داهن  رد  ادخ  هک  تسا  یفطاوع  همه  نآ  قلَخ و  يارب  تسا  ییادخ  ّتنس  نیا  تسا . هدز  مقَر  ایند  نیا  رد  ياهدنز  دوجوم 
هک مالسا ! ردام  يا  مالسا و  هب  توعد  ِمام  يا  دوردب  ادخ . بیبح  رسمه  يا  دوردب  نانمؤم . ردام  يا  دوردب  يداش . مغ و  ساسحا  تسا ؛
وا هب  يدرک . شاهیذغت  قدـص ، نیقی و  نامیا و  يهریـش  زا  وت  و  دـمآ ! ایند  هب  ابیز  يهرهچ  اب  يدـنارورپ . شایکدوک  رد  ار  توعد )  ) نآ

رگا هآ ! هحفـص 113 ] يدمآ [ . رامـشب  هدننکقافنا  هدنـشخب و  نیرتهب  ناسنیا  هب  يدرک و  ینابرهم  يداد . یتشاد  هچ  ره  يدیزرو و  رهم 
، یتفگ كرت  شاهراوهاگ  رد  ار  وا  گرم ) اـب   ) وت هک  مالـسا  نآ  دـید  یهاوخ  يرگنب ، يراد  ياـج  نآ  رد  هک  ناوضر  يهضور  زا  زورما 
داتـسیازاب و هیرگ  زا  گنردیب  مالـسلااهیلع  ارهز  تفرگ ! شیوخ  تمحر  ِشوغآ  رد  ار  نیمز  راطقا  دیـسر و  یباداش  یناوج و  هب  کـنیا 
دنک و ّبترم  ار  هناخ  ات  درک  عورش  دننک و  یگداتـسیا  تامیالمان ) تالکـشم و  رد   ) هدزمغ ردپ  رانک  رد  شنارهاوخ  وا و  هک  دش  هدامآ 

ِهَِّلل اَّنِا  : ) دیوگیم دنلب  يادص  اب  شرتخد  دناهتفای و  دنمهوکـش  یلّوحت  هظحل  نیا  رد  شنارتخد  هک  دش  هّجوتم  ردپ  دـهدب و  ناماس  رس و 
(. َنوُعِجار ِْهَیِلا  اَّنِا  َو 

ردام گرم  زا  سپ 

، دسریم دوخ  جوا  هب  اهتبیصم  اهنآ  گرم  زا  سپ  دوب ؛ هداد  تسد  زا  ار  یمیمـص  رای  ود  وا  درکیم . سمل  ار  ردپ  هودنا  ینیگنـس  همطاف 
ربمایپ رازآ  رد  نارفاک  يراشفاپ  دناهتخادرپ . يو  رازآ  هب  بلاطوبا  گرم  زا  سپ  دـناهتفای و  تأرج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رب  نارفاک 

ار وا  هنغدنبا »  » اـما دـنک  ترجه  هشبح  هب  هک  دـش  نآ  رب  رکبوـبا  دـشیم . لـماش  هحفــص 114 ] زین [  ار  وا  ناراـی  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلص 
هنوگنیا بلاطوبا  تایح  رد  هک  دندرزآ  ياهنوگ  هب  ار  ادخ  ربمایپ  شیرق  بلاطوبا ، گرم  زا  سپ  دیوگ : قاحسانبا  [ . 72 . ] درک فرصنم 

هک یلاح  رد  دـش  هناخ  لخاد  یمارگ  لوسر  تخیر و  كاخ  ترـضح  نآ  رـس  رب  شیرق  ِلاّهُج  زا  یکی  هک  اـجنآ  اـت  دنتـشادن ، تراـسج 
: تفگیم ادخ  لوسر  درک و  كاپ  ردپ  رـس  زا  كاخ  نانکهیرگ  تفر و  ردـپ  لابقتـسا  هب  تساخرب و  همطاف  دوب ! شکرابم  رـس  رب  كاخ 
[73 !« ] دننک یتراسج  نم  هب  دنتسناوتیمن  شیرق  دوب  هدنز  بلاطوبا  ات  : » دومن هفاضا  هاگنآ  تسوت » ردپ  رادهگن  ادخ  نکن  هیرگ  مرتخد ! »

تنحم هک  دـنیبیم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  نزحلاماع .) ، ) دـش هدـیمان  مسا  نیمه  هب  خـیرات  رد  دـیمان و  هودـنا  لاس  ار  لاس  نیا  ربماـیپ  . 
وا و دنهدیم و  هجنکش  ار  طاّبُخ  رتخد  هّیمُس  دنهنیم ! گنس  لالب  يهنیـس  رب  دناهدوزفا . ناناملـسم  تیذا  رازآ و  رب  راّفُک  هتفرگ و  تدش 

نآ زا  هک  یگنادرم  نآ  تفر  اجک  دشُکیمن »! ار  نانز  برع  : » تفگیم هک  برع  نخـس  دـش  هچ  دـنناسریم ! لتق  هب  ار  رـسای  شرهوش ،
ْمُُکنیِد ْمَُکل  نم ؛» يارب  نم  نید  امش و  يارب  امش  نید  : » دیوگیم تحارص  اب  میرک  نآرق  تّورم ! محر و  تساجک  دوشیم ؟ هتفگ  نخس 
یتخانش مغر  هب  برع و  تحاصف  نآ و  ِيّدَحَت  نآرق و  ِزاجعا  مغر  هب  دنداحلا . رفک و  یتسرپتب و  كرـش و  ناهاوخ  اهنآ  اّما  نیِد ) َِیلَو 
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یگنج دنراد ؛ گنج  رس  ناناملسم  اب  دناهدمآ و  نآرق  فاصم  هب  اهنآ  زیچ !... همه  مغر  هب  دنتشاد و  ترضح  نآ  تقادص  تناما و  زا  هک 
یَلَع ُنآْرُْقلا  اَذَه  َلُِّزن  َالَْول  اُولاَق  َو  : ) دیامرفیم هتفگ و  نخس  اهنآ  ییوجهناهب  زا  نآرق  درادن . رابکتـسا  یـشکرس و  دانع ، زج  ياهزیگنا  هک 

ياهراـچ هار  دـیاب  نیارباـنب  دـشن »؟ لزاـن  رهـش  ود  نآ  زا  گرزب  يدرم  رب  نآرق  ارچ  [ » هحفـص 115 [ . ] 74 (. ] ٍمیِظَع ِْنیَتَیْرَْقلا  ْنِم  ٍلُـجَر 
يهناخ رد  ناملـسم  درف  ره  دنیبیم  دیآیم ، ریوصت  هب  شناگدید  شیپ  اههنحـص  نیا  هک  همطاف  هدـش . گنت  ناناملـسم  رب  راک  دیـشیدنا .

عنم اذـغ  زا  هدومن و  نادـنز  هدیـشک ، ریجنز  هب  ار  دوخ  نارـسپ  ناردـپ  تسا . هدـمآ  گنت  هب  دوخ  ِراک  يزور و  رد  هدـش و  ینادـنز  دوخ 
اهنآ زا  ار  ناشنید  ات  رگید ، يهجنکش  عون  ره  غاد و  بآ  اب  ریجنز ، لغ و  اب  شتآ ، اب  دنرابیمورف . هجنکـش  ناگدنب  رب  نابابرا  دناهدرک و 

هک هدرک  هبرجت  یکدوک  زا  وا  دراد . نابل  رب  يدنخبل  همطاف  رابهودـنا ، ثداوح  يهمه  مغر  هب  تسا ! گرزب  تبیـصم  تنحم و  دـنریگب ،
، دوب ّملأتم  تدـش  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  تسا . کیدزن  جَرَف  عطق  روط  هب  هدیـسر و  جوا  هب  یتخـس  کنیا  تسا و  یتحار  یتخـس ، زا  سپ 

هناـملاظ شـالت  شیرق  دـندادیم . در  باوج  همه  تشادیم و  هضرع  هّکم  ِفارطا  لـیابق  هب  ار  شیوخ  توعد  شراوگرزب ، ردـپ  هک  ارچ 
شايرای رد  دروآ و  نامیا  هک  دنک  ادیپ  ار  یـسک  دـیاش  دوریم ، فئاط  هب  ددـنبب . وا  يور  رب  ار  اههنزور  اج  همه  وس و  ره  زا  هک  تشاد 

یلاح رد  ددرگیمرب  نیگهودنا  فئاط  زا  دنیبیمن . تناها ، راکنا و  دورو و  ِهار  ِّدس  زج  اما  دناسرب ، ار  دوخ  راگدرورپ  تلاسر  ات  دشوکب 
زا لاس  هدزناپ  هک  يرتخد  دنیـشنیم ، شلاسدرخ  رتخد  انک  رد  دـیآیم و  تسا . هدـش  حورجم  گنـس  تابرـض  زا  شکرابم  ياهمدـق  هک 

ناـنز زا  یکی  اـب  هک  دـهدیم  داهنـشیپ  ردـپ  هب  رتخد  تسا . گرزب  یـسب  شیاـهراک  هشیدـنا و  رکف و  اـما  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  شرمع 
. دوب هدرک  ترجاهم  هشبح  هب  مود ، ِترجه  رد  هدروآ و  مالـسا  هکم  رد  هک  تسا  یناـنز  زا  هعمز  رتخد  هدوس » « ؛ دـنک جاودزا  هدروخلاـس 
زا سپ  دوب . هتفگ  تایح  دوردب  اجنآ  رد  هدومن و  ترجاهم  هشبح  هب  زین  وا  دوب و  هدرک  رایتخا  مالسا  هک  دوب  ورمع » نب  نارکس   » وا رهوش 

ناـنز ریاـس  رب  ار  يو  وا ، زا  ینادردـق  تفوطع و  ناونع  هب  دـندرک و  جاودزا  يو  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هدوس ، يهدـع  ياـضقنا 
لوسر لاس ، نامه  لاّوش  رد  يدنچ ، زا  سپ  دیآیمرد . ربمایپ  جاودزا  هب  هجیدخ  زا  سپ  هک  تسا  ییوناب  نیتسخن  نیا  دندادیم . حـیجرت 

هحفص 116] دیزگرب [ . يرسمه  هب  ار  هشیاع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 

همطاف رب  نآ  ریثأت  ربمایپ و  جاودزا 

نِشَخ تخـس و  ياهبـش  تشذگیم و  يدنک  هب  داهج  نیگنـس  راب  اب  هک  دیدیم  ار  ییاهزور  وا  دشن . ردپ  ضّرعتُم  جاودزا  رما  رد  همطاف 
یناراگزور دای  هب  ییاهنت  تولخ  رد  تسا و  هدش  اهنت  هجیدخ  زا  سپ  شردپ  دوب . اههرطاخ  زا  هدنکآ  و  دوبریم ! ناگدید  زا  باوخ  هک 

دای هراومه  دوب . نکفاهیاس  شحور  رب  شمارآ  زا  یتلاح  اب  ّتبحم ، يراکادـف و  تداعـس و  هجیدـخ  شرـسمه  يراـکمه  اـب  هک  دـیآیم 
اب دندرک و  بیذکت  مدرم  هک  هاگنآ  درک  قیدـصت  ارم  دـندش و  رفاک  مدرم  هک  دروآ  نامیا  نم  هب  یتقو  وا  : » دومرفیم درکیم و  هجیدـخ 

ساّنلا و ینبذـک  ْذِا  یْنتَقَدَـص  َو  ساّنلا  رَفَک  ْذإ  ِیب  ْتَنَمآ  « ؛» دـندوب هتخاس  مورحم  ارم  مدرم  هک  یماگنه  درک ، يراکمه  نم  اـب  دوخ  لاـم 
دوب نآ  رب  همطاف  دشاب . شیاهجنر  ییاهنت و  رد  یشیاشگ  ریخ و  ِزاغآرس  هدوس ، اب  جاودزا  دیاش  [ . 75 «. ] ساّنلا ینمرَح  ْذِا  اِهلاِمب  ینتساو 

تسا زاین  يرسمه  هب  ار  ردپ  هک  درکیم  ساسحا  نکیل  دشک  شودب  ار  رتخد  رسمه و  ردام و  تیلؤسم  دنک و  ُرپ  ار  ردام  یلاخ  ِياج  هک 
هک داد  ناماس  وا  يارب  ار  يرفس  داهن و  ّتنم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  شردپ  رب  دنوادخ  بجر ، هام  رد  دشاب ؛ رایمه  مدمه و  يو  اب  ات 

رطاخ تیلـست  حور و  شمارآ  يارب  دـنوادخ  هک  دوب ، جارعم  رفـس  نآ  دنتـشادن و  هرهب  نآ  زا  هتـشذگ  رد  ادـخ ، يایلوا  ایبنا و  زا  يدَـحَا 
زا ییاـههولج  ادـخ  لوسر  كراـبم ، ِبش  نآ  رد  دوب . تلاـسر  ِتیبـثت  رد  يدـیدج  يهلحرم  زاـغآ  جارعم  دومرف . رّرقم  دوـخ  يهداتـسرف 

كرابم رفـس  نیا  زا  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دوب . رتشیب  ِيرادیاپ  ِلماع  تلاسر  ِقیرط  رد  هک  درک  هدهاشم  ار  یهلا  فراعم  تمظع و 
دادـترا هب  دوب  فیعـض  ناـشنامیا  هک  ناـنمؤم  یخرب  دـندش ! رتشیب  ِینادرگرـس  تریح و  شوختـسد  زور  نآ  دادـماب  زا  شیرق  داد و  ربخ 

يادخ هحفص 117 ] هب [  نامیا  ِلثملابرـض  ناشتمواقم  هدش و  هتـشذگ  زا  رتخسار  دنتـشاد ، خسار  قداص و  نامیا  هک  نانآ  و  دندییارگ !
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هنیدم ِمدرم  اب  تعیب  ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـش . زاغآ  هّکم  هب  هشبح  ِنارجاهم  زا  يدارفا  تشگزاب  دـیدرگ . بیغ  ِناهج  یلاعت و 
مدرم تیامح  زا  اجنآ  رد  ات  دننک  ترجه  هنیدـم  هب  هک  داد  نذا  ناناملـسم  هب  شترـضح  دادیم . دـیون  ار  ریخ  ِباوبا  شیاشگ  هک  تشاد 

زا يرارقیب  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  هّیقر  اـهزور  نیمه  رد  دـنبای . ییاـهر  هکم  ِنیکرـشم  يهجنکـش  زا  دـندرگ و  رادروخرب 
کـشا دـننکفایم و  رگیدـکی  ندرگ  هب  تسد  هدـش ، هداـمآ  رهاوـخ  رادـید  يارب  همطاـف  موـثلکّما و  دوـشیم . ردـپ  يهناـخ  ِیهار  هشبح 

اما تساجک »؟ مردام  تساجک ؟ مردپ  : » دیسرپیم اهنآ  زا  دیدرت  کش و  اب  هّیقر  دنهد . ناشن  دوخ  زا  يرابدرب  هک  دنشوکیم  دنزیریم و 
مالـسلااهیلع و ارهز  همطاف  ياهبل  هاگنآ  تسا .» هتفر  هشبح  نارجاهم  ندـید  هب  تسا و  تمالـس  ریخ و  هب  تردـپ  : » دـنهدیم خـساپ  اـهنآ 

توکـس موثلکّما  تساجک .»؟ وا  مردام ! : » دسرپیم بلق  ِشپت  اب  هّیقر  زاب  دوشیم و  هزات  ناشهودنا  دنزیریم و  کشا  دزرلیم و  موثلکّما 
، هتساخرب دنک  یشسرپ  هکنیا  نودب  هّیقر  اجنیا  دوریم ، قاتا  هب  نیگهودنا  نایرگ و  همطاف  دهدیمن و  خساپ  دنکفایم و  ریز  هب  رـس  هدرک 

غورفیب شناگدید  درـس و  دماج و  شندب  دوشیم ! هریخ  داد  ناج  رتسب  رد  ردام  هک  اجنآ  هب  دوشیم و  ردام  يهرجح  ِیهار  هدزتشحو 
شمارآ ار  رتـخد  ِدـنمدرد  بـلق  دـنکیم و  بوذ  ار  يدرــس  دوـمج و  نآ  شرادـید  یمرگ  اـب  دـیآیم و  ردـپ  دـمهفیم . ار  زیچ  هـمه  و 

. دبایزاب لد  يهنیکس  ربص و  تمارک  اب  هداشگ و  يهنیس  نآ  زا  ات  دبسچیم  ردپ  يهنیس  هب  نازیر  کشا  دشخبیم و 

س)  ) ارهز یفطصم و  ترجه 

رکبوبا یهارمه  هب  وا  دنک . ترجه  هک  دش  هداد  نذِا  زین  ربمایپ  هب  دیدرگ . زاغآ  هنیدم  هب  ناناملـسم  ترجه  تشذـگ و  تعرـس  هب  اهزور 
هیقر و تشاذـگ . هّکم  رد  ار  موـثلکّما  همطاـف و  شنارتـخد  هدوـس و  شرـسمه  درک و  رفـس  گـنهآ  گرزب ، ربماـیپ  دـش . هنیدـم  راپـسهر 
ود نآ  نایم  مالـسا  هحفـص 118 ] اریز [  دنام - عیبر  رـسپ  صاعلایبا  شرهوش  يهناخ  رد  بنیز  اما  دندش . هنیدـم  یهار  نامثع  شرـسمه 
هب شوگ  هّکم  مامت  دوب ) هدـیماجنین  ود  نآ  ییادـج  هب  صاعلایبا ، ندرواین  مالـسا  بنیز و  ندروآ  مالـسا  ینعی  - ) دوب هدـنکفین  ییادـج 
هک دیسریم  برثی  زا  اهربخ  دوب . اهنآ  بیقعت  رد  اهنآ  هب  یبایتسد  يارب  شیرق  دوب و  شرفسمه  گرزب و  رجاهم  نآ  ترجه  رابخا  گنز 
اب هدومن و  شترـضح  زا  یهوکـش  اب  لابقتـسا  اجنآ  مدرم  هدیـسر و  رهـش  نیا  هب  ادخ  کمک  اب  تمالـس و  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  زا  دعب  دناهتفگ . دمآشوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  يهداتـسرف  گرزب و  ربمایپ  هب  مامت  ِقایتشا  قشع و 
هب دنتـشاد  ربمایپ  دزن  مدرم  هک  ار  ییاهتناما  ات  دنام  هکم  رد  زور  هس  وا  درک ، ترجه  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  وا  يومع  رـسپ  هلآ ،

عفاروبا هثراح و  نب  دیز  دنداد  تراشب  هکنیا  ات  بارطضا ! رد  نیگنـس و  اهبـش  تشذگیم و  هرهلد  اب  يدنک و  هب  اهزور  دنادرگزاب . اهنآ 
هشیاـع و تّوبن و  نادـناخ  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  موثلکّما و  هعمز و  رتـخد  هدوس  اـت  مهرد ، دـصناپ  يراوس و  ِرتـش  ود  اـب  دـندمآ و 
دای و اب  دندنارذگ و  صاعلایبا  رسمه  بنیز  ناشرهاوخ  اب  ار  زور  نیرخآ  ربمایپ  نارتخد  دننک . هنیدم  یهار  رکبوبا  نادناخ  زا  ار  شردام 

دوب هدیمرآ  كاخ  لد  رد  هک  گرزب  يوناب  نآ  اب  دننک و  ترایز  ار  ردام  ربق  ات  دندش  نوجح  راپسهر  دنتسب و  ار  رد  هتـشذگ  ياههرطاخ 
- تشاذـگ نکاس  نودـب  تسب و  هکم  رد  ار  ناناملـسم  ياـههناخ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  هناـخ  رد  شنتفر  اـب  هک  دـننک - عادو 
هب رفـس  نیا  [ . 76 . ] دـندرگ هنیدـم  راپـسهر  ات  دـنتفر ، دیـشکیم  ار  ناشراظتنا  دـیز  هک  ییاج  هب  هداهن و  همطاف  تسد  رد  تسد  موثلکّما 

؛ دنتخادرپ اهنآ  بیقعت  هب  شیرق  ناکرـشم  زا  ترطف  تسپ  یهورگ  دـنتفگ ، كرت  هنیدـم  يوس  هب  ار  هکم  هک  یماگنه  دـشن ؛ یط  یتحار 
نیمز رب  اهنآ  داد و  مَر  ار  ناشرتش  دش و  کیدزن  اهنآ  هب  درزآیم ! هکم  رد  ار  ربمایپ  شردـپ  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  ذـیقن » نب  ثریوح  »

هحفص 119] تشادن [ . تمواقم  يارای  ناشیاهاپ  رگید  اما  دندیسر ، هنیدم  هب  ات  دندومیپ ، ار  اهنابایب  هار  هتفوک  هتـسخ و  اهنآ  [ 77  ] دنداتفا
رد ات  درکن  شومارف  ار  هناملاظ  راتفر  نیا  ربمایپ  تشذگ و  اهلاس  دندرک ؛ نیرفن  نعل و  ار  ثریوح  دندینش  ار  هعقاو  نیا  هک  ییاهنآ  يهمه 

رگا : » دندومرف دنداد ، هکم  يارُما  هب  دنـسرب ، لتق  هب  دیاب  هک  یناسک  تسیل  رد  ار  ثریوح  مان  هک  هّکم  حـتف  زور  رد  ترجه ، متـشه  لاس 
نیا هک  دوب  مالسلااهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نامرف ، نیا  يارجا  هب  سک  نیرتراوازـس  دنوش »! هتـشک  دیاب  دنتخیوآ  هبعک  هناخ  يهدرپ  هب  اهنیا 
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یسک هنیدم  هب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  تمیزع  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هکنآ  زا  شیپ  [ . 78 . ] دیناسر ماجنا  هب  ار  تیرومأم 
« يراصنا بّویاوبا   » يهناخ رد  انب ، مامِتا  ات  دیـسر ، برثی  هب  ربمایپ  رتش  هک  هاگنآ  درک ، زاغآ  ار  دوخ  يهناـخ  دجـسم و  ياـنب  دتـسرفب ، ار 

رانید رازه  هب  ار  نآ  ماشه  نب  ثراح  نب  نامحرلادـبع  رـسپ  هریغم  دـش و  لقتنم  حـلفا »  » شمـالغ هب  ًادـعب  هک  ياهناـخ  دـندیزگ ، تنوکس 
راصنا رجاهم و  دندرکیم و  راک  دیدج  يهناخ  دجـسم و  يانب  رد  ادخ  لوسر  درک . فقو  هنیدم  يارقف  تهج  دومن و  انب  دیدجت  دیرخ و 

دعق نئل  دنتفگیم : دندادیم و  هقباسم  رگیدکی  اب  راک  ماجنا  يارب  تسا ، زاس  تخاس و  ِراک  لوغشم  شدوخ  ترضح  نآ  دندید  هکنیمه 
نیا هب  ناناملسم  زا  يرگید  و  تسا ». یهارمگ  ام  لمع  نیا  دنک ، راک  ربمایپ  مینیـشنب و  ام  رگا   » لّلـضملا لمعلا  انم  كاذف  لمعی  یبنلاو  ان 

، تسین ترخآ  یگدـنز  زج  یگدـنز  ایادـخ ! راب   » ةرجاهُملاَو راصنألا  مَحْراَف  ةرخـآلا  شیع  شیعلا  ّنإ  َّمُه  ـال  تفگیم : دوب و  ّمنرتم  رعش 
 ] رـسای نب  راّمع  ناوسیگ  زا  رابغ  درگ و  هک  دـندید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  زور  نآ  رد  اـمرف »! مّحرت  راـصنا  رجاـهم و  رب  سپ 

رمعی نم  يوتـسی  ال  دـناوخیم : ار  رعـش  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  و  تشاد - شود  رب  ریـش  زا  يراـب  هک  یلاـح  رد  دـیادزیم -! هحفص 120 ]
، تسا دوعق  مایق و  لاح  رد  و  دشوکیم ، دجاسم  يدابآ  هب  هک  ار  یـسک   » ادئاح رابغلا  نع  يری  نم  ًادـعاق و  ًامئاق و  هیف  بأدـی  ادـجاسملا 

مامتا هب  دجـسم  نامتخاس  هکنآ  اـت  درکیم  رارکت  دینـش و  ار  زجَر  نیا  راّـمع  دزیرگیم »! راـبغ  درگ و  زا  هک  درک  دـننام  یـسک  هب  ناوتن 
بوچ و زا  یخرب  گنـس و  زا  یخرب  دندشیم . هدوشگ  يوبن  دجـسم  هب  هک  دادیم  لیکـشت  هداس  يهرجح  دـنچ  ار  ربمایپ  يهناخ  دیـسر .

ارهز يهدـید  رون  مالـسلااهیلع ، یلع  نب  نسح  ربماـیپ  يهداون  هناـخ ، عاـفترا  يهراـبرد  دوـب . اـمرخ  ِبوـچ  زا  اـهنآ  يهمه  فقـس  لِـگ و 
تسا هدمآ  يراخب  حیحص  رد  دیسریم ». فقس  هب  متـسد  یلو  مدوب  یناوجون  مدشیم ، ربمایپ  يهناخ  لخاد  نم  : » دیوگیم مالـسلااهیلع 

هک دوب  هداس  ردـقنآ  هناخ  نیا  يهیثاثا  دـندرکیم . هتـسب  زاب و  دـنتفرگیم و  ار  رد  تسد  اب  تشادـن و  هقلح  ترـضح  نآ  يهناـخ  ِرد  هک 
یلـص دّمحم  رتخد  همطاف  دشیم . هتـسب  امرخ  فیل  اب  هک  دوب  امرخ  بوچ  زا  تخت  تشاد ! دوجو  یگداس  نآ  هب  هنیدم  رد  ياهناخ  رتمک 

رد هک  درگنب  ار  نارجاهم  دـنیبب و  هاگیاج  نیرتدـنمتّزع  رد  ار  ردـپ  ات  دـیآیم  هداس  رایـسب  ون و  لزنم  نیا  يوس  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا 
دنک و ناربج  ار  ناشتبرغ  تشحو  هلیـسو  نیدب  ات  هتخاس  رارقرب  يردارب  دنویپ  راصنا  نارجاهم و  نایم  ربمایپ  دناهدیزگ و  يوأم  نما  ییاج 
رد تساوـخیم  تشادـن ، جاودزا  هب  یـشیارگ  دیـسر و  [ 79  ] یگلاس هدـجه  هب  همطاف  لاـح  نیا  رد  دنـشاب . رگیدـکی  راکددـم  راـی  همه 
درک ساسحا  دوخ  ِترطف  اب  تفایرد و  ار  جاودزا  ِتمکح  ماّیا  تشذگ  اب  اما  اهیباّما ،)  ) دنک يردام  ار  ردپ  دشاب و  نابرهم  ردـپ  تمدـخ 

همطاف نامز  نیا  رد  هحفص 121 ] تسا [ . هتـسباو  رما  نیا  هب  تایح  ماظن  هک  دنک  جاودزا  دیاب  يرتخد  ره  تسا و  یعیبط  رما  کی  نیا  هک 
يرجاهم ره  باّذج . يهویش  نآ  اب  راصنا ، رجاهم و  نایم  تّدوم  یتسود و  تّوخا و  يردارب و  دنیبیم ؛ ار  ییابیز  ياههنحص  مالسلااهیلع 

. تسوا اب  يردارب  دنویپ  ناهاوخ  کی  ره  دناییاریذپ و  هب  لیام  همه  دنباتـشیم و  شلابقتـسا  هب  راصنا  زا  نت  اههد  دـیآیم ، هنیدـم  هب  هک 
رب تداعس  يامه  دمآرد ، سک  ره  مان  هب  دز ، هعرق  دیاب  دنوش ، یضار  همه  ات  درک  دیاب  هچ  يردارب ) دنویپ  ياضاقت  همه  نیا  يارب   ) لاح

عاضوا هب  درگنیم ... کیدزن  يهتـشذگ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  نایم  نیا  رد  تسا . هدروآ  تسدب  بوبحم  يردارب  هدـنکفا و  هیاس  شرس 
، هّکم رد  دنراثیا . ریخ و  تّبحم و  رهم و  اب  همه  تسا ، هنیدم  اجنیا  یلو  دوب . هدـیدن  ینمـشد  هئطوت و  رازآ ، زج  هک  اجنآ  هکم ، يهتـشذگ 

یمارگ ار  شمدقم  دنک ، ترجه  یناملـسم  هاگره  هنیدم  رد  دوب . هجنکـش  مانـشد و  تناها و  جامآ  درکیم ، رایتخا  مالـسا  یـسک  هاگره 
: تفگیم دوخ  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  و  دـننادرگ . رادروخرب  ّتبحم  مرک و  زا  ار  وا  دـنریگ و  باتـش  شاییاریذـپ  هب  دـنرادیم و 

تـسد هب  یناتـسود  میدوـمن  اـهر  ار  نادـنواشیوخ  رگا  میدرک و  ادـیپ  یناراـی  میتـفگ  كرت  ار  ناـمراید  رگا  تـسا ! ناـسآ  هـچ  ترجه  »
. دوب نارجاهم  هب  ّقلعتم  ناشییاراد  راصنا و  ياههناخ  زا  یمین  دنتفرگ . ياج  راصنا  ياههناخ  رد  دندش و  رقتسم  رجاهم  ِنانمؤم  میدروآ ؛»

نآ زا  دعب  ات  دهد  قالط  ار  شیاهنز  زا  یکی  دشاب ، لیام  رگا  هک  دندادیم  داهنـشیپ  نارجاهم  هب  دنتـشاد  نز  ود  هک  راصنا  زا  یخرب  یّتح 
هب بلاطیبا  بعش  رد  دندرک . ینامـسج  يهجنکـش  ار  اهنآ  اریز  دوب ؛ راوشد  هّکم ) رد   ) شیرق نارجاهم و  يراوجمه  دیآرد ، يو  دقع  هب 

زورما اّما  دندرک  كرت  ار  هّکم  تشحو ، سرت و  اب  هرخألاب  ات  دندومن . هرداصم  هدرک  فرـصت  ار  ناشکالما  لاوما و  دندروآرد . هرـصاحم 
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ربمایپ هک  دوب  لاّوش  هام  لاله  ترجه ، مّود  لاس  تسا . نیمأـت  ناشیگدـنز  ياـهزاین  دـننکیم و  تاـبث  ّتینما و  ساـسحا  ینعم  ماـمت  هب 
ترجه زا  لبق  اریز  دوبن ؛ هرظتنم  ریغ  ناناملـسم  رگید  ارهز و  يارب  جاودزا  نیا  درک ؛ جاودزا  رکبوبا  رتخد  ، هشیاع اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

جنر ار  امـش  هجیدخ  نادقف  ادخ  لوسر  يا  : » تفگ دمآ و  ربمایپ  تمدخ  میکح  رتخد  هلوخ  هک  زور  نآ  دندوب  هدرک  يراگتـساوخ  وا  زا 
. دنک يراگتـساوخ  هشیاع  هدوس و  زا  ات  تفرگ  هزاجا  هحفص 122 ] هلآ [  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ات  دیزرو  رارـصا  نانچمه  و  دهدیم »

شود رب  داهج  ِتقشم  تلاسر و  نارگ  ِراب  هک  هژیو  هب  دشاب ، هتشادن  یمدمه  رسمه و  شردپ  هکنیا  زا  دوبن  تحاران  زین  مالسلااهیلع  ارهز 
. دربیم جنر  دوخ  ناشیوخ  مدرم و  تواسق  هبعک و  ِيرود  زا  زین  درکیم و  ینیگنس  ترضح  نآ 

س)  ) ارهز رهاوخ  بنیز ، ترجه 

تمیزع ردب  هب  شیرق  رافک  اب  عیبر ، رسپ  صاعلاوبا  شرـسمه  دربیم . رـس  هب  راوشد  یتلاح  رد  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  بنیز ،
طباور هکنیا  زا  لاح ، نیع  رد  دشوکب . ادخ  لوسر  شردپ  يرای  رد  تساوخیم  بنیز )  ) وا اّما  دگنجب ، ناناملـسم  ربمایپ و  اب  ات  دوب  هدرک 

تراـسا هب  بنیز  رهوش  دـندش و  زوریپ  دربـن  رد  ناناملـسم  دوب و  هدـمآ  شیپ  يراوشد  تّیعقوم  تشاد . زیهرپ  دوـش  هریت  شرـسمه  اـب  وا 
هب داد  حیجرت  بنیز  اّما  دننک ، دازآ  ار  نآ  هدش  یتمیق  ره  هب  دـنتفرگ  میمـصت  صاعلاوبا  ناگتـسب  دـش . ربخاب  هعقاو  نیا  زا  بنیز  دـمآرد .
درک ادج  ار  صاعلاوبا  اهنآ  نایم  زا  تسیرگن و  نانآ  يهرهچ  رد  ادخ  ربمایپ  دندرب . برثی  هب  ار  ناریـسا  دهد . هیدف  ار  وا  رتاهبنارگ  يزیچ 
هیدف دندمآ و  دوخ  ناریسا  يدازآ  يارب  شیرق  ناگداتسرف  ات  دنام  ربمایپ  دزن  صاعلاوبا  دومرف ؛ ریخ  يهیصوت  زین  ناریـسا  رگید  قح  رد  و 

، رـسپ يدازآ  يارب  ار  نآ  دننام  نز  نآ  مهرد . رازه  راهچ  دنتفگ : تسا ؟ رادـقم  هچ  هیدـف  نیرتنارگ  دیـسرپ  ینز  یّتح  دـنتخادرپ ، ینارگ 
درپس وا  هب  رز  ياهسیک  داتـسرف و  ربمایپ  دزن  ار  عیبر » نب  ورمع   » دهد هیدف  شرهوش  يارب  تساوخیم  بنیز  تخادرپ ! دوخ  ردپ  ای  رهوش 
نیا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  رتخد  بنیز  : » تفگ دمآ و  ربمایپ  تمدخ  صاعلاوبا  ردارب  ورمع ، تسنادیمن . ار  نآ  رادـقم  ورمع »  » هک

هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  هکنیمه  تسا . نآ  رد  ینمی  يدنبندرگ  دندید  دندوشگ ، ار  هسیک  نوچ  هداتـسرف »! شرهوش  يدازآ  يارب  ار  هیدف 
دیدـجت یمارگ ، يوناب  نآ  يهرطاخ  تفرگ و  هحفـص 123 ] رارق [  ریثأت  تحت  تّدش  هب  دید ، دوب - هجیدخ  زا  هک  ار - دـنبندرگ  نآ  هلآ 

هب تسد  اهتّقـشم  نیرتتخـس  اب  هک  یناراگزور  نآ  دیدیم ، نوجح  كاخ  رد  ار  شکاپ  دسج  ربمایپ  هک  ییاهزور  نآ  يهرطاخ  دـش ؛
بنیز شرتخد  هب  هک  تسا  هجیدخ  دنبندرگ  نیا  دندرک . تمواقم  شیرق  ياههجنکـش  رازآ و  ربارب  رد  مامت  يرابدرب  اب  دندوب و  نابیرگ 

تاساسحا هک  یتقو  دوب ، هتفرگ  ار  ناـنآ  سلجم  هوکـش  هدـنکفا و  ریز  هب  رـس  ربماـیپ  ناراـی  هرظنم  نیا  زا  درک ! هیدـه  شجاودزا  زور  رد 
يارب ربمایپ  رتخد  هک  رظن ، زا  رود  ِبوبحم  ِدنبندرگ  دزیم ، جوم  اهکـشا  تخیمآرد ، مه  اب  اههرطاخ  دنکفا و  رگیدـکی  يهجنپ  رد  هجنپ 

هب دزیگنارب و  هجیدخ »  » شزیزع رـسمه  ياههرطاخ  راکذت  اب  ار  ردـپ  تاساسحا  دـهاوخیم  تسا و  هداتـسرف  هیدـف  ردـپ  دزن  دوخ ، رهوش 
تفوطع اب  دوشگ و  نخـس  هب  بل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتوکـس ، زا  سپ  دـنک ! تعافـش  هتفر ، تسد  زا  ِردام  ِدـنبندرگ  يهلیـسو 

ای هلب ، : » دنتفگ نارای  دینادرگزاب »؟ وا  هب  ار  شدـنبندرگ  دـینک و  دازآ  ار  بنیز  ریـسا  دـیقفاوم  اهامـش  ایآ  : » تفگ يربمایپ  رهم  يردـپ و 
هک تفگ  نخـس  وا  اب  یگتـسهآ  هب  دیبلط و  روضح  هب  دوب - هتفرگ  ار  يو  لفحم ، نآ  تّهبا  هک  ار - صاعلاوبا  شداماد  ربمایپ  هَّللالوسر ،»
هب ور  ربمایپ  دـش  رود  هکنیمه  تفگ . كرت  ار  ترـضح  نآ  رـضحم  داد و  ناکت  يرـس  میلـست  تمالع  هب  صاعلاوبا  دـندیمهفن و  نارگید 

نینچ نامداماد  اب  هک  تسین  یتمالم  ام  رب  ادـخ  هب  « ؛» ًارهـص اـنممذ  اـم  هَّللاَو  : » دومرف درک و  ریخ  ياـعد  صاـعلاوبا  يارب  هدومن ، باحـصا 
اب يرادافو  زا  یلثملابرـض  نیا  دیـشوک و  وا  يدازآ  يارب  هیدـف  نیرتاـهبنارگ  هب  دوب . رهوش  راـظتنا  رد  تساـفواب ، ینز  هک  بنیز  مینک ».

، دوب هدـمآ  ناناملـسم  ربمایپ و  اب  دربن  يارب  دوب و  ناکرـشم  يهرمز  رد  و  هلاه )  ) شاهلاخ رـسپ  هک  شرهوش  وا و  نایم  مالـسا  دوب ؛ رـسمه 
هب هرود  نیا  دـنچ  ره  هک  تسنادیم  ینامیا  تریـصب  اب  تسا و  یمالـسا  قالخا  نیا  دوب  دـقتعم  بنیز  اـّما  تسا - هدـنکفین  ییادـج  زونه 
اب بنیز » ، » تشگرب بنیز  دزن  صاعلاوبا  هکنیمه  درادهگن . ار  رهوش  دیاب  هدش  وحن  ره  هب  دش و  دهاوخ  تیادـه  شرهوش  دـماجنا ، لوط 
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 ] ات دنک ، تیاده  ار  وا  هک  درک  عّرـضت  ادخ  ِهاگرد  هب  هتـشگرب و  تمالـس  هب  وا  هک  تفگ  يادـخ  ساپـس  درک و  لابقتـسا  وا  زا  ینامداش 
. دزاس فرطرب  ار  نآ  دیشوک  دش و  ایوج  نآ  ببس  زا  دید ، یناشیرپ  یعون  رهوش  يهرهچ  رد  لاح  نیا  اب  دریذپب . ار  مالـسا  هحفص 124 ]

دننک راداو  ار  ربمغیپ  ياـهداماد  دـندرکیم  یعـس  شیرق  یتـقو  هک  دـیلابیم  دوخ  هب  هراومه  بنیز  تشاد و  تسود  ار  بنیز  صاـعلاوبا 
اّما دندش ، ادج  موثلکّما  هیقر و  زا  دنتفریذپ و  اهنآ  زا  نت  ود  دنراد ، لوغـشم  توعد  زا  ار  ترـضح  نآ  رکف  ات  دـنهد  قالط  ار  ناشرـسمه 
اّما دننک  جیوزت  وا  هب  شیرق  نانز  را  دهاوخب  وا  هک  يدروم  ره  ات  دـهد ، قالط  ار  بنیز  هک  دـندرک  رارـصا  اهنآ  و  درکن ! لوبق  صاعلاوبا 

موشیمن و ادج  مرـسمه  زا  ادخ  هب  : » تفگ شرهوش  هک  درکیم  دای  نآ  زا  تشاد و  دای  هب  هشیمه  بنیز  ار  يرادافو  نیا  تفریذپن و  يو 
: داد خـساپ  عیبر  رـسپ  صاـعلاوبا ، دوشیم ؟ هچ  ار  وت  هلاـخ ! رـسپ  دیـسرپ : وا  زا  [ . 80 !« ] منک هلداـبم  شیرق  ناـنز  اـب  ار  وا  مرادـن  تسود 

وت رد  شیرق  نانخس  رابنیا  ایآ  : » دیـسرپ بنیز  دز . هقلح  شناگدید  رد  کشا  تفگ ، هک  ار  تاملک  نیا  منک .» عادو  وت  اب  ماهدمآ  بنیز ! »
توکـس صاعلاوبا ، يدوب .» نم  اب  اهلاس  هک  وت  يداد !، تبثم  خساپ  راب  نیا  ارچ  دـناهتخاس ، روبجم  نم  زا  ییادـج  هب  ار  وت  هدرک و  ریثأت 

اب بنیز  درواین . مالـسا  هک  یتقو  ات  هتـشاد  هقالع  وا  هب  هک  یـسک  وا و  نایم  تسا  یگـشیمه  ییادـج  نیا  دـهد . یخـساپ  تسناوتن  درک و 
درکیم كرد  یبوخ  هب  نابرهم  رهوش  دریگب . رظن  رد  ار  وا  تاساسحا  دنزب و  ار  دوخ  لد  فرح  دیوگب و  نخس  هک  تساوخ  وا  زا  رارصا 

: تفگ دوشگ و  نخس  هب  بل  دوب ، هدش  بوذ  نآ  رد  شبلق  هک  ییادص  اب  ورنیا  زا  درذگیم  ییاههشیدنا  هچ  شبوبحم  رسمه  لد  رد  هک 
ار وت  هک  مداد  هدـعو  وا  هب  نم  تسا و  هدـنکفا  ییادـج  وت  نم و  نایم  مالـسا  اریز  منادرگزاب ؛ وا  هب  ار  وت  هتـساوخ  نم  زا  تردـپ  مزیزع ! »
هب هک  دـمآ ! دـجو  هب  ینامداش  اب  شلد  دوب ، هتـسشن  یگدرـسفا  اب  بنیز  منکیمن »! دـهع  ضقن  و  يدرگرب ، تردـپ  دزن  اـت  مراذـگب  دازآ 
رد ار  یگدنز  دوریم و  هحفص 125 ] هّیقر [  شرهاوخ  ربق  ترایز  هب  دنکیم و  رادید  ار  شنارهاوخ  دوشیم ، ردپ  رضحم  راپسهر  يدوز 

ًاقیقد : » دیـسرپ رهوش  زا  هاگنآ  دـنیبیم . دـنتفر ، دـندرک و  اهر  ار  دوخ  نطو  هناخ و  هک  ینارجاـهم  دـنارذگیم ! هنیدـم  رد  ناـنمؤم  عمج 
رفس تامدقم  رگید  زور  دنچ  تسا ، هدنامن  دایز  : » داد خساپ  دولآکشا  فیعـض و  يادص  اب  صاعلاوبا  تسا ؟ هدنام  ام  تکرح  هب  ردقچ 

نارای زا  یخرب  هثراح و  نب  دـیز  یهارمه  اب  هن ، : » تفگ صاعلاوبا  اهنت »! : » دیـسرپ رادهّصُغ  تلاح  اب  بنیز  يوریم .» وت  دوشیم و  هدامآ 
هدعو وا  اب  نم  يوش . برثی  راپـسهر  اهنآ  تبحاصم  رد  يورب و  وت  ات  دنراظتنا  رد  جـجأی » « ؛ هلیبق نایم  هّکم ، یلیم  تشه  رد  اهنآ  تردـپ ،
رتخد هن ! : » صاعلاوبا ینکیمن »!؟ یهارمه  هنیدم )  ) هرجهلاراد ات  ارم  ایآ  : » دیـسرپ هودـنا  اب  بنیز  [ . 81 .« ] منکیمن هدـعو  فلُخ  مدرک و 
دیاب تسا و  هداد  نامرف  ییادـج  نیا  هب  یلاعت  يادـخ  هک  تسنادیم  بنیز ، دـش . جراخ  قاتا  زا  تخیر و  شیاـهکشا  هاـگنآ  و  هلاـخ »!

، هبتع رتخد  دـنه  دیـسرارف . دوعوم  زور  درک . هدامآ  رفـس  يارب  ار  دوخ  دـسرب . یجرف  ات  دـنامب  هدـنیآ  راظتنا  رد  دـشاب و  یهلا  رما  میلـست 
اّما دوشیم ، هدامآ  ردـپ  دزن  رفـس  يارب  بنیز  هک  تفایرد  یکریز  اب  وا  درک ، رادـید  بنیز  اب  دوب ، رادـغاد  ردـب  ثداوح  زا  هک  وا  يهلباق 

رّیحتم بنیز  يورب »؟ تردپ  دزن  یهاوخیم  ماهدینـش  دّمحم ، رتخد  يا  : » دیـسرپ ینابرهم  اب  دمآ و  نآ  کیدزن  دوش ، نئمطم  تساوخیم 
نادرم باسح  زا  نانز  باسح  منک . کمک  ار  وت  مناوتیم  يراد  زاین  هار  يهشوت  هب  رگا  همع ! رتخد  : » دوزفا دنه  دـهد و  یخـساپ  هچ  دوب 

لد رد  سرت  هبیـش  يزیچ  اـّما  دـیوگزاب ، ار  دوـخ  ترجه  زور  يهدـعو  هک  تساوـخیم  تسـشن و  بنیز  لد  رب  دـنه  نانخـس  تسادـج .
نیا هک  منکیمن  رکف  ادخ  هب  : » دیوگیم بنیز  تسنادیم . یبوخ  هب  شیرق  نایم  رد  ار  دنه  ياههنیک  يزورفاشتآ و  اریز  درک ؛ ساسحا 

، دیـسر رفـس  ماگنه  متخاسن .» هاگآ  برثی  هب  ترجه  زا  ار  وا  مدیـسرت و  ورنیا  هحفـص 126 ] زا [  تفگیم !؟ تقادـص  يور  زا  ار  نانخس 
تشاد محر  رد  یکدوک  هکنآ  هژیو  هب  ییادج ، دصق  هب  هن  ّتبحم و  يور  زا  یعادو  دومن ؛ عادو  یمرگ  هب  عیبر  رسپ  اب  صاعلاوبا  اب  بنیز 
شوج هب  وا  تاساسحا  هک  ارچ  دـنک ؛ هقردـب  دوعوم  ّلحم  ات  ار  بنیز  تسناوتن  صاعلاوبا  دـشاب . ود  نآ  طاـبترا  يهتـشر  تسناوتیم  هک 

هب دشاب و  يو  تکرح  رظان  رودارود  دـشاب  ّطلـسم  دوخ  رب  داد  حـیجرت  تخاسیم ! نوزفا  ار  وا  ییادـج  درد  کشا ، نتخیر  اب  دـمآیم و 
تاقالم رارق  شهارمه  هثراح و  نب  دیز  اب  هک  یّلحم  هب  ار  بنیز  هک  تفگ ، ار  هنانک  شردارب  اذل  دنک . مرن  هجنپ  تسد و  هودنا  اب  ییاهنت 

ار شکرت  نامک و  هک  یلاح  رد  دش ، راپسهر  شیرق  يور  شیپ  نشور و  زور  تفرگ و  ار  بنیز  رتش  راهم  هنانک  دناسرب . دندوب  هتـشاذگ 
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هنوگنیدب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  رتخد  هک  دوب  راوشد  شیرق  يارب  دنک ؛ دروخرب  یلامتحا  تمحازم  ای  هلمح  اب  هک  دوب  هتخاس  هدامآ 
هب یّلحم  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  دندرک و  بیقعت  ار  گرزب  رجاهم  نآ  ناشنادرم  زا  یهورگ  دـیوگ . كرت  ار  هّکم  اهنآ  مشچ  ولج  اراکـشآ و 
هب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  نارای  تسد  هب  ردب  رد  شردارب  هس  هک  يدسا » دوسا  نب  رابه   » اهنآ يهدرکرـس  دندناسر و  يوط » يذ   » مان
رثا رب  هک  داد  مَر  ار  وا  يراوس  ِرتش  درب و  موجه  بنیز  رب  هزین  اب  داهن و  اپ  ریز  ار  یناسنا  میهاـفم  همه  راوهناوید  دـندوب ، هدیـسر  تکـاله 
رگا ادخ  هب  : » دروآرب دایرف  دوب  هداهن  نامک  رد  ریت  هک  یلاح  رد  داتـسیا و  بنیز  رانک  رد  هنانک  لاح  نیمه  رد  داتفا . یگنـس  رب  بنیز  نآ 

هب داتـسیا و  دوب  اهنآ  يهلمج  زا  هک  نایفـسوبا  دنتـشگرب و  نالدزب  نآ  و  داد »! مهاوخ  خـساپ  ریت  نیا  اب  ار  وا  دوش  کیدزن  امـش  زا  يدرم 
راک وت  عیبر ، رـسپ  : » تفگ دـمآ و  يو  کیدزن  نایفـسوبا  درک و  يراددوخ  هنانک  مییوگب » نخـس  وت  اـب  اـت  راذـگب  ناـمک  : » تفگ هناـنک 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  زا  ام  ینادیم  هک  یلاح  رد  يداد ، تکرح  اراکـشآ  روط  هب  مدرم و  مشچ  يولج  ار  نز  نیا  يدرکن  یتسرد 
هب تسا . هتفای  هار  ام  هب  یتسـس  فعـض و  میاهدش و  لیلذ  وا  ربارب  رد  ام  دننکیم  روصت  مدرم  لاح  میاهدیـشک ! اهتبیـصم  اهتبکن و  هچ 
وا ام  هک  دنیوگب  مدرم  دنیشنورف و  ادص  رـس و  ات  نادرگرب  ار  وا  وت  یلو  مینک  ادج  شردپ  زا  ار  وا  هک  میرادن  زاین  هحفص 127 ] ام [  ادخ 

هنایفخم دـنادرگرب و  ار  بنیز  هک  دـمآ  نارگ  هنانک  رب  [ . 82 «. ] نک قحلم  شردـپ  هب  زاس و  هناور  ار  وا  هنایفخم  هاگنآ  میاهدـنادرگرب ، ار 
ار يو  يزیرنوخ  دـید و  ار  بنیز  درد  یتحاران و  هکنیمه  اـّما  دـناهدنادرگرب ، ار  وا  شیرق  هک  دوش  عیاـش  مدرم  ناـیم  رد  دـهد و  تکرح 

دزن دـنادرگرب و  هّکم  هـب  ار  وا  داد  حـیجرت  دوـب ! هدرک  طقـس  ناـبایب  رد  ار  نـینج  رد  كدوـک  گنـس  رب  نداـتفا  رثا  رب  هـک  درک  هدـهاشم 
زا هرابود  ار  وا  هنانک  تعجارم ، نآ  زا  سپ  اّما  درک ). نینچ  و   ) دریگب ییورین  دـنک و  تحارتسا  وا  رانک  رد  يزور  دـنچ  ات  دربب  صاـعلاوبا 
نآ زا  شیرق  رافک  راب  نیا  دوش . هنیدـم  یهار  ات  دـیناسر  هثراح  نب  دـیز  هب  دربیم ، جـنر  نینج  طقـس  زا  هک  یلاح  رد  درک ، جراـخ  هّکم 

: هک داد  رارق  رخسمت  دروم  ار  اهنآ  يراتفگ  رد  درک و  هلمح  نآ  رب  دوخ  نخس  ریت  اب  هبتع  رتخد  دنه  هدرک و  يراددوخ  زیمآنونج  لامعا 
دـیز و تبحاصم  رد  بنیز  هک  تفای  نانیمطا  هنانک  هک  نیمه  ردـب »!؟ زور  رد  تعاجـش  نیا  دوب  اـجک  دـینکیم ، دربن  نز  کـی  اـب  امـش  »

یف ۀـظلغ و  ًءافج و  ًارایعأ  ملـسلا  یفأ  دـناوخیم : ار  رعـش  نیا  نلب  ياص  اب  تشگرب و  صاعلاوبا  شردارب  دزن  تسا ، ناما  رد  شناـهارمه 
ارهز همطاف  دـیروآ »!؟ مزر  نانز ؛ نوچمه  گنج  رد  اـّما  تنوشخ ؛ اـفج و  زاـت ، تخاـت و  یگدوسآ ، رد   » كراوعلا ءاـسنلا  هابـشا  برحلا 

ار وا  شیرق  هک  تسنادیمن  وا  داتفا . ریخأت  هب  زور  نیدنچ  شندمآ  دوب . بنیز  دوخ  رتگرزب  رهاوخ  تشونرس  نارگن  تخس  مالسلااهیلع ،
زا دوب و  هلاه  شاهلاخ  ِرسپ  وا  اریز  تشادن ؛ ینارگن  صاعلاوبا  شرسمه  تهج  زا  لاح  نیع  رد  دنتشاد . ار  يو  ِرازآ  دصق  هدرک و  بیقعت 

. درازآیمن ار  شرهاوخ  هک  تسا  تماهـش  زا  ياهیاپ  هچ  رد  دراد و  ّتبحم  وا  هب  ردـقچ  تسنادیم  تشاد و  یهاگآ  شاهتـسیاش  لاصخ 
رادید هب  باتـش  اب  همطاف  تشاد . هارمه  ار  هماما ) یلع و   ) شدنزرف ود  هک  یلاح  رد  دیـسر ، هنیدم  هب  بنیز  ات  تشاد  همادا  بارطـضا  نیا 

ادخ لوسر  شردپ  وا و  دش  نارگن  دـیدیم ، شیامیـس  رد  هک  یگدـیرپ  گنر  و  هحفـص 128 ] يرامیب [  جـنر  زا  تفر و  شزیزع  رهاوخ 
هبتع رتخد  دنه  دروخرب  زا  زین  دـنداد  شوگ  دوب ، هدـید  شیرق  ِتسپ  نادرم  زا  هک  ییاهرازآ  بنیز و  تشذگرـس  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
اریز دـش ؛ تفگـش  رد  دـنه  عضوم  زا  همطاـف  دـندش . هاـگآ  دوـب ، هداد  رارق  ءازهتـسا  شهوـکن و  دروـم  ناـشراتفر  تهج  هب  ار  نادرم  هک 

. شیومع ردپ و  ندش  هتـشک  ردب و  گنج  زا  سپ  ًاصوصخ  دندوب ، هدرک  لمع  هنوگچ  ادـخ  ربمایپ  اب  نایفـسوبا  شرهوش  وا و  تسنادیم 
، راصنا رعاـش  دـندش . نیگمـشخ  دوب ، هدـمآ  هّکم  زا  جورخ  ماـگنه  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  یمارگ  رتخد  رـس  رب  هچنآ  زا  زین  ناراـی 

بنیز اب  هک  یمتـس  يراتفردـب و  ربخ  : » دوب نیا  رعـش  نومـضم  دـندرب . شیرق  يارب  ار  رعـش  نآ  اـهناوراک  هک  تفگ  زیمآدـیدهت  يرعش 
دننادب دیاب  شیرق  میهد . خساپ  ار  اهنآ  نامنایهاپس  هوبنا  اب  هک  میدرک  دای  دنگوس  ام  دیسر . دنتخانشن - ار  شردق  مدرم  هکنآ  هب  دندومن -

رگا وگب  وا  هب  يدید  ار  نایفـسوبا  رگا  درک . میهاوخ  دربن  هدایپ  هراوس و  ناتـسلخن  دـجن و  یلاوح  رد  و  داهن . میهاوخ  غاد  شاینیب  رب  هک 
روتسد ربمایپ  [ . 83 .« ] میهد تراشب  ترخآ  رد  يدبا  باذع  ایند و  رد  يراوخ  تلذ و  هب  ار  وت  يدرکن . هدجس  ار  ادخ  يدرواین و  مالـسا 

دوب هشیدنا  نیا  رد  هراومه  شترـضح  یلو  دننزب ! شتآ  هب  ار  اهنآ  دـنتفای ، تسد  هلیمز » رابه و  . » راکهبت درم  ود  نآ  هب  نارای  رگا  هک  داد 
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نیا زا  فارـصنا  هب  ار  نارای  ماجنارـس  هکنیا  ات  دـیدیمن ، دوخ  يرابدرب  ملح و  يهتـسیاش  ار  نیا  دنتـسین و  ندـنازوس  بجوتـسم  اهنآ  هک 
. مدوب اهنآ  نایم  رد  زین  نم  هک  درک ، جیـسب  ار  یهاپـس  ادخ  لوسر  : » دـیوگ هریرهوبا  درک . هدنـسب  اهنآ  نتـشک  هب  اهنت  داد و  ربخ  میمـصت 
، دیتفای تسد  تسا ) هدوب  سیقدبع  رسپ  عفان  قاحـسا  نبا  يهتفگ  هب  هک   ) هدرکیم یهارمه  ار  يو  هک  يرگید  درم  ای  رابه  هب  رگا  دومرف :

یـسک هک  مدرک  رکف  اّما  دینازوسب ، ار  درم  ود  نآ  مدرک  رما  نم  هک  داتـسرف  ام  يوس  هب  یکیپ  زور  نآ  يادرف  دینازوسب ، شتآ  هب  ار  اهنآ 
شرهاوخ اب  ردپ  يهناخ  رد  بنیز  [ . 84 .« ] دیناسر لتق  هب  دیتفای  ار  اهنآ  رگا  سپ  دنکن . تبوقع  شتآ  هحفص 129 ] هب [  ار  اهنآ  ادخ  زج 

دوب و مه  هب  کیدزن  اههناخ  يهمه  نوچ  تشادن ، ینادنچ  هلـصاف  اهنآ  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  يهناخ  درکیم و  یگدنز  موثلکّما 
تخیریم و کشا  هّیقر  شزیزع  ِرهاوخ  گوس  رد  بنیز  دنتشاد و  یسنُا  اهبـش  رگیدکی  اب  نارهاوخ  دندرکیم . رادید  ار  رگیدکی  رّرکم 

شدنزرف ود  يراتـسرپ  هب  داهن و  يدوبهب  هب  ور  تشاد ، نینج  طقـس  رثا  رب  هک  يرامیب  يهضراع  زا  بنیز  درکیم . تمحر  بلط  وا  يارب 
. داد شرورپ  یکدوک  زاغآ  زا  یمالسا  تیبرت  اب  ار  نانآ  تشامگ و  تّمه  هماما ) یلع و  )

س)  ) ارهز جاودزا 

بلاطیبا نب  یلع  وا  ّمع  رسپ  درادن و  وا  يراتسرپ  هب  يزاین  رگید  شدیدج  جاودزا  اب  شردپ ، هک  درک  ساسحا  بوبحم ، كاپ و  يارهز 
جاودزا رکف  رد  نونکات  مالـسلااهیلع  ارهز  دراذـگ . نایم  رد  ار  جاودزا  عوضوم  ات  تسا  دّدرت  رد  دراد  ربمایپ  اـب  هک  یتبارق  اـب  مالـسلاهیلع 

زا سپ  اّما  داتفایمن ، وا  رما  هب  مامتها  ردپ و  يهشیدنا  رد  زج  تشادیمزاب و  رما  نیا  زا  ار  وا  توعد ، تلاسر و  میظع  ياهدادـیور  دوبن و 
ارهز اـب  جاودزا  هب  ار  دوـخ  لـیامت  اـت  دـمآ  تفر و  ربماـیپ  شیپ  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  هـک  دینـشیم  هشیاـع ، اـب  ربماـیپ  جاودزا 

ربمایپ هدش و  تیبرت  یکدوک  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يهناخ  رد  وا  تسین ، ياهناگیب  درف  مالسلاهیلع  یلع  دنک . حرطم  مالـسلااهیلع 
يهناخ زا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تفرگ ، دوخ  تیبرت  تیامح و  رد  ار  وا  بلّطملادبع  گرم  زا  سپ  هک  بلاطوبا  ياهتّبحم  ناربج  ماقم  رد 

ینعم هک  هظحل  نآ  زا  دراد ، یناشخرد  خیرات  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دهد . فیفخت  ار  شایگدنز  راب  ات  دروآ  دوخ  دزن  بلاطوبا ،
نامیا ربمایپ  هب  ناـناوج  ناـناوجون و  زا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  درکن و  هدجـس  تب  هب  زگره  وا  تسا ، هدـیمهف  هحفـص 130 ] ار [  یگدنز 

بـش رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رتسب  رد  هک  تفریذـپ  وا  دراـمگ ! تّمه  مالـسا  يارب  يراکادـف  هب  هک  دوب  سک  نیتـسخن  وا  دروآ .
میمـصت نیا  رب  فلتخم ، لـیابق  زا  دوخ  ناـناوج  مازعا  اـب  هتـسب و  رمک  وا  لـتق  يارب  شیرق  تسنادیم  وا  هک  یلاـح  رد  درب ، رـسب  ترجه 

هتشادن یسک  فاصم  نیا  رد  یکدنا ، زج  ار  وا  ياهینامرهق  داد و  ناشن  دوخ  زا  ناشخرد  یـشیامزآ  ردب  يهوزغ  رد  وا  دناهدش . ادصمه 
تسا نیا  : » دومرف ار  دوخ  فورعم  نخـس  تفرگ و  ار  وا  تسد  ربمایپ  درک ، ترجه  هنیدم  هب  هّکم  زا  بلاطیبا  نب  یلع  هک  هاگنآ  تسا و 
تفارش هب  دنتساوخیم  دندادیم و  هقباسم  ترضح  نآ  ییاریذپ  يارب  هک  راصنا  اب  يردارب  زا  نخس  نیا  اب  و  [ 85 « ] یخأ اذه  « ؛» نم ردارب 
فرـشا اب  ادخ  هار  رد  هک  تفای  تسد  نادب  بلاطیبا  نب  یلع  هکنیا  زا  رتالاب  يراختفا  هچ  درکیم . يراددوخ  دنبای ، تسد  ربمایپ  توخا 

تمارک راختفا و  نیا  هب  هباحـص  ناگرزب  نارای و  يهمه  نایم  زا  ار  وا  ربمایپ  ارچ  دشاب ! ردارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  قیالخ ،
هب ار  مالـسلاهیلع  یلع  ربمایپ ، شنیزگ  دـندوب . رادروخرب  هقباس  ناـمیا و  زا  هک  دـندوب  باحـصا  ناـیم  رد  یناـسک  هکنآ  لاـح  دـیزگرب !؟

ارهز ایآ  دمهفب ، دناوتب  ات  دیآ  تسد  بسانم  یتصرف  مالـسلاهیلع  یلع  دیاش  تخاس ! دهاوخ  نشور  ماّیا  تشذگ  هک  دراد  یـضار  تّوخا 
اهلاس ار  راظتنا  نیا  دیایب !؟ مالـسلاهیلع  یلع  يهناخ  هب  دراد  وا  هب  تبـسن  هک  يدیدش  يهقالع  اب  ردـپ  يهناخ  زا  دریذـپیم  مالـسلااهیلع 

هچ هک  دوب  دّدرم  درکیم و  رکف  يدنچ  اّما  تسا . هتسب  وزرآ  نیا  هب  يرتشیب  دیما  کنیا  درک و  جاودزا  هشیاع  اب  ربمایپ  هکنیا  ات  دیـشکیم 
تبثم خساپ  ار  اهنآ  ربمایپ  هدرک و  يراگتـساوخ  ارهز  زا  رمع  رکبوبا و  هک  دوب  ربخ  اب  و  تشادـن ! یلام  هک  وا  اریز  دـنک ؛ هیرهم  ار  وا  زیچ 

اب ارچ  : » تفگ دمآ و  رکبوبا  دزن  رمع  : » دیوگ کلام  نب  سنا  مالسلااهیلع ، ارهز  همطاف  زا  رکبوبا  يراگتساوخ  صوصخ  رد  تسا . هدادن 
دنکن جیوزت  وت  هب  ار  وا  رگا  : » تفگ رمع  دـهدن ». نم  هب  ار  وا  ربمایپ  : » تفگ رکبوبا  هحفص 131 ] يدرکن [ »؟ جاودزا  ربمایپ  رتخد  همطاف 
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ربمایپ لاح  هاگره  : » تفگ تفر و  هشیاع  دزن  رکبوبا ، هاگنآ  دـنک »؟ جاودزا  دـهاوخیم  یـسک  هچ  اب  يراد ، مالـسا  رد  يهقباـس  هکنیا  اـب 
نیا هشیاع  يزور  دزاس ». مهارف  ادـخ  دـیاش  ماهمطاف ، اب  جاودزا  ناهاوخ  نم  اریز  نک ؛ داـی  نم  زا  يدـید  دـعاسم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

ربمایپ اما  دندرک ، يراگتـساوخ  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  رمع  رکبوبا و  هک  تسا  هدمآ  هباغلادـسا »  » رد درک . حرطم  ادـخ  لوسر  اب  ار  بلطم 
ارهز يراگتــساوخ  هـب  هـک  دوـب  یــسک  نیتـسخن  رکبوـبا  ءاـضقلا .» رظتنأ  ّینإ  !«، » مایهلا ياـضق  رظتنم  نـم  : » دوـمرف درک و  در  ار  اــهنآ 
رمع تسا ». هدماین  دروم  نیا  رد  یمکح  زونه  رکبوبا ، يا  : » تفگ داد و  خساپ  هدننکعناق  ینابز  اب  ار  وا  قداص  ربمایپ  تفر و  مالسلااهیلع 

هب دنتـساوخ  وا  زا  دنتفر و  فوع » نب  نامحرلادبع   » دزن رمع  رکبوبا و  داد ، ار  باوج  نامه  ربمایپ  تفر و  يراگتـساوخ  هب  دینـش و  ار  نیا 
هلیـسو نیدب  ادخ  ات  نک  يراگتـساوخ  همطاف  زا  ربمایپ و  دزن  ورب  یتسه ، شیرق  درف  نیرتدنمتورث  وت  : » دـنتفگ وا  هب  دورب و  يراگتـساوخ 
ربمایپ دـینک »! جـیوزت  نم  هب  ار  همطاف  هَّللالوسر ! ای  : » تفگ دـمآ و  ربمایپ  دزن  وا  يروآ »! تسدـب  يرتشیب  راختفا  دـنک و  نوزفا  ار  تتورث 

هداد امـش  هب  هک  داد  خـساپ  هنوگنامه  نم  هب  : » تفگ دـمآ و  رمع  رکبوبا و  ِدزن  وا  دـینادرگرب . يور  نامحرلادـبع  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  يهبیبح  ادخ و  بوبحم  تمظعاب و  يوناب  نآ  تیـصخش  دـندرکیم و  رکف  هنوگنیا  رمع  رکبوبا و  يرآ  دوب .»

ربمایپ ادـخ و  دزن  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تلزنم  هک  اهنآ  دـنهدب ، وا  هب  ار  داهنـشیپ  نیا  ات  دـندمآ  بلاـطیبا  نب  یلع  دزن  دنتـسنادیم . ار  هلآ 
يورب ربمایپ  دزن  رگا  مینادیم ، مالسا  رد  ار  وت  مدق  ِتابث  ادخ و  لوسر  اب  ار  وت  يدنواشیوخ  ام  : » دنتفگ دنتسنادیم ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

نب سنا   » تیاور هـب  [ . 86 .« ] دوزفا دهاوخ  تتفارـش  تلیـضف و  رب  دنوادخ  ینک ، يراگتـساوخ  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح ، نآ  زا  و 
هک دراد  نآ  ياـج  يورب  يراگتـساوخ  هب  هحفـص 132 ] ربمایپ [  دزن  رگا  : » دـنتفگ مالـسلاهیلع  یلع  هب  زین  ربمایپ  باحـصا  رگید  کلام :»

همطاف جاودزا  زا  نخـس  دـندوب و  هتـسشن  لوسرلادجـسم  رد  ذاعم  نب  دعـس  رمع و  رکبوبا و  يزور  [ . 87 !« ] دیامن جـیوزت  وت  هب  ار  همطاف 
رمأ اـهیف  رظتنا  : » هدومرف هدرک و  در  ار  اـهنآ  يهمه  ربماـیپ  اّـما  دـناهتفر  وا  يراگتـساوخ  هب  ناـگرزب  فارـشا و  تفگ : رکبوـبا  هک  دـنتفگ 
نیا هب  بیغرت  ار  ترـضح  نآ  هک  تشاد  يزینک  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  متـسه ». ادـخ  ناـمرف  رظتنم  وا  صوـصخ  رد  « ؛» ءاـضقلا

زا يورب و  ادـخ  لوسر  تیومع  رـسپ  دزن  زین  وت  هک  دراد  یعناـم  هچ  دـنوریم ، ارهز  يراگتـساوخ  هب  هک  ینادیم  : » تفگ درک و  جاودزا 
مالـسلااهیلع یلع  منک ؟ جاودزا  نآ  اب  هک  مراد  هچ  نم  رگم  تفگ : هناروابان  مالـسلااهیلع  یلع  دنک ». جیوزت  وت  هب  ار  همطاف  یهاوخب  يو 

ادخ ربمایپ  شیومع  رـسپ  تمدخ  هرخألاب  اّما  دوب . دیدرت  رد  جاودزا  جراخم  هیرهم و  نتـشادن  لیلدب  اّما  تشاد  ار  یتلـصو  نینچ  يوزرآ 
درک و مالـس  دش ، بایفرـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  رـضحم  هب  هکنیمه  دنک ، لصاح  قیفوت  هتـساوخ  نیا  رد  هک  دیما  نادـب  دـمآ ،
. تشادزاب نتفگ  نخس  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  تبیه  تلالج و  دیوگزاب و  ار  بلطم  هک  دوب  نآ  زا  عنام  ایح  اّما  تسـشن 
!؟ تسا هدمآ  يدصقم  هچ  يارب  مالسلااهیلع  یلع  شهارمه  رای  شردارب و  وا و  يومع  رسپ  هک  تفایرد  دوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
رد وا  و  دراد »؟ یتجاح  هچ  بلاطوبا  رسپ  : » دومرف تفطالم  رهم و  اب  هدرک و  یلع  هب  ور  اذل  تسا ، ناوتان  نآ  نایب  زا  هک  دراد  ياهتـساوخ 

مهاوخیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  رتخد  همطاف  يهراـبرد  : » تفگ یمارآ  هب  دوب ، هتـسبورف  هدـید  هدـنکفا و  ریز  هب  رـس  هک  یلاـح 
تیاور رد  و  [ . 88 «. ] يدـمآشوخ « ؛» ًالهأ ًابحرم و  : » دومرف تفطالم  رهم و  هداـشگ و  يهرهچ  اـب  ادـخ  ربماـیپ  اـجنیا  رد  منک ». تبحص 

ربمایپ هدرک و  توکس  ناوج  تفگن . هحفص 133 ] نخس [  نیا  زا  شیب  و  [ 89 « ] وت يارب  وا  مالـسلاهیلع ، یلع  يا  : » دومرف هک  تسا  رگید 
زج دنک ، جاودزا  هلیـسو  نادب  هک  درادن  يزیچ  تسا و  نابیرگ  هب  تسد  یتسدیهت  تلجخ و  تّدش  اب  مالـسلاهیلع  یلع  تسا . تکاس  زین 

باب دهاوخیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  و  هلآ . هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  ترـضح  هب  دیدش  ياهقالع  یلاعت و  يادخ  هب  قیمع  نامیا 
. دش ینالوط  امهیلع ) هَّللا  یلـص   ) یلع ربمایپ و  توکـس  دشخب . ییاهر  ار  وا  هرهلد  نآ  زا  دنک و  ادـیپ  همتاخ  بلطم  دوش و  هدوشگ  نخس 

خساپ ات  دنرظتنم  هناربصیب  اهنآ  دهد !؟ یخساپ  هچ  دوخ  ناتسود  نادنواشیوخ و  هب  تسنادیمن  اّما  تشگرب  بارطضا  اب  مالسلاهیلع  یلع 
یلص ادخ  لوسر  اب  ار  بلطم  منادیمن ، يزیچ  ادخ  هب  : » تفگ مالسلاهیلع  یلع  دندیزرو  رارصا  نوچ  دنونشب و  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ردپ 
دایرف یلاحـشوخ  زا  اهنآ  يهمه  و  ًالهأ » ًابحرم و  « ؛». مدقم ریخ  يدـمآشوخ ، تفگن : يزیچ  نیا  زج  متـشاذگ و  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا 
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حبص ششخرد  تخاس و  رارقیب  ار  یلع  شیپ  زا  شیب  نارای ، ناشیوخ و  راتفگ  تسا ». سب  ار  وت  هملک  ود  نیا  زا  یکی  : » دنتفگ دندز و 
لوسر يا  تنابرق ، مردام  ردـپ و  : » تفگ دـمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  رـضحم  هب  دوجو  مامت  اب  هاگحبـص  دیـشکیم . راظتنا  ار 

يدرک و تیبرت  تیاده و  ارم  مدوب  هتـسرون  یکدوک  نم  یتفرگ و  دسا  تنب  يهمطاف  بلاطوبا و  تیومع  زا  ارم  هک  دینادیم  امـش  ادـخ ،
ییامنهار امـش  يهلیـسو  هب  ارم  گرزب  دـنوادخ  يدومرف و  تفطالم  تّبحم و  یکین و  نم  ّقح  رد  ردام  ردـپ و  زا  رتهب  يدومن و  بّذـهم 

تـسود یترخآ ، ایند و  رد  نم  يهلیـسو  هریخذ و  وت  هَّللالوسر ! ای  يدیناهر . دـندوب  راتفرگ  نادـب  نم  مامعا  ماوقا و  هک  كرـش  زا  درک و 
زا دشاب ، نم  ناج  شمارآ  بجوم  هک  مشاب  هتـشاد  يرـسمه  ياهناخ و  مشوکب ، تیرای  رد  متـسناوت  دومن و  ادـخ  هک  یفطل  ساپ  هب  مراد 
رب دش و  هتفکـش  نخـس  نیا  زا  ربمایپ  هرهچ  دینکیم »؟ جیوزت  نم  هب  ار  وا  ایآ  ماهدمآ ، مالـسلااهیلع  همطاف  ترتخد  يراگتـساوخ  هب  ورنیا 

هیرهم يراد  يزیچ  ایآ  : » دومرف هک  تسا  رگید  یتیاور  رد  و  یلع »؟ يا  يراد ، يزیچ  ایآ  : » دومرف دز و  يدنخبل  مالسلاهیلع  یلع  يهرهچ 
شکبآ رتش  ریـشمش و  زج  هک  دـینادیم  امـش  تسین . هدیـشوپ  امـش  رب  نم  ِلاح  هَّللالوسر ! ای  هن ، : » داد خـساپ  مالـسلاهیلع  یلع  ینک »؟ وا 

! هَّللالوسر ای  : » داد خساپ  یلع  دش »؟ یچ  مداد  وت  هب  زور  نالف  رد  هک  ياهرز  نآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مرادن »! يزیچ 
[90 [ »!؟ یهدیم همطاف  هب  ار  هحفص 134 ] هرز [  نآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تسا ». نم  دزن  نآ  تسا ؟ یگنج  هرز  ناتروظنم 

[ . 91 .« ] دزاس مهارف  ار  یسورع  هیزیهج  نآ  لوپ  اب  دشورفب و  ار  هرز  : » دندومرف وا  هب  ربمایپ  دروآ ، ار  هرز  تفر و  ناباتش  مالسلاهیلع  یلع 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دزن  تفرگ و  ار  لوپ  مالـسلاهیلع  یلع  و  مهرد » داتفه  دصراهچ و   » غلبم هب  دیرخ  ار  هرز  نآ  نافع ، نب  نامثع 

تیاور رد  دـنک . يرادـیرخ  بالگ  رطع و  نآ  زا  يرادـقم  اب  هک  دـنداد  لالب  هب  دـنتفرگ و  ار  لوپ  نآ  كرابم  تسد  اـب  ترـضح  دروآ .
زج تفگ : يراد »؟ هچ  : » دندیسرپ هک  ربمایپ  خساپ  رد  تشاد ، هضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  مالسلاهیلع  یلع  هک  تسا  رگید 
اّما ینک و  داهج  نآ  اب  ادخ  هار  رد  ات  يراد  جایتحا  نادب  هک  ار  تریشمش  اّما  : » دومرف ربمایپ  و  مرادن ». يزیچ  شکبآ  ِرتش  ریشمش و  هرز و 

باـسنا  » رد مدرک ». جـیوزت  وـت  هب  ار  همطاـف  تاهرز ، ياـهب  هب  یلو  يراد  زاـین  لـقن  لـمح و  هقوذآ و  بآ و  نیمأـت  يارب  ار  شکبآ  رتـش 
دصراهچ ای  داتـشه و  دصراهچ  نآ  لوپ  هک  تخورف  ار  نآ  هک  ییالاک  تشاد و  يرتش  مالـسلاهیلع  یلع  تسا : هدمآ  يرذالب  فارـشالا »

دوب نیا  درک . نینچ  یلع  زاین و  دروم  يالاک  يارب  ار  رگید  ثلث  دراذگب و  رطع  دیرخ  يارب  ار  نآ  ثلث  ود  داد  روتسد  ربمایپ  دش و  مهرد 
، مالسلااهیلع ارهز  يهمطاف  يهّیرهم  دوب  نیا  یـشرق و  یمـشاه  يوناب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  رتخد  همطاف  يراگتـساوخ  نایرج 
. دومرف تیانع  هزیکاپ  كاپ و  اناد و  ِنامرهق  عاجـش ، ِناوج  نآ  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ِيرـسمه  قیفوت  دنوادخ  هنوگنیدب  و  یگنج . هرز 
هب دبای ، تسد  نامیا  اب  يرسمه  هب  هک  سکنآ  نید » تیصخش ، لام ، لامج ، : » دریگیم رارق  رظن  ّدم  نز  کی  يراگتساوخ  رد  زیچ  راهچ 

دمآ يراگتـساوخ  هاگره  سپ  تفریذپ ، ناوتیم  شقالخا  نید و  رطاخ  هب  زین  ار  درم  يرـسمه  دیآ ؛ لیان  رگید  ياهوزرآ  اههدیا و  مامت 
ناوت رد  هک  يزیچ  هب  ناوج  نآ  ندرک  لیمحت  نآ  زا  و  نکم . در  ار  وا  ریذپب و  بسانم  ياهّیرهم  اب  دـشاب ، لوبق  لباق  وا  قالخا  نید و  هک 

ام يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  ترـضح  هـک  تـسا  یلاـثم  مالـسلااهیلع  ارهز  مالـسلاهیلع و  یلع  جاودزا  ناتـساد  زیهرپـب ! درادـن 
هحفـص ربمایپ [ ؛ دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  نارتخد و  نیرتزیزع  جاودزا  اـب  دـشاب . تربع  سرد  اهرـصع  يارب  راـگزور و  لوط  رد  اـت  دروآیم 
نخـس زاغآ  هنوگچ  ناوج  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شردـپ  مالـسلااهیلع  ملاـع  ناـنز  يهدّیـس  ارهز  يهمطاـف  ینعی  [ 135

بـسانم وـفک و  يرـسمه  رتـخد  يارب  ردـپ  دزاـسیم ، ناـسآ  ار  صاـخ  ِّتیعـضو  نـیا  لکــشم  دـیوگیم و  نخــس  وا  لد  زا  دـنکیم و 
و دورب . يراگتساوخ  هب  وا  دنهدیم  داهنشیپ  یلع  هب  دنوشیمن و  نیگمـشخ  زین  اهنآ  دنکیم ، در  یبوخ  هب  ار  رمع  رکبوبا و  دنیزگیمرب ،

ماـمت جاودزا  دریذـپیم و  هّیرهم  ناوـنع  هب  ار  هرز  یهلا ، يهژیو  ِتـیبرت  تـلزنم و  تـمظع و  نأـش و  تلـالج  نآ  اـب  مالـسلااهیلع  همطاـف 
. دوب هلاس  هدجیه  ارهز  هک  دناقفّتم  ّتنس ) لها   ) عبانم يهدمع  اّما  تسا  فلتخم  جاودزا ، يراگتـساوخ و  نیا  خیرات  رد  تایاور  دوشیم .

دوخ تلاسر  نارود  زا  لاس  هدزیـس  ربمایپ  هدش و  دلوتم  تثعب  زا  لبق  لاس  جنپ  هبعک ، يانب  لاس  رد  ترـضح  نآ  هک  میریذپب  هاگره  [ 92]
. تسا فالتخا  دروم  زین  يراگتـساوخ  نامز  اّما  دوب . دـهاوخ  يرجه  مّود  لاـس  مالـسلااهیلع  همطاـف  جاودزا  دـناهدرک ، يرپس  هّکم  رد  ار 
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هام ود  لاح  ره  رد  دـناهدرک . لقن  ار  هنیدـم  هب  دورو  زا  سپ  هام  جـنپ  یخرب  هدوب و  هنیدـم  هب  دورو  زا  لبق  بجر  هام  رد  دـناهتفگ : یخرب 
شرتخد اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تروشم  عوضوم  اجنیا ، رد  لّمأت  نایاش  يهتکن  [ . 93 . ] تفرگ تروص  جاودزا  ردب  گنج  زا  سپ 

مادـقا رما  نیا  هب  دوخ  اـی  دـنتفرگ  نذا  صوصخ  نیا  رد  دوـخ  رتـخد  زا  ترـضح  نآ  اـیآ  تسا ! وا  تقفاوـم  بلج  مالـسلااهیلع و  همطاـف 
نودب ار  نارتخد  جاودزا  شترـضح  اریز  دـشاب ؛ هدرک  تروشم  صوصخ  نیا  رد  همطاف  اب  ادـخ  لوسر  هک  تسا  نیا  رما  رهاظ  دـندومرف ؟

هدمآ لبنح  دمحا  دنسم  رد  هک  هنوگنامه  دنـشاب ! هدومن  لمع  ار  نآ  فالخ  نیا  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  درکیم ، در  نانآ  يهزاجا 
رگا سپ  تسا ». هدرک  دای  وت  زا  سک  نالف  : » دنتفگیم اهنآ  هب  هک  دوب  نیا  شیوخ  نارتخد  جاودزا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تداع 

هحفـص دـندرکیمن [ . مادـقا  درکیم ، تفلاخم  زاربا  رگا  دـندادیم و  تروص  ار  جاودزا  هتـسناد و  اضر  يهناشن  ار  نآ  درکیم ، توکس 
ناـناوج نیرتـبوبحم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  كراـبم  بلق  رد  نارتـخد  نیرتـبوبحم  ناـیم  كراـبم  جاودزا  نآ  هنوگنیدـب  [ 136

ناناملـسم يهمه  هب  تبـسن  دنتـشاد و  ّتبحم  دوخ  نارتخد  همه  هب  ربماـیپ  هک  دـنچ  ره  تفرگ ، تروص  ترـضح ، نآ  بلق  رد  ناملـسم ،
دنویپ زا  دنوادخ  تفر و  روشحلس  نامرهق  نآ  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يهناخ  هب  مالسلااهیلع  لوتب  يارهز  دندوب . نابرهم  فوؤر و 
ْمُْکنَع َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  : ) دومرف ناشهرابرد  تشاد و  یمارگ  داد و  تمارک  ار  اهنآ  دروآ و  دیدپ  كاپ  ِترتع  حـلاص و  يهّیرذ  نانآ 

نیا و  دنادرگ ». هزیکاپ  كاپ و  ار  امـش  دیادزب و  ار  یگدولآ  نادـناخ  امـش  زا  دراد  هدارا  دـنوادخ   » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا 
لسن و نیا  هب  بسن  و  دـش ! دـهاوخن  هدـیرب  بَسَن  نیا  زگره  هک  داد  رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هب  لـصتم  بسن  ار  كاـپ  ناـمدود 

يرهاط كاپ و  ترتع  اهنآ  اریز  دراد ؛ یمارگ  ار  ربمایپ  ردـقنارگ  تیبلها  هک  ار  یـسک  تداعـس  نیا  داب  اراوگ  درک . اههیـصوت  ناـمدود 
َْنل اـمُهَّنِا  َو  ِیْتَیب  لـْهأ  یتَْرتِع  َو  هَّللا  َباـتِک  نیَلقّثلا  مُکِیف  ٌكِراـت  یِّنِا  : » دومرف ناـنآ  يهراـبرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  هک  دنتـسه 

زا اـهنآ  مراذـگیم و  ار  دوـخ  ترتـع  ادـخ و  باـتک  ینعی  اـهبنارگ ؛ زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  [ . » 94 ! ] ضْوَْحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتَـح  اـقِرَتْفَی 
.« دنیآ نم  دزن  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی 

( همطاف  ) سورع هیزیهج  هیرهم و 

هیلع و هَّللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  مالسلااهیلع  همطاف  يهیرهم  ناونع  هب  مهرد  داتفه  دصراهچ و  مالسلاهیلع  یلع  لاوقا ، نیرتحیحـص  هب  انب 
ات دنداد  هملـسّما  هب  ار  هیقب  دنک و  يرادیرخ  هحفـص 137 ] رطع [  نآ  زا  يرادقم  اب  ات  دنداد  لالب  هب  ار  نآ  شترـضح  درک و  میدـقت  هلآ 

یلع اـب  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاـف  جاودزا  اریز  دـندوب ؛ هدرکن  جاودزا  هملـسّما  اـب  ربماـیپ  زوـنه  هتبلا  دزاـس ، مهارف  ار  سورع  يهیزیهج 
يهناخ مالسلاهیلع  یلع  ام  رورَس  [ . 95  ] مراهچ لاس  رد  هملسّما  نینمؤملاّما  اب  ربمایپ  جاودزا  دوب و  ترجه  مود  لاس  رخآ  رد  مالـسلاهیلع 

ار هناخ  دنک . زاغآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  رتخد  ِتبحاصم  رد  ار ، رون  فافِع و  اب  ماؤت  كاپ و  ِیگدنز  ات  درک  هّیهت  ياهداس  رایسب 
هناـخ ساـسا  دـندوب . هدرک  شرف  مرن  ِلـْمَر  اـب  ار  نآ  هک  دوب  ياهرجح  دوش . دراو  نآ  رد  يدوز  هب  قیـالخ  فرـشا  رتـخد  اـت  درک  هداـمآ 

تسوپ هعطق  کی  « ؛ دندوب هداهن  امرخ  گرب  مه  نآ  لخاد  هک  شلاب  دنچ  دوب . امرخ  تخرد  گرب  نآ  لخاد  هک  يرتسب  : » زا دوب  ترابع 
دوب اـهنیا  ریـصح ». ياهعطق  نکدرـس و  بآ  ِکـچوک  کـشم  حَدَـق ، زیبدرآ ، لاـبرغ  یتسَد ) بایـسآ   ) ساتـسد نتـسشن ، يارب  دنفـسوگ 

: هک تسا  هدمآ  ملسم ) يراخب و  حیحص  رد  . ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  رتخد  اهیباّما ، هرهاط ، يارهز  تشهب ، ناوناب  رورس  يهیزیهج 
کشم ود  ایسآ ، گنس  ود  زین  دوب و  امرخ  فیل  نآ  رد  هک  تسوپ  زا  یـشلاب  ياهفیطق و  اب  دمآ  رهوش  يهناخ  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف 

[ . 96 . ] تایرطع يرادقم  نیلافس و  يهزوک  ود  بآ ،

فافز

یلع هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يومع  هزمح  دنتشاد ! يرورس  نشج و  جاودزا ، نیا  رد  بلطملادبع  نادنزرف  دیـسرارف ، یـسورع  نامز 
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نیتسخن يهمیلو  دوب ! اههمیلو  نیرتهب  جاودزا  نیا  يهمیلو  نامز  نآ  رد  داد . ماعط  ار  مدرم  درک و  رحن  دروآ و  ابیز  رتش  ود  مالـسلااهیلع ،
، دندومن ماعطا  دـندرک و  ییاریذـپ  ار  مدرم  هکنیمه  هلآ . هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  رتخد  اب  مالـسلااهیلع  یلع  ناناوج ، زا  ناناملـسم  درف 

هحفص یسراف [  ناملس  دوش و  راوس  دندومرف : همطاف  هب  دندرتسگب و  ياهماج  نآ  رب  دندروآ و  گنر  يرتسکاخ  يرتسا  داد  روتسد  ربمایپ 
تسد رد  ییاهریـشمش  هک  یلاح  رد  مشاهینب  هزمح و  دندرک . تکرح  نآ  رـس  تشپ  ربمایپ  دریگب و  ار  ْبَکرم  نآ  ماگل  دنتفگ  ار  [ 138
دنیامن يداش  دننک و  یهارمه  ار  همطف  دنداد  نامرف  ار  راصنا  رجاهم و  نانز  بلطملادبع و  نارتخد  دندومنیم . یهارمه  ار  نانآ  دنتـشاد ،

: دناوخ ار  راعـشا  نیا  هنوگدورـس  هملـسّما  لاح  نیارد  دنیوگن . يزیچ  ادخ  ياضر  فالخرب  و  دنیوگب ، ساپـس  ریبکت و  دنناوخب و  زَجَر  و 
انـشعنأ دق  رفک و  دعب  اناده  دـقف  تافآ  هورکم و  فشک  نم  العلا  ّبر  معنأ  ام  نرکذاو  تالاح  ّلک  یف  هنرکـشاو  یتاراج  هَّللا  نوعب  نرس 

يرای هب  نم  نارای   » تالاسرلاو هنم  یحولاب  العلاوذ  هلـضف  نم  تنب  ای  تالاخ  تامعب و  يدـفت  يرولا  ءاسن  ریخ  عم  نرـس  تاوامـسلا  ّبر 
زا سپ  ار  ام  تخاس . فرطرب  ار  اهالب  تامیالمان و  گرزب  راگدیرفآ  هک  دیروآ  دای  هب  دیـشاب . وا  ِرازگرکـش  لاح  همه  رد  دیورب و  ادخ 
هک یسک  رتخد  يا  دندرگ . شیادف  اههلاخ  اههمع و  دیورب ، ملاع  نانز  نیرتهب  اب  تخاس . نامزارفارس  نامسآ  يادخ  دومن و  تیاده  رفک 

درب و مالسلاهیلع  یلع  هناخ  هب  ار  مالسلااهیلع  ارهز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ  داد ». يرترب  ار  وا  تلاسر  یحو و  اب  یلاعت  يراب  هب 
رد ار  تعامج  زامن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تفگ و  ار  اـشع  زاـمن  ناذا  لـالب  میاـیب . نم  اـت  وگن  يزیچ  ترـسمه  اـب  یلع ! يا  تفگ :

اهنت دندمآ ، نوریب  اهنز  دش و  هناخ  لخاد  دمآ و  ربمایپ  لابقتسا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دنتـشگرب . یگمه  دروآ و  اجب  ناناملـسم  اب  دجـسم 
فافز بش  رد  رتخد  متسه . ناترتخد  راتسرپ  رای و  نم  داد : خساپ  یتسیک ؟ وت  دومرف : وا  هب  ربمایپ  دوب . سیمع  تنب  ءامسا  دنام  هک  یـسک 

ردام نآ  هجیدخ »  » دای هب  ربمایپ  دیاش  دراذگب . نایم  رد  وا  اب  دمآ  شیپ  یبلطم  ای  تشاد  یتجاح  رگا  هک  دهاوخیم  دوخ  ناکیدزن  زا  ینز 
هحفـص 139] دوب [ . ربمایپ  راتـسرپ  نابیتشپ و  راکددـم و  روای و  رای و  نیرتهب  هک  يرـسمه  وکین  نامیا ، اب  يوناـب  نیتسخن  داـتفا ؛ ناـبرهم 
هک دونـشیم  ار  ءامـسا  نخـس  نوچ  دیآیم و  ردام  دای  هب  تسا ! هدنکفا  هیاس  وا  رب  ایح  فافع و  زا  ياهلاه  هتـسشن و  ياهشوگ  رد  همطاف 

ءامـسا يارب  ربمایپ  تسا . هتفخ  نوجح  رد  هکنآ  دـنکیم ، هیرگ  شنابرهم  ردام  رب  دراد ». زاین  فاـفز  بش  رد  ناـکیدزن  زا  ینز  هب  رتخد  »
هدـنار ناطیـش  زا  دـنک و  تسارح  ار  وت  تهج  ره  زا  مهاوخیم  ادـخ  زا  تفگ : درک و  اعد  دـنکیم ، يردام  ار  شرتخد  هک  سیمع  رتخد 

درک و هضمـضم  ار  نآ  دروآ . یبآ  فرظ  ءامـسا  روایب . بآ  زا  یفرظ  تفگ : ءامـسا  هب  دـش و  نوریب  هرجح  زا  هاـگنآ  دراد . نوصم  هدـش 
تسا نم  زا  وا  ایادخ ! راب  : » تفگ تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  دیشاپ و  وا  ياهمدق  رس و  رب  تفرگرب و  ار  بآ  زا  یتشم  دز و  ادص  ار  همطاف 
ّمهّللأ ( ؛»! نادرگ هزیکاپ  كاپ و  یگدولآ  زا  زین  ار  وا  يدومن ، كاـپ  یتساریپ و  یگدولآ  زا  ارم  هک  هنوگناـمه  ایادـخ ! راـب  میوا . زا  نم  و 

ج یناربط ، ریبک  ریسفت  ص 393 ؛ ج 15 ، نابحنبا ، حیحـص  (. @ اهرِّهَطَف ینَتْرَّهَط  َو  َسجِّرلا  یّنَع  َْتبَهْذأ  امَک  َّمهّللأ  اْهنِم ، ّینِا  َو  یّنِم  اـهَّنِا 
: دومرف اهنآ  هب  تخیر و  مالـسلاهیلع  یلع  ياهمدق  رـس و  رب  ار  نآ  ارهز ، دننامه  دیبلط و  بآ  زا  يرگید  فرظ  هاگنآ  .@ ص 408 . ، 22

سپـس دـیامرف »! حالـصا  ار  ناتراک  و  دزاـس ) رارقرب  تّبحم  مهاـفت و  امـش  نیب  ، ) دَرَوآ مهارف  ار  امـش  لـسن  یگدـنکارپ  ادـخ  دـیزیخرب  »
تفر و مالـسلاهیلع  یلع  يهناخ  هب  اشع  زامن  زا  سپ  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  دعـسنبا » تاقبط   » رد تسب . اـهنآ  يور  هب  ار  رد  تساـخرب و 
«. امِِهلْـسَن ِیف  امَُهل  ْكِراب  َو  امِْهیَلَع  ْكِراب  َو  امهِیف  ْكِراـب  ّمهّللأ  : » تفگ دیـشاپ و  مالـسلاهیلع  یلع  رب  ار  نآ  تفرگ و  وضو  دـیبلط و  بآ 

دوخ ِناتسد  تساوخ و  یبآ  فرظ  سپـس  نک »! كرابم  ار  اهنآ  لسن  تسرف و  تکرب  اهنآ  رب  نادرگ و  كرابم  ار  ناشدوجو  ایادخ ! راب  »
.« ] مدرک جیوزت  منادناخ  درف  نیرتهب  هب  ار  وت  هکنیا  زا  متسین  نامیشپ  مسق  ادخ  هب  : » دومرف دیشاپ و  ارهز  رب  بآ  نآ  زا  تسش و  نآ  رد  ار 

رد [ . 97 ! ] دندیـشاپ ارهز  یلع و  يهنیـس  رب  ار  نآ  دنتخیر و  فرظ  نآ  رد  دـندرک و  هضمـضم  نآ  زا  دـیبلط و  یبآ  سپـس  هحفص 140 ]
رد رادب و  تسود  ار  اهنآ  وت  سپ  نم ، دزن  دنامدرم  نیرتبوبحم  ود ، نیا  ایادخ ! : » تفگ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یتیاور 
وت هب  هدـش  هدـنار  ناطیـش  زا  ار  ناشنادـنزرف  اـهنآ و  تسرف . ناـشیا  رب  یناـبهگن  دوـخ  زا  شیپ  هدـب و  رارق  ریخ  تـکرب و  ناـشیا  يهـّیرُذ 

و ًاریِهْطَت »! ِكَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ِْکنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  : » دنتفگ دندرک و  اعد  مالـسلااهیلع  همطاف  يهرابرد  رگید  راب  و  مهدیم » هانپ  مراپـسیم و 
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ردارب مه  نیا  و  ایادـخ ! راب  نم . دزن  قلخ  نیرتبوبحم  نم ، رتخد  تسا  نیا  ایادـخ ! راب  : » درک اـعد  نینچ  ربماـیپ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 
!« امرف اطع  تکرب  ار  شنادناخ  زاس و  نابرهم  دوخ  هب  تبـسن  هدب و  رارق  دوخ  تسود  یلو و  ار  وا  ایادـخ ! نم . دزن  قلخ  نیرتبوبحم  نم و 

نوریب اهنآ  قاتا  زا  هاگنآ  دیجم .» دـیمح  ّهنا  کیلع  هتاکرب  هَّللا و  ۀـمحر  کل و  هَّللا  كراب  .« » ورب ترـسمه  شیپ  یلع ، يا  : » دومرف سپس 
امـش تسود  هک  متـسه  یـسک  تسود  نم  دنادرگ . هزیکاپ  كاپ و  ار  امـش  لسن  امـش و  ادخ  : » دنتفگ هتفرگ و  ار  رد  بوچراهچ  دندش و 
اهنآ يور  هب  ار  رد  كرابم  تسد  اب  هاگنآ  دیـشاب »! ادخ  هانپ  رد  مراپـسیم ، ادخ  هب  ار  امـش  دنک . ینمـشد  امـش  اب  هک  منآ  نمـشد  دـشاب .

متسین نامیشپ  ادخب  «. » یلها ریخ  کتجوز  نا  تولأ  ام  هَّللاو  ۀمطاف  ای  : » تفگ همطاف  شرتخد  اب  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تاقبط »  » رد تسب .
تفطالم ینابرهم و  اـب  درک و  فقوت  یکدـنا  ردـپ  دریگب . ار  شیاهکـشا  ولج  تسناوتن  همطاـف  مدرک ». جـیوزت  منادـناخ  نیرتهب  ار  وت  هک 

اب قـالخا و  تـهج  زا  اـهنآ  نیرتـهب  مـلع و  رد  اـهنآ  نیرتـشیب  ناــمیا و  رظن  زا  مدرم  نیرتدــنمورین  دزن  ار  وا  هـک : تخاــس  ناــشنرطاخ 
هب ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ناـج ، همطاـف  : » دومرف هک  تسا  یتـیاور  رد  و  [ . 98 ! ] مدرپس تناما  هحفـص 141 ] هب [  حور ، رظن  زا  نـیرتتمظع 

مالـسا هک  دوـب  يدرف  نیتـسخن  تسا و  رترب  همه  رب  ملح  رد  مدرم و  يهمه  زا  شیب  وا  شناد  هک  مدروآرد  یـسک  جاودزا  هب  ار  وـت  ادـخ 
ارهز همطاـف  يهیرگ  رب  داـقع » دومحم  ساـبع  داتـسا ، «. » ًامالـسا مهلّوا  ًاـملح و  مهلـضفا  ًاـملع و  مهرثـکا  کـتحکنا  دـقل  هَّللا  وف  .« ) دروآ

هبرجت لقع و  زا  رود  دـشاب ، هتـشاد  یلوبق  لباق  دنـس  هدـمآ ، يرذالب  فارـشالا  باـسنا  رد  هک  يربخ  رگا  : » دـیوگیم وا  دراد . ياهقیلعت 
رد يرتخد  تسین  یندرک  رواب  اریز  دسریمن ؛ رظن  هب  دیعب  نیا  دنیبب و  نایرگ  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسین 

تسد زا  ار  ردام  وا  درواین ، هیرگ  ار  وا  شایمارگ ، ردپ  هژیو  هب  هداوناخ  اب  عادو  ردام و  یناگدنز  يهرطاخ  دوب و  ارهز  هک  دشاب  یطیارش 
ردـپ يهناخ  زا  هک  کنیا  و  دـیمهفیم ! يداش  مغ و  رد  ار  شیاهیبوخ  يردام و  رهم  نادـقف  هک  دوب  بوبحم  يرتخد  هک  یلاـح  رد  داد ،

عک درک  روصت  ناوتیمن  تشاد ، سنا  نآ  هب  هک  يرهـش  دوب و  هدش  گرزب  نآ  رد  هک  ياهناخ  زا  ییادج  ردام و  ندوبن  اب  دوشیم ، ادـج 
ناـیرگ و وا  مینک  روـصت  رگا  تسا  بیجع  نیا  دـشابن . نیگمغ  وا ، راـنک  رد  یگدـنز  ردـپ و  نتفگ  كرت  اـههرطاخ و  نیا  داـی  اـب  رتـخد 

جنر ار  وا  اـهلاس  هتـشاد و  لد  رد  شزیزع  ِرداـم  ِقارف  زا  ناـهنپ  یهودـنا  هدرـسفا و  یحور  هـک  ییارهز  لـثم  هژیو  هـب  دـشابن ، نیگهودـنا 
ار اههرطاخ  نآ  زگره  تسا و  هتسکشلد  يردپ  گرزب و  یناسنا  وا  هک  تسا  نیا  شلیاضف  نیرتگرزب  هک  يربمایپ  دننام  تسا و  هدادیم 

نورد زا  ار  همطاف  یترسح  هودنا و  هچ  تسنادیم  دوخ  هکلب  دوبن ، یقافتا  تیعقوم  نیا  رد  ربمایپ  توکـس  دنکیمن . شومارف  زور  نیا  رد 
همطاف : » دیوگب شرتخد  ِرطاخ  ِیّلست  يارب  دراد و  ناهنپ  شیوخ  هودنا  هک  دوب  نیا  نیگهودنا  ِرتخد  هب  تبـسن  فطل  ياضتقم  درازآیم و 

رتمّدـقم همه  زا  شمالـسا  رترب و  همه  زا  شملح  رتـشیب و  همه  زا  شملع  هک  مدرک  جـیوزت  یـسک  هب  ار  وـت  ادـخ  هب  ینکیم !؟ هیرگ  ارچ 
هدز هقلح  شنوماریپ  هجیدخ ، ياههرطاخ  زا  يراموط  هک  یلاح  رد  تشگرب  ارهز  يهمطاف  يهناخ  زا  ربمایپ  هحفص 142 ] [ . ] 99 !« ] تسا

شردام يرود  هودنا  ردپ و  قارف  ِیتخس  دشخب و  شمارآ  سنا و  ار  ارهز  بش  نیتسخن  ات  تسـشن  وگتفگ  هب  زین  داماد  سورع و  اب  دوب و 
دنوادـخ تفرگ . تروص  كرابم  جاودزا  نآ  دومرف و  تباـجا  دوعـسم  ِبش  نآ  رد  ار  ربماـیپ  ياـعد  دـنوادخ  [ . 100 . ] دـهد فیفخت  ار 

هیلع و هَّللا  یلص  یفطصم  [ . 101 . ] دشاب نآ  يهرمث  رد  رصحنم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  شربمایپ  يهیرذ  هک  دوب  هتـساوخ  ناحبس 
دای دوب ، هدروآ  شدای  هب  ار  يزوسناج  يهرطاخ  همطاف ، جاودزا  هک  دـشاب ، بنیز  شرتخد  يهیرگ  دـهاش  ات  تشگرب  دوخ  يهناخ  هب  هلآ 
هیلع هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دننک . ترایز  ار  رهطم  ربق  نآ  دنناوتیمن  اهنآ  تسا و  همّرکم  هکم  رد  شربق  هک  يردام  درکیم ؛ نابرهم  ِردام 
مارآ شلد  دش و  فرطرب  شهودنا  درک . وزرآ  یتخبشوخ  تداعـس  رهاوخ  يارب  دز و  يدنخبل  ات  داد  رارق  تفطالم  دروم  ار  بنیز  هلآ  و 

دورد و وا  رّهطم  كاپ  نادـناخ  رب  وا و  رب  درب  رـس  هب  دوب - ناـیناهج  يارب  تمحر  هک  ناـبرهم - ردـپ  تبحم  يهیاـس  رد  ار  بش  تفرگ و 
(. نیرهاطلا نیبِّیَطلا  ِِهتَیب  ِلآ  یلَع  َو  میلستلاو  ةولصلا  لضفا  هیلع  ! ) داب مالس 

دوخ يهناخ  رد  همطاف 
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اب مأوت  یناگدـنز  تفرگ ؛ ناماس  ربمغیپ  يهیاس  رد  مالـسلااهیلع ، ارهز  يهمطاف  ام  يهدیـس  مالـسلاهیلع و  یلع  ام  ياقآ  الوم و  یناگدـنز 
ار ردقنارگ  ترتع  كرابم و  يهّیرذ  هتـساریپ و  ياهلسن  ادـخ  هک  كاپ  يهناخ  نآ  هب  نامداش  یهلا و  ياههداد  هب  اضر  نواعت ، تعانق و 

هکلب دوبن ، فارـسا  هافر و  اب  مأوت  مالـسلااهیلع  ارهز  یناگدنز  دَرَوآ . رابب  وکین  يهرمث  هک  كاپ  ِتخرد  دننامه  دروآ . دـیدپ  هناخ  نآ  زا 
هحفص دنتشاد [  يویند  تورث  زا  یفاک  يهرهب  هک  شنارهاوخ  یگدنز  اب  تباب  نیا  زا  شیاسآ و  هافر و  ات  دوب  رتکیدزن  جنر  تضایر و  هب 

، يرگید زا  سپ  یکی  زین  موثلکّما  هیقر و  دمآیم . رامشب  هکم  نادنمتورث  دودعم  زا  هک  دوب  صاعلایبا  رسمه  بنیز  تشاد . توافت  [ 143
ثاریم ای  بسک  هب  ایند  لام  زا  ياهرهب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  دوب . نیملـسم  نادـنمتورث  زا  هک  دـندمآرد  ناـمثع  يرـسمه  هب 

رد هچ  ره  تشاد ، هک  یمرک  دوج و  لیلد  هب  دوب و  لایعلاریثک  لاملالیلق و  شیالاو ، تیـصخش  دوجو  اب  بلاـطوبا  شردـپ  اریز  تشادـن ؛
دمحم شردارب  رـسپ  بلاطوبا ، یلام  ياـنگنت  تهج  هب  تسجیم . تکرـش  هنادرمناوج  ریخ  ياـهراک  رد  درکیم و  قاـفنِا  دوب  شراـیتخا 

دنربب و ار  شنادنزرف  زا  یکی  مادک  ره  دننک و  کبـس  ار  بلاطوبا  یگدنز  راب  ات  داد  داهنـشیپ  سابع  دوخ  يومع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
نیا مالسلاهیلع  یلع  بیصن  تقیقح  رد  دش و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ترـضح  بیـصن  مالـسلاهیلع  یلع  دننک . ار  يو  شاعم  تلافک 

يهرهب زابرس و  کی  يهناهام  مالسلاهیلع  یلع  یگدنز  يهنیزه  دنیزگرب . شناردارب  نایم  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  هک  دوب 
فورعم هکنانچ  درکیم . لوبق  ترجا  يازا  هب  نآ  لاثما  یـشکبآ و  رد  هنیدـم  مدرم  يرگراک  شاعم  رارما  يارب  دوب . میانغ  داهج و  زا  وا 

ات دریگب  هناخ  يارب  يراکتمدـخ  تسناوتیمن  یتسدـگنت  لـیلد  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  دـنکیم . تیاور  خـیرات  لاـجر و  بتک  تسا و 
یلع اّما  [ 102 . ] دیـشکیم شود  هب  ار  نیگنـس  راب  نآ  دوخ  مالـسلااهیلع  ارهز  دهد و  ماجنا  ار  تخـس  ياهراک  دـناسر و  يرای  ار  همطاف 
میب اریز  دادیم ؛ يرای  ار  وا  دوب ، نکمم  هک  اجنآ  ات  هناخ  ياهراک  رد  دنیبب و  تقـشم  جنر و  رد  ار  ارهز  هک  دروآیمن  تقاط  مالـسلاهیلع 

تخاس و روجنر  ار  وا  ترجه  تقشم  بلاطیبا و  بعِش  رد  هرـصاحم  ياهلاس  هک  هژیو  هب  دیآ ، شیپ  یتحاران  ارهز  يارب  هک  تشاد  نآ 
رد مالسلاهیلع  یلع  دش و  ینالوط  مالسلاامهیلع  ارهز  یلع و  ِیگدنز  ياهجنر  اهیتخـس و  دوب . فیحن  ینامـسج  رظن  زا  دناهتفگ  هکنانچ 

، دندروآ ربمایپ  يارب  یناوارف  ناریـسا  میانغ و  اهگنج  زا  یکی  رد  دمآ و  شیپ  یتصرف  دـنک . یلُّضَفَت  دـنوادخ  هک  دوب  بسانم  یتصرف  یپ 
ساتسد لاح  رد  صوصخ  هب  تقـشمرپ  یپایپ و  هحفص 144 ] ياهراک [  زا  یگتـسخ  تیاهن  رد  ار  همطاف  تفر ، هناخ  هب  مالـسلاهیلع  یلع 

هک نک  اضاقت  ار  اهنآ  زا  یکی  ورب و  هدرک ، اطع  یناریـسا  ادخ  دـمآ ، گنت  هب  ماهنیـس  مدرک  لّمحت  سب  زا  : » تفگ همطاف  هب  دـید ، ندرک 
درک تحارتسا  یتعاس  منک »! نینچ  هَّللا  ءاش  نا  : » تفگ درکیم  ساتسد  جنر  تمحز و  هب  هک  یلاح  رد  ارهز  دنک ». تمدخ  هناخ  ِراک  رد 

شرتخد هب  ادخ  لوسر  مشچ  هکنیمه  دش ، ردپ  يهناخ  ِیهار  هتـسهآ  هتـسخ و  ياهماگ  اب  درک و  رـس  رب  رداچ  تساخرب . تفرگ و  ورین  و 
نخس دوخ  تجاح  زا  هک  دش  عنام  ایح  و  منک ». ضرع  یمالـس  مدمآ  : » داد خساپ  دوشیم »؟ هچ  ار  وت  مرتخد ! : » تفگ هدزتفگـش  داتفا ،
ربمایپ تمدـخ  ارهز  یهارمه  اـب  تساـخرب و  یلع  دـهاوخب ! يزیچ  ردـپ  زا  هک  دـمآ  نارگ  وا  رب  دـیوگب : رهوش  اـب  اـت  تشگرب  دـیوگب و 

: تفگ مالـسلاهیلع  یلع  دوب . هداهنورف  مرـش  زا  هدید  هدـنکفا و  ریز  هب  رـس  ایح  زا  همطاف  اّما  دـننک ، حرطم  ار  ارهز  يهتـساوخ  ات  دندیـسر 
یلاح رد  مهدیمن  امش  هب  ادخ ، هب  هن  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دنک ». کمک  یگدنز  راک  رد  ار  همطاف  هک  میهاوخیم  يزینک  »

مالسلاامهیلع ارهز  یلع و  منکیم ». اهنآ  جرخ  ار  شلوپ  مشورفیم و  ار  زینک  نآ  مهدب . اهنآ  هب  مرادن  يزیچ  دناهنـسرگ و  هّفـص  لها  هک 
-1 مینک : ّتقد  مهم  هتکن  ود  هب  دروم  نیا  رد  تسا . هدرک  سمل  ار  اهنآ  ِلکشم  نابرهم  ِردپ  ِبلق  هک  دندرکیم  نانتما  راهظا  دنتـشگرب و 

ياهتساوخ نینچ  هک  تسنادیم  دوخ  اّما  دوب ، وا  نارتخد  نیرتزیزع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  هکنیا  مغریلع  مالـسلااهیلع  ارهز 
هب دـیاب  هدرک ، لُّضَفَت  ناـنآ  رب  ادـخ  هک  ناناملـسم ، ِلاوـما  اریز  تفگیم ؛ نخـس  مرـش  بجح و  اـب  دوـب و  دّدرم  نیارباـنب  تـسا . راوـشد 

تفر و ردپ  هناخ  هب  هک  یماگنه  ای  دوخ  شیپ  وا  دیاش  دنراد . مُّدَقَت  نانآ  دسرب و  دنرتجاتحم  تعاضبیب و  هک  نانآ  ناملسم و  نادنمتسم 
ردپ دزن  نتفر  زا  داد و  خساپ  ار  شرسمه  يهیـصوت  ییوس  زا  و  دومنیم . لّمحت  لباق  وا  يارب  شایگدنز  ياهتقـشم  دید ، ار  نادنمزاین 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 2 دـهدن . نامرف  یهانگ  هب  هک  ماداـم  تسا ، بجاو  رهوش  يرادربناـمرف  تسنادیم  اریز  درکن ؛ عاـنتما 
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ناج و لام و  اب  هدرک و  یهارمه  ار  وا  هک  تسا  يدنمزاین  هحفص 145 ] ناناملسم [  هژیو  هب  نایناهج  يهمه  يارب  تمحر  لدع و  روآمایپ 
زا دنک و  اهر  ار  يدنمزاین  هک  تسین  یسک  وا  دنزاس . راوتسا  ار  مالسا  تلود  ياههیاپ  ات  دناهدومن  يراک  ادخ  يارب  هناشاک  هناخ و  كرت 

! تسا دنمزاین  کمک  هب  زین  وا  دنچ  ره  دـهدب ، شرتخد  هب  يراکتمدـخ  دـیامن و  يراددوخ  وا  هب  شوپنت  سابل  ای  تومی » ِتُوق ال   » نداد
رتجاتحم هکنآ  تسین و  یقرف  ناناملـسم  ریاس  اب  ار  ومع  رـسپ  ای  ومع ، ای  ربمغیپ  رتخد  دـنکیم و  لـمع  تاواـسم  هب  ناناملـسم  نیب  مالـسا 

یتلادع هک  يریگعـضوم ، نینچ  دنربارب . هناش  کی  ياههدـند  نوچ  ربمایپ  رظن  رد  مدرم  و  تسا ، مّدـقُم  دراد ، جایتحا  رتمک  هکنآ  رب  تسا 
نارگید هب  هچنآ  زا  ار  شرتخد  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ندوب  هوُسا  ياضتقم  دجنگیمن ، روصت  رد  نآ  دننام  هکلب  نآ و  قوفام 
يراتفر نیا ، ریظن  تسا . تاواسم  زا  رترب  درکلمع  نیا  دنامب و  یقاب  يدروم  ره  رد  تّما  يارب  ییالعا  ِلَثَم  هراومه  ات  دنکیم  عنم  دهدیم 
ترـضح نآ  دـهد و  هعـسوت  نانآ  رب  یگدـنز  يهنیزه  رد  دـندرک  تساوخرد  هک  هاگنآ  تشاد . دوخ  نارـسمه  اب  ترـضح  نآ  هک  تسا 

نآ رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یبش  دنشاب . قشمرس  هوسا و  ایند ، هب  تبـسن  دهز  رد  شنارـسمه  وا و  دیاب  هک  تشاد  راهظا  تفریذپن و 
داقتعا دـندوب و  عناق  قح  هداد  هب  هدـیمرآ و  رتسب  رب  رادـیب  دربیمن . ناشباوخ  امرـس  زا  هک  دوب  يدرـس  بش  دـش ، دراو  ماـقمالاو  جوز  ود 
ترضح دید  دوشگ ، ار  رَد  تساخرب و  مالسلاهیلع  یلع  دندینش ، ار  رد  يهبوک  يادص  ناهگان  ترخآ . یگدنز  ینعی  یگدنز  هک  دنتشاد 

. دـننک لابقتـسا  ناشردـقنارگ  نامهیم  زا  رهوش  هارمه  ات  تسَج  ياـج  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم 
هک مهد  ربخ  يزیچ  زا  ار  امـش  دیهاوخیم  : » دومرف تفطالم  قفر و  اب  سپـس  و  دیـشاب ». دوخ  ياج  رب  : » دومرف هدومن ، نخـس  زاغآ  ربمایپ 
نم هب  لـیئربج  هک  تسا  یتاـملک  : » دوـمرف هَّللالوـسر »! اـی  هلب  : » دـنتفگ ادـصکی  اـهنآ  و  دـیتساوخ »!؟ نم  زا  هک  تـسا  يزیچ  نآ  زا  رتـهب 

هب نوچ  و  ربکا .) هَّللا   ) ریبکت راب  هد  و  هَّلل ) دمحلا   ) وا دمح  راب  هد  و  هَّللا ) ناحبـس   ) دییوگ ادـخ  حـیبست  راب  هد  يزامن  ره  زا  سپ  هتخومآ ،
[ . ] 103 .« ] دییوگ ربکا ) هَّللا   ) ریبکت راب  راهچ  یس و  و  هَِّلل ) دمحلا   ) دمح راب  هس  یس و  و  هَّللا ) ناحبس   ) حیبست راب  هس  یـس و  دیتفر ، رتسب 
نیا تخاس و  نانآ  هار  يهشوت  ار  یهلا  ددم  نیا  هکنیا  زا  دعب  درک  یظفاحادخ  اهنآ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  هاگنآ  هحفص 146 ]

هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دوب  فیطل  یتراشا  نیا  دندرگ . زوریپ  اهیتخـس  تالکـشم و  رب  هلیـسو  نادب  ات  تخومآ  ار  شخبحور  تاملک 
كاپ یتاملک  ریزگان  دنک ، هدروآرب  ار  شرهوش  ار و  دوخ  رتخد  يهتـساوخ  دناوتیمن  هک  وا  شنادـنزرف ، هب  تبـسن  نابرهم  ردـپ  نآ  هلآ 

. دناسرب رتالاب  یتلزنم  هب  راوتـسایماگ  اب  ار  نانآ  ات  دهد  يرای  ایند  تامیالمان  تالکـشم و  رب  دنک و  هدوسآ  ار  نانآ  رطاخ  هک  دزومآیم 
ود نآ  يارب  اهنت  يرگتیادـه  عون  نیا  تسا ». هتخومآ  نم  هب  لیئربج  هک  تسا  یتاملک  : » دومرف هکلب  دوبن  مه  ربماـیپ  دوخ  زا  تاـملک  نیا 
هب هراشا  ناسنا و  هب  مامتها  قیرط  زا  اوادم  ینعی  اهناج ؛ يارب  يوبن  ّبط  زا  تسا  یـشخب  نیا  تّما و  ِداحآ  يارب  دوب  یـشزومآ  هکلب  دوبن 

دنتـشادن و هوکـش  مادکچیه  زین  مالـسلاامهیلع  ارهز  یلع و  دنکیم . ییالاو  شزرا و  بسک  گرزب  يادـخ  اب  هطبار  وترپ  رد  ناسنا  هکنیا 
لفاغ نانآ  لاح  زا  دراد و  هجوت  ناشراب  تقشم  ِیگدنز  هب  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  تساوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اما  دندوبن ، دنـسرخان 
یهلا ددـم  نیا  دـبای و  فیفخت  اهيراوشد  ددرگ و  راومه  اهیتخـس  هکنیا  ات  دـهدیم  نانآ  هب  ار  یحور  يهجلاعم  يهسخن  ربمایپ  تسین .

هک يرهِم  ابُرلد  هچ  يدومنهر و  ابیز  هچ  دوش . ناسآ  اهنآ  رب  مه  اهیتخـس  دنـشاب ، دنمورین  هدـیقع  رد  رگا  هک  يوق  ياهحور  يارب  تسا 
نیا و  انث ! دـمح و  حـیبست و  یتفگ  اب  ادـخ ، اـب  هطبار  تیادـه و  تیبرت ، تفوطع ، تمحر ، زا  هدـنکآ  دروخیم ، مشچ  هب  تاـفتلا  نیا  رد 

. دومرف ادـخ  لوسر  هک  دـندرک  نامه  دـننک !؟ هچ  ربمایپ  تعاطا  زج  بیجن  درگاش  ود  نآ  ریذـپانفصو ! ِشمارآ  تسا و  یگرزب  تمعن 
نم هب  ار  تاـملک  نیا  هک  ناـمز  نآ  زا  ادـخب  : » تـفگیم درکیم و  ربماـیپ  تاـملک  داـی  مالـسلاهیلع  یلع  تشذـگ و  لاـس  یـس  زا  شیب 

مالـسلاهیلع یلع  و  نیفـص »؟ بـش  رد  یتـح  : » دیـسرپ مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  زا  قارع  زا  يدرم  ماهدرکن »! كرت  ار  نآ  نونکاـت  تخوـمآ 
هدش تیبرت  تّوبن  يهسردم  رد  هک  یـسک  درک  دهاوخ  لمع  هنوگنیا  يرآ ، هحفص 147 ] [ . ] 104 !« ] نیفص بش  رد  یّتح  يرآ  : » دومرف

نآ شاهرمث  تسا و  هتـشاد  یمارگ  راوگرزب  يوناب  نیا  يرـسمه  اب  ار  وا  دـنوادخ  هدـیدرگ و  رختفم  بوبحم  نآ  اـب  باـستنا  فرـش  هب  و 
نادناخ نانآ  دنادرگ -! ام  يزور  ار  ناشتّدَوَم  بدا و  دزاس و  ناشدونشوخ  داب و  یضار  ناشیا  زا  دنوادخ  تسا -. یمارگ  كاپ و  يهّیرذ 
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تّدوم و مینک و  مارتحا  میهن و  جرا  ار  نانآ  هک  هتخومآ  ام  هب  نامسآ  تفه  ءاروام  زا  دنوادخ  هک  دنتسه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم 
امـش زا  نم  وگب  ربمایپ ! يا  ( » َیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  اـَل  ْلـُق  : ) یلاـعت هَّللا  لاـق  میـشاب . اریذـپ  لد  ناـج و  زا  ار  ناـشتّبحم 

نخـس ناشیا  يهراـبرد  ناـهج  نیا  توکلم  زا  هک  تسا  لـیلج  زیزع و  دـنوادخ  نیا  و  منادـناخ ». یتسود  زج  مهاوخیمن  يدزم  تلاـسر 
ْمُْکنَع َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  : ) هک درادیم  مالعا  ام  هب  گرزب ، يادخ  ِرما  تحت  اهيدـیلپ  زا  ار  اهنآ  يرود  تمـصع و  تراهط و  هتفگ و 

.« دزاس ناتهزیکاپ  كاپ و  دیادزب و  ار  اهیگدولآ  نادناخ  امش  زا  دهاوخیم  دنوادخ  انامه  (. » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا 

دزاسیم هدامآ  ار  شرتخد  يهناخ  نابرهم ، ردپ 

جاودزا نآ  رد  هک  ياهناخ  نامه  تشاد ؛ هلصاف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  يهناخ  زا  یمک  هک  دوب  نکاس  ياهناخ  رد  مالـسلاهیلع  یلع 
. دـنک لقتنم  اجنادـب  ار  مالـسلاامهیلع  ارهز  یلع و  دـبایب و  دوخ  يهناخ  کیدزن  ياهناـخ  دوب  ددـصرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  درک .

ياهناخ هب  هثراح  تفرگیم  يرـسمه  ربمایپ  نوچ  تشاد و  رارق  ربمایپ  نارـسمه  ياههناخ  ِنیب  رد  هک  دوب  ياهناخ  ار  نامعن » رـسپ  هثراح  »
اب هک  درک  تساوخرد  ردپ  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دشاب . رگیدکی  ِرواجم  هحفص 148 ] نارـسمه [  ياههناخ  ات  دشیم ، اجباج  رگید 

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  دبای . هعسوت  دندرکیم ، یگدنز  هرجح  کی  رد  هک  اهنآ ، يهناخ  ات  دهد ، رییغت  ار  شاهناخ  هک  دنک  تبحـص  هثراح 
ار دوخ  هناخ  دیسر ، هثراح  هب  نخس  نیا  نوچ  تسا ؛»! هدومن  هدنمرش  ارم  هدرک و  اجباج  ار  دوخ  يهناخ  راب  نیدنچ  هثراح  : » دومرف هلآ  و 

نم ياههناخ  نیا  دیروایب ، دوخ  کیدزن  ار  همطاف  دیهاوخیم  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  يا  : » تفگ تفاتـش و  ربمایپ  رـضحم  هب  داد و  رییغت 
نم زا  هک  یلام  نآ  ادـخ ، ربمایپ  يا  هَّللاو  و  میراد ، قّلعت  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  ماییاراد  نم و  تسا ، امـش  هب  راجنینب  ياـههناخ  نیرتکیدزن 

تکرب وت  هب  ادخ  ییوگیم ، تسار  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دیراذگب »! نم  يارب  ار  یلام  ات  تسا  رتهدیدنـسپ  نم  دزن  دیریگب ،
مَرَک و دوج و  هک  تسا  مالسا  گرزب  ياهسرد  زا  یکی  نیا  [ . 105 . ] درک لقتنم  هثراح  هناخ  هب  ار ، ارهز  همطاف  ادخ  لوسر  هاگنآ  دهد ».
ادـخ و يارب  اهنت  ِصلاخ  تّبحم  تسابرلد  هچ  یناـبرهم و  تفلا و  نیا  یگدنـشخب و  دوج و  نیا  تساـبیز  هچ  دزومآیم ! ار  تفلُأ  رهم و 

هنوگچیه نآ  رد  هک  دننکیم  تسیز  دوخ  ناملسم  ِناردارب  ِفطاوع  هب  مارتحا  اب  ار  نآ  دارفا  هک  یمالسا  هعماج  تسا  نیرفآیتفگـش  هچ 
تّدوم و راثیا ، ّتبحم ، حـماست ، يدازآ ، نذا ، مارتحا ، هکلب  درادـن  دوجو  دادبتـسا  دـنرادیم و  ساـپ  ار  رگیدـکی  قوقح  تسین و  يّدَـعَت 

تّبحم رد  دـندنام و  رادـیاپ  ادـخ  اب  دوخ  نامیپ  دـهع و  رد  هک  دـندوب  ینادرم  اهنیا  قح ، هب  تسا . مکاح  نآ  رب  ءالو  قدـص و  صالخا و 
رتشیب دنتشاد ، ایند  نیا  رد  هچنآ  مامت  زا  ار  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ   ) وا هک  اجنآ  ات  دنتفگ ، تسار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  دوخ 

هحفص 149] دنتشادیم [ ! تسود 

همطاف ملاع ، نانز  يهدیس  يهرجح 

ربمایپ ياههرجح 

تسا بوخ  مییوگب ، نخس  تسا  يوبن  فیرش  تیب  ياههرجح  زا  یکی  هک  مالـسلااهیلع ، همطاف  گرزب ، يوناب  يهرجح  زا  هکنآ  زا  شیپ 
رگیدـکی اب  یتوافت  دـندوب و  دـهز  تیاـهن و  رد  شرف  ناـمتخاس و  رظن  زا  فیرـش  ياـههرجح  نیا  هک  مینک  هراـشا  ربماـیپ  ياـههرجح  هب 

يارب ربماـیپ  يهریـس  (. » ٌۀَنَـسَح ٌةَوْسُأ  ِهَّللاِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناَـک  ْدََـقل  : ) دومرف داد و  رارق  تّما  يارب  هوسا »  » ار دوخ  ربماـیپ  هک  ارچ  دنتـشادن ؛
قشمرس نیرتالاب  وگلا و  نیرترب  نآ ، تالّمجت  رویز و  ایند و  هب  یتبغریب  عضاوت و  دهز و  رد  ترـضح  نآ  تسا ». یقـشمرس  وکین  امش ،

: دومرف شفـصو  رد  ادخ  هکنانچ  دادیم و  حـیجرت  ار  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ترخآ  يهنادواج  تمعن  درکیم و  بلط  ار  ادـخ  ياضر  وا  دوب .
، میرگنب ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یگدـنز  بناوج  زا  کی  ره  میِظَع » ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  .« » دوب هتـسجخ  ِلاـصخ  میظع و  قلُخ  ياراد  »
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يریوصت هک  ترضح  نآ  يهناخ  اههرجح و  ثحب ، دروم  ِتاعوضوم  هلمج  زا  دید . میهاوخ  وا  كرابم  ِتایح  رد  ار  تمظع  هوکش و  نیا 
هَّللا یلـص  ربمایپ  هک  يزور  دهدیم . هئارا  ناگدننک  رادید  نارـسمه و  اب  یگدنز  يهویـش  هرجح و  هناخ ، رد  وا  عضاوت  دهز و  زا  دننامیب 

دجـسم هکنیا  ات  دندرک  رایتخا  ار  وا  يهناخ  نیریز  قاتا  دـندش و  دراو  يراصنا  بوّیاوبا  يهناخ  رد  دـندرک ، ترجه  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و 
ماگنه دوب . شنارـسمه  وا و  تنوکـس  ِّلـحم  هک  دـنتخاس  ياهداـس  رایـسب  کـچوک و  ياـهقاتا  دوخ  يارب  هاـگنآ  دـیدرگ و  اـنب  فیرش 
هشیاع يرگید  دندرک ، جاودزا  وا  اب  هجیدخ  توف  زا  سپ  لاس  هس  هک  هعمز  رتخد  هدوس  یکی  تشادن . رـسمه  ود  زا  شیب  ربمایپ  ترجه ،

 ] ياهرجح اهنیا  زا  کی  ره  يارب  دـندروآ . هناخ  هب  ار  وا  هرونم  يهنیدـم  رد  ترجه ، زا  سپ  هدرک و  دـقع  ار  وا  هکم  رد  هک  رکبوبا  رتخد 
ییاج نامه  نیا  و  دنتخاس . دجسم ، ِیبونج  ِتمسق  قرش ، رد  امرخ  ِتخرد  يهنت  تشخ و  زا  دجـسم ، يانب  ِکبـس  نامه  اب  هحفص 150 ]

نآ نارـسمه  هب  نآ  يات  شـش  هک  دش ، هتخاس  اهنیا  ترواجم  رد  يرگید  ياههرجح  دش . ترـضح  نآ  ِفیرـش  ِربق  ِناکم  ًادعب  هک  تسا 
زا يزلف ، ياههکبـش  اب  نـآلا  هک  اـجنامه  موثلکّما -؛ شرهاوخ  مالـسلااهیلع و  همطاـف  ترـضح  هب  رگید  يهرجح  تشاد و  ّقلعت  ترـضح 

ربمایپ هاگره  دریگیم -. رب  رد  تسا  نیخیش  ربق  ترضح و  نآ  فیرـش  ربق  رب  لمتـشم  هک  ار  يوبن  يهرجح  هدش و  هدناشوپ  بناج  راهچ 
رگید اب  لکـش ، تحاسم و  رظن  زا  هک  دنتخاسیم  ياهرجح  دوخ  ِدیدج  رـسمه  يارب  هشیاع  هدوس و  يهرجح  رانک  رد  دندرکیم ، جاودزا 

، ثراح رتخد  هیریوج  يارب  یکی  دنتخاس : دجـسم  ِلامـش  رد  هرجح  هس  تشادـن ، شیاجنگ  دجـسم  قرـش  ِياضف  دوب و  ناسمه  اههرجح 
وا ربمایپ  ترجه ، موس  لاس  رد  هک  همیزخ  رتخد  بنیز  يهرجح  اما  ّیَیُح . رتخد  هّیفـص  يارب  یموس  نایفـسوبا و  رتخد  هلمر  يارب  يرگید 

رسپ هثراح  ، » دشیم هتخاس  هک  ياهرجح  ره  دش . هداد  هملسّما  هب  لاوقا - ّحصا  ربانب  درک - تافو  هام  دنچ  زا  سپ  دنتفرگ و  يرسمه  هب  ار 
يارب هرجح  ُهن  نوچ  و  درکیم ، ینیشنبقع  تخاسیم و  اهر  ار  دوخ  يهناخ  زا  یتمسق  تشاد - هناخ  دجـسم  یگیاسمه  رد  هک  نامعن -»
یقاب دیدج ، يهرجح  نتخاس  يارب  ییاج  رگید  دیدرگیم ، لماش  زین  دجسم  ِرد  ات  ار  هشیاع  يهرجح  هک  دوب  هدش  هتخاس  ربمایپ  نارسمه 
نکاس اجنآ  رد  تشاد و  هلـصاف  نارـسمه  ياههرجح  زا  هک  دندرک  انب  هنیدم  ياهغاب  زا  یکی  رد  ياهناخ  هنومیم »  » يارب اذـل  دوب ، هدـنامن 
نامه رد  تشذـگرد و  فرـس »  » مان هب  یلحم  رد  درک و  ناکم  لقن  هکم  هب  ًادـعب  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  اـت  دـش ،

هب هدـیبسچ  هشیاع  يهرجح  دوب . يرجه  کی  هاجنپ و  لاس  هب  وا  تافو  دـش . نفد  دـندوب ، هدز  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  ياهمیخ  هک  ناـکم 
نآ زا  ربمایپ  هک  تشاد  زین  رگید  ِرد  دـشیم و  زاب  ربمایپ  يهناخ  هب  نآ  ِرد  کـی  تشاد ، رارق  ربنم  بارحم و  ِپچ  تمـس  دجـسم ، ِبونج 

امرخ ِبوچ  تشخ و  زا  هک  اههرجح  رگید  دننام  دوب  کچوک  ياهرجح  دوب ؛ جاس  ای  رَعرَع  بوچ  زا  نآ  ياهرد  دـنتفریم . دجـسم  هب  رَد 
دوب تشخ  زا  اههناخ  نآ  ياتراهچ  دیوگ : هناخ  نیا  حیرشت  رد  سنا » نبا  نارمع  . » دندشیم راتتسا  مشپ  زا  یـششوپ  اب  دوب و  هدش  هتخاس 

هک هدـش  يراکلِگ  امرخ و  بوچ  زا  نآ  يات  جـنپ  دوب و  هدـش  دودـنالِگ  اهبوچ  نیا  امرخ و  ِبوچ  زا  ییاـههرجح  هحفص 151 ] هک [ 
زا درفملا » بدا   » رد يراخب  دوب . عارذ  کی  رد  عارذ  هس  متفرگ . هزادـنا  ار  نآ  هک  دـشیم ، هدـناشوپ  نیمـشپ  يهدرپ  اب  تشادـن و  هرجح 

دوب و هدش  هداد  ششوپ  نیمشپ  يهچراپ  اب  نوریب  زا  دوب و  امرخ  بوچ  زا  اههرجح  نیا  هک  مدید  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دواد 
هد قاتا  لخاد  منزیم  سدـح  دوب . عارذ  تفه  اـی  شـش  رگید  يهرجح  ِرد  اـت  هرجح  ناـمه  رد  زا  هرجح ، ره  ضرع  يهزادـنا  مناـمگ  هب 

: دیوگیم اههرجح  يهرابرد  تسا ؛ هملسّما  ناماد  يهدش  تیبرت  هک  يرصب » نسح  [ . » 106 . ] دوب عارذ  تشه  ای  تفه  نآ  عافترا  عارِذ و 
تشاد ياهرجح  هناخ  ره  دیسریم . هناخ  فقس  هب  متسد  مدوب ، یناوجون  مدشیم ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياههناخ  لخاد  نم  »

ات لامش  قرـش  زا  یقرـش و  بونج  نکر  يهیواز  زا  دندوب ؛ دجـسم  فارطا  رد  اههرجح  يهمه  [ . 107 !« ] دوب رعرع  بوـچ  زا  نآ  ِرد  هک 
، تسا نارئاز  فقوت  ّلحم  نونکامه  هک  ییاههرجنپ  ّلحم  رد  هصفح  يهناـخ  تسا . هدـش  عقاو  همحرلاباـب  دزن  هک  یبرغ  لامـش  يهیواز 

کچوک ياهچیرد  هرجح  ره  يالاب  دـشیم . متخ  تخاسیم ، ادـج  هیـشاع  يهرجح  زا  ار  نآ  ياهرجح  هک  ياهچوک  هب  لامـش  زا  هدوب و 
زا شیب  هرجح  ره  تحاسم  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  هچنآ  هصالخ ، دندرکیم . تبحـص  رگیدکی  اب  اجنآ  زا  هک  دوب 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  یلزه  دـیزی  نب  هَّللادـبع  زا  رمع  دّـمحم  تسا . هدوـب  رتـشیب  رتـم  ود  زا  یمک  نآ  عاـفترا  هدوـبن و  عـبرم  رتـم  جـنپ 
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هدـش هتخاس  تشخ  زا  هک  مدـید  درک ، بارخ  ار  ربمایپ  نارـسمه  يهناخ  کلملادـبع  نب  دـیلو  نامرف  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  یماگنه  »
رارق یبنلا  باب  ِرواجم  رد  هیـشاع و  يهناخ  نیب  ام  هک  شیاههرجح  اب  دوب . هدـش  دودـنالِگ  هک  امرخ  بوچ  زا  تشاد  ییاههرجح  تسا و 

رد وا  هحفص 152 ] يهون [  زا  دوب . هدش  هتخاس  تشخ  زا  هک  مدید  ار  هملـسّما  يهرجح  هناخ و  دیوگیم : هک  اجنآ  ات  دوب . هناخ  ُهن  تشاد 
تـشخ اب  ار  هناخ  نیا  هملـسّما  دندرک ، تمیزع  لدـنجلاۀمود  يهوزغ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  داد : خـسلپ  مدیـسرپ ، هراب  نیا 

زا متـساوخ  هَّللالوسر ! ای  داد  خـساپ  تسیچ ؟ اهتشخ  نیا  دومرف : درک و  هاگن  اهتشخ  نآ  هب  تشگرب  گنج  زا  ربمایپ  هکنیمه  تخاس ،
: دیوگ رمع  نب  دّمحم  تسا »! نامتخاس  دوشیم  جرخ  ناملـسم  لام  هک  يزیچ  نیرتدـب  هملـسّما ! دورف : ربمایپ  میـشاب . ظوفحم  مدرم  دـید 

لیکشت ربمغیپ  ربنم  فیرش و  ربق  نیب  هک  یـسلجم - رد  یناسارخ  اطع  مدینـش  وا  مدرک . لقن  يراصنا  دمحم  نب  ذاعم  يارب  ار  ثیدح  نیا  »
نیمـشپ شـشوپ  اب  هک  امرخ  بوچ  زا  مدید  ار  ربمایپ  نارـسمه  ياههرجح  : » تفگیم تشاد - روضح  زین  سنایبا  نب  نارمع  دوب و  هدـش 
هتـسیرگ نآ  زا  شیب  مدرم  هک  ار  يزور  مدیدن  دننک ، بارخ  ار  اهنآ  داد  روتـسد  دمآ و  کلملادبع  يهمان  هک  یماگنه  دوب ، هدش  راتتـسا 

! دنراذگب دوخ  لاح  هب  ار  اههرجح  نیا  متشادیم  تسود  ادخب  : » تفگیم زور  نآ  رد  هک  مدینش  بیسم  نب  دیعس  زا  دیوگ : اطع  دنـشاب »!
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دننیبب  دنیآیم ، ملاع  فانکا  فارطا و  زا  هک  اهنآ  ای  دنوشیم  دلوتم  هنیدـم  رد  نیا  زا  دـعب  هک  یناسک  ات 

ءاطع نخـس  نوچ  : » دـیوگ ذاعم  دـنتفاترب ». خر  رثاکت  رخافت و  زا  مدرم  هک  دوب  هلیـسو  نیدـب  درک و  هدنـسب  زیچ  هچ  هب  دوخ  یگدـنز  رد 
هدیـشوپ نیمـشپ  يهماج  اب  هک  دوب  امرخ  بوچ  تشخ و  زا  اههناخ  نیا  ياـتراهچ  تفگ : سنایبا  نب  نارمع  دیـسر ، ناـیاپ  هب  یناـسارخ 

هزادـنا ار  نآ  هک  دوب ، هتخیوآ  نیمـشپ  يهدرپ  اهنآ  رد  رب  تشادـن و  هرجح  هک  دوب  هدـش  دودـنالگ  بوچ  رگید ، ياـت  جـنپ  دوب و  هدـش 
يهباحـص نادـنزرف  زا  یعمج  مدوب ، رـضاح  دجـسم  رد  دوخ  نم  یتفگ  مدرم  يهیرگ  زا  هچنآ  اّما  دوب ، عارذ  ود  زا  رتمک  عارذ  هس  متفرگ 

هجراخ فینح و  نب  لهس  دنزرف  هماماوبا  فوع و  نب  نامحرلادبع  رسپ  هملسوبا  هلمج  زا  دنتـشاد . روضح  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
بارخ اههناخ  نیا  شاک  يا  تفگ : هماماوبا  زور  نامه  دش ! رت  کشا  زا  ناشیاهشیر  هک  دنتـسیرگ  يردق  هب  اهنآ  تباث و  نب  دـیز  رـسپ 

 ] هچ تشاد ، تسد  رد  ار  ایند  ياههنیجنگ  دیلک  دوخ  ربمایپ  يارب  دـنوادخ  دـندیدیم  مدرم  تفریم و  نیب  زا  دوخ  يدوخ  هب  ات  دـشیمن 
[ . 108 !« ] تسا هدیدنسپ  ار  يایناگدنز  هحفص 153 ]

همطاف ترضح  يهرجح 

- ربمایپ جاودزا  زا  سپ  درک و  تافو  ناـنز  رورـس  مالـسلااهیلع ، هجیدـخ  شرداـم  هک  زور  نآ  زا  مالـسلااهیلع -،) همطاـف   ) هبیبح يهدـیس 
شراوج رد  همطاف  درب . رـس  هب  شترـضح  تمدـخ  رد  دروخیم و  اذـغ  وا  اـب  درکیم و  یگدـنز  وا  اـب  دوب ، شزیزع  ردـپ  مزـالم  هراومه 
یکچوک قاتا  دنتشاد . دوخ  هب  صوصخم  يهرجح  شنادنزرف ، رهوش و  وا و  درک و  جاودزا  مالـسلاهیلع  یلع  ام  ياقآ  الوم و  اب  ات  تسیز 

هک يرد  يهیحان  رد  هشیاع ، قاتا  تشپ  قاتا  نیا  دـندرک . جاودزا  یلع  اب  هک  اـجنامه  دوب ، هدـش  عقاو  نآ  رد  زین  وا  زاـمن  بارحم  هک  دوب 
ياههرجح يانب  اب  نامزمه  موثلکّما  شرهاوخ  مالـسلااهیلع و  همطاـف  اـم  رورـس  يارب  دوب . هدـش  عقاو  تشاد ، رارق  لـیئربج  باـب  يوربور 

بانج زا  سپ  ربمغیپ و  نارتخد  زا  رتخد  نیرتکچوک  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  میدروآ . رتشیپ  هکنانچ  دندوب ؛ هتخاس  ياهرجح  رگید ،
فیرـش ياههرجح  رد  وا ، تّبحم  وترپ  رد  راوگرزب و  ردپ  يهیاس  رد  رهاوخ  ود  نیا  داد و  قالط  ار  وا  بهلیبا  نب  ۀبتع  هک  دوب ، موثلکّما 

مکح هب  انب  هک  ترجه  مشش  لاس  رد  ات  دربیم  رس  هب  وا  اب  دوب و  عیبر » نب  صاعلایبا   » دوخ يهلاخ  رسپ  رسمه  بنیز  اما  دندربیم . رس  هب 
هک یماگنه  ات  دش  ادـج  رهوش  زا  وا  داتفا . ییادـج  بنیز ) رهوش  عیبر ، نب  صاعلایبا   ) كِرـشم درم  و  بنیز )  ) ناملـسم نز  نایم  مالـسا ،

دومن و ترجه  راب  ود  وا  اب  درک و  جاودزا  نافع » نب  نامثع   » اب مه ، هّیقر  تشگرب . وا  حاکن  يهلاـبح  هب  بنیز  دروآ و  مالـسا  صاـعلایبا 
همطاف هجیتن  رد  دومن ، جاودزا  هّیقر ) رهاوخ   ) موثلکّما اب  هیقر  تافو  زا  هاـم  شـش  زا  سپ  ناـمثع ، سپـس  درک  تاـفو  ردـب  گـنج  زا  سپ 
هتخاس اّیهم  شرسمه  يارب  مالسلاهیلع  یلع  هک  یقاتا  هب  سپس  دمآرد و  مالسلاهیلع  یلع  يرـسمه  هب  ات  دوب  هرجح  نامه  رد  مالـسلااهیلع 
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بناج هب  یّلَصم  پچ  تمس  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يهناخ  تشپ  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  يهناخ  تسا  ینتفگ  دش . لقتنم  دوب 
راجن نبا  دشیم . هحفـص 154 ] هدوشگ [  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يهناخ  هب  ياهرجنپ  نآ ، زا  تشاد و  رارق  هکرابم  يهضور  رد  هلبق ،

اَمَّنِإ ، ) ةالصلا ةالـصلا ، : » تفگیم تفرگیم و  تسد  ود  اب  ار  رد  يهناتـسآ  دمآیم و  زور  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دنیوگ
یگدولآ نادناخ  امش  زا  دهاوخیم  دنوادخ  انامه  زامن ! زامن ، [ . » 109 («. ] ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری 

همطاف يهناـخ  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  نیـسحلا » نب  یلع  نب  رمع  نب  یلع  نب  رمع   » زا دـنادرگ ». ناـتهزیکاپ  كاـپ و  دـنک و  فرطرب  ار 
هک تشاد  ياهرجنپ  دنتشذگیم و  اجنآ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دش ، دمآ و  عقوم  هک  دوب  هتفرگ  رارق  یلحم  رد  مالـسلااهیلع 
رد دندیـسرپیم . ار  مالـسلااهیلع  همطاف  لاوحا  هرجنپ  زا  هدومن ، فقوت  دندرکیم ، روبع  ادخ  لوسر  هاگره  دـشیم ؛ زاب  هشیاع  يهناخ  هب 
رد رب  حبـص  ِزامن  ره  ماـگنه  هب  یتیاور  هب  زور و  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  فیرـش  ربق  یلاوح  ياهنوتـس  تلیـضف 

َلْهَا مُکیَلَع  ُمالّـسلا  : » دنتفگیم دنتفرگیم و  ار  رد  يهناتـسآ  فرط  ود  دندمآیم و  مالـسلااهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  يهناخ 
ةالصلا ةالصلا  : » دندرکیم توالت  ار  ریهطت  يهیآ  دندناوخیمارف و  زامن  هب  هبترم  هس  یتیاور ، هب  و  هناخ ». لها  يا  امش  رب  مالس  « ؛» ْتیَْبلا

هروصقم و همطاف  يهناخ  زور  نآ  : » دیوگ راجننبا  ًاریِهْطَت .») ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَمَّنِإ  ، ) تاّرم ثالث 
رد دـش ، هدرب  مان  هک  یبارحم ، هریاد و  ار  هیـشاع  يهرجح  هروصقم و  نآ  زورما  دوب و  هتفرگ  رارق  ربماـیپ  يهرجح  تشپ  تشاد و  یبارحم 

! دـنوریمن هار  نآ  يور  تـسا و  مدرم  ِمارتـحا  دروـم  هـک  تـسا  یّلحم  نآ  یکیدزن  دراد و  رارق  هیــشاع  يهرجح  ِتـشپ  هـک  دریگیم  رب 
اجنیا زا  و  [ . 110 .« ] دـشابیم صوصخ  نیا  رد  لاوـقا  هحفـص 155 ] زا [  یکی  نیا  دراد ، رارق  مالـسلااهیلع  همطاـف  ربق  اـجنیا  دـنیوگیم 
یقاتا رد  ترـضح  نآ  جاودزا  هتـشاد و  رارق  دجهت  نوتـس  رّهطم و  حیرـض  نیب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  يهناخ  هک  ددرگیم  نشور 

، لوتب يهرهاط  يوناب  گرزب  نیا  مالـسلااهیلع ، همطاـف  ترـضح  يهرجح  تسا  نیا  يرآ ، تسا . هدوب  ینونک  بارحم  اـب  هجاوم  هک  هدوب 
یگدنز وا  دزیم . ادـص  اهیباّما »  » ار وا  و  تسا ». نم  نت  يهراپ  همطاف  : » دومرف وا  يهرابرد  ربمایپ  هک  يرتخد  هجیدـخ ؛ كاپ  يوناب  تخد 

تفارش نآ  هتـسیاش  هنوگنیدب  دروآ و  دورف  رـس  گرزب  يادخ  یگدنب  هب  دینارذگ و  داهج  دهز و  يرادیاپ و  ربص و  اب  ار  دوخ  راختفا  رپ 
يهرک هک  یماگنه  نآ  ات  درک ، ظفح  وا  لسن  رد  ار  ربمایپ  نادناخ  تّوبن ، تیب  ِكاپ  يهیرذ  دنوادخ  و  دیدرگ . نادیواج  الاو و  تلزنم  و 

هحفص 162] دوب [ . دنهاوخ  ناهج  نیا  رد  ییاهناسنا  تساجرب و  اپ  كاخ 

یلع اب  هارمه  س )  ) ارهز تادهاجم 

هب ار  ارهز  هک  دوـب  وا  یگژیو  نیمه  تشاد و  رارق  لـطاب  قـح و  رفک و  ناـمیا و  ِتازراـبم  نـتم  رد  یکدوـک  ناـمه  زا  مالـسلااهیلع  ارهز 
شالت و زا  هدـنکآ  هک  تفای  شرورپ  یطیحم  رد  وا  اریز  ینارذگـشوخ ؛ یـشوخ و  هب  ات  تخاسیم  رتلیامتم  هزرابم  شالت و  رپ  ِیگدـنز 
درکیم و یهارمه  ار  وا  ثداوح  اهگنج و  زا  يرایسب  رد  دوب . ردپ  يوس  هب  کیدزن  رود و  زا  وا  هّجوت  مامت  دوب . ریذپانیگتسخ  ِششوک 

تکرش جاودزا ، زا  سپ  داهج  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  تکراشم  نیتسخن  دشاب . وا  اب  راکیپ  يهصرع  رد  یّتح  هک  درکیم  باجیا  تیعـضو 
ياهلد قامعا  رد  هک  ياهنیرید  يهنیک  دنریگب ! ماقتنا  شنارای  نادناخ و  ربمایپ و  زا  ات  دـندوب  هدـش  مّمـصم  شیرق  دوب . دـُحا  يهوزغ  رد 

یلص ادخ  لوسر  هب  تبسن  هک  يرّفنت  دانع و  دزاس . وحم  نانآ  سوفن  ِحول  زا  ار  برع  يهدوتـس  تاداع  نیرترب  ات  دش  ببـس  دوب ، نارفاک 
مدع نز و  تیامح  هب  هک - ار  یبرع  تلصخ  درک و  نایغط  دندوب ! هدید  هک  یشحاف  تسکش  ردب و  گنج  زا  سپ  دنتـشاد  هلآ  هیلع و  هَّللا 
دروم ار  ربمایپ  رتخد  بنیز  رتش  یگدنمرش  ساسحا  نودب  تحاقو و  لامک  اب  هک  اجنآ  ات  تفرگ  اهنآ  زا  دوب - روهشم  وا  هب  تبسن  ضرعت 

. دش طقِس  شاهّچب  درک و  يزیرنوخ  دوب  نتسبآ  نوچ  داتفا و  یگنس  رب  دوخ  يهواجک  زا  بنیز  نآ  رثا  رب  هک  دنداد  مَر  هداد ، رارق  ضرعت 
هک ياهدیصق  ِّیط  تشاداو و  ضارتعا  هب  ار  نایفـسوبا  اهنآ  يهدرکرـس  رـسمه  هبتع ، رتخد  دنِه  یّتح  هک  دوب  عینـش  يردق  هب  تکرح  نیا 
هک تسا  هدرک  شنزرـس  ار  اهنآ  هدومن و  هراشا  بنیز  اـب  اـهنآ  تشز  راـتفر  هب  هداد  رارق  شهوکن  ِدروم  ار  شیرق  ِراـب  تحیـضف  ِتسکش 
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افج و گنن و  حلـص  رد  ایآ  « .»؟ كراوعلا ءاسنلا  هابـشأ  برحلا  یف  ۀـظلغ و  ءاـفج و  ًاراـیعأ  ملّـسلا  یفأ  : » تسا نیا  شاهدیـصق  علطم  تیب 
 ] لاّوش رد  ناناملـسم  دندمآ و  ناناملـسم  اب  دربن  هب  دنتخاس و  مهارف  هّدُع  هّدِع و  نارفاک  ریذپّتلذ »!؟ نانز  نوچمه  گنج  رد  تنوشخ و 

راکیپ هب  داهج  رد  نادرم  تکراشم  يارب  زین  ناملسم  نانز  زا  یعمج  دنتفاتش و  نانآ  اب  هزرابم  هلباقم و  هب  ترجه  موس  لاس  هحفص 163 ]
نیملـسم يارب  ار  يزوریپ  ادخ  دش و  زاغآ  دُحا  گنج  دوب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  مالـسلااهیلع  ارهز  هلمج  نآ  زا  هک  دـندمآ 

هَّللادبع هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دندش ! يرارف  زین  ناشیاهنز  دنتخیرگ و  نادیم  زا  ناکرـشم  درک و  افو  دوخ  يهدعو  هب  دز و  مقَر 
ام هچ  دنرواین و  هلمح  ام  رب  تشپ  زا  هک  دینارب  ار  ناکرـشم  ناتیاهریت  اب  دومرف  دیزگرب و  رادنامک  یهاپـس  هاجنپ  یهدنامرف  هب  ار  ریبج  نب 

هکنیمه اـما  تسین ! نادـیم  رد  ياهدـنرپ  زج  دـینیبب  رگا  یّتح  دـینکن ، كرت  ار  دوخ  ِّرَقَم  دـیتسه  مزلم  میروخب  تسکـش  اـی  يوش و  زوریپ 
، اقفر : » دـنتفگ هدـش و  نادـیم  ِیهار  دـندوب  هتفای  ناـنیمطا  يزوریپ  هب  هک  نازادـناریت  دـندش ، يرارف  دروخ و  تسکـش  ناکرـشم  يههبج 
هک دنتـشادنپ  هدرکن و  لمع  اهنآ  اما  دـش  رکذـتم  نانآ  هب  ار  ربمایپ  يهیـصوت  هورگ ، يهدـنامرف  ریبج  نب  هَّللادـبع  لاح  نیا  رد  و  تمینغ »!

نازادـناریت دـندید  نیکرـشم  هکنیمه  دنتـشاذگ ، یلاخ  ار  مالـسا  يههبج  ِتشپ  دـنتفگ و  كرت  ار  رگنـس  دـندرگیمنرب ! رگید  ناکرـشم 
هَّللا یلص  دّمحم  هک  دش  دنلب  ییادص  و  دندروآ ! شروی  ناناملسم  رب  هدومن و  يروآعمج  ار  دوخ  ياهورین  دندرک ، كرت  ار  دوخ  عضوم 

یسرد نیا  تقیقح  رد  اما  دش  تسکش  هب  لدبم  يزوریپ  دنچ  ره  دنتفرگ و  رارق  نمشد  يهرـصاحم  رد  ناناملـسم  دش ! هتـشک  هلآ  هیلع و 
نآ نادـند  دومن و  تباصا  ناشیا  تروص  هب  هک  دـنکفا  یگنـس  درب و  هلمح  ادـخ  ربمایپ  يوس  هب  نمـشد  مالـسا . تُّما  يارب  تمایق  ات  دوب 

بلاطیبا نب  یلع  لاـح  نیا  رد  تساـجک . ربماـیپ  دنتـسنادیمن  ناناملـسم  درک و  یمخز  ار  شکراـبم  بل  رـس و  تسکـش و  ار  ترـضح 
زا نوخ  نانـس  نب  کلام  داتـسیا و  ربماـیپ  اـت  داد  کـمک  هَّللادـیبع  نب  ۀـحلط  تفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تسد  مالـسلاهیلع 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  مخز  یگنوگچ  هب  خساپ  رد  هک  هدرک  تیاور  دعس  نب  لهـس  زا  يراخب  درک . كاپ  ترـضح  نآ  يهرهچ 

همطاف درکیم ، اوادم  یسک  هچ  تخیریم و  بآ  یسک  هچ  دادیم و  وشتـسش  ار  ربمایپ  مخز  یـسک  هچ  منادیم  نم  مسق  ادخ  هب  : » تفگ
ار نوخ  يولج  بآ  دـید  نوچ  همطاف  تخیریم و  بآ  رَپِس  اـب  بلاـطیبا  نب  یلع  تسـشیم و  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد 

مینکیم هظحالم  [ . 111 .« ] درک يریگولج  يزیرنوخ  زا  ات  داهن  مخز  رب  دینازوس و  تشادرب و  يریصح  يهعطق  هحفص 164 ] دریگیمن [ 
زین دوب و  لعتشم  گنج  ِشتآ  هک  يدوجو  اب  تفاتشیم ، ردپ  يرای  هب  سکره  زا  لبق  تشاد و  روضح  ثداوح  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  هک 

ِلیـصفت هب  سکره  هک  تسا  نیا  تقیقح  تشاد . يراـکمه  ناـحورجم ، نداد  بآ  ناـگدروخ و  مـخز  ياوادـم  رد  ناـنز  رگید  اـب  ارهز 
زین ام  و  دندرک ! یچیپرـس  ربمغیپ  نامرف  زا  هک  ناناملـسم  يارب  دوب  یـسرد  هکلب  دوبن ، تسکـش  نیا  هک  دمهفیم  دنک ، هجوت  دُُحا  گنج 

ار دوخ  دنک ، یچیپرـس  وا  یمارگ  ربمایپ  نامرف  گرزب و  دنوادخ  رما  رد  یـسک  رگا  هک  میتسناد  میتخومآ و  خـیرات  ریـس  رد  ار  سرد  نیا 
یهاون رماوا و  نیکمت  نید و  نیا  اب  نمؤم  ناملـسم و  ناسنا  ِیعقاو  ِطابترا  رد  يراگتـسر ، یبایماک و  هداد و  رارق  ادخ  باذـع  ضرعم  رد 

تسد دوخ  فادها  هب  دنتشگرب و  یگدنکفارس  تسکـش و  اب  ناکرـشم  دوب و  نیملـسم  نآ  زا  يزوریپ  ًاتیاهن  دُحا  گنج  رد  اما  تسا . نآ 
زا دعب  داد  يرای  ار  شربمایپ  دنوادخ  دنتـشگرب و  يدیمون  یلاخ و  تسد  اب  هکلب  دـنتفرگن ! ریـسا  ار  ناناملـسم  زا  رفن  کی  یتح  دـنتفاین و 

دُُحا زا  ناناملـسم  عمج  اـب  همطاـف ، دراد . یپ  رد  ار  ییاـهرطخ  هچ  هَّللالوـسر  رماوا  زا  فُّلَخَت  هک  دـنتخومآ  ار  سرد  نیا  ناـفّلختم ، هکنآ 
ناـج ّدحرـس  اـت  ادـخ  نید  هار  رد  دـندش و  وکین  یـشیامزآ  هک  نادیهـش - ریاـس  بلطملادـبع و  رـسپ  هزمح ، دوخ  يومع  اـب  وا  تشگرب .

هیلع و هَّللا  یلص  میرک  ربمایپ  فینح و  نید  زا  نادیهش  نیا  هک  یلاح  رد  درک  عادو  دنتفاتـش - یلاعت  يادخ  رادید  هب  و  دندرک ، يراکادف 
. دندومن عافد  هلآ 

نیسح نسح و  دلوت 

زور نآ  دـندنارذگیم . راگزور  تّدوم ، تمحر و  هب  نواعت  زا  هدـنکآ  ییاضف  رد  راوگرزب ، رهوش  نز و  نیا  مالـسلاهیلع ، یلع  همطاـف و 
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نتخپ ندرک و  ریمخ  ندرک و  ساتـسد  اب  نان  دندرکیم و  لمح  دیاب  کشم  يهلیـسو  هب  ار  بآ  دشیمن ؛ مهارف  ناسآ  یگدـنز  تاناکما 
ناوت رد  دوب . راوشد  اهيدنمزاین ، دیرخ  يارب  رازاب  هب  نتفر  دوب و  هدنکارپ  هنیدـم  رهـش  فارطا  رد  اههزاغم  دـشیم . هحفص 165 ] هیهت [ 

ياهتیلوؤسم فیلاکت و  نآ  رانک  رد  درکیم و  شـالت  يزور  ِكُرادـت  يارب  دوخ  دـنک . مادختـسا  يراکتمدـخ  هک  دوبن  مالـسلاهیلع  یلع 
. دـندرکیم لّـمحت  هـک  اهیتخـس  دوـب و  یگدـنز  رد  هـک  تالکـشم  يهـمه  مـغر  هـب  دادیم و  ماـجنا  زین  ار  ادـخ  هار  رد  داـهج  ینید و 

نب یلع   ) شرهوش هب  تبـسن  دوخ  فیاظو  ماـجنا  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  دوب . نکفاهیاـس  کـچوک  يهناـخ  نآ  رب  تاـبث ، یتخبـشوخ و 
دوب نتـسبآ  زین  ار  یلع  نب  نسح  دوب  یلاح  رد  همطاف  ِشالت  همه  نآ  درکیمن ! روصق  فیلاکت  قوقح و  ِيادا  رد  دوب و  اشوک  بلاطیبا )

ربمایپ تمدخ  سابع ، رسمه  لضفلاما  يزور  دوزفایم . زاجح  نازوس  يامرگ  راوشد و  طیارش  نآ  رد  یگدنز  ياهتّقـشم  رب  دوخ  نیا  و 
هب يرـسپ  همطاف  ياهدید ، یبوخ  باوخ  : » دومرف تسام »! يهناخ  رد  امـش  ندب  زا  ياهّکت  هک  مدـید  باوخ  رد  هَّللالوسر  ای  : » درک ضرع 

. داد ریش  مثق  اب  ار  وا  لضفلاّما  تفای و  ّدلوت  مالـسلاهیلع  نسح  تشذگن ، يرید  یهدیم ! ریـش  مَُثق »  » تدنزرف اب  ار  وا  وت  هک  دروآیم  ایند 
لاس ناضمر  هام  يهمین  دندوب . زیزع  دولوم  نآ  راظتنا  رد  همه  مالـسلااهیلع  ارهز  يهناخ  رد  دش و  کیدزن  دنزرف  دـّلوت  هک  ماگنه  نآ  رد 

ربمایپ هب  ار  یمارگ  ِدولوم  نآ  ِدـّلوت  تفاتـش و  ربماـیپ  رـضحم  هب  یکیپ  تفر  شدـنزرف  نیتسخن  لابقتـسا  هب  ارهز  دیـسرارف و  ترجه  موس 
هقالع و اب  تفگ و  ناذا  وا  شوگ  رد  تفرگ و  لغب  رد  ار  دازون  دـمآ و  ارهز  يهناخ  هب  قایتشا  یناـمداش و  اـب  ترـضح  نآ  داد . تراـشب 
دـمآ و هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش  دـّلوتم  نسح  نوچ  : » دـیوگ مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسیرگنیم . شاهرهچ  هب  رهم 
.« دـیمانب نسح  ار  وا  هن ، دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ماهدـیمان . برح  متفگ : دـیداد ؟ مان  هچ  ار  وا  منیبب ، دـیروایب  ار  مرـسپ  تفگ :

هقدص الط  نزومه  دیشارت و  ار  شرس  يوم  درک و  هقیقع  وا  يارب  شتدالو  متفه  زور  رد  تفرگ و  نشج  ار  مالسلاهیلع  نسح  دلوت  ربمایپ 
هنیس زا  نسح  : » هدرک لقن  سنا  زا  يرَهُز  دوب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  قلخ  نیرتهیبش  تروص ، رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  داد .
ناهد هک  اجنآ  ات  تشادیم  تسود  رایـسب  ار  هحفـص 166 ] نسح [  ادخ ، ربمایپ  [ 112 «. ] نییاپ هب  هنیس  زا  نیـسح  دوب و  ربمایپ  هیبش  رـس  و 

دوب و هدجس  رد  ادخ  لوسر  هک  دشیم  هاگ  درکیم و  يزاب  داهنیم و  ندرگ  رب  ار  وا  و  دیکمیم . ار  شنابز  هاگ  دیـسوبیم و  ار  كدوک 
.« دربیم ربنم  يالاب  دوخ  اـب  ار  وا  هاـگ  درکیم و  ینـالوط  وا  رطاـخ  هب  ار  دوخ  يهدجـس  ربماـیپ  دـشیم و  راوس  ترـضح  نآ  تشپ  رب  وا 

شوخرس و ار  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  یگدنز  درک و  يداش  رورس و  قرغ  ار  مالسلاهیلع  یلع  يهناخ  مالسلاهیلع ، نسح  دلوت  [ . 113]
. دـنک لّمحت  دـناوتیمن  ار  وا  ییادـج  دراد و  صوصخم  هّجوت  شلاسدرخ  هب  ربمایپ  دـیدیم  هکنیا  زا  دوب  نامداش  رایـسب  تخاس . طاشناب 

هدـید دوب ، هیبش  ربمایپ  هب  هک  شیابیز  يهرهچ  رادـید  اب  دـنیبب و  ار  شکدوک  دوخ و  رتخد  اـت  تشذـگیم  ارهز  يهناـخ  رب  ماـش  حـبص و 
رتخد ردپ و  ناونع  هب  رگیدکی  هب  تبـسن  اهنآ  تّبحم  رهم و  دوب . دزنابز  هقالع  نیا  و  تشاد . هقالع  ارهز  هب  هداعلاقوف  ربمایپ  دـنک . نشور 
لوسر هاگره  : » دیوگ ینـشخ  يهبعلثیبا  دنتـسیز . رگیدـکی  ياپمه  ادـخ ، هب  نامیا  يهصرع  هب  هک  دوب  رادافو  ِرای  ود  نوچمه  هکلب  دوبن 

سپس و  تفریم ، همطاف  رادید  هب  سپس  دناوخیم و  زامن  تعکر  ود  دمآیم و  دجسم  هب  لوا  دمآیم  رفـس  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 
تفاتـش و ردپ  لابقتـسا  هب  همطاف  دمآ ، همطاف  دزن  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  اهرفـس ، زا  یکی  تشگزاب  رد  درکیم ». ندید  شنارـسمه  زا 
: داد خساپ  ینکیم »؟ هیرگ  ارچ  : » دیسرپ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دیرابیم ! کشا  هدید  زا  هک  یلاح  رد  دیـسوب ، ار  شکرابم  ياهبل 

يزیچ هب  ار  تردـپ  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  نکن ؛ هیرگ  : » تفگ ودـب  ربماـیپ  هـنهک »! ياـههماج  اـب  مـینیبیم و  هتـسخ  دوـلآدرگ و  ار  امـش  »
ریخـست هب  تّزع  اب  ار  اجنآ  هکنآ  رگم  دـنامن ، یقاب  ییوم  یکرُک و  یگنـس و  یکاخ و  یهاـیگ و  كاـخ ، يهرک  تشپ  رب  هک  تخیگنارب ،

« نابوث  » تیاور رد  بلطم  نیا  رب  دـیکأت  دوب و  ـالاو  شردـپ  دزن  همطاـف ، ماـقم  هک  ددرگیم  نشور  تشذـگ ، هچنآ  زا  [ . 114 .« ] دروآرد
هک یسک  نیتسخن  و  دوب ، همطاف  درکیم ، یظفاحادخ  وا  اب  هک  یسک  نیرخآ  دشیم ، رفـس  مزاع  هاگره  ادخ  لوسر  : » دیوگیم هک  تسا 

تّبحم نیا  زا  دـیآیمن . تسد  هب  هداـس  یهاـگیاج  تلزنم و  نـینچ  دوـب . همطاـف  زاـب  دـمآیم  هحفـص 167 ] شرادـید [  هب  تـعجارم  رد 
تّبحم هب  یبایتسد  تسادـخ . ّتبحم  يهمّدـقم  ادـخ ، ِربمایپ  ّتبحم  تسوا و  يـالاو  تیـصخش  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر 
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یفطصم نخس  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیـسر و  دهاوخن  اجنادب  یگرزب  يوناب  چیه  هک  دناسریم ، هجرد  نیا  هب  ار  وا  ماقم  یلاعت ، يادخ 
تنب ۀـمطاف  َو  دـلیَوُخ  تنب  ۀـجیدخ  ۀَّنَْجلا  لهأ  ءاسن  ُلَْـضفأ  : » هک هدرک  لـقن  ادـخ  ربماـیپ  زا  ساـبعنبا  تسا . هدـمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

هَّللا یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  تشهب  لها  نانز  نیرترب  [ . » 115 «. ] محازم تنب  ۀیـسآ  نارمع و  تنب  میرَم  َو  دَّمَحُم 
نادـب ار  دوـخ  ربماـیپ  رتـخد  یلاـعت  دـنوادخ  هک  ـالاو  ِتلزنم  نیا  مغر  هب  دنتـسه ». محازم  رتـخد  هیـسآ  نارمع و  رتـخد  میرم  هلآ ، هیلع و 
لاعتم دـنوادخ  هب  عّرـضت  تدابع و  رب  درکیم و  ییامنهار  تحیـصن و  ار  شنارهاوخ  ترـضح و  نآ  ادـخ  لوسر  تسا . هداد  صاـصتخا 

لاح رد  ار  وا  تاقوا ، رتشیب  دوب . رادهدنز  بش  رادهزور و  هّیـضرم ، يهمطاف  دنبایب . ادـخ  دزن  يرتشیب  تلزنم  ات  دومنیم  هیـصوت  بیغرت و 
هک دـندید  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اهزور ، زا  یکی  رد  دوب . ایوگ  ادـخ  رکذ  هب  هراومه  شنابز  دـندیدیم و  میرک  نآرق  توالت 
نب سنا  يهتفگ  هب  میالم - یباتع  اب  دـشابن ؛ ایوگ  ادـخ  رکذ  هب  شنابز  دـنیبب و  هنوگنیا  ار  يو  تشادـن  راـظتنا  تسا و  تکاـس  هتـسشن و 

ُثیغتْسَا ِکتَمحَِرب  مّویَق  ای  ُّیَح  ای  : » ییوگب یهدارف و  شوگ  منکیم  شرافس  ار  وت  هچنآ  هب  دراد  یعنام  هچ  ناج ! همطاف  : » تفگ کلام -
هیلع و هَّللا  یلـص  ربماـیپ  لوق  زا  هریرهیبا ، زا  تسا  رگید  تیاور  رد  و  [ . 116 «. ] ُهَّلُک ینأش  یل  حلْـصاَو  ٍنیَع  َۀفْرَط  یـسْفَن  یلإ  یْنلِکَت  الَف 
، ثیغتـسا کتمحرب  مّویق  ای  ُّیَح و  ای  : » ییوگب ماـش  حبـص و  ره  هک  مونـشیمن  ارچ  همطاـف ، هحفـص 168 ] يا [  دومرف : هک  هدـش  لقن  هلآ 
هب هچ  ره  ات  دومنیم  حـیجوت  ار  يو  هتـسویپ  یمارگ ، ربمایپ  هنوگنیدـب  [ . 117 «. ] ٍنیَع َۀَـفْرَط  یـسفن  یلإ  ینلکت  هّلک و ال  ینأش  یل  حلـصا 
اب دروآیم ، ناجیه  هب  شحور  رد  ار  یلاع  تّمه  تخیگنایمرب و  ار  وا  هدوتس  رایسب  ياهویـش  اب  ناسنیا ، هب  و  دنک . بیغرت  رکذ  تدابع و 

هدروآ شایمارگ  ردپ  لوق  زا  دوخ  همطاف  دشیمن ! هتسخ  تدابع  زا  یندز  مه  رب  مشچ  تشاد و  یغورفرپ  تّمه  یـسدق  ِسفَن  نآ  هکنیا 
موی یتأت  نأ  نیـضرت  امأ  ( ؛»!؟ یـشاب َملاع  نانز  يهدیـس  هک  یلاح  رد  ییآرد  تمایق  هب  يرادـن  تسود  اـیآ  همطاـف  يا  : » تفگ نم  هب  هک 

هتفاـی و تسد  یگرزب  يراگتـسر  هب  دـیآرد ، نیرب  تشهب  هـب  دـبای و  ییاـهر  شتآ  زا  یـصخش  [ . 118 [ .)!؟ نیملاعلا ءاسن  ةدیـس  ۀمایقلا 
تلزنم نیمادـک  هب  یـسک  نینچ  تسا . هدـش  تمایق  رد  ملاع  نانز  يهدیـس  هاـگنآ  هتفاـی و  تسد  تشهب  هب  هکنآ  رتـالاب  تسا و  نینچمه 

تشذگیم و باتشرپ  اهزور ، دناسریم ! نیرب  ِسودرف  ياهلزنم  رد  الاو  ِتلزنم  نیا  هب  ار  شبحاص  هک  تسا  تدابع  مادک  نیا  هدیـسر و 
یفطـصم شَّدَـج  تفریم و  هار  دـیناشکیم و  نیمز  يور  ار  دوخ  مالـسلاهیلع  نسح  دوب  دـهاش  ار  دوخ  ِلـمح  نیمود  مالـسلااهیلع  ارهز 

: تفگ هریرهوبا  دـیوگیم : ایلوألا » ۀـلیح   » رد میعنوبا  درکیم . اـعد  شَّقَح  رد  دوب و  شبقارم  دـیزرویم و  رهم  وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
رد دمآ و  دوب ، هداتفا  هار  هب  هزات  وا  هک  میآیم  يزور  نآ  دای  هب  اریز  تخیرورف ؛ مناگدـید  زا  کشا  هکنآ  رگم  ار ، نسح  مدـیدن  زگره  »

: تفگیم داهنیم و  دوخ  ناهد  رب  دوشگیم و  ار  شناهد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسـشن و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ِلوسر  ناماد 
ِلمح هتفر  هتفر  هحفـص 169 ] [ . ] 119 «. ] درک رارکت  هبترم  هس  ار  نیا  و  رادـب ! تسود  ار  وا  زین  وـت  مراد ، تسود  ار  وا  نـم  ایادـخ ! راـب  »
عضو تعاس  دش و  زاغآ  نامیاز  درد  دیدرگ ، هدامآ  رگید  يدازون  لابقتسا  يارب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يهناخ  دش و  لماک  ارهز 

رسپ دنزرف  ّدلوت  هب  ار  وا  دیسر ! ششوگ  هب  دیدج  دازون  يادص  هاگان  هک  تشاد  ناماد  رد  ار  نسح  دوب و  هتـسشن  یلع  دیـسرارف ، لمح  و 
نمـشد ات  مانب ، برح »  » ار وا  هک : داد  خساپ  دوخ  هب  ًاروف  دراذگب ؟ هچ  ار  شمان  هک  تشذگ  ردپ  يهشیدنا  رد  تعرـس  هب  دنداد ! تراشب 

مالـسلاهیلع یلع  دـیمان و  نسح  ار  وا  تفریذـپن و  ار  نآ  ربمایپ  دوب و  هدـیزگرب  شنـسح  يارب  ًالبق  هک  دوب  یمان  نامه  نیا  دـشاب ! نارفاک 
تراشب همطاف  دنزرف  ِّدلوت  هب  ار  شترضح  ات  دمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  دزن  یکیپ  درک . ضیوفت  ربمغیپ  يهدارا  هب  ار  يراذگمان 

ِیهار تعرس  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  دیرابیم ! شیامیس  زا  تراشب  يداش و  دیـشخردیم و  شاهرهچ  زا  رون  هک  يدنزرف  دهد !
هچ ار  وا  مان  : » دیسرپ مالسلاهیلع  یلع  زا  سپـس  تفگ ، ناذا  يو  شوگ  رد  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  كدوک  دش و  همطاف  شرتخد  يهناخ 

: دـیوگ بلاطیبا  نب  یلع  تسا »! نیـسح  وا  هن ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  مدـیمان » برح  ار  وا  : » داد خـساپ  یلع  دـیداهن »؟
مان هچ  ار  وا  دـیهد ، ناشن  نم  هب  ار  مرـسپ  تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  مدـیمان . برح  ار  وا  دـش  دـلوتم  نسح  نوچ  »

دمآ و هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدیمان ، برح  ار  وا  دش ، ّدلوتم  نیـسح  نوچ  و  تسا . نسح  وا  هن  دومرف ؛ برح ؛ میتفگ : دیداد ؟
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هکنانچ نیسح  ّدلوت  خیرات  [ 120 .« ] تسا نیـسح  وا  هکلب  دومرف : برح ، میتفگ : دیداد ؟ مان  هچ  ار  وا  دیهد ، ناشن  نم  هب  ار  مرـسپ  تفگ :
دلوت ترجه  مراهچ  لاس  نابعش  مجنپ  هام  رد  نیسح  : » دیوگ راکب  نب  ریبز  دوب . يرجه  مراهچ  ِلاس  نابعـش  هام  رد  هتفگ  دعـس ) نب  ثیل  )

نامداش مّرخ و  مالسلاهیلع  نسح  ِمَدْقَم  اب  ًالبق  هک  هنوگنامه  دش ! يداش  قرغ  لوسرلا  ۀنیدم  مالسلاهیلع ، نیـسح  ِمَدْقَم  اب  [ . 121 «. ] تفای
[122 !« ] دنداد هقدص  الط  شرس  يوم  نزومه  دندرک و  هقیقع  مالسلاهیلع  نیسح  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  متفه  زور  دوب ! هتـشگ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  شَّدَج  مزالم  هراومه  ربمغیپ ، هیبش  كدوک  نیا  دشیم ، هلاس  ود  نسح  تشذگیم و  تعرـس  هب  اهزور  . 
مالـسلاهیلع و نسح  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راـتفر  رد  شاهرهچ ، هحفـص 170 ] نیرتابیز [  رد  يردـپ  ِتفوطع  ینابرهم ، مَرَک ، دوب .

نم ایادخ  راب  تفگیم : هداهن و  دوخ  يهناش  رب  ار  نسح  هک  مدید  ار  ادخ  لوسر  : » دیوگ بزاع  نب  ءارب  دوب . یّلَجَتُم  مالـسلاهیلع  نیـسح 
«. هّبحی نَم  ّبحا  َو  هّبِحَاف  هّبُِحا  ّینِا  ّمهّللأ  !« » دراد تسود  ار  وا  هک  یـسک  نآ  رادـب  تسود  رادـب و  تسود  ار  وا  زین  وت  مراد ، تسود  ار  وا 
هک دیدیم  ربمایپ  نینچمه  دادیم . رارق  ناوارف  تفوطع  دروم  داهنیم و  شود  رب  ار  نسح  ربمایپ  هراومه  هک  هک  مینیبیم  ورنیا  زا  [ . 123]

يالاب ربمایپ  دیوگ : هریرهوبا  طابسألا .» َنِم  ٌطبِس  نَسَحلا  : » دومرفیم هراب  نیا  رد  دوب . دهاوخ  اهتّما  زا  یتّمُأ  ییاهنت  هب  مالسلاهیلع  نسح 
ّنِا ( ؛»! تخاس دهاوخ  رارقرب  حلص  میظع  هورگ  ود  نایم  وا  يهلیسو  هب  ادخ  تسا ، رالاس  رورس و  نم ، رسپ  نیا  : » تفگ نینچ  تفر و  ربنم 

زاـمن مدرم  اـب  ادـخ  لوـسر  : » تفگ هک  هدـمآ  ةرکبیبا  زا  رگید  تـیاور  رد  [ . 124 (. ] نیَتَمیِظَع نیَتَِـئف  ْنَیب  ِِهب  هَّللا  حلـصی  دّیـس  اذـه  یْنبِا 
ای : » دـنتفگ ناراـی  داـتفا  قاـفتا  اـهراب  نیا ، دـشیم و  راوـس  ترـضح  نآ  تشپ  رب  یلع  نب  نسح  تـفریم  هدجـس  هـب  هاـگره  دـناوخیم 

راوگرزب اقآ و  مرسپ  نیا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  و  دیاهدرکن ». سکچیه  هب  هک  دینکیم  نانچ  كدوک  نیا  اب  امش  هَّللالوسر !
گرزب اقآ و  نسح )  ) مرسپ : » تسا رگید  ثیدح  رد  و  [ 125 !« ] درک دهاوخ  حالصا  نیملسم  زا  هقرف  ود  نایم  وا  يهلیسو  هب  ادخ  و  تسا ،

. دناهدرک لقن  ار  نیا  باحـصا  زا  یهورگ  دهد ». حالـصا  ناناملـسم  زا  میظع  يهقرف  ود  نایم  ات  درادب  یقاب  ار  وا  ادـخ  هکنآ  دـیما  تسا ،
نامداش دـنتفای ، شرورپ  اهیباّما »  » ِناماد رد  هک  ردـقنارگ ، يهداون  ود  نیا  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  كراـبم  بلق  يرآ ، [ . 126]

؛ دیـشوجیم گرزب  بـلق  نآ  زا  يردـپ  يهفطاـع  و  دـیدیم ! نـیمز  رد  دوـخ  يهژیو  یگدـنز  يهـمادا  تاـیح و  دادـتما  ار  اـهنآ  و  دوـب !
هحفـص 171] دوب [ . نکفاهیاس  ناکدوک  رب  دـندش ، گرزب  شنارتخد  هک  یماگنه  هجیدـخ و  گرم  زا  سپ  تفوطع ، نیا  هک  هنوگناـمه 

راپسهر ناناملسم ، هب  گنج  روظنم  هب  هدرک و  یهدنامزاس  ار  دوخ  ياهورین  شیرق  هک  دیسریم  ییاهزور  درپسیم ، هر  تعس  هب  ثداوح 
اب قدنخ  هب  موسوم  دیدج  يهوزغ  نیا  دندروخ . بیرف  ییاهن ، يزوریپ  مغریلع  نازادناریت ، ياطخ  و  دُُحا )  ) ِدماشیپ زا  اهنآ  دندش  هنیدم 

ياج رب  مالـسا  دـهم  رد  نیملـسم و  مالـسا و  خـیرات  رد  قیمع  ریثأت  هک  ياهثداـح  داد . خر  يرجه  مجنپ  لاـس  ِلاّوش  رد  هک  تسا  بازحا 
راتفگ رد  دربن  نیا  ریوصت  نیرتهب  دـندوب ؛ هدـشن  شیامزآ  نآ  دـننام  يزیچ  هب  ناناملـسم  هک  یناـحتما  زاـس  تشونرـس  دوب  یگنج  داـهن ؛

دوب و هدیـسر  موقلح  هب  اهناج  هدش و  هریخ  اهمشچ  دندرک و  هلمح  امـش  رب  نییاپ  الاب و  زا  نایهاپـس  هک  هاگنآ  : » تسا هدمآ  یلاعت  يادخ 
گنج نـیا  رد  [ . 127 !« ] دندروخ یتخـس  ناکت  دـندمآرد و  شیامزآ  هب  نانمؤم  هک  دوب  اجنیا  دـیتشاد ؛ ادـخ  هب  تبـسن  ییاهنامگ  امش 

هک دوب  یماگنه  نیا  و  دیـشخرد ! راکیپ  رد  نآ ، رهاظم  نیرتیلاع  اب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ِزیگناتفگـش  غوبن  راب ، نیتسخن  يارب 
دودبع نب  ورمع  نیا  : » دومرف ربمایپ  دور ! وا  راکیپ  هب  ات  تفرگ  هزاجا  ادـخ  ربمایپ  زا  تساخ و  اپ  هب  یلع  دـیبلط و  زرابم  دودـبع  نب  ورمع 

هب یقدـنخ  دـنکفا . تکـاله  كاـخ  هب  ار  وا  و  دـش ! زوریپ  دـیگنج و  وا  اـب  یلع  دـنداد ، نذِا  ربماـیپ  دـشاب »! ورمع  : » تفگ یلع  و  تـسا »!
یقالت يهطقن  تفریم ، نمـشد  يهلمح  میب  دوب و  زاب  هک  تمـسق  نآ  دـندنک و  هنیدـم  لامـش  ِراومه  نیمز  رد  یـسراف  ناملـس  يهراـشا 

هب دنتفگ  هدمآ و  قدـنخ  رانک  هب  ناباتـش  شیرق  ناراوس  دیـسریم ! رفن  رازه  هد  هب  ناشرامـش  هک  دوب  نافطغ  شیرق و  راّفک  ناناملـسم و 
دندنار و ار  اهبـسا  هدمآ و  دشیم  گنت  قدنخ  هناهد  هک  ياهطقن  هب  هاگنآ  تسا ! هتـشادن  ییانـشآ  نادب  برع  هک  تسا  ياهلیح  نیا  ادخ 
هب هک  دوب  ّدَودبع  نب  ورمع  نمشد ، ناراوس  زا  یکی  دندناشک . دوب  ناناملـسم  فرـصت  رد  هک  ینادیم  هب  ار  گنج  دندرب و  موجه  اجنآ  زا 

دهع ادـخ  اب  وت  هحفـص 172 ] تفگ [ : دـمآ و  نادـیم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دـیبلطیم  زراـبم  دوب و  هداتـسیا  وا  درکیم ! يربارب  راوس  رازه 
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مالـسلاهیلع یلع  يرآ » : » تفگ ورمع  یهد ، خـساپ  نآ  هب  دـناوخارف ، هدوتـس  زیچ  ود  زا  یکی  هب  ار  وـت  شیرق ، زا  يدرم  رگا  هک  ياهدرک 
مالـسلاهیلع یلع  تسین ». يزاـین  نیا  هب  ارم  : » تفگ ورمع  منکیم ». توعد  مالـسا  شریذـپ  ادـخ و  لوـسر  ادـخ و  هب  ار  وـت  نم  : » دوـمرف

یلع مناـسر »! لـتق  هب  ار  وت  مرادـن  تسود  نم  ادـخ  هب  ردارب ؟ رـسپ  يا  ارچ  : » تفگ ورمع  منکیم ». توعد  گـنج  هب  ار  وت  سپ  : » دومرف
درک و یپ  ار  نآ  دـمآ و  دورف  بسا  زا  تفـشآرب و  نخـس  نیا  زا  ورمع  مناـسر »! لـتق  هب  ار  وت  مراد  تسود  نم  اـما  : » دوـمرف مالـسلاهیلع 
[128 ! ] دناسر تکاله  هب  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع  هکنآ  ات  دندش  ریگرد  رگیدکی  اب  دمآ و  مالسلاهیلع  یلع  فرط  هب  و  تفوک ! ار  شتروص 

اجنآ هب  دوـش  هتـشک  سکره  دـیرادنپیم  هک  یتـشهب  نآ  تساـجک  : » تفگ دـیبلط و  زراـبم  دـمآ و  ورمع  هـک  هدـمآ  رگید  تـیاور  رد  . 
هَّللا یلص  یفطصم  هَّللالوسر »! ای  نم ، : » تفگ تساخرب و  ياج  زا  رابود  مالـسلاهیلع  یلع  لاح  نیا  رد  تسین ؟ يزرابم  درم  ایآ  دیآرد !؟
یلـص ربمایپ  هَّللالوسر »! ای  نم ، : » تفگ تساخرب و  یلع  و  دز ! دایرف  نیگمـشخ  تلاح  اب  ورمع  موس  راـب  نیـشنب . دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و 

داد هزاجا  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـشاب »! ورمع  هچرگ  : » تفگ مامت  تعاجـش  اب  یلع  تسا » ورمع  وا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا 
وت زا  یسک  تیاهومع  نایم  رد  ردارب ! رسپ  : » تفگ ورمع  دُرب ، نابز  هب  دوخ  مان  دش و  وربور  ورمع  اب  نوچ  دمآ و  یلع  دور ! نادیم  هب  هک 

تفرگرد و دربن  مرادن .»! كاب  وت  نوخ  نتخیر  زا  نم  اما  : » تفگ مالـسلاهیلع  یلع  مزیرب »! ار  وت  نوخ  مرادن  تسود  نم  دوبن ، رتدـنملاس 
زا دوب  یتراشب  نیا  دـنتفگ و  لـیلهت  ریبکت و  ناناملـسم  و  [ 129 . ] دـنکفا تکاله  كاخ  هب  ار  دودـبع  نب  ورمع  تسناوت  مالـسلاهیلع  یلع 

بلاطیبا نب  یلع  نوچ  سروَن  یناوج  هنوگچ  هک  دندش  توهبم  تفگش ، يهثداح  نیا  زا  ناناملسم  دیچیپ ! نآ  يادص  هک  یهلا  ترـصن 
نادیم و يارس  هسامح  نیرتهب  اهنآ  رظن  هب  دندوب و  هداتـسرف  رکـشل  شیپاشیپ  فاصم  رد  نیکرـشم  هک  ار - دودبع  نب  ورمع  مالـسلاهیلع ،

ارهز دـش ! رـشتنم  مالـسلاهیلع  یلع  تسد  هب  دودـبع  نب  ورمع  ندـش  هتـشک  ربـخ  دـناسر ! لـتق  هب  دـناوتیم  دوب - ناعاجـش  نیرتدـنمورین 
- نانمؤم نیرتصلاخ  شنادنزرف  ِردپ  و  شنامیا - اب  رـسمه  اب  هک  دوب  نامداش  وا  بلق  دینـش و  هحفص 173 ] ار [  ربخ  نیا  زین  مالـسلااهیلع 

گنج شتآ  تسا ! هدیشخرد  ناناملسم  نایم  رد  شرهوش  ّتیمح  يدرمناوج و  یکالاچ ، تعاجش ، هتفای و  ییاهر  دیلپ  ییوجگنج  ّرش  زا 
يدابدنت دنوادخ  نیا ، رب  هوالع  رگید  يوس  زا  تفرگرد و  فالتخا  دندوب  هتسب  هک  ینامیپ  رد  شیرق  هظیرقینب و  دوهی  نایم  تسـشنورف .

رگید سپ ، نآ  زا  درک و  ناریو  ار  ناـشیاهانب  تخیر و  مهرد  ار  اـهنآ  ِیگنج  ِناـماس  داتـسرف و  بازحا  هاپـس  رب  درـس  رایـسب  بـش  رد  ار 
درک و دنهاوخن  گنج  امش  اب  شیرق  رگید  دعب  هب  لاس  نیا  زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  و  دندماین ! ناناملـسم  گنج  هب  شیرق 

زوریپ نانامرهق  لابقتسا  هب  هنیدم  مدرم  دنتشگرب ، لیلهت  ریبکت و  نایم  رد  بازحا  يهوزغ  زا  ناناملـسم  تفر .» دیهاوخ  اهنآ  گنج  هب  امش 
مالسلاهیلع یلع  شایمارگ - رهوش  نیملسم و  ناولهپ  شروشحلس ، نامرهق  هک - دمآیمن  فصو  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ینامداش  دنتفاتش .

نیـسح هدرک و  هـقلح  ردـپ  ندرگ  هـب  تـسد  نـسح  شدـنزرف  تـشگرب ، شرهوـگ  هزیکاـپ  رـسمه  ِدزن  ناـبرهم ، يوـش  تـسا ! هتــشگرب 
ناناملـسم دندنارذگ و  ینامداش  رورـس و  رد  ار  كرابم  بش  نآ  درکیم ! شراثن  مرگ  ياههسوب  تفرگ و  لغب  رد  رهم  اب  ار  شراوخریش 

ادخ هب  توعد  هار  رد  شالت  زا  ناناملسم  تشذگیم . ناباتـش  اهزور  دنتفرگ . نشج  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ریظنیب  يراکادف  يزوریپ و  نآ 
. دندمآیمرد ادخ  نید  هب  هورگ  هورگ  مدرم  تفاییم و  شرتسگ  تعرـس  هب  دنوادخ  ِنیتسار  نییآ  مالـسا ، دـندرکیمن . گنرد  ياهظحل 

يوجتـسج رد  شناگدید  تفریم ، فرط  ره  هب  دش  رادیب  نوچ  دید و  باوخ  رد  ار  شنابرهم  ردام  مالـسلااهیلع  ارهز  اهزور  زا  یکی  رد 
رادـید هرّونم و  يهنیدـم  ترایز  هب  هک  دـید  ار  هلاه  دوخ  يهلاخ  هاگان  تفر ، ردـپ  يهناـخ  هب  تفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  تسد  دوب ! وا 

ار هلاه  يادص  ربمایپ  هکنیمه  تسا . هدمآ  مالسلااهیلع  همطاف  شرهاوخ  رتخد  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  ترـضح  شرهاوخ  ِرهوش 
و تسا » هجیدخ  ِرهاوخ  هلاه  ایادخ ! : » تفگ و  دش ! هدزتفگش  دوب ، هجیدخ  نینمؤملاّما  يادص  هب  هیبش  هک  ییادص  دینش ، هناخ  طایح  زا 

يهلان دزیم و  جوم  شناگدید  رد  ینامداش  شاهلاخ  ندید  اب  دیوگیم و  نخـس  هجیدخ  شردام  اب  شردپ  اییوگ  دید  مالـسلااهیلع  ارهز 
نیا هدـهاشم  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  درک . دای  وا  زا  اـفو  رهم و  اـب  دینـش و  دروآرب . لد  زا  هجیدـخ  هحفـص 174 ] دای [  هب  هک  ار  ردـپ 
بلق رد  شردام  هک  درک  ساسحا  تسا . هدنز  مادم  شلایخ  اب  هتشاد و  لوغشم  ار  ردپ  رکف  هراومه  شدیقف  ردام  هک  درک  نانیمطا  هنحص 
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ردـپ دـیدیم  هک  دوب  دنـسرخ  ارهز  تسا ! هدرکن  ُرپ  ار  وا  ياج  يو  زا  سپ  ربمغیپ  نارـسمه  زا  کیچیه  هک  دراد  یهاگیاج  نانچنآ  ردـپ 
نامداش دنکیم . اهنآ  راثن  ار  دوخ  يهناردپ  مرگ  فطاوع  تسا و  زیزع  ود  نیا  تّبحم  يهتفیش  دراد و  هّجوت  نیسح  نسح و  هب  شنابرهم 

« دیروایب نم  دزن  ار  نم  نادنزرف  : » دومرفیم ربمایپ  دیوگ : سَنَا  دبلطیم . روضح  هب  ار  نیـسح ) نسح و   ) اهنآ هراومه  ردپ  دیدیم  هک  دوب 
يهناخ ِرد  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  دـیز  نب  ۀـماسا  زا  ننـس  رد  يذـمرت  دینابـسچیم . هنیـس  هب  دـییوبیم و  ار  اهنآ  دـندمآیم ، نوچ  و 

؟ تسیچ متسنادن  هک  تساد  شوغآ  رد  ار  يزیچ  درک ، زاب  ار  رد  دمآ و  ترـضح  نآ  مدیبوک  يراک  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
، دز رانک  ار  هچراپ  نآ  دوشگ و  ار  شیوخ  يهماج  ترضح  دیاهتفرگ ؟ شوغآ  رد  هک  تسیچ  نیا  مدیـسرپ : مدش ، غراف  مراک  زا  هکنیمه 
نم و نارـسپ  ود ، نیا  «. » امهّبُحی نَم  ّبحَا  امهبحَاَف و  امهّبُحا  ّینَا  ّمهّللأ  یتنبا ، انباَو  َيانبا  ِناذه  : » دومرف سپـس  دنانیـسح . نسح و  مدـید 
.« دشاب ناشیا  رادتسود  هک  ار  هکنآ  رادب  تسود  رادب و  تسود  ار  اهنآ  زین  وت  مراد ، تسود  ار  اهنآ  نم  ایادخ ! دنتـسه ، نم  رتخد  نارـسپ 

. دشیمن هتـسخ  ناشمان  رارکت  زا  دربیم و  تّذـل  اهنآ  مان  زا  مالـسلااهیلع . ارهز  ردـپ  ماک  رد  دوب  ینیریـش  يهمغن  نیـسح »  » و نسح »  » مان
تمعن نیا  اب  ار  يو  یلاعت  يادخ  هک  درکیم  ساسحا  ارهز  دندوب . شنادنزرف  نادـقف  زا  سپ  ربمایپ  شخباّلـست  اهنآ  دوب ، اهنآ  اب  شـسنُأ 

هک ار  لسن  نیرتفیرـش  هلیـسونیدب  هداد و  رارق  وا  نادنزرف  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  يهّیرذ  ياقب  تسا و  هدیزگرب  دنمهوکش 
مالسلاهیلع یلع  شرهوش  یلاعت  يادخ  هک  دوب  هتسب  لد  تمعن  نیا  هب  نینچمه  تسا . هدرک  يرادساپ  دسانـشیم ، رْهَد  لوط  رد  تیرـشب 

، فیرشت میرکت و  نیا  زا  هداد و  رارق  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ایبنا  ِمتاخ  لسن  وا  ِْبلُـص  زا  هتـشاد و  صوصخم  دوخ  يهژیو  ِتمارک  هب  ار 
هب تبسن  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  يهفطاع  یـسک  رگا  تقیقح  رد  تسا . هتـشاد  هحفـص 175 ] ینازرا [  ودـب  ار  ینادواج  ِتّزع 

تّبحم و رهم و  زا  هدـنکآ  شترـضح  بلق  تسا و  ناـیناهج  يهمه  يارب  تمحر ، تفوـطع و  نیا  هـک  دـمهفیم  دریگ ، رظن  رد  ناـکدوک 
زامن يانثا  رد  هاگره  هک  دوب  داـیز  ردـقنآ  اـهنآ  هب  تبـسن  ادـخ  لوسر  تقفـش  هک  ناـکدوک  هب  تبـسن  هژیو  هب  تسا ! تمحر  تفوطع و 

هک ارچ  تسین ؛ تفگـش  نیا  و  دـندرکیم . هاـتوک  ار  زاـمن  شرداـم  كدوک و  هب  تبـسن  فطل  يور  زا  دندینـشیم ، ار  یکدوـک  يهیرگ 
دوخ ناـگداون  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  تفوطع  ّتبحم و  هک  نک  لـّمأت  لاـح ، میِحَر .) ٌفُوَؤر  ِنِینِمْؤُْملاـِب  : ) دـیوگ شفـصو  رد  دـنوادخ 
رـسپ نیا  تراشب  ِّدلوت  هک  یتقو  اریز  تشادیم ؛ تسود  رایـسب  ار  بنیز  دـنزرف  صاعلاوبا ، رپ  یلع ،)  ) دوخ يهداون  ربمایپ  تسا !؟ هنوگچ 

بلاطیبا بعش  رد  ناناملسم  يهرصاحم  دندوب و  هتـشگرب  هکم  هب  ربمایپ  هک  دوب  یماگنه  دنداد ، هجیدخ  شرـسمه  ترـضح و  نآ  هب  ار 
نیا نآ  لیالد  زا  دوب . دایز  كدوک  نیا  هب  تبـسن  ربمایپ  تّبحم  يرآ ، دومن . راکـشآ  ار  ّتبحم  نیا  ربمایپ  لاح ، نیا  اب  دوب و  هتفاـی  ناـیاپ 

- دوب هلاس  هدزای  زور  نآ  هک  ار - يو  دندش . دراو  هّکم  هب  گرزب ، دنوادخ  ترـصن  دییأت و  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  هک  تسا 
رد دومنیم و  ینابرهم  يو  اب  تشادیم و  تسود  رایسب  ار  بنیز  رتخد  هماما  ربمایپ  نینچمه  دنتشاد . هارمه  دوخ  يراوس  ِبکرم  كرت  رب 

. دادیم حیجرت  دوخ  نانز  رب  ار  يو  ایادـه ، رد  درکیم و  هقالع  زاربا  وا  هب  تبـسن  دـش  ناوج  نوچ  درکیم و  شزاون  ار  يو  شایکدوک 
زا هک  مهدیم  هیدـه  یـسک  هب  ار  نیا  : » تفگ تشاد و  تسد  رد  ار  ییابیز  دـنبندرگ  دـمآ و  هناخ  هب  ربماـیپ  يزور  هک  تسا  تیاور  رد 

ار صاعلاوبا  رتخد  روصت ، نیا  فالخرب  اما  دهدیم ». هشیاع  رکبیبا ، رتخد  هب  ار  نآ  : » دنتفگ نارسمه  مرادیم »! تسود  ار  وا  رتشیب  همه 
هک درک  هیده  ربمایپ  هب  يرویز  یـشاجن  : » دـیوگیم هشیاع  نینچمه  [ . 130 ! ] تخیوآ يو  ندرگ  هب  ار  نآ  كرابم  تسد  اـب  دز و  ادـص 
اب مرتخد  : » تفگ و  هحفص 176 ] داتـسرف [  بنیز  يارب  ار  يرتشگنا  نآ  تفرگ و  یلیمیب  اب  ار  نآ  ربمایپ  دوب ، الط  يرتشگنا  نآ  اب  هارمه 

لابقتسا یبوخ  هب  شاهلاخ  زا  زین  بنیز  دش ! راپـسهر  اههرطاخ  زا  ییایند  هب  هلاه ) ، ) دوخ يهلاخ  هارمه  هب  ارهز  يهمطاف  ریگب ». رویز  نیا ،
و درذگیم !؟ هچ  صاعلاوبا  شدنزرف  هب  تبسن  شرهاوخ ، ِرتخد  لد  رد  هک  تسنادیم  هلاه  . دش ایوج  صاعلایبا  شدنزرف  لاح  زا  درک و 

يهمطاف بنیز و  تسا ! لئاق  مارتحا  وا  يارب  دراد و  تسود  ار  شرهوش  بنیز  اّما  هدنکفا  ییادج  ود  نآ  نایم  مالـسا  دـنچ  ره  تسنادیم 
يدرمناوج و قلُخ و  نسح  هب  هک  دوب  شیرق  زا  یکی  وا  اریز  دنک ؛ رایتخا  مالسا  اهنآ  يهلاخ  رـسپ  هک  دندرکیم  وزرآ  مالـسلااهیلع  ارهز 

يارب دنک و  لابقتسا  رهوش  زا  ات  تشگرب  هناخ  هب  تشاذگ و  اهنت  بنیز ، شرهاوخ  دزن  ار  هلاه  دوخ  يهلاخ  ارهز  تشاد . راهتـِشا  تماهش 
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یفاک ایآ  مهاوخیم !؟ نیا  زا  رتهب  یتخبـشوخ  هچ  درکیم  رکف  دوخ  اب  دـیاش  دـش و  هناخ  راپـسهر  ینامداش  اـب  دزاـس . هداـمآ  ییاذـغ  وا 
! تمایق رد  ملاع  گرزب  ناوناب  زا  یکی  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  نیلـسرملامتاخ ، رتخد  مشاب ؛ ّتیرـشب  مامت  رورـس  رتخد  هک  تسین 

درگ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  يهناخ  رد  موثلکّما ، شرـسمه  نافع و  نب  ناـمثع  ارهز و  همطاـف  بلاـطیبا و  نب  یلع  دـش و  بش 
! تفگ دـمآشوخ  ار  يو  رورـس  دـجو و  اب  ربمایپ  دـش ، دراو  هلاه  هکنیمه  دـیایب . هلاه ، شاهلاخ  اب  هک  دـندوب  بنیز  راـظتنا  رد  دـندمآ و 

هـشیاع دیوگیم ! دـمآشوخ  هلاه  شرهاوخ  هب  دـنک و  دای  تلاح  نیا  هب  هجیدـخ  شدـیقف  رـسمه  زا  ربمایپ  هک  تفرگ  تداسح  ار  هشیاع 
هجیدـخ دای  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ایوگ  تساوخ . دورو  نذا  هَّللالوسر  زا  هلاه  : » هک دـنکیم  تیاـکح  نینچ  ارجاـم  نیا  زا  دوخ 

زونه : » متفگ هدـمآ ، تریغ  هب  هشیاع )  ) نم هلاه »! ایادـخ ! : » دومرف تفگیم و  دـمآشوخ  یلاحـشوخ  اـب  ناـنچنآ  هلاـه  هب  هک  دوب  هداـتفا 
! تسا هداد  وت  هب  ار  وا  زا  رتهب  ادـخ  هکنآ  لاح  ینکیم ! داـی  تسا ، هتفر  اـیند  زا  دوب و  هتخیر  شیاهنادـند  هک  ار  شیرق  ناـنز  زا  ینزریپ 
هک دروآ  نامیا  نم  هب  ینامز  وا  تسا ! هدادن  نم  هب  ار  وا  زا  رتهب  دـنوادخ  ادـخ ، هب  هن ، : » تفگ دـمآ و  مشخ  نم  نانخـس  ندینـش  اب  ربمایپ 

مورحم ارم  مدرم  هک  دـناسر  يرای  ارم  دوخ  لام  اب  ینامز  دـندرکیم و  بیذـکت  مدرم  هک  درک  مقیدـصت  ینارود  رد  دـندوب و  رفاک  مدرم 
ییوگدب هجیدـخ  زا  سپ  نیا  زا  متفگ  دوخ  اب  دـیوگ : هشیاع  داد ». دـنزرف  نم  هب  وا  زا  ّلج ، هحفـص 177 ] ّزع و [  يادخ  دندوب و  هتخاس 

تسا و هدنز  ناشردپ  بلق  رد  هراومه  ناشردام  دای  هکنیا  زا  دندرک و  مّسبت  ربمایپ  نخس  ندینـش  اب  رهاوخ  هس  ره  [ . 131 ! ] درک مهاوخن 
زا هک  ییاهبنارگ  تارطاخ  دوب و  يو  اب  هک  نیـشیپ  راگزور  نآ  هب  رادافو  تسوا و  اب  زونه  ییوگ  دندش ؛ داش  دیوگیم ، انث  وا  رب  هراومه 
غاد زوـس  زا   ) ار هلاـه  ناـشبوبحم  يهلاـخ  يهنیـس  شنارتـخد و  يهنیـس  هک  تسا  نیمه  و  تسا ، هدـنز  ربماـیپ  اـب  اـهنیا  يهمه  تـشاد ! وا 

هدیدن ار  وا  هکنآ  لاح  هجیدخ ، رب  هک  هنوگنآ  مدیزرون  دسح  ربمایپ  نارـسمه  زا  کیچیه  رب  : » دیوگیم هشیاع  دنکیم . کنخ  هجیدـخ )
هجیدـخ ناتـسود  يارب  هدرک  هـکت  هـکت  ار  نآ  دـندومنیم و  حـبذ  يدنفـسوگ  هاـگ  دـندرکیم و  داـی  وا  زا  رایـسب  هَّللالوـسر  اـّما  مدوـب !

هک دروآ  نامیا  نم  هب  ینامز  وا  : » دومرفیم ترضح  نآ  تسین . هجیدخ  ینز  زج  ایند  رد  ییوگ  متفگیم : هک  دشیم  رایسب  دنداتسرفیم !
مورحم ارم  هک  هاـگنآ  درک  تاواـسم  نم  اـب  دوخ  تورث  اـب  و  دـندرک ، بیذـکت  ارم  هک  یماـگنه  ارم ، درک  قیدـصت  دـندش و  رفاـک  مدرم 

، دمآ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترایز  هب  نم  يهناخ  رد  ینزریپ  هک  دنکیم  تیاور  هشیاع  زین  و  تسا ». ینادـنزرف  ارم  وا  زا  دـنتخاس و 
ربماـیپ زا  تفر ، نزریپ  نآ  هکنیمه  دـیناشن . نآ  رب  ار  وا  درتـسگ و  وا  يارب  ار  دوـخ  يادر  درک و  مارتـحا  تفگ و  دـمآشوخ  وا  هب  ربماـیپ 

يافو زا  هک  لیبق - نیا  زا  ییاههنومن  [ . 132 .« ] دمآیم ام  ندید  هب  هجیدخ  نامز  رد  وا  : » دومرف ربمغیپ  تسیک ؟ هک  مدیـسرپ  وا  يهرابرد 
دش و دراو  ربمایپ  رب  هنیدم  رد  هجیدخ  ترضح  ِرگـشیارآ  نز  هکنیا  زا  تسا . رایـسب  دراد - تیاکح  نینمؤملاّما ، هجیدخ  هب  تبـسن  ربمایپ 
.« تسا نامیا  زا  دـهع  نسح  و  تشاد . دـش  دـمآ و  ام  اب  هجیدـخ  یگدـنز  نارود  رد  نز  نیا  : » تفگ سپـس  درک ! میرکت  ار  وا  ترـضح 

هحفـص 178] تشذـگ [  اـب  شجاودزا و  نیمجنپ  مغر  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  هـک  دـیدیم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  [ . 133]
رد ناناملسم  تدهاجم  اب  هارمه  اجنآ  رد  ار  شایگدنز  نارود  هکم و  تارطاخ  هاگره  دربیمن و  دای  زا  ار  شردام  رطاخ  دیدم  ياهلاس 

یناـبیتشپ و تیاـمح و  وا و  راــنک  رد  يو  یگداتــسیا  هجیدــخ و  شایگدــنز  کیرــش  زا  دروآیم و  رطاــخ  هـب  نیکرــشم  رازآ  ربارب 
شود رب  ار  نسح  مالـسلاهیلع  یلع  دنتـشگرب . هشیاع - يهناخ  رد  ربمایپ - روضح  زا  تیبلها  عمج  بش ، نآ  دـنکیم . داـی  شیاهیرادـلد 

ار هشیاع  يهناخ  بنیز  هلاه و  نینچمه  موثلکّما و  اب  نامثع  دنتـشگرب و  دوخ  هناخ  هب  همطاف  هارمه  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  نیـسح  داهن و 
ِرسمه نابرهم و  ردپ  نآ  اریز  درب ؛ رـسب  نانیمطا  اب  هدوسآ و  يرطاخ  نشور و  ياهدید  اب  ار  بش  نآ  ارهز  يهمطاف  [ . 134 . ] دنتفگ كرت 
نیـسح نسح و  شناگدـید  روـن  هـب  رتـشیب  هّجوـت  اـب  تـسا و  رطاـخهدوسآ  ارهز  دراد . هارمه  دوـخ  اـب  ار  شدـیقف  رداـم  تارطاـخ  كاـپ 
يادـخ شاک  يا  دـنکیم  وزرآ  هتخاس و  هجوتم  هّکم  هب  ار  شیوخ  راکفا  ترـضح  نآ  هک  درادـنپیم  نینچ  و  دزادرپیم . مالـسلاامهیلع 

: دش باجتسم  اعد  و  تفاییم . مایتلا  عمج  ِیگدنکارپ  ینالوط ، قارف  زا  سپ  ات  درکیم  تیاده  مالسا  هب  ار  صاعلاوبا  شاهلاخ  رسپ  لاعتم 
! دوب زاسمد  كاندرد  ياههرطاخ  اب  دربیم  رـسب  رادـیب  ار  بش  بنیز  ایوگ  يرجه ، مشـش  لاـس  زا  یلوـألا ، يداـمج  ياهبـش  زا  دوب  یبش 
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هدوزفا نیملـسم  رامـش  تردـق و  هب  زور  ره  درگنب ! دیـشکیم ، ار  شراظتنا  اـهلاس  هک  ار  ییادرف  ياـیؤر  يرادـیب ، رد  تشادیم  تسود 
زادنامشچ دـیدرت ، نودـب  دـندوب و  هدـش  ناملـسم  کنیا  دـندوب  مالـسا  اب  هبراحم  ینمـشد و  لاح  رد  هک  یناسک  زا  درف  نارازه  دـشیم .

مالـسا عیبر ، رـسپ  صاعلاوبا  اـیآ  دیـسرپیم : دوخ  زا  بنیز  دـیاش  دـشیم ! هدـید  دوب ، هداد  هدـعو  دـنوادخ  هک  هنوگنآ  اراکـشآ  يزوریپ 
هدش شخپ  هحفـص 179 ] قفا [  رد  مدهدیپس  ِرون  ياههتـشر  دشیم ، هدامآ  زامن  يارب  وا  تساخرب . رتسب  زا  بنیز  دـیمد و  رجف  دروآیم ؟

ششوگ هب  یفیعض  يادص  رد ؟ تشپ  تسیک  دز : ادص  دَنَزیم . ار  رد  یـسک  هک  درک  ساسحا  نینچ  ساره  دیدرت و  اب  نایم  نیا  رد  دوب .
بـش رخآ  ِتعاس  نیا  رد  صاعلاوبا  دـنیبیم ! باوخ  يرادـیب  رد  هک  تشادـنپ  بنیز  عیبر »! رـسپ  صاـعلاوبا  : » تفگ یمارآ  هب  هک  دیـسر 
گنر اما  هداتـسیا ، نانچمه  حبـش  نآ  دمآ . رد  ِفرط  هب  تسا ، هکم - رد  رظن  زا  رود  ِرهوش - نآ  حبـش  نیا  دیاش  تسا !؟ هدـمآ  هچ  يارب 

- نم نم - يرآ ، : » داد باوج  انـشآ  يادص  نامه  اب  صاعلاوبا  صاعلاوبا .»!؟ : » دیـسرپ بنیز  برطـضم ! هتـسخ و  هتفر و  لاح  زا  هدـیرپ و 
یهاگن اب  دونشیم ! هچ  دنیبیم ، هچ  دیوگیم ، غورد  درک  روصت  بنیز  متسه .»! عیبر  نب  صاعلاوبا  نم  : » تفگ سپس  و  صاعلاوبا »! نم -
ماگنهبان يهظحل  نیا  رد  صاعلاوبا  حبـش  رادـید  اب  و  دـنامب ! لاـح  نیمه  هب  دوب  لـیام  دـش . هریخ  وا  هب  يرادـیب ، باوخ و  هیبش  هنارواـبان 

يوزرآ اب  گنردیب و  بنیز  متـسه »! عیبر  رـسپ  صاعلاوبا  نم  بنیز ! : » دـیوگیم هک  دینـش  دـمآ و  دوخ  هب  تالایخ  زا  اّما  دـشاب ! شوخ 
مینیـشنب و ات  يدرکیم  زاب  ار  رد  لوا  دوب  رتهب  تفگ : صاعلاوبا  ياهدمآ »؟ اجنیا  روظنم  هچ  هب  : » دیـسرپ دونـشب ، ار  ایؤر  نآ  خـساپ  هکنیا 

ناذا گنهآ  اب  ات  تفریم  لالب  تسا . صاعلاوبا  وا  هک  دنکیم  رواب  بنیز  لاح ، نیا  رد  ماهتسخ ! رفس  جنر  زا  یلیخ  هک  منک  هزات  یـسفن 
شوگ هب  ییاهادص  هتفر  هتفر  دنوش . ادصمه  وا  اب  ربکاهَّللا  ندینش  اب  ات  دناهتـساخرب  باوخ  زا  نانمؤم  و  دنک ! هراپ  ار  بش  توکـس  حبص 

تعامج زامن  يارب  هک  دینشیم  ار  ردپ  ياپ  يادص  بنیز  و  دش ! هتسکش  بش  توکس  ناسنیا  هب  دندادیم و  خساپ  ار  نّذؤم  هک  دیسریم 
! بنیز : » تفگ تسا ! هدیـسر  رفـس  زا  هتفوک  هتـسخ و  وا  تسا . هدرک  شومارف  ار  وا  بنیز  درک  روصت  صاعلاوبا  دوشیم . نوریب  هناـخ  زا 

بنیز هرهچ  رد  ینامداش  دنخبل  ییادزب »! ار  قارف  زوس  يرود و  جنر  هار و  یگتـسخ  یـشخب ، هزات  ناج  ار  وا  دراد  راظتنا  وت  نامهم  کنیا 
زا هتـسخ  وا  تخاس : فقوتم  دوخ  ياج  رد  ار  يو  صاعلاوبا  نانخـس  اما  دیوگ ، دـمآشوخ  ار  وا  ات  هحفص 180 ] تساخرب [  دیـشخرد و 
مک حبـص  ییانـشور  تسا .»!؟ دوخ  موق  ياقآ  وا  تسا ، یگراوآ  هچ  نیا  : » دسرپیم بنیز  تسا . هدـید  قارف  جـنر  هراوآ و  هدیـسر و  هار 

ار یـشسرپ  زین  صاعلاوبا  دـسرپیم ! دراد  لد  رد  هچنآ  زا  دوخ  هاگن  اب  اما  درگنیم  وا  هب  بنیز  درادیمرب . صاعلاوبا  يهرهچ  زا  هدرپ  مک 
دوخ ییاراد  اب  تراجت ، يارب  هکلب  ماهدماین . برثی  هب  مالـسا  اب  بنیز ! هن ، : » دهدیم خساپ  ًاروف  هتفایرد و  دـنیبیم  بنیز  ناگدـید  رد  هک 

هثراح نب  دیز  مدرک  دروخرب  تردپ  نایهاپـس  زا  یهورگ  اب  متـشگرب  مدش و  غراف  تراجت  راک  زا  هکنیمه  ماهدمآ . ماش  هب  شیرق  ییاراد 
نوچ متخیرگ و  ناوتان  نم  دنتفرگ و  ارم  لاوما  مامت  اهنآ  دندادیم . لیکـشت  ار  هاپـس  نآ  درم  داتفه  دصکی و  درکیم و  یهدنامرف  ار  نآ 

: تفگ يداـش  مغ و  زا  هتخیمآ  ییادـص  اـب  تشگرب و  دوـخ  لوا  ياـج  هب  بنیز  مریگ »! هاـنپ  اـت  مدـمآ  وـت  شیپ  هناـیفخم  دیـسرارف  بش 
دوب و تکاس  زین  ناشنوماریپ  ناهج  هتفرگ و  ار  ود  ره  هودنا  زا  هدنکآ  یتوکس  یلع »! همامَا و  ردپ  يدمآشوخ  هلاخ ! رسپ  يدمآشوخ ، »
هک دینـش  دجـسم  زا  ار  شردـپ  يادـص  بنیز  لاح  نیا  رد  دـشاب . اههظحل  نآ  دـهاش  ات  هدرک  سبح  هنیـس  رد  ار  شیاهسفن  ایند  ییوگ 

صاعلاوبا تسا . هتخادرپ  تعاـمج  زاـمن  رد  باتکلاۀـحتاف  ندـناوخ  هب  هاـگنآ  دـنیوگیم و  ریبکت  وا  اـب  مدرم  دـیوگیم و  ار  زاـمن  ریبکت 
ردپ هدنکفا . ییادج  ناشنایم  مالـسا  هک  هک  تسوا  رهوش  تسوا . يهلاخ  رـسپ  صاعلاوبا  دـنک !، هچ  دـنادیمن  بنیز  هتـسشن و  هدزتریح 
دوش غراف  حبـص  زامن  زا  شردپ  ات  دنک  ربص  دیاب  راچان  تسا . هدنهانپ  کنیا  وا  دهد . هانپ  ار  وا  دیاب  راچان  تسا . هماما  یلع و  وا  نادنزرف 

رب تخاس و  هدامآ  ار  دوخ  دیشوک . نآ  ماجنا  رد  تقو  عرـسا  رد  هک  دمآ  شیپ  وا  يارب  يرکف  تعرـس  هب  اما  دهد . ربخ  وا  هب  ار  نایرج  و 
درک و رارکت  ار  نخـس  نیا  راب  دنچ  و  [ 135 !« ] ماهداد هانپ  ار  صاعلاوبا  نم  ساّنلا ! اهیا  : » دروآرب دایرف  دـنلب  يادـص  اب  داتـسیا و  هناخ  رد 

یفطصم هکنیمه  دیناسر . دجسم  لها  شوگ  هب  ار  بنیز  يادص  حبص  میسن  دناوخ . ار  حبص  زامن  تفرگ و  وضو  تشگرب و  هناخ  هب  دوز 
ار ینخس  مه  امـش  ایآ  مدرم ! : » دومرف هدرک ، ور  دندوب  دجـسم  رد  هک  یناسک  هب  داد ، مالـس  هحفـص 181 ] ار [  زامن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
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ربـخ هعقاو  نیا  زا  نم  تسوا ، تسد  رد  دّـمحم  ناـج  هکنآ  هب  مسق  : » دومرف هَّللالوسر »! اـی  هلب ، : » دـنداد خـساپ  دیدینـش »؟ مدینـش  نم  هک 
هکنآ میداد  هانپ  زین  ام  دهد ، هانپ  دناوتیم  ناناملسم  درف  نیرتمک  : » دوزفا درک و  یتوکس  رصتخم  سپس  و  مدینش »! ار  ادص  نیا  ات  متشادن 

ار ردپ  بنیز  هکنیا  ِضحم  هب  دوب ! يو  دزن  زین  صاعلاوبا  دمآ ، شرتخد  شیپ  تشگرب و  دجسم  زا  ربمایپ  [ . 136 .« ] داد هانپ  بنیز )  ) وا ار 
هانپ ار  وا  نم  تسا ، نادنزرف  ردپ  تسا  رود  رگا  تسا و  مع  رسپ  تسا ، دنواشیوخ  رگا  صاعلاوبا ، هَّللالوسر ! ای  : » تفگ سامتلا  اب  دید و 
لالح وا  رب  هک  دوشن  کیدزن  وت  هب  اما  راد  یمارگ  ار  وا  مرتخد ! : » تفگ ّرثأت  اب  تسیرگن و  وا  هب  هناردـپ  زیمآرهم  هاـگن  اـب  ربماـیپ  مداد .»!

رد مالـسا  حور  هک  تفگیم  وا  هب  بنیز  بلق  دـننک ؟ هچ  دنتـسنادیمن  اـهنآ  تشگرب و  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  [ 137 « ] یتسین
كرد تشاد ، ناجَلَخ  بنیز  بلق  رد  هک  ار  هچنآ  مامت  زین  صاعلاوبا  دنکیم . بیذـکت  ار  نآ  شنابز  اما  تسا  رادومن  صاعلاوبا  يهرهچ 
شبلق دادیم و  جـنر  ار  يو  دوـب  هدرک  رود  شرداـم  ردـپ و  زا  ار  شناـکدوک  هتخاـس و  ناـشیرپ  ار  ود  نآ  هک  ییادـج  نیا  یلو  درکیم 

ار صاـعلاوبا  جـنر  زین  بنیز  دـنک . رادـیب  دـندوب ، باوخ  رد  هک  ار  هماـما  یلع و  دوخ  لاـسدرخ  كدوک  ود  درپـب و  هنیـس  زا  تساوخیم 
رد ناکدوک  هک  ياهرجح  هب  صاعلاوبا  دزاس . اّیهم  ییاذغ  وا  يارب  ات  دنیشنب  شنادنزرف  رانک  رد  دیایب  هک  دز  ادص  ار  وا  درکیم ، ساسحا 

درک و نخـس  زاغآ  بنیز  لاح  نیا  رد  دیرابورف ! هدید  رد  کشا  ناشرادید  ییادج  زا  دنکفا و  رظن  اهنآ  رب  دش و  لخاد  دـندوب  هتفخ  نآ 
رَّدَـقُم هچ  ام  يارب  ادـخ  منیبب  ات  : » داد خـساپ  دادیم  کشا  يوب  هک  ییادـص  اب  صاعلاوبا  هچ »!؟ يارب  باذـع  همهنیا  هلاـخ ! رـسپ  : » تفگ

هتخورفارب يهرهچ  اب  صاعلاوبا  و  دروآ ». محر  ام  رب  ادـخ  هلاخ ! رـسپ  : » تفگ کشا  اب  هارمه  اسران و  ییادـص  اب  زین  بنیز  تسا »! هتخاس 
.« مریگب تسا ، شیرق  نیکرـشم  لاوما  هک  ار  دوخ  ییاراد  موش و  ناملـسم  هک  دـندرک  داهنـشیپ  نم  هب  زورید  اهنآ  تفگ : درک و  دـنلب  رس 

تسا يدب  ِزاغآ  نیا ، : » متفگ و  مدرکن » لوبق  [ » هحفص 182 تفگ [ : صاعلاوبا  يداد »؟ یخساپ  هچ  اهنآ  هب  وت  : » دیـسرپ گنردیب  بنیز 
درکیم تیاکح  يو  ساسحا  صاعلاوبا و  نورد  زا  هک  نانخـس  نیا  زا  بنیز  يهرهچ  [ 138 !« ] منک رایتخا  مالسا  تناما ، هب  تنایخ  اب  هک 
شزاون دـنکفا و  اهنآ  ندرگ  هب  تسد  درک و  رادـیب  باوخ  زا  ار  ناکدوک  تفر و  صاعلاوبا  دـییاپن و  يرید  يداـش  نیا  اـما  دـش ، هتفکش 
يهلمج زا  هک  دنیشنب - نارای  عمج  رد  دیایب و  دجسم  هب  ات  داتـسرف  صاعلاوبا  دزن  ار  یـسک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دش ، حبـص  دومن !

نیا يهطبار  : » دومرف نانآ  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  دندوب - هتفرگ  تمینغ  هب  ار  يو  ییاراد  هک  دندوب  یهاپـس  ِدارفا  اهنآ 
رگا دش و  میهاوخ  دونشخ  زین  ام  دینادرگرب  وا  هب  ار  يو  ییاراد  دینک و  ناسحا  رگا  دیاهتفرگ ، ار  يو  ییاراد  امش  دینادیم ! نم  اب  ار  درم 

ار وا  لام  هَّللالوسر ! ای  : » دنتفگ ادص  کی  نارای  يهمه  دیرتراوازـس ». دوخ  هداد و  امـش  هب  ادخ  هک  تسا  تمینغ  دـینادرگرب ، دـیتساوخن 
رایتخا رد  ياهدیکـشخ  ِکشَم  ای  کچوک  فرظ  ای  ولد »  » کی یـسک  رگا  هک  اـجنآ  اـت  دـندروآ  ار  میاـنغ  دـنتفر و  همه  و  مینادرگیمرب »

دش و دنـسرخ  دوب ، هدروآ  ناناملـسم  يارب  مالـسا  هک  یگدنـشخب  نیا  زا  صاعلاوبا  [ 139 . ] دـنادرگرب وا  هب  دروآ و  ار  نآ  ماـمت  تـشاد 
دوخ يهدعو  هب  تفگ و  تسار  نخس  نم  اب  وا  : » دومرف هدرک ، یظفاحادخ  وا  اب  ربمایپ  دیدرگ ! رفـس  مزاع  دوتـس و  ار  ربمایپ  لمع  ِیگرزب 

ياههراپ شلد و  ِزیزع  هناخ ، نیا  رد  تفریم ! هناشن  ار  بنیز  يهناخ  شزیمآ  رهِم  هاگن  ریت  اما  درک  تکرح  گنهآ  صاعلاوبا ، درک ». اـفو 
هب اـّما  دومنیم ! بیذـکت  رگید  ِراـب  درکیم و  قیدـصت  ار  شلد  يهتـساوخ  راـب  کـی  بنیز  دوـمیپیم و  ار  هّکم  هار  دـنانکاس . شرگج 
اب تنایخ  اب  ار  مالـسا  هک  تسا  يدب  زاغآ  : » تفگ هک  دروآیم  دای  هب  ار  صاعلاوبا  ِراتفگ  هکنآ  هژیو  هب  تشاد  يرتشیب  شیارگ  قیدصت ،

دوخ مالسا  ارچ  : » دیسرپیم دوخ  زا  دروآ و  مالـسا  تسا  کیدزن  ای  هدروآ  مالـسا  صاعلاوبا  تفگیم  دوخ  اب  بنیز  منک »! رایتخا  تناما 
ینامداش اب  شیرق  دش . هکم  دراو  صاعلاوبا  دَرَوآ . درگ  ار  شنادـنزرف ) رـسمه و  دوخ و   ) ناشیرپ عمج  ات  درکن  زاربا  ربمایپ  روضح  رد  ار 

 ] اب ار  دوخ  يارجام  رتدوز  هچ  ره  دنتساوخ  وا  زا  تسا . هتشگرب  تراجت  ِدوس  اب  تمالس و  هب  وا  دندید  اریز  دندرک ؛ لابقتسا  وا  زا  ناوارف 
نخـس ارجام  نآ  زا  سپـس  دـنادرگرب و  اهنآ  هب  ار  مدرم  ياـهتناما  اـت  تساوخ  تلهم  وا  دـنک . فیرعت  برثی  رد  نانمـشد  هحفص 183 ]

يو اـب  هراـب  نیا  رد  اـت  دـمآ  مالـسلااهیلع  ارهز  شیپ  ناباتـش  دـنک ، ناـهنپ  دراد  هشیدـنا  رد  هک  ار  يزیچ  تسناوتن  وا  بنیز ، اـما  دـیوگب .
همطاـف دـیامن . فـیرعت  دوـب ، هدرک  هدـهاشم  شیاـهکشا  يهنحـص  زا  هدـید و  صاـعلاوبا  راـتفگ  هرهچ و  رد  ار  هـچنآ  دـنک و  تـبحص 
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هلاه شاهلاخ - رادید  زور  رد  ار  اهنآ  ياعد  ادخ  دـیاش  تسین ، ینادـنچ  يهلـصاف  مالـسا  وا و  نایم  هک  داد  تراشب  ار  بنیز  مالـسلااهیلع 
رد نانمـشد  اب  ار  دوخ  يارجام  ات  دندیـشکیم  ندرگ  شیرق  داد ، اهنآ  هب  ار  مدرم  لاوما  صاـعلاوبا ، دـشاب . هدرک  تباـجا  دـلیوخ - رتخد 
ایآ شیرق ! يهلیبق  يا  : » تفگ دـنلب  گنهآ  اب  داتـسیا و  دنونـشب  ار  شیادـص  مدرم  يهمه  هک  ياهطقن  رد  صاعلاوبا ، دـنک . وگزاب  برثی ،

یهاگن هاگنآ  یتسه »! یمیرک  رادتناما  وت  دهد ، کین  شاداپ  تیادخ  هن ، : » دنداد خساپ  اهنآ  دشاب »؟ هتشاد  نم  دزن  یلام  هک  تسه  یسک 
نَا دهْشَا  اَنَا  : » تفگ هدیجنس  تاملک  لماک و  شمارآ  اب  وا  دیوگب . نخس  برثی  ثداوح  زا  ات  دنتـسیرگنیم  وا  هب  همه  درک و  عمج  نآ  هب 
هب : » دوزفا و  تسادخ ». يهداتسرف  دّمحم  تسین و  ییادخ  هناگی  يادخ  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  « » هَّللالوُسَر ًادّمحم  َّنَا  َو  هَّللا  ّاِلا  هِلا  ال 

ار لاوما  ادخ  هکنیمه  مروخب و  ار  امش  لاوما  متساوخ  نم  دیرب  نامگ  امش  مدیسرت  هکنیا  زج  دشن  نم  ندروآ  مالـسا  زا  عنام  يزیچ  ادخ ،
. درک هدزتریح  ار  مدرم  صاـعلاوبا  راـتفگ  [ . 140 !« ] مدرک زاربا  ار  دوخ  ندروآ  مالـسا  مدـش ، رطاخهدوسآ  نآ  زا  دـینادرگرب و  امـش  هب 

ینامداش ساسحا  بنیز  بلق  دش . هنیدم  راپـسهر  ناباتـش  درک و  اهر  ار  اهنآ  کشخ  بوچ  دننام  دیرابورف . اهنآ  رـس  رب  ياهقعاص  ییوگ 
يهناـخ هب  تساـجک ؟ زا  لاـح  روش و  نیا  تسنادیمن  درکیم و  شزاون  ار  دوخ  رتخد  رـسپ و  تسیچ ! نآ  ّتلع  تسنادیمن  اـما  درکیم 

درک سح  دید ، ار  بنیز  مالسلااهیلع  ارهز  هکنیا  ضحم  هب  دبایب . يریسفت  یناهگان  ینامداش  نآ  يارب  وا  دزن  دیاش  دمآ  مالسلااهیلع  ارهز 
وت شیپ  هدش و  ناملـسم  صاعلاوبا  دیاش  : » تفگ دـش و  ایوج  ار  ّتلع  دـشخردیم ! شرهاوخ  يامیـس  رد  يداش  هحفـص 184 ] قرب [  هک 

ببـس زا  ات  دیود  وا  يوس  هب  بنیز  دمآ ! بنیز  يهناخ  هب  دـش ، دراو  صاعلاوبا  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  ارهز  نخـس  زونه  تسا »؟ هدـمآ 
راب نیا  هدرک و  تیاده  مالسا  هب  ار  وا  ادخ  يرآ ، دشیمن  هدید  هتشذگ  رد  هک  دید  ار  مالـسا  يهولج  وا  يامیـس  رد  دوش ! هاگآ  شندمآ 
نیا اب  تسین . وا  ینامداش  زا  رتمک  دیوگیم و  نخس  درذگیم  شبلق  رد  هچنآ  زا  بنیز  ینامداش  هک  دید  صاعلاوبا  تسا . هدمآ  ناملسم 

ِلد رد  یـشسرپ  درکیمن . راـهظا  دیـشکیم - ار  شراـظتنا  هک  شیوخ  بوبحم  يارب  ار  نآ  هک - تشاد  لد  رد  بارطـضا  زا  یعون  لاـح 
هدمآ ناملسم  وا  کنیا  دوب و  هدنکفا  ییادج  ود  نآ  نایم  مالسا  رخآ  دشاب !؟ وا  رسمه  بنیز  تسا  نکمم  ایآ  هکنیا  نآ  دوب و  صاعلایبا 

هدش ناملسم  وا  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  اما  تشاد  همادا  بارطضا  نیا  دیآرد !؟ يو  يرـسمه  هب  رگید  راب  دهدیم  هزاجا  مالـسا  ایآ  تسا .
دوب هداتفا  شرسمه  وا و  نایم  هک  ار  ییادج  نآ  مالسا  ایآ  هَْلبَق ) ام  ُّبُجَی  ُمالْسإلا  ( ؛ دنکیم ناربج  ار  هتشذگ  مالسا  هک  دوب  هدینـش  دندوب 

ره هکلب  تسین  رادرب  هیزجت  نم  يهدیقع  هب  مالسا  هن ، : » تفگ هرابکی  و  دربیم !؟ ار  كرـش  راثآ  طقف  مالـسا  هکنیا  ای  درادیمرب ؟ نایم  زا 
درک و هحفاصم  ربمایپ  اب  دمآرد و  دجسم  هب  دش ، يوبن  دجـسم  یهار  تفای و  لد  شمارآ  و  دنکیم ». وحم  هدوب  هتـشذگ  رد  هک  ار  هچنآ 
دنتفرگ و ار  شفارطا  دندید ، ربمایپ  اب  ار  وا  تعیب  نوچ  دـنتفگ و  ریبکت  دـندروآرب و  يداش  دایرف  ناناملـسم  تشاد . مالعا  ار  دوخ  مالـسا 

هیلع هَّللا  یلص  یفطصم  ایآ  دوب . بارطضا  ریگرد  نانچمه  وا  نهذ  ناناملـسم ، يداش  مغر  هب  دنداد ! ریخ  دیون  دنتفگ و  تینهت  کیربت و 
ار دوخ  لد  فرح  تعاجـش  اب  درکن و  اههسوسو  ریگرد  ار  دوخ  نیا ، زا  شیب  صاعلاوبا  دـنادرگیمرب !؟ وا  هب  سپ  نیا  زا  ار  بنیز  هلآ  و 

رگیدکی اب  تساخرب و  سپس  درک و  ریخ  ياعد  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  تشاذگ ! نایم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب 
صاعلاوبا ِرکف  زین  وا  نهذ  رد  دوشیم و  هدـید  یتحاران  رثا  نانچمه  شاینامداش - مغر  هب  صاعلاوبا - يهرهچ  رد  بنیز  دـنتفر . هناـخ  هب 

عمج نیا  هک  تفگیم  وا  هب  يو  نامداش  بلق  لاح  نیا  اب  دوب ؛ هدادـن  ُخر  ًالبق  یـسک  ياب  هثداح  نیا  ریظن  هکنآ  هژیو  هب  درکیم ، ناجلخ 
ود و  دندش ! بنیز  شرتخد  يهناخ  راپـسهر  دوخ  داماد  اب  هارمه  هاگنآ  تشگرب و  هناخ  هب  ربمایپ  تفرگ ! دهاوخ  ناماس  يدوز  هب  ناشیرپ 
هب لّدبم  ییادـج  نآ  هرخألاب  و  دـیوگیم ؟ هچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  هک  دـندوب  رظتنم  صاعلاوبا ) و  هحفـص 185 ] بنیز [   ) رای

! تسویپ رگیدـکی  هب  راید ، دـُعب  نامز و  يافج  زا  سپ  ود  نآ  حور  دندیـسر و  رگیدـکی  هب  ینالوط ، قارف  زا  سپ  راـی  ود  دـش و  لاـصو 
یعفاش و دندنادرگرب .» لوا  حاکن  دقع  نامه  اب  : » دنیوگ یخرب  دروآرد . صاعلاوبا  يرـسمه  هب  رگید  راب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم 

دقع اب  : » دنیوگ یخرب  دناهدیزگرب و  ار  لوق  نیا  املع  رتشیب  و  تسین » زاین  يدیدج  دقع  : » دناهتفگ هدرک و  لالدتسا  نیا  هب  رگید  یـضعب 
. دش مالسا  هار  يوپهر  صاعلاوبا  و  دنتفرگ ». رس  زا  ار  یگداوناخ  تفلُأ  دمآرد و  يو  يرسمه  هب  دیدج 
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ناشنادنزرف ارهز و  یلع و  هب  تبسن  ربمایپ  تبحم 

( مالسلاامهیلع نیسح  نسح و  ، ) یمارگ طبـس  ود  دوخ ، ِلاسدرخ  ِكدوک  ود  ِتّبحم  يادیـش  هتفیـش و  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
مالسلاهیلع یلع  دوبن . مالسلاامهیلع  یلع  وا  رـسمه  همطاف و  شرتخد  هب  تبـسن  ترـضح ، نآ  ِّتبحم  رارمتـسا  زج  يزیچ  تّبحم  نیا  دوب .

ترضح نآ  ِضاّیف  ِتفوطع  هک  راب  کی  درکیم ! تاهابم  نادب  دوب و  هاگآ  دوخ  رـسمه  ردپ  مع و  رـسپ  دزن  شیوخ  تلزنم  ردَق و  زا  زین 
یفطـصم وا »؟ رـسمه  بلاطیبا  نب  یلع  ای  شرتخد و  ارهز  يهمطاف  دـنرتبوبحم ، ربمایپ  دزن  کیمادـک  : » دیـسرپ يو  زا  درک ، هدـهاشم  ار 

ُّبَحَأ ۀمطاف  : » دومرف تشاد ، تیاکح  مالسلاهیلع  یلع  هب  تبسن  شترضح  مارتحا  مارکا و  تّبحم و  فطل و  زا  هک  داد  یباوج  مالسلاهیلع 
تفگـش فصو ، نیا  اب  هحفـص 186 ] يرتزیزع [ ». يو  زا  وت  تسا و  رتـبوبحم  وـت  زا  همطاـف  [ . » 141 «. ] اـْهنِم َّیَلَع  ّزَعَأ  َکَّنِا  َو  َکـْنِم  ََّیِلا 

هب دشاب ، هدش  طبـض  نامز  يهظفاح  رد  ناشنادنزرف  مالـسلااهیلع و  ارهز  مالـسلاهیلع و  یلع  هب  تبـسن  هَّللالوسر  تّبحم  تایآ  رگا  تسین 
شکرابم بلق  درکیم ، روبع  دوخ ، داماد  مالـسلاهیلع ، یلع  يهناخ  زا  ترـضح  نآ  هک  هاگره  دـشابن ! ام  ناوت  رد  نآ  مّسجت  هک  هنوگنآ 

دروم ار  نانآ  ّتبحم ، زاربا  اب  درکیم و  یـشکرس  شنازیزع  يهناخ  هب  دوب  یتصرف  هاگره  و  تسیرگنیم ! هناخ  نادب  قایتشا  اب  دـیپتیم و 
هیرگ نسح  هدرک و  هبلغ  اهنآ  رب  باوخ  هک  دید  ار  شرسمه  مالسلااهیلع  ارهز  دوخ ، ِرتخد  اهرادید ، زا  یکی  رد  دادیم ! رارق  رهِم  دُّقَفَت و 
طایح نایم  رد  هک  يدنفـسوگ  فرط  هب  نابانـش  دنک ! رادیب  باوخ  زا  ار  دوخ  نازیزع  دشن  رـضاح  یمارگ  ردپ  دبلطیم ، اذـغ  دـنکیم و 
يادـص هک  تشذـگیم  هلجع  اب  اهنآ  يهناـخ  راـنک  زا  رگید  راـب  دریگ . مارآ  اـت  داد  نسح  هب  دیـشود و  ریـش  يرادـقم  تفر و  دوب  هناـخ 

ارم وا  هیرگ  ینادیمن  رگم  : » دومرف هنوگباتع  ینحل  اـب  دـش و  هناـخ  دراو  تعرـس  هب  دینـش ، ار  شلد  زیزع  مالـسلاهیلع ، نیـسح  يهیرگ 
رد ردـپ و  تالکـشم  ِمغ  ِشوغآ  یکدوک  رد  هک  ار - مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  یتخبـشوخ  رد  هناردـپ  تّبحم  نیا  قیمع  ِریثأت  درازآیم »!

نیع رد  يو ، یگدـنز  ِتینارون  سنُأ و  افـص و  يهزادـنا  هک  هنوگناـمه  دیـشک ، ریوصت  هب  ناوـتیمن  دوـب - شیاهیتخـس  ریگرد  یناوـج 
هقالع و دروم  ِدـنزرف  ود  نیا  ِردام  هک  دوب  لاحـشوخ  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاـف  تسا . نوریب  فصو  ّدـح  زا  زین  تالکـشم  یتسدـگنت و 
رد هک  ار  كاپ  يهّیطع  نیا  جاودزا ، زا  سپ  شزیزع ، ردپ  يارب  دنوادخ ، لضف  هب  دـناوتب  هکنیا  زا  دوب  دونـشخ  دـشاب و  ردـپ  يهدـیزگرب 
زا دوب ، زارفارـس  دونـشخ و  وا  دوبن . ارهز  زا  رتمک  زین  مالـسلاهیلع  یلع  ینامداش  دزاس . مهارف  تسجیم ، نیـسح  نسح و  نیطبـس ، دوجو 

یلـص ربمایپ  كاپ  نوخ  اب  شنوخ  هکنیا  ات  تسا ، هدروخ  مکحتـسم  دنویپ  يو  اب  هنوگنیدب  ادخ ، لوسر  شمع  رـسپ  ِسّدقم  ِتایح  هکنیا 
ار يردپ  راختفا  مدرم ، يهمه  نایم  زا  دنیآ و  دیدپ  ارهز ، شرتخد  نادـنزرف  و  رـشبلادیس ، يهّیرُذ  وا  بلُـص  زا  دزیمآرد و  هلآ  هیلع و  هَّللا 

ارهز همطاـف  زا  وکین  دانـسا  هب  یناربط  [ . 142 . ] دروآ تسد  هب  شایمارگ  نادـناخ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يهّیرذ  هب  تبـسن 
نسح و ینعی  نم ؛ نارـسپ  : » دومرف دمآ و  هحفـص 187 ] همطاف [  دزن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يزور  هک : هدرک  لقن  مالـسلااهیلع 

هارمه ار  اهنآ  : » تفگ یلع  دیـشچ »! ناوتب  هک  دوبن  يزیچ  ام  يهناـخ  رد  هک  یلاـح  رد  میدرک  حبـص  : » تفگ همطاـف  دـنیاجک »؟ نیـسح ،
ناور یلع  لابند  هب  ربمایپ  يدوهی . صخش  نالف  دزن  هب  تفر  وا  سپ  یهدب »! اهنآ  هب  یـشاب  هتـشادن  يزیچ  دننک و  هیرگ  مسرتیم  مربیم ،

يا : » دومرف دراد ! دوجو  یفاضا  يامرخ  يرادـقم  اهنآ  زا  شیپ  دـننکیم و  يزاب  یلخن  رانک  روخبآ  رد  هک  دـید  ار  نیـسح  نسح و  دـش ،
هناخ رد  هک  یلاح  رد  میدرک  حبـص  : » تفگ مالـسلاهیلع  یلع  دـنک »؟ تدـش  امرگ  هکنآ  زا  شیپ  یناسریمن  هناـخ  هب  ارم  نادـنزرف  یلع ،

رد درک و  عمج  ار  اهامرخ  نآ  ات  یلع  ات  تسشن  ربمایپ  منک »! عمج  همطاف  يارب  ار  امرخ  نیا  يهفاضا  ات  دییامرفب  لمأت  رگا  دوبن ، یندروخ 
.« دنتـشگرب هناخ  هب  تشادرب و  ار  يرگید  یلع  درک و  لغب  ار  كدوک  ود  زا  یکی  دمآ و  ولج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  داهن . ياهچراپ 
هب دوب ! وس  ود  زا  تّبحم  درکیمن . راذگورف  یششوک  چیه  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  حور  شمارآ  رد  مالـسلاهیلع ، یلع  [ . 143]

. دشاب رطاخهدوسآ  هَّللاِلیبس ، یف  داهج  ادخ و  هب  توعد  يارب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دنتشاد  قایتشا  ناناملسم  يهمه  هکنآ  هژیو 
هک دوب  يراـک  یپ  رد  درک و  تکرح  دـش ، رادربـخ  یلع  دـمآ ، شیپ  یتسدـگنت  ربماـیپ  يارب  هک : هدرک  تیاور  ساـبعنبا  زا  رکاـسعنبا 
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ولد ره  يارب  هک  دیـشک  بآ  ولد  هدـفه  وا  يارب  دـمآ و  دوب  يدوهی  درم  زا  هک  یغاب  هب  دباتـشب ؛ ربمایپ  کـمک  هب  دروآ و  تسدـب  يزیچ 
ربمایپ دزن  ار  نآ  تفرگ و  هنیدم ،) يامرخ  یعون   ) هوجع هدفه  وا  تخاس . رَّیَخُم  امرخ  ِعون  باختنا  يارب  ار  يو  يدوهی  دریگب ! امرخ  کی 

متفر دیاهنسرگ ، امش  هک  مدش  علطم  : » داد خساپ  مالـسلاهیلع  یلع  يدروآ »؟ تسدب  اجک  زا  ار  اهنیا  نسحلاوبا ، يا  : » دیـسرپ ربمایپ  دروآ .
ادـخ و تّبحم  هتخاـس  راداو  راـک  نیا  هب  ار  وت  هچنآ  : » دوـمرف ربماـیپ  مزاـس ». مهارف  امـش  يارب  یماـعط  هلیـسو  نآ  هب  منک و  ادـیپ  يراـک 

ودب رقف  هکنآ  رگم  دراد  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  تسین  ياهدـنب  : » دومرف ربمایپ  ادـخ ». ربمایپ  يا  يرآ ، : » تفگ تسا »! هدوب  شربمایپ 
[ . ] 144 !« ] دزاـس هداـمآ  ـالب  يارب  يرپـس  دـیاب  دراد  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  سکنآ  شاهرهچ و  رب  یلیـس  هک  هنوـگنآ  دروآ  يور 

هحفص 188]

یعامتجا یصخش و  روما ، رد  ارهز  تکراشم 

ار رارسا  ياهراپ  ربمایپ  تسج و  تکرش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تاوزغ  زا  يدادعت  رد  تفای . شرورپ  تّوبن  ناماد  رد  ارهز ، يهمطاف 
یلـص ادخ  لوسر  ردپ  اّما  تخادرپیم ، دوخ  نادنزرف  دشر  تیبرت و  لزنم و  ریبدـت  هناخ و  ِراک  هب  هک  هنوگنامه  تشاذـگ ، نایم  رد  وا  اب 

ار همطاف  مهم ، روما  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  دـنتخادرپیم . هناـخ  ینوریب  روما  هب  مالـسلاهیلع ، یلع  شرـسمه  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
هب یخیرات ، عبانم  یخرب  لوق  هب  انب  هک  دـندوب  یهورگ  نارجن » دـفو  . » نارجن نایحیـسم  اب  هلهاـبم  ناـنز و  تعیب  هلمج : زا  دادیم ؛ تکرش 

. دوب هدنک  يهلیبق  زا  يدرم  دندیمانیم و  حیسملادبع  ار  وا  هک  بقاع »  » هلمج زا  دندوب ، اراصن  ِفارشا  زا  همه  هک  دندیـسریم  نت  هدراهچ 
و دلاخ » «، » هبیش «، » سیق نب  دیز  ، » ثراح نادنزرف  سوأ »  » و دیس »  » و زرک »  » شردارب دوب و  هعیبر  زا  يدرم  هک  همقلع ،» رـسپ  ثراحلاوبا  »
فقـسُأ و ثراـحلاوبا ، دوـب ، بقاـع  اـهنآ  تروـشم  ِفرط  دـفو و  ِریما  دنتـشاد . ار  هورگ  یتسرپرـس  اـهنیا  زا  نت  هس  هَّللادـبع ؛»  » و ورمع » »

هدمآ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  اهنیا  تشاد . ار  اهنآ  رفس  روما  تیلوؤسم  دیس  و  دوب ، یحیسم  ياههسردم  تسرپرس  یناحور و 
! دنداتسیا زامن  هب  قرشم  هب  ور  دجسم  رد  دنتشاد ، رب  رد  ریرح  هب  هدش  نییزت  ياهادر  رابها و  يهماج  هک  یلاح  رد  دندش  دجـسم  لخاد  و 
! تفگن نخـس  نانآ  اب  تفاترب و  خر  اهنآ  زا  ربمایپ  دندمآ ، ترـضح  نآ  تمدخ  دـینزب ، ادـص  ار  اهنآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

نابهار يهماج  اب  زور  رگید  دنتـشگرب و  زور  نآ  تسا ». امـش  رویز  سابل و  تهج  هب  ربماـیپ  نتفاـترب  يور  نیا  : » تفگ ناـشیا  هب  ناـمثع 
. دندرک يرایسب  يهثحابم  وگتفگ و  هدیزرو ، عانتما  اهنآ  درک ، ناشتوعد  مالسا  هب  داد و  خساپ  ترـضح  دندرک ، مالـس  ربمایپ  رب  دندمآ و 

یلص یفطصم  ار  نخـس  نیا  منک -»! هلهابم  امـش  اب  دییایب  دیتسه ، نم  تلاسر  ِرکنم  امـش  هچنانچ  : » دومرف دناوخ و  نآرق  اهنآ  يارب  ربمایپ 
ْلُقَف ِْملِْعلا  ْنِم  َكَءاَج  اَم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاـح  ْنَمَف  : ) دـش لزاـن  همیرک  يهیآ  دوب -. یهلا  یحو  هکلب  تفگن  اوه  يور  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا 

[ . 145 (. ] َنِیبِذاَْکلا یَلَع  ِهَّللا  َۀَـنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  اَنَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاَِسن  َو  اَنَءاَِسن  َو  هحفـص 189 ] ْمُکَءاَْنبَأ [  َو  اَنَءاَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاَعَت 
نامنادنزرف ات  دییایب  وگب  سپ  تسا - هدش  لصاح  ملع  ار  وت  هکنآ  زا  دعب  دنک - هّجاحُم  وت  اب  تلاسر ،) نآرق و   ) نآ يهرابرد  یسک  رگا  »

رارق نایوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  مینک و  هلهابم  سپـس  میروایب  میناوخب و  ار  ناـتدوخ  ناـمدوخ و  ناـتنانز و  ناـمنانز و  ناتنادـنزرف و  و 
رظن سانـشرس  ِنادرم  زا  دنتخادرپ و  تروشم  هب  رگیدکی  اب  دنتفر و  دنتـشاذگ . رارق  زور  نآ  يادرف  يارب  دنتـشگرب و  نارجن  ِدـفو  میهد »!

وا اب  هلهابم  زا  دـمآ ، شنادـناخ  نادـنزرف و  اب  رگا  سپ  ار ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  دـیرگنب  ادرف  : » تفگ اهنآ  هب  فقـُسا  دنتـساوخ .
هتفرگ ار  بلاطیبا  نب  یلع  تسد  هک  یلاح  رد  ربمایپ  دش ، ادرف  دیسارهن ». يزیچ  زا  دینک و  هلهابم  دمآ  شباحصا  اب  رگا  دیـشاب و  رذحرب 

ار فقُسا  هک  یلاح  رد  زین  ناینارـصن  دندمآ ! دوب ، ناشرـس  تشپ  همطاف  دندرکیم و  تکرح  شترـضح  شیپاشیپ  نیـسح  نسح و  دوب و 
هک وا  رتخد  رهوش  مع و  رسپ  نیا  : » دنتفگ دننایک »؟ اهنیا  : » دیسرپ دید ، شناهارمه  اب  ار  ربمایپ  فقسا  هکنیمه  دندمآ . دندوب  هتخادنا  ولج 

تسا و همطاف  وا  ِرتخد  وناب ، نیا  دنتسه و  وا  ِناحیر  ود  مالـسلاهیلع و  یلع  زا  شرتخد ، ِنادنزرف  ود  نیا  تسوا و  دزن  قلَخ  نیرتهدیدنـسپ 
ادـخ هب  : » تفگ هثراـحوبا ) ، ) فقـسا تسـشن . وناز  ود  رب  دـمآ و  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  شبلق . رد  ناـسک  نیرتـکیدزن 
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: تفگ ور . شیپ  هب  هلهابم  يارب  هثراحوبا ! دنتفگ : ودب  تشگرب ! دیساره و  هلهابم  زا  ایبنا ،» ِدننامه  تسشن ، وناز  رب  هلهابم  يارب  وا  دنگوس 
رگا دـنگوس  ادـخ  هب  و  دـشاب . وگتـسار  وا  مسرتیم  نم  و  دوب - ربمایپ  شدوصقم  درادـن -، یکاـب  هلهاـبم  زا  هک  منیبیم  ار  يدرم  نم  هن ، »

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  فقـُسا  هاگنآ  و  دنامیمن »! یقاب  ياینارـصن  ایند  رد  هکنآ  رگم  درذگیمن ، لاس  کی  دیوگب ، تسار 
اب ادخ  لوسر  میوش . دّهعتم  نادب  هک  يزیچ  هب  دینک  هحلاصم  ام  اب  زین  امش  مینکیم ، حلـص  هکلب  مینکیمن  هلهابم  امـش  اب  ام  : » درک ضرع 
ای رتـمک  غلبم  رگا  هک  دـندرک  دـیق  دوب و  مهرد  لـهچ  کـی  ره  شزرا  هک  یقاوا ،»  » ياـههلوح زا  هلوـح  رازه  ود  رب  دـندرک  هحلاـصم  نآ 

سأر یس  هزین و  ددع  یس  هرز و  ددع  یس  نداد  هیراع  نآ ، رب  هوالع  دیآ و  باسح  هحفص 190 ] هب [  دوب ، هدش  دیق  دادعت  نیا  زا  رتدایز 
ِهَّللا ِمِْسب  . » دش هتشون  لیذ  دنس  هراب  نیا  رد  دیدرگ . اهنآ  تخادرپ  نماض  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دش ، دیق  زین  رتش  رفن  یـس  بسا 

هک تسا  يزیچ  نیا  نابرهم ، هدنیاشخب و  دـنوادخ  مانب  ...« » نارَْجن ِلْهأل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبَّنلا  دَّمَُحم  َبَتَک  ام  اذـه  میِحَّرلا . ِنمْحَّرلا 
ای هرقن  ای  الط  ای  لوصحم  ره  رد  دندش ، مکح  نیا  ياریذپ  هاگره  هک  تشون  نارجن  یلاها  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ادـخ  ربمایپ 
هک منکیم  راذـگاو  اهنآ  هب  یقاوا ، ياههلوح  زا  هلوح  رازه  ود  يازا  هب  ار  اـهنیا  يهمه  هک  تسا  ناـشیا  يهّمذ  رب  اـهنآ  عون  نیرتهب  هدَرب ،
زا اـی  دـمآ ، داـیز  رّرقم  جارخ  زا  هچنآ  دـنزادرپب و  ـالط  ار  نآ  ياـهب  اـی  هلوح  رازه  زین  رفـص  هاـم  ره  رد  و  هلوح ! رازه  بجر  هاـم  ره  رد 
هک تسا  نارجن  رب  دوش . هتفرگ  باسح  هب  دـنداد ، اههلوح  دوبمک  ياج  هب  رتش ، ای  بسا  ای  هرز  زا  هچنآ  دوش و  باسح  دـش ، مک  اههلوح 

تـساهنآ رب  و  دننکن . لّطعم  هام  کی  زا  شیب  ار  ام  نارومأم  دـنزادرپب و  رتمک ، ای  زور  تسیب  تدـم  رد  ارم ، ناگداتـسرف  یجرخ  هنیزه و 
، هرز زا  دناهداد  هیراع  هچنآ  زا  ای  دمآ و  شیپ  یلکـشم  ای  هنتف  نمی  رد  هاگره  دـنهدب . رتش  یـس  بسا و  سأر  یـس  هرز و  ددـع  یـس  هک 
ادـخ و هانپ  رد  هک  تسا  نآ  یلاوح  نارجن و  یلاها  دـنزادرپب و  اهنآ  هب  دـیاب  هک  دـنانماض  اـم  نارومأـم  تفر  نیب  زا  هدرب ، اـی  رتش  بسا ،
رد هچنآ  ره  اهدـبعم و  هلیبق و  رـضاح و  بیاغ و  نید و  نیمز و  ناـج و  لاـم و  دنـشاب و  ادـخ  ربماـیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  يهّمذ 

ِفـصن دش ، لامیاپ  اهنآ  زا  یّقح  نارجن  نیمز  رد  ناملـسم  نایهاپـس  ياپ  ریز  رگا  دنـشاب و  ناما  رد  دایز ، ای  دشاب  مک  تساهنآ ، فرـصت 
مرج هب  یـسک  اهنآ  زا  تسا و  ءيَرب  وا  زا  نم  يهّمذ  دریگ ، ابر  اهنآ  زا  یـسک  رگا  دـنیامن و  متـس  هن  دـنوش و  متـس  هن  تساهنآ . ّقح  نآ ،

تـسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دّمحم  يهّمذ  ادخ و  ناما  هانپ و  هماندـهع  نیا  رد  اهنآ  يارب  دوشن و  شنزرـس  هذـخاؤم و  يرگید 
رهوش و ارهز و  دـندرگن ». فیلکت  روز  هب  تقو  چـیه  دنـشاب  حالـص  تحیـصن و  ياریذـپ  اـهنآ  رگا  دـهاوخ و  هچ  ادـخ  اـت  هشیمه ، يارب 

حالس نودب  هک  دوب  یشخبدیون  ِيزوریپ  نیا  دندوب و  ربمایپ  اب  هلهابم  زا  اهنآ  ِفاکنتسا  نارجن و  ِياراصن  ینیشنبقع  دهاش  ناشنادنزرف ،
هحفص هب [  ار  نیسح  نسح و  شنادنزرف  رهوش و  همطاف و  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ادخ و  هکنیا  زا  رتالاب  یتداعس  هچ  دمآ ! تسد  هب 

وا هب  ادـخ  هک  تسا  یتفارـش  نیا  دـشابن ! یبیـصن  نآ  رد  ار  ناناملـسم  رگید  دنـشاب و  هلهاـبم  هورگ  اـت  دـهد  صیـصخت  تبقنم  نیا  [ 191
رد هک  هنوگنامه  ارهز  دنشاب ! رضاح  یکدوک  نارود  زا  یمالسا  مهم  عیاقو  رد  هک  شلاسدرخ  رسپ  ود  يارب  یتفارـش  هتـشاد و  صوصخم 

دننام نیملسم  یهورگ  صاخ  لئاسم  رد  نینچمه  تشاد ، تکراشم  هلهابم ، نانز و  تعیب  گنج ، رد  رئضح  دننام  مالسا  یمومع  ثداوح 
. دوب رضاح  ناوناب  هب  تحیصن  ناریسا و  ماعطا  ناناملسم ، هب  کمک 

نیریش خلت و  ثداوح 

یلـص ادخ  لوسر  دیمان . بنیز  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  شّدـج  دومن و  لمح  عضو  ار  شیوخ  رتخد  ِكدوک  نیتسخن  ارهز ،
، دـیمان بنیز  ارم  ربماـیپ  دوـب ، هََّرب  نم  ماـن  : » دـیوگیم ربماـیپ  يهبیبر  هملـسیبا ، رتـخد  بنیز  تشاد ! تسود  ار  ماـن  نیا  هـلآ  هـیلع و  هَّللا 
زا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  بنیز  ماـیا  نیا  رد  داد ». ماـن  بنیز  زین  ار  وا  ربماـیپ  دوب و  هّرب  شماـن  شحج ، رتـخد  بنیز  نینچمه 

مانب يراکتیانج  داد و  خر  وا  يارب  هنیدم  هب  ترجه  ماگنه  هّکم  يارحص  رد  هک  دوب  ياهعیاض  تهج  هب  يرامیب  نیا  دربیم ، جنر  يرامیب 
بنیز ِناور  حور و  رب  هثداح  نیا  دش ! طقس  شاهچب  داتفا و  یگنـس  رب  بنیز  هک  دُرب  هلمح  وا  رب  هزین  اب  داد و  مَر  ار  وا  رتش  دوسا ، نب  رابه 
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نت ُهن  هب  يرجه  متشه  لاس  ات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  نارسمه  دوب . یقاب  گرم  ماگنه  ات  نآ ، ِینامـسج  ِرثا  تشاذگ . يراوگان  ریثأت 
لاس رد  هک  همیزخ  رتخد  بنیز  رمع و  رتخد  هصفح  رکبوبا ، رتخد  هشیاع  هعمز ، رتخد  هدوس  : » زا تسا  تراـبع  اـهنآ  یماـسا  هک  دندیـسر 

، نایفـسوبا رتخد  هلمر )  ) هبیبحّما ّیَیُح ، رتـخد  هیفـص  ثراـح ، رتـخد  هیریوج  شحج ، رتـخد  بنیز  هملـسّما ، درک ، تاـفو  يرجه  مراـهچ 
بنیز و همطاـف ، شنارتـخد  هب  هّجوت  زا  ار  وا  ربماـیپ ، نارـسمه  دوجو  تسا . هیطبق  هیراـم  اـهنیا  رب  هوـالع  یلـاله و  ِثراـح  رتـخد  هنومیم 

يهناش رب  ار  وا  درکیم و  يزاب  صاعلاوبا  رتخد  همامَا  اب  تفریم . شنارتخد )  ) اهنآ ياههناخ  هب  تشادیمنزاـب و  هحفص 192 ] موثلکّما [ 
رد ار  وا  زاب  هدجـس  زا  سپ  داـهنیم و  نیمز  رب  ار  وا  تفریم  هدجـس  هب  نوچ  تفرگیم و  شوغآ  هب  ار  وا  زاـمن  لاـح  رد  داـهنیم ، دوخ 

ياهیزوریپ دـش ، نانآ  یناـمداش  بجوم  هب  هک  داد  خر  ناناملـسم  يارب  یگرزب  ثداوح  يرجه  متـشه  لاـس  رد  دادیم . ياـج  شـشوغآ 
ارهز ِرهوش  زا  يدـیدج  ياههسامح  تعاجـش و  هکرعم  نیا  رد  ربیخ . حـتف  دـننام  تشگ ؛ نیملـسم  بیـصن  دـنوادخ  فطل  اب  هک  یگرزب 

هک دوب  ناـیدوهی  يهرمعتـسم  ربـیخ  داد . خر  يرجه  متفه  لاـس  مّرحم  هاـم  رخآ  رد  ربـیخ  گـنج  دـش ! هتـشاذگ  شیاـمن  هب  مالـسلااهیلع 
نآ رد  هراومه  ناـیدوهی  دـمآیم . رامـشب  برعلاةریزج  رد  دوهی  ِژد  نیرخآ  هک  دوب  اـهنآ  یماـظن  هاـگیاپ  تشاد و  یمکحتـسم  ياـههعلق 
هَّللا یلص  ادخ  ربمایپ  دندرکیم . يراکمه  هنیدم  هب  هلمح  يارب  نآ ، یلاوح  هنیدم و  ِدوهی  اب  دندرکیم و  نیمک  ناناملـسم  دض  رب  ناکم ،

ِیقرش لامش  رد  ربیخ ، رهش  دنـشاب . ناما  رد  ناناملـسم  هیحان  نیا  زا  ات  دهد  نایاپ  ناکم  نآ  رب  نانیا  يهطلـس  هب  هک  دش  نآ  رب  هلآ  هیلع و 
اهنآ دوب . نت  دصراهچ  رازه  اهنآ  رامش  تشاد . لیسگ  ربیخ  يوس  هب  ار  مالسا  هاپس  ادخ  ربمایپ  دوب ، هدش  عقاو  لیم ، ود  يهلصاف  هب  هنیدم 

میلـست زا  صوُمَقلا »  » هعلق ِناعفادم  دندروآرد . فرـصت  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهنآ  ياههعلق  دندرک و  دربن  ربیخ  ياههعلق  ناعفادم  اب 
ادـخ و هک  دریگیم  تسد  هب  يدرم  ار  مچرپ  ادرف  : » دوـمرف ادـخ  ربماـیپ  تشاد . درد  مشچ  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  دـندرک ، دّرمت 
َو َهَّللا  ُّبُِحی  ٌلُجَر  ًادَغ  ۀیاّرلا  َّنَذُخْأَیل  !« » دریذپ تروص  حتف  وا  تسد  هب  دنرادیم و  تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر 

ربمایپ اّما  دنـشاب ، گنج  نیا  نامرهق  حـتاف و  هک  دندیـشک  ندرگ  هباحـص  ناگرزب  ربمایپ ، نخـس  لابند  هب  ْهیَلَع .» ُحـتفَی  ُهَّللا  ُهُّبُِحی  َو  َُهلوُسَر 
دیـشک و شناگدید  رب  ناهد  بآ  ربمایپ  دمآ ، یلع  دـناوخارف . دربیم - جـنر  مشچ  ِدرد  زا  هک  ار - مالـسلاهیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
: تفگ یلع  داد . وا  تسد  هب  ار  مچرپ  هاگنآ  تسا ! هتـشادن  دوجو  يدرد  مشچ  ییوگ  هک  تفای  يدوبهب  نانچ  درک و  اعد  وا  يافـش  يارب 
هب نک و  توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  هاگنآ  ییآرد ، ناشهاگهصرع  هب  ات  ورب  یمارآ  هب  : » دومرف ربمایپ  دـنروآ »؟ مالـسا  ات  مینک  دربن  اهنآ  اب  »

کی اهنت  وت ، يهلیسو  هب  ادخ  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  هد ، هحفـص 193 ] ربخ [  هدش  ررقم  اهنآ  يارب  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  هک  یفیاظو 
بحرم دمآ ، صومق »  » يهعلق ِفاصم  هب  مالسلاهیلع  یلع  یشاب »! هتشاد  يوم  خرس  نارتش  هکنیا  ات  تسا  رتهب  وت  يارب  دنک  تیاده  ار  رفن 

هالک هک  دروآ  دورف  وا  رس  رب  تخس  یتبرض  مالسلاهیلع  یلع  دندش و  دربن  ریگرد  اهنآ  دمآ ، شیپ  ناوخزجر  دوب ، روهشم  ناراوس  زا  هک 
باتک رد  هبیشیبا  نبا  دیدرگ . مالسا  يههبج  بیصن  حتف  دش و  نوگژاو  بکرم  زا  بحرم  درک ! مین  ود  ار  شرـس  دش و  هتفاکـش  وا  دوخ 

. تسیرگ تفگ و  نخـس  تشاد ، هک  یـساره  دوخ و  ناـهانگ  زا  وا  مدـش  دراو  رفعجوبا  رب  : » تفگ هک  هدروآ  ثیل  زا  دنـس  رکذ  اـب  دوخ 
حتف ار  هعلق  دنتفر و  الاب  نیملـسم  ات  تشاد  هگن  دنک و  ياج  زا  ار  ربیخ  ِرد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  درک  ثیدح  نم  يارب  رباج  تفگ : سپس 

رب يدوهی  درم   » هک هدرک  لقن  عفانیبا  زا  قاحـِسا  نب  دـمحم  دـندرکیم »! لمح  ار  نآ  نت  لهچ  هک  دوب  نیگنـس  رایـسب  رد ، نیا  دـندرک !
ات تشاد  تسد  رد  ار  نآ  ناـنچمه  تخاـس و  رپـس  ار  نآ  تـفرگ و  ار  هـعلق  ياـهرد  زا  يرد  یلغ  دـنکفا ، ار  شرپـس  دز و  یتبرـض  یلع 

رگید نت  تفه  نم و  : » دـیوگ عفاروبا  دـنکفا ». نیمز  رب  تسد  زا  ار  رد  نآ  هاگنآ  درک ، ناناملـسم  بیـصن  ار  حـتف  وا  ناتـسد  اـب  دـنوادخ 
، نت لـهچ  زج  : » هک هدرک  لـقن  رباـج  زا  رفعجوـبا  زا  ثیل  میتـسناوتن »! اـّما  مینک ، ور  تشپ و  ربـیخ  زور  رد  ار  رد  نیا  هـک  مـیدرک  شـالت 

يزوریپ قّقحت  ات  دوهی ، ربارب  رد  وا  يرادیاپ  مالسلاهیلع و  یلع  ياهینامرهق  ناراگزور ، نآ  رد  [ . 146 !« ] دننک لمح  ار  رد  دنتسناوتیمن 
زا سپ  یگمه  تـفرگ و  هحفـص 194 ] تّدـش [  ربمغیپ  رتخد  بنیز  يرامیب  دوب . اهنابز  رـس  رب  وا ، ناتـسد  اب  و  ادـخ - رما  هب  نیملـسم -

هیطبق يهیرام  هک  دوب  نیا  ربخ  نآ  دیسر ! هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يارب  یـشوخ  ربخ  نامزمه  دنتفر . يو  تدایع  هب  ربیخ  زا  تشگزاب 

مالسلااهیلع ارهز  زا 129همطاف  هحفص 81 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يرامیب هودـنا  اب  هیرام ، لمح  ِشخب  تّرـسم  ربخ  دـیازب ! رـسپ  دـنزرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  هک  دوریم  دـیما  تسا و  نتـسبآ 
لاـس ود  هب  قارف ، زا  سپ  بنیز  اـب  وا  رادـید  زوـنه  دـشیم . هدـهاشم  حوـضو  هب  صاـعلاوبا  يامیـس  رد  هودـنا  راـثآ  درک . یقـالت  بنیز ،

هک زور  نآ  هدرک ؛ یهاـتوک  وا  ِّقح  رد  ارچ  هک  درکیم  شهوکن  تخـس  تشاد ، بنیز  اـب  هک  يراـتفر  زا  ار  دوخ  صاـعلاوبا  دیـسریمن .
دوخ نز  ردپ  تسد  رد  داهن و  ّتنم  وت  رب  ادـخ  ات  درک  يوریپ  ار  دوخ  ناردـپ  نید  نارفاک ، نابز  ِسرت  زا  دوب و  هتفرگ  ار  يو  هانگ ، ِرورغ 

یتمینغ دننام  و  دوب - بسانم  ندروآ  مالـسا  يارب  هک  تصرف  نیا  زا  تسناوت  وا  دنتخاس و  هناور  هکم  هب  تّزع  اب  ار  وا  هاگنآ  دـش و  ریـسا 
تخـس تاـظحل  نآ  رد  بنیز  دوخ  رـسمه  هارمه  هک  دوب  نآ  نیا ، زا  رتـهب  دـنک و  يرادربهرهب  دربیم - رون  هب  یکیراـت  زا  ار  وا  هک  دوـب 
تمالم درکیم . عافد  داد  رارق  ضرعت  دروم  ار  وا  رسمه  هک  دوسا ،» نب  رابه  « ؛ راکهبت مرجُم  نآ  لباقم  رد  شرـسمه  زا  دروآیم و  نامیا 

رگید يراـک  تـخیریمورف ، ناگدـید  زا  ینامیـشپ  يهناـشن  هـب  هـک  یکــشا  زج  اـما  درــشفیم  ار  صاـعلایبا  بـلق  تدـش  هـب  نادـجو ،
، روک تیلهاـج  داـنع و  رفک و  يداو  رد  دـینارذگ و  دوخ  ناوج  رـسمه  زا  رود  ار  اـهزور  نآ  ارچ  هکنیا  زا  نامیـشپ  دـنکب ؛ تسناوـتیمن 

هکنیا اـت  دـندرکیمن  كرت  ار  وا  قاـتا  شیمارگ  نادـناخ  درکیم و  ینیگنـس  بنیز  رب  يراـمیب  درک . يرپـس  تلاـطب  هـب  ار  رمع  راـگزور 
بیاصم صاعلاوبا  نم  داـقتعا  هب  درک . میلـست  نیرفآ  ناـج  هب  ناـج  هک  دوب  يرجه  متـشه  لاـس  لـیاوا  دیـسرارف و  دوعوم  زور  ماـجنارس 

نیا ار  یـسک  دروآ و  هیرگ  هب  ار  همه  تفگیم و  لد  ِزار  وا  اـب  دـنکفا و  شبوبحم  يهزاـنج  رب  ار  دوخ  درک و  شوـمارف  ار  رگید  نیگنس 
درپس و ادخ  هب  ار  بنیز  دمآ و  ناوارف  هودـنا  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  ات  دـنک ، ادـج  بنیز  يهزانج  زا  ار  يو  هک  دوبن  تأرج 

ياهماگ اب  ار  شزیزع  رـسمه  يهرجح  صاعلاوبا  اجنیا  رد  دیزیرب ». روفاک  نیرخآ ، لسغ  بآ  رد  دیهد و  لسغ  راب  هس  ار  وا  : » داد روتـسد 
؛ دندرک زیهجت  ترخآ  رفس  يارب  ار  وا  رسمه  هک  دومنیم  هراظن  کشا  ترسح و  اب  داتسیا و  هرجح  رد  رب  هودنا  قرغ  درک و  كرت  نازرل 

شدقرم ات  ار  وا  يهزانج  دناوخ و  زامن  وا  رب  دوخ  ِدجسم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  شردپ  درادن . تشگزاب  شرفاسم  هک  يرفس 
تـشهب زورید  ات  هک  ياهناـخ  تشگرب ؛ شاهناـخ  هحفـص 195 ] هب [  صاعلاوبا  درپس . كاـخ  هب  هنیدـم  كاـپ  كاـخ  رد  درک و  تعیاـشم 
راگدای ود  دادیم ، فیفخت  ار  تبیـصم  هودنا و  نیا  هچنآ  تسا . هدش  اههّصغ  خلت و  تارطاخ  نوناک  بنیز  تلحر  اب  زورما  دوب و  ّتبحم 

سنوم شرادید  درکیم و  مّسُجم  شمـشچ  شیپ  رد  ار  هدرک  رفـس  ِبنیز  هک  دوب ، هدـنز  يریوصت  هماما  دـندوب . هماما ) یلع و   ) ناشردام
رهاوخ سک ، ره  زا  شیب  دودزیم ! هناخ  زا  ار  تشحو  تبرغ و  يدودـح  ات  دوب و  وا  شیرلد  ياـهمخز  مهرم  شدـنخبل  ردـپ و  ییاـهنت 
هرابکی ار  هتـشذگ  تارطاخ  يهمه  شرهم  رپ  ساسح و  ِبلق  تسیرگیم و  رهاوخ  عادو  رد  مالـسلااهیلع ، ارهز  يهمطاف  بنیز  کـچوک 

هب دوـخ  گرزب  ِرهاوـخ  قارف  رد  همطاـف  يرارقیب  ار . هّیقر  شاهموـحرم  ِرهاوـخ  هجیدـخ و  شردـقنارگ  رداـم  تارطاـخ  درکیم ، مّسجم 
رد وا  هک  ار  یمارآ  شوخ و  ياهزور  درکیم . دای  دوخ  قیفر  تسود و  ردام و  زا  تسیرگیم و  رهاوخ  تبیـصم  رد  وا  دـمآیمن ! فصو 

شنابل رب  قیقر  یمّـسبت  هک  تشذـگیم  يزیچ  زیزع  يارهز  لد  رد  اییوگ  تسیزیم . هداوناخ  عمج  رد  رطاـخهدوسآ  دوب و  یکدوک  هّکم 
رهاوخ ماـن  هک  دوب - بنیز  شکچوک  رتخد  دوجو  دـیاش  دـشیم ؟ يو  یمرگلد  يهیاـم  يدودـح  اـت  هک  دوب  هچ  نیا  اـّما  تسبیم ! شقن 

تــسود ماـن  رارکت  زا  هـک  درکیم - هدـنز  ار  یمارگ  رهاوـخ  نآ  يهرطاـخ  شدـلوت  تـشاد و  هارمه  دوـخ  اـب  ار  يربـک  بـنیز  شدـیقف 
و هدیـسر ! مرهاوخ  ِلَجَا  هک  درکیم  ساسحا  ایآ  دـیمان ؟ بنیز  ار  مدازون  مردـپ  ارچ  تفگیم : دوخ  اـب  ارهز  دـشیمن . هتـسخ  شایتشاد 

رفـس رهاوخ  يا  تهارمه  هب  ادـخ  ناج و  ردـپ  دـشاب ، تروای  ادـخ  دورب ؟ هار  ام  يور  شیپ  هک  دـشاب  یمانمه  وا  يارب  تشادیم  تسود 
شیرق نارس  زا  یخرب  دندرک . ضقن  ار  هیبیدح  حلص  شیرق  هک : دوب  نیا  ثداوح  نیا  يهلمج  زا  دومیپیم ؛ هر  تعرس  هب  ثداوح  هدرک !

ياهدهاعم نامیپ و  تهج  هب  رکبینب ، دنتساخرب . دندوب - هیبیدح  حلص  رد  هَّللالوسر  نامیپمه  هک  هعازخ -»  » دض رب  رکبینب »  » ینابیتشپ هب 
دودح هک  هعازخ  يهلیبق  دندنار . مرح  هب  ار  نانآ  ات  دـندیگنجیم  اهنآ  اب  دنتـسنادیم و  ناما  رد  نمـشد  زا  ار  دوخ  دنتـشاد ، شیرق  اب  هک 

ياههناخ هب  دندوب ، میهس  نینوخ  يهعقاو  نیا  رد  هک  شیرق  دندمآرد و  یعازخ » ءاقرو  نب  لیدب   » يهناخ هب  دندوب ، هداد  هتشک  نت  تسیب 
هدش نامیشپ  شیرق  هعقاو  نیا  زا  سپ  هحفص 196 ] دسریمن [ ! ربمایپ  هب  اهنیا  ِربخ  دناهدشن و  هتخانـش  هک  دندرکیم  روصت  دنتفر و  دوخ 

مالسلااهیلع ارهز  زا 129همطاف  هحفص 82 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دزن هعیبریبا  نب  هَّللادـبع  ماشه و  نبا  ثراح  دناهتـشاد . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  هدوب  يدـهع  ضقن  اـهنآ  لـمع  هک  دـندیمهف  و 
شهوکن دروم  هعازخ  اب  گنج  رد  رکبینب  نداد  يرای  تهج  ار  اـهنآ  هدـمآ و  لـهجیبا  نب  ۀـمرکع  رمع و  نب  لیهـس  هّیما و  نب  ناوفص 

باسح هب  نامیپ  نیا  صقن  اهنآ  ِلمع  دنتشاد و  هدهاعم  نامیپ و  یتّدم  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  اهنآ  اریز  دنداد ؛ رارق 
مَسَق ادخ  هب  دیـشیدنا ، ياهراچ  رما  نیا  حالـصا  يراب  دیاب  : » دنتفگ هدمآ ، نایفـسوبا  دزن  هعیبر ، رـسپ  هَّللادبع  ماشه و  نب  ثراح  دمآیم .
بیاغ هتـشادن و  روضح  نم  رما  نیا  رد  ادخ  هب  : » تفگ نایفـسوبا  دوب ». كانمیب  دیابن  شنارای  دمحم و  زا  زج  دوشن  حالـصا  رما  نیا  رگا 

تـسین نیا  زج  ياهراچ  دیگنج و  دهاوخ  ام  اب  دمحم  دنگوس  ادـخ  هب  دـشن . تروشم  راک  نیا  رد  نم  اب  مرادـن . یتیلوؤسم  نم  مدوبن ! مه 
اب یعازخ » ملاس  نب  ورمع  «. » دنک دیدمت  ار  هدهاعم  تّدـم  دوش ، هاگآ  هعقاو  نیا  زا  هکنآ  زا  شیپ  ات  منک  تبحـص  وا  اب  مورب و  وا  دزن  هک 

کمک زا  دـنهد و  ربخ  هدـش  اهنآ  رب  هک  یتیانج  زا  دـنریگب و  کمک  ترـضح  نآ  زا  اـت  دـندمآ  ربماـیپ  روضح  هب  هعازخ  زا  راوس  لـهچ 
ینادرم اب  هّیمأ  نب  ناوفص  دنهد  عالطا  ربمایپ  هب  نینچمه  دننک و  تیاکش  بکرم - حالس و  هدنمزر و  يهلیسو  هب  ناشنانمـشد - هب  شیرق 

: دومرف شرازگ ، نیا  ندینش  اب  ادخ  لوسر  تسا . هدش  هتشک  رکبینب  تسد  هب  هتـشاد و  تکرـش  سانـشان  روط  هب  هلمح  نیا  رد  شیرق  زا 
عافد ماهداوناخ  دوخ و  زا  هک  هنوگنامه  مسق  ادـخ  هب  مزادرپیم . دوخ  يرای  هب  هک  هنوگنامه  مهدـن  يراـی  ار  بعکینب  رگا  موشن  يراـی  »

يهّکم حتف  . ) دوشیم هدامآ  یگرزب  دادیور  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  کنیا  و  [ . 147 !« ] درک مهاوخ  عافد  اهنآ  زا  منکیم 
. دـنادرگ کیدزن  تسا ، هداد  هدـعو  ناناملـسم  هب  ادـخ  هک  ار  يزوریپ  نآ  دـیادزب و  ار  یکیرات  مالـسا  رون  اب  لاعتم  دـنوادخ  اـت  همرکم )

راختفا نیا  زا  هک  دنتشاد  راظتنا  و  هحفـص 197 ] دندرک [  هدامآ  ار  دوخ  گرزب ، يزوریپ  نیا  يارب  نامیا - هیحور و  اب  ناناملـسم - يهمه 
عد نینچ  دنـشوکب و  میمـصت  نیا  نامتک  رد  دـنوش و  زهجم  ات  داد  نامرف  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دوش . ناـنآ  بیـصن  يزیچ 

.« مینک ریگلفاغ  ناشیاهرهـش  رد  ار  اهنآ  ات  راد ، ناهنپ  نمـشد  دـید  زا  ار  اـم  راـبخا  شاـپورف و  ار  ناـسوساج  مشچ  ایادـخ ! راـب  : » دـندرک
هداوناخ و دوب و  اهنآ  اب  اما  تشادن  تبـسن  شیرق  اب  دنچ  ره  وا  تشاد . تکرـش  ردـَب  رد  هک  دوب  ینارجاهم  زا  یکی  هعتلبیبا » نب  بطاح  »

ورنیا زا  دـننک ، تیامح  وا  زا  ات  تشادـن  یبَسَن  يدـنواشیوخ  يو  دـش  هراشا  هک  هنوگنامه  نیاربانب  تشاد . اـهنآ  نیب  رد  دـنزرف ، لـیماف و 
هب ربمایپ  تکرح  زا  ار  شیرق  تشون و  شیرق  هب  ياهمان  اذـل  دـننک ! تیاـمح  وا  ناـسک  زا  اـت  دـنک  یتمدـخشوخ  شیرق  يارب  درک  یعس 
هک دوب  یفالخ  لمع  نیا  دـناسرب . شیرق  هب  ار  هماـن  اـت  تشاد  ررقم  یترجا  درپس و  ۀـنیعظ »  » ماـن هب  ینز  هب  ار  هماـن  داد و  ربخ  هکم  يوس 

[148 .« ] درذگرد رَدب  لها  ياطخ  زا  ادخ  دیاش  : » دندومرف ياهلمج  وا  يهرابرد  ادخ  ربمایپ  درذگب ! شریصقت  رـس  زا  ادخ  دش و  بکترم 
یلع هب  ربمایپ  تخاس ، هاگآ  بَطاح  تنایخ  زا  ار  ربمایپ  دنوادخ ، دش ! هکم  راپسهر  تشاد و  یفخم  دوخ  رس  يوم  يالبال  ار  همان  نز  نآ 

رـسمه و مالـسلاهیلع  یلع  دراد  دوخ  اـب  شیرق  يارب  ياهماـن  تساـجنآ و  رد  هنیعظ  دـیورب . [ 149 « ] خاـخ ۀـضور   » ّلـحم هب  دومرف  ریبز  و 
ياهمان : » دـنتفگ وا  هب  دـندش و  هدایپ  دـنتفای . ناکم  نآ  رد  ار  نز  نآ  دـنتخات و  بکرم  دـندش . هناور  ریبز  اب  تفگ و  كرت  ار  شنادـنزرف 
دنگوس ادـخ  هب  : » دومرف مالـسلاهیلع  یلع  دـنتفاین ! يزیچ  دـندرک ، شیتفت  ار  شرفـس  راب  تسین » يزیچ  نم  اـب  هن ، : » تفگ يراد »؟ هارمه 

یلع نخـس  دـید  نوچ  نز  نآ  مینک ». یندـب  شیتـفت  ار  وـت  اـی  يروآیم  نوریب  ار  هماـن  مییوـگیمن . غورد  اـم  هتفگن و  غورد  هَّللالوـسر 
دزن ار  همان  درک ! میلست  دروآ و  نوریب  ار  همان  دوخ  ياهوم  نایم  زا  نز  دنتفاترب . يور  دیباترب » يور  امش  : » تفگ تسا  يّدِج  مالـسلاهیلع 

وا و راوتسا  يوق و  نامیا  رب  لاد  نز ، نآ  يهلیـسو  هب  همان  ندرک  میلـست  رب  مالـسلاهیلع  یلع  رارـِصا  دندروآ . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
هب تکرح  گنهآ  ات  دندوب  ربمایپ  رما  راظتنا  رد  همه  تشگرب و  مالسلاهیلع  یلع  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  يهتفگ  هب  نانیمطا 

تـشه هک  ار - نطو  هب  تشگزاب  هک  یلاح  رد  دنارذگ  ار  بش  نآ  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  دنک . رداص  هحفـص 198 ] ار [  هکم  يوس 
ار دوخ  نیـشیپ  حبـص  تارطاخ  درکیم و  وگتفگ  دوخ  ِعاجـش  نامرهق  نامیا و  اب  رـسمه  اب  دـیدیم ، کیدزن  دوب - هداتفا  رود  نآ  زا  لاس 
زور و تشذـگ  هکنیا  ای  دوب !؟ شیپ  لاس  تشه  هک  دـید  یهاوخ  هنوگنامه  ار  هکم  اـیآ  : » تفگیم نینچ  دوخ  اـب  دـیاش  دومنیم . رارکت 

نآ ناراـی  ماوقا و  میدـیدیم و  یکدوـک  رد  هک  تسین  زورید  يهکم  نآ  رگید  و  تسا ؟ هداد  رییغت  ار  نآ  يهرهچ  ثداوـح  ریثأـت  بش و 
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ياهناریو تروص  هب  ار  نآ  هتخاس و  ناریو  ار  نآ  نانمـشد ، زواجت  ای  دید ؟ یهاوخ  هک  دوب  نانچمه  ار  نآ  ایآ  دناهدش . نوگرگد  هاگداز 
دنیآیم زاورپ  هب  ناما  نما و  شمیرح  رد  ابیز  نارتوبک  نآ  ایآ  تسا ؟ یقاب  هنوگنامه  همرکم  يهکم  اـیآ  نسحلاوبا ! يا  تسا ؟ هدروآرد 

یلع و  دـناهدیزخ »!؟ یجنک  هب  هتـسکشرپ  نیگهودـنا و  هدرک و  هدزتـشحو  ار  اـهنآ  هَْـلبَا ، تیلهاـج  هارمگ و  رگدادـیب و  یتـسرپتب  اـی 
ات تسین  شیب  يزور  دنچ  و  بیِرَق » ِهِرِظاِنل  ًادَغ  َّنِا  و  « ؛ تسا کیدزن  نآ  هدننکهدهاشم  يارب  ادرف  نسحلاّما ! دـهدیم : خـساپ  مالـسلاهیلع 

دوـخ زا  دوـب و  هّکم  داـی  هب  ناـنچمه  ارهز  لاـیخ  رکف و  یلو  دـندیباوخ  ار  بش  مینیبـب ». تسا  هداد  رییغت  هدرک و  وـحم  راـگزور  ار  هچنآ 
ار اهنآ  اهلاس  رورم  اـهزور و  تشذـگ  اـب  هکنیا  اـی  يروآیم  وت  داـی  هب  دنتـسبرب  تخر  هک  ار  یناراـی  و  یکدوک ! ياـهیزاب  : » دیـسرپیم

هاگمارآ هب  ار  يو  هدمآ ، زاورپ  هب  لایخ  لاب  رپ و  یهدیمن »!؟ یخساپ  یـسانشیمن و  ار  اهنآ  زا  کیچیه  رگید  زورما  ياهدرک و  شومارف 
يارب هکم  ایآ  دربیم . دـناهدیمرآ  ناشیوخ  ماوقا و  ریاس  هک  ییاج  بلاطوبا ، ناتـسربق  هب  اـجنآ  زا  و  لـحار - ناـبرهم  رداـم  نآ  هجیدـخ -

ناگدـید تسا !؟ هدرب  دای  زا  هتفرگ  تناما  هب  هک  ار  هدرک  رفـس  نازیزع  نآ  هکنآ  اـی  درادیم ؟ ساـپ  ار  دنمـشزرا  ياـههعیدو  نیا  هشیمه 
یلع دیـسر ، شوگ  هب  رد  هبوک  يادص  لاح  نیا  رد  دادیمن . باوخ  لاجم  نارای ، قارف  نارجه و  کشا  تفرن و  باوخ  هب  بش  نآ  ارهز 
یلع دوب . هدماین  زین  مالسلاهیلع  یلع  ناگدید  هب  باوخ  هکنیا  رب  تسا  يدهاش  نیا  دنزیم و  رد  یـسک  هچ  دنیبب  ات  تساخرب  مالـسلاهیلع 

، برح نب  نایفـسوبا  دـید  دوب ، هدز  هقلح  شنامـشچ  رد  تارطاخ  نآ  کـشا  هک  یلاـح  رد  دـش و  دـنلب  ارهز  دوشگ و  ار  رد  مالـسلاهیلع 
هزمح شیومع  دُُـحا و  نادیهـش  اب  هک  دابکألا ) ۀـلکآ  ، ) دـنِه ِرهوش  تسا ؛ ناناملـسم - اـب  گـنج  ِكِّرحم  ِلـماع  و  نیکرـشم - رادـمچرپ 

ترضح هک  دیسر  هحفص 199 ] نیکرشم [  هب  ربخ  هکنیمه  : » دیوگیم نینچ  هنیدم  هب  دوخ  ندمآ  يهرابرد  نایفـسوبا  درک ! راتفر  هنوگنآ 
هکم هب  موـجه  يارب  رکـشل  هدـش و  راکـشآ  مالـسا  تردـق  دوـشیم و  هداـمآ  هّکم  يوـس  هب  تکرح  يارب  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم 
ردـپ هک  دـنکیم  عـمج  ار  نآ  شرتـخد  دنیـشنب . یـشرف  يور  دـهاوخیم  هدـمآ و  هـلمر )  ) هبیبـحّما شرتـخد  دزن  هدزتـشحو  دـناهدامآ ،
سپس رکبوبا و  دزن  دونشیمن . یخساپ  اما  دنکیم  تبحص  دیآیم و  ربمایپ  دزن  ددرگیمرب و  نیگهودنا  وا  و  دنیشنن ! نآ  يور  شکرـشم 

هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  شیپ  ام  ایآ  دنیوگیم  دـنزرویم و  عانتما  نانآ  دـننک  تعافـش  وا  يارب  هک  دـهاوخیم  نانآ  زا  دـیآیم و  رمع  دزن 
ياهظحل نایفـسوبا  هاـگنآ  میگنجیم »! امـش  اـب  میباـیب ، ار  هلیـسو  نیرتـمک  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  مینک !؟ تعافـش  وت  يارب  هلآ  هیلع و 

یتجاح يارب  دـیتسه  نم  هب  ناـشیوخ  نیرتکیدزن  امـش  یلع ! اـی  : » درادیم هضرع  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تمدـخ  درک و  توکس 
ربمایپ ادخ  هب  نایفسوبا ! يا  وت  رب  ياو  : » دیوگیم مالـسلاهیلع  یلع  نک ». تعافـش  ادخ  ربمایپ  دزن  نم  يارب  مدرگیمنرب ! دیماان  ماهدمآ و 
ماگنه نیا  رد  هک  درک - مالـسلااهیلع  ارهز  هب  ور  نایفـسوبا  تفگ »! نخـس  میناوتن  يو  اـب  هملک  کـی  نآ  رد  هک  تسا  ممـصم  يراـک  رب 
دمحم رتخد  يا  : » تفگ تفریم ، هار  ردام  يور  شیپ  هدش و  رادـیب  باوخ  زا  هزات  هک  نسح  هب  هراشا  اب  و  دزیمن - فرح  دوب و  تکاس 

هب ارهز  ددرگ »!؟ برع  ياقآ  دیـس و  رهدلادبا  ات  دشاب و  مدرم  يهدنهدهانپ  هک  دینکیم  رما  ار  دوخ  كدوک  نیا  ایآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
دیماان نایفـسوبا  دهد »! هانپ  ربمایپ  زج  دـناوتیمن  يدـحا  دـشاب و  هدـنهدهانپ  هک  هدیـسرن  يّدـح  هب  نم  كدوک  زونه  : » داد خـساپ  یمارآ 

هب : » دومرف مالسلاهیلع  یلع  دیهدب .» يزردنا  ارم  هدش ، لکـشم  نم  رب  راک  نسحلاوبا  يا  : » تفگ داتـسیا و  هناخ  رد  رب  یکدنا  تساخرب و 
.« درگرب تنیمزرـس  هب  سپـس  هاوخب  یگدنهانپ  مدرم  زا  زیخرب و  ياهنانکینب ، گرزب  وت  اما  دهد ! هانپ  ار  وت  هک  مرادـن  غارـس  یهار  ادـخ 

نایفسوبا میرادن ». غارس  وت  يارب  رگید  یهار  ام  : » دومرف مالسلاهیلع  یلع  دراد »؟ ياهدیاف  نم  يارب  نیا  ایآ  : » تفگ یشکرس  اب  نایفـسوبا 
تمحر زا  دنتسشن و  دنتسب و  ار  رد  مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  ددنب . راک  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دومنهر  هک  تفرگ  میمـصت  تشگرب و 

رب هتـشذگ  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ناـمه  اـهنیا  و   ) دـنیآیم اـهنآ  دزن  يراوخ  ّتلذ و  اـب  شیرق  نارـس  هکنیا  هب  ناناملـسم  هب  تبـسن  ادـخ 
هحفص 200] رگیدکی [  اب  دندوب و  هتسشن  دنتفگ . نخس  دندادیم ) هجنکـش  دنتـسناوتیم  ار  هک  ره  هدومن و  رابکتـسا  نایغط و  ناناملـسم 

يهبعک ّرقَم  يرقلاُّما ، هب  تشگزاب  يهشیدنا  رد  دندیباوخ و  زین  اهنآ  درب و  شباوخ  نسح  تشذگ و  بش  زا  یـساپ  ات  دـندرکیم  تبحص 
، هکم هب  تشگزاـب  ِنیریـش  ياـیؤر  اـب  دـش و  رادـیب  رجف  ياـهیکیدزن  دـیباوخ و  ارهز  دـندوب . شیرق  هاـگلزنم  یکدوکدـهم و  هـمَّرَکُم و 
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ای دومن و  راکـشآ  مدرم  رب  ار  دوخ  توعد  شردپ  هک  زور  نآ  زا  دیاش  دـندوب . نالَوَج  رد  شنهذ  رد  تارطاخ  ياههتـشر  دوب ! شوخلد 
يرازآ ار  وا  هک  دیـسرتیم  درکیم و  تکرح  هنازوسلد  شردپ  لابند  دوب و  یکدوک  هک  زور  نآ  ای  تشذگ  وا  رب  هک  تخـس  لحارم  نآ 

نم اما  هاوخب ، نم  زا  يراد  تسود  هچره  ناج ! همطاف  : » تفگیم هدومن و  لثملابرـض  ار  وا  شردپ  هک  زور  نآ  دای  درکیم . دای  دـسرب ،
تیامح رد  هک  ار  ربمایپ  نابرهم  افواب و  رـسمه  نآ  شردام ، يهرهچ  دروآیم  دای  منادرگ .» زاـینیب  ادـخ  زا  ار  وت  هجو  چـیه  هب  مناوتیمن 

اب هشیمه  ادخ  اهتنحم ، يهمه  مغر  هب  هک  دروآیم  دای  بلاطیبا و  بعش  رد  ار ، هدنشُک  يهرصاحم  نآ  درکیم  دای  دیشوکیم . شردپ 
مغ و ار و  دوخ  ردـقنارگ  ردام  گرم  درکیم  دای  تسبورف  هدـید  ناهج  زا  بلاطوبا  هک  ار  راوشد  زور  نآ  درکیم  داـی  تسا ! هدوب  اـهنآ 

رفاک هک  ار  ییاـههظحل  نآ  ینعی  ار ؛ ترجه  ثداوح  درکیم  داـی  نینچمه  دروآ و  موجه  شردـپ  رب  بلاـطوبا  گرم  اـب  هک  ییاههودـنا 
اب هک  ار  دوسا  نب  رابه  رگید  رفاک  مرجم  درک و  نیمز  رب  شقن  ار  اـهنآ  داد و  مر  ار  شرهاوخ  وا و  ِيراوس  ِرتش  ذـیَُقن » نب  ثریَوُح   » مرجم
رد هک  ار ؛ شیرق  ناعاجـش  زا  یعمج  ندروآ  مالـسا  دروآیم  دای  هب  درک و  طقـس  نابایب  رد  ار  دوخ  كدوک  ات  درک  هچ  بنیز  شرهاوخ 

هکم و يوس  هب  نت ، رازه  هد  زا  لکشتم  ناناملسم  میظع  هاپس  تخیسُگ . مه  زا  لالب  حبص  زامن  ناذا  توص  ار  شتالایخ  يهتشر  لاح  نیا 
درک و ترجه  هنایفخم  دوخ  نطو  زا  يزور  شردپ  دیامیپیم ، ار  دوخ  یعیبط  ریسم  ماّیا ، هک  دیدیم  همطاف  دش . راپـسهر  مارحلا  هَّللاتیب 

لماوـع زا  هکم  هـب  تشگزاـب  يارب  یگداـمآ  نـیمه  اـهنت  ددرگیمرب ! اجنادـب  تـمارک  تزع و  اـب  زارفارـس و  شناـفلاخم  مـغَر  هـب  زورما 
هب جـنر  تیمورحم و  دوش و  لداعتم  نازیم  يهفک  ات  دـیچیپیم ، نآ  لمعلاسکع  مالـسلااهیلع  ارهز  بلق  ناج و  رد  هک  دوب  ياهدـننکداش 
هب ار  شیاهرد  دندش ، هدنار  هحفص 201 ] نآ [  زا  هک  نیما ، ِدلب  دزاس و  هدنکفارـس  لیلذ و  ار  هکم  راّفک  و  ددرگ ! لّدبم  تمارک  تّزع و 
ادخ ربمایپ  یهدنامرف  هب  مالسا  نایهاپس  هک  دوب  هتـشذگ  ترجه  متـشه  لاس  ناضمر  هام  زا  زور  هد  دنارتسگب . نماد  دیاشگب و  اهنآ  يور 

یهار ربمایپ  يهداوناخ  را  یعمج  اب  زین  ارهز  دنتخاس . هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ار  يرافغ » مهرابا   » دندش و هکم  مزاع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
هب هار ، رابغ  درگ و  لاـخ  رد  دوب ، يزوریپ  قیرط  رد  هک  یلاـح  نیع  رد  وا  دـشاب ! نیبم  رـصن  هنادـنمرفظ و  تشگزاـب  دـهاش  اـت  دـش  هکم 

دـنامن و ناهنپ  شرظن  زا  مه  نآ  یّتح  درک و  هّجوت  دنراپـسب  ناج  هنیدـم  هب  ترجه  ماگنه  موثلکّما  شرهاوخ  وا  دوب  کیدزن  هک  ياهطقن 
نانآ يهرابرد  یهلا  ياضق  دندیـشک و  متـس  دندرک و  ترجه  يو  دننام  زین  اهنآ  تساجک »؟ بنیز  تساجک ؟ هیقر  ! » دـش هزات  شلد  غاد 

برثی ِكاخ  باـقن  رد  خر  رگید  يود  نآ  هدـنامن و  یقاـب  موثلکّمُأ ، زج  شرهاوخ  هس  زا  یلو  ددرگیمرب  کـنیا  همطاـف  اـّما  دـمآ ! دورف 
هب ناوراک  دزاسیمن . اهر  ار  يو  ترـسح  هودـنا و  دوشیم و  کیدزن  هّکم )  ) يرقلاّما هب  هک  تسا  هدـشن  ماـمت  زونه  اـهایؤر  دناهدیـشک !
هب زور  دندشیم . هدامآ  زاستشونرس  يدربن  يارب  دوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رگـشل  هاگودرا  هک  اجنآ  دیـسر ، نارهظلاّرم »  » ِلحم
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  قّلعتم  رتسا  ِكرت  رب  بلطملادبع  نب  سابع  اب  هارمه  هک  یلاح  رد  دـمآ ؛ برح  رـسپ  نایفـسوبا  دیـسر  رخآ 
هَّللا یلص  هَّللالوسر  تمدخ  دیمد  هدیپس  دش و  حبص  نوچ  دوب ، مدرم  يهرابرد  ربمایپ  روتسد  رظتنم  دنام و  سابع  شیپ  ار  بش  دوب ، راوس 
هَّللا یلص  یفطـصم  دیهد ». يزایتما  ار  يو  تسا ، بلطهاج  يدرم  نایفـسوبا  هَّللالوسر ، ای  : » تفگ سابع  دروآ ! مالـسا  دمآ و  هلآ  هیلع و 
یسک ای  ددنبب و  دوخ  يور  هب  ار  هناخ  ِرد  هک  یسک  نینچمه  ناما و  رد  دیآرد ، نایفـسوبا  يهناخ  هب  هک  یـسک  يرآ ، : » دومرف هلآ  هیلع و 
يداو زا  ياهگنت  ار  نایفسوبا  : » دومرف ار  سابع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  هاگنآ  [ 150 !« ] تسا ناما  رد  دوش ، مارحلادجسم  ِلخاد  هک 

تکرح نارهظلارم »  » زا نانمؤم  هاپـس  دنیبب »! ار  اهنآ  تکوش  دننکیم  تکرح  ادخ  نایهاپـس  هک  یتقو  ات  رادـهگن ، هوک  يهزوپ  یکیدزن  و 
درک و هدهاشم  ار  نیملسم  میظع  هاپس  نایفسوبا  دندیسر . هکم  هب  يرجه ) متـشه  لاس  ناضمر  هام  هدفه   ) هبنـشراهچ زور  حبـص  دندرک و 
هک دـیآیم ، یهاپـس  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  نونکامه  شیرق ! هورگ  يا  : » تفگ داتـسیا و  عفترم  ياهطقن  رد  تشگرب و  هکم  هب 
هب ار  شاهناخ  ِرد  هک  یسک  تسا و  ناما  رد  دوش  لخاد  نایفسوبا  يهناخ  هب  یسک  رگا  لاح  دیرادن ! هحفص 202 ] ار [  نآ  اب  هلباقم  يارای 

یهورگ دندش ، هدنکارپ  نانخس  نیا  ندینش  اب  مدرم  تسا ». ناما  رد  دیآرد  مارحلادجـسم  هب  هک  یـسک  تسا و  ناما  رد  ددنبب  دوخ  يور 
نآ دیسر ، يوط » يذ   » هب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  بکرم  هکنیمه  دندش . هدنهانپ  مارحلادجـسم  هب  یهورگ  دنتفر و  دوخ  ياههناخ  هب 
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سپس دوب و  هدنکفا  ریز  هب  رـس  ادخ ، يارب  عضاوت  يور  زا  هک  یلاح  رد  درک ، فقوت  بکرم  رب  راوس  هباحـص  ناگرزب  عمج  رد  ترـضح 
مچرپ دنتشامگ . ار  هباحص  ناگرزب  زا  یکی  هورگ  ره  رب  دندومن و  میـسقت  ییاههورگ  هب  هدرک و  مظنم  قیتع ، رهـش  هب  دورو  يارب  ار  هاپس 

: تفگ نینچ  دعس  درکیم - تکرح  هگنت  رد  نایفـسوبا ، يور  شیپ  زا  رگـشل  هک  یلاح  رد  و  دوب -. يراصنا  يهدابع  نب  دعـس  تسد  رد 
. دوش کته  اهتمرح  زورما  تسا . زادـنارب  نامناخ  راکیپ  زور  زورما  «. » شیَُرق هَّللا  ّلَذَأ  موَیلا  ۀَـمْرُْحلا  ّلحَتْـسَت  مْوَْیلا  ۀَـمَْحلَْملا ، موَی  موَْیلا  »
: درک ضرع  نایفسوبا  دندرکیم ، تکرح  نایفسوبا  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  روط  نامه  درک ». راوخ  ار  شیرق  ادخ  زورما 

فوـع نب  نامحرلادـبع  ناـمثع و  تفگ »! ناـنچ  نینچ و  : » درک ضرع  تفگ »؟ هچ  : » دوـمرف تفگ »؟ هچ  دعـس  دیدینـشن  هَّللالوـسر ! اـی  »
هکلب : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دـشاب »! یتوطـس  ذوفن و  شیرق  عمج  رد  ار  وا  هک  اریز  میتسین ؛ ناـما  رد  هَّللالوسر  اـی  : » دـنتفگ

زا مچرپ  ات  داتسرف  دعس  دزن  یـسک  هاگنآ  دهدیم ». تّزع  ار  شیرق  ادخ  هک  تسا  يزور  زورما  دوش . میظعت  هبعک  هک  تسا  يزور  زورما 
هجیدخ ترضح  ردارب  رسپ  ماوع ، نب  ریبز  شاهمع  رسپ  ربمایپ ، هاگنآ  [ 151 . ] دهدب هدابع  نب  دعس  نب  سیق  شرسپ  تسد  هب  دناتـسب و  وا 

هحفص 203] راوتسا [  ار  مچرپ  نیا  : » تفگ ودب  دراد و  هتـشارفا  هکم  ِرهـش  يالاب  نوجح ، يهطقن  نیرتدنلب  رد  ار  مالـسا  مچرپ  دومرف : ار 
دومرف ادخ  لوسر  هک  تسا  ییاج  نامه  اجنیا  : » تقگ ودب  بلطلادبع  نب  سابع  دیسر ، نوجح  هب  ریبز  رکشل  هک  نیمه  میایب . نم  ات  دراد 

ییاج رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  مچرپ  دـنیبب  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  يارب  تسا  یتقوشوخ  ياـج  هچ  يراد ». هگن  ار  مچرپ 
جوا رد  یتح  هک  دش ! نایرگ  ارهز  يهمطاف  ناگدـید  شردام  هب  تبـسن  ردـپ  يرادافو  نیا  زا  تسا ! هدـیمرآ  شردام  هک  هدـش  هتـشارفارب 

زا لبق  هک  دـنک ، هدـهاشم  ار  ییاـیؤر  قّقحت  شرداـم  كاـپ  حور  هک  تسا  دـنلب  ییاـج  رد  يزوریپ  مچرپ  هک  دـنکیمن  شومارف  يزوریپ 
هکم نیمزرـس  زا  دـبا  اـت  كرِـش  مچرپ  هک  دـنیبب  تسا و  زازتها  رد  هتـشارفارب و  هک  ار  هَّللاّیبن  مچرپ  دـنیبب  تشاد و  ار  نآ  يوزرآ  گرم 
نیا دوب و  يو  اب  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  شرتخد  هک  دندز  ياهمیخ  هجیدـخ ، نینمؤملاّما  ربق  کیدزن  نوجح  رد  ربمایپ  يارب  دـش ! هدـیچرب 
هَّللا یلص  یفطصم  شردپ  اما  دادیم . رارق  عاعشلاتحت  دمآ ، شیپ  ترجه  ماگنه  شرهاوخ  يارب  هک  ار  ياهثداح  هودنا  گرزب  ینامداش 
دنچ دنگنجن و  دنراد  کنج  رس  هک  یناسک  اب  زج  داد : نامرف  رگشل  ناهدنامرف  هب  ربمایپ  تسا . هدرکن  شومارف  ار  ثداوح  نیا  هلآ  هیلع و 

ار اـهنا  دـنوش ، دراو  هبعک  يهناـخ  يهدرپ  ریز  رد  رگا  ّیتح  هک  تفگ  درک و  رداـص  ار  اـهنآ  لـتق  روتـسد  درب و  ماـن  درک و  انثتـسا  ار  رفن 
دـنلب و دایرف  ناـنچنآ  دـندزیم ، داـیرف  ناناملـسم  دـیناسر . لـتق  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  یلع  ارهز  رهوش  هک  دوب ، ثریوح »  » هلج زا  دنـشُکب !
هک دندادیم  شوگ  ناملسم  يهدنمزر  رازه  هد  گنهآ  هب  هّکم  يهمه  دوش و  یشالتم  تساوخیم  تشحو  سرت و  زا  اههوک  هک  هوکشاب 
َهِلا ال  هَدْحَو ، بازحألا  مَزَه  َو  هَدنُج  ّزعا  هدبع و  رصن  و  هدعو ، قدص  ُهَدْحَو ، ُهَّللا  ّاِلا  َهِلا  ال  ربکا ، هَّللا  ، ربکا هَّللا  : » دنتفگیم دندزیم و  دایرف 

یهدنامرف يهمیخ  نیا  دیـشکیم . ار  شراظتنا  ارهز  هک  اجنآ  داهن ، دوخ  يهمیخ  هب  ور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  ربکَا » ُهَّللاَو  ُهَّللا  ّاِلا 
ُلِطاَْبلا َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاَج  ُْلق  َو  : ) دناوخیم ار  همیرک  يهیآ  نیا  درکیم و  هرادا  ار  مَظْعَا  حتف  يهکرعم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب 

الاب ناناملـسم  يهسامح  ِروش  تسا ». ینتفر  نایم  زا  لطاب  انامه  تفر . لطاب  دمآ و  قح  [ » هحفص 204 [ . ] 152 (. ] ًاقوُهَز َناَک  َلِطاَْبلا  َّنِإ 
رـسای و  » ایآ دندینـشیم ! ار  اهدایرف  نیا  زین  ناگدرم  ییوگ  هک  نانچ  تفای ! ینوزف  یلاعت  قح  ییوگانث  لـیلهت و  ریبکت و  داـیرف  تفرگ و 

ربمایپ دونشیم ؟ هجیدخ ، نینمؤملاّما ، ایآ  دنونشیم !؟ زین  دندش ، تداهش  ياریذپ  دندرک و  داهج  هک  هتـشذگ ، رد  نانمؤم  رگید  و  هّیمس »
تمعن و رد  یخرب  و  [ 153  ] دنهدیم خساپ  ار  مالـس  دنونـشیم و  ار  نیرباع  ياپ  يادص  ناگدرم  : » دـیوگیم ام  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

شخبدیون اراکـشآ و  يزوریپ  نیا  اب  رگید  ملاع  رد  هجیدخ  نینمؤملاّما  هک  میرادـن  يدـیدرت  تسا  نینچ  هک  لاح  دـناباذع »! رد  یخرب 
هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  هکنیمه  : » دـیوگیم تسا  یموزخم » بهویبا  نب  ةریبه   » يهجوز هک  بلاطوبا  رتخد  یناهّمُأ  تسا ! نامداش  رایـسب 

« هریغم نب  ۀّیُمایبا  رسپ  ریهز   » و ماشه » نب  ثراح   » ماشهنبا يهتفگ  هب  هک  موزخمینب ، زا  درم  ود  دش ، دراو  هکم  رهش  يالاب  زا  هلآ  هیلع و 
لتق هب  ار  اـهنآ  ادـخ  هب  تفگ : دـید و  ار  اـهنآ  دـمآ و  نم  دزن  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  مردارب  دـندمآ ، نم  دزن  هدرک  رارف  دـندوب ،

، دوب هکم  رهـش  يالاب  ترـضح  نآ  مدیـسر . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تمدخ  متـسب و  اهنآ  يور  هب  ار  ماهناخ  ِرد  نم  دـناسر ؛ مهاوخ 
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راتتـسا ار  نآ  دوخ  شـشوپ  اب  شرتخد ، همطاف  دهدیم و  وش  تسـش و  ار  دوخ  دشیم - هدید  ریمخ  زا  يرثا  نآ  رد  هک  یحدق - زا  مدـید 
هدرک نم  هب  ور  دندناوخ و  ار  رـصع  رهظ و  زامن  تعکر  تشه  هاگنآ  هدومن ، نت  رب  ار  دوخ  سابل  دندرک ، وش  تسـش و  هکنیمه  دنکیم ،

یلع نخـس  درم و  ود  نآ  ربخ  نم  ياهدـمآ »؟ يراک  هچ  يارب  يدـمآشوخ . یناهّما  «. » کب ءاج  اذام  یناهّما  ای  ًالها  ًابحرم و  : » دـنتفگ و 
يداد ناما  هک  ار  یسک  میداد و  هانپ  زین  ام  يداد  هانپ  وت  هک  ار  یسک  : » دومرف مداد ، شرازگ  شترضح  هب  ود  نآ  يهرابرد  ار  مالـسلاهیلع 
رطاخ هب  هدـش  داجیا  ناشورخ  جوم  زا  سپ  مدرم  ات  دـندرک  تحارتسا  یمک  ربماـیپ  هحفص 205 ] [ . ] 154 !« ] دیـشکن ار  اهنآ  میهد ، ناما 
فاوط راب  تفه  دندوب ، رتش  راوس  هک  یلاح  رد  سپـس  دندش و  دراو  مارحلادجـسم  هب  مدرم  هوبنا  عمج  نایم  رد  هاگنآ  دنریگ ، مارآ  حتف ،

يا : » دـنتفگ دـندومرف و  داریا  حـتف  يهبطخ  دنداتـسیا و  هناخ  رد  رب  دوش و  هدوشگ  هبعک  ِرد  دـنداد  روتـسد  دـش  مامت  هک  فاوط  دـندرک .
: دومرف یتسه ». میرک  ياهداز  ردارب  میرک و  يردارب  ریخ ، یبوخ و  : » دنداد خـساپ  درک »؟ مهاوخ  هچ  امـش  اب  دـینکیم  رکف  شیرق ! هورگ 
، دیـسرارف میالم  ياوه  اب  بش  مارآ  مارآ  دـمآ و  نایاپ  هب  نازوس  مرگ و  زور  نآ  ءاقَلُّطلا .» ُمْتَنَأَـف  اُوبَهِْذا  « ؛» دـیدازآ امـش  همه  هک  دـیورب  »
هک راصنا  زا  یعمج  هتـشگرب و  رفـس  زا  نیرجاهم  دوخ - نادـنزرف  رب  ار  دوخ  ِلاب  ود  يرقلاّما  تشاد ، همادا  نانچمه  اهوهایه  اهتکرح و 
زج ناربهر ، یگدنز  رد  خیرات  هک  ار ، هوبنا  عمج  نیا  يدنوادخ  تیانع  دینارتسگب . ناناملـسم - زا  رگید  یهورگ  دـندوب و  هدـمآ  هکم  هب 

هحفاـصم هَّللا  بزح  ِبوـلق  اـب  ناگتـشرف ، ِیناـحور  ساـفنا  درکیم و  یهارمه  تشادـن ، داـی  هـب  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
رد دوبن . رود  ردـپ  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ساسح ، عقوم  نیا  رد  دـنتفگیم . کیربت  ناطیـش  بزح  رب  ار  اـهنآ  يزوریپ  دـندرکیم و 

مّسجم شرذگ  رد  هجیدخ  شردام  ینالوط ، بش  نیا  رد  هک  دوب  نآ  قاتشم  درکیمن . رذگ  شناگدید  رب  باوخ  دوب و  رادیب  دوخ  رتسب 
ِكاـخ رد  هتفخ  رهاوـخ  ود  هک  دوـب  قاتـشم  زین  درکیم و  هراـظن  نوـمیم ، هتـسجخ و  زور  نـیا  رد  ار  ربماـیپ  شبوـبحم  ـالاب  زا  دـشیم و 

يداش و نشج  نیا  رد  دندرکیم و  رذگ  هدنام  ياج  هب  ِنارای  ناشیوخ و  هب  دوشگیم و  رَپ  قیتع  دََلب  رب  ناشحور  دـندوبیم و  شاهنیدـم ،
یگدنز هداوناخ و  عمج  رد  هک  درکیم  ردپ  يهناخ  یکدوک و  ِدای  شفیطل  بلق  تاظحل ، نیا  رد  دنتـسجیم . تکرـش  ناشخرد  يزوریپ 

اب يادـص  ات  دـنک  يرادهدـنز  بش  دـشاب و  رادـیب  ناـنچمه  ار  بش  نآ  تشاد  تسود  تشاد ! یـشوخ  راـگزور  افـص ، تبحم و  اـب  مأوت 
ربارب رد  یتسه  ملاع  دوش و  دـنلب  سدـقا  مرح  يالاب  زا  ریبکت  ياوآ  دونـشب و  همّرکم  يهبعک  زارف  زا  حبـص  زاـمن  ناذا  يارب  لـالب  توارط 

رد راب  نیتسخن  يارب  ات  دنوش  هحفص 206 ] مارحلادجسم [  یهار  دنیوگ و  كرت  ار  اهرتسب  نانمؤم  دروآ و  دورف  رس  اعد  ِتمظع  لالج و 
يارب زین  مالـسلاهیلع  یلع  دنروآ . اج  هب  اهتب - ِثول  زا  هدش  رّهطم  و  دـیحوت - نهک  يهناخ  رانک  رد  ار ، حبـص  يهیـضرف  مالـسا ، خـیرات 

کـشا فیرـش  مرح  يالاب  زا  مالـسا  گناب  ندینـش  اب  هک  یلاح  رد  ارهز  و  یباوخ »؟ رد  نسحلاّما ! : » دز ادـص  دـشیم . هدامآ  حبـص  زامن 
مارحلادجـسم رد  ار  حبـص  زاـمن  هراـبکی  ناملـسم  رازه  هد  هک  دوـب - هتفرگ  رارق  دنمهوکـش  ياـضف  نیا  ریثأـت  تحت  تـخیریم و  قوـش 

الماـک مربـب و  تّذـل  هنادـنمزوریپ  تشگزاـب  نیا  زا  هک  منآرب  متـسین . باوخ  رد  نسحلاوبا ! يا  هن ، : » داد باوـج  گـنردیب  دـنناوخیم -
ار حبـص  زامن  مالـسلااهیلع  ارهز  دـشاب .» ایور  باوخ و  منیبیم  هچنآ  هک  منک  روصت  متفر  باوخ  هب  رگا  هک  مراد  نآ  میب  ییوگ  مرادـیب .

یکدوک رد  هک  اجنآ  دوخ ، هاگداز  يهناخ  هب  هک  درکیم  وزرآ  وا  دش و  حبـص  دیباوخ . یکدنا  بش ، نآ  ینالوط  ِيرادیب  سپ  دـناوخ و 
ۀماسا تسا . هدمآرد  بلاطوبا  رسپ  لیقع  تیکلام  هب  ترجه  زا  دعب  هناخ  نیا  اما  تشگیمزاب . دندرکیم ، یگدنز  مالـسلاهیلع  یلع  وا و 

لیقع رگم  : » دیوگیم وا  باوج  رد  ربمایپ  و  هکم »؟ رد  ناتهناخ  رد  دییآیم ؟ دورف  اجک  : » دسرپیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دیز  نب 
يارب هکم - رهش  يالاب  نوجح - رد  هک  ياهّبق  نامه  رد  ربمایپ  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  [ 155 [ »!؟ تسا هتشاذگ  ياهناخ  ای  هلحم  ام  يارب 

هدش و دحّتم  فیقث » نزاوه و   » ِفارـشا نایم  نیا  رد  دندمآیمرد ! ادخ  نید  هب  هورگ  هورگ  مدرم  دربیم و  رـسب  دوب  هدش  اپرب  شترـضح 
رازه هد  هک  يرفن  رازه  هدزاود  يورین  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـندیروش . ناناملـسم  ّدـض  رب  دـندروآ و  مهارف  هّدُـع  هّدِـع و 

هک نینُح - يادو  رد  درک و  تکرح  هکم  زا  يرجه ) متشه  لاس  لاوش  مشـش   ) هبنـش زور  دندوب ، هکم  یلاها  زا  رازه  ود  راصنا و  رجاهم و 
هَّللا یلـص  ربمایپ  هک  دندروآ  تسد  هب  یناوارف  میانغ  دـنداد و  تسکـش  ار  اهنآ  هتخادرپ ، نانآ  اب  فاصم  هب  دراد - هلـصاف  هکم  اب  زور  هس 
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مادک ایآ  دسرپیم : دوخ  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  دندوزفا . ار  ناشیا  مهـس  هداد و  مهبولق » ۀـّفلؤم   » هب مئانغ  نآ  زا  ياهرهب  تسخن  هلآ  هیلع و 
هحفـص رکف [  اهنآ  دنتـشاد . ار  شـسرپ  نیمه  نینُح »  » يهعقاو هّکم و  حـتف  زا  سپ  زین  راصنا  دـنیزگیمرب ؟ تنوکـس  يارب  مردـپ  ار  هناخ 

مدرم و ندروآ  مالـسا  هکم و  حـتف  زا  سپ  ار  ربمایپ  ینامداش  اهنآ  اریز  دـنکفا ؛ دـهاوخ  تماقا  لحر  هّکم  رد  ربماـیپ  هک  دـندرکیم  [ 207
هَّللالوسر : » تفگیم راـصنا  زا  یکی  دـندیدیم . ترجه  زا  سپ  ار  هکم  هب  تشگزاـب  قوش  اـهنآ و  بولق  فیلأـت  هب  ترـضح  نآ  هجوـت 

هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  راتفر  نآ  رد  تفگ و  يرعـش  تباث » نب  ناسح   » راصنا رعاش  و  دمآ » لیان  دوخ  موق  رادید  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
اذإ نینمؤملل  نمتؤم  ریخ  ای  لقف : لوسرلا  ِتئأ  و  : » تفگ داد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  هکم  لها  ینعی  مهبولق ؛» ۀـّفلؤم   » ياطع ندوزفا  رد  هلآ 
نآ رب  دنداد ، چوک  هک  هکم ) لها   ) مُیلَس لیلد ، نیمادک  هب  نانمؤم . يارب  تیرشب  نیما  نیرتهب  يا  وگب  ورب و  ربمایپ  دزن  ...«. » رشبلا دِّدُع  ام 

يرای ار  تیاده  نید  هک  دوب  تهج  نیا  هب  دیمان  ناشراصنا  دـنوادخ  هک  اهنآ  دـنوش !؟ هتـشاد  مّدـقم  دـندومن  يرای  دـنداد و  هانپ  هک  موق 
دندش و تامیالمان  ياریذپ  دندرک و  باتـش  ادخ  ياضر  هار  رد  و  دندوب . راکددـم  رای و  دـشیم  روهلعـش  هک  هاگنآ  گنج ، رد  دـنداد و 
ام دوبن . يروای  هزین  ریـشمش و  زج  ار  ام  دـنتخات و  ام  رب  وت  رطاـخ  هب  مدرم  هک  یلاـح  رد  دـندشن . گـنتلد  هدادـن ، ار  دوخ  هب  ساره  میب و 

مالـسلااهیلع همطاف  دندش ». هدیـشک  فارحنا  شزغل و  هب  رگید  مدرم  دشن و  هدـید  یـشزغل  ام  زا  میدادـن و  هار  دوخ  هب  تسکـش  یتسس و 
شردپ هک  دوب  نارگن  تسین ! هدوهیب  راصنا ، زا  صوصخ  هب  باتع ، نیا  درکیم  رکف  وا  دندینـش . زین  هکم  مدرم  دینـش و  ار  ناّسح  يادص 

زا همطاف  لاح  ره  رد  اّما  دراد ، تاجن  هار  راوشد  عضو  نیا  زا  شترـضح  هک  تشاد  لماک  نانیمطا  دنچ  ره  تسا  وربور  راوشد  یعـضو  اب 
يهدنیامن لابقتسا  هب  دوخ  يهمیخ  رد  شردپ  دینش  هکنیا  ات  دمآ ! دهاوخ  شیپ  یعـضو  هچ  تسنادیمن  یتسردب  دربیم و  جنر  هعقاو  نیا 

نیا رد  وت  رظن  دعس ! يا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  دوب  نارگن  راصنا  يهوکـش  هیالگ و  زا  هک  تفاتـش  هدابع  نب  دعـس  راصنا ،
هنوگچیه شردپ  هک  درک  هظحالم  مالـسلااهیلع  همطاف  متـسین .» دوخ  موق  زا  يادج  زین  نم  هَّللالوسر ! ای  : » داد خساپ  دعـس  تسیچ »؟ هراب 

 ] ینابرهم تفوطع و  اب  هکلب  دشن ، هدید  دـشاب ، زیچان  دـنچره  مشخ  يهناشن  هک  يزیچ  وا  يهرهچ  رد  دومنن و  یگنتلد  ینارگن و  ساسحا 
راصنا کـنیا  تفگ : دروآ و  ربماـیپ  رـضحم  هب  دـناوخارف و  ار  راـصنا  تفر و  دعـس ، دروآ . عمج  ار  راـصنا  تساوخ  يو  زا  هحفص 208 ]

امش زا  هک  تسا  ینخس  هچ  نیا  راصنا ، هورگ  يا  : » دومرف هاگنآ  تفگ و  یهلا  يانث  دمح و  دمآ و  راصنا  عمج  نایم  رد  ربمایپ  دناهدامآ ».
زا درواین !؟ تیادـه  هار  هب  یهارمگ  زا  ار  امـش  دـنوادخ  نم  ندـمآ  اـب  اـیآ  دـینکیم ؟... رکف  هچ  نم  يهراـبرد  دـناهدرک ؟ لـقن  نم  يارب 

ِلُّضَفَت تّنم و  ار  ادخ  ربمایپ  ادخ و  ارچ ، : » دنداد خساپ  اهنآ  دیناهرن .»؟ ینمـشد  زا  ناتیاهلد  نایم  تفلأ  داجیا  اب  درکن ؟ زاینیب  یتسدیهت 
ادخ نآ  زا  لضف  تنم و  میهد ، خساپ  هنوگچ  هَّللالوسر ! ای  : » دنتفگ دیهدیمن »؟ خساپ  ارم  ایآ  راصنا  ِهورگ  يا  : » دومرف تسا »! يرتنوزفا 

- دیتفگیم دیتساوخیم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف هک  اجنآ  ات  درک  ارادم  اهنآ  اب  نانچمه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسوا ». ربمایپ  و 
. میدرک قیدصت  ار  وت  ام  دندرک و  بیذکت  ار  وت  هک  یلاح  رد  يدمآ  نم  دزن  هک : دشیم - امش  راتفگ  قیدصت  دیتفگیم و  مه  تسرد  و 

ایآ راصنا ، هورگ  يا  میتخاس . دوخ  ییاراد  کیرـش  ار  وت  يدوب ، تسدیهت  میداد . تهانپ  يدوب ، هراوآ  میدومن ، تايرای  يدوب  رواـییب 
ایآ راصنا ! هورگ  يا  مدرک !؟ اهر  ناتندروآ  مالسا  هب  ار  امـش  اما  متخاس ، شوخلد  ار  یموق  ایند ، زا  يزبس  ِگرب  اب  نم  هک  دینکیم  روصت 

هکنآ هب  دنگوس  دیدرگرب ؟ ناتیاههناخ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  امـش  اما  دـنرَِبب ، رتش  دنفـسوگ و  مدرم ، هک  دـیتسین  یـضار 
نم رگید  يوس  هب  راصنا  دـنورب و  ییوس  هب  مدرم  رگا  و  مدوب ، راصنا  زا  يدرم  مه  نم  دوبن ، ترجه  رگا  تسوا ، تردـق  تسد  رد  مناـج 
نیا ندینـشاب  راصنا  ار ».! راصنا  ِنادنزرف  ِنادنزرف  راصنا و  نادنزرف  زین  نک و  تمحر  ار  راصنا  ایادـخ ! راب  مدـنویپیم ! راصنا  يهگرج  هب 

مهس و هب  ادخ ، ربمایپ  يا  [ » هحفص 209 دندروآرب [ : دایرف  رتمامت  هچره  ِنامیا  اب  دنتخاس و  يراج  اههرهچ  رب  کشا  دنتـسیرگ و  نانخس 
ره هـک  درک  ناـنیمطا  دــید و  ناـشینارگن  زا  سپ  ار  موـق  نآ  يهـیرگ  مالــسلااهیلع  ارهز  همطاـف  [ . 156 !« ] میتـسه یـضار  دوخ  يهرهب 
رب رعـش  بلاق  رد  ناّسَح » ، » راصنا ِرعاش  ار  یباتع  نآ  هک  درکیم  رکف  تسا . یندـش  ناسآ  وا  ربماـیپ  ادـخ و  ربارب  رد  يراوشد ، دـمآشیپ 

ياضر نامیا و  قدـص  يور  زا  اههیرگ  نآ  داهن و  ياج  رب  بولطم  رثا  هک  دـید  اما  دراذـگ ، ياج  اـهلد  رب  یبولطماـن  ریثأـت  دـنار ، ناـبز 
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نیمزرس هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دندیمهف  دنتـسیرگ و  زین  هکم  لها  مامت  تسا . تّبحم  زا  اهنآ  بولق  ندش  زیربل  يهناشن  سفن ،
رد وا  تماقا  تفگ و  عادو  ار  شایکدوک  نیمزرـس  زین  ارهز  ددرگیمزاب . هدیزگرب - دوخ  هاگتماقا  لزنم و  ار  اجنآ  هک  هنیدم -)  ) ترجه
زا سپ  لاس ، نامه  يهدعقيذ  هام  رخاوا  رد  دمآ و  هکم  هب  ترجه » متشه   » لاس ناضمر  هام  رد  درکن . زواجت  زور  دنچ  هام و  ود  زا  اجنآ 

بش نیتسخن  رد  همطاف  هک  دوب  ییایؤر  لاثم  هب  داد ، خر  هچنآ  مامت  ییوگ  دش و  هنیدم )  ) راصنا رهش  ِراپـسهر  شردپ  ِهارمه  هرمع ، ماجنا 
ود زاستشونرس  ِرفس  نیا  رد  دنتشگرب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  یتسرپرـس  اب  ناناملـسم ، ِهوبنا  تفگیم . نخـس  نآ  زا  حتف  زا  سپ 

ناناملسم و درواتـسد  زا  هک  یلاح  رد  تشگرب  ارهز  نینُح ! گنج  رد  يزوریپ  يرگید  هّکم ! ِگرزب  حتف  یکی  دندروآ : تسد  هب  يزوریپ 
رایـسب هّکم  رادـید  زا  درکیم و  يدنلبرـس  رورغ و  ساـسحا  دوب - هتفاـی  قّقحت  مالـسا  راوتـسا  نییآ  رذـگهر  زا  هک  ناـشیعقاو - تداـیس 

هکم زا  زین  ییاههورگ  دنروآیم و  مالـسا  تبغر ، اب  دنیآیم و  شردپ  دزن  هریزج ، هبـش  رـسارس  زا  اههورگ  هک  دـیدیم  دوب و  تقوشوخ 
، درذگرد ناشیاطخ  زا  دنک و  وفع  ار  اهنآ  دنهاوخیم  ربمایپ  زا  دنیآیم و  زور  ییانـشور  رد  ای  بش و  يهدرپ  ریز  رد  مدرم ، رگید  هارمه 

دراد هرهچ  رب  باقن  هک  یلاح  رد  دبلطیم و  نذا  هتفاتـش و  ربمایپ  روضح  هب  وا  هارمه  هب  دمآ و  نافع  نب  نامثع  دزن  راوخرگج ، دنه  یّتح 
و هحفص 210 ] ارهز [  بلق  کنیا  درکیم ! داش  ار  نامیااب  درف  ره  لد  هک  يزیگناتّرـسم ، ياههرظنم  هچ  [ . 157 ! ] دنکیم تعیب  ربمایپ  اب 

مامت هب  مالـسا  دـننیچیم . ار  تاـمیالمان  ربارب  رد  ربص  ادـخ و  هب  توعد  ياـههویم  هتفرگ و  مارآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  شردـپ 
زا سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تسا . هداد  ششوپ  ار  رهـش  ود  نیا  فارطا  ِتابـصق  اههیرق و  هتفای و  شرتسگ  هنیدم  هکم و  ياههّلحم 
هب ار  مالسا  توعد  رشن  دوب ، هتسب  شیرق  اب  يرجه  مشـش  لاس  رد  هیبیدح ، رد  هک  یحلـص  زا  ندش  نئمطم  هرونم و  يهنیدم  هب  تشگزاب 
اَّلِإ َكاَْنلَـسْرَأ  اَم  َو  : ) يهمیرک يهیآ  رد  هک  شایناهج  تلاسر  صوصخ  رد  ار  دـنوادخ  نامرف  ات  دومن ، زاغآ  یبرع  يهریزج  هبـش  جراخ 

تنیز ترـضح  نآ  ِرهُم  اب  هک  ار  ییاههمان  ورنیا ، زا  دشخب . قّقحت  دوب  هدش  نایب  َنوُمَْلعَی ) َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ًاریِذَن  َو  ًاریَِـشب  ِساَّنِلل  ًۀَّفاَک 
نب بطاح   » يهلیسو هب  هک  دوب  ياهمان  اههمان ، نیا  زا  یکی  دناوخارف . مالسا  شریذپ  هب  ار  نانآ  داتـسرف و  ناریما  ناهاش و  يارب  دوب ، هدش 
يو اـب  درک و  مارتـحا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ناـسرهمان  کـیپ  سقوقم ، دنداتـسرف  رـصم  ِهاـشداپ  سقوقم »  » يارب هعتلبیبا »

يرجه متشه  لاس  رد  هک  نیریس »  » شرهاوخ و  هیطبق » يهیرام  « ؛ دندوب زینک  ود  اهنآ  ِنیرتمهم  هک  داتـسرف  ترـضح  نآ  تمدخ  ییایاده 
دوخ يارب  ار  هیرام  دندرک و  هیده  فورعم  ِرعاش  تباث  نب  ِناّسَح  هب  ار  نیریـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دندیـسر و  هرونم  يهنیدـم  هب 

: تفگ هک  اجنآ  ات  تخیگنارب ، ار  هشیاـع  هژیو  هب  ربماـیپ ، نارـسمه  تداـسح  دوب ، هدرک  بذـج  ار  ربماـیپ  تّبحم  هک  هیراـم  دنتـشاد . هگن 
شدورو زاغآ  رد  ار  وا  ربمایپ  دوب و  رادروخرب  ییابیز  زا  وا  اریز  مدرب ؛ دَسَح  هیطبق  هیرام  زا  هک  هنوگنآ  مدربن  دـسح  ینز  چـیه  زا  زگره  »

- دوب يو  یگیاسمه  رد  هک  هشیاع - یتحاران  بجوم  نیا  دندربیم و  رـسب  يو  دزن  ار  زور  رتشیب  هداد و  لزنم  نامعن  نب  ۀثراح  يهناخ  رد 
بجوم زین  نیا  هک  تفریم  وا  دزن  اجنآ  رد  درک و  لقتنم  هیلاع »  » مان هب  هنیدم  رهـش  زا  يرود  يهطقن  هب  ار  هیرام  ربمایپ  ورنیا ، زا  دـیدرگ .

ِربخ نیا  دـیدرگ . دنـسرخ  رایـسب  رما  نیا  زا  ربمایپ  دـش و  رهاظ  هیرام  رد  يرادراب  ياههناشن  ماّیا  نامه  رد  دـشیم ! هشیاع  رتشیب  یتحاران 
رایـسب زین  ارهز  دربیم . رـس  هب  يرـصم  يهیرام  زا  يدـنزرف  راـظتنا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  هک  دـیچیپ  هنیدـم  رهـش  رد  شوخ 

شخبتّرسم ربخ  شوخ ، ربخ  نیا  اب  نامزمه  دشاب . هتشاد  يردارب  مساق ، هَّللادبع و  ربمایپ  دنزرف  ود  ياج  هب  درکیم  وزرآ  دوب و  نامداش 
هاپـس هک  یماگنه  تشذگ و  هتفه  دنچ  دشکیم ! ار  يرگید  دازون  راظتنا  هحفص 211 ] مالسلااهیلع [  ارهز  هک  دسریم  شوگ  هب  يرگید 

دیـسرارف و وا  لمح  عضو  هکنیا  ات  درکیم  يراتـسرپ  هیرام »  » شرهاوخ زا  هیلاع ، ّلحم  رد  نیریـس »  » دنتـشگیمرب و هکم  زا  مالـسا  زوریپ 
هک دش  شیاین  زامن و  لوغشم  يرانک  هب  دوخ  دیبلط و  ار  عفاریبا  رسمه  یملَس »  » مان هب  ياهلباق  ترـضح  نآ  دنداد و  ربمایپ  هب  ار  نآ  ربخ 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  دهدب ؛ وا  هب  ار  شدنزرف  دلوت  دیون  ات  دمآ  هَّللالوسر  دزن  ناباتـش  یملـس  دیـسر و  شوگ  هب  دازون  يادص 

هاـگنآ دـیناهریم - یگدرب  زا  ار  شرداـم  هک  يدـنزرف  تفگ -! تینهت  ار  شدـنزرف  دـّلوت  تفر و  هیراـم  دزن  تـشاد و  یمارگ  ار  یملس 
هب زین  مالـسلااهیلع  ارهز  تسُج . كُرّبـت  میهاربا  اـیبنا ، ردـپ  ماـن  هب  مسا ، نیا  هب  داـهن و  میهاربا »  » ماـن وا  رب  تـفرگ و  لـغب  رد  ار  كدوـک 
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دندرکیم یعس  دندادیم و  هقباسم  میهاربا  نداد  ریش  يارب  شیرق  نانز  هک  دیدیم  دوب و  لاحشوخ  دیدج  ِتدالو  نیا  رد  ردپ ، ینامداش 
« نیق فیسیبا   » رسمه فیسما »  » ربمایپ نایم  نآ  زا  دنشاب . هیاد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  دنزرف  هک  دنروآ  تسد  هب  ار  راختفا  تیا 

داد هقدص  الط  هنیدم  يارقف  هب  میهاربا  رس  يوم  نزو  هب  و  [ 158 . ] درک باختنا  ار  يراصنا  رذنم  رتخد  هدربّمُأ » ، » دنیوگ زین  دـیزگرب و  ار 
تـشادیم تسود  دوب و  دهاش  وا  یجیردـت  دـشُر  اب  میهاربا ، هب  ار  شاهقالع  سنُا و  ردـپ و  ینامداش  همطاف  دومن . ینابرق  دنفـسوگ  ود  و 

راظتنا رد  مالـسلااهیلع  ارهز  هک  دـش  عیاش  هنیدـم  رد  زین  شخبتّرـسم  ربخ  نیا  دنـشاب ! هارمه  يو  اب  تّرـسم  يداش و  نیا  رد  ایند  يهمه 
یلص یفطصم  دیـسرارف و  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يهوزغ  نیرخآ  هک  كوبت - يهوزغ  ثداوح ، مایا و  تشذگ  اب  تسا ! يدازون 
هنیزه یفاک  يهزادنا  هب  هک  ارچ  دندیمان ؛ ترسُع » هاپس   » ار هاپس  نیا  دش  راپسهر  هوزغ  نآ  هب  رازه  یـس  ددع  هب  یهاپـس  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا 

بکرم نتـشادن  تهج  هب  ار  نادهاجم  ياهراپ  ربمایپ  هک  اجنآ  ات  دشاب ، وگخـساپ  ار  رگـشل  نیا  هک  تشادن  دوجو  رتش  بسا و  حالـس و  و 
هک نانمؤم  زا  ياهراپ  ناقفانم و  درک و  تکرح  هوبنا  ِهاپـس  نآ  اـب  ادـخ  لوسر  ترجه ،) مهن  لاـس  زا   ) بجر هاـم  رد  دـینادرگرب ! يراوس 

ربمایپ هحفـص 212 ] تسا [ . هدـمآ  تئارب  يهروس  رد  نآ  لیـصفت  هک  دـندرک  يراددوخ  هاپـس  یهارمه  زا  هدـیمان  نیفّلختم  ار  اهنآ  نآرق 
عیاش ناقفانم  هک  دیزگرب  شنادناخ  یتسرپرـس  يارب  ار  مالـسلااهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تشامگ و  ار  هملـسم ) نب  دمحم   ) هنیدم رد  ادـخ 
یلص ربمایپ  اّما  دش  قحلم  ربمایپ  هب  مالسلااهیلع  یلع  تهج  نیا  هب  درادن ، تسود  ار  مالـسلااهیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دندرک 

يربمایپ هک  قرف  نیا  اب  یشاب ، یـسوم  يارب  نوراه  دننامه  نم  يارب  هک  یتسین  دونـشخ  ایآ  : » دومرف ودب  دینادرگرب و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا 
هَّللا یلص  ربمایپ  ماگنه  نآ  رد  [ . 159 « ] يدَعب ِّیبَن  سَیل  ّهنأ  ّالإ  یسوم ، نِم  نوراه  ۀلزنمب  یّنِم  نوکت  نأ  یضرت  الَفأ  « ؛» تسین نم  زا  سپ 

. تشگزاب كوبت  زا  ربمایپ  يرجه ) مهن  لاس   ) لاس نامه  ناضمر  هام  رد  دـش و  راـمیب  موثلکّما  هک  دوب ، كوبت  يهوزغ  ریگرد  هلآ  هیلع و 
موثلکّما شرهاوخ  رادید  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تشذگیمن  يزور  دوب ! بیجع  شکچوک  رتخد  تدالو  زا  سپ  ارهز  يهمطاف  راتفر 

تسد و گرم  اب  هک  دوب  نشور  ناـگمه  رب  تفرگ و  تدـش  موثلکّما  يراـمیب  دـنک ! عولط  وا  نودـب  حبـص  هک  دوب  يزور  نارگن  دورن و 
يهناخ رد  وا  تسبرب . تخر  موثلکّما  هک  دندرکیم  هقردب  ار  يو  هاگن ، نیرخآ  اب  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  رتسب  رود  همه  دـنکیم . مرن  هجنپ 

هَّللا یلـص  یفطـصم  دـندرب ، بنیز  شرهاوخ  رانک  رد  عیقب  كاپ  تبرت  هب  نفد  يارب  ار  شدـسج  تشذـگرد و  نافع  نب  نامثع  شرهوش 
ربق نورد  هب  دیز ، نب  ۀـماسا  سابع و  نب  لضف  بلاطیبا ، نب  یلع  تسـشن و  شربق  رانک  رد  هاگنآ  دـناوخ و  زامن  شاهزانج  رب  هلآ  هیلع و 

یگدنز دوردـب  دـنیبب  ار  ردـپ  گرم  يهعجاف  هکنآ  زا  شیپ  هک  ار  موثلکّما  دـنک  تمحر  يادـخ  دـنداهن . دََـحل  رد  ار  شاهزانج  دـنتفر و 
ات تشگرب  دوب ! نیگهودنا  عادو  زوس  قارف و  درد  زا  شبلق  هک  یلاح  رد  تشگرب  دوخ  هناخ  هب  رابکشا  مشچ  اب  مالسلااهیلع  ارهز  تفگ .
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  دنک . يراتسرپ  دنتـشاد - دوخ  رب  ار  شایمارگ  نارهاوخ  مان  هک  ار - موثلکّما  بنیز و  شلاسدرخ  رتخد  ود 
ادـص ار  موثلکّما  دادیم و  يزاب  دوب ، هداتفا  هار  هب  هزات  هک  ار  بنیز  تسـشن و  وا  کیدزن  دـش و  ارهز  يهمطاف  شرتخد  يهناـخ  راپـسهر 
ياعد ار  وا  دریگ و  هرهب  میهاربا  شدـنزرف  رادـید  زا  ات  تفر  هیرام  يهناخ  هب  هاگنآ  درکیم و  دای  ار  شاهتفر  تسد  زا  زیزع  ایوگ  دزیم ،

هحفص 213] دیامن [ . ریخ 

تیبلها يهلسلس  رس  س )  ) ارهز همطاف 

َبِهُْذِیل ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  .« ) دنادرگ ناتهزیکاپ  كاپ و  دیادزب و  نادـناخ  امـش  زا  ار  یگدولآ  دـهاوخیم  ادـخ  انامه ، : » دومرف لاعتم  يادـخ 
هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  تسا : هدش  لزان  نت  جنپ  يهرابرد  هک  دناهتفگ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  ًاریِهْطَت ) ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع 

يهراـبرد هیآ  نیا  هک  دـناهدرک  لـقن  ساـبعنبا  زا  یخرب  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  نسح و  مالـسلااهیلع ، همطاـف  مالـسلاهیلع ، یلع  هلآ ، و 
رگا تسا »! هدـش  لزان  ترـضح  نآ  نارـسمه  هرابرد  طقف  هیآ  هک  منک  هلهابم  مرـضاح  : » دـیوگ همرکع  هدـش )!؟(  لزان  ربمغیپ  نارـسمه 
ياج نیا  هدش ، لزان  نانآ  يهرابرد  اهنت  هک  دشاب  نیا  دارم  رگا  تسا و  حیحص  دناهیآ  لوزن  ببـس  ربمایپ  نارـسمه  هک  تسا  نیا  دوصقم 
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هک دـنکیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  يذـمرت  تسا . اهنآ  زا  رتارف  هیآ  ِدارم  هکنیا  رب  ّلاد  دراد ، دوجو  یتایاور  اریز  تسا ؛ داریا  هشقانم و 
مالسلااهیلع همطاف  هناخ  هب  دنتفریم ، دجـسم  هب  حبـص  زامن  يارب  هک  یماگنه  هام  شـش  تدم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ :

يا («. » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَـمَّنِإ   ) تیبلا لـها  اـی  ةالـصلا  ةالـصلا  : » دـنتفگیم دـندزیم و  رس 
لقن دعـس  زا  ریرجنبا  دنادرگ ». ناتهزیکاپ  كاپ و  دیادزب و  نادناخ  امـش  زا  ار  یگدولآ  دـهاوخیم  دـنوادخ  انامه  زامن . زامن ، تیبلها ،

شرتخد همطاف  شنادنزرف و  یلع و  تسد  تساخ و  اپب  دـش ، لزان  یحو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  رب  هک  یماگنه  تفگ : هک  هدرک 
ملسم حیحص  رد  هحفـص 214 ] دنانم [ .» تیبلها  نم و  نادناخ  اهنیا  ایادخ ! راب  : » تفگ هاگنآ  درب و  دوخ  يابع  ریز  ار  اهنآ  تفرگ و  ار 

میتسشن يو  دزن  هکنیمه  میتفر  مقرا  نب  دیز  دزن  هملسم ، نب  رمع  ةرس و  نب  نیـصح  نم و  : » تفگ هک  تسا  هدمآ  نابح » نب  دیزی   » لوق زا 
رد يدینـش . ار  وا  ثیدـح  يدرک . تاـقالم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ياهدرب ، یناوارف  ریخ  وـت  دـیز ! يا  تفگ : وا  هب  نیـصح 

رـسپ يا  تفگ : دیز  ياهدینـش . ادخ  ربمایپ  زا  هک  ار  هچنآ  نک ، تیاور  ام  يارب  سپ  يدناوخ . زامن  شرـس  تشپ  يدرک و  دربن  وا  باکر 
مدرک ثیدح  ار  هچنآ  سپ  ماهدرک . شومارف  مدینـش  ربمایپ  زا  هک  ار  اهزیچ  یـضعب  هتـشذگ و  نم  رب  ینامز  ماهدش ، ریپ  نم  ادخ  هب  ردارب !

هکم و نیب  اّـمُخ »  » ماـنب ياهطقن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يزور  : » تفگ سپـس  دـینکن ، فـیلکت  متفگن  ار  هچنآ  دـیریذپب و 
هاگآ مدرم  دـعب ، اما  دـندومرف : هاگنآ  دـنتخادرپ و  رکذـت  هظعوم و  هب  هتفگ و  یهلا  يانث  دـمح و  دـندرک ، داریا  ياهبطخ  ام  يارب  هنیدـم ،

زیچ ود  امـش  نایم  رد  نم  درک ، مهاوخ  تباجا  ار  وا  توعد  دـسریم و  مراـگدرورپ  ناـمرف  يدوزب  هک  متـسه  یناـسنا  مه  نم  هک  دیـشاب 
ادخ نم ، تیبلها  و  دومرف : سپس  دومرف ، بیغرت  هیـصوت و  نآرق  هب  تسا و  گرزب  دنوادخ  باتک  اهنآ  نیتسخن  مراذگیم ، ار  ردقنارگ 

هتـشاد دایب  نم  تیبلها  يهرابرد  ار  ادـخ  دیـشاب ، هتـشاد  دایب  نم  تیبلها  يهرابرد  ار  ادـخ  دیـشاب  هتـشاد  دایب  نم  تیبلـها  يهراـبرد  ار 
زا مه  وا  نارـسمه  تفگ : دـیز  دنتـسین !؟ وا  تیبلها  وا  نارـسمه  ایآ  دـنیایک ؟ ترـضح  نآ  تیبلـها  دـیز ! يا  : » تفگ نیـصح  دیـشاب »!

؟ دنتسه یناسک  هچ  اهنآ  دیسرپ : نیصح  تسا . مارح  اهنآ  رب  وا  زا  سپ  هقدص  هک  دنایناسک  ترضح  نآ  تیبلها  اما  دنتسه . وا  ناگتـسب 
مارح وا  زا  سپ  هقدـص  اهنیا  همه  رب  : » تفگ دـناسابع . لآ  رفعج و  لآ  لـیقع و  لآ  مالـسلاهیلع و  یلع  لآ  اـهنآ  : » تفگ خـساپ  رد  دـیز 

، دنگوس ادخ  هب  هن ، : » تفگ دیز  دننارسمه ؟ ایآ  دننایک  وا  تیبلها  : » دیـسرپ نیـصح  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  يرآ .» داد : خساپ  تسا ؟
دیدپ وا  زا  هک  دنتـسه  وا  لسن  وا  تیبلها  ددرگیمرب . دوخ  ناشیوخ  ردـپ و  شیپ  دـهدیم و  قالط  ار  وا  هاگنآ  تسا ، درم  اب  یتدـم  نز 

حیجرت لوا  تیاور  یلو  هدمآ ، نینچ  تیاور  نیا  رد  : » دیوگ ریثکنبا  تسا .» هدش  مارح  يو  زا  سپ  اهنآ  رب  هقدـص  هک  یناسک  دـناهدمآ ؛
هتفگ هحفـص 215 ] نخـس [  نآ  زا  ثیدح  رد  هک  ار ، لها  دـشاب  هتـساوخ  هک  تسا  لمتحم  مود  تیاور  درک و  ذـخا  دـیاب  ار  نآ  و  دراد .

زا دوصقم  دیوگب : هتـساوخ  هکنیا  ای  تسا . مارح  ناشیا  رب  هقدص  هک  اهنآ  ینعی  دنتـسه ؛ وا  نادناخ  اهنآ  زا  دوصقم  هک  دنک  ریـسفت  هدـش ،
.« دـنکیم عمج  تیاور  ود  نیا  ناـیم  هک  ارچ  تسا ؛ حـجرا  لاـمتحا  نیا  و  وا » لآ   » دنتـسه و اـهنآ  هکلب  تسین ، نارـسمه  زا  طـقف  لـها » »
ام ام ، قح  رد  دیسارهب  ادخ  زا  قارع ، لها  يا  تفگ : نینچ  تفر و  ربنم  رب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  : » هک تسا  هدروآ  ریثکنبا  نینچمه 

َسْجِّرلا ْمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ   ) دومرف ناشیا  يهرابرد  دنوادخ  هک  اهنآ  میربمایپ ، تیبلها  ام  مییامش ، نانامهیم  امش و  نایاورنامرف 
هب دایرف  هکنآ  رگم  دنامن  دجسم  لها  زا  يدحا  ات  تفگ  هراومه  مالسلاهیلع  یلع  نب  نسح  ار  نخس  نیا  و  ًاریِهْطَت ) ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ 

يهروس رد  اـیآ  : » دومرف ماـش  لـها  زا  يدرم  هب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  : » هک تسا  هدروآ  ریثـکنبا  زین  و  دروآرب »! هیرگ  نویش و 
ماما دـیتسه ؟ اهنامه  امـش  ارچ ، داد : خـساپ  ًاریِهْطَت ) ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَـمَّنِإ   ) ياهدـناوخن بازحا 

هدینـش هملـسّما  زا  هک  یـسک  تفگ : هک  هدمآ  حابریبا ، نب  ءاطع  لوق  زا  يروباشین ، ِيدحاو  لوزنلا » بابـسا   » رد [ . 160 .« ] يرآ دومرف :
اذـغ زا  یفرظ  دوخ  اب  دـمآ و  وا  دزن  مالـسلااهیلع  همطاف  دوب ، نم  يهناخ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تفگیم : هک  درک  ثیدـح  دوب 

نسح و یلع و  دـیوگ : هملـسّما  ناوخارف . نم  دزن  ار  تنادـنزرف  ود  رهوش و  تفگ : همطاـف  هب  ترـضح  نآ  درب . ربماـیپ  دزن  ار  نآ  تشاد .
. دوب يربیخ  يابع  شکرابم  ندب  ریز  هدیمرآ و  دوخ  رتسب  رب  ربمایپ  دندرک . لوانت  اذغ  نآ  زا  دنتـسشن و  دـندش و  لخاد  دـندمآ و  نیـسح 
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(. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  : ) دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هک  مدـناوخیم  زامن  هرجح  رد  نم 
يوس هب  ار  دوخ  ياهتسد  سپس  دیناشوپب ، نآ  يهلیـسو  هب  ار  نانآ  هتفرگ و  ار  ابع  نآ  رانک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دیوگ : هملـسّما 

كاپ و ار  نانآ  زاس و  فرطرب  اهنآ  زا  ار  اهیگدولآ  سپ  دنتـسه ، نم  صاوخ  نم و  تیبلها  اهنیا  ایادخ ! راب  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ 
وت دومرف : متسه ؟ هحفـص 216 ] امـش [  اب  مه  نم  هَّللالوسر ! ای  متفگ : هدرک و  هناخ  لخاد  ار  مرـس  نم  دیازفایم : هملـسّما  نادرگ . هزیکاپ 

ارهز همطاـف  هک : تسا  نیا  تاـیاور  نیا  لـصاح  تـسا . هدـش  لـقن  زین  هشیاـع »  » زا تـیاور  نـیا  ریظن  [ 161 «. ] یبوخ مه  وـت  یبوـخ ، مه 
[ . 162 . ] وا نادناخ  زا  ترضح  نآ  نارسمه  دنتسه و  ربمایپ  یمارگ  تیبلها  زا  شنادنزرف  رهوش و  مالسلااهیلع و 

مالسا رد  جح  نیتسخن  يارب  یگدامآ  تهج  یلع  اب  ارهز  تکراشم 

رئاعـش لاس  نیا  رد  ات  دندرامگ  جح  تراما  هب  ار  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دیدرگ ، ررقم  جـح  يهضیرف  يرجه ، مهن  لاس 
رفن دصیـس  هب  هک  نارازگجـح  ِهورگ  اب  رکبوبا  دـندرکیم . جـح  تیلهاج  مسر  هب  مدرم  هک  دوب  یماگنه  نیا  دراد . اپب  مدرم  يارب  ار  جـح 

بلاطیبا نب  یلع  لابند  هب  ار  یسک  ادخ  لوسر  دش . لزان  هبوت )  ) تئارب يهروس  اهنآ  ِتکرح  يانثَا  رد  دندش . هکم  راپسهر  دندیـسریم ،
يرگراک هنیدم  نادرم  زا  یکی  يارب  وا  داتـسرف . مالـسلاهیلع  یلع  لابند  هب  ار  یـسک  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  دوبن  هناخ  رد  وا  داتـسرف ،

هب یلع  تسامـش . بلط  رد  ربمایپ  تفگ  وا  هب  همطاف  دـمآ ، هناخ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دـنک ! نیمأت  ار  دوخ  يهداوناـخ  جراـخم  اـت  درکیم 
هب درادرب و  ار  تئارب  يهروس  تایآ  زا  یشخب  هک  داد  روتسد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  دمآ . ربمایپ  دزن  تعرس 

همانعطق دافم  دنک : تئارق  ار  ياهمانعطق  دـناوخب و  دـننکیم  عامتجا  انم  رد  هک  مدرم  يارب  نابرق  دـیع  زور  رد  و  هحفص 217 ] دور [  هکم 
لوسر اب  سک  ره  دنک . فاوط  هنهرب  دیابن  سکچیه  درک . دنهاوخن  جح  ناکرـشم  دعب  هب  لاس  نیا  زا  دوریمن . تشهب  هب  رفاک  : » دوب نیا 

. تخاس مهارف  شرهوش  يارب  ار  رفس  مزاول  مالسلااهیلع ، ارهز  تساجرب ». اپ  ررقم  تدم  ات  دراد  ینامیپ  دهع و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 
: دومرف خساپ  رد  رومأم »؟ ای  يریما  : » تفگ رکبوبا  دیسر . رکبوبا  هب  ات  دش  رفس  یهار  ءابضعلا »  » مان هب  هَّللالوسر  يهقان  اب  مالسلاهیلع  یلع 

مالعا مدرم  هب  ار  هَّللالوسر  نامرف  تساخ و  اپب  مالـسلاهیلع  یلع  دیـسرارف ، نابرق  زور  نوچ  دـندرک ، رازگرب  ار  جـح  دـنتفر و  مرومأـم .» »
: دومرف یلاعت  يادـخ  تسا . هدـمآ  هبوت  يهروس  زاغآ  رد  لامجا  هب  درک ، رداص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  هک  یناـمرف  [ 163 . ] درک

َهَّللا َّنَأ  ِهَّللا َو  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اُوَـمْعاَو  ٍرُهْـشَأ  َۀََـعبْرَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُحیِـسَف  َنیِکِرْـشُْملا - ْنِم  ْمُّتدَـهاَع  َنیِذَّلا  َیلِإ  ِِهلوُـسَر  َو  ِهَّللا  ْنِم  ٌةَءاََرب  )
ْنِإ َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَف  ُْمْتُبت  ْنِإَف  ُُهلوُسَر  َو  َنیِکِرْشُْملا  ْنِم  ٌءيَِرب  َهَّللا  َّنَأ  ِرَبْکَْألا  ِّجَْحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  ْنِم  ٌناَذَأ  َو  َنیِِرفاَْکلا - يِزُْخم 
َْمل َو  ًاْئیَـش  ْمُکوُـصُْقنَی  َْمل  َُّمث  َنیِکِرْـشُْملا  ْنِم  ْمُّتْدَـهاَع  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍمِیلَأ - ٍباَذَِـعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ْرَِّشب  َو  ِهَّللا  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَـف  ُْمْتیَّلَوـَت 

ُْثیَح َنیِکِرْـشُْملا  اُوُلْتقاَـف  ُمُرُْحلا  ُرُهْـشَْألا  َخَلَـسنا  اَذِإَـف  َنـیِقَّتُْملا - ُّبُِـحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِِهتَّدـُم  َیلِإ  ْمُهَدـْهَع  ْمِْـهَیلِإ  اوُِّمتَأَـف  ًادَـحَأ  ْمُْـکیَلَع  اوُرِهاَُـظی 
َو ٌمیِحَر - ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَلِیبَس  اوُّلَخَف  َةاَکَّزلا  اَْوتآ  َو  َةاَلَّصلا  اُوماَقَأ  َو  اُوباَت  ْنِإَف  ٍدَصْرَم  َّلُک  ْمَُهل  اوُدُْعقاَو  ْمُهوُرُـصْحاَو  ْمُهوُذُخ  َو  ْمُهوُُمتْدَجَو 

ٌدْهَع َنیِکِرْشُْمِلل  ُنوُکَی  َْفیَک  َنوُمَْلعَی - َال  ٌمْوَق  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  ُهَنَمْأَم  ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهَّللا  َماَلَک  َعَمْسَی  یَّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراَجَتْـسا  َنیِکِرْـشُملا  ْنِم  ٌدَحَأ  ْنِإ 
هحفـص 218] َنیِقَّتُْملا [ .) ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  اوُمیِقَتْـساَف  ْمَُکل  اُوماَقَتْـسا  اَمَف  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َْدنِع  ُْمتْدَهاَع  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِِهلوُسَر  َدـْنِع  َو  ِهَّللا  َدـْنِع 

دینادب دیـشاب و  دازآ  نیمز  رد  هام  راهچ  دیتشاد . يدهع  نانآ  اب  هک  ناکرـشم  زا  ياهدـع  نآ  يارب  تسوا  ربمایپ  ادـخ و  تئارب  مالعا  نیا  »
ّجح زور  رد  مدرم  هب  تسوا - ربمایپ  ادخ و  تئارب  مالعا  نیا  تخاس . دهاوخ  نوبز  ار  نارفاک  ادخ  درک و  دیناوتن  ناوتان  ار  ادـخ  امـش  هک 

ناوتان ار  ادخ  امش  هک  دینادب  دیباترب ، خر  رگا  تسا و  رتهب  امش  يارب  دینک  هبوت  رگا  سپ  دنرازیب . ناکرـشم  زا  شربمایپ  ادخ و  هک  ربکا -
ضقن هجوچیه  هب  دنتـسه و  امـش  نامیپمه  ناکرـشم  زا  هک  نانآ  رگم  كاندرد ، یباذع  هب  دناهدش  رفاک  هک  ار  نانآ  هدب  تراشب  دـینکن و 

ادـخ هک  دـیناسرب ، رخآ  هب  دـنداد  دّـهعت  هک  یتدـم  اـت  ار  ناـنآ  دـهع  سپ  دـناهدیبلطن . يراـی  هـب  امـش  هـیلع  ار  یـسک  دـناهدرکن و  دـهع 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  تفایرد . شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  رهوش  ِتلزنم  یبوخ  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  درادیم ». تسود  ار  ناراکزیهرپ 
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یلع هچنآ  دیامن . مالعا  مدرم  يهمه  هب  ار  یمایپ  نینچ  هک  تشاد  ینازرا  وا  هب  اهنت  ار  یتفارـش  نانچ  دیزگرب و  مدرم  يهمه  نایم  زا  ار  وا 
نینچ هک  دیـشخردیم  ارهز  يامیـس  رد  ینامداش  قرب  هلآ . هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  زا  دوب  یتباین  دیناسر ، ماجنا  هب  مالـسلاهیلع 
يادخ هَّللالوسر ، هکنیا  نآ  دوب و  هارمه  يرگید  ینامداش  اب  نیا  تسا و  هداد  مالسلاهیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  ار  یتباین 

هدرب نانآ  يارب  ربمایپ  يوس  زا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دوب  ياهمان  لابند  هب  نیا  دندروآ و  مالـسا  نادمَه  يهلیبق  هک  درک  رکـش  يهدجـس  ار 
هب يرگید  زا  سپ  یکی  كوبت  زا  تشگزاب  هکم و  حتف  زا  سپ  لیابق  ناگدنیامن  و  دوفو »  » هک دوب  يرجه ) مهن   ) لاس نیمه  رد  زین  دوب و 
ًادغ : » دندرکیم منرت  نابز  رب  ار  زجر  نیا  هک  نمی  لها  نایرعشا و  دفو ، هلمج : زا  دندیورگیم ! مالـسا  هب  هورگ  هورگ  دندمآیم و  هنیدم 

لوسر و  ار ». وا  بزح  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  مینکیم  رادید  ار  ناتـسود  ادرف  «. » هبزح هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ًادمحم  ۀّبحألا  یقلن 
رد نیا  [ - 164 « ] ینامی تمکح  نمی و  نامیا  دنراد  يرتمرن  ياهلد  رتقیقر و  بلق  اهنآ  دـندمآ . نمی  لها  : » دومرف نانآ  يهرابرد  ادـخ 

مالسا یسک  دندوب و  هدنام  اجنآ  رد  هام  شش  اهنآ  دوب و  هداتـسرف  نم  هب  نیملـسم  زا  یعمج  اب  ار  دیلو  نب  دلاخ  ًالبق  ربمایپ  هک  دوب  یلاح 
ربمایپ تمدـخ  ياهمان  هحفـص 219 ] مالـسلاهیلع [  یلع  دـندش ، ناملـسم  ًامومع  نادـمَه  هفیاط  هک  دوب  نامز  نیا  رد  دوب -! هدرکن  راـیتخا 
كاخ هب  دـندناوخ ، ار  همان  ادـخ  لوسر  نوچ  دـیناسر و  شترـضح  عالطا  هب  ار  اـهنآ  ندروآ  مالـسا  ربخ  داتـسرف و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
راختفا ود  نیا  زا  مالسلااهیلع  ارهز  [ 165 « ] نادمه رب  مالس  نادمه ، رب  مالس  : » دنتفگ هتشادرب ، هدجس  زا  رس  دعب  دندرک و  هدجس  هداتفا و 

هک دوزفایم  یتقوشوخ  نیا  رب  دوب و  تقوشوخ  رایـسب  دوب ، هدـش  شرهوش  بیـصن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  يوس  زا  هک  یگرزب 
زور ره  هنوگنیا ، هب  درکیم و  هدهاشم  ادخ  نید  رد  جوف  جوف  ار  مدرم  ندش  لخاد  دـیدیم و  ار  لیابق  ناگدـنیامن  ندـمآ  دوفو و  ِینوزف 
هراب نیا  رد  دوب . هتفرگ  رارق  نیا  رب  گرزب  يادخ  يهدارا  دنتفریذپیم و  تبغر  هب  ار  یهلا  نییآ  نیا  دشیم و  هدوزفا  ناناملـسم  رامـش  رب 

ُهَّنِإ ُهْرِفْغَتْسا  َو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف  ًاجاَْوفَأ - ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی  َساَّنلا  َْتیَأَر  َو  ُْحتَْفلاَو - ِهَّللا  ُرْصَن  َءاَج  اَذِإ  : ) دش لزان  رـصن  يهروس  تایآ 
. دـنیآیمرد ادـخ  نـید  هـب  هورگ  هورگ  مدرم  هـک  يدـید  و  دـش . نـیرق  رفظ  حـتف و  دـمآ و  دـنوادخ  ترـصن  هـک  یماـگنه  ( » ًاـباََّوت َناَـک 

.« تسا ریذپهبوت  وا  هک  بلط ، شزرمآ  وا  زا  نک و  شیاتس  يوگ و  حیبست  ار  تراگدرورپ 

میهاربا گرم 

يرامیب ربخ  هک  دوب  هدشن  شلاس  ود  زونه  میهاربا . دش . رادومن  میهاربا  كزان  ندـب  رد  يرامیب  راثآ  يرجه ، مهد  لاس  لوألاعیبر  هام  رد 
شرتسب فارطا  رد  ارهز  يهمطاف  شرهاوخ  اهنت  نیریس و  شاهلاخ  هیرام و  شردام  دربیم و  رس  هب  يرامیب  اب  ار  یبش  دیچیپ ! هنیدم  رد  وا 

رانک رد  بش  يهمه  تسا . هدوب  وا  هیاد  يهناخ  رد  عمج  نیا  دناهتفگ  یخرب  دوب . نانآ  اب  زین  میهاربا  يهیاد  فسویوبا  رسمه  هدز و  هقلح 
یـشوماخ هب  ور  هتفر  هتفر  تاـیح  راـثآ  دوب و  هتفرگ  ار  همه  بارطـضا  هودـنا و  دـندرکیم . يراتـسرپ  ار  وا  دـندوب و  رادـیب  میهاربا  رتسب 

هیکت فوـع  نب  نامحرلادـبع  تسد  هحفـص 220 ] رب [  هودـنا  تّدـش  زا  هک  یلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  شردـپ  تـفریم .
شناگدید زا  گشا  درشفیم و  ار  شترضح  ِبلق  هودنا ، داهن . دوخ  نماد  رد  تشادرب و  ردام  نماد  زا  ار  رضتحم  كدوک  دمآ و  تشاد ،

اهگشا و اب  هک  دینـشیم  ار  شراضتحا  ياههلان  تسا و  نابیرگ  هب  تسد  گرم  تارکـس  اب  شدـنزرف  اهنت  هک  دـیدیم  اریز  تخیریم ؛
، میدش دراو  فسویوبا  رب  ادـخ  لوسر  اب  هارمه  : » دـیوگ کلام  نب  سنا  دوب ! هتخیمآرد  هیاد  هلاخ و  رهاوخ و  ردام و  زا  نایفارطا  ياههلان 

تخیریم کشا  هَّللالوسر  ناگدـید  زا  دوب ، نداد  ناج  لاح  رد  میهاربا  دـش و  دراو  ام  رب  سپـس  دـییوب . دیـسوب و  تفرگ و  ار  ربماـیپ  وا 
همادا سپـس  تسا »! دنوادخ  تمحر  نیا  فوع ، رـسپ  يا  : » دومرف هیرگ »!؟) و   ) ادخ ربمایپ  يا  امـش  : » درک ضرع  فوع  نب  نامحرلادـبع 
هـصغ وت  قارف  رد  ام ، میهاربا ! يا  مییوگیمن ؛ يزیچ  نامراگدرورپ  ياـضر  زج  تسا و  نیگهودـنا  لد  دزیریم و  گـشا  هدـید  : » دـنداد

: تفگ دیـشک و  شندب  رب  كرابم  ِتسد  و  داد ! هسوب  ار  دوخ  ِلحار  دنزرف  تخیریم  گشا  هک  یلاح  رد  دش و  مخ  ردـپ  [ 166 .« ] میراد
میهاربا يا  میدشیم . نیگهودنا  وت  رب  نیا  زا  شیب  ناگتشذگ ، هب  ناگدنیآ  نتسویپ  وا و  قداص  يهدعو  قح و  رما  دوبن  رگا  میهاربا ، يا  »
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ربمایپ هاگنآ  [ . 167 !« ] مییوگیمن دروآ  مشخ  هب  ار  ادـخ  هک  يزیچ  دوشیم و  نیگهودـنا  لد  دـیرگیم و  مشچ  يدرک ! رادهّصغ  ار  اـم 
. تسا نم  دنزرف  میهاربا  : » تفگ هیرام  هب  تساک . وا  مالآ  زا  نابرهم  ِرسمه  يهنامیکح  نانخس  داد و  يرادلد  ار  میهاربا  يهدیدغاد  ردام 

ياهبل رب  یمّسبت  ربمایپ  يهتفگ  اب  دننک »! لماک  ار  شیگراوخریـش  نارود  هک  تشهب  رد  تسا  هیاد  ود  ار  وا  و  دُرم ، هتفرگن  ریـش  زا  بل  وا 
هب مَدهدـیپس  ِناذا  گناب  تسب . شقن  دـندوب - نایرگ  نز ، درم و  زا  هیرام  میهاربا  رداـم  ربماـیپ و  راوج  رد  هک  نز - درم و  زا  سلجم  لـها 

. دیچیپ هنیدم  رهش  رد  میهاربا  گرم  ربخ  دندیبلط ! ادخ  زا  شمارآ  ربص و  دنداتـسیا و  تاجانم  هب  دنتفر و  زامن  هب  یگمه  دیـسر و  شوگ 
گـشا دـیلانیم و  دوب و  هتـسشن  شردـپ  داد و  لسغ  ار  لحار  كدوک  سابع » نب  لضف  . » دـندمآ درگ  عییـشت  يارب  همه  باتفآ ، عولط  اب 

ات ار  وا  دناوخ . زامن  وا  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  شردپ  دش و  لمح  یکچوک  توبات  رب  شاهیاد  يهناخ  زا  میهاربا  تخیریم .
شربق رب  تخیر و  كاخ  وا  رب  داهن و  ربق  رد  ار  وا  دوخ  تسد  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  شردپ  هحفص 221 ] دندرک [ . عییشت  عیقب 

زا یخرب  تفرگ ! دیـشروخ  دش و  هریت  قفا  دوب . هتـسب  شقن  ناشیاههرهچ  رب  هودنا  رثأت و  دنتـشگرب و  ناگدننکعییـشت  [ 168 . ] دیشاپ بآ 
ياهبطخ ّیط  دناوخ و  ار  فوسک  ِزامن  دیسر . ربمایپ  شوگ  هب  نانخس  نیا  تسا ». میهاربا  گرم  تهج  هب  دیـشروخ  نتفرگ  : » دنتفگ مدرم 
هدهاشم يزیچ  نینچ  هاگره  سپ  دنوشیمن . هریت  یـسک  یگدـنز  ای  گرم  يارب  دنتـسه  ادـخ  تایآ  زا  هناشن  ود  دیـشروخ  هام و  : » دومرف

هناخ هب  شردارب  يهزانج  عییشت  زا  سپ  همطاف  [ . 169 «. ] دیهد هقدص  دیناوخب و  زامن  دییوگ و  ریبکت  دینک و  اعد  ادخ  ِهاگشیپ  هب  دیدرک ،
تهج هب  رگید  يوـس  زا  ردارب و  ِقارف  رد  وـس  کـی  زا  دوـب ! نیگهودـنا  شبلق  تخیریم و  گـشا  درک . يدردـمه  هیراـم  اـب  تشگرب و 

رد درک و  لغب  ار  شیاهرتخد  هاگنآ  دندوب »! وت  نادنزرف  اهنیا  شاک  ردپ ، يا  : » تفگ ردپ  هب  باطخ  دیدیم ! ردپ  يامیس  رد  هک  یهودنا 
رظن رد  ادـخ  ِقـلَخ  نیرتزیزع  اـهنیا  يرآ ، دـنتفر . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  يهناـخ  هب  تشاد  هارمه  ار  نیـسح  نـسح و  هـک  یلاـح 

هب هداد و  يرترب  ار  همطاف  دنوادخ  اریز  دزاسیم ؛ دونـشخ  ًاقیمع  ار  شردپ  اهنیا  دوجو  هک  دنادیم  هدـمآ و  شنادـنزرف  اب  ارهز  دـنربمایپ !
اب همطاف  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  يدنوادخ  ریدقت  دناهداد . صاصتخا  دوخ  هب  لماک  روط  هب  ار  ردپ  ّتبحم  هلیسو  نادب  هک  هتـسارآ  یلیاضف 
ود هَّللالوسر و  نادـنزرف  هک  هدومن  هدارا  نینچمه  دنـشاب ؛ ربمایپ  ِنارتخد  ِروآداـی  دـننامب و  یقاـب  موثلکّما  بنیز و  شلاـسدرخ ، رتخد  ود 

يارب ار  يردـپ  تمعن  زا  رادـقم  نیا  لاعتم  يادـخ  يرآ ، دـننک . رپ  ار  شدـنزرف  یلاخ  ياج  دنـشاب و  همطاف  زا  نیـسح  نسح و  وا ؛ طـبس 
شنادـنزرف تسویپ . یلعا  قیفر  هب  هکنیا  ات  تخاسن  ـالتبم  ارهز  نادـنزرف  زا  کـیچیه  تبیـصم  هب  ار  وا  درک و  ظـفح  دوخ  یمارگ  ربماـیپ 

تـشاد لاس  تصـش  زا  شیب  دومن و  تیانع  شترـضح  هب  ار  میهاربا  ادخ  وا ، تلوهک  نس  رد  دنتـشذگرد و  یکدوک  رد  هَّللادبع  مساق و 
 ] یکی ار  ناـنآ  یفطـصم  دـندرک و  توف  ردـپ  یلاـسنایم  رد  موـثلکّما  هّیقر و  بنیز و  شرتـخد  هس  تفگ . تاـیح  دوردـب  زین  میهاربا  هک 

همطاف و تشاد و  شوغآ  رد  ار  هَّللادـبع  شردـپ  يهزانج  هک  اجنآ  درپس . كاـخ  هب  هبیط  يهنیدـم  نیمز  رد  يرگید  زا  سپ  هحفص 222 ]
رـسپ و نادنزرف  گرم  رد  هک  يردپ  هفطاع ؛ دننکیم و  رپ  یگدنز  يورین  سنا و  طاشن و  زا  ار  شیایند  اهنیا  و  دـندنام . یقاب  شنادـنزرف 
ناگتفر و تسد  زا  راگدای  ردپ  يارب  ات  هدـنام  یقاب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  يهبیبح  نیا  دـنیامنیم . اضرا  دوب ، هدـش  هودـنا  جامآ  رتخد 
ار یناسک  شردـپ  ات  دـندنام  یقاب  زین  شنادـنزرف  دـنام و  مالـسلااهیلع  ارهز  دـشاب . شاهتفر  تسد  زا  نازیزع  قارف  رد  وا  بلق  شخباّلـست 
!« مرـسپ  » ار نانآ  هکنیا  زا  تقوشوخ  دشاب و  ردپ  هراومه  یفطـصم  ات  دندنام  یقاب  شدـنزرف  ود  دـننک . باطخ  ردـپ  ار  وا  ات  دـشاب  هتـشاد 

يرـشب خیرات  مامت  دنزب . ادـص  شدـیقف  نارتخد  مان  هب  ار  نانآ  نابرهم  ردـپ  نآ  ات  دـندنام  موثلکّما  بنیز و  ارهز ؛ رتخد  ود  دـنک . باطخ 
تبحم نیرتقیقر  دشوجیم و  شکاپ  بلق  یفاص  ضاّیف و  يهمـشچ  زا  هک  وا  يردپ  رهم  و  هدیزگرب - ناسنا  نآ  ربمایپ - ربارب  رد  هراومه 

هک دراد  يرتاوـتم  تاـیاور  هب  شوـگ  رورغ  رخف و  اـب  ّتیناـسنِا  و  تـسا ! هریخ  هدزتـهب و  دراذـگیم ، شیاـمن  هـب  ار  روعـش  نیرتیلاـع  و 
! دیوگیم نخـس  تسا ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  نوچ  يدرم  يهناردـپ  تمظع  رگناشن  هک  ضایف  دنمهوکـش و  ّتبحم  نآ  يهرابرد 
هدومن و ریخست  ار  شکرابم  بلق  هک  دوب  هدیسر  تمظع  زا  ياهیاپ  هب  شنادنزرف  ارهز و  يهمطاف  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  ّتبحم 

یلـص یفطـصم  اهرازاب  زا  یکی  رد  هک  ار  ياهرظنم  دنربیمن  دای  زا  هنیدم  لها  دنکیمن و  شومارف  ارهز  دندوب . هدرک  رپ  ار  شلد  يایاوز 
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تماما هب  داهن و  ولهپ  رب  ار  وا  یمارآ  هب  دیـسر و  دجـسم  هب  ات  هداـهن  هناـش  رب  ار  دوخ  ناـگداون  ود  زا  یکی  تفریم و  هار  هلآ  هیلع و  هَّللا 
مامت زامن  نوچ  و  دهدیم ! لوط  ار  دوخ  هدجـس  لومعم  فالخرب  دندید  هاگنآ  دندش  یتفگـش  تریح و  شوختـسد  مدرم  داتـسیا و  زامن 

ترـضح نآ  دسریم و  یحو  امـش  رب  ای  هداد  خر  ياهثداح  میدرک  نامگ  هک  دیداد  لوط  ار  هدجـس  ردقنآ  هَّللالوسر  ای  دنتفگیم : دـش ،
نیا يدحا  دسرب »! دوخ  يهتـساوخ  هب  وا  ات  منک  باتـش  متـساوخن  نم  دوب و  هدـش  راوس  نم  رب  مرـسپ  اما  دوبن . اهنیا  زا  مادـکچیه  : » دومرف

هیلع و هَّللا  یلص  یفطـصم  هک  هاگنآ  هحفـص 223 ] دربیمن [ . دای  زا  تسا ، بلق  ّتقر  ّتبحم و  تمظع  يهناشن  هک  ار  هوکـش  اـب  يهرظنم 
، دندروخ نیمز  هب  ات  دنتفریم  هار  دنتشاد ، نت  رب  زمرق  نهاریپ  هک  یلاح  رد  دندمآ ، نیسح  نسح و  درکیم و  ینارنخـس  ناناملـسم  رب  هلآ 

اوُمَلْعاَو : ) هَّللا قدص  : » تفگ داد و  همادا  هبطخ  هب  تساخرب و  سپـس  دناشن و  دوخ  ولج  تفرگ و  لغب  ار  اهنآ  دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  ربمایپ 
يهتـشر منک ، لمحت  متـسناوتن  دنروخیم ، نیمز  هب  دنوریم و  هار  هک  مدید  ار  كدوک  ود  نیا  نم  [ 170 ( ] ٌۀَْنِتف ْمُکُدَالْوَأ  َو  ْمُُکلاَْومَأ  اَمَّنَأ 

؟ دوریم مالسلا  اهیلع  ارهز  دای  زا  نابرهم  ردپ  ّدج و  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  يامیـس  ایآ  متـشادرب »! ار  نانآ  هدیرب و  ار  نخس 
الاب ایب ، الاب  : » تفگیم درکیم و  يزاب  وا  اب  دینابنجیم و  ار  وا  هداهن و  دوخ  ياپ  يور  ار  شیاهاپ  دوب و  هتفرگ  ار  نیسح  ياههناش  هاگنآ 

ار وا  و  نک » زاـب  ار  تناـهد  : » تفگ وا  هب  ترـضح  نآ  داـهنیم و  شدـج  يهنیـس  هب  ار  شیاـهاپ  هکنیا  اـت  تـفریم  ـالاب  كدوـک  و  اـیب »
.« دراد تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادب  تسود  رادب و  تسود  ار  وا  زین  وت  سپ  مراد  تسود  ار  وا  نم  ایادـخ ! راب  : » تفگیم دیـسوبیم و 

ییاذغ هب  هباحـص  زا  یعمج  اب  شترـضح  هک  یماگنه  دوریم  ارهز  دای  زا  هک  دوشیم  وحم  هنیدـم  مدرم  رطاخ  زا  هرظنم  نآ  ایآ  و  [ 171]
يور شیپ  یفطـصم  درکیم ، يزاب  دوخ  لاس  نس و  مه  ناـکدوک  اـب  هک  دـندید  هار  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هکنیمه  دـندش و  توعد 
هدنخ هب  ار  ربمایپ  دودیم و  وس  نآ  وس و  نیا  هب  دنکیم و  رارف  وا  دریگب و  ار  نیـسح  ات  دیاشگیم  ار  شیاهتـسد  دـیآیم و  ولج  تّیعمج 

: دـیوگیم دـسوبیم و  وا  شاهناـچ و  ریز  ار  رگید  تـسد  دــهنیم و  وا  ندرگ  رب  ار  دوـخ  تـسد  ود  زا  یکی  هـتفرگ و  ار  وا  اـت  دروآیم 
نیسح هکنآ  درادب  تسود  ادخ  منیسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  [ » 172 [ ؛» ًاْنیَسُح َّبَحَأ  ْنَم  ِهَّللا  َّبَحَأ  نیَسُح ، ْنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ُنیَـسُح  »

. دـسوبیم ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  اـی  یلع  نب  نسح  هک  دـید  ار  ربماـیپ  سباـح  نب  عرقا  : » دـیوگ هریرهوبا  درادیم ». تسود  ار 
دروم درادن  محر  هک  سکنآ  : » دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ماهدیسوبن ». نونکات  ار  مادکچیه  مراد و  رسپ  هد  نم  : » درک ضرع 

هحفص 224] دریگن [ »! رارق  محرت 

س)  ) ارهز همطاف  هیرگ  عادولاۀجح و 

هب توعد  دومن . داهج  ادخ  هار  رد  درک و  تحیصن  ار  تّما  دومن . ادا  ار  تناما  درک . غالبا  ار  تلاسر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ترضح 
هیلع و هَّللا  یلـص  دمحم  تلاسر  يهیاپ  رب  نایادخ ، ریاس  یفن  دـنوادخ و  تیهولا  تابثا  صلاخ ، دـیحوت  رب  نیون  يهعماج  دیـسر و  نایاپ 
رد هک  یماگنه  ورنیا  زا  تسا ! نایاپ  هب  ور  ایند  رد  وا  تماقا  هک  داد  ادـن  نینچ  هَّللالوسر  بلق  رب  یبیغ  ِفتاه  ایوگ  دـش . هداـهن  ناـینب  هلآ 

دجسم و نیا  رب  دیاش  ینیبن و  ارم  رگید  لاس  نیا  نتشذگ  اب  دیاش  ذاعم ! يا  : » دومرف داد ، تیرومأم  نمی  يارب  ار  ذاعم »  » ترجه مهد  لاس 
مدرم یخرب  تسیرگ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  رادید ) نیرخآ   ) قارف تهج  هب  نخس  نیا  ندینش  اب  ذاعم  و  دتفا »! تراذگ  نم  ربق 

تخیگنارب ار  مالسلااهیلع  همطاف  درد  هودنا و  دیسر و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  شوگ  هب  ات  دندرک  لقن  نابز  هب  نابز  ار  ربمایپ  نخـس  نیا 
تفگیم دوخ  اب  لاح  نیا  اب  تسا ، قح  دیوگب  شردـپ  هک  ینخـس  ره  تسنادیم  اریز  تسا ؛ کیدزن  شردـپ  ترخآ  رفـس  هک  دـیمهف  و 

هک ار  یتوعد  تارمث  شربمایپ  هک  دوب  نیا  رب  لاعتم  يادخ  ّتیـشم  دادیم . يرادـلد  ار  دوخ  دـشابن و  مزج  يور  زا  ار  نخـس  نیا  اسب  هچ 
تسشنیم ناشناگدنیامن  برع و  لیابق  دارفا و  اب  هکم  فارطا  رد  دنیبب . دوب ، هدیشک  لاس  هس  تسیب و  یط  ار - اهیتخس  عاونا  نآ  هار  رد 

تّما تحیـصن  هب  هدومرف و  غیلبت  ار  تلاسر  هدومن و  ادا  ار  تناما  هک  دـبلط  یهاوگ  نانآ  زا  دزومایب و  اهنآ  هب  ار  نید  عیارـش  ماکحا و  اـت 
مدرم دـهد ! ماـجنا  دـننک ، هدـهاشم  ناـگمه  هک  روربَـم ، جـح  دراد  دـصق  هک  دومن  مـالعا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  تسا . هتخادرپ 
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، دوب هدنام  هدعقيذ  هام  زا  زور  راهچ  دنشاب . هتشاد  هضیرف  نیا  رد  ار  يو  يربهر  ربمایپ و  روضح  راختفا  ات  دندمآ  درگ  هنیدم  رد  يرایسب 
همطاف هلمج  زا  شاهداوناخ و  ياضعا  رتشیب  دـیدرگ و  هکم  ِراپـسهر  زور ، نآ  رهظ ) زا  دـعب   ) دـش و هدامآ  تکرح  يارب  ترـضح  نآ  هک 

. تسا جـح  يهدامآ  ربمایپ  هک  دـش  مالعا  مدرم  هب  درک ، جـح  مزع  مهد  لاس  رد  ربماـیپ  هکنیمه  دـندرک . تکرح  وا  اـب  مالـسلااهیلع  ارهز 

. دندرک عّمجت  روظنم  نیا  يارب  هک  دـندوب  هحفـص 225 ] نآ [  یلاوح  هنیدـم و  لها  ًاعبط  دـنتفای ، یهاگآ  ربخ  نیا  زا  هک  یناسک  نیتسخن 
ناسآ مدرم  يارب  کسانم  رد  ترضح  نآ  ات  دومن  نایب  ار  جح  کسانم  دومرف و  داریا  ياهباطخ  نانآ  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم 

ار رهظ  زامن  تعکر  راهچ  هدعقيذ  مراهچ  تسیب و  هبنـشجنپ  زور  دننک . هدهاشم  ار  جـح  کسانم  يرگید  زا  سپ  یکی  لمع ، رد  دوش و 
کت هورگ و  هورگ  یحاون ، يهمه  زا  مدرم  دـندش . هرجـش ) دجـسم   ) هفیلحلاوذ راپـسهر  دـندرک و  تکرح  ّتیعمج  قاّفتا  هب  دـندناوخ و 

یظفاحادخ ناشنادناخ  نادنزرف و  اب  دندش و  ادـج  دوخ  راید  رهـش و  زا  دـنادن . ادـخ  زج  هک  دیـسر  يدـح  هب  اهنآ  رامـش  ات  دـندمآ  کت 
نارتش رب  یهورگ  هدایپ و  یهورگ  دندش . یهلا  رفـس  نیا  ياهتقـشم  شریذـپ  هدامآ  دـنداهن و  يرانک  هب  ار  شیاسآ  تحار و  دـندرک و 

هقردـب ار  ناـنآ  وس  ره  زا  ناگتـشرف  و  دیـشخردیم ! رون  تاـعمل  ارح  ِراـغ  زا  دـنندوب ، قیتع  تیب  رادـید  راـظتنا  رد  هناقاتـشم  راوس ، رغـال 
اهندرگ دنوش . زاسمد  ادخ  لوسر  اب  نیلـسرملادیس ، رونا  نیبج  ینارون  يامیـس  يهدهاشم  اب  دنبای و  راب  ییایربک  میرح  هب  ات  دـندرکیم ،

زا ناگدید  دننک و  هدهاشم  تسا ، هداد  يرترب  قلخ  يهمه  رب  هدیزگرب و  تلاسر  هب  شیادـخ  اب  ار  یمارگ  ِدوجو  نآ  ات  دـشیم . هدیـشک 
شیاهتنا يهدـهاشم  زا  هدـید  هک  میظع - ناوراک  نآ  درک و  تکرح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هنوگنیدـب  دـننادرگ . زیربل  شلاـمج  رون 

تکرح اهنابایب  يدـنلب  یتسپ و  رد  ناوراک  هک  هاـگنآ  نارکیب ! یـسونایقا  رد  ناـشورخ  تسا  یجاوما  ییوگ  داـتفا . هار  هب  دوب - ناوتاـن 
راوگرزب ربمایپ  نوماریپ  رد  هک  هاگنآ  درکیم !، عولط  ناشیامیـس  زا  دیـشروخ  ییوگ  دیزرلیم ، نادّحوم  كاپ  ياهاپ  ریز  نیمز  درکیم .

اهندرگ رـس و  رب  ار  شترـضح  دنتـسناوتیم  رگا  دشیم و  هتفکـش  شتبحم  زا  اهبلق  هتـسویپ و  ودـب  ناشیاهلد  هدز و  هقلح  فرط  ره  زا 
دنروآ تسدب  ار  تسود  ترضح  ِياضر  هچره  ات  دندیرخیم ، ناج  هب  ار  شرفس  ياهجنر  دندوب  رداق  رگا  دنداهنیم و  ناگدید  رب  هکلب 

تایآ ات  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  اهنآ ، نایم  رد  يربماـیپ  دـنوادخ  هک  ناـیاپیب  تمحر  گرزب و  تمعن  نیا  دـننک . ادا  ار  شتمعن  رکـش  و 
لالح ار  اههزیکاپ  دروآ . ییانشور  هب  تاملظ  زا  دهد و  میلعت  تمکح  باتک و  دنادرگ و  هتساریپ  ار  اهنآ  دزاس و  راکشآ  اهنآ  رب  ار  یهلا 

ادخ يرآ ، دلـسُگب ؛ ار  ناشتراسا  ياهریجنز  درادرب و  دوب  هدش  هداهن  اهنآ  يهدرُگ  رب  هک  ار  ینارگ  راب  دیامن و  مارح  ار  اهيدیلپ  دـنک و 
هب اـهیکیرات  زا  دنـشاب و  وا  ياـضر  بلط  رد  هـک  درک  هحفـص 226 ] تیادـه [  تداعـس  تمالـس و  ياههار  هب  ار  یناسک  وا  يهلیـسو  هب 
رب ایادـخ ! راـب  تسوا . ِنآ  زا  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچ  ره  هک  يدـنوادخ  نآ  هار  دـندرگ . نومنهر  میقتـسم  هار  هب  دـنیآ و  ییانـشور 

، لحم نیا  دیسر . هفیَلُحلاوذ »  » هب كرابم  ناوراک  نآ  نادرگ . شهار  يهقردب  تکرب  مالس و  تاولـص و  تسرف و  دورد  تایمارگ  ربمایپ 
ار قرِع » تاذ  ، » رـصم ماش و  مدرم  يارب  هفحُج » ، » هنیدم مدرم  يارب  ار  هفیلُحلاوذ »  » ادـخ لوسر  : » دـیوگ هشیاع  تسا . هنیدـم  لها  ِتاقیم 

نیا مدرم  ِتاـقیم  اـهنیا  دوـمرف : داد و  رارق  تاـقیم  نـمی  مدرم  يارب  ار  مَـلْمَلَی »  » دــجن و مدرم  يارب  ار  لزاـنملا » نرق   » قارع و مدرم  يارب 
ملع لها  مامت  دنراد و  رظن  قافتا  ثیدح  نیا  رب  ملـسم  يراخب و  دشاب ». هرمع  جح و  مزاع  تیقاوم  نیا  زا  هک  تسا  يرفاسم  ره  اهرهش و 

لامعا يارب  دیمد  باتفآ  هک  یماگنه  حبـص ، زامن  زا  سپ  دندنام و  هفیلحلاوذ  رد  ار  بش  نآ  جح ، ناوراک  ربمایپ و  دناهداد . يوتف  نآ  هب 
دنتفر و دوب  هفیلحلاوذ  رد  دوب  يدجـسم  هب  دندوب  راوس  يوصق  يهقان  رب  هک  یلاح  رد  دندیـشوپ و  مارحا  سابل  ربمایپ  دـندش ، هدامآ  جـح 

هکنآ ره  : » دومرف هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هارمه  ام  : » دیوگ هشیاع  دنتفگ . جح  يهیبلت  هاگنآ  دندرازگ  زامن  تعکر  ود 
ربمایپ و : » دـیوگ هشیاع  [ 173 .« ] هرمع يارب  دـهاوخیم  هکنآ  جـح و  يارب  دـهاوخ  هـک  ره  دوـش و  مِرُحم  هرمع  جـح و  يارب  دـهاوخیم 

هرمع دـصق  هک  مدوـب  یناـسک  زا  نم  هرمع و  يارب  یعمج  هرمع و  جـح و  يارب  یعمج  و  [ 174  ] دـندش مرحم  جـح  يارب  مدرم  زا  یعمج 
َّمُهلَّلَأ کیََّبل  : » دـنتفگیم هراومه  دـنداتفا و  هار  هب  ترـضح  نآ  لابند  هب  یهوبنا  عمج  درک ، تکرح  يوصق  يهقان  رب  راوس  ربمایپ  مدرک ».

ار ینامسآ  ياههمغن  نآ  تشد  بناوج  فارطا و  َکل » َکیِرَش  ُْکلُْملاَو ال  ََکل  َۀَمْعِّنلاَو  َدْمَْحلا  َّنِا  کیََّبل ، ََکل  َکیِرَـش  َکیََّبل ال  َکیََّبل ،
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ناوراک دیـشوجیم . نامیا  اب  ياـهبلق  زا  هک  ییاـههمغن  يرآ  دـندادیم ؛ خـساپ  دـشیم ، هدینـش  نارازگجـح  زا  نت  نارازه  موقلح  زا  هک 
دوب و یّلجتم  رون  اهلد  زا  تخاسیم ! نیگآرطع  هحفص 227 ] ار [  اضف  شمافگشُم  میمـش  دنازرلیم و  ار  قافآ  اههیبلت  نینط  تفریم و 

داعیم یلوق  هب  هک  ییاج  داتفا ؛ ءاوبا »  » هب ناوراک  راذـگ  کیََّبل »... ََکل  َکیِرَـش  َکیََّبل ال  کیََّبل ، َّمُهلَّلَأ  کیََّبل  : » تشگیمزاب اـهلد  هب  رون 
تشگیمزاب هکم  هب  هنیدم  رد  راّجنینب  رادید  زا  سپ  هک  زور  نآ  دوب ، گرم ) اب   ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  نیلـسرملادیس  یمارگ  ردام  هنمآ 

تیبرت سَپ ، نآ  زا  دوب و  هداد  تسد  زا  دوب - رداـم  مکـش  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  زوـنه  هک  ار - هَّللادـبع  شرـسمه  وناـب ، نیا  و 
هرابنیا رد  دوخ  دیدرگ و  رادهدهع  بلاطوبا ، شیومع  سپس  بلطملادبع و  ِتلافک  تحت  یهلا ، تیانع  اب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم 

هب میظع  ناوراـک  نآ  هار  سپـس  درک »... تیبرت  وـکین  هچ  درک و  تیبرت  ارم  مراگدـیرفآ  ...« » یبیِدْأـَت َنَسْحَأَـف  یِّبَر  ِیَنبَّدَأ  : » دوـمرف نـینچ 
حلاص دوه و  نوچ  یناربمایپ  ياهسَفَن  اب  نآ  زا  شیپ  هکلب  تسا ، هداتفا  هطقن  نیا  هب  شراذگ  هک  دوبن  ام  ربمایپ  اهنت  نیا  داتفا و  نافـسع » »
تایآ دهاش  ياهناخ  َمیِهاَْربِإ )... ُماَقَم  ٌتاَنَِّیب  ٌتاَیآ  ِهِیف  ! ) دوب هدش  رّطعُم  مدرم ، نیتسخن  يهناخ  جح ، هب  فّرشت  مارحلا و  هَّللاتیب  قیرط  رد 

يهنومن هک  لیعامـسا  شاهشوگ  رگج  حـبذ  يارب  درکن و  گنرد  ياهظحل  قح ، رما  لاثما  رد  هک  دوب  لیلخ  میهاربا  ماقم  دـیحوت و  نشور 
بلق و رب  دراذـگب ، دـنزرف  يولگ  رب  دراک  هکنآ  زا  شیپ  دـنکفا و  كاخ  هب  نیبج ، رب  ار  وا  دـیدرگ و  مّمـصُم  دوب ، تراـهط  يوقت و  ِّرب و 

َْتقَّدَص ْدَـق  ُمیِهاِْربِإ - اَی  ْنَأ  ُهاَْنیَداَن  َو  : ) يادـن دـهد و  اضر  دوب  هدـید  هک  ییایؤر  تمکح  هب  دـنک و  لاثتما  ار  ادـخ  رما  ات  داهن  دوخ  رگج 
ار َمیِهاَْربِإ ) یَلَع  ٌماَلَـس  َنیِرِخْآلا - ِیف  ِْهیَلَع  اَنْکَرَت  َو  ٍمیِظَع - ٍْحبِِذب  ُهاَْنیَدَـف  َو  ُنِیبُْملا - ُءاَلَْبلا  َوَُهل  اَذَـه  َّنِإ  َنِینِـسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلَذَـک  اَّنِإ  اَیْؤُّرلا 
هر كرابم  ناوراک  هک  یلاح  رد  دیدرگ . یهلا  يانث  مالس و  ِبجوتسم  دمآ و  نوریب  دنلبرـس  دنزرف ، حبذ  تخـس و  ناحتما  نیا  زا  دینش و 

هدیسر مرح  هب  هک  ارچ  دیوگیمن ؛ هیبلت  رگید  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ام  دیس  دید  هک  هاگنآ  دیـشک  تسد  هیبلت  نتفگ  زا  دیدرونیم ،
حبص زامن  دندومن و  هتوتیب  دوب ، هجحيذ  بش  نیمراهچ  هک  ار  هبنـشکی  بش  دندرک و  قارُتا  يوطيذ »  » هب شهارمه  ناوراک  وا و  دوب و 

هاگهانپ أجلم و  هک  اجنآ  دـندوب ؛ رارقیب  هحفـص 228 ] هَّللاتیب [ ، ترایز  ییایربک و  میرح  مرح و  هب  دورو  يارب  دـندناوخ و  ربمایپ  اـب  ار 
هب دورو  قایتشا  تسا . رترب  دراد ، رب  رد  ار  نیلـسرملادیس  رهطم  دسج  هک  ياهطقن  زج  هب  نیمز  ِنکاما  يهمه  زا  تسا و  نما  میرح  قلخ و 

نوکی اـم  مظعأ  و  دـناهتفگ : میدـق  زا  اریز  تسین ؛ تفگـش  نیا  دـناریم و  شیپ  هب  ار  ناـنآ  يدابدـنت  نوچمه  هبعک  فاوط  قیتـع و  ِتیب 
هک تشذـگن  يرید  دوش »! کیدزن  اههمیخ  هب  اـههمیخ و  هک  تسا  يزور  نآ  قاـیتشا  نیرتشیب   » ماـیخلا نم  ماـیخلا  تند  اذإ  ًاـموی  قوشلا 

. دـندرک تکرح  دـندومن و  لسغ  کسانم ، يریگارف  زین  ترـضح و  نآ  هب  یّـسأت  اب  ناوراک  دـندرک و  لسغ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
يهکم دراو  دوب  اـهربق  هب  فرـشُم  هک  ءاـحطب  رد  عقاو  ـالاب  یناتـسهوک  هار  زا  هک  دوب  تّیعمج  شیپاـشیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم 

. دندمآ مارحلادجـسم  فرط  هب  جح ، میظع  ناوراک  یهارمه  اب  ربمایپ  هک  دوب  رهظ  دـننیبب . ار  ترـضح  نآ  دـنناوتب  مدرم  ات  دـندش  همّرکم 
ار اعد  نیا  هتفگ و  ریبکت  دـندیدرگ ، وربور  مارحلا  هَّللاتیب  اـب  هکنیمه  دـندش و  دجـسم  لـخاد  هبیـشینب  ِرد  زا  دندنابـسُخ و  ار  دوخ  رتش 
َوأ ُهَّجَح  ْنَم  ْدِز  َو  ًَۀباهَم  َو  ًامیِرْکَت  َو  ًامیِظعَت  َو  ًافیِرْـشَت  تیَْبلا  اذه  ْدِز  ّمهّللَأ  مالَّسلِاب  اّنبر  انیح  ُمالَّسلا  َْکنِم  َو  ُمالَّسلا  َْتنَأ  ّمهّللأ  : » دـندناوخ

نیا ایادخ ! راب  يوگ . تّیحت  مالس  هب  ار  ام  اراگدرورپ ! مالس ؛ تسا  وت  زا  مالس و  ییوت  ایادخ  «. » ًاِّرب َو  ًامیِظعَت  َو  ًافیِرْـشَت  َو  ًامیرْکَت  ُهَرَمَتْعا 
تفارـش و تمارک و  درآ  اجب  هرمع  ای  جح  هناخ  نیا  هب  ار  هکنآ  نک و  تیانع  شیپ  زا  شیب  تبیه  تمارک و  تمظع و  تفارـش و  ار  هناخ 

زاغآ دوسألارجح  زا  دـنک ، فاوط  ات  دـهد  رارق  شیوخ  پچ  تمـس  رد  ار  هناخ  هک  داتـسیا  ياهنوگ  هب  ربماـیپ  اـمرف ». اـطع  ریخ  تمظع و 
، دنک ادا  ار  تیب  تیحت  دجـسم و  تیحت  ات  دـش  قیتع  تیب  لخاد  دـندرکن . تمحازم  ار  شترـضح  دیـسوب ، ار  نآ  تفگ و  ریبکت  دومرف و 

نایب رد  اهقف ، دندرب . نایاپ  هب  شمارآ  اب  ار  هّیقب  دندومیپ و  تعرس  هب  ار  فاوط  طوش  هس  نارای  ربمایپ و  تسا . فاوط  تیب  ّتیحت  نیرتهب 
رد لوـمعم  قـبط  هک  دوـب  نایـشیرق  مالـسا و  نانمـشد  ربارب  رد  تردـق  راـهظا  تعرـس ، زا  ترـضح  نآ  فدـه  : » دـناهتفگ رما  نیا  تـّلع 
هب هک  راب  ره  دیـسر ، نایاپ  هب  فاوط  طوش  تفه  دـندرکیم » هراظن  ار  ناملـسم  هحفـص 229 ] ناگدننک [  فاوط  هدمآ و  درگ  هودـنلاراد 

ادتقا ترضح  نآ  هب  دوسألارجح  ندیـسوب  رد  نینچمه  دندرکیم ، مالتـِسا  ار  نآ  هتفگ و  ریبکت »  » و هَّللامسب »...  » دندیـسریم ینامی  ِنکر 
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راگدرورپ یلاعت  يادخ  يرآ ، ِراَّنلا ) َباَذَع  اَِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  اَنَّبَر  : ) دنتفگیم نکُر  ود  نیا  نایم  دندرکیم و 
بیکرت حور ، مسج و  زا  اهناسنا  ام  تسوا و  تردـق  تسد  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  نیمز و  نامـسآ و  ياههنیجنگ  تسا و  ترخآ  اـیند و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ  تسین . لُخب  یهلا  ياطع  رد  میهاوخیم و  ار  ترخآ  ریخ  حور ، يارب  ایند و  ِریخ  مسج ، يارب  میاهتفای و 
نامه میهاربا  ماقم  ًیّلَـصُم ) َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  ْنِم  اوُذِخَّتا  َو  : ) دندناوخ ار  هیآ  نیا  دنونـشب ، مدرم  هک  دنلب  يادص  اب  تفر و  میهاربا  ماقم  تشپ 

زا ار  یتفارش  نینچ  گنس  نیا  دندرک و  انب  ار  هناخ  لیعامـسا  شدنزرف  وا و  داتـسیا و  نآ  رب  هبعک  ياهراوید  يانب  ماگنه  هک  تسا  یگنس 
دـمح و لوا  تعکر  رد  دـناوخ . زاـمن  تعکر  ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگنآ  درک ! ماـیق  نآ  رب  میهاربا  هک  دروآ  تسد  هـب  اـجنآ 

يهروس دنالمتـشم و  ار  دـیحوت  ناکرا  هروس  ود  نیا  هک  صـالخا ، هروس  دـمح و  مود  تعکر  رد  و  َنوُِرفاَْـکلا )... اَـهُّیَأ  اَـی  ْلـُق   ) يهروس
دوسألارجح هب  ور  ادخ  لوسر  فاوط ، زا  سپ  دندرک . يوریپ  ربمایپ  زا  زین  نارای  لامعا  نیا  رد  تسا . تاجانم  عاطقنا و  ِدنلب  يهّلق  دـمح ،

ياهتـسد داهن و  هناـخ  ِراوید  رب  ار  شیوخ  ناوزاـب  تروص و  هنیـس و  داتـسیا و  هبعک  رد  رجح و  نکر  ناـیم  دومن و  مالتـسا  ار  نآ  دروآ ،
هناگی يادخ  ربارب  رد  دننک و  هغلابم  یهلا  رئاعش  میظعت  رد  هنوگچ  دننادب  مدرم  ات  دینابسچ  هناخ  هب  ار  دوخ  ندب  مامت  دوشگ و  ار  كرابم 

هب هاگنآ  دننک . بلط  هداد  رارق  تنـس  شبوبحم  ربمایپ  هدومرف و  عیرـشت  ادخ  هک  يدودح  رد  ار  يدنوادخ  تاضرم  دـنرادهگن و  ار  بدا 
مزمز زا  ربمایپ  دوب - اهنآ  يارب  ریخ  يهمـشچ  دیناشوج و  لیعامـسا  شدنزرف  رجاه و  ترـضح  يارب  ادـخ  هک  یهاچ  دـمآ -، مزمز  يوس 

درک یعس  زاغآ  اجنآ  زا  دمآ و  افص  باب  زا  دروآ و  یعس  هب  ور  سپس  تسا . تکرب  ریخ و  بآ  نیا  رد  هک  درک  مالعا  مدرم  هب  دیـشون و 
؛ دناهدرواین ینابرق  هک  اهنآ  داد  روتسد  دیـسر ، نایاپ  هب  هورم  رد  یعـس  هکنیمه  ِهَّللا )... ِِرئاَعَـش  ْنِم  َةَوْرَْملاَو  اَفَّصلا  َّنِإ   ) دناوخ ار  هیآ  نیا  و 

ربمایپ هاگنآ  دنهد . رارق  هرمع  ار  نآ  دنوش و  لحُم  دناهدومن ، دارفا  هحفص 230 ] جح [  دصق  هک  اهنآ  ای  هدرک  ناِرق  جح  دصق  هکنانآ  هچ 
دنتفگ هیورت »  » ورنآ زا  و  دیسرارف . هیورتلاموی » ، » متشه زور  هکنیا  ات  دندنام  ار  هبنشجنپ  ات  هبنـشکی  زور  زا  هدرک و  قارُتا  حطبا  رد  نارای  و 

، رهظ يهناگجنپ  ياهزامن  دـندیدرگ و  انم  راپـسهر  متـشه  زور  دـننک . هدافتـسا  اهنآ  زا  جـح  ماّیا  رد  اـت  دـنتخاسیم  مهارف  بآ  مدرم  هک 
ترضح نآ  يارب  دندش و  تافرع  راپسهر  سپس  دیمد  باتفآ  ات  دندرک  گنرد  یکدنا  دندناوخ و  اجنآ  رد  ار  رجف  اشع و  برغم ، رـصع ،

يداو راپـسهر  دنزاس و  هدامآ  ار  يوصق » يهقان   » دـنداد نامرف  سپـس  دـش و  رهظ  ات  دـندرک  فقوت  اجنآ  دـندرک و  اپ  هب  هَرِمَن »  » رد ياهُّبق 
رد دندوب ! هدمآ  درگ  مدرم  زا  رازه . راهچ  لهچ و  دصکی و  ای  راهچ  تسیب و  دـصکی و  شترـضح  نوماریپ  هک  یلاح  رد  دـندش ، تافرع 
يا : » تسا هدـمآ  هبطخ  نیا  رد  دـندرک . داریا  تسا ، یعماـج  يهبطخ  هک  ار ، عادو  يهبطخ  دنداتـسیا و  هبطخ  داریا  يارب  ربماـیپ  لاـح  نیا 

تمرح دننامه  امش  لاوما  امش و  ياهنوخ  دینیبن . ارم  فقوم  نیا  رد  لاس  نیا  زا  دعب  دیاش  منادیمن ، دیهدارف . شوگ  نم  نخس  هب  مدرم !
ياهنوخ مداـهن . دوخ  ياـپ  ریز  تسا ، تیلهاـج  راـثآ  زا  هچنآ  ره  دـینادب ، دـشاب . مرتحم  دـیاب  امـش  يارب  رهـش  نیا  هاـم و  نیا  زور و  نیا 

دروخ ریش  دعسینب  يهلیبق  رد  هک  تسا  ثراح » نب  هعیبر  رسپ   » ِنوخ مهنیم ، دوخ  ياپ  ریز  هک  ینوخ  نیتسخن  درادن و  یشزرا  تیلهاج 
هتشادرب امش  زا  نآ  مامت  هک  تسا  بلطملادبع  رسپ  سابع  يابر  ابر ، نیتسخن  تسا و  لامیاپ  تیلهاج  يابر  دنتشک ، ار  وا  لیذُه  يهلیبق  و 

ِّقح دیاهدیزگرب و  يرـسمه  هب  ادخ  مان  هب  دیاهتفرگ و  دنوادخ  تناما  ناونع  هب  ار  اهنآ  اریز  نانز ؛ يهرابرد  دـینک . اورپ  ادـخ  زا  دوشیم .
ار اهنآ  هک  ياهنوگنآ  دینک  هیبنت  ار  نانآ  دننک ، نینچ  رگا  سپ  دنرواین ، ناتيهناخ  هب  دیهدن  اضر  امـش  هک  ار  يدَحَا  هک  تساهنآ  رب  امش 
نآ هب  رگا  هک  مداهن  ار  يزیچ  امش  نایم  رد  نم  دیهدب . نانآ  هب  فراعتم  دح  رد  كاشوپ  كاروخ و  هک  تسامش  رب  اهنآ  قح  و  دیرازاین .
[ . 175 . ] درادن دوجو  یتما  امـش  زا  سپ  تسین و  يربمایپ  نم  زا  سپ  مدرم ! يا  تسا . ادخ  باتک  نآ  دیوشن و  هارمگ  زگره  دـینز  گنچ 

. دیهدب سفن  ِبیط  اب  ار  ناتلام  تاکز  دیرادب . هزور  ار  مایص  هام  دیناوخب . ار  هناگجنپ  ياهزامن  دینک . یگدنب  ار  ادخ  سپ  هحفص 231 ] ] 
دنهاوخ نم  يهرابرد  امـش  زا  مدرم ! دییرآرد . نایادخ  تشهب  هب  ات  دییامن  تعاطا  ار  ناترمألا  یلوا  دینک و  جـح  ار  ناتراگدرورپ  يهناخ 

دـیدرک و ادا  ار  تناـما  دـیدومرف و  غـالبا  ار  تلاـسر  هک  میهد  یهاوـگ  دـنداد : خـساپ  مدرم  و  تفگ ؟ دـیهاوخ  هچ  خـساپ  رد  و  دیـسرپ .
هاوگ وت  ایادخ ! « » دَهْشا ّمهّللَأ  : » دومرف راب  هس  مدرم  هب  هراشا  اب  تشادرب و  نامسآ  هب  ار  هبابـس  تشگنا  ود  ربمایپ  هاگنآ  دیدومن . تحیـصن 
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غراف هبطخ  زا  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ  درکیم ؛ رارکت  دـنلب  يادـص  اـب  مدرم  ناـیم  فلخ » نب  هّیمانب  ۀـعیبر  ، » هفرع رد  ربماـیپ  نانخـس  شاـب ».
ار هبطخ  نیا  نوچ  رمع  [ . 176 . ] دش لزان  ًانیِد ) َماَلْسِْإلا  ْمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : ) يهیآ دندش 
رد ادـخ  نامهیم  هک  زور  نیا  زا  سپ  [ 177 . ] تسین ناصقن  زج  لاـمک  زا  سپ  تفگ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دـنتفگ : وا  هب  تسیرگ . دـینش ،
اما دـمآ  دوخ  هاگیاج  هب  زین  ارهز  دـنوش . هدامآ  جـح  ِكرابم  زور  نیمود  يارب  اـت  دنتـشگزاب  دوخ  هاـگتحارتسا  هب  دـندرب  رـس  هب  تاـفرع 
هب هن  اما  درکیم ، رورم  لایخ  يهحفص  رد  ، دوب هتفگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  هک  ار  ياهملک  ره  دشن ، زاسمد  شناگدید  اب  باوخ 

نیا تشگیم و  یناهن  ِمیهافم  یناـعم و  لاـبند  هب  یفرح ، ره  زا  دـشاب ، هتفهن  فورح  نآرد  هک  یناـعم  يهرتسگ  هب  هکلب  هملک ، ِیهاـتوک 
- دومن مازعا  نَمَی  هب  ار  وا  هک  هاگنآ  تفگ - ذاعم »  » هب باطخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  هک  دادیم ، رارق  هجوت  دروم  رتشیب  ار  هلمج 
: دومرف جاّجُح  هب  هباطخ  نیا  رد  هک  ار  تالمج  نیا  دروآیم  رطاخ  هب  نینچمه  و  ینیبن » ارم  رگید  لاـس  نیا  زا  دـعب  دـیاش  : » دومرف ربماـیپ 
هک هاگنآ  نینچمه  و  منکن ». رادـید  ار  امـش  فقوم  نیا  رد  يدـعب  ياـهلاس  رد  دـیاش  منادیمن ، هحفص 232 ] نم [  دیونـشب ، ارم  نخـس  »
هک ار  دـنوادخ  راتفگ  دـعب  دروآیم و  دای  هب  تسا ». هدرک  تحیـصن  ار  تُّما  ادا و  ار  تناما  غالبا و  ار  تلاسر  وا  : » هکنیا رب  مدرم  یهاوگ 

نید ناونع  هب  ار  مالـسا  مدومن و  ماـمتا  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما  ...( » ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : ) دومرف
زا تسیرگ و  همطاف  يرآ  دشیم . هدـنز  وا  دای  رد  تسا ؛ صقن  لامک  زا  سپ  هک  تفگ  ار  شراتفگ  رمع و  يهیرگ  و  مدیدنـسپ ». ناتیارب 

دوب هدش  یحو  رگا  تسویپ !؟ دهاوخ  تسود  ترـضح  هب  يدوز  هب  هک  هدش  یحو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ایآ  دیـسرپ : دوخ 
ّقلعم ار  نآ  هاگنآ  هدرک و  ساسحا  ًاعقاو  ار  رما  نیا  ایآ  درادیمن . ناهنپ  دنک  یحو  ودـب  ادـخ  هک  ار  يزیچ  وا  درکیم . مالعا  ماع  ألم  رد 

زار دزاس . حرطم  یعطق  تروص  هب  هکنیا  نودب  دـناریم ، نابز  رب  ار  گرم  زا  ربخ  ورنیا ، زا  تسا . دـنوادخ  دزن  نآ  ِملع  اریز  هتخاس ، اهر 
ساسحا ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ینارگن  زین  مالـسلاهیلع  یلع  دینـش ؟ ار  ْمُکَنیِد )... ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : ) هیآ هک  هاگنآ  دوب  هچ  رمع  يهیرگ 

: دیـسرپ ارهز  زا  تسنادیم . وا  بارطـضا  ینارگن و  يهدـننکوگزاب  ار  وا  موادـم  ياههیرگ  هاـگنآ  ارهز و  يرارقیب  یباوخیب و  درکیم .
مـسرتیم منکیم و  ساسحا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ییادـج  نسحلاابا ! يا  : » داد خـساپ  وا  و  دوشیم »؟ هچ  ار  وت  نسحلاّما ! »
تـسناوتن دش و  تکاس  مالـسلاهیلع  یلع  دوشیم » كرد  مردپ  نانخـس  ِلالِخ  زا  هک  هنوگنامه  دشاب ، وا  یگدـنز  ِلاس  نیرخآ  لاس ، نیا 

ار ارهز  بلق  لاـح ، نیا  اـب  تشاد . ناـیرج  زین  یلع  نهذ  رد  تشذـگیم  مالـسلااهیلع  ارهز  نهذ  رد  هـچنآ  اریز  دـهدب ؛ نـشور  یخـساپ 
زور دراد . ياهزادنا  ردق و  یلاعت ، يادخ  دزن  يزیچ  ره  دـسرن و  وا  هب  يدـب  زگره  تسا و  تداعـس  ریخ و  رد  شردـپ  هک  داد ، یـشمارآ 
هبّیط يهنیدـم  یهار  هک  درک  بیغرت  ار  مدرم  دیـسر ، نایاپ  هب  جـح  کسانم  نوچ  و  دومن ، عادو  فاوط  ار  هناخ  ربماـیپ  هجحيذ  مهدزیس 

ترجه مهدزای  لاس  ِرفـص  هاـم  رد  هَّللالـیبس . یف  ادـخ و  يارب  دّدـجُم  داـهج  يریگرـس  زا  يارب  هکلب  شیاـسآ  روظنم  هب  هن  [ 178  ] دنوش
اما دننک . دربن  مور  اب  ات  تشامگ  یهدنامرف  هب  ار  دیز  هحفص 233 ] نب [  ۀماسا  داد و  بیترت  میظع  یهاپس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم 

کی فرج »  » هب هاپـس  تفگ . تایح  دوردـب  یمارگ  ربمایپ  هک  یماگنه  زج  دـشن  دـصقم  یهار  ترـضح ، نآ  يرامیب  تهج  هب  هاپـس ، نیا 
دوب شخبنانیمطا  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  يارب  هاپس  نیا  ِجیـسب  درک . فّقوت  ادخ  لوسر  يرامیب  ربخ  ندینـش  اب  دیـسر و  هنیدم  یخـسرف 

ِرتشیب تفرگ و  مارآ  ياهزادنا  ات  مالـسلااهیلع  ارهز  بلق  تسا . هتفاین  نایاپ  ادـخ  نید  هب  توعد  دراد و  همادا  زونه  ربمایپ  ِكرابم  رمع  هک 
. درکیم يرپس  ردپ  رانک  رد  ار ، دوخ  تاقوا 

ردپ ياضر  بلج  رب  همطاف  مامتها 

ترخآ شِنیزگ  راثیا و  وا  اریز  دشاب ؛ هتشاد  رویز  رز و  هب  ياهقالع  هک  دوبن  یشرق  ای  یمـشاه  نانز  رگید  دننام  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف 
یلاح رد  دـشیم ، زین  شردـپ  یتحاران  بجوم  ًامتح  درکیم  رکف  نینچ  رگا  دوبن . ناهاوخ  ار  نآ  زا  یکدـنا  یتح  دوب . هتخومآ  ار  ایند  رب 

وا ياضر  ِبلج  رد  تشادیم و  تسود  ار  ردـپ  دـننکیم ، هقـالع  راـهظا  ناـشیوخ  اـی  ردـپ  هب  تبـسن  هک  یناـنز  يهمه  زا  شیب  ارهز  هک 
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ار هفص  لها  لاح  درک ، يرادیاپ  ربص و  لاح  همه  رد  تسیز و  وا  اب  هرصاحم  ِماّیا  رد  دوب ؛ دهز  ِتیآ  رـسارس  شردپ  يهناخ  دیـشوکیم .
تاقدـص اب  دـننکیم و  یگدـنز  دجـسم  رد  هک  دـیدیم  تشاد . ربخ  ناشییاهنت  یتسدیهت و  ینامناخیب و  زاین و  رقف و  زا  تسنادیم و 

اهنآ هب  هک  دنتـشاد  رایـسب  ِيالط  وا  ریظن  ِنانز  هک  یلاح  رد  تشاد ، يدنبندرگ  اهنت  هکلب  تشادن ، يدایز  يالط  همطاف  دنروخیم . يزور 
ردپ رادید  هب  تداع  بسح  رب  دنک و  دنـسرخان  ار  شردـپ  شدـنبندرگ ؛ هک  درکیمن  رّوصت  وا  دـندرکیم . يرادـیرخ  ای  دـشیم  هیدـه 
ردقچ ارهز  هک  دنادیم  ادخ  دش . لاحـشوخ  ردقنارگ  ردپ  رادید  زا  درک و  مالـس  دش و  لخاد  داد . شاهزاجا  تساوخ  لوخد  نذا  تفر ؛

وا و مالک  یگزیکاپ  زا  دشیم و  نامداش  ردپ  ِداش  يهرهچ  اب  دوب . رارقیب  شرادید  يارب  دشیم  ادـج  وا  زا  هاگره  تشاد ! هقالع  ردـپ  هب 
تفوطع ساسحا و  رپ  هاگن  ّتبحم و  ِثیدح  رتخد  ردپ و  نآ  نایم  تسـشن و  ردپ  رانک  رد  دمآ و  دیدرگیم . فوعـشم  شنخـس  ینیریش 

ياههاگن هب  همطاف  درک . رظن  نآ  رب  راب  دنچ  دوب . همطاف  ندرگ  رد  هک  داتفا  يدنبندرگ  هحفص 234 ] هب [  ربمایپ  مشچ  دشیم ؛ لدب  ّدر و 
شیامیـس رد  يدنـسرخان  زا  یعون  هدش و  نوگرگد  ردپ  هرهچ  دید  دـناوخیم . شکرابم  يهرهچ  رد  ار  نآ  تارثا  دومنیم و  تّقد  ردـپ 

هاگن هک  تفایرد  يدنمشوه  اب  همطاف  تسیچ ؟ یتیاضران  نیا  ببس  دنکیم ؟ هاگن  زیچ  هچ  هب  مردپ  دیـسرپیم : دوخ  زا  دوشیم ! هدهاشم 
جوم شبلق  رد  هودـنا  هک  یلاح  رد  درک  توکـس  همطاـف  تشذـگ و  ياهظحل  دراد . ندرگ  رد  هک  تسا  ییـالط  دـنبندرگ  يوس  هب  ردـپ 

هک یلاح  رد  تسا ، هدش  ردپ  یتحاران  بجوم  هک  دوب  نیگهودنا  نیا  زا  رتشیب  تسا و  هدید  ردـپ  يامیـس  رد  ار  یتحاران  راثآ  هک  دزیم ،
، دنکیم تحاران  ار  مردپ  هک  يزیچ  ره  رب  نیرفن  دشوپب ! مشچ  ایند  ياهرویز  يهمه  زا  دـنچ  ره  دـنک  داش  ار  ردـپ  بلق  درادیم  تسود 
تسین و مارح  الط  ِندرک  رب  رد  دنادیم  وا  دـنک . دنـسرخ  ار  ردـپ  هنوگچ  هک  دوب  هشیدـنا  رد  رارقیب  داهنن و  مه  رب  هدـید  نیرفن ! نیرفن !
زا دـنبندرگ  نیا  دـیاب  تسا و  هتخاس  نیگمـشخ  هنوگنیا  ار  ردـپ  هک  هدوب  یببـس  راچان  سپ  دـننکیم ، تنیز  الط  اـب  ناملـسم  ناـنز  همه 
هچ ات  دنیبب ، يدرف  چیه  يهیحان  زا  ار  ردپ  یتحاران  دـناوتیمن  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  تسا ، مارح  هکنیا  رطاخ  هب  هن  دـیآ ؛ نوریب  وا  ندرگ 
وا هک  درادن  کش  دـنیبب ؟ راوگرزب  ردـپ  هرهچ  رد  ار  شمارآ  ینامداش و  هک  دـنک  هچ  هرهاط  يارهز  دـشاب ! وا  دوخ  يهیحان  زا  هک  دـسر 
اب اما  دوش ، لّدبُم  ینامداش  هب  ردپ  ِیتحاران  ات  دشورفب  ار  نآ  دزیواین . ندرگ  رب  زگره  دعب  هب  زور  نیا  زا  دروآ و  نوریب  دیاب  ار  دـنبندرگ 

داتفا رکف  نیا  هب  هلـصافالب  اما  دیـسر ، ارهز  نهذ  هب  هک  دوب  یبوخ  رکف  دهاکب ؟ هناخ  جنر  زا  ات  درخب  يراکتمدخ  ایآ  دنک ؟ هچ  نآ  ياهب 
نآ داـی  دوشیم  هدـید  هدـنب  نآ  اـت  دـنک  يرادـیرخ  ياهدـنب  نآ  لوپ  اـب  دـشورفب و  دروآیم  مشخ  ار  ربماـیپ  هک  ار  يدـنبندرگ  رگا  هک 

. دراد يدایز  مامتها  ردپ  يدونـشخ  رب  وا  دنک ؟ هچ  سپ  دهاوخیم . ار  ردپ  يدنـسرخ  وا  دنکیم . دـیدجت  وا  ردـپ  نهذ  رد  ار  دـنبندرگ 
یفاک اریز  دنادیم  ار  نیا  وا  يرآ ، تسوا ! يهتساوخ  ترخآ  رد  هک  یتلزنم  نیرتالاب  دهاوخیم ؛ شرتخد  يارب  ار  تلزنم  نیرترب  زین  ردپ 
لوپ اب  هکنیا  نآ  دمآ و  شیپ  ارهز  يارب  یبلاج  رکف  دنک . باتـش  نآ  ماجنا  يارب  ات  دنیبب  دـهاوخیم  هچنآ  زا  ياهناشن  شاهرهچ  رد  تسا 

زا ییاهر  ناگدنب و  يدازآ  هب  یبوخ ، ریخ و  هب  دنکیم . توعد  يدازآ  هب  مالـسا  دنک . دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وا  درخب و  ياهدنب  دـنبندرگ 
اب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  دنیـشنیم . وا  رانک  رد  هحفـص 235 ] دنکیم و [  مالـس  دبلطیم ، نذا  دیآیم ، ردـپ  دزن  همطاف  یگدرب .
رد مدرک »! دازآ  مدیرخ و  ياهدنب  نآ  لوپ  اب  متخورف و  ار  دنبندرگ  : » دیوگیم هدرک  نخـس  زاغآ  وا  دسرپیم و  دـنبندرگ  زا  دوخ  هاگن 

دوـب اـبیز  هچ  ردـپ . رادـید  اـب  همطاـف  يدنمـشوه  دوـب ! اـبیز  هـچ  دـشخردیم ! ربماـیپ  يامیـس  رد  يدنـسرخ  یناـمداش و  قرب  لاـح  نـیا 
نتخاس دونشخ  يارب  شاهشیدنا  ییابیز  دوب  تفگش  هچ  دیوگب ! نخس  ردپ  هکنیا  ندوب  تفایرد  هوکش  رپ  یساسحا  اب  هک  شايدنمـشوه 
دنکیم لمح  دوخ  اب  ار  بَسَن  تقیقح  فیصوت و  نیرتهب  هک  ترابع  نیا  تسابیز  هچ  فیطل . ساسحا  فیرظ و  روعـش  نینچ  يرآ  ردپ !

يرما هکنیا  زا  دوب ، تقوشوخ  ردـقچ  یتسه ». تردـپ  رتخد  وت  « ؛» کِیبَأ ْتِنب  ِْتنَأ  : » دـیوگیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  هک  هاگنآ 
ِيدونشخ ردپ  يدونشخ  اریز  دنکیم ؛ اهر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخلوسر  دوخ ، بوبحم  ِردپ  يدونـشخ  رطاخ  هب  ار  لالح  ِرویز  حابم و 

ِّتلذ یگدرب و  ِدـنب  زا  ياهدـنب  يدازآ  بجوم  دوخ  نیا  درکیم و  ساسحا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  ییاضران  همطاف  تسادـخ .
هک یماگنه  وا  بضغ  تسا  راوگان  هچ  دوش و  یضار  هک  هاگنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ياضر  تسا ! ابیز  هچ  دش . نارگید  تیدوبع 

مالسلااهیلع ارهز  زا 129همطاف  هحفص 100 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هطبار عطق  ادخ و  يارب  هطبار  داجیا  ادـخ . يارب  يرازیب  ادـخ و  يارب  ّتبحم  ادـخ . يارب  يدنـسرخان  ادـخ و  يارب  يدونـشخ  دریگ . مشخ 
. درادن کیرـش  هک  تسا  ياهناگی  يادخ  يارب  اهنت  دنکیم  هک  يرگید  لمع  ره  و  ادخ . يارب  كاسما  ادـخ و  يارب  شـشخب  ادـخ . يارب 

ناملـسم نانز  يارب  هک  یلاح  رد  درکن  رب  رد  ار  الط  ِرویز  هک  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  رتخد  يارب  دوب ، يرگید  مهم  یگژیو  نیا 
ارهز همطاف  وا  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  رتخد  وا  تسا ؛ رگید  ياهنوگ  هب  بلطم  همطاف  دروم  رد  اما  دوبن ، مارح  يزیچ  نینچ 
سپ ِءاَسِّنلا ) ْنِم  ٍدَـحَأَک  َُّنتَْـسل  ِِّیبَّنلا  َءاَِـسن  اَـی  .« ) دنتـسین رگید  ناـنز  نوچمه  ربماـیپ  نارـسمه  : » دـیوگیم نآرق  رگا  تسا و  مالـسلااهیلع 

تمظعاب ناسنا  بوبحم و  راوگرزب و  يوناب  نیا  تلزنم  ردـق و  هنوگنیا  هب  تسوا ؟ نت  يهراـپ  هَّللالوسر و  بوبحم  هک  نآ  تسا ، هنوگچ 
نآ ریاظن  اهنیا و  دوب . زیاج  ناملـسم  ناـنز  يارب  هک  یلاـح  رد  دـنک !؟ رب  رد  ـالط  تشادـن  تسود  وا  ارچ  مینادـب  میـسانشب و  میناوتیم  ار 

هحفص 236] تسا [ . هدیدرگ  زیامتم  نادب  یفطصم ، رتخد  لوتب ، يهدیس  نیا  هک  تسا  ییاهیگژیو 

ربمایپ تافو 

رارق نیا  رب  قح  ّتیـشم  دـش . کیدزن  دـنوادخ  رادـید  نامز  دیـسرارف و  گرزب  راگدـیرفآ  توعد  تباجا  یناف و  يایند  زا  تلحر  ماگنه 
( َنوُدـِلاَْخلا ْمُهَف  َِّتم  ْنِإَفَأ  .« ) دـنریمیم زین  اهنآ  درم و  یهاوخ  مه  وت  ( » َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ  : ) دـیوگیم نآرق  هکناـنچ  تسا ، هتفرگ 

یَلَع ُْمْتبَلَْقنا  َلـُِتق  َْوأ  َتاَـم  ْنِإَـفَأ  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اَـم  َو  ( »؟ تسیز دـنهاوخ  نادواـج  اـهنآ  اـیآ  يریمب ، وـت  رگا  »
ٍسْفَن ُّلُک  ( »؟ درک دیهاوخ  درگبقع  ایآ  دوش  هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  سپ  دندمآ . وا  زا  لبق  هک  تسین  یناربمایپ  زا  ریغ  دمحم  ( » ْمُِکباَقْعَأ

هیلع و هَّللا  یلـص  یفطـصم  يامیـس  رد  ناگدنز  یگدنز و  اب  عادو  ياههناشن  راثآ و  دیـشچ ». دهاوخ  ار  گرم  یناسنا  ره  ( » ِتْوَْملا ُۀَِقئاَذ 
لاح دومن ، فاکتعا  زور  تسیب  يرجه  مهد  لاس  ناضمر  رد  دـیدرگیم . هدـهاشم  شیاـهراتفر  اـهراتفگ و  لـالخ  زا  دـش و  رادومن  هلآ 

ترـضح اب  راگدرورپ و  ِراوج  رد  ار  مهدزای  لاس  هدنیآ و  ناضمر  هک  دومنیم  ساسحا  ییوگ  درکیمن ، فاکتعا  زور  هد  زا  شیب  هکنآ 
نآ عادولاۀـجح  رد  میدـید و  هک  تفگ  ار  نخـس  نآ  ذاعم  اب  دـناوخ . ترـضح  نآ  رب  راب  ود  ار  میرک  نآرق  لیئربج  دوب ! دـهاوخ  تسود 

رگنایب اهنیا  يهمه  دادیم ! ناگدنز  یگدنز و  اب  شترـضح  عادو  زا  ربخ  عیدوت ، زا  شیپ  وا  لامعا  راتفر و  میدینـش . هک  دومرف  ار  نانخس 
دورد نادیهـش  رب  تفر و  دـحا  هب  ربماـیپ  يرجه  مهدزاـی  رفـص  هاـم  لـیاوا  رد  دومرفیم . نـالعا  ار  نآ  هدومن و  تفاـیرد  هک  دوـب  يزیچ 

. متسه امش  ورشیپ  هحفص 237 ] نم [  : » دنتفگ دندمآ و  دجسم  هب  هاگنآ  دنکیم ، عادو  ناگدرم  ناگدنز و  اب  هک  یـسک  دننامه  داتـسرف ،
! دش هداد  نم  هب  نیمز ) ياهدیلک  ای  ، ) نیمز ياههنیجنگ  ياهدیلک  مرگنیم ! ار  رثوک )  ) دوخ ضوح  کنیا  ادـخ  هب  مهد . یهاوگ  امـش  رب 

رخاوا اهبش ، زا  یکی  رد  [ . 179 !« ] دینک شیارگ  كرـش  هب  امـش  هک  مسرتیم  اما  دیوش ! كرـشم  نم  زا  سپ  هک  مرادن  نآ  میب  ادخ  هب 
هب اشوخ  ناتسروگ . لها  يا  امش  رب  مالس  « ؛»... ِرباقَْملا َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » دنتفگ دندرک و  رافغتـسا  ناگدرم  يارب  دنتفر و  عیقب  هب  بش 

يرگید زا  سپ  یکی  کیرات  بش  ياههراپ  نوچمه  اههنتف  دندرک ، حبـص  تلاح  نآ  هب  مدرم  هک  یتلاح  اب  دـیدرکن  حبـص  هک  امـش  لاح 
ياههناشن زا  هچنآ  مامت  [ . 180 .« ] زرمایب ار  عیقب  لها  ایادخ ! تسویپ . میهاوخ  امـش  هب  هَّللاءاشنا  ام  و  هتـشذگ ! زا  رتدب  یکی  ره  دسریم 

عورش دوب . نارگن  تخـس  هتفایرد و  ار  اهنیا  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  دندرکیم ! تشحو  دندیدیم و  وا  نارـسمه  دش ، هتفگ  عیدوت 
يدردرس هار . رد  تشگزاب و  زا  سپ  دمآ ، عیقب  رد  ياهزانج  عییشت  هب  دوب و  هبنشود  دوب . رفص  هام  مهن  تسیب و  زور  ترضح  نآ  يرامیب 
ساسحا دوب ، هتسب  رس  رب  هک  یلامتسد  يور  زا  ار  ترارح  نآ  نارای  هک  اجنآ  ات  دش ) دیدش  بت   ) تفرگ الاب  رـس ، ترارح  درک . ساسحا 

زور هدزیـس  اعومجم  يرامیب  مایا  دـندوب ! رامیب  هکنیا  اب  دـندناوخ  مدرم  اب  ار  زامن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  زور  هدزاـی  دـندرکیم !
ار ربمایپ  دوصقم  اهنآ  متسه »؟ اجک  نم  ادرف  : » دیسرپیم شنارمسه  زا  دش ، نیگنس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  يرامیب  دیـشک . لوط 
هک یلاح  رد  دندوب و  شترـضح  فرط  ود  رد  بلاطیبا  نب  یلع  سابع و  نب  لضف  دیـشاب ». دیناوتیم  دیهاوخب  اج  ره  : » دنتفگ دـنتفایرد ،

اجنآ ار  دوخ  ِكرابم  ِتایح  يهتفه  نیرخآ  دـندش و  لقتنم  هشیاع  يهناـخ  هب  دـشیم ! هدیـشک  ناشیاهمدـق  دوب و  هتـسب  ار  شکراـبم  رس 

مالسلااهیلع ارهز  زا 129همطاف  هحفص 101 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


درد رثا  رد  و  تفرگ ! تّدش  ترضح  نآ  كرابم  ندب  رد  يرامیب  ترارح  هک  دوب  هدنام  ناشتافو  هب  زور  جنپ  هبنشراهچ ، زور  دندنارذگ .
«. منک دهع  دیدجت  مدرم  اب  مورب و  دجسم  هب  ات  دیزیرب . نم  ندب  رب  فلتخم ، ياههاچ  زا  بآ  ولد  تفه  : » دندومرف هاگنآ  دندش ! شوهیب 

هحفـص تفای [ ! فیفخت  یمک  يرامیب  تسا ». سب  تسا ، سب  : » دومرف ات  دنتخیر  شکرابم  ندب  رب  بآ  دندناشن و  یتشت  رد  ار  ترـضح 
ار دوخ  هاگنآ  [ . 181 . ] دندناوخ ياهبطخ  نارضاح  عمج  رد  دنتسشن و  ربنم  رب  دندوب . هتسب  ار  رس  هک  یلاح  رد  دندش  دجسم  یهار  [ 238

يوربآ هب  رگا  و  دنزب . هنایزات  دیایب  تسا  رـضاح  نم  ندب  کنیا  ماهدز  ياهنایزات  یـسک  ندب  رب  رگا  : » دـندومرف هداهن  صاصق  ضرعم  رد 
لئاسم رد  دنتسشن و  ربنم  رب  ًادّدجم  دندناوخ و  مدرم  اب  ار  رهظ  زامن  دمآ و  دورف  ربنم  زا  هاگنآ  دنک ». صاصق  کنیا  ماهدرک  تناها  یسک 
راصنا شرافس  هاگنآ  هدب » ار  وا  بلط  لضف ! يا  : » دندومرف مراکبلط . مهرد  هس  نم  تفگ : يدرم  دنداد  نخـس  يهمادا  نآ  ریغ  یقوقح و 

هب دـندرک و  ادا  ار  دوخ  نیَد  اهنآ  دـنانم . هنیجنگ  هداوناخ و  يهباثم  هب  اـهنآ  اریز  راـصنا : يهراـبرد  منکیم  شرافـس  ار  امـش  : » دومرف ار 
، هبنشجنپ زور  دیرذگب »! ناشراکدب  زا  دیریذپب و  ناشراکوکین  زا  سپ ، تسا ! یقاب  اهنآ  يارب  راختفا  نیا  دندومن و  لمع  دوخ  تیلوؤسم 

ناگدنیامن و  دوفو ) ، ) دننک نوریب  برعلاةریزج  زا  ار  ناکرشم  يراصن و  دوهی و  : » دندرک تیصو  بلطم  هس  هب  تافو ، زا  شیپ  زور  راهچ 
هب ندز  گنچ  زا  دشاب  ترابع  ایوگ  تسا  هدرک  شومارف  يوار  ار  موس  شرافس  دنریذپب و  تفریذپیم  شترـضح  هک  هنوگنامه  ار  لیابق 

دوب تخـس  ربمایپ  يرامیب  هکنیا  اب  تسا . رتاناد  ادـخ  ناگرزب . هب  تبـسن  يراتفرـشوخ  زامن و  ای  هماسا  رگـشل  مازعا  هب  ای  تنـس ، باـتک و 
يهروس نآ ، رد  دـندناوخ و  ار  برغم  زامن  تاـفو ) زا  لـبق  زور  راـهچ  هبنـشجنپ ،  ) زور نآ  یتح  دـندناوخیم  مدرم  اـب  ار  اـهزامن  يهمه 

یهارمه و اب  تفای  يدوبهب  يرادقم  ترضح  نآ  لاح  تافو ، زا  لبق  زور  ود  هبنشکی ، ای  هبنش  زور  [ 182 . ] دندرک توالت  ار  تالسرملا » »
بقع تساوخ  دـید  ار  ربمایپ  نوچ  دـناوخیم ، زاـمن  مدرم  اـب  رکبوبا  دـندمآ ! هحفـص 239 ] دجـسم [  هب  رهظ  زاـمن  يارب  درم  ود  کـمک 
يادص مدرم  دومن و  ادتقا  زامن  هب  ربمایپ  دنناشنب و  وا  رانک  رد  ار  شترضح  هک  دنتـساوخ  دتـسیان و  بقع  هک  دومرف  هراشا  ربمایپ  دتـسیاب ،

دنداد و هقدص  دوب  ترـضح  نآ  دزن  هک  رانید  تفه  دـندرک و  دازآ  ار  دوخ  نامالغ  ربمایپ ، هبنـش  زور  رد  [ 183 . ] دندینشیم ار  وا  ریبکت 
زور نآ  درک  ساسحا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  دمآرب و  باتفآ  تشذگ . زور  ود  [ 184 . ] دندرک هیده  ناناملسم  هب  ار  دوخ  ریشمش 

رد دمآ ، همطاف  : » دیوگیم هشیاع  دمآ . ردپ  دزن  ناباتش  مالسلااهیلع  همطاف  دناوخارف . ار  وا  تسا . هدرکن  رادید  يو  اب  مالـسلااهیلع  همطاف 
تفگ يزار  وا  اب  دیناشن و  دوخ  رانک  رد  ار  وا  و  مرتخد ! يدمآشوخ  دومرف : ادـخ  لوسر  دوب ، ربمایپ  ِنتفر  هار  دـننامه  وا  نتفر  هار  یلاح 
سپ هدنخ  مدوب  هدیدن  متفگ : : » دیوگیم هشیاع  دش »! نادنخ  هک  دومرف  یگتسهآ  هب  يزیچ  وا  اب  هاگنآ  تسیرگ ! نآ  ندینش  اب  همطاف  هک 

، دومرف تلحر  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ  منکیمن .» شاف  ار  مردـپ  زار  : » دومرف مالـسلااهیلع  ارهز  تفگ »؟ يزار  هچ  وت  اب  ادـخ  ربمایپ  هیرگ ، زا 
رابود لاسما  تشادیم و  هضرع  نم  هب  ار  نآرق  دمآیم و  رابکی  هلاس  همه  لیئربج  : » درک تیاکح  نینچ  ردـپ  لوق  زا  مالـسلااهیلع  همطاف 

نیتسخن وت  دومرف : هاگنآ  مدوب . وت  يارب  یبوخ  ردپ  نم  تسا ! هدش  کیدزن  نم  گرم  هک  منامگ  هب  تسا ، هدومن  هضرع  ار  نآرق  دـمآ و 
هکنیا زا  یتسین  دونشخ  ایآ  دومرف : هاگنآ  متسیرگ ! نخـس  نیا  زا  تفگ : همطاف  دش . یهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  یتسه  نم  نادناخ  زا  یـسک 
ربماـیپ هک  : » هدـمآ رگید  تیاور  رد  [ . 185 !« ] مدش نادـنخ  نخـس  نیا  ندینـش  اب  نم  و  یـشاب !؟ نایناهج  نانز  تما و  نیا  نانز  يهدـیس 

يوش و قحلم  نم  هب  هک  منادـناخ  زا  یتسه  یـسک  نیتسخن  وت  دومرف : هاگنآ  مدـش . نایرگ  نم  درپس و  مهاوخ  ناج  يرامیب  نیا  اب  دومرف 
، دیدیم ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دیدش  جنر  یتحاران و  هک  مالـسلااهیلع  همطاف  هحفص 240 ] [ . ] 186 !« ] مدش نادنخ  تهج  نیدب 

یلص یفطصم  هاگنآ  [ 187 !« ] درادن یتحاران  تردپ  دعب  هب  زورما  زا  همطاف ! يا  دومرف : وا  هب  ربمایپ  مردـپ ! یتحاران  زا  ياو  : » تفگ نینچ 
ار دوخ  نارـسمه  دـندرک و  شرافـس  یبوخ  ریخ و  هب  ناـنآ  قح  رد  دندیـسوب و  ار  اـهنآ  دـندز و  ادـص  ار  نیـسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هَّللا 
و زامن ! زامن ! ،...« » ةولّـصلا ةولّـصلا  : » دـنتفگ دـندومرف و  تیـصو  ار  مدرم  نینچمه  دـنداد و  رکذـت  دـندومن و  هظعوم  ار  اهنآ  دنتـساوخ و 

يارب ترضح  نآ  : » دیوگ هشیاع  دیـسرارف . هَّللالوسر  راضتحا  تلاح  [ . 188 .« ] دندنار نابز  رب  رّرکم  ار  نیا  و  ناتنامالغ » اب  يراتفرـشوخ 
ّنا ُهَّللا  ّاِلا  َهِلا  ال  : » تفگیم دیـشکیم و  تروص  هب  درب و  بآ  رد  دوب  ترـضح  نآ  يور  شیپ  یبآ  فرظ  دز و  كاوسم  تاظحل  نیرخآ 
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الاب هب  هدـید  تشادرب و  نامـسآ  هب  تسد  و  تساهیتخـس .» ار  گرم  انامه  تسین ، هناـگی  يادـخ  زج  ییادـخ  [ » 189 « ] تارَکَس توَمِلل 
َنیِِقیِّدِّصلاَو َنِّیِیبَّنلا  ْنِم  ْمِْـهیَلَع  ُهَّللا  َمَْـعنَأ  َنـیِذَّلا  َعَـم  : ») دـناوخیم ار  هـیآ  نـیا  مداد  شوـگ  درکیم . تـکرح  شکراـبم  ياـهبل  دوـشگ و 

رب شیوخ  تمعن  دـنوادخ  هکنانآ  اب  «. » یلْعألا قِیفَّرلا  ّمهّللأ  یلْعألا ، قِیفَّرلاـِب  ِینْقِْحلَأَو  ِینْمَحْرأ  َو  ِیلْرِفْغا  َّمهّللأ  (، » َنیِِحلاَّصلاَو ِءاَدَـهُّشلاَو 
الاو تلزنم  هب  نادرگ و  شیوخ  تمحر  لومشم  زرمایب و  ارم  ایادخ ! راب  ناحلاص ». نادیهش و  ناقیدص ، ناربمایپ ، زا  هتشاد ، ینازرا  ناشیا 

زا زور  راهچ  لاس و  هس  تصـش و  دومن و  تلحر  ربمایپ  يرجه ) مهدزای  لاس  لوـالاعیبر  مهدزاود  هبنـشود   ) زور طـسو  [ . 190 . ] ناسرب
: دورس ردپ  ياثر  رد  مالسلااهیلع  همطاف  تفگ ، تایح  دوردب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  هکنیمه  [ . 191 . ] دوب هتشذگ  ناشفیرش  رمع 
ار قح  توعد  ناجردـپ !  » هاندأ ّهبر  نم  هاتبأ  ای  هاعنن  یلإ  هاـتبأ  اـی  هحفـص 241 ] هاوأم [  سودرفلا  ۀـنج  یف  هاتبأ  ای  هاعد  ًّابر  باجأ  هاتبأ  اـی 

راوـج هب  وـت  ناجردـپ ! مییوـگیم . تیلـست  لـیئربج  هـب  ار  وـت  تبیـصم  ناجردـپ ! يدـیمرآ . نـیرب  ِتـشهب  رد  ناجردـپ ! یتـفگ . کـیبل 
هب دیسر و  ادخ  لوسر  هب  همطاف  يهیرگ  يادص  تسیرگ ! همطاف  دیسرارف ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  گرم  نوچ  یتفاتش ». تراگدرورپ 
هب ار  وا  دـنوادخ  دـنیبب ، یتبیـصم  هک  یناسنا  و  َنوُعِجاَر ) ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : ) وگب مدرک  تافو  هاگره  نکن ، هیرگ  مرتخد ! درک : باـطخ  وا 

هبنـش و هس  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  نم » زا  يرآ و  : » دومرف زین »؟ امـش  زا  و  : » تفگ مالـسلااهیلع  همطاف  دـهد ». ضوع  يزیچ 
منیبیم ایوگ  هلآ - هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  دـندش - نفد  دـندرک ، میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هک  یناکم  ناـمه  رد  هبنـشراهچ  بش 

يارای شیاهمدـق  اما  دََربیم ، بوبحم  ربق  رـس  رب  ار  نآ  دـنکیم و  يروآعمج  ار  شاهدـش  یـشالتم  یتسه  مامت  هک  ار  مالـسلااهیلع  ارهز 
دربیم و تسا  حورجم  هیرگ  زا  هک  دوخ  ناگدید  کیدزن  درادیمرب و  ار  ربق  كاخ  زا  یتشُم  دسریم ، ردپ  تبرت  هب  درادن ! ار  نآ  لمح 

تبـص اهنأ  ول  بئاصم  یّلع  تبـص  ایلاوغ ؟ نامزلا  يدم  مشی  الأ  دمحأ  ۀبرت  مش  نم  یلع  اذام  دیوگیم : هودنا  درد و  يور  زا  دـیوبیم و 
اههیلاغ گشُم و  راگزور  مامت  رد  هک  دوشیم  هچ  دیوبیم ! ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحا  رّطعم  تبرت  هک  یـسک   » ایلایل نرـص  مایألا  یلع 

ار مالـسلااهیلع  ارهز  منیبیم  ایوگ  دندشیم »! کیرات  بش  دمآیم  دورف  اهزور  رب  رگا  هک  هدروآ  موجه  نم  رب  تبیـصم  ردقنآ  دیوبن ! ار 
هک دننیبیم  ار  همطاف  اهنآ ، تسا ! هدش  هدنک  ياج  زا  ناشیاهبلق  ییوگ  دـننایرگ و  وا  يهیرگ  زا  شنوماریپ  رد  مدرم  دزیریم و  گشا  هک 
زا هک  یسک  دننام  درذگیم ؛ درگنیم و  شایلاخ  ياهتسد  فک  هب  هریخ  هریخ  دزیریم و  ار  اهکاخ  هحفص 242 ] شناتشگنا [  يالبال  زا 

دوخ يهناخ  هب  هکنیا  ات  دـنکیم  لابند  ار  وا  اـهنآ ، يهدـش  هراـپ  ياـهبلق  مدرم و  رابگـشا  ياـهمشچ  تسا و  هدیـشوپ  مشچ  اـیند  ماـمت 
وا يارب  لیمج  ربص  يرادیاپ و  دهد و  تیلـست  ار  وا  ات  دوش  دراو  وا  رب  هک  دهاوخیم  هزاجا  شردـپ ، مداخ  کلام » نب  سنا  . » ددرگیمرب
.»!؟ دیزیرب كاخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رکیپ  رب  هک  دش  یـضار  ناتیاهلد  ایآ  سنا ! يا  : » دیوگیم باتع  اب  همطاف  دنک و  بلط 
ادخ هب  : » داد خساپ  ینکیم »؟ هیرگ  ربمایپ  رب  ایآ  نمیاّما ! : » دنتفگ وا  هب  درکیم ! هیرگ  تخس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راتـسرپ  نمیاّما 

یحو هک  تسا  نیا  يارب  ماهیرگ  اّما  تسا ! رتهب  وا  يارب  ایند  نیا  زا  دش  راپـسهر  ربمایپ  هک  اجنآ  منادیم  هکنآ  رگم  میرگیمن ، وا  رب  مسق 
هنوگنآ ناکدوک  نانز و  و  دندوب ! هتسیرگن  سکچیه  رب  هک  دنتسیرگ  نانچ  تبیـصم  نیا  رد  ربمایپ  يهباحـص  دیدرگ »! عطقنم  نامـسآ  زا 

هَّللا یلص  یفطصم  دنکفا ! رود  هب  ایند  مالـسلااهیلع  ارهز  اما  دنزیرن ! هتخیرن و  گشا  هدنیآ  هتـشذگ و  رد  سک  چیه  رب  هک  دنتخیر  گشا 
ار مالـسلااهیلع  ارهز  رگید  درک  تافو  ردـپ  هک  يزور  زا  دوشیم . قحلم  ودـب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  دوب  هداد  تراشب  ار  وا  هلآ  هیلع و 

دنُک ار  ماـیا  رذـگ  دروآور ! ترخآ  هب  تفگ و  عادو  اـیند  اـب  تخاـس و  هشیپ  ار  رکذ  رکفت و  يراـبدرب ، وا  دـندیدن ! مـغ  هودـنا و  رد  زج 
زا یعمج  تشذگ  ربمایپ  تلحر  زا  زور  ود  ددـنویپب ! تسود - ترـضح  هاگـشیپ  رد  شردـپ - هب  رتدوز  هچ  ره  هک  تشاد  هلجع  دـیدیم ،

مردـپ زا  نم  ثاریم  : » تفگ دـمآ و  مالـسلاهیلع  یلع  هارمه  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  زور  نآ  يادرف  [ 192 . ] دـندرک تعیب  رکبوبا  اب  مدرم 
رد وا  تاقدص  ریخ و  كدف و  : » دومرف يراذگاو »؟ ای  تسا  ثرا  ایآ  : » تفگ رکبوبا  دیهدب .») نم  هب   ) ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
نم زا  رتهب  وت  ردپ  دـنگوس  هحفـص 243 ] ادخ [  هب  : » تفگ رکبوبا  دـنربیم ». ثرا  وت  زا  وت  نارتخد  هک  هنوگنامه  مربیم ، ثرا  ار  هنیدـم 

ياهتورث نیا  ینعی   ) تسا هقدص  میراذـگیم  هچنآ  میراذـگیمن ، ثرا  ام  دومرف : ادـخ  ربمایپ  اما  يرترب . نم  نارتخد  زا  وت  ادـخ  هب  دوب و 
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همطاف هب  ور  رکبوبا  متفگ ». وت  اب  متسنادیم  ار  هچنآ  : » دومرف همطاف  مریذپیم ». تسا  هداد  وت  هب  ار  اهنآ  تردپ  ییوگب  رگا  لاح  دوجوم )
يرواد هب  مالـسلااهیلع  همطاف  تسا ». هقدص  دـنامب  ام  زا  هچنآ  میراذـگیمن و  ثرا  ام  دومرف : ادـخ  ربمایپ  : » تفگ درک و  سابع  یلع و  و 

تایح دوردـب  ات  دوب  قح  ياضر  میلـست  تسیز و  هنادـهاز  ناـنچمه  داد و  تیاـضر  دـنراذگیمن ، ثرا  هب  لاـم  ناربماـیپ  هکنیا  رکبوبا و 
دوب و هداد  ار  نآ  تراشب  ربمایپ  هک  هنوگنامه  هحفص 244 ] تسویپ [ ، شردپ  هب  هک  دوب  ربمغیپ  نادناخ  زا  درف  نیتسخن  وا  [ 193 . ] تفگ

هحفص 245] تسایند [ . زا  رتهنادواج  رتهب و  ترخآ  هک  تسنادیم  دوب و  شوخلد  تراشب  نیا  هب  مالسلااهیلع  همطاف 

میرادب تسود  ار  س )  ) ارهز هنوگچ 

گرتس و یتلزنم  گرزب و  يهجرد  دوخ  نارادتـسود  يارب  لـجوّزع ، يادـخ  تسا . یمیظع  تبهوم  یگرزب و  تمعن  ادـخ ، يارب  ّتبحم 
یـسک دوـجو  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  : » تفگ هک  زور  نآ  هدوـمرف  روتـسد  نآ  هب  ربماـیپ  هک  هنوگناـمه  تسا . هداد  رارق  ریخ ، تکرب و 

تساهنآ زج  هچ  ره  زا  صخش  رظن  رد  وا  لوسر  ادخ و  هک  تسا  نیا  هناگهس ، روما  نیا  سأر  رد  دیشچ و  دناوخ  ار  نامیا  ینیریـش  دشاب 
رد درادن  تسود  هک  هنوگنآ  هب  دـشاب ، رّفنتم  رفک  هب  تشگزاب  زا  دـشاب و  ادـخ  يارب  ًافرـص  دراد ، تسود  ار  یـسک  رگا  دـشاب و  رتبوبحم 

هژیو هب  یمارگ  تیبلها  هب  تبسن  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ادخ و  يارب  تبحم  نیا  رگا  تسا ، هنوگچ  لاح  دوش ! هدنکفا  شتآ 
مارکا زازِعا و  هب  درک و  شرفس  وا  هب  یتسود  هب  تشادیم و  تسود  ار  وا  هَّللالوسر  هک  دشاب ! اهیباّما )  ) مالسلااهیلع لوتب  يارهز  ترضح 

هتخاس و دونشخ  ارم  دنک  دونشخ  ار  وا  هچنآ  تسا . نم  نت  يهراپ  وا  هک  دومن  حیرصت  اهتبسانم  زا  يرایسب  رد  دومرف و  رما  وا ، مارتحا  و 
ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  فیرش  بسن  دنوادخ  هک  هلضاف  يهدیـس  نیا  [ 194 . ] تسا هدرک  نیگمـشخ  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هچنآ 

هیلع هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  ارچ  تسا . میظع  نایناهج ، يوناب  گرزب  نیا  تلزنم  نأش و  هک  تسین  کش  تسا ! هدرک  ظفح  وا  لسن  رد 
مُکُرِّکَذُأ : » تسا هدومرف  تحارـص  هب  هدومن و  رما  ناشتبحم  یتسود و  شنادـنزرف و  وا و  اب  طابترا  هب  هدرک و  لیلجت  مارتحا و  ار  وا  هلآ  و 
يهراـبرد دـینک  داـی  ار  ادـخ  دوخ . تیبلـها  صوصخ  رد  مروآیم  ناـتدای  اـب  ار  ادـخ  « » یتَیب لـْهَأ  یَف  هَّللا  ُمُکُرِّکْذُأ  ِیتـَْیب ، ُلـْهَأ  ِیف  ِهَّللا 
يدهاجم تسا ؛ ربمایپ  یمارگ  تخد  هک  ارچ  دشابیم ؛ ام  لیلجت  ریدقت و  ّتبحم و  هنوگره  يهتسیاش  هلضاف ، يهدیـس  نیا  نم ». تیبلها 

زین دندرک و  لمحت  شیرق ، ياهرازآ  ربارب  رد  نآ ، زا  سپ  بلاطیبا و  بعـش  رد  شردـقنارگ ، ردام  وا و  ار  يرایـسب  ياهجنر  هک  رابدرب 
عطقنم تمایق  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  وا  بسن  زج  بَسَن  ره  هک  تسا  ادـخ  ربمایپ  رتخد  وا  هحفص 246 ] هک [  تهج  نادب 

زج دوش ، هدیرب  تمایق  رد  یبسن  ببس و  ره  «. » یبسن یببـس و  ّالا  بسن  ببـس و  لک  ۀمایقلا  موی  عطقنی  : » دومرف هک  هنوگنامه  دش ، دهاوخ 
لها انـضغبی  هدیب ال  یـسفن  يّذلا  و  : » دومرف وا ، اب  ینمـشد  هانگ  تمظع  همطاف و  ّتبحم  ّتیمها  هب  ترـضح  نآ  زین  و  نم ». بسن  ببس و 

وا دنوادخ  هکنآ  رگم  درادن  نمشد  يدحا  ار ، نادناخ  ام  تسوا ، تردق  دی  رد  ار  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  «. » راّنلا هَّللا  هلخدا  ّالا  دَحَا  تیبلا 
نیا تسا . ینامیا  يهلأسم  یساسا و  عوضوم  تیبلالآ  يهمه  وا و  نادنزرف  مالسلااهیلع و  ارهز  یتسود  هک  تساجنیا  زا  دَرب ». شتآ  هب  ار 
ادِرَی یّتح  اقرتفی  َنل  امّهنا  و  یترتع ، هَّللا و  باتک  ًاَدبَا ؛ يدعب  اّولـضت  نل  هب  متکـسمت  نا  ام  مکیف  تکرت  : » دـیامرفیم هک  تسا  ادـخ  ربمایپ 
زگره نم  زا  سپ  دـییوج  کسمت  نادـب  رگا  هک  مداـهن  ار  يزیچ  امـش  ناـیم  رد  [ . » 195 «. ] مهیف ینوفلخت  فیک  اورْظناـَف  ضوَـحلا ، َّیَلَع 

نم زا  سپ  دیرگنب ، سپ  دنیآ ، نم  دزن  هب  رثوک )  ) ضوح رد  ات  دنوشن  ادج  زگره  ود  نیا  و  ار ، دوخ  ترتع  ادخ و  باتک  دـیوشن ، هارمگ 
میظعت مارتحا و  ریدقت و  تبحم و  اب  زج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  زا  سپ  میناوتیم  ام  ایآ  سپ  درک ». دیهاوخ  راتفر  هنوگچ  اهنآ  اب 

هک ارچ  میرادیم ؛ تسود  ار  مالـسلااهیلع  لوتب  يارهز  دنمتفارـش ؛ تلیـضف و  اب  گرزب و  يوناـب  نیا  مینک ؟ لـمع  وا  یمارگ  نادـناخ  اـب 
نخس مه  زاب  و  داد . روتسد  نآ  هب  تخومآ و  ام  هب  شتّبحم ا  تشادیم و  تسود  ار  وا  هَّللالوسر  درادیم و  تسود  ار  وا  ّلجوّزع  يادخ 
اّوبحأ هَّللا و  ّبحب  ینوّبحأ  ۀـمعن و  نم  مکوذـغی  امل  هَّللا  اوّبحأ  : » دـنکیم لقن  ربمایپ  زا  سابعنبا »  » هک حیحـص  تیاور  رد  تسا  ربمایپ  زا 

هب دیرادب  تسود  ارم  هتـشاد و  ینازرا  امـش  هب  هک  ییاهتمعن  تهج  هب  دیرادب  تسود  ار  ادـخ  [ . » 196 «. ] یّبحب یتیب  هحفص 247 ] لهأ [ 
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رد یـساسا  يهیـضق  کی  تّبحم  يهیـضق  هک  تساجنیا  زا  نم ». تّبحم  تهج  هب  دیرادب  تسود  ارم  نادـناخ  دـنوادخ و  هب  تبحم  تهج 
رد نوـچ  دـنراد ، هک  یناـمیا  تهج  هب  دنـشاب  دـنبیاپ  نآ  هب  دـیاب  اـهناسنا  هک  گرزب  یتـیلوؤسم  تسادـخ و  يارب  ادـخ و  تبحم  تهج 

نیا مهیلع ) هَّللاناوضر  . ) ردـقنارگ يوناب  نیا  تّبحم  هژیو  هب  دـنریگ ، رارق  هبـساحم  دروم  دـنوشیم ، دراو  ربمایپ  تیبلها  تّبحم  يهنیمز 
هَّللا یلـص  ربمایپ  تیبلها  ام  یتقو  دراد . زاین  تبحم  نیا  داعبا  رد  یـسانش  تیلوؤسم  یهاگآ و  لدـع و  نازیم  هب  هک  تسا  ياهژیو  تبحم 

راچان میدـنبیاپ  اهنآ  تبحم  هب  هک  هاگنآ  میزاس و  دوخ  قشمرـس  هوسا و  ار  نانآ  هک  درک  میهاوخ  مامتها  میرادیم ، تسود  ار  هلآ  هیلع و 
دومرف هیصوت  ادخ  ّتبحم  هب  ار  ام  هک  میراد  تسود  ربمایپ  رطاخ  هب  ار  اهنیا  مینکن ؛ زواجت  فینح  عرـش  يهدودحم  زا  مینادب  هک  تسامرب 

نآ لابند  هب  مینک و  تعاطا  مه  شربمایپ  زا  دـیاب  میراد  تسود  ار  ادـخ  رگا  هک  تخاـس  نشور  اـم  يارب  داد و  روتـسد  نادـب  زین  ادـخ  و 
هنوگچ اب  هک  دنتخومآ  هب  و  مینک . يوریپ  دندناسر  ام  تسد  هب  ار  گرزب  نید  نیا  هک  صلخم ، كاپ و  نارای  ردـقنارگ و  هرهاط و  ترتع 

دینک يوریپ  ارم  دیراد ، تسود  ار  ادخ  رگا  ...(، » ُهَّللا ْمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  : ) مینک تسارح  نآ  زا  نادـند  گنچ و  اب 
حراوج و اضعا و  مامت  اب  تیبلها  ّبُح  هب  هک  یلاح  نیمه  رد  تسا و  یـساّسح  ینامیا  يهلأسم  کی  نیا  درادب ». تسود  ار  امـش  ادخ  ات 

فقوت یهلا  ِدودـح  ربارب  رد  دـیاب  نآ  ساسا  رب  هک  دراد  دوجو  ییاهتیلوؤسم  اجنیا  رد  هک  مینک  كرد  دـیاب  میروآیمور ، بلق  لقع و 
بادآ رد  مینکن و  یّطخت  عرش  نازیم  زا  میراد و  رّرقُم  ناشیا  يارب  دنتسه  نآ  يهتسیاش  هک  ار  يزیچ  میراد و  یمارگ  ار  تیبلها  مینک و 

رد میراد و  تسود  دـنزرویم - قشع  اهنآ  هب  هک  نانآ  و  ار - ناـنآ  هک  یلاـح  رد  میوشن . فرحنم  تسرد  هار  میزرون و  روصق  قـالخا  و 
متس میشاب : مزتلم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  ِبادآ  هب  میرادهگن و  ار  فینح  عرـش  دودح  دیاب  راچان  میـشوکیم ، یهلا  قوقح  يادا 

ناـعبات قداـص و  ناراـی  مینک و  مارتحا  ار  هَّللالوسر  تیبلـها  مییاـمنن . زواـجت  عرـش  يهدودـحم  زا  مینکن و  هحفـص 248 ] ّوـلغ [  مینکن ،
یگناگی هب  هک  ناملـسم  درف  ره  مارتحا  لـیلجت و  رد  میهن و  جرا  دنـشابیم ، ناـشهار  يوپهر  یبوخ  هب  تماـیق  زور  اـت  هکناـنآ  صلخم و 

هب ندروآور  يوریپ و  يهمدـقم  تّبحم ، کشیب  میـشوکب . دـهدیم  یهاوگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تلاـسر  دـنوادخ و 
.« قِرَغ اهنع  فَّلخت  نم  اَجن و  اهَبِکَر  نَم  هموَق  نِم  حُون  ۀنیِفَس  لثَمَک  مُکِیف  یتیب  لهَا  ّنا  الَا  : » هدمآ فیرش  ثیدح  رد  هنوگنامه  تساهنآ ؛
هک هکنآ  تفای و  تاجن  دش  راوس  نآ  رب  هک  یسک  وا ، موق  نایم  رد  دناحون  یتشک  دننامه  امـش  نایم  رد  نم  تیبلها  هک  دینادب  [ . » 197]

- تسا هدیباوخ  هک  یصخش  نیا  وت و  نم و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هلیلج ، يهدیس  نیا  يهرابرد  دش ». قرغ  درک  فلخت 
كاپ ترتع  اهنآ  هک  ارچ  تسین ؛ تفگـش  نیا  و  میراد »! هاـگیاج  کـی  تماـیق  زور  رد  نیـسح  نسح و  و  دوب - مالـسلاهیلع  یلع  دوصقم 

ادخ لوسر  دیاب  دراد و  زاین  قح  لدع و  رایعم  هب  دـش  نایب  هکنانچ  شنامدود ، نادـنزرف و  مالـسلااهیلع و  ارهز  تبحم  [ . 198 . ] دناتوبن
ار اـم  وا  ّتبحم  هب  تشادیم و  تسود  ار  ارهز  ربماـیپ ، هکنیا  مغر  هب  میهد . رارق  هوـسا  قشمرـس و  ّتبحم  نیا  رد  ار  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلص 

دراو هاـگره  دوب و  لـئاق  وا  يارب  هک  يداـیز  مارتحا  مغریلع  دادیم و  روتـسد  شناـمدود  نادـنزرف و  وا و  تبحم  هب  دومرفیم و  هیـصوت 
بیغرت صیرحت و  شنادـنزرف  وا و  اـب  راـتفر  ِنـسح  هـب  تـخادرپیم و  شمیرکت  هـب  یتبــسانم  ره  رد  تساـخیم و  اـپب  وا  يارب  دـشیم ،

لئاسم يهرابرد  یتح  مینک . ذاّختا  ار  لدع  قح و  ِعضوم  دروم  نیا  رد  هک  دومنیم  هیصوت  اهتبسانم  زا  يرایـسب  رد  لاح  نیا  اب  درکیم ،
اب هک  يراتفر  لالخ  رد  دشیمن و  فرحنم  تسار  هار  زا  وا  دادیم و  خساپ  ارادـم  قفِر و  اب  ار  وا  ربمایپ  تساوخیم ، ردـپ  زا  وا  هک  یئزج 
هار هک  تسا  بجاو  ام  رب  نیاربانب  دنامهفب ؛ ام  هب  ار  لدع  قح و  هحفص 249 ] هار [  هک  دیزرویم  رارِصا  تشاد ، مالسلااهیلع  لوتب  يارهز 

طیرفت طارفا و  فارحنا و  ّولغ و  هار  هک  تسا  مالسلاهیلع  یلع  ام  ياقآ  نیا  مینک . باختنا  مالـسلااهیلع  لوتب  يارهز  تبحم  رد  ار  تسرد 
تسین نم  رد  هک  دیاتـسب  يزیچ  هب  دنک و  ولغ  هک  يرادتـسود  دنوش ، كاله  نم  اب  هطبار  رد  سک  ود  : » دیوگیم و  دنکیم . کیکفت  ار 

. تسا هدش  يرایـسب  یهارمگ  تکاله و  ببـس  طیرفت  طارفا و  نیمه  دزاس ». مهّتم  هتـشاد  هّزنم  نآ  زا  ادـخ  هچنآ  هب  ارم  هک  ار  ینمـشد  و 
اب ار  شنادنزرف  رـسمه و  مالـسلااهیلع و  ارهز  يهمطاف  نانز ، يهدیـس  هژیو  هب  كاپ ، ردقنارگ و  ترتع  نیا  هک  تسا  ضرف  ام  رب  نیاربانب 
نآ يهرابرد  هک  ییاهزیچ  نداد  تبسن  طارفا و  ّولغ و  هب  يزاین  چیه  میهد و  رارق  مارتحا  دروم  هدرک ، اطع  نانآ  هب  ادخ  هک  یتلیضف  نامه 
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مالسلامهیلع تیبلها  رادتسود  هک  یسک  مییازفیب . نآ  رب  دیاز  يزیچ  هک  دنرادن  يزاین  نانآ  درادن و  دوجو  تسا  هدیسرن  یحیحـص  ِّصن 
قح دنادب  دیاب  تسا . نیا  رد  هدنب  حالـص  هک  دورب  تیادـه  هارهاش  هب  دـیاب  هکلب  دـشاب  ولغ  لها  ای  هارمگ  دـیابن  تسا  كاپ  ترتع  نیا  و 

یهارمگ زا  نیا  دنکن ، لمع  قح  هب  رگا  دیوپب . ار  قح  هار  دیوجب و  ار  قح  دیاب  نیاربانب  دوش . يوریپ  تسیابیم  هک  تسا  يزیچ  نیرتالاب 
زا دـنک و  تفلاخم  دـنادب و  ار  قح  هک  سکنآ  دـننکیم . راکنا  ار  نآ  دـننادیم و  ار  قح  هکنانآ  زا  تسا  رتمک  کشیب  وا  هانگ  دـشاب و 
هب ادخ  هک  ار - میقتسم  طارص  هک  ار - حیحص  صوصن  هک  یسک  زا  نیاربانب ، تسا . بیرف  شوختسد  کشیب  دیامن ، يوریپ  سفن  ياوه 
هب ناوتیم  اـجنیا  زا  دـننکیمن . تّیعبت  نآ  زا  اـّما  دـنمهفیم  ار  قح  هک  دـشابن  یناگدـش  بضغ  زا  دـناهدومیپ و  هداد - ناـمرف  شندوـمیپ 
نآ يهراـبرد  تسا  ضرف  اـم  رب  اریز  دربیپ ؛ مالـسلااهیلع  ارهز  تـّبحم  رد  یّتـح  اوـه  يور  هلاـبند  قـح و  زا  نداـتفا  رود  رطخ  تـّیمها و 

سفن ياوه  يوریپ  ملع ، نودـب  هک  میـشابن  یناـسک  زا  میـشاب و  مزتلم  لدـع  قح و  هب  مینکیم  تیاور  وا  زا  هچنآ  وا و  تبحم  ترـضح و 
ار ام  ناحبـس  يادخ  َنیِدَتْعُْملِاب ) ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمِِهئاَوْهَِأب  َنوُّلُِـضَیل  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  : ) دیامرفیم اهنآ  يهرابرد  دنوادخ  دننکیم و 

تسا دیکأت  دروم  نید  نوؤش  همه  رد  نیا  دهدیم و  هحفـص 250 ] نامرف [  قح  هب  تشگزاب  هب  درادیم و  رذح  رب  سفن  ياوه  يوریپ  زا 
يوناب نیا  نیرهاط  تیبلها  يهلسلس  رـس  تسا و  حرطم  يرهوج  رـصنع  کی  ناونع  هب  هک  تیبلها  ّتبحم  نوچ  ياهلأسم  هب  دسر  هچ  ات 

كاپ تّنـس  میرک و  نآرق  هب  نادناخ  نیا  نارادتـسود  هک  تسا  نیا  هب  تیاده  مامت  هک  تسین  کش  تسا . رّهطم  تلالج و  اب  راوگرزب و 
دننک و يراشفاپ  دناهدرک ، لقن  تاقث  نانیشناج و  هدیـسر و  رتاوت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ام  دّیـس  هک  هچنآ  رب  دنرگنب و 
زا هاوخ  دننکن ؛ هیکت  غورد  هب  دـننک و  ذـخا  دـناهدروآ ، لضف  ملع و  لها  هک  قوثو  دروم  رداصم  زا  ار  روما  دـنهد و  زیمت  ار  لطاب  قح و 

شزغل زا  ار  دوخ  مهف  ار و  دوخ  دنـشاب و  عقاو  فینح  عرـش  دودح  زا  دـیاب  لاح  ره  هب  دـشاب . هدـشن  طبـض  تسرد  ای  دـشاب و  اطخ  قیرط 
سایق و ِفرِص  هب  ای  دوشیم  هدیمهف  راثآ  صوصن و  زا  هچنآ  نایم  مدرم ، یخرب  هک  دشاب  نیا  دیاش  رطخ  قیداصم  زا  یکی  دنراد . نوصم 

نیا قیداصم  زا  اهنیا  دـننک ، يوریپ  لمع  يهصرع  رد  سفن  ياوه  زا  هدرک و  هیکت  طـلغ  نظ و  هب  هدادـن و  زیمت  دـیآیم ، تسد  هب  راـبتعا 
یناسک تیلوؤسم  نآ  هک  میزادرپیم  يرگید  بلطم  هب  لاح  يَدُْهلا ) ْمِهِّبَر  ْنِم  ْمُهَءاَج  ْدََـقل  َو  ُسُْفنَْألا  يَوْهَت  اَم  َو  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  : ) دـناهیآ

نیا هب  هک  یـسک  دنراد . باستنا  يربک  هجیدـخ  شردام  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاف  هلـضاف ، يهلیلج  يهدیـس  نیا  تیبلها و  هب  هک  تسا 
وا رب  تسا ، نیلسرم - ایبنا و  فرشا  زا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  ام  ياقآ  هب  هتـسباو  و  يوبن - ناتـسوب  نیا  لاهن  هدمآ و  لیان  تفارش 

گرزب ياهتیلوؤسم  تسا  رادروخرب  تیبلها ، هب  باستنا  ِتانَّسَُحم  تازاـیتما و  زا  هک  لاـح  نیمه  رد  تسا و  یفیلاـکت  اـهتیلوؤسم و 
رد ریوزت  تسا و  میظع  باستنا  فرـش  هک  ارچ  دـنکن ؛ بستنم  تیبلـها  هب  ار  دوخ  قح  هب  زج  هک  تسا  نیا  هب  هجوت  اـهنآ  ّمها  هک  دراد ،

رارق هنسح  يهوسا  قشمرس و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دیاب  لامعا  قالخا و  رد  هکنیا  هوالعب  تسا و  یمهم  رطخ  هاگترپ  باستنا  نیا 
نیا هب  اـهنآ  اریز  دـنراد ؛ تیلوؤـسم  گرزب  ياوـشیپ  نآ  ربارب  رد  هک  دـننادب  هک  تسا  نیا  هرهاـط  يهـیرذ  نـیا  فـیلکت  نیتـسخن  دـهد .

ربـمغیپ نادـناخ  تهج ، نـیا  هـب  دـنیوج . یّـسأت  وا  یمارگ  نادـناخ  هنـسح و  يهوـسا  نآ  هـب  دـیاب  دـنانارگید و  زا  رتراوازـس  تیلوؤـسم 
ربدت عوشخ و  اب  ار  نآرق  دنـشاب . رادیاپ  يوبن  تنـس  ادخ و  باتک  رب  دننک و  تیبرت  همیرک  يهوسا  نیا  وریپ  ار  دوخ  نادنزرف  دـنافظوم 

هَّللالوسر يهنسح  هحفص 251 ] يهوسا [  زا  هکنیا  ات  دنزاس  هشیپ  ار  ینآرق  يهتـسجخ  قالخا  دنـشخب و  مُّسََجت  لمع  رد  دنناوخب و  قیمع 
مدرم يهمه  زا  دنـشاب و  لمع  ملع و  رد  تیادـه  ياـهغارچ  ناناملـسم  يارب  دـیاب  ناـنیا  مه  و  دنـشاب . هدرک  يوریپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

رد دنیشنب و  نآ  رب  نایـسن  درگ  دنراذگن  دنریگ و  راک  هب  ار  يوبن  تنـس  دنوشن و  هتـسکش  نید  میرح  ات  دنزرو  تریغ  ادخ  نید  رب  رتشیب 
زا هک  دنرتراوازـس  سک  ره  زا  اـهنآ  دـنايراکزهرپ ، ریخ و  لـها  تیبلآ ، دـننک . يوریپ  دوخ  ّدـج  زا  ترخآ  هب  هّجوـت  اـیند و  زا  ضارعا 

َبِهُْذِیل ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  : ) دومرفیم اهنآ  هب  باطخ  اب  هک  دنروآ  دای  هب  ار  ّلجوّزع  يادخ  نخس  دنشاب و  هدیزگرب  ناحلاص  راربا و  نابرقم و 
؛ هتخاـس مارح  اـهنآ  رب  ار  هقدـص  هتـشاد و  یمارگ  هدومن و  كاـپ  ار  ناـنآ  ادـخ  [ . 199 ( ] ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْـکنَع 

مدرم زا  اـهكرچ  هلیـسو  نیدـب  ینعی  تسا ؛ مدرم  لاوما  ياـهكرچ  دـننام  هقدـص  اریز  تسا ؛ هتخاـس  مارح  هَّللالوسر  رب  هک  هنوگناـمه 
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هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ور ، نیا  زا  تسا . هتـشاد  ررقم  نآ  يارب  عرـش  رد  ادخ  هک  تسا  یـسفن  تراهط  باب  نیا  زا  دوشیم و  هدودز 
« لوسرلا تیبلآ   » دوخ باتک  رد  فلؤم )  ) نم ار  هتکن  نیا  هلآ » هیلع و  هَّللا  یلـص  دَّمحم  ِلِآل  َو ال  دَّمحُِمل  ّلحت  ۀَقَدَّصلا ال  َّنِا  : » دومرف هلآ 
ار دوخ  توق  دنـشاب و  ریزگان  هاگره  اما  دوشیمن  هداد  ربمایپ  نادـناخ  هب  تاقدـص  تاکز و  ماهداد : حیـضوت  هک  اـجنآ  ماهداـهن ؛ ثحب  هب 

قیرط ره  زا  ناوتیم  دنرتراوازـس و  مارکا  اطع و  هب  مدرم  يهمه  زا  اهنآ  یتروص ، نینچ  رد  دنـشاب ، هتـشادن  ار  دوخ  نیمأـت  ناوت  دـنباین و 
هاوخریخ هک  تسا  نیا  دنـشاب ، اراد  دـیاب  ربمایپ  نادـناخ  هک  یتافـص  هلمج  زا  داد . کمک  نانآ  هب  رارطـضا  ترورـض و  ِبسَح  َرب  نکمم 

دییأت و زا  زیهرپ  فالتخا و  زا  نتسج  يرود  کشیب  یهاوخریخ ، قیداصم  زا  دنشاب . ناناملسم  يهدوت  نیملـسم و  يهمئا  ربمایپ و  ادخ و 
نیرهاط تیبلها  ناگرزب  زا  ياهراپ  قح  رد  هک  ار  طلغ  غورد و  نانخـس  دـنهدیم و  تبـسن  اهنآ  هب  هک  ییاهارتفا  ناتـسرپاوه و  قیدـصت 

زین و  تسا . نید  تامّلـسم  لقن و  لقع و  فلاخم  يوبن و  تنـس  میرک و  نآرق  حیرـص  فلاخم  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  و  دـنیوگیم .
رارق ناشدـساف  دـیاقع  هدـننکهارمگ و  يارآ  رـشن  اـهگنرین و  یناـسفن و  ياـهاوه  يهلیـسو  ار  تیبلـها  ّتبحم  مدرم  یخرب  هـک  دـننادب 
اریز دـننک ؛ هنخر  اهنآ  حور  هب  دارفا  نیا  دـنهدن  هزاجا  دنـشاب و  رادـیب  یمارگ  تیبلها  هک  تسا  بجاو  هحفـص 252 ] نیاربانب [  دناهداد ؛

رب تبحم  نیا  بوجو  هب  اهنآ  خـسار  داقتعا  زا  هک  هناقداص  یتسود  دـنرادیم ، تسود  ار  تیبلها  تعامج  تنـس و  لـها  هک  تسا  مولعم 
ربماـیپ هک  تسا  سب  راـختفا  نیا  ناناملـسم  يارب  دـنراد و  رظن  رد  ار  تاـیاور  تاـیآ و  صوـصخ  نـیا  رد  دراد و  تیاـکح  یناملـسم  ره 

ماـقم نیا  کـشیب  ضوَْحلا .» َّیَلَع  ادِرَی  یّتـح  اـقرتفی  نل  اـمّهنا  یترتـع و  هَّللا و  باـتک  نیلقثلا  مکِیف  ٌكِراـت  یِّنِا  : » دومرف ناـنآ  يهراـبرد 
نب یلع  ام  ياقآ  نیا  دـننک . هجوت  هدـش ، هداـهن  اـهنآ  شود  رب  هک  تیلوؤسم ، نیا  تمظع  هب  هک  تسا  ربماـیپ  نادـناخ  رب  تسا و  یگرزب 

وُجرَأل یِّنِا  : » دیامرفیم ربمایپ ، نادناخ  رب  گرزب  تیلوؤسم  نیا  نییبت  اب  هک  تسا  مالـسا  مشچ  رون  مالـسلاهیلع و  نیدـباعلانیز  نیـسحلا ،
مسرتیم دنک و  اطع  شاداپ  ام  راکوکین  هب  ادخ  هک  مراودیما  نم  «. » ْنیَرْزِو اّنِم  ءیسملل  لعجی  نأ  فاخأ  نیرجأ و  اّنِم  نسحُمِلل  یطعی  نأ 

تیذا ای  ازهتسا  رخسمت و  اب  هاوخ  دننکیم ، لمع  دب  یلکـش ، ره  هب  تیبلها  هب  تبـسن  هکنانآ  و  دهد »! رارق  تبوقع  ود  ام  راکهنگ  هب  هک 
هَّللا یلـص  هَّللالوسر  اریز  دنـشاب ؛ رذحرب  راک  نیا  زا  دـیاب  تسا ، هتـشاد  ررقم  نانآ  يارب  ادـخ  هک  یّقح  زا  اهنآ  نتخاس  مورحم  ای  رازآ  و 

نـشور صوصخ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تایاور  تشاد . رذـحرب  كاپ  ترتع  نیا  هب  تبـسن  يراتفردـب  زا  ار  همه  هلآ  هیلع و 
زا ياهراپ  همطاف  [ . » 200 «. ] ینبضغا دقف  اهبضْغَا  نَمَف  یّنِم  ۀعـضب  ۀمطاف  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  ادخ  ربمایپ  زا  ۀمرخم » نب  رّوسم  . » تسا

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  : » دیوگ ریبز  نب  هَّللادبع  هحفص 253 ] تسا [ ». هتخاس  نیگمـشخ  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سکره  تسا ، نم  دوجو 
نم دوجو  زا  ياهراپ  همطاف  [ . » 201 «. ] اهضغی ام  ینبضغی  اهاذآ و  ام  ینیذؤی  یِّنِم  ۀعضب  ۀمطاف  َّنإ  : » دومرف نینچ  مالسلاهیلع  یلع  اب  هلآ  و 

بجاو و فیلاـکت  اـجنیا  رد  کـشیب ، تسا ». هتخاـس  نیگمـشخ  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هچ  ره  هدرزآ و  ارم  درازاـیب  ار  وا  هچره  تسا .
يوناـب نیا  هژیو  هب  ناـنآ  هب  تبـسن  تبحم  مارتـحا و  مارکا و  رب  دـنک و  ادا  كاـپ  يهیرذ  نیا  هب  ناناملـسم  کـی  دـیاب  هـک  تـسه  یمهم 

یف یناذآ  نَم  یلَع  َهَّللا  بضغ  َّدَتـِشا  : » دـندومرف هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  اریز  دـشاب ؛ يّدِـج  مالـسلااهیلع ، ارهز  يهمطاـف  راوـگرزب ،
هک تسا  اجنآ  هب  ات  بلطم  نیا  تّیمها  دنک ». هدرزآ  ارم  منادناخ  دروم  رد  هک  یسک  نآ  رب  تسا  دیدش  دنوادخ  مشخ  [ . » 202 «. ] یتْرتِع
هَّللا یلص  ربمایپ  زا  فیرش  ثیدح  رد  هکنانچ  تسا ؛ هدرک  هبراحم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  اب  ییوگ  دنک  هبراحم  نانآ  اب  سک  ره 

نمشد نم  [ . » 203 «. ] ُمتَْملاس نَِمل  ٌْملِـس  َو  ُمْتبراـح  نَِمل  ٌبْرَح  اـنأ  : » دومرف نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  هب  هک  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و 
مارکا تیمها  هب  ار  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دیـشاب ». وا  رای  هک  یـسک  راـی  دیـشاب و  نمـشد  وا  اـب  امـش  هک  متـسه  یـسک 

عیفش مهل  انأ  ۀعبرأ  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  مالسلاهیلع  یلع  تسا . هداد  یهاگآ  ناشتّبحم  تیبلها و 
«. هناـسل هبلقب و  مهل  ّبحملاو  هیلإ ، اوّرطـضا  اـم  دـنع  مهرومأ  یف  مهل  یعاـسلاو  مهجئاوح ، مهل  یـضاقلاو  یتّیرذـل ، مرکملا  ۀـمایقلا : موی 
ار اهنآ  جئاوح  هک  هحفص 254 ] یسک [  دنک و  مارتحا  ارم  يهیرذ  هک  یسک  دنرادروخرب : نم  تعافـش  زا  تمایق  رد  سک  راهچ  [ . » 204]

مالـسلاهیلع یلع  زین  و  درادب ». تسود  نابز  بلق و  اب  ار  نانآ  هک  سکنآ  دنک و  شالت  دنوش  رطـضم  نادب  هک  يروما  رد  هکنآ  دروآرب و 

مالسلااهیلع ارهز  زا 129همطاف  هحفص 107 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیرتراوتسا [ . » 205 «. ] یباحـصأل یتیب  لهأل  ًابح  مکّدـشأ  طارـصلا  یلع  مکتبثأ  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا 
هَّللا یلص  ربمایپ  زا  ترضح  نآ  زین  و  دشاب ». هتشاد  منارای  نم و  تیبلها  هب  تبسن  ار  تبحم  نیرتشیب  هک  تسا  یـسک  طارـص ، لپ  رب  امش 
نیب قرفی  یّتـح  برـشن  لـکأن و  ۀـمایقلا ؛ موی  اـنّبحأ  نَم  نوعمتجم و  نیـسحلاو  نسحلاو  ۀـمطاف  اـنأ و  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآ  هیلع و 

ناگدـنب نایم  ات  میـشونیم  میروخیم و  میـشاب ، عمج  تمایق  زور  رد  نامنارادتـسود  اب  نیـسح  نسح و  همطاـف و  نم و  [ . » 206 «. ] دابعلا
نم اـجن و  اـهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لـثمک  مکیف  یتیب  لـهأ  لـثم  اـّمنإ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  دـیوگ : رذوبا  دوش ». مکح 

سکره هک  تسا  حون  یتشک  دننام  امش  نایم  رد  نم  تیبلها  لثم  انامه  [ . » 207 «. ] لیئارسإینب یف  ۀطح  باب  لثم  و  کله ، اهنع  فّلخت 
ناـیم رد  شزرمآ ) تـمحر و  رد  « ) هّـطح باـب   » نوـچمه و  دــیدرگ . كـاله  تفاـترب  يور  سکره  تفاـی و  تاــجن  دــش  نآ  رب  راوـس 

تلیـضف زا  هک  هاـگنآ  درک - نشور  ار  كاـپ  نادـناخ  نیا  زا  یبرقلايوذ ، تلیـضف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوـسر  تـسا ». لیئارـساینب 
دوخ تّما  دارفا  زا  کی  ره  اب  متـساوخ  دوخ  يادـخ  زا  نم  : » تفگ صوصخ  نیا  رد  و  داد -. یهاگآ  تیبلها  اب  تلـصاوم  داـجیا  گرزب 

[ . 208 .« ] درک تباجا  ار  هتـساوخ  نیا  ادخ  و  دشاب ، نم  اب  تشهب  رد  دومن ، تلـصو  هحفـص 255 ] نم [  تّما  زا  سکره  مدرک و  جاودزا 
هَّللالوسر زا  ار  نآ  شاداپ  دزرو ، رارـصا  نانآ  يهرابرد  هتـسیاش  راتفر  رب  دـنک و  لمع  یکین  هب  تیبلـها  اـب  یـسک  رگا  هک  تسین  کـش 

یئزج وا  میظعت  میرکت و  مارتحا و  تسا و  بجاو  مالـسلااهیلع  ارهز  ّتبحم  مییوگ : همتاخ  رد  درک . دهاوخ  تفایرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
هدومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  میرادـب  تسود  ار  وا  هنوگنآ  هک  تسا  نیا  مهم  يهلأسم  اما  تسا ، ینامیا  يهلأـسم  کـی  زا 
َةَّدَوَْملا اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َال  ُْلق  : ) تفگ هک  زور  نآ  میرادهگن ، ادخ  لوسر  اب  هارمه  ار  بدا  دودـح  مینکن و  زواجت  يّدـعت و  تسا و 

جراخ هک  ار  یبسن  ره  ترضح  نآ  اریز  تسا ؛ اوقت  نامیا و  نآ  ساسا  اما  تسا ، هَّللالوسر  اب  هطبار  نادناخ  نیا  اب  هطبار  سپ  یبْرُْقلا ) ِیف 
؛ ینامیا يهلأسم  نیا  رد  بولطم  هک  ارچ  درک ؛ وغل  بهلوبا ، شیومع  دـننام  شترـضح ؛ اب  کیدزن  دارفا  زا  یّتح  دـشاب ، ناـمیا  يهریاد  زا 

يادـخ هک  دـنک  تیاـعر  ار  لدـع  نازیم  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ًاـمومع  تیبلـها ، شنادـنزرف و  مالـسلااهیلع و  ارهز  تّبحم  يهلأـسم  ینعی 
ادخ دزن  امش  نیرتیمارگ  : » هک دهدیم  هجوت  رگید  مهم  بلطم  هب  ام  زین  و  َناَزیِْملا ) اوُرِـسُْخت  َال  َو  ِطْسِْقلِاب  َنْزَْولا  اوُمِیقَأ  َو  : ) دومرف ناحبس 

هک تسا  نیا  مالـسلااهیلع  هرهاط  لوتب  تبحم  رد  شور  هار و  نیرتهب  يرآ ، ْمُکاَْقتَأ .) ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  ( ؛». تسا امـش  نیرتراکزیهرپ 
هب ار  ام  دریذپب و  ام  يهمه  زا  دنوادخ  هک  دشاب  دنک ، يوریپ  نآ  زا  و  دشاب . مزتلم  نادب  تسا  بجاو  يرادتـسود  ره  رب  تشذگ و  رظن  زا 
هک دنک ، تلالد  قح  هب  دیامرف و  هئارا  تبحم  نیا  رد  ار  حیحـص  يهویـش  تسرد و  هار  درادب و  یمارگ  شنادنزرف  ترـضح و  نآ  تّبحم 

ار لطاب  و  امرف ! ام  يزور  ار  قح  يوریپ  يامنب و  ام  هب  ار  قح  ایادخ ! راب  هحفص 256 ] دوش [ . يوریپ  دیاب  هک  تسا  زیچ  نیرتهتسیاش  قح 
ناعبات نارای و  یمارگ و  نادـناخ  رب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ام  رورـس  رب  ادـخ  دورد  نک ! ام  يزور  ار  نآ  زا  بانتجا  هدـب و  ناشن 

. تمایق زور  ات  تساهنآ  هار  وریپ  یتسرد  هب  سکره  اهنآ و 

س)  ) ارهز قالخا 

یلیاـضف دـحیب و  يراوگرزب  دّاـقو ، نهذ  ، قیقد شنیب  مهف ، تعرـس  گُرتـس ، ِتاّنـسُحم  فیرـش ، سفن  میرک ، قلخ  ياراد  ترـضح  نآ 
رایسب لمحت  ردص و  يهعس  اب  نابرهم  الاو و  میالم ، ییوخ  قلخ و  زا  تشادن . هار  شـسدق  تحاس  هب  يدنـسپدوخ  رّبکت و  دوب . ناشخرد 

! دوب تّزع  رادهیـالط  ردـپ  تاـیح  نارود  رد  وا  تخیمآیم . اوقت  تّفع و  تناـتم و  ارادـم و  راـقو و  هنیکـس و  اـب  ار  نآ  دوب و  رادروـخرب 
نخس یتسار  قدص و  رـس  زا  زج  دشن و  يراج  قح  نخـس  زج  شنابز  رب  درک ؛ بورغ  شردپ  گرم  اب  هک  تشاد  نادنخ  داش و  ياهرهچ 

زا تشذگ  يریذپرذُع و  هناقداص و  تحیـصن  دهع ، هب  يافو  يرادزار ، دوب . هّزنم  ییوگدب  تبیغ و  زا  درکن و  ییوگدب  یـسک  زا  تفگن .
رد مالـسلاهیلع  یلع  شرهوش  تسنادیم  وا  دوب . وا  يهتـسجخ  لاـصخ  زا  اـفو  رد  قدـص  و  ّتین ، رد  قدـص  راـتفگ ، رد  قدـص  اهيدـب ،

هدرک لقن  هشیاع  لوق  زا  رانید  نب  ورمع  يرادتناما . ییوگتسار و  اب  زج  دیسرن ، الاو  تلزنم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رضحم 
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: تشاد هضرع  ربمایپ  هب  نآ  يهرابرد  هشیاع  هک  دمآ  شیپ  يدروم  شردپ » زج  همطاف  زا  رتوگتـسار  هک  مدـیدن  ار  سک  چـیه  : » تفگ هک 
مدیدن ار  يدَحَا  : » هک هدروآ  هشیاع  زا  دوخ ، دنـس  هب  باعیتسا  باتک  رد  دـیوگیمن ». غورد  وا  اریز  دـینک ؛ لاؤس  همطاف  زا  هَّللالوسر ! ای  »

یسک زار  هک  دیدنسپیمن  دوخ  يارب  زگره  دوب و  رادزار  نیما و  یمارگ ، يوناب  نآ  دشاب »! وا  دنزرف  هک  یـسک  رگم  همطاف  زا  رتوگتـسار 
دسانشب و ار  وا  هحفص 257 ] ادخ [  هک  مانمگ  ياهدنب  لاح  هب  اشوخ  : » دومرفیم هک  دینش  مالـسلاهیلع  یلع  دوخ  رهوش  زا  وا  دنک . اشفا  ار 
دنتـسین و فرحرپ  اهنیا  دوش . هدودز  ناشنوماریپ  زا  رات  هریت و  ياههنتف  دناشناد . يهمـشچرس  تیادـه و  ياهغارچ  اهنیا  دنـسانشن . مدرم 

رارق راقو  تناـتم و  اـیح و  بجح و  نماد و  یکاـپ  اوقت و  فاـفع و  يهّلق  يادـنلب  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  [ . 209 .« ] دـننکیمن ایر  افج و 
زا قح  هب  دوب و  هدرک  هطاحا  ار  وا  تراـهط  اوقت و  ییاـسراپ و  ینمادـکاپ و  زا  ياهلاـه  هکلب  دـشن ، هریچ  وا  رب  سفن  ياوه  زگره  تشاد ،
نب سنا  ًاریِهْطَت ) ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلَْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  : ) دومرف ناشيهرابرد  لاعتم  يادـخ  هک  دوب  ینادـناخ  نامه 
یلع مییوگب . هچ  میتسنادـن  اـم  و  تسا »؟ رتهدیدنـسپ  رتهب و  زیچ  هچ  ناـنز  يارب  ءاـسنلل ؛»؟ ریخ  اـم  : » دیـسرپ ادـخ  ربماـیپ  دـیوگ : کـلام 
نیری ّالأ  ّنهل  ریخ  : » دـیتفگن خـساپ  رد  ارچ  : » تفگ همطاف  داد . ربخ  ار  وا  ربمایپ  نخـس  نیا  زا  تفر و  مالـسلااهیلع  همطاف  دزن  مالـسلاهیلع 
نخس تشگرب و  مالـسلاهیلع  یلع  دننیبن ». ار  نادرم  اهنآ  دننیبن و  اهنآ  نادرم  هک  تسا  نیا  نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  « ؛» ّنهنوری لاجرلا و ال 

«. همطاف : » داد خـساپ  تخومآ ؟ وت  هب  ار  نخـس  نیا  یـسک  هچ  تفگ  یلع  هب  ربماـیپ  درک . لـقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  ار  ارهز 
، ایح دـندزیم . لَثَم  وا  هب  هک  دوب  تایح  زا  يدامن  مالـسلااهیلع  همطاف  تسا ». نم  دوجو  يهراپ  همطاف  « » یّنِم ٌۀَعِْـضب  ُۀَـمِطاف  : » دومرف ربمایپ 
قح و عناـم  دـهدن و  ریخ ، رمث  زج  اـیح ، تسا . هتـسارآ  اـسراپ و  ناگدزیـشود  روـیز  ناـحلاص و  تلـصخ  اـیح  تسا ، ناـمیا  زا  ياهخاـش 

ییایح اب  مییوگیم ، همطاف  يایح  زا  نخس  هک  یماگنه  رگید . زیچ  تلجخ  تسا و  يزیچ  ایح  دنکن . بیغرت  لطاب  هب  ددرگن و  ییوجقح 
! تفرگ ینوزف  شاهیرگ  درک و  هیرگ  هب  عورـش  هک  دوب  سیمع  تنب  ءامـسا  اـب  ترـضح  نآ  میوـشیم . هجاوـم  ریظنیب  درف و  هب  رـصحنم 

همطاف دنکیم . توهبم  ار  لقع  لاؤس  نیا  هب  همطاف  خساپ  تسیچ »؟ امـش  هیرگ  تلع  همطاف ! : » دیـسرپ دـش ، هدزتهب  هیرگ  نیا  زا  ءامـسا 
نیا يارب  همطاف  هیرگ  دیـشیدنایم . نآ  هب  یـسک  رتمک  هک  يزیچ  درکیم ؛ رکف  گرم  زا  دـعب  ثداوح  رد  دوب ، ایح  شدوجو  رـسارس  هک 
ندب هک  دننارتسگب ، وا  رب  یششوپ  هحفـص 258 ] ددرگ و [  لمح  بوچ  ياههتخت  رب  دوش و  نفک  لسغ و  دـسررد و  گرم  نوچ  هک  دوب 

زا دنکیم و  رکف  هنحـص  نیا  هب  دوش ! مولعم  ندـب  مجح  ضرع و  لوط و  هزانج  عییـشت  ماگنه  هک  تسا  روآمرـش  نیا  دـهدیم و  ناشن  ار 
دیآیم هشبح  دالب  دای  هب  هلـصافالب  دوشیم و  بجع  رد  سیمع  تنب  ءامـسا  رّهطم . كاپ و  ترطف  تسا  نیا  دزیریم . گشا  مرـش ، يور 
راتتـسا تّیم  ندـب  دوشیم و  هدـنکفا  نآ  رب  ياهچراـپ  تسا و  هدـش  هدـناشوپ  نآ  فارطا  هک  دـننکیم ، لـمح  توباـت  رب  ار  ناـگدرُم  هک 

نینچ يارب  همطاف  دزاسیم . دونـشخ  ار  همطاف  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دراذـگیم . نایم  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  اـب  ار  نیا  ددرگیم ،
اعد امـسا  ّقح  رد  سپـس  دـنروآ . مهارف  وا  يارب  ار  نآ  دـننام  دـنکیم  شرافـس  دریگیم و  کین  لاـف  هب  ار  نآ  دوشیم و  هداـمآ  یتلاـح 

گرم ای  یگدنز  رد  ار  ایح  مرـش و  نیا  دننام  ایآ  ِینَتْرَتَس .» امَک  ُهَّللا  َكَرَتَس  « ؛»! یناشوپیم ارم  هک  هنوگنامه  دناشوپب  تیادـخ  : » دـنکیم
نیا دنکن و  نآ  فیصوت  یسک  ات  دنامب  هدیشوپ  شندب  ات  دننک  مهارف  یتوبات  وا  يارب  هک  درک ، تیصو  هاگنآ  تفای !؟ ناوتیم  یـسک  رد 

دـنکیم و هتفـشآ  ار  بلق  صرح ، هک  تسنادیم  نیقی  هب  دوب و  عناق  دوخ  یگدـنز  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  تسا . وا  ياوقت  تّفع و  راـثآ  زا 
هب اشوخ  [ . » 210 «. ] هب عنق  وأ  ًافافک  هشیع  ناک  مالـسإلل و  يدُه  نَِمل  یبوط  : » دومرف هک  دوب  هتخومآ  ردـپ  زا  وا  دزاسیم . ناشیرپ  ار  راک 
ّیط هک  دوـب  هدینـش  شردـپ  زا  زین  و  دزرویم ». تعاـنق  دراد  هچنادـب  اـی  تسا  نیمأـت  شایگدـنز  هدـش و  تیادـه  مالـسا  هب  هکنآ  لاـح 
بتک ام  هیتأی  یّتح  ایندلا  نم  دبع  بهذی  نل  و  ایندلا ، یف  هل  بتک  ام  ّالإ  دـبعلل  سیل  هنإف  بلطلا ، یف  اولمجأ  ساّنلا  اهّیأ  : » تفگ ياهباطخ 

رد وا  يارب  هچنآ  رگم  يزیچ  تسین  هدنب  يارب  هک  ارچ  دـینک ؛ لمع  تسرد  ایند  بلط  رد  مدرم ، يا  ناه ! [ . » 211 «. ] ۀمغار یه  اهیف و  هل 
زین و  هحفـص 259 ] ددرگ [ ». وا  مار  ایند  دسرب و  وا  هب  هدش ، ردقم  وا  يارب  هچنآ  هکنآ  رگم  دورن ، ایند  زا  ياهدنب  تسا و  هدش  ردـقم  ایند 

تمعن هب  ات  نک  يرابدرب  ایند  یخلت  رب  همطاف ! [ . » 212 «. ] دبألا میعنب  يزوفتل  ایندلا  ةرارم  یلع  يربصا  ۀمطاف ، ای  : » دوب هتفگ  وا  هب  شردپ 
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: دسرپیم دیآیم و  يو  دزن  شردپ  يزور  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  ادخ  ربمغیپ  رتخد  همطاف  لوق  زا  سیمع  تنب  ءامسا  یـسرب »! نادواج 
هک تسین  يزیچ  ام  يهناخ  رد  هک  یلاح  رد  میاهدرک  حبص  : » دهدیم خساپ  همطاف  دوب ) نیـسح  نسح و  ناشروظنم  ( »؟ دنیاجک منادنزرف 

هیرگ ادابم  هک  مربیم  دوخ  هارمه  ار  ود  نآ  تفگیم : مالـسلاهیلع  یلع  مییوگیم . ساپـس  ار  لاعتم  دـنوادخ  لاح  نیا  اب  دیـشچ و  ناوتب 
تعانق و یگدنز و  راوشد  طیارـش  رد  يرابدرب  مالـسلااهیلع ؛ همطاف  ِلاح  دوب  نینچ  يرآ  یهدـب . اهنآ  هب  هک  دـشابن  يزیچ  ار  وت  دـننک و 
وا درکیم . باجیا  یگدنز  عضو  هچنآ  هب  دوب  یـضار  تشاد و  هچنآ  هب  دوب  عناق  وا  راوشد . عضو  نآ  رب  ادخ  يرازگـساپس  رکـش و  ربص ،

نیا يالاک  زا  هچنآ  هب  (. » اَینُّدلا ِةاَیَْحلا  ْمُْهنِم  ًاجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َال  َو  ( ؛ دوب هتفرگارف  شردپ  زا  ار  يدـنوادخ  باطخ  نیا 
ياهیتخـس رب  دوب و  یـضار  اـیند  تشیعم  زا  یکدـنا  هب  ترـضح  نآ  هنوگنیا  هب  دـنبم »! مشچ  اـیند  ياـههولج  میاهداد و  درم  نیا  هب  اـیند 

عمط دنتـشاد  نارگید  هچنآ  هب  دوب  قح  یـضرم  یـضار و  شایـسدق  سفن  درکیم . تعانق  لالح  زا  يزیچان  رادـقم  هب  رابدرب و  یگدـنز 
دونـشخ دوخ  عضو  هب  ینغ و  دوخ  ِسفن  رد  وا  تشادـن ، عمط  يدـحا  ِّقح  هب  تخودیمن و  مشچ  دوـبن  وا  ِّقـح  هک  يزیچ  هب  تسبیمن و 

هکلب تسین . داـیز  ییاراد  هب  يزاـینیب ، «. » سفنلا ّینغ  ّینغلا  اـّمنإ  ضرعلا ، ةرثـک  نـع  ینغلا  سیل  : » دوـب هدوـمرف  شردـپ  هکناـنچ  دوـب و 
رد هک  ناوخب  ار  یـسک  زامن  يدناوخ  يزامن  هاگره  : » دومرف تحیـصن  يور  زا  یبارعَا  نادرم  هب  نینچمه  و  تسا ». سفن  ِيانغ  يزاینیب ،
هک زاـس  دـیماان  ار  دوـخ  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  یبـلط و  شزوـپ  نآ  زا  ادرف  هحفـص 260 ] هک [  يوگم  ینخـس  تسا ، عادو  لاـح 

دوخ بلق  رد  دیاب  : » دومرف هک  دوب  هدینـش  مالـسلاهیلع  یلع  زا  مه  و  تسا ». یعقاو  يزاینیب  نامه  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  يدیمون 
رد اهنآ  زا  تیزاینیب  دـشاب و  وت  يوکین  يهرهچ  نخـس و  یمرن  رد  اهنآ  هب  وت  جایتحا  ینک ، عمج  ار  اهنآ  زا  يزاـینیب  مدرم و  هب  جاـیتحا 
وا یگدنز  ِرسارس  رد  درک ! يریگهرانک  نآ  ياهتذل  اهرویز و  زا  دیرب و  ایند  زا  ترـضح  نآ  ورنیا ، زا  دشاب ». تتزع  ياقب  وربآ و  ظفح 
رب رد  ربص  يابیز  يهماج  یگدنز  تامیالمان  ربارب  رد  دشاب . هداد  تسد  زا  ار  تعانق  تزع و  سفن و  یکاپ  ایند ، يارب  هک  هک  دشن  هدـید 
ایند رویز  هب  دوب و  ترخآ  يارب  مالـسلااهیلع  ارهز  تّمه  دوب . باداش  شیالوم  رکذ  هب  شنابز  تخاسیم و  ایند  ياهتّقـشم  اـب  تشاد و 

هدـنکارپ وا  عمج  ددرگ و  ناشیرپ  وا  راک  دـشاب ، ایند  هب  شهّجوت  مامت  دـنک و  حبـص  هک  یـسک  : » دوب هدومرف  شردـپ  هکنانچ  تسبن . لد 
وا ِّمه  دـنک و  حبـص  هک  سک  نآ  تسا و  هدـش  ررقم  وا  يارب  هـچنآ  زج  دربـن  هرهب  اـیند  زا  دـنیبب و  دوـخ  يور  شیپ  ار  دوـخ  رقف  دوـش و 
وا ربارب  رد  اـیند  داد و  رارق  شبلق  رد  ار  شايزاـینیب  دـنک و  ظـفح  ار  شاییاراد  دروآ و  عـمج  ار  شایناـشیرپ  دـنوادخ  دـشاب ، ترخآ 

راـگدرورپ : » دومرف هک  دوب  هدینـش  وا  زا  دوـب و  بَّدؤـم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  شردـپ  تیبرت  بادآ و  هب  همطاـف ، دوـش ». میلـست 
زور کی  مشاب و  هنـسرگ  زور  کی  مهاوخیم  هکلب  راگدرورپ ، يا  هن ! متفگ : تشاد ، هضرع  ـالط  تروص  هب  ار  هکم  اـحطب و  نم  گرزب 

یمارگ يوناـب  نآ  هنوگنیا ، هب  میوگ ». اـنث  دـمح و  ار  وت  مریـس  هک  يزور  منک و  اـعد  عرـضت و  وت  هاـگرد  هب  ماهنـسرگ ، هک  يزور  ریس ،
هحفص 261] دباترب [ . خر  نآ  تالیامت  رویز و  زا  دشوپب و  مشچ  ایند  عاتم  زا  دزرو و  دهُز  ایند  هب  هک  دش  تیبرت  يروط 

همطاف ترضح  هقف 

نآرق و تخانـش  توعد و  نید و  نداد  لاـقتنا  رد  هک  ياهمطاـف  هیقف و  يهدیـس  تسا . ملاـع  ناـنز  ِدمآرـس  باـنج ، نآ  هک  تسین  یّکش 
یفطصم رانک  رد  دوب و  ورهبور  یمیظع  يایالب  گرزب و  ثداوح  اب  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  دنچ  ره  تشاد . ییالاب  يدنمناوت  تّنس ،

دوب و رادروخرب  ار  هبترم  نیتسخن  تیبرت ، يهلأـسم  رد  اـما  درک ؛ یگداتـسیا  تشذـگ ، وا  رب  هک  اـهتنحم  ماـمت  رد  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص 
بلاـق رد  وا ، شناد  هقف و  زا  هـک  یماـگنه  ورنیا ، زا  دوـمن . اـفیا  شرداـم ، گرم  زا  سپ  هژیو  هـب  ردـپ ، يراتـسرپ  رد  ّیمهم  رایـسب  شقن 

ّلجوّزع يادـخ  روـن  هـب  لـئاسم  نآ  رد  هدوـب و  هجاوـم  یهقف  لـئاسم  اـب  ياهدـیدع ، دروـم  رد  هـک  مـینیبیم  مییوـگیم ، نخـس  تاـیاور 
زا لوـتب  يارهز  تسا . هداد  رارق  ملاـع  يهدـیزگرب  ناـنز  زا  هتـشاد و  یمارگ  ار  يو  هتخاـس و  یناروـن  ار  وا  بلق  دـنوادخ  هتـسیرگنیم و 

ربمایپ هک : دنکیم  تیاور  دوعـسم  نب  هَّللادـبع  زا  يراخب  درک . مایق  نیگنـس  فیاظو  هب  میتفگ - هکنانچ  شایگدـنز -، ياهزور  نیتسخن 
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امش زا  کیمادک  : » تفگ اهنآ  زا  یکی  دندرکیم . هراظن  شنارای  لهجوبا و  دوب و  هداتسیا  زامن  هب  هبعک  يهناخ  رانک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
نیرتتسپ دراذگیم »!؟ وا  تشپ  رب  دوریم ، هدجس  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  هک  یماگنه  دروآیم و  ار  هلیبق  نالف  نارتش  يهبمکش 

نآ تشپ  رب  ار  نآ  تفر و  هدجس  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  ات  درک  ربص  دروآ و  ار  نآ  تساخرب و  دوب ، طیعمیبا  نب  ۀبقع  اهنآ  درف 
هَّللا یلص  ادخ  ربمایپ  دندرکیم و  هاگن  رگیدکی  هب  دندیدنخیم و  نانآ  دوبن و  هتخاس  نم  زا  يراک  مدرکیم و  هاگن  نم  و  داهن ! ترضح 

رـسمه و اب  هناخ و  رد  اما  تشادرب .» شردپ  تشپ  زا  ار  نآ  دـمآ و  همطاف  هکنیا  ات  تشادـنرب  هدجـس  زا  رـس  دوب و  هدجـس  رد  هلآ  هیلع و 
یلع دوـب ! هدـنام  شاهناـش  رب  نیلافـس  يهزوـک  رثا  وا و  ياهتـسد  رب  ساتـسد  رثا  هک  درکیم  لـمع  دوـخ  فیاـظو  هب  يروـط  شنادـنزرف 

نآ رب  اهبش  میتشادن . زادناریز  يدنفسوگ  هحفص 262 ] تسوپ [  زج  وا  نم و  هک  یلاح  رد  مدرک  جاودزا  همطاف  اب  نم  : » دیوگ مالسلاهیلع 
یلـص هَّللالوسر  نوچ  و  دوبن ! مالـسلااهیلع  همطاف  زج  يراکتمدـخ  ار  ام  و  میدادیم ! هفولع  نآ  رب  ار  شکبآ  رتش  اهزور  میدـیباوخیم و 

بآ و کشم  کی  ایسآ و  يارب  گنس ، ود  دوب و  هدش  هتشابنا  امرخ  ِگرب  زا  هک  یِشلاب  هفیطق و  داد ، نم  يرسمه  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا 
و داهن ! رثا  شندرگ  رب  هک  دروآ  بآ  کشم  اب  دنام و  شتسد  رب  نآ  رثا  هک  درک  ساتـسد  ردقنآ  و  داتـسرف . هیزیهج )  ) وا هارمه  هزوک  ود 
زا ات  دمآ  ردپ  يهناخ  هب  و  تفرگ ! رتسکاخ  شیاهـسابل  ات  تخورفا ، شتآ  گید ، ریز  دـش و  دولآدرگ  شـسابل  ات  درک ، بوراج  ار  هناخ 

، دحا يهوزغ  رد  نینچمه  درک .... لقن  ربمایپ  يارب  دینـش و  ار  نانخـس  نآ  تفاتـش و  وا  لابقتـسا  هب  هشیاع  دـیوگب ، نخـس  وا  اب  عضو  نیا 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ات  دروآ  بآ  دوخ  رپس  اب  دمآ و  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسج  هانپ  هوک ، فاکش  رد  ربمایپ  هک  یماگنه 
وا كرابم  رـس  رب  تسـش و  ربمایپ  يهرهچ  زا  نوخ  مالـسلاهیلع  یلع  دیـشونن و  تفای  وبدب  ار  بآ  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دشونب .
ادخ هب  : » دـیوگ لهـس  دـندرک ». نینوخ  ار  ناشربمایپ  يهرهچ  هک  یموق  رب  تفرگ  تدـش  دـنوادخ  مشخ  : » تفگیم ربمایپ  تخیر و  بآ 

، يراـخب تیاور  هب  تخیریم ». بآ  یـسک  هچ  دادیم و  وشوتسـش  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  مخز  یـسک  هچ  هک  منادیم  نم 
اب نوخ  هک  دـید  همطاف  نوچ  تخیریم و  بآ  رپس  اب  بلاـطیبا  نب  یلع  دادیم و  وشوتسـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  همطاـف 

دراد دوجو  يدراوم  زین  و  [ . 213 . ] دمآ دنب  نوخ  دیشاپ و  مخز  رب  دینازوس و  ار  نآ  تفرگ و  ریـصح  ياهراپ  دیآیمن ، دنب  بآ ، نتخیر 
نز يارب  زیچ  هچ  : » تفگ وا  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  - 1 دراد : تیاکح  ملِع »  » رد مالـسلااهیلع  ارهز  قیمع  ياههاگدـید  زا  هک 

: دومرف تفرگ و  هنیـس  هب  ار  همطاف  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  ربماـیپ  دـننیبن ». ار  وا  نادرم  دـنیبن و  ار  نادرم  هکنیا  : » داد خـساپ  تسا »؟ نیرتهب 
زا دـشابیم و  هقف  زا  یتفایرد  نینچ  ياراد  مالـسلااهیلع  ارهز  هک  دـش  دنـسرخ  ربمایپ  دـنرابت ». کـی  زا  اـهنیا  يهمه  « » ضعب نم  مهـضعب  »

نیا زا  رترابنایز  ياهنتف  نم  زا  سپ  : » تسا هدـمآ  نینچ  ربماـیپ  زا  يراـتفگ  رد  بلطم  نیا  تسا ! رادروخرب  نینچ  نیا  یهاـگآ  تخاـنش و 
یگمه ربمایپ  نارسمه  : » تفگ هک  هدرک  لقن  هشیاع  لوق  زا  ملسم  - 2 هحفـص 263 ] دیآیم [ ». دیدپ  نانز  نادرم و  يهطبار  زا  هک  تسین 

ای تسار  تمـس  رد  دوخ  يولهپ  هب  ار  وا  و  مرتخد ». يدـمآشوخ  : » دومرف ربمایپ  دوب ». ربمایپ  هیبش  وا  نتفر  هار  دـمآ ، همطاف  دـندوب ، عمج 
»؟ يدش نایرگ  زیچ  هچ  زا  : » متفگ ودب  دـش ! نادـنخ  هک  تفگ  وا  اب  يزار  سپـس  تسیرگ ! همطاف  هک  تفگ  ینخـس  وا  اب  دـیناشن و  پچ 
!« دزیمایب مه  اب  هودنا  يداش و  هک  مدوب  هدیدن  يزور  نینچ  دـننام  : » متفگ منکیمن »! شاف  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زار  : » داد خـساپ 

: داد باوج  دوب »؟ هچ  ربمایپ  نخـس   » هک مدیـسرپ  وا  زا  و  يدرک »؟ هیرگ  هک  تفگ  یـصاخ  نخـس  هچ  وت  اب  ربماـیپ  : » متفگ تسیرگ  نوچ 
نم اب  مردپ  داد : خساپ  مدیـسرپ . ار  هدنخ  هیرگ و  نآ  تّلع  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تشذگرد  زا  سپ  منکیمن » شاف  ار  ربمایپ  ِزار  »
نم گرم  هک  منکیم  رکف  نینچ  دومن ، هضرع  راب  ود  لاـس ، نیا  رد  اـما  درکیم ، هضرع  نم  رب  ار  نآرق  راـبکی  لاـس  ره  لـیئربج  : » تفگ

! متـسیرگ ورنیا  زا  متـسه  وت  يارب  ردـپ  نیرتهب  نم  ییآیم و  نم  دزن  هک  یتسه  نم  نادـناخ  زا  سک  نیتـسخن  وت  دـشاب و  هدـش  کـیدزن 
مهف و تّقد  مدش »! نادنخ  ورنیا  زا  یشاب !؟ تّما  نیا  نانز  يهدیس  ای  یشاب !؟ ملاع  نانز  رورـس  يرادن  تسود  ایآ  هک  تفگ : نم  اب  هاگنآ 
زا ار  قیمع  ساسحا  نیا  هک  دومنیم ، ساّسح  رایسب  ار  يو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  شردپ  هب  وا  يهداعلاقوف  تّبحم  یـشوهزیت و 

ياهویش هب  ربمایپ  هک  هاگنآ  تساعدم و  نیا  دهاش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  قارف  رب  وا  يهیرگ  تفایرد و  ناوتیم  تیاور  نیتسخن 
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دنکیم كرد  یبوخ  هب  ار  ربمایپ  نخس  موهفم  همطاف  و  یشاب »!؟ ملاع  نانز  رورس  هک  یتسین  دنـسرخ  ایآ  : » هک دهدیم  تراشب  ار  وا  ابیز 
يو هک  تفگ  يزار  اـب  دـیبلط و  ار  شرتخد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  : » هدـمآ هشیاـع  لوق  زا  ملـسم  تیاور  رد  دوشیم ! نادـنخ  و 

نایرگ و تسخن  هک  تفگ  وت  اب  يزار  هچ  ربمایپ  : » متفگ همطاف  هب  دـیوگ : هشیاـع  دـیدنخ ! وا  هک  تفگ  يرگید  زار  سپـس  دـش ! ناـیرگ 
هب هک  مربمایپ  نادناخ  زا  درف  نیتسخن  نم  دومرف : هاگنآ  مدش  نایرگ  تفگ : نخـس  نم  اب  دوخ  گرم  زا  داد : خساپ  يدش »؟ نادنخ  سپس 
هک تسا  نیا  دراد ، تلالد  همطاف  تیارد  مهف و  رب  هک  فیطل  تایاکح  زا  یکی  - 3 مدیدرگ .» نادنخ  نآ  ندینش  اب  هک  موشیم ، قحلم  وا 
رد ار  نخس  نیا  همطاف  تسا ! هحفص 264 ] هدرکن [  جاودزا  ياهرکاب  يهزیشود  اب  نم  زج  ربمایپ  هک  درکیم  تاهابم  وا  روضح  رد  هشیاع 

هتفرگن يرـسمه  وا  هک  یلاح  رد  درک  جاودزا  ربمایپ  اب  نم  ردام  : » وگب وا  خـساپ  رد  دـیوگ ، نینچ  راب  رگِد  رگا  : » دومرف ربمایپ  داهن ، ناـیم 
زا نیا  دندومن و  فقو  هنیدم  رد  ار  ناشتاقدص  هباحـص  ریاس  ربمغیپ و  رتخد  همطاف  رمع و  نب  هَّللادبع  هک : دـنکیم  لقن  مزحنبا  - 4 دوب »!
رد رگا  تسوا ، یهقف  تلزنم  رب  لیلد  مزحنبا  يوس  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  مان  ندرب  تسین ؛ ربخیب  نآ  زا  يدَحَا  تسا و  رتنشور  باتفآ 

باـتک کـی  تروص  هب  قیقحت ، لـها  فارتعا  هب  هک  تفاـی  میهاوخ  ار  همطاـف  تیارد  هقف و  زا  يرایـسب  دراوم  مینک  عّبتت  ییاور  ياـهباتک 
تسا و هدروآ  دوشن ، هدید  نفد ، يارب  لمح  ماگنه  گرم ، زا  سپ  شدسج  هکنیا  رب  ار  همطاف  رارصا  مزحنبا ، داد . هئارا  ناوتیم  لقتسم 
!« دنهد اوتف  بلطم  نیا  بابحتسا  هب  هک  هتشاد  نآ  رب  ار  نیملسم  ياهقف  زا  يرایسب  نآ ، مالعا  رما و  نیا  هب  تبـسن  وا  قیقد  مهف  : » دیوگیم

هرخألاب دـننک ». راتتـسا  اهرظن  زا  ار  نآ  دـحل ، ربق و  رد  نز  يهزانج  نداهن  ماگنه  تسا  ّتنُـس  هک  : » دـناهتفگ زین  یلبنح  یعفاش و  ياـملع 
رب درگنب ، ییاور  ياهباتک  عّبَتَت ، هک  یـسک  دـیاش  و  دوب . نآ  ماکحا  مالـسا و  هب  تبـسن  قیقد  یمهف  اـناد و  یحور  ياراد  همطاـف  ترـضح 

ِتیارد هقف و  رد  یناتک » رصتنم  دمحم   » ياقآ دنک . دروخرب  مالسلااهیلع  لوتب  يارهز  همطاف ، ترضح  قیقد  شنیب  هقف و  دراوم  زا  يرایسب 
، دناهتفگ نخـس  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هقف  زا  هک  یناسک  يهمه  زین  تسا و  هتخادرپ  يرایـسب  يایاضق  لقن  هب  مالـسلااهیلع ، همطاف 
، هدرک مایق  نآ  يافیا  هب  هک  ار  یمهم  ياهشقن  میشیدنیب و  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يالاو  رهوگ  هب  هاگره  دناهدرک . دای  ار  دراوم  نیا 

یلـص هَّللالوسر  تّنـس  ادخ و  باتک  زا  لماک  هقف  اب  وا  هک  دید  میهاوخ  مینارذگب ، رظن  زا  هدومن ، مادـقا  نادـب  هک  ار  ییاهراک  میرگنب و 
نآ تیادـه  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  تَّنُـس  عباـت  شراـتفر ، لاـمعا و  يهمه  هک  هتـشاد  رارـصا  هدرکیم و  لـمع  هلآ  هیلع و  هَّللا 
وا اما  تسا . نید  رد  هّقفتم  هک  مینکیم  میسرت  ار  یناسنا  يهرهچ  تقیقح  رد  میـسیونیم ، ار  وا  هقف  هک  یماگنه  نیاربانب ، دشاب . ترـضح 

هتفرگ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  زا  ار  نآ  هک  دوب ، توبن  هقف  زا  يریبعت  شایگدنز ، تایح و  دنیـشنب ، نداد  اوتف  يارب  هکنیا  ياج  هب 
بـسک شردام  ردپ و  قالخا  زا  تسا و  هتفرگ  هرهب  میظع  دور  نآ  زا  هک  لماک  حـلاص و  ناملـسم  نز  زا  دوب  ياهنومن  هنوگنیا ، هب  دوب و 

مایق دش - هدروآ  نآ  زا  یشخب  هحفـص 265 ] هک [  نیداینب - لامعا  نآ  هب  تفای و  امن  وشن و  تّوبن  يهسردـم  بتکم و  رد  و  دومن ، ضیف 
ار دراوم  نآ  يهمه  تسا ، هلـضاف  يهدیـس  نآ  يهریـس  هب  ارذـگ  یـشرگن  رب  نآ  رد  ام ، يانب  هک  رـصتخم  نیا  رد  میناوتیم  هنوگچ  درک .

یـسررب لیلحت و  هب  تّما ، نیا  زا  ون  ياهلسن  يارب  ار  گرزب  يوناب  نآ  تایح  بناوج  يهمه  هک  دراد  نآ  ياج  لاح  نیع  رد  میرواـیب !؟
. دنسانشب رتهب  تفرگ ، بقل  اهیباّما »  » هک ار  مالسلااهیلع  لوتب  يارهز  همطاف  هلیلج ، يهدیس  نآ  تلزنم  ردق و  ات  مینیشنب 

س)  ) ارهز تیصو 

ارهز داهن ؛ نایم  رد  ار  تیـصو  هس  تشاد ، مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اـب  گرم  زا  لـبق  هک  ییوگتفگ  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
يهرابرد لاح  مدرگیم ، قحلم  مردپ  هب  يدوز  هب  هک  منکیم  ساسحا  نینچ  مونشیم و  ار  شیوخ  گرم  ربخ  نم  ومع ، رـسپ  يا  : » تفگ

یتنایخ متفگن و  غورد  زگره  نم  هک  ینادیم  دوخ  وت  ومع ! رـسپ  : » داد همادا  سپـس  میوگیم ». نخـس  وت  اب  مراد  لد  رد  هک  یبلطم  دـنچ 
يراـکزیهرپ و یکین و  ینآ ، زا  رتاـناد  وت  ادـخ  هب  هَّللاذاـعم ! : » تفگ مالـسلاهیلع  یلع  مدومنن » وت  تفلاـخم  مدوـب ، وـت  هارمه  اـت  مدرکن و 

ياهراـچ هار  نآ  زا  هک  تسا  یتشونرـس  اـّما  تسا ، نارگ  رایـسب  نم  رب  وـت  نادـقف  ییادـج و  تسا ؛ رترب  نیا  زا  وـت  ِیـسرتادخ  تـمارک و 

مالسلااهیلع ارهز  زا 129همطاف  هحفص 112 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ِْهَیلِإ اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  ! ) تسا نیگنـس  نم  رب  وـت  نادـقف  يدرک ! هزاـت  نم  رب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوـسر  تبیـصم  مسق  ادـخ  هـب  تـسین ؛
ارهز وگب . نم  اـب  يراد  یتیـصو  ره  تفگ : تفرگ و  دوـخ  ناتـسد  اـب  ار  ارهز  رـس  مالـسلاهیلع  یلع  دنتـسیرگ و  ودره  هاـگنآ  َنوـُعِجاَر »)

دنک و جاودزا  دوب  بنیز  شرهاوخ  رتخد  هک  عیبر  نب  صاع  رتخد  هماما »  » اب هکنیا : لوا  دومن : مالسلاهیلع  یلع  اب  تیصو  هس  مالـسلااهیلع 
هماما .« ) تسا نم  دننامه  منادـنزرف  هب  تبـسن  ینابرهم  تّبحم و  رد  وا  : » تفگ نینچ  مالـسلاهیلع  یلع  يرـسمه  هب  هماما  باختنا  دروم  رد 

لقن هداتق »  » زا یتیاور  يراخب  ملسم و  حیحص  رد  تفرگیم ). لغب  رد  ار  وا  زامن  ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  يرتخد  نامه 
 ] نوچ دـنداهنیم و  نیمز  رب  ار  وا  دـندرکیم  هدجـس  نوچ  داهنیم و  هناش  رب  ار  بنیز  رتخد  هماما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدـش 

هتفگ نخس  نآ  زا  ًالبق  سیمع  تنب  ءامسا  هک  دنک - مهارف  یتوبات  وا  يارب  هکنیا : مود  دندرکیم . لمح  ار  وا  دنتـساخیمرب  هحفص 266 ]
نفد عیقب  رد  هنابـش  هکنیا : موس  دنـشکب . ياهچراپ  نآ  رب  دندنبب و  بوچ  زا  یتاعطق  نآ ، فارطا  دنروایب و  یتخت  هک  تروص  نیدب  دوب -

هب مالـسلاهیلع  یلع  درپس ! كاخ  هب  ار  ترـضح  نآ  عیقب  رد  هنابـش  درک و  لـمع  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  ياـیاصو  مالـسلاهیلع  یلع  دوش !
ياهربق تروص  درپس و  كاخ  هب  عیقب  رد  هنابش  دوب و  هدرک  صّخشم  يو  هک  هنوگنآ  داهن ، یتوبات  رب  ار  وا  درک . لمع  ارهز  ياهتیـصو 

اّما درک ، جاودزا  هماما  اب  مالسلاهیلع  یلع  مالـسلااهیلع  ارهز  تافو  زا  سپ  دوشن ! هتخانـش  وا  ربق  ات  درک  تسرد  شربق  فارطا  رد  يرگید 
[ . 214 . ] دنامن ياج  هب  يدنزرف  وا  زا 

س)  ) ارهز ترضح  تافو  يرامیب و 

هیلع هَّللا  یلص  یفطصم  تلحر  زا  سپ  وا ، یگدنز  و  دشن . ینالوط  تفگ - تایح  دوردب  يرایـسب  نآ  رد  هک  مالـسلااهیلع - ارهز  يرامیب 
یخرب دناهتفگ و  ار  هام  نیا  متـسیب  یخرب  دومن و  تافو  ترجه  مهدزای  لاس  یناثلا  يدامج  موس  رد  دـنیوگ  تفاین . همادا  نادـنچ  هلآ ، و 
حجرا هچنآ  ّاـما  تسا . هتفگ  ار  بجر  مکی  تسیب و  ساـبعنبا  دـناهدرک . راـیتخا  ار  لوـألاعیبر  هحفص 267 ] مهدزیـس [  هبنـش  بش  رگید 

هام مود  هبنـشهس ، بش  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تافو  اهنآ  يهتفگ  هب  هک  باعیتسا  رد  تسا  ّربلادـبعنبا  يدـقاو و  ینیادـم و  لوق  تسا ،
تاـفو زا  شیپ  دـنیوگ  [ 216 . ] تشاد لاـس  هـن  تـسیب و  تاـفو  ماـگنه  ترـضح  نآ  [ . 215 . ] تسا هدوب  يرجه  مهدزاـی  لاـس  ناـضمر 

وا هک  دوب ، هداد  وا  هب  ربمایپ  هک  دوب  یتراشب  بجوم  هب  يداش  نیا  دوشیم و  قحلم  ردـپ  هب  تسنادیم  هک  ارچ  دوب ؛ رورـسم  لاحـشوخ و 
یلع درِگ  مدرم  دـیچیپ . لوسرلاۀـنیدم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  تاـفو  ربـخ  تسوـیپ . دـهاوخ  وا  هب  هک  شنادـناخ  زا  تـسا  یـسک  نیتـسخن 
اهنآ يهیرگ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  دـندرکیم و  هیرگ  شیور  شیپ  نیـسح  نـسح و  دوـب ، هتـسشن  ترـضح  نآ  دـندش ، عـمج  مالـسلاهیلع 
لاح نیا  رد  دنناوخب . زامن  وا  رب  دنروایب و  ار  هزانج  هک  دندوب  رظتنم  دنتفگ و  تیلست  مالسلاهیلع  یلع  هب  دنتسشن و  زین  مدرم  تسیرگیم !

دنتـساخرب و مدرم  تسا ! هداتفا  ریخأت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  يهزانج  عییـشت  هک  دـیوش  قرفتم  مدرم ! تفگ : دـمآ و  رذوبا 
رد دوب - هدرک  فیـصوت  سیمع  تنب  ءامـسا  هک  هنوگنآ  ار - هزانج  نآ  دوش . هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  بش  هک  دوب  همطاف  تیـصو  دـنتفر 

يهمطاف يهزانج  دش . قحلم  ربمایپ  هب  هک  تیبلها ، زا  دوب  یـسک  نیلوا  دـش و  هداهن  توبات  رب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  دـنداهن . یتوبات 
رد هاگنآ  دمآ ، شربق  رانک  هب  دناوخ و  زامن  وا  رب  مالسلاهیلع  یلع  دش . عییشت  اهلد  هودنا  ناگدید و  ياهگشا  نایم  رد  مالسلااهیلع  ارهز 

ارهز همطاـف  ِدَـسَج  هبّیط ، يهنیدـم  كاـخ  درک ! هحون  وا  رب  تساـخیمرب ، يو  هودـنا  دردرپ و  ِلد  زا  هک  یتاـملک  اـب  داتـسیا و  ربـق  راـنک 
هّیقر و بنیز و  شنارهاوـخ  داـسجا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  شردـپ  دَـسَج  هک  هنوگناـمه  تـفرگ ، شوـغآ  رد  ار  مالـسلااهیلع 
درک و عادو  دوـخ  يهدرک  رفـس  يهبیبـح  اـب  رابگـشا ، مشچ  نیگهودـنا و  بلق  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  دوـب . هـتفرگ  شوـغآ  رد  ار  موـثلکّما 
ور هرـسکی  ایند  هک  درکیم  ساسحا  دوب ! هدنکفا  هیاس  وا  رب  ارهز  يرود  ییاهنت و  تشحو  اّما  هناخ ، هب  تشگرب  هحفص 268 ] تشگرب [ .
لاح نیا  رد  دوب . هدرک  رثأتم  ار  وا  تخس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  ِتلحر  زا  سپ  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  تافو  تسا . لاوز  هب 

نإ لیلق و  قارفلا  نود  يذلا  ّلک  ۀقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  ّلکل  لیلع  تامملا  یّتح  اهبحاص  ةریثک و  ّیلع  ایندلا  للع  يرأ  دورس : يرعش 
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ماگنه ات  هدیدجنر  نیا  و  هدروآ ! موجه  نم  رب  ایند  نیا  رایـسب  ياهجنر  هک  منیبیم   » لیلخ مودی  الأ  یلع  لیلد  دـمحأ  دـعب  ًامطاف  يداقتفا 
نداد تسد  زا  تسا . زیچان  قارف  ربارب  رد  یتبیـصم ، ره  و  داتفا ! دـهاوخ  ییادـج  هرخـألاب  تسود ، رفن  ود  ره  ناـیم  تسا . دـنمدرد  گرم 

!« دنامیمن یقاب  یتسود  رگید  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  زا  سپ  همطاف ،

كاپ نامدود 

ار كاپ  نامدود  هک  دـشاب  یکاپ  رتسب  نآ  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف  ناـنز ، يهدیـس  هک  دوب  هتـساوخ  نینچ  يدـنوادخ  يهدارا  تیاـنع و 
كاپ يهّیرذ  دیآ . رامش  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تیبلها  تفارشاب  نیگآرطع و  ناتسوب  نآ  يارب  ياهزیکاپ  ِهاگتـساخ  دنک و  لمح 

هَّللا یلص  ادخ  لوسر  ِراتفگ  اعدم ، نیا  ِدهاش  نیرتهب  دنتسه و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يهیرذ  نامه  مالـسلااهیلع ، ارهز  يهمطاف 
نیا يایوگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  يهریـس  نینچمه  و  تسا ». نم  زا  ياهراپ  همطاف  [ » 217 « ] یّنم ۀعـضب  ۀمطاف  : » تسا هلآ  هیلع و 

 ] يارب يردپ  چیه  هک  تشاد  هّجوت  تیانع و  هنوگنآ  نیـسح  نسح و  هژیو  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  نادـنزرف  هب  ترـضح  نآ  تسا ؛ تقیقح 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  ِنامدود  تشاد و  رتخد  رسپ و  زا  هتـسیاش  ياهرهب  ارهز  تسا . هتـشادن  ار  نآ  دننام  شنادنزرف  هحفص 269 ]
یلع اب  لّوا  بنیز - صاـعلاوبا و  رتخد  هماـما - اریز  دـنامن ؛ يدـنزرف  ترـضح  نآ  نادـنزرف  ریاـس  زا  همطاـف ، زجب  تفاـی و  رارمتـسا  وا  زا 

نارتخد زا  درواین . يدنزرف  هریغم ، زا  هن  مالسلاهیلع و  یلع  زا  هن  دنیوگ : ثراح . نب  لفون  رسپ  ةریغم  اب  سپـس  درک و  جاودزا  مالـسلاهیلع 
بنیز نیسح و  نسح و  [ 218 . ] دندنام یقاب  ینادنزرف  مالسلااهیلع  همطاف  زا  اهنت  دنامن و  یقاب  يدنزرف  موثلکّما  هیقر و  بنیز و  هَّللالوسر 

نیـسحلا نب  یلع  نیـسحلاتنب و  هنیکـس  كاپ ، نامدود  نیا  زا  رگید  یکی  دندمآ . دوجوب  ینادـنزرف  زین  نانآ  هک  دـناهمطاف  زا  موثلکّما  و 
هب هک  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسحلا  نب  دـیز  نب  نسح  رتخد  هسیفن  نیـسحلا و  تنب  همطاف  نسحلا و  نب  نسح  مالـسلاهیلع و  نیدـباعلانیز 

، یلع : ) دروآ رسپ  راهچ  وا  زا  درک و  جاودزا  راّیط  نب  رفعج  نب  هَّللادبع  اب  مالسلااهیلع ، همطاف  رتخد  بنیز  تسا . فورعم  هسیفن ،» هدیـس  »
ارهز نادـنزرف  همه  [ . 219 . ] دروآ يدـنزرف  وا  زا  درک و  جاودزا  باـطخ  نب  رمع  اـب  موـثلکّما  رتـخد . ود  زین  و  ساـبع ) و  نوـع ، دـمحم ،

هحفص 270] [ . ] 220 . ] دندوب كاپ  ِنامدود  نآ  نیگآرطع  ناتسوب  زا  ییاههفوکش  نازورف و  ياهغارچ 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  گرزب  يوناب  صیاصخ 

نآ وترپ  رد  ناناملسم ، یگدنز  تفای و  يرترب  ملاع  نانز  رب  هلیسو  نادب  هک  هداد  ییاههژیو  ار  كاپ  یمارگ و  يوناب  نیا  ّلجوزّع ، يادخ 
، یبرم يردام  ردقنارگ و  يرـسمه  راکادف ، نابرهم و  يرتخد  تسا ؛ یتیگ  رـسارس  رد  ناملـسم  نز  يارب  هنومن  نیرترب  وا  تشگ . افوکش 
زا قیالخ  هک  یمان  اهنت  تسا . كرابم  سّدـقم و  یمان  ياراد  ترخآ  رد  دوب و  اسراپ  يرابدرب  رگداهج و  يرجاهم  راکزیهرپ ، ياهتـسراو 

، يرآ دراد . ینازرا  ار  شیوخ  تحر  تفأر و  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  هناسمتلم  هک  هاـگنآ  دنونـشیم ؛ تماـیق  عیفـش  گرزب  قلخ و  دـیس 
رتخد وا  - 1 میرگنیم : ار  نآ  زا  یـشخب  ارذـگ  تروص  هب  هک  تسا  ییاهیگژیو  ياراد  تسا و  نایناهج  ناـنز  رورـس  مالـسلااهیلع  ارهز 

هک تسا  یـسک  رتخد  وا  تسا . هدـش  هیدـه  ناـیناهج  هب  هک  تسا  یتمحر  نیّیبّنلا و  متاـخ  نیملاـعلاّبر ، روآماـیپ  نیرخآ  نیلوا و  رورس 
بـسن نیا  هب  بـسن  مادـک  و  دـنکیم !؟ يربارب  نـیا  اـب  تفارـش  مادـک  تـسا و  گرزب  تعافـش  رثوـک و  ضوـح  دوـمحم و  ماـقم  ياراد 

هدید یـسک  يدنزرف  نینچ  دننام  مدآ ، نادنزرف  نادیم  رد  و  تفای !؟ ناوتیم  ربمایپ  دننام  يردپ  ملاع  ناردـپ  يهگرج  رد  ایآ  دـسریم !؟
مدرم نایم  رد  : » دنیوگب راختفا  اب  تسا  هتـسیاش  قح  هب  دنریظنیب و  تفارـش  تیـصخش و  نیا  ناگدـنراد  شکاپ  نارهاوخ  ارهز و  تسا !؟
تفرگ کین  لاـف  هب  ار  نیا  و  [ 221  ] دـیمان همطاف  ار  وا  ربمایپ  - 2 انیبأ ؟» لثم  ٌبأ  سانلا  یف  نیأ  « »؟ دوش تفای  ام  ردپ  دـننام  يردـپ  اجک 

. تفرگ دهاوخ  ریش  زا  داد و  دهاوخ  ریش  ار  شنادنزرف  تشاد و  دهاوخ  ینادنزرف  درک و  هحفص 271 ] دهاوخ [  جاودزا  هدنیآ  رد  وا  هک 
دنزرف دـندرک و  جاودزا  دنتـسیز و  شنادـنزرف  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دالوا  زا  دوب  يدـنزرف  اـهنت  وا  دـمآرد ، تسرد  لأـفت  نیا 
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ترـضح نآ  صوصخ  نیا  رد  اریز  همطاـف ؛ دوخ  يهلاـخ  توف  زا  سپ  درک  جاودزا  مالـسلاهیلع  یلع  اـب  بنیز ، رتخد  هماـما  اـما  دنتـشاد .
همطاف اّما  دنامن . يدنزرف  بنیز  زا  دش و  ضرقنم  وا  لسن  درک ، ادیپ  يدنزرف  وا  زا  دومن و  جاودزا  هریغم  اب  نآ  زا  دعب  دوب و  هدرک  تیصو 
نیسح نسح و  ردقنارگ  طبس  ود  قیرط  زا  وا  زا  سپ  همطاف  لسن  موثلکّما و  و  بنیز ، نسحم ، نیـسح ، نسح ، مان  هب  دش  ینادنزرف  ياراد 
ربمایپ هک  دناهدرک  تیاور  يردخ  دیعسیبا  زا  حیحص  دانـسا  هب  یناربط  مکاح و  تسا . تّما  نیا  نانز  يهمه  لضفا  وا  - 3 تفای . رارمتسا 

« نارمع تنب  میرم  نم  ناک  ام  ّالا  : » تسا هدومرف  رگید  تیاور  رد  و  میرم » ّالا  ۀـّنجلا  لهأ  ءاسن  ةدّیـس  ۀـمطاف  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
يوریپ وا  زا  ناققحم  هتفگ ، یکبـس »  » هچنآ حوضو  لـیلد  هب  دـیوگ : رجحنبا  [ . 222 .« ] میرم رگم  تسا  تشهب  لها  نانز  رورـس  همطاـف  »

قلطم روط  هب  راصعا ، رگید  نانز  همه  دوخ و  رـصع  نانز  رگید  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  : » دیوگ هک  رجحنبا ، لضفلاوبا  هلمج  زا  دناهدرک ؛
، میرم نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  : » هدرک لقن  سابعنبا »  » زا دنتـسم  روط  هب  ّربلادبعنبا »  » هک تسا  یتیاور  اعّدـم ، نیا  رب  دـیکأت  و  دراد ». يرترب 

ظفاح دـنکیم . عفترم  لصا  زا  ار  یلاکـشا  عون  ره  هک  اریز  تسا ؛ یبوخ  ثیدـح  نیا  دـیوگ : یبطرق  ۀیـسآ » مث  ۀـجیدخ ، ّمث  ۀـمطاف ، ّمث 
زا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  يهّیرذ  اریز  هحفـص 272 ] تسا [ ؛ رترب  شنارهاوخ  ریاس  زا  همطاف   » هک تسا  نیا  رب  شاهدیقع  رجحنبا 

، همطاف اما  دندیـسر ، تبث  هب  ترـضح  نآ  يهمان  رد  دندش و  توف  ترـضح  نآ  تایح  رد  ربمغیپ  نارتخد  ریاس  اریز  وا . ریغ  هن  تسا و  وا 
زا تسا  نیسحلا  تنب  همطاف  زا  يربط  ریرجنبا  تیاور  نیا ، رب  لیالد  دیـسر ». تبث  هب  وا  يهفیحـص  رد  دومن و  تلحر  وا  ِنامز  رد  شردپ 

، مدـش نادـنخ  هک  تفگ  يزار  نم  اب  مردـپ  مدوب ، هشیاع  دزن  نم  دـش و  دراو  نم  رب  ادـخ  لوسر  يزور  : » تفگ هک  همطاـف  دوخ  يهّدـج 
نم هک  دیـسرپ ، نم  زا  ار  تلع  تفای ، تافو  ترـضح  نآ  هکنیمه  میوگیمن . وت  اب  ربمایپ  زار  زا  متفگ  دیـسرپ ، نم  زا  ار  نآ  تلع  هشیاـع 

رد منامگ  هب  دومرف : ادخ  لوسر  هکنیا  متفگ و  يو  اب  ربمغیپ ، رضحم  هب  لاس  نآ  رد  لیئربج  طسوت  ار ، نآرق  ضرع  ثیدح  وا ، خساپ  رد 
. متـسیرگ نم  شابم . نانآ  زا  رتمک  سپ  دشن ، راتفرگ  یتبیـصم  نینچ  هب  ملاع  نانز  زا  کی  چیه  دندومن ، هفاضا  منکیم و  تافو  لاس  نیا 

دوجو زا  ياهراـپ  وا  يرآ ، مدـش . نادـنخ  هاـگنآ  یتـسه ». تشهب  لـها  ناوناـب  رورـس  وت  « ؛» ۀـنجلا لـها  ءاـسن  ةدیـس  تنا  : » دوـمرف سپس 
ینبضغی اهاذآ و  ام  ینیذؤی  یّنم ، ۀعضب  ۀمطاف  : » دومرف مرکا  ربمایپ  هک  هدروآ  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  بقانم  رد  يراخب  تسا . هَّللالوسر 

[ . 223 .« ] تسا هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  وا  هچنآ  هدرزآ و  ارم  درازایب  ار  وا  هچنآ  تسا ، نم  زا  ياهراپ   » همطاف «. » اهبـضغی ام 
یتقو هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  دهاش  دنکیم : هفاضا  سپس  تسا ». رفاک  دنک  تناها  وا  هب  هک  یسک  « ؛» رفک دقف  اهّبَـس  نم  : » دیوگ یلیهس 

ار وا  هک  دمآ  همطاف  دعب  دیاشگن و  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زج  هک  درک  دای  مسق  تسب و  دجسم  نوتـس  هب  ار  دوخ  هبابلوبا 
نم زا  ياهراپ  همطاف  انامه  « ؛» یّنِم ۀعـضب  ۀمطاف  اّمنا  : » دومرف ادخ  لوسر  درک و  تعنامم  دوب  هدروخ  هک  يدنگوس  رطاخ  هب  يو  دیاشگب ،

رطاخ هدرزآ  ار  ربمغیپ  تقیقح  رد  دشاب ، همطاف  رازآ  تیذا و  بجوم  هک  دنک  يراک  سکره  : » دناهتفگ ناثدحم  املع و  زا  یخرب  تسا ».
مالسلااهیلع ارهز  صیاصخ  رگید  زا  - 4 دنرازایب »! ار  يو  همطاف ، نادنزرف  هحفـص 273 ] هک [  تسین  نیا  زا  رتالاب  یهانگ  تسا و  هتخاس 

ار وا  ربمایپ  درک . مایق  هجیدخ  شردام  تافو  زا  سپ  وا  تمدخ  ردـپ و  يراتـسرپ  هب  اریز  داهن ؛ « اهیباّما  » ار يو  يهینک  شردـپ  هک  دوب  نیا 
زا دومنیم ، ترفاسم  دصق  هاگره  دادیم و  يزاب  ار  شیاههچب  تسـشنیم و  وا  دزن  تفریم . شرادید  هب  دایز  تشادیم . تسود  رایـسب 

تعکر ود  دشیم و  دراو  دجـسم  هب  لوا  تشگیمرب  رفـس  زا  نوچ  و  دشاب ! همطاف  اب  شرادـید  نیرخآ  هکنآ  رگم  دـشیمن  نوریب  هنیدـم 
-5 تفریم . شنارسمه  هناخ  هب  نآ  زا  دعب  دشیم و  مدمه  وا  اب  درکیم و  ترایز  ار  وا  تفریم و  همطاف  رادید  هب  سپس  دناوخیم  زامن 
هب همه  زا  شیب  دوب و  ترـضح  نآ  نادـنزرف  نیرتکیدزن  نیرتـبوبحم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  دزن  رد  هک  دوب  نیا  وا  رگید  یگژیو 

نتـساخرب نتـسشن و  تریـس و  تروص و  رد  هک  مدـیدن  ار  يدـحا  : » تفگ هک  دـنکیم  لـقن  هشیاـع  زا  يذـمرت  تشاد . تهابـش  شردـپ 
رد دیـسوبیم و  ار  وا  تساخیم و  اپب  يو  مارتحا  هب  ترـضح  نآ  دـمآیم  ردـپ  دزن  هاگره  همطاف و  دـننام  دـشاب  ربمایپ  هب  دارفا  نیرتهیبش 

لـالج و لاـمج و  هب  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  هک  تهج  نادـب  ارهز »  » شماـن هک  تـسا  نـیا  وا  صیاـصخ  زا  زین  و  - 6 دـناشنیم »! دوخ  ياج 
یخرـس و هب  لیام  يدیفـس  تروص و  رد  مدرم  نیرتابیز  زا  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دوب و  هتـسارآ  شیامیـس  یگدنزورف 
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تهابـش ادخ  لوسر  هب  تریـس  تروص و  رد  هک  ار  یـسک  مدیدن  : » تفگ هک  میدـید  ار  هشیاع  راتفگ  تشاد ، تهابـش  دوب  یگدنـشخرد 
ادـخ زا  مـیظع  فـقوم  نآ  رد  هـک  هاـگنآ  تـسا ، ترخآ  رد  ربماـیپ  ياـمظع  تعافـش  روآداـی  ارهز  - 7 دـشاب »! هتـشاد  ارهز  زا  يرتـشیب 
ندرک تعافـش  نایرج  رد  مرادـن ». یـشهاوخ  وت  زا  همطاف  يارب  مرادـن ، یـشهاوخ  وت  زا  دوخ  يارب  متّما ، متّما ، : » دـیوگیم دـهاوخیم و 

رگا «. » اهدـی ُْتعَطََقل  تقرـس  دّـمحم  تنب  ۀـمطاف  َّنأ  ول  : » دومرف ربمایپ  دوب ، هدرک  تقرـس  نز  نآ  هک  یموزخم  ِنز  يارب  دـیز ، نب  ۀـماسا 
رب لیلد  كانتشحو ، راوشد و  ياههظحل  نآ  رد  همطاف  زا  ربمایپ  ندرک  دای  مدیربیم »! ار  وا  تسد  درکیم  تقرـس  مه  دّمحم  رتخد  همطاف 

ردارب و زا  یمدآ  هک  يزور  دراد ، دوجو  زور  نآ  رد  هک  يدیادش  یتخـس  تسا . تّما  هب  ربمایپ  تقفـش  تمحر و  هحفص 274 ] تمظع [ 
زا ندرکن  تعافـش  تهج  هب  مزعلاولوا  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  هَّللالوسر ، نخـس  نیا  ماـیپ  دزیرگیم ! شنادـنزرف  رـسمه و  ردـپ و  رداـم و 

ندرب مان  اما  و  يریغ .» یلا  اوبهذا  یـسفن ، یـسفن ، : » دیوگیم هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنکانمیب و  دوخ  رب  دننکیم و  یهاوخرذع  مدرم ،
رد دیکأت  تسوا و  دودح  يهماقا  ادخ و  قوقح  رب  ترـضح ، نآ  رارـصا  نایب  يارب  یموزخم ، ِنز  نآ  ِتقرـس  يهیـضق  رد  ارهز ، زا  ربمایپ 

ندوب هوسا  رد  ات  دشاب ! وا  دزن  دارفا  نیرتکیدزن  نیرتزیزع و  رگا  یّتح  درادـن ، يریثأت  يدـنواشوخ ، تبحم و  ساسحا  دروم  نیا  رد  هکنیا 
هک تسین  نآ  شموهفم  تسین و  همطاف  تلزنم  ردـق و  يارب  یـصقن  نیا  دـسرب و  لامک  ّدـح  رـس  هب  قح  هب  مکح  يرواد و  لدـع و  يارب 

تیاهن رد  اهشزغل  ناهانگ و  باکترا  زا  بانتجا  رد  همطاف  هک  ارچ  دوریم ؛ لامتحا  وا  زا  دوش ، یهلا  ّدـح  بجوم  هک  یهاـنگ  باـکترا 
همه نیب  زا  همطاـف ، هب  ترـضح  نآ  باـطخ  نـیا ، ریظن  تـسا . دمآرـس  وا  ياوـقت  دـهز و  عرو و  تماقتـسا و  تـسا و  تسادـق  لاـمک و 

زاینیب ادخ  قح  زا  ار  وت  مناوتیمن  نم  اما  نک  بلط  یهاوخ  هچ  ره  نم  لام  زا  دّـمحم ! رتخد  همطاف  يا  : » دـیامرفیم هک  تسوا  نارهاوخ 
همطاـف و هب  وا  تیاـنع  تبحم و  تّدـش  رب  لـیلد  زین  تسا و  اـهبَسَن  هب  ندرکن  هیکت  تماـیق و  زور  زا  نداد  میب  نخـس  نیا  موـهفم  منک »
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يوخ  قلُخ و  لامک  يارب  ییالعا  ِلَثَم  تّما و  يهمه  يارب  دشاب  یقـشمرس  هنومن و  ات  تسوا ، تیبرت  لامک 

يهیزیهج تامیالمان . يرادیاپ  ربص و  تسا و  نآ  ياهرویز  ایند و  رد  دـهز  وا ، صیاصخ  زا  و  - 8 يرواد . تواضق و  رد  وا  لدـع  لامک 
رایـسب مک و  شاییاراد  هک  ارچ  دوب ؛ تیاضر  یتخـس و  تیاهن  رد  شرـسمه  اب  شایگدـنز  هک  هنوگنامه  دوب  یگداـس  تیاـهن  رد  ارهز 

هک یتقو  ات  درکیم  ساتـسد  شکرابم  ياهتسد  اب  درکیم . یگدـنز  لّمحت  ربص و  اـب  دوب و  یـضار  ارهز  لاـح ، نیا  اـب  دوب ! تسدیهت 
ربص و وا  يارب  و  درکن - تباجا  ترـضح  نآ  درامگ ، وا  تمدـخ  هب  ناریـسا  زا  يزینک  ات  تساوخ  شردـپ  زا  هک  هاگنآ  دـشیم و  هتـسخ 

لوسر دنیوگ . ادخ  ریبکت  دمح و  حیبست و  هبترم  هس  یس و  ندیباوخ  زا  لبق  هک  درک  شرافـس  ار  شرـسمه  وا و  و  داد - حیجرت  ار  لمحت 
رطاخ نادب  زج  نیا  درک و  قیوشت  نآ  ياهب  هحفص 275 ] اب [  نداد  هقدص  رویز و  نتخورف  هب  ار  وا  دشوپب و  يرویز  وا  هک  دیدنـسپن  ادخ 
ربمایپ صخـش  هک  هنوگنامه  دشاب ، تضایر  ربص و  دـهز و  رد  العا  يهنومن  ارهز  هک  تساوخیم  دوب و  يو  دوجو  زا  ياهراپ  وا  هک  دوبن 

زا درف  نیرخآ  هک  تـسا  نـیا  وا  صیاـصخ  زا  و  - 9 دـشاب . هتـشاد  تمایق  زور  رد  ار  ملاع  نانز  يهدیـس  تلزنم  یگتـسیاش  اـت  دوب ، نینچ 
. درکن یگدنز  یهام  دنچ  زج  ردپ  زا  دعب  اریز  دش ؛ قحلم  ردپ  هب  هک  ربمایپ  تیبلها  زا  درف  نیتسخن  درک و  تافو  هک  دوب  ربمایپ  نادـنزرف 
رتهب و نانمؤم  يارب  تسا  لاعتم  دنوادخ  دزن  هچنآ  هکنیا  تسایند و  تراقح  لیلد  نیا  و  [ 224  ] دوب هلاس  تشه  تسیب و  ماگنه  نآ  رد  و 

قحلم دوخ  تلالج  تمارک و  لصا  هب  هک  هدومن  هدارا  تلالج  اب  يوناب  نآ  ربمغیپ و  نت  يهراپ  يارب  ّلجوّزع  يادـخ  تسا و  رتراگدـنام 
. دنک رادید  تشذگرد ، هلاس - هس  تصش و  هک - ار  وا  یلعا  ألم  رد  و  دوش !

همتاخ

رـضحم هب  بُّرَقَت  ناوتب  هلیـسو  نآ  هب  هک  تساهزیچ  نیرتهب  زا  یکی  نید ، لضف و  نابحاص  تیادـه و  ناربهر  هب  باستنا  هک  تسا  ملَـسُم 
رورس ءاسنلاریخ ، ارهز ، يهمطاف  هب  فیرش ، ِبَسَن  نیا  دشاب . دنواشیوخ  ام  ناگدید  ِرون  رشب و  دّیَس  اب  هک  دسر  هچ  ات  تشاد  نیملاعلاّبر 

. دراد صاصتخا  نیـسح ، نسح و  مالـسلاهیلع ) بلاـطیبا  نب  یلع  ، ) نینمؤملاریما نادـنزرف  رداـم  نارداـم ، ناردـپ و  نیرتهب  رتخد  ناـنز ،
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یناسک زج  تسا  هدوب  نیگآرطع  ملاع ، راطقا  رد  ناناملـسم  يهمه  يارب  ناشکرابم  كاپ و  نامدود  دای  ناـشدای و  ماـن و  هراومه  هکناـنآ 
مدآینب ّلک  : » تسا یفاک  دـناهدرک ، لقن  ربمایپ  زا  یلعیوبا ) یناربط و   ) هک يراتفگ  تیبلها  تفارـش  يارب  دناهتـشاد . یناصقن  لد  رد  هک 

تفارش يهتـسیاش  هک  ار  یهار  ندومیپ  قیفوت  میهاوخیم ، دنوادخ  زا  [ . 225 « ] مهتبصع انأ  مهّیلو و  انأ  ۀمطاف  دلو  ّالإ  ۀبـصع  یلإ  نومتنی 
رد هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  تمرح  دشاب و  یفاک  دـح  هب  اهنآ  يراکزیهرپ  یـسرت و  ادـخ  ات  هحفـص 276 ] دنک [  اطع  تسا ، اهنآ 

َسْجِّرلا ْمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَمَّنِإ  . ) دـشاب رتیفاص  نانآ  يارب  اهبلق  رتکیدزن و  اهنآ  يوس  هب  اهنآ  شیارگ  دوش و  ظفح  نانآ ، نایم 
نیا هب  تبـسن  ار  دـیدرت  کـش و  ِرذـب  كدـنا ، دـنچ  ره  بصاوـن »  » ماـنب دنتـسه  یتریـصبیب  نـالدروک  ًاریِهْطَت .) ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ 

. دـنیامیپیم ار  تلالـض  ریـسم  اطخ و  هار  دنـشاپیم و  اهلد  رد  دـناهتفرگ - هیام  تمکح  ملع و  تیادـه و  ياهجـنگ  زا  هک  ناراوگرزب -
دننکیم میدقت  ناشنارتخد  نارسپ و  هب  ناردپ  شنادرگاش و  هب  داتسا  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  مالسلااهیلع ، ارهز  همطاف  يهریـس  يهدیزگ 

زا میروایب و  ار  نانآ  یگدنز  یعقاو  ياهناتساد  ددرگ . باریس  یقالخا ، راوتسا  ملاس و  ياهناینب  اب  ناشسوفن  دنرب و  هرهب  شندناوخ  زا  ات 
رارـصا دنکیم - لابند  اهتشذگرـس  نیا  هک  هیلاع - فادها  نییبت  رب  میـشاب و  رَذَـحرب  دریذـپیمن ، نید  لقع و  هک  ییوگهدایز  هغلابم و 
قـشمرس هنـسح و  يهوسا  هک  تسا  نیا  ناملـسم  يهداوناخ  ّقح  نیاربانب ، دـننادیمن ! یکدـنا  زج  خـیرات  زا  هک  دنرایـسب  هچ  اریز  میزرو ؛

نیا هَّللاءاشنإ .) ، ) دـنیامیپب ار  يراگتـسر  تمالـس و  هار  دـنک و  لمع  نآ  ساـسا  رب  اـت  میراذـگب  ناوج  لـسن  يور  شیپ  ار  ياهدـنزومآ 
اهنیا هک  دـیما  نیدـب  دریگ ، غورف  شندـید  اـب  ناگدـید ، اـت  هدوـمن  يروآدرگ  ار  وا  يهّیرذ  ءاسنلاةدیـس و  يهریـس  زا  ياهدـیزگ  هلاـسر ،

. دیوشب اهلد  زا  نادناخ ، نیا  تمظع  هب  تبسن  ار  نارگهطسفس  ِینیرفآ  دیدرت  دشخب و  ّتینارون  ار  ام  ناناوج  ياهلد  هک  دشاب  یقـشمرس 
يرای ار  مالسا  توعد  شایکدوک ، رد  تساهزردنا ! اهتربع و  اهسرد و  شرسارس  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ملاع  نانز  رورـس  یناگدنز 

صیاصخ رگید  هیزیهج و  ییوشانز و  یگدنز  رد  ناناوجون .) ناناوج و   ) نادنزرف يارب  تسا  یسرد  نیا  هک  درک ، عافد  شردپ  زا  درک و 
يارب هتـسیاش  يوگلا  حلاص و  لمع  حالـصا و  نومنهر  شیایازم ، رگید  صیاصخ و  لیاضف و  رد  یگدـنز و  ناوارف  تالکـشم  رب  ربص  و 

نارتـخد يارب  تسا  یـسرد  وا ، تیبرت  بیذـهت و  وا و  ماـن  ندرک  دـنلب  وا و  هب  تبـسن  یفطـصم  ماـمتها  رد  تسا . تاـیقالخا  زا  يرایـسب 
وا راختفا  نیا  هحفص 277 ] ناگزیشود [ . يهمه  يارب  زا  تسا  هنییآ  دننام  مهف و  يورین  قیقد و  يرایشوه  تراهط و  تّفع و  رد  ناملـسم 
رد قـالخا ، لـیاضف  اـب  هتفاـی و  شرورپ  تّوبن  يهسردـم  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  يهدـید  رون  زا  ياهولج  هک  سب  ار 
زینو یناربط ) تیاور  هب  اـنب  . ) هداد بقل  شردـپ ،» رداـم  « ؛» اـهیباّما  » ار وا  شردـپ  هک  سب  نیمه  و  تسا . هدـش  تنیز  نآ  حطـس  نیرتـالاب 
ادخ هب  ار  وا  ربمایپ  و  هدرک ) تیاور  وکین  دانسا  اب  یناربط   ) هک اهبـضغل » بضغی  ۀمطاف و  اضرل  یـضری  هَّللا  ّنإ  : » تسا هدومرف  وا  يهرابرد 

؛» میجرلا ناطیشلا  نم  اهتّیرذ  کب و  اهذیعأ  ّینإ  : » داد مالسلاهیلع  یلع  يرسمه  هب  ار  وا  هک  هاگنآ  درک ، اعد  شنید  یتمالس  يارب  درپس و 
تسار و پچ و  زا  دـنک و  رّونم  ار  ام  بولق  دـنوادخ  یناربط .) تیاور  هب  « ) مراپـسیم وت  هب  ناطیـش  ّرـش  زا  ار  وا  يهّیرذ  وا و  ایادـخ ! راب  »

تبحم هک  مراد  تلأـسم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  و  ءاعدـلا .» بیجم  عیمـس  ّهنإ  ، » دـهد رارق  ییانـشور  نییاـپ  ـالاب و  رـس و  تـشپ  يور و  شیپ 
مالـسلااهیلع ارهز  يهمطاف  لوتب ، سدـق  تحاس  هب  ار  لیذ  تایبا  دـیامرف ! ماـهلا  ناـمیاهلد  رب  ار  وا  يهّیرذ  نادـناخ و  تَّدوم  هَّللالوسر و 

ُۀعـضب ِکیف  اَّلإ  حـیدملا  بیطی  ِکیبأ ال  هط  ِّبر  و  ّیبر ، ـال و  [ . 226 - ] دیامرف روشحم  وا  اب  تمایق  رد  ار  ام  دـنوادخ  منکیم -، میدـقت 
نم ۀحـسم  تدـب  نإ  ِکیذؤی  ام  ُّلک  هیذؤی  ساسحإلاو  رعاشملا  یف  هنم  ٌةذـِلف  ِکیـضری  ام  ُّلـک  هیـضُری  ِّلُـکلا  مکُح  ءزجلل  یفطـصملا و 

ءیـش ّلک  یف  یبنلا  هبـش  تنأ  کینب  یف  هتثرو  رـس  وه  ماصفنا و  اـهلنی  مل  تاذـلا  ةدـحو  کـیبأ  یف  تدـهوش  کـیاحم  یف  ًاـموی  نزحلا 
کیوری هفطع  رحب  نم  ًارورسم و  ضهنی  نیلبقت  امنیح  کیندی  فیکرـس ال  اهمـش  ام  اذإ  یبنلا  ۀناحیر  تنأ  كودهاش  نإ  یبنلا  نودهـشی 

برض هحفـص 278 ] کیلقی [  نم  ّلک  هیلقی  كوبحأ و  ًاقح  كاـبأ  اوبحأ  ول  کـیلملا  هلـإلا  نم  لـضف  برقلا و  یف  بتارملا  اـهنود  ۀـبتر 
یف رحبلاک  تنأ  کیئناش  نم  مغرلاب  هاده .. رون  مکب  متی  نأ  هَّللا  یـضق  دق  كوفـصنأ  ول  لیـضفتلا ، اذـه  یلعألا و  لثملا  کب  یفطـصملا 

یلایل یف  وعدی  مهمهی  هب  ینأکف  كوربملا  کلـسن  نم  ًاریثک  هَّللا  جرخی  نأب  یفطـصملا  اعد  دـق  کیطاش  ًائلام  ردـلاک  كد  الوأ  ءاطعلا و 
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الب كوهنملاب و  سیل  ًاثالث و  عاج  دق  زبخب و  هترثآ  تنأ  کیلوی  امب  یـضترملا  کجوز  یلوی  قیفـشلا و  بألا  ءاعدب  كوبحی  ذإ  فافزلا 
ۀعاس یف  یبنلا  رـسأ  کیدفت و  اهـسمت  نم  یحرلا  يردت  ول  کیفکب  ترثأ  یحرلاو  کیدفت  اهـسمت  نم  یحرلا  يردت  ول  کیفکب  ترثأ 

كوبأ اذـهف  تمـسبتف  ًاـیناث  كاـندأ  مث  کیـشولا  قارفلاـب  ترثأـتف  هنم  برقلاـب  ةاـیحلا  تفلأ  دـق  کـیکبی ؟ يذـلا  اـم  كاـکبأف  برکلا 
نیسحلاّمأ ًائینهف  کیطعم  هناحبس  یماسی . ماقم ال  ۀبتر و  هَّللاو  کلت  کیبأ  دعب  نوهی  ءیـش  ّلک  روهـش  دعب  عیرـسلا  قاحللاب  کیـضرتسی 

ةرـضن ًارورـس و  سوبع و  موی  رورـش  كاقو  دق  كوسن  دق  ومه  نإ  و  اشاح ، كدالوأ  دلخلا  ۀّنج  کیـسنت  وأ  كونب  انإ  هامأ  ًانانح  ًائینه و 
تدرو اذإ  انیرکذاو  کینب  نم  اوفلخت  نم  يرکذاف  مکیلع  ءاوللا  فرفر  اذإف  کیوؤی  انهلإ  لـیلظ  لـظ  یف  ءاوللا و  دـقعی  مکل  کـیزجی و 

نم كاشغتی  نیح  لک  یف  کیلع  مالس  کیری و  نیضرت  ام  انیف  كایؤرب و  نمی  نأ  هَّللا  یـسعف  کیقـسی  نم  فکب  یقـسنل  ضوحلا  یلع 
هب هن ، [ » هحفـص 279 درخ [  يولع  نب  ملاس  نب  ینالیجلا  رداقلادـبع  ِکیف  ّالإ  حـیدملا  بیطی  ٍداح ال  لاق  ام  ٌرطام و  یمه  ام  کیراب  ندـل 
لک مکح  ءزج  یتسه و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  نت  يهراپ  تسین . هتـسیاش  وت  زج  شیاتـس  هک  مسق ، هط »  » تردپ هب  دنگوس ، ادخ 

وا درازایب  ار  وت  هچنآ  ره  ییوا ، دوجو  زا  ياهراپ  ساسحا ، روعش  رد  تسا . هتخاس  دونشخ  ار  لک  دنک ، دونشخ  ار  ءزج  هچنآ  ره  دراد ، ار 
شدنویپ هک  دیرهوگ  کی  زا  همه  ددرگ . هدهاشم  تردپ  يهرهچ  رد  نآ  رثا  دوش ، رهاظ  تیامیس  رد  هودنا  نیرتمک  رگا  تسا . هدرزآ  ار 

وت دـناهدید . ار  ربماـیپ  دـننیبب  ار  وـت  هکناـنآ  يربماـیپ و  دـننام  زیچ ، همه  رد  وـت  ياهداـهن ! ثرا  هب  تنادـنزرف  رد  زار  نیا  تـسین و  هدـیرب 
ینامداش اب  يدشیم  دراو  وا  رب  هاگره  دبلطن ! روضح  هب  ار  وت  هنوگچ  سپ  دشیم ! دنـسرخ  دییوبیم  ار  وت  هاگره  هک  يربمغیپ  يهناحیر 

. تسا یتسه  ناهج  کلام  زا  یلُضَفَت  تسا و  بتارم  نیرترب  برق ، زا  ياهبتر  نینچ  دومنیم . تباریـس  شرهم ، يایرد  زا  تساخیم و  اپب 
یفطصم ار  لاثم  نیرتالاب  دندرک . ینمـشد  وت  اب  دنتـشاد  نمـشد  ار  وا  رگا  و  دنتـشاد ، تسود  زین  ار  وت  دنتـشادیم  تسود  ار  تردپ  رگا 

لامک هب  ار  شتیاده  رون  امـش  يهلیـسو  هب  هک  دوب  ادـخ  مکح  دـنهد . فاصنا  رگا  ار  وت  یتلیـضف  نیا  دزیم و  وت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
رپ ار  ایرد  نیا  لحاس  هک  دنتـسه  ییاهّرُد  تنادـنزرف ، ییایرد و  نوچ  شـشخب  رد  وت  دـندرک . ینمـشد  امـش  اـب  هکناـنآ  مغر  هب  دـناسر ،

منیبیم ار  شترضح  ییوگ  دروآ . دیدپ  وت  كرابم  لسن  زا  ار  يریثک  عمج  هک  تساوخ  ادخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  دناهدرک .
، ار یـضترم  ترهوش  هک  نابرهم  ردپ  ياعد  دنکیم . اعد  وت ) لسن  دالوا  ترثک   ) بلطم نیا  رب  نتفگ ، کیربت  ماگنه  فافز ، بش  رد  هک 

ریـس كاروخ  زا  يدرب و  رـسب  هنـسرگ  زور  هس  هک  یلاح  رد  يدرک ، راثیا  ار  یناـن  ِصرق  وت ، تشاد . شیوخ  تیاـنع  ِوترپ  رد  وت  نوچمه 
نآ رد  ربمایپ  دـشیم . وت  ییادـف  تسیک  تسد  رد  تسنادیم  ساتـسد  رگا  هداـهن و  رثا  تتـسد  رب  ساتـسد  هحفـص 280 ] يدوب [ ! هدشن 

يامن رود  يدوب و  سونأم  وا  راوج  رد  یگدـنز ، هب  اریز  يدـش !؟ نایرگ  ارچ  دروآ ، هیرگ  هب  ار  وت  هک  تفگ  يزار  رابهودـنا ، ياههظحل 
هک دزاسیم . دنـسرخ  هک  تسا  وت  ردپ  نیا  يدز و  دنخبل  هک  تفگ ، يزار  دـیبلط و  روضح  هب  ار  وت  راب  رگد  دادیم . رازآ  ار  وت  شقارف ،

تـسا یماقم  هبتر و  نیا  مسق ! ادخ  هب  دوب ! شزرایب  ترظن  رد  زیچ  همه  ردپ ، زا  دعب  تسویپ و  یهاوخ  وا  هب  تعرـس  هب  هام  دنچ  زا  سپ 
، تبهوـم نیا  نیـسح ! رداـم  يا  تـشاد . ینازرا  وـت  رب  ار  ماـقم  هـبتر و  نـیا  هـک  ییادـخ  تـسا  هّزنم  دـنکیمن ! يربارب  نآ  اـب  يزیچ  هـک 

وت اهنآ  رگا  یّتح  اشاح ! دربیم ؟ دای  زا  ار  تنادـنزرف  نیرب ، تشهب  ایآ  مییوت . نادـنزرف  همه  ام  یمارگ ! ردام  يا  داب  تیاراوگ  تیاراوگ ،
امش يارب  تّزع )  ) مچرپ دهد . تشاداپ  یمّرخ ، ینامداش و  اب  دراد و  ناما  رد  كانتشحو ، زور  نآ  ّرش  زا  ار  وت  تیادخ  دننک . شومارف  ار 
دای تاهدناماج  نادنزرف  زا  دیآرد ، زازتها  امـش  رـس  رب  مچرپ ، نیا  هک  هاگنآ  سپ  دهد . تهانپ  راگدیرفآ  رادیاپ  يهیاس  رد  و  ددرگ ! اپرب 

هکنآ دیما  هب  میدرگ . باریس  زین  ام  يوشیم ، باریس  وت  هکنآ  تسد  زا  ات  شاب  ام  دای  هب  يوش ، دراو  رثوک )  ) ضوح رب  هک  هاگنآ  و  نک .
رد تراگدیرفآ ، دورد  مالس و  ددرگ . وت  يدونشخ  بجوم  هک  دیامنب ، وت  هب  ار  يزیچ  ام ، ِراتفر  زا  دراذگ و  ّتنم  ام  رب  وت ، رادید  اب  ادخ 

( درخ يولع  نب  ملاس  ، ) ینالیگ رداقلادبع  دننکیم »! مُّنََرت  نایارسهمغن  دنرابیم و  اهربا  ات  داب ، لماش  ار  وت  لاح  همه 

یقرواپ
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[3 .(. ] 1996 م 1416 ه . لّوا ، پاچ   ) قشمد عیزوتلاو ، رشنلل  رانملاو  هّدج  ۀیمالسالا ، ۀفاقثلل  ۀلبقلا  راد  [ 2 . ] ص 79 ج 2 ، هّمغلافشک ، [ 1]
هدروآ مالـسلااهیلع  همطاف  تدالو  خیرات  رد  ّفلؤم  هچنآ  [ 5 . ] ص 197 ماشهنبا ج 1 ، [ 4 . ] ترضح نآ  تداهش  هعیـش  هاگدید  زا  هتبلا 

قبط ار  ترجه  مجنپ  لاـس  ینیلک  موـحرم  دـناهتفگ . ار  تثعب  مجنپ  اـی  مود  لاـس  هعیـش ، ناـخروم  ناثدـحم و  یلو  تسا  هّماـع  يهدـیقع 
. تسا هدرک  رکذ  ار  مجنپ  لاس  یتایاور  هب  هدـیزگرب و  ار  مود  لای  یـسوط  خیـش  حابـصم  هدرک ، رایتخا  مالـسلاهیلع  رقاب  ماـما  زا  یتاـیاور 
زا سپ  لاس  ود  یخرب  تسا . فالتخا  مالـسلااهیلع  همطاـف  تدـالو  خـیرات  رد  [ 6 «. ] مجرتم ، » ص 9 ج 43 ، راونـألاراحب ، هب  دوش  عوـجر 

مکاح تسا . هدمآ  تثعب  زا  سپ  لاس  جنپ  رگید  تیاور  رد  و  تسا . دجهتملا  حابـصم  رد  یـسوط  خیـش  يهیرظن  نیا  دـناهتفگ و  ار  تثعب 
ياملع رتشیب  دـناهدروآ . ار  ربمایپ  تدـالو  زا  سپ  لاـس  کـی  لـهچ  تثعب  زا  دـعب  لاـس  کـی  باـعیتسا  رد  ّربلادـبع  نبا  كردتـسم و  رد 

ص ج 7 ، يرابلا ، حتف  [ 8 . ] ص 161 ج 3 ، مکاحلا ، [ 7 «. ] فلؤم ، » هتفای دلوت  تثعب  زا  لبق  لاس  جنپ  مالـسلااهیلع  ارهز  دندقتعم  تیبلها 
وج و مدنگ و  نآ  اب  میدـق  رد  هک  یتسد  بایـسآ  ساتـسد ؛ [ 10 . ] يهرامش 6953 ثیدح  ص 403 ، ج 15 ، نابح ، نبا  حیحـص  [ 9 . ] 97
بلاطوبا و رـسمه  مان  هچ ، تشادـن . یگزات  برع  نایم  رد  همطاف  مان  [ 12 . ] ص 53 ینوناتبلا ، ۀلحر  [ 11 . ] دناهدرکیم درآ  ار  نآ  دـننام 

نآ دـشاب . اههمطاف  يارب  رداچ  ات  دـندرک  هیدـه  ار  قربتـسا  زا  ياهچراپ  ربمایپ  هبتع . رتخد  همطاف  زین  و  دوب ، همطاف  مالـسلاهیلع  یلع  ردام 
همطاف يارب  یتمـسق  مالـسلاهیلع ، یلع  ردام  دسا  تنب  همطاف  يارب  یتمـسق  ارهز  يهمطاف  يارب  یتمـسق  دندرک ؛ تمـسق  راهچ  ار  اههچراپ 

، هیـضار هّیکز ، هرهاط ، هکرابم ، هقیدص ، همطاف ، زا : دنترابع  یماسا  نیا  [ 13 . ] هبتع رتخد  همطاف  يارب  یتمـسق  ربمایپ و  يومع  هزمح  رتخد 
هلتب لاقی : [ 14 . ] دناهدروآ زین  ار  لوتب  ناراگنهریس  یخرب  دنناوخیم و  اهیباّما  ای  یبنلاّما  ار  ترضح  نآ  نینچمه  ارهز . هثدحم و  هیـضرم ،

. ینیسح لضاف  داتسا  زا  يریسفت  [ 15 (. ] ءاتلا ّمض  ءابلا و  حـتفب   ) لُوتَبلاو عطقنا ، اهل و  غرفت  يأ  ةدابعلا : یلا  لتبت  و  هناـبا . هعطق و  يا  ـألتب 
هک دوب  ینامیپ  لصا  رد  فـالیا  [ 17 . ] فّرصت كدنا  اب  ناـمه ص 58 ، ملعوبا ، قیفوت  [ 16 . ] ص 75 ملعوبا ، قیفوت  ارهزلا ، ۀـمطاف  کن :

دـصق یـسک  مشاه  تمظع  تهج  هب  دشاب و  هتـشاد  تیلاعف  برع  لیابق  نایم  رد  دـناوتب  شیرق  یناگرزاب  هک  تشاد  برع  لیابق  اب  مشاه 
ص 252. ج 2 ، يربط ، خیرات  [ 18 . ] دندوب برع  داژن  نیرتكاپ  هبعک و  نارادهدرپ  مرح و  نانکاس  اهنآ  اریز  دزرون ؛ نآ  هب  تبـسن  یئوس 
، یناقرزلا [ 21 . ] ص 78 ج 1 ، دعسنبا ، تاقبط  [ 20 . ] هکم رهش  هرادا  هبعک و  رما  تیلوت  نایجاح و  هب  نداد  بآ  تدافر : تیاقـس و  [ 19]

تاقبط [ 23 . ] دـندوب هدرک  ناهنپ  كاـخ  رد  ار  مزمز  هاـچ  دـنوش ، جراـخ  هّکم  زا  دنتـساوخیم  مُهرُج  هک  یماـگنه  [ 22 . ] ص 37 ج 1 ،
افرـش هتیأر  رجفلا و  ۀئاضاک  هلوح  ام  هل  ءیـضی  رون  اهئاملف  رطقلا  متانحب  تألألتف  تضرع  ۀلیخم  ُتیأر  ّینإ  [ 24 . ] ص 5 ج 1 ، دعسنبا ،

ص ج 1 ، هدروآ ، رگید  دنس  هب  ار  نآ  زین  هدیَُرب  تسا و  حیحـص  تیاور  ص 336 ، ج 2 ، مکاحلا ، [ 25 . ] يروی هدنز  حداق  ّلک  ام  هب  ءوبا 
[27 . ] ص 102 ج 1 ، هباـصالا ، ، رجحنبا [ 26 . ] دشابیم ص 671  ج 2 ، ملـسم ، حیحـص  زا  ثیدـح  لصا  هدرک و  لـقن  زین  یبهذ  376 و 

يهریس [ 30 . ] ص 156 ج 7 ، ُفنُـألا ، ضورلا  کــن : [ 29 . ] ص 291 ج 2 ، هیاـهنلاو ، ۀـیادبلا  [ 28 . ] ّربلادـبع نبا  باـعیتسا ، رجحنبا ،
زج یسک  دهدیم ، ناشن  یخیرات  دانسا  تاعالطا و  هک  اجنآ  ات  هدرواین و  يدنس  بلطم  نیا  يارب  ّفلؤم  [ 31 . ] ص 188 ج 1 ، ماشهنبا ،

ج يرابلا ، حتف  [ 33 . ] ص 293 ج 1 ، دمحا ، دنسم  [ 32 «. ] مجرتم ، » تسا هدرکن  بسک  ار  يراختفا  نینچ  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 
نیا رد  تفای . تافو  ثعبم  زا  لبق  وا  دـنیوگ  دوب و  مساـق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دـنزرف  نیتسخن  دـناهتفگ  یخرب  [ 34 . ] ص 47 ، 6

مساق و هک  ار  هَّللادـبع  مساق و  هجیدـخ  تفگ : هک  تسا  هدیـسر  دـلیوخ  نب  ماوع  نب  ریبز  زا  ُفنُألا  ضور  رد  هک  تسا  یتیاور  صوصخ 
رد تفرب . ایند  زا  هک  دوب  هدشن  لماک  شایگراوخریـش  اما  دورب  هار  تسناوتیم  هک  دیـسر  يدـح  هب  مساق  دازب ، دـندشیم ، هدـیمان  رهاط 

میاهناتـسپ زا  مساق  ریـش  ربمایپ ، يا  : » تفگ دنکیم ، هیرگ  هجیدخ  دـید  دـش و  دراو  هجیدـخ  رب  ادـخ  ربمایپ  يزور  هک  هدامآ  عبنم  نیمه 
.« دوب لمحت  لباق  يارب  متـشاد ، ربخ  وا  تشونرـس  زا  رگا  دیـسریم . نایاپ  هب  شایگدروخریـش  دـنامیم و  هدـنز  شاک  يا  تسا ، يراـج 
هک هدوب  هراوخریـش  مساق  تیاور ، نیاربانب  مراد »... رواب  ادخ  لوسر  ادـخ و  هب  : » تفگ يونـشب »؟ ار  وا  يادـص  یهاوخیم  : » دومرف ربمایپ 

، ربمایپ تهج  نیمه  هب  دوب و  هجیدـخ  دـنزرف  مساق  هک  نیا  تسین  فالخ  نآ  رد  هچنآ  هتفای . تاـفو  مالـسا  رد  هَّللادـبع  شردارب  نوچمه 
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، دندومن ترجه  دناهدرک و  كرد  ار  مالـسا  هک  هدروآ ، ایند  هب  رتخد  راهچ  هجیدخ  هکنیا  رد  تسین  یفالتخا  زین  دش و  هدـیمان  مساقلاوبا 
ُفنُألا ضورلاو  باـعیتسا   » رد تاـیاور  رثکا  اـما  هدـش  رکنم  ار  هَّللادـبع  دـلوت  یخرب  و  همطاـف . موثلکما و  هیقر ، بنیز ، زا : دـنترابع  اـهنیا 

تافو اجک  هتفای و  دلوت  اجک  رـسپ  ود  نآ  اما  دراد  رـسپ  ود  رتخد و  راهچ  هجیدخ  هک  دنراد  رظن  قافتا  برعلا » باسنا  ةرهمج  هباصالاو و 
«. مجرتم ، » تشذگ رظن  زا  رتشیپ  مالسلااهیلع  ارهز  دلوت  خیرات  رد  حیضوت  [ 35 «. ] فلؤم ، » تسا دایز  رظن  فالتخا  هراب  نیا  رد  دـندومن ؟

دوب و فقاو  شیوخ  تلاـسر  هب  سک  ره  زا  رتـهب  یمارگ  لوـسر  هک  تسین  کـش  [ 37 . ] بجر هاـم  متفه  تسیب و  هعیـش  داـقتعا  هب  [ 36]
هدمآ و هماع  عبانم  رد  اهنت  تسا ، هدـمآ  وا  يهتفگ  لفون و  نب  ۀـقرو  اب  تاقالم  زا  هچنآ  اما  دوب و  هدرک  تیبثت  ار  شکرابم  بلق  دـنوادخ 

رفعج همالع  فیلأت : مالسا ، گرزب  ربمایپ  حیحص  يهریـس  باتک  هب  دینک  هاگن  تسا . ثحب  دقن و  ياج  دوشیمن و  هدید  یعیـش  عبانم  رد 
ج 1، يرابلاحتف ، یحولاأدب ، باتک  يراخب ، حیحـص  [ 38 «. ] مجرتم ، » دعب هب  ص 286  ج 1 ، يدابآجات ، نیسح  همجرت  یلماع ، یـضترم 

دزن ار  دیز  هک  دـندمآ  شیومع  ردـپ و  دوب . هدرک  هیدـه  ربمایپ  هب  هدـیرخ ، ار  وا  هجیدـخ  هک  هدـش  دازآ  دوب  يریـسا  دـیز  [ 39 . ] ص 31
دمآ مالسا  نوچ  دنتفگیم و  دّمحم  نب  دیز  ار  وا  دش و  ربمایپ  يهدناوخ  رسپ  دیزگرب و  ار  ربمایپ  رضحم  درک و  عانتما  وا  اما  دنربب  شموق 

ربمایپ و زا  رتاوتم ، تایاور  ساسا  رب  هّماع و  ياملع  رتشیب  هعیـش و  ناثّدـحم  ناـخّروم و  مومع  عاـمجا  هب  [ 40 . ] دش لطاب  یگدناوخ  رـسپ 
رتشیب تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دروآ ، نامیا  ربماـیپ  هب  هدرک و  راـیتخا  مالـسا  هک  يدرم  نیتسخن  مالـسلامهیلع  تیبلـها 

هَّللا همحر  ینیما  هماّلع  دناهدرک . لقن  نآ  دییأت  رد  يدایز  تایاور  هدروآ و  دوخ  بتک  رد  ار  بلطم  نیا  ّتنـس ، لها  ناثّدـحم  ناخّروم و 
هب نیعبات  هباحص و  زا  دنچ ، ینانخس  هدروآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  هّماع ، عبانم  زا  تیاور  هد  ریدغلا »  » گنـسنارگ باتک  رد 

يدرف نیتسخن  دانـسا ، نیا  دافم  هب  انب  هک  هدرک  لقن  اهنآ  لوبق  دروم  فورعم و  ياههرهچ  تّنـس و  لها  یخیرات  ییاور و  عباـنم  دانتـسا و 
نبا كردتسم ، رد  مکاح  تیاور  تسا  تایاور  نیا  يهلمج  زا  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دیورگ ، مالـسا  هب  نادرم  زا  هک 

رد ار  تیاور  نیا  نومـضم  هک  يرگید  ریثک  عمج  هغالبلاجهن و  حرـش  رد  دیدحلایبا  نبا  دادغب ، خیرات  رد  بیطخ  باعیتسا ، رد  ّربلادـبع 
رانک رد  امش  زا  هک  یسک  نیتسخن  «. » بلاطیبأ نب  ِّیلَع  ًامالـِسا  مکلّوأ  ضوَْحلا  َّیَلَع  ًادراو  مکلّوأ  : » هَّللالوسر لاق  دناهدروآ : دوخ  ُبتُک 

ات ص 220  ج 3 ، ریدـغلا ، کن : .« » تسا بلاطیبأ  نب  یلع  وا  دروآ و  مالـسا  هک  تسا  يدرف  نیتسخن  دوشیم ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح 
هدروآ هراب  نیا  رد  همطاـف  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  جاودزا  رد  ربماـیپ  نخـس  زا  یبرع  نتم  يهحفـص 153  رد  زین  رـضاح  باتک  ّفلؤم  . 240

، مراهچ لاس  رد  رکبوبا  هک  دننآرب  نیقّقحم  [ 41 «. ] مجرتم «، » ًامالِسا مهلَّوَأ  َو  ًاْملِح  مهلـضفأ  ًاملع و  مهرثکأ  کتحکنأ  ْدََقل  هَّللاَوَف  : » تسا
. دندوب هتفریذپ  ار  مالـسا  نت  هاجنپ  نآ  زا  لبق  دروآ و  مالـسا  دوب ، هدش  یناگمه  ینلع و  مالـسا  توعد  هک  یماگنه  ینعی  تثعب ؛ مجنپ  ای 
ص هریسلا ، هقف  [ 42  ] 307 صص 312 - يدابآجات ، نیسح  يهمجرت  یلماع ، یضترم  رفعج  هماّلع  مالسا ، گرزب  ربمایپ  حیحـص  يهریـس  )

َمْوَی َو  ، ) 29 تایآ 27 - ناقرف : [ 45 . ] ص 416 ج 1 ، يرابلا ، حتف  يراخب ، [ 44 . ] ص 310 ج 1 ، هّیمشاهلا ، هریسلا  [ 43 . ] صیخلت اب  ، 176
َو ِینَءاَج  ْذِإ  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ْنَع  ِیْنلَـضَأ  ْدََقل  ًالِیلَخ - ًاناَُلف  ْذِخَّتَأ  َْمل  یتَْلیَو  اَی  ًالِیبَس - ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  اَی  ُلوُقَی  ِْهیَدَـی  یَلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی 
ص هّوبنلا ، تیب  تادیـس  مجارت  [ 48 . ] ص 593 هّوبنلا ، تیب  تادیـس  مجارت  [ 47 . ] ملـسم يراخب و  [ 46 (. ] ًالوُذَـخ ِناَسنِْإِلل  ُناَْطیَّشلا  َناَک 
.10 رَمُز / يهروس  [ 52 . ] 16 فهک / هروس  [ 51 . ] 336 ص 335 - ج 1 ، ماشهنبا ، يهریـس  [ 50 . ] تسا قاـّفتا  دروم  ثیدـح  [ 49 . ] 954
هدـماین و یخیرات  عبانم  زا  کی  چـیه  رد  تسین و  حیحـص  ناـمثع  یتسرپرـس  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  ص 83 . ج 5 ، هباـصالا ، [ 53]

ربمایپ يهمان  رد  هکنانچ  هتـشاد  هدـهع  هب  بلاطیبا  نب  رفعج  ار  نارجاـهم  یتسرپرـس  هکلب  تسا . هدرکن  رکذ  يدنـس  نآ  يارب  زین  فلؤم 
ج 3، هیاهنلاو ، ۀیادبلا  نیملـسملا ،» نم  رفن  هعم  رفعج و  یمع  نبا  کیلا  تثعب  دق  و   » تسا هدـش  حیرـصت  یـشاّجن  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
ص ج 3 ، هیاهنلاو ، ۀیادبلا  ، ) تسا هتشاد  ار  نارجاهم  زا  یعمج  یتسرپرس  نوعظم  نب  نامثع  هک  هدرک  لقن  قاحسانبا  زا  ریثکنبا  ص 83 .
. تسا هدرکیم  یتسرپرس  نوعظم  نب  نامثع  ار  يرکید  رفعج و  ار  یکی  هک  دناهدوب  نارجاهم  زا  هورگ  ود  دناهداد  لامتحا  زین  یخرب  ( 67
هب دوش  هعجارم  رتشیب  قیقحت  يارب  درادـن . تقیقح  دـسریم  رظن  هب  تسا و  هشقانم  لباق  هدروآ ، هباصالا  باتک  زا  فلؤم  هک  مه  یتایاور 
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: کن [ 54 «. ] مجرتم ، » یـسراف يهمجرت  یلماـع ، یـضترم  رفعج  همـالع  فیلأـت  دـعب ، هب  ص 88 ، ج 2 ، گرزب ، ربماـیپ  حیحــص  يهریس 
ص 90 ج 3 ، هیاهنلاو ، ۀیادبلا  279 ؛ صص 264 - ج 4 ، ریثکنبا ، ریسفت  [ 57  ] 62 مجن : [ 56 . ] 26 تلصف : [ 55 . ] ص 7 ج 13 ، ۀباغلادسا ،

فیک يرعش  تیل  الا  [ » 59 . ] ص 91 يروفکرابم ، موتخملا ، قیحرلا  کن : [ 58  ] 218 صص 215 - ج 1 ، يرقلاّما ، رابخأب  يرولا  فاحتا  و 
ربمایپ هب  بلاطوبا  هک  تسین  کـش  [ 61  ] ص 5 و 6 ج 2 ، ُفنُـألا ، ضورلا  ص 266 ؛ ج 1 ، ماشهنبا ، يهریـس  [ 60 ...«. ] رفعج يأـنلا  یف 

، قداص ّکنأ  تملع  ینتوعد و  و  : » تسا قوف  تایبا  نامه  يهمادا  رد  هلمج  زا  تسا ؛ هدـمآ  ررکم  بلاطوبا  راعـشا  رد  نیا  دروآ و  نامیا 
هدوب وت  نیرید  يهویش  قدص  تناما و  ییوگتسار و  قداص و  وت  هک  منادیم  يدرک و  توعد  ارم  و  « ؛»... ًانیمأ ًامدق  تنک  تقدص و  دقل  و 

ج ماشهنبا ، و  دوُمَث ؛) َو  داع  ۀَقِعاص  ْلثَم  ۀَـقِعاص  مُُکترذـنَأ  لُقَف  اوُضَرْعأ  نإَف  : ) يهیآ لیذ  ریثکنبا ، ریـسفت  کن : [ 62 «. ] مجرتم .« » تسا
هیلع و هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  بلاطوبا  هک  دهدیم  یهاوگ  یخیرات  ِربتعم  ِدهاوش  لیالد و  دش ، هراشا  رتشیپ  هکنانچ  [ 63 . ] ص 393 ، 1
اب ناوتیم  ار  تقیقح  نیا  تسا . سکعنم  ًالماک  يو  ياههتفگ  راعشا و  رد  بلطم  نیا  درکیم و  عافد  ترضح  نآ  زا  تشاد و  نامیا  هلآ 

نیا رد  دـیدرت  اـی  دـنابلاطوبا  ناـمیا  رکنم  هک  یناـسک  دروآ . تسد  هب  ینـشور  هب  بلاـطوبا ، ناوید  هریـس و  ثیدـح و  بتک  هب  هعجارم 
و ص 104 ، ج 1 ، دعسنبا ، تاقبط  [ 64 . ] دناهتفرگ ماهلا  ّقثوم  ریغ  عبانم  زا  ای  هدش و  تابّصعت  ياهراپ  شوختسد  دنراد ، یخیرات  ّتیعقاو 
ج ماشهنبا ، يهریس  [ 66 . ] ص 345 ج 1 ، ماشهنبا ، يهریس  [ 65 . ] دناهتفگ زین  ار  رگید  یخرب  تشاگن و  ار  نآ  ثراح  نب  رـضن  دـنیوگ 
.16 صص 14 - ج 2 ، ماشهنبا ، يهریس  189 ؛ ص 188 - ج 1 ، دعسنبا ، تاقبط  [ 68 . ] ص 283 ج 1 ، يرولا ، فاحتا  [ 67  ] ص 17 ، 2
، فلؤم میدـید  هکنانچ  [ 71 (. ] رییغت یکدـنا  اـب   ) 565 صـص 564 - ج 2 ، یماش ، یحلاص  داـشرلاو ، يدـهلا  لبـس  [ 70 . ] 9 رـشح : [ 69]

هدرک اعدا  هماع ، ِناگدنـسیون  ِرتشیب  دـننام  اما  هدروآ  ار  شتایح  يهظحل  نیرخآ  ات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  بلاطوبا  ِتیامح 
يراتفر راتفگ و  میرگنب ، فاصنا  يهدید  هب  رگا  هکنآ  لاح  تسا ! درک  يراددوخ  گرم  ماگنه  نیتداهـش  نتفگ  زا  هرخألاب  بلاطوبا  هک 
حیرصت دوخ  نانخس  راعشا و  دیاصق و  زا  يدراوم  رد  وا  تفرگ . تسناوتیمن  همشچرس  قداص  نامیا  زا  زج  تشاد ، بلاطوبا  هچنآ  دننام 

تیصو نیرخآ  رد  میدید  هکنانچ  تسا و  هدنهد  تاجن  شنییآ  قح و  شتوعد  وگتسار و  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  نیما  دّمحم  هک  دنکیم 
حیرصت دوخ  راعشا  زا  یکی  رد  دنروآ . تسد  هب  ار  مدرم  ییاقآ  برع و  تدایس  ات  دنهد  يرای  ار  وا  هک  درکیم  هیصوت  مشاهینب  هب  دوخ 

ییوگتـسار و هک  منادیم  يدرک و  توعد  ارم   » ًانیما ًامدـق  تنک  تقدـص و  دـقل  و  قداـص - کـنا  تملع  ینتوعد و  و  دـیوگیم : هدرک ،
لاق ال نمف  ّهبر - دنع  نم  یحولا  هاتا  ًایبن  دیوگیم : رگید  راعشا  زا  یکی  رد  و  يدوب » روهـشم  تناما  هب  میدق  زا  يدوب و  وگتـسار  هراومه 
رد و  درـشف »! دهاوخ  ینامیـشپ  نادند  دشاب  رکنم  هک  یـسک  و  دیآیم ، یحو  وا  يارب  شیادـخ  بناج  زا  هک  يربمایپ   » مدان نس  اهب  عرقی 

زمح نکت  قح ال  قدصب و  هبر - دنع  نم  نیدلاب  یتا  ّیبن  دیوگیم : دـنک ، يوریپ  ربمایپ  زا  هک  دـنکیم  باطخ  هزمح  هب  هک  يرگید  رعش 
، تسا قح  قدص و  هک  دروآ ، دوخ  يادخ  يوس  زا  ینییآ  ربمایپ  ًارباص  نیدلا  یف  هَّللالوسرل  نکف  ًانمؤم - کیبل  تلق  ذا  ینّرـس  دقف  ًارفاک 
رد دیفم  خیـش  هلاسر  . ) شاب رادیاپ  نید  رد  ادخ  لوسر  اب  سپ  یتفگ ،! کیبل  نامیا  يور  زا  هک  مدـش  داش  نم  شابن  رفاک  هزمح  يا  سپ 

يهدیصق تسا . هدش  لقن  رتاوت  هب  هریـس  بتک  بلاطوبا و  ناوید  رد  هک  تسا  رایـسب  لیبق  نیا  زا  رگید  دراوم  و  ص 34 ) بلاطوبا ، نامیا 
، هدمآ نیقیرف  عبانم  رد  دناهدرمشرب و  عبس ) تاقّلعم   ) زا رترب  هماع  هصاخ و  زا  بدا  لها  هک  تسا  دیاصق  نیرتحیـصف  زا  بلاطوبا  يهیمال 
ات 57 ص 53  ج 3 ، هیاهنلاو ، ۀـیادبلا  رد  مشاهنبا ، يهریـس  زا  لقن  هب  تسا ، تیب  دـص  زا  زواـجتم  هک  ار  هدیـصق  ماـمت  ریثکنبا  هلمج  زا 

راک هب  ار  دوخ  شالت  مامت  ادخ  لوسر  زا  تیامح  رد  دروآ و  نامیا  بلاطوبا  هک ، دـنراد  رظن  قافتا  هعیـش  ناثدـحم  املع و  تسا . هدروآ 
همحر بلاطوبا  همع  نا  اوعمجاو  : » دسیونیم ص 12  تالاقملا ،» لئاوا   » باتک رد  دیفم » خیـش  ، » ماقمالاو خروم  ثّدـحم و  هیقف ، تفرگ .

اب هدرک و  ریرحت  بلاطوبا » نامیا   » مانب ياهلاسر  نینچمه  وا  تشذـگرد . ناـمیا  اـب  بلاـطوبا  هک  تسا  هیماـما  عاـمجا  ًاـنموم »... تاـم  هَّللا 
يهلیـسوب هلاسر  باتک و  اـههد  بلاـطوبا  ناـمیا  يهراـبرد  زین  و  تسا . هتخادرپ  عوضوم  نیا  ریرقت  هب  بلاـطوبا ، راعـشا  لاوقا و  هب  دانتـسا 

تقیقح نیا  دـنزرویم  رارـِصا  هماع  زا  یخرب  هک  تسا  یتفگـش  ياج  همهنیا ، اب  تسا ، هدـمآرد  ریرحت  يهتـشر  هب  هّصاخ  هّماع و  ياملع 
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، بلاطوبا ناوید  هب  ناوتیم  بلاطوبا  نامیا  زا  رتشیب  عالطا  تهج  تسین . رظن  دروم  اجنیا  رد  نآ  لماوع  للع و  هک  دننک ، راکنا  ار  نشور 
بیذـهت قاحـسا ، نبا  يهریـس  ریدـغلا ، هعیرذـلا ، بدألا ، ۀـنازخ  هیاهنلاو ، ۀـیادبلا  دـیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجـهن  حرـش  ماـشهنبا ، يهریس 

ج 1، ماشهنبا ، يهریـس  [ 73 . ] ص 372 ج 1 ، ماشهنبا ، يهریـس  کن : [ 72 «. ] مجرتم ، » درک هعجارم  و ... مکاح ، كردتـسم  رکاـسعنبا ،
، دـندرب هنیدـم  هب  بلاطیبا  نب  یلع  ار  ربمایپ  نادـناخ  یخیراـت ، دانـسا  رباـنب  [ 76 . ] يراخب حیحـص  [ 75 . ] 31 فرخز : [ 74 . ] ص 416
[79 . ] يرجه متـشه  لاس  ثداوح  يربط ، خیرات  ص 52 و  ج 4 ، ماشهنبا ، يهریس  [ 78  ] ص 52 ج 4 ، ماشهنبا ، يهریس  [ 77 «. ] مجرتم »

هراشا نآ  دانـسا  هب  هتـشذگ  رد  هکنانچ  تسا ، هدوب  هلاس  هن  ماّیا  نیا  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هعیـش ، ناخّروم  ناثّدحم و  رثا  يهدیقع  هب  انب 
خیرات ص 308 ؛ ج 2 ، هیمشاهلا ، ةریسلا  [ 81 . ] ص 308 ج 2 ، هریسلا ، [ 80 «. ] مجرتم ، » ص 9 ج 43 ، راونألاراحب ، هب  دوش  عوجر  میدرک .
مجارت [ 84 . ] ص 310 ج 2 ، هیمشاهلا ، هریسلا  [ 83 . ] 392 ج 2 ، يربط ، ص 309 ؛ ج 2 ، ماشهنبا ، يهریس  [ 82 . ] ص 391 ج 2 ، يربط ،

ص ج 3 ، باعیتسالا ، ص 150 ؛ ج 2 ، ماشهنبا ، يهریـس  [ 85 . ] ص 312 ج 2 ، هریس ، رد  قاحـسانبا ، زا  ص 529 ، هوبنلا ، تیب  تادـیس 
یجنگ فسوی  نب  دّمحم  هَّللادـبعیبا  بلاطلا ، ۀـیافک  [ 86 . ] تسا تفگـش  وکین و  تیاور  نیا  دـیوگ : وا  ثیدح 3720 ، يذـمرت  1089 ؛

[88 . ] ص 134 نیـشیپ ، عبنم  زا  یعفاش ، یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  هَّللادـبعیبا  بلاـطلا ، ۀـیافک  [ 87 . ] ص 134 نیـشیپ ، عبنم  زا  یعفاـش ،
ج دعسنبا ، تاقبط  [ 90  ] 21 ص 19 - تاقبط ، [ 89 . ] ص 1891 ج 4 ، باحصالا ، ۀفرعم  یف  باعیتسالا  ص 19 ؛ ج 8 ، دعسنبا ، تاقبط 
زا ریغ  یعیـش  عبانم  هک  یلاح  رد  تسا ، یّنـس  عبانم  فلؤم  روظنم  [ 92 . ] ص 142 ج 1 ، دمحا ، دنسم  يراخب و  حیحـص  [ 91  ] ص 20 ، 2

. هدوب تثعب  زا  سپ  لاس  ود  یلوق  هب  لاس و  جـنپ  ترـضح  نآ  دـّلوت  هعیـش  ياملع  يهدـیقع  هب  میوش  روآداـی  رتشیپ  هکناـنچ  تسا و  نیا 
ملسم [ 94 . ] ص 23 ج 8 ، دعسنبا ، تاقبط  [ 93 «. ] مجرتم ، » تسا هتشاد  لاس  هدزیس  ای  لاس  هد  جاودزا  ماگنه  مالـسلااهیلع  ارهز  نیاربانب 

[95 «. ] مجرتم .( » دوش ینادردـق  هدرکن  نامتک  تقیقح  نایب  رد  اجنیا  هک  باتک  مرتحم  فلؤم  تحارـص  زا  دراد  اج  . ) تسا هدرک  تیاور 
باتک ملسم  حیحص  ص 76 69 ؛ يراخب ، حیحص  [ 96 . ] باب 18 حاکنلا ، باتک  یئاسن ، نینس  108 و  - 104 ص 93 - ج 1 ، دمحا ، دنسم 

ص 24. ج 8 ، دعسنبا ، تاقبط  [ 98 . ] هباصإلاو باعیتسا  ص 15 ؛ ج 2 ، دعسنبا ، تاقبط  [ 97 . ] ص 1160 ج 8 ، هباصالا ، ص 80 ؛ ، 48
تادیس مجارت  [ 101 . ] یطاشلا تنب  ص 608 ، هوبنلا ، تیب  تادیـس  مجارت  [ 100 . ] داقعلا دومحم  سابع  نویمطافلاو ، ارهزلاۀـمطاف  [ 99]

، دیرگنب مالـسلاهیلع ، یلع  زا  تسا  هیلع  قفتم  ثیدح  [ 103  ] ص 159 ج 8 ، دعسنبا ، تاقبط  [ 102 . ] یطاشلاتنب ص 608 ، هوبنلا ، تیب 
حیحص [ 104 . ] مجرتم تسا ). هدش  دراو  حیبست  هاگنآ  دیمحت و  سپـس  ریبکت و  لوا  هصاخ  تایاور  رد  ، ) ص 25 ج 8 ، دعسنبا ، تاقبط 

هیلع و هَّللا  یلـص  دّمحم  تنب  همطاف  هب  دیرگنب  ص 24 ، ج 8 ، دعسنبا ، تاقبط  [ 105 . ] ص 25 ج 8 ، تاقبط ، ح 20941 ؛ ج 4 ، ملسم ،
حلاص فسوی  نب  دـمحم  [ 108 . ] ص 501 ج 1 ، دعـسنبا ، تاقبط  [ 107 . ] ص 554 ج 7 ، روثنملا ، ردـلا  [ 106 . ] 76 صـص 74 - هلآ ،

مامالل ةرجهلاراد ، ملاـعم  [ 109 . ] 5000 ص 499 - ج 1 ، دعـسنبا ، هب  دـیرگنب  ج 3 ، دابعلا ، ریخ  ةریـس  یف  ءاشرلاو  يدـهلا  لبـس  یماش ،
یلع و ینعی  تیبلها ، نأش  رد  ریهطت  يهیآ  هدروآ ، تنـس  لها  ییاور  عباـنم  زا  ررکم  مرتحم  فلؤم  هکناـنچ  یغارملا . نسحلا  نب  رکبیبا 

نم رد  زین  قودص  هک  تسا  نیمه  ارهز  ترضح  ربق  لمح  رد  لاوقا  رهشا  [ 110 «. ] مجرتم ، » نارگید هن  هدش و  لزان  ناشنادنزرف  همطاف و 
ةوزغ باب  يزاغملا  باتک  يراخب : ریغصلا ، عماجملا  [ 111 . ] دراد دوجو  زین  يرگید  لاوقا  تسا . هدیدرگ  لیامتم  نآ  هب  هیقفلا  هرضحی  ال 

ج 3، كردتـسم ، رد  مکاح  میعنوبا و  یناربط ، [ 114 . ] ص 33 ج 8 ، هیاهنلاو ، ۀیادبلا  [ 113  ] ص 33 ج 8 ، هیاهنلاو ، ۀیادبلا  [ 112 . ] دحا
يهرامش ِثیدح  سودرفلا ، رد  یملید  هدرک و  تیاور  یقهیب  [ 116 . ] دناهدرک تیاور  حیحص  دانـسا  اب  يذمرت  دمحا و  [ 115 . ] ص 155

ص ج 1 ، عماوجلاعمج ، هب  دـیرگنب  یملید ، زا  تیاور  [ 118 . ] ص 975 ج 1 ، عماوجلاعمج ، کـن : هدرک و  تیاور  بیطخ  [ 117 . ] 8653
، يراخب حیحص  هب  دیرگنب  ص 19 ، ج 2 ، هباغلادسا ، [ 121  ] ص 19 ج 2 ، هباغلادسا ، [ 120 . ] ص 35 ج 1 ، ءایلوالا ، ۀـیلح  [ 119 . ] 974
ص ج 2 ، هباغلادسا ، [ 122 .(. ] تسا ترضح  نآ  ّدلوت  زور  نابعش  موس  هعیش  داقتعا  هب   ) لئاضفلا باتک  ملسم ، حیحـص  بقانملا و  باتک 

ترـضح نآ  دـّلوت  زور  نابعـش  موس  هعیـش  داقتعا  هب   ) لئاضفلا باتک  ملـسم ، حیحـص  بقانملا و  باتک  يراخب ، حیحـص  هب  دـیرگنب  ، 19
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، دـمحا تیاور  هب  [ 125 . ] ۀـباغلادسا رد  ریثانبا ، و  ملـسم ، يراـخب ، دـمحا ، تیاور  هب  [ 124 . ] ص 14 ج 3 ، هباغلادـسا ، [ 123 .(. ] تسا
ص 53. یضترملا ، [ 128 . ] 10 و 11 بازحا : [ 127 . ] ص 230 ج 1 ، هباصالا ، [ 126 . ] ص 14 ۀباغلادسا ، رد  ریثانبا ، و  ملـسم ، يراخب ،
- ملسم و  يراخب ، حیحص  [ 132 . ] لبنح دمحا  دنسم  [ 131 . ] ص 27 ج 8 ، تاقبط ، [ 130 . ] 100 ص 104 - ج 4 ، هیاهنلاو ، ۀیادبلا  [ 129]
هب تاراـبع  نیا  رد  هـچنآ  [ 134 . ] ص 233 بطق ، دـمحم  نیملاعلا ، ءاسنل  یلعـالا  لـثملا  دـلیوخ ، تنب  هجیدـخ  [ 133 . ] هجیدـخ لیاضف 

. تسا نازادرپنخـس  ناگدنـسیون و  تالّیخت  تایقوذ و  رتشیب  درادن و  یخیرات  دنتـسم  بش ، نآ  سلجم  ناتـساد  هدـش و  هدیـشک  ریوصت 
خیرات ص 63 ، ج 2 ، تاقبط ، [ 136 . ] ص 312 ج 2 ، هریسلا ، ص 119 ؛ ج 7 ، هباصالا ، ص 63 ، ج 2 ، يربکلا ، تاقبط  [ 135 «. ] مجرتم »
يهریس [ 138 . ] ص 293 ج 1 ، يربط ، خـیرات  ص 312 ؛ ج 2 ، هریسلا ، [ 137 . ] ص 313 ج 2 ، ماشهنبا ، هریـس  ص 292 ، ج 2 ، يربط ،

ج 2، هیمشاهلا ، ةریسلا  هباصالا ؛ باعیتسالا ؛ [ 140 .... ] يربط و خیرات  ص 313 ؛ ج 2 ، ماشهنبا ، يهریس  [ 139  ] ص 314 ج 2 ، ماشهنبا ،
نیرفآ دیاب  فلؤم  فاصنا  قوذ و  يرکف و  دازآ  هب  [ 142 . ] ص 422 ج 4 ، ریدقلا ، ضیف  [ 141 . ] ج 1،ص 231 يربط ، خیرات  ص 313 ؛

صوصخ نیا  رد  رکاسعنبا و  یقهیب و  زا  ص 321 ، ج 1 ، لامعلازنک ، [ 144 . ] ص 171 ج 5 ، يرذنم ، دیهزتلاو ، بیغرتلا  [ 143 . ] تفگ
ناتساد [ 146 . ] 61 نارمعلآ : [ 145 . ] ص 498 ج 4 ، هدرک ، لقن  لفغم  نب  هَّللادبع  زا  يذمرت  هک  یتیاور  هلمج  زا  تسا ؛ يرایسب  تایاور 

لوهجم و ار  نآ  هدرمش و  فیعض  ار  ربیخ  رد  لمح  ثیدح  ریثکنبا  ربیخ . يهوزغ  باب  دیرگنب . ملسم  يراخب و  حیحـص  رد  ار  هوزغ  نیا 
درادن يداعبتسا  تسا و  روهـشم  هدش و  لقن  ددعتم  قیرط  زا  ناتـساد  نیا  دیوگ : هراب  نیا  رد  يودن  نسحلاوبا  خیـش  تسا . هدناوخ  لسرم 

میرک نآرق  رد  اهنآ  لصا  تسا و  قح  ياـیلوا  تاـمارک  هک  تسا  نیا  تنـس  لـها  دـیاقع  هلمج  زا  اریز  دـشاب ؛ حیحـص  تیاور  لـصا  رگا 
نیا تساجک  زا  میرم  : » تفگیم دیدیم  ییاذغ  وا  دزن  دـشیم  دراو  میرم  بارحم  رب  ایرکذ  هاگره  : » دـیامرفیم یلاعت  يادـخ  دـشابیم .

ناگرزب زا  مالـسلاهیلع  یلع  ام  رورـس  دیـس و  دهد » باسحیب  يزور  دهاوخب  سک  ره  هب  ادخ  دنوادخ ، بناج  زا  : » دادیم خساپ  اذـغ »؟
، ماشهنبا هریس  [ 148 . ] ص 421 ج 1 ، داعملاداز ، ص 397 ؛ ج 2 ، ماشهنبا ، هریس  [ 147 «. ] فلؤم !«، » تسا مّدـقم  اهنآ  يهمه  زا  ایلوا و 
ج 4، هریسلا ، [ 150 . ] دراد هلـصاف  هنیدم  هب  لیم  هدزاود  هک  هنیدـم  هکم و  نایم  یلحم  [ 149  ] ص 421 ج 1 ، داعملاداز ، ص 397 ؛ ج 2 ،
داد و رـس  تشاد ، ییوجماقتنا  يزیرنوخ و  گنج و  زا  ناشن  هک  ار  رعـش  نیا  هداـبع  نب  دعـس  قاحـسانبا ، تیاور  هب  اـّما  [ 151 . ] ص 39
ریگب و يو  زا  ار  مچرپ  ناسرب و  هدابع  نب  دعس  هب  ار  دوخ  دومرف : ار  مالسلاهیلع  یلع  دیسر ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  وا  راتفگ  نوچ 

ياج [ 153 . ] 81 ءارسا : [ 152  ] مجرتم توریب ) هّیملعلا - ۀـبتکملا  پاـچ  ص 406 ، ج 4 ، ماـشهنبا ، يهریـس  . ) رآرد هّکم  هب  ار  نآ  دوـخ 
، دـنکیم فارتعا  تقیقح  نیا  هب  تسا ، مکاح  تیباّـهو  فیخـس  راـکفا  هک  ناتـسبرع  طـیحم  رد  فصنم  يهدنـسیون  هک  تسا  ینادردـق 
ص ج 4 ، هریسلا ، [ 156 . ] هکم حتف  يربط ، خیرات  ص 48 ؛ ج 4 ، هریسلا ، [ 155 . ] باعیتسالا کن : ص 47 ؛ ج 4 ، هریسلا ، [ 154 «. ] مجرتم »

لوفا لاح  رد  ار  یتسرپتب  رفک و  تلود  ینوزف و  هب  ور  ار  مالـسا  تکوش  هک  دوب  ربج  رـس  زا  نانیا  تعیب  هک  تسا  یهیدـب  [ 157 . ] 104
ص 135. ج 1 ، میهاربا ، همجرت  يربکلا ، تاـقبطلا  [ 158 «. ] مجرتم ، » تساعدم نیا  رب  يدییأت  نایفـسوبا  لآ  يدعب  درکلمع  دـندیدیم و 
[161 . ] بازحا يهروـس  هیآ 33  ریـسفت  ج 3 ، ریثـکنبا ، میظعلا  نآرقلا  ریـسفتلا  کـن : [ 160 . ] كوبت هوزغ  باب  يراـخب ، حیحـص  [ 159]
زا همیرک  يهیآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تیبلـها  [ 162  ] ص 484 ج 3 ، ریثکنبا ، کـن : ص 203 ، يروباشین ، لوزنلا  بابـسا 

هکنانچ دشاب ، دناوتیمن  نیسح ) نسح و   ) اهنآ موصعم  یمارگ و  نادنزرف  مالسلااهیلع و  ارهز  مالسلاهیلع و  یلع  زج  تسا ، هدش  دای  اهنآ 
هب اهنآ ، زا  رتحیرص  تایاور و  نیا  یعیش  عبانم  صخألاب  یمالسا  نوتم  رد  هدش و  حیرـصت  نادب  هملـسّما  ثیدح  هژیو  هب  نتم ، تیاور  رد 

« مکنع  » هن دشیم  ریبعت  ّنکنع »  » هیآ رد  دندوب  دوصقم  اهنآ  رگا  هک  ارچ  دنتـسین ؛ هیآ  بطاخم  ربمایپ  نارـسمه  اما  و  دـسریم . رتاوت  ِّدـح 
دوخ نامز  ماما  گنج  هب  راکـشآ  روط  هب  هک  دـندوب  یناسک  ربمایپ  نارـسمه  نایم  رد  نیا ، رب  نوزفا  تسین . هدیـشوپ  بدا  لها  رب  هکنانچ 

«. مجرتم « !؟ دوب دـنهاوخ  سجر  زا  ریهطت  قادـصم  هنوگچ  یناسک  نینچ  تسا ! یندوشخبان  میظع و  یهانگ  عطق  روط  هب  هک  دـندرک  مایق 
ج 2، داعملاداز ، [ 165  ] ص 23 ج 2 ، داعملاداز ، کن : نمیلا . لها  نییرعشالا و  مودق  باب  يراخب ، [ 164 . ] ماشهنبا يهریس  کن : [ 163]
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، دعسنبا تاقبط  [ 168 . ] میهاربا همجرت  هباصالا ، باعیتسالا ، [ 167  ] ثیدـح 1495 لئاضفلا ، باتک  ناجرم ، ؤلول و  کن : [ 166  ] ص 33
[171 .« ] دناشیامزآ هلیـسو  ناتنادنزرف  اهتورث و  انامه  دیوگیم : تسار  ادخ  [ » 170 . ] تسا قافتا  دروم  ثیدح  [ 169  ] ص 141 ج 1 ،

هرمع نودب  جـح  هک  دـنامن : هتفگان  [ 173 . ] یبهذ مکاح و  هجاـمنبا ، يذـمرت ، [ 172  ] ص 1882 ج 4 ، لئاضفلا ، باتک  ملـسم ، حـیحص 
: کن تسا . هدش  نایب  ثیدـح  هقف و  رد  هکنانچ  تسا ، تعدـب  اهنت ، جـح  هب  افتکا  دارفا و  ناِرق و  اب  دـشاب  عتمت  جـح  هاوخ  درادـن ، دوجو 
دارفا و نارق و  ای  دشاب  عتمت  جح  هاوخ  درادن ، دوجو  هرمع  نودب  جح  هک  دـنامن : هتفگان  [ 174 «. ] مجرتم ، » دعب هب  ص 24  ج 5 ، بیذهت ،

قیحرلا [ 175 «. ] مجرتم ، » دعب هب  ص 24  ج 5 ، بیذهت ، کن : تسا . هدش  نایب  ثیدح  هقف و  رد  هکنانچ  تسا ، تعدب  اهنت ، جـح  هب  افتکا 
تیبلها دنتفگیم و  نخس  ادخ  باتک  زا  هاگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنامن  هتفگان  ملسم . حیحص  زا  ص 443 ، موتخملا ،

. ملسم حیحـص  زا  ص 443 ، موتخملا ، قـیحرلا  [ 176 «. ] مجرتم ، » تسا ینـس  هعیـش و  قافتا  دروم  نیلقث  ثیدـح  دـندرکیم و  داـی  زین  ار 
ثیدح دندرکیم و  دای  زین  ار  تیبلها  ترتع و  دنتفگیم ، نخس  ادخ  باتک  زا  هاگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنامن  هتفگان 

یلص ربمایپ  هک  مینادیم  یلو  تسا . هدرک  هدنسب  عادو  يهبطخ  زا  رادقم  نیمه  هب  فلؤم  مجرتم .» ، » تسا ینس  هعیش و  قافتا  دروم  نیلقث 
هباطخ نآ  یط  دندیـسر و  مخ  ریدغ  هب  هک  دوب  یماگنه  نیا  دندرک و  داریا  هماج  ینالوط و  سب  ياهبطخ  عادولاۀّـجَح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا 

نیا لیـصفت  دـیدرگ . لزان  قوف  يهیآ  هاگنآ  دـندومن و  ناوارف  دـیکأت  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیاـصو  تیـالو و  يهلأـسم  رب  یخیراـت 
ص 443 نیـشیپ ، عبنم  لقن  هب  يراـخب ، [ 177 «. ] مجرتم ، » تسا هدـمآ  تنـس  لها  عبانم  زا  يرایـسب  یعیـش و  عبانم  رد  مهم  رایـسب  يهعقاو 
« مخریدغ  » ِیخیرات يهعقاو  هب  رصتخم ، ولو  مه  ياهراشا  دنکیم ، هراشا  ایاضق  هب  تحارص  نیا  اب  هک  مرتحم  فلؤم  دوب  بوخ  هچ  [ 178]

هچنآ [ 181 . ] قافتا دروم  ملسم : [ 180 . ] تسا قافتا  دروم  ثیدح  [ 179 «. ] مجرتم . » دسر لامک  ّدح  هب  يو  تماهش  فاصنا و  ات  درکیم 
تب ناوـنع  هب  اـی  دـیهدن  رارق  دجـسم  ارم  ربـق  هک  تسا  نیا  نآ  نومـضم  هک  تسین  شیب  رطـس  هس  ود  هدـمآ  نـتم  رد  ربماـیپ  يهـبطخ  زا 

زا رتارف  ساسح  ياههظحل  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  يهبطخ  هک  یلاح  رد  تسا . هدرواین  نآ  يارب  مه  یکردم  و  دیتسرپن !
ادج ترتع  نآرق و  زا  هک  مدرم  هب  راطخا  رادشه و  دشابیم و  ناناملسم  مالسا و  يهدنیآ  حلاصم  مهم و  يایاصو  رب  لمتـشم  تسا و  نیا 
یلـص دمحم  تلاسر  دنریگن و  هلـصاف  تیبلها  نآرق و  مالـسا و  زا  دنـشاب . شوهب  دنیآیم ، هریت  ياهربا  نوچ  هک  ییاههنتف  رد  دـنوشن و 

: کن تسا  هدش  طبـض  تبث و  یخیرات  ییاور و  بتک  رد  هکنانچ  دنزیهرپب . دادترا  فالتخا و  زا  دـنناسرب و  نایناهج  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا 
ج يراخب ، حیحص  [ 183  ] ص 450 موتخملا ، قیحرلا  تسا . هیلع  قفتم  ثیدح  [ 182 «. ] مجرتم ... » ج 22 ص 465 و 477 و راونألاراحب ،

دندرک هراشا  وا  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  عبانم  نیا  رد  دـنیوگیم ، نخـس  رگید  يهنوگب  صوصخ  نیا  رد  هعیـش  عبانم  ص 98 و 99 . ، 1
ریشمش و ربمایپ  هعیش ، تایاور  ساسا  رب  [ 184 «. ] مجرتم  » ص 467 راونألاراحب ج 22 ، کن : دنداتسیا . زامن  تماما  هب  دوخ  دتسیاب و  رانک 
ص ج 22 ، راونألاراحب ، کن : دـندرک . هیدـه  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  دوخ  هژیو  مزاول  ریاس  رتشگنا و  يراوسبکرم و  هرز و 
رد وگتفگ  نیا  هک  هدـمآ  تاـیاور  یخرب  رد  [ 186 . ] دعـسنبا تاقبط  کن : هَّللالوسر ، ضرم  باب  يراـخب ، حیحـص  [ 185  ] و 457  456

حیحص [ 189 . ] ص 641 ج 2 ، يراخب ، حیحص  [ 188  ] ص 641 ج 2 ، يراخب ، حیحص  [ 187 . ] رخآ زور  هن  دوب  ربماـیپ  رمع  رخآ  يهتفه 
نآ تلحر  هعیـش ، تایاور  رثکا  هب  انب  [ 191 . ] یبنلا ملکت  ام  رخآ  باـب  ص 641 ، ج 2 ، يراخب ، حیحـص  [ 190  ] ص 641 ج 2 ، يراخب ،

رکبوبا اب  تعیب  زا  هماع ، ناگدنسیون  رگید  دننام  فلؤم ، [ 192 «. ] مجرتم ، » ص 514 ج 22 ، راحب ، تسا . هدوب  رفص  هام  زور 28  ترضح 
ناونع هب  ار  یـسک  هچ  تفگ و  هچ  دوخ  زا  دـعب  تفالخ  يهلأسم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـشن  رکذـتم  اما  هتفگ  نخس 

رد زین  ام  تسا . هتشذگ  یگداس  هب  تعیب  نآ  اب  هباحص  دوجو  تفلاخم  مایا و  نآ  یخیرات  عیاقو  رانک  زا  درک و  نییعت  دوخ  ّیـصو  یلو و 
ارهز همطاف  لیاضف  زا  باتک  نیا  رـسارس  رد  فلؤم  هکنیا  اـب  [ 193 «. ] مجرتم ، » میزادرپب عیاقو  نآ  حیرـشت  هب  اـت  میتسین  نآ  رب  لاـجم  نیا 

، هقیدص ياهبقل  هتفگ و  نخس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  نیلسرملادیس  رضحم  رد  نید و  رد  ءاسنلاةدیس ، عینم  ماقم  تلزنم و  مالـسلااهیلع و 
تـسا هتـسناد  وا  ياوقت  تراهط و  تکرب و  قدص و  يهناشن  ار  اهنآ  هدروآ و  شترـضح  يارب  ار  اهیباّما  هّیکز و  هکرابم ، هثّدحم ، هرهاط ،
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ص  ) تسا هتفگ  نخس  نید  رد  وا  شناد  مالـسلااهیلع و  ارهز  هقف  زا  یلقتـسم  ناونع  لیذ  هکنیا  اب  و  باتک ) لصا  هلمج ص 20 و 21  زا  )
يهراپ ار  مالسلااهیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  هدروآ  یتایاور  تنس ، ِلها  عبانم  فلتخم و  قرط  زا  باتک ) لصا   320 - 316

يهیآ هک  تسا  هدرک  فارتعا  و  باتک ) لصا  ص 330   ) هتـسناد دوخ  بضغ  ار  وا  بضغ  دوخ و  ياضر  ار  وا  ياضر  هدناوخ و  دوخ  نت 
نیرتگرزب ار  مالـسلااهیلع  ارهز  هصالخ  روط  هب  و  باتک ) لـصا  ص 263   ) هدـش لزان  شنادـنزرف  رهوش و  راوگرزب و  نآ  نأش  رد  ریهطت 

هتخوس و مالـسا  ياپ  هب  رمع  نایاپ  ات  یکدوک  زا  هک  یـسک  هدـناوخ و  ربمایپ  نت  يهراپ  هدـهاز و  ههیقف و  هرهاـط ، هقیدـص ، ملاـع ، ناـنز 
: تفگیم هک  هدرک  لقن  هشیاع  نخـس  زا  یّتح  هتفگن و  ياهملک  قدـص  یتسار و  هب  زج  هتفرن و  قح  نخـس  زج  شنابز  رب  تسا و  هتخاـس 

لصا ص 311   ) تسا هتسناد  ارهز  یلع و  يهتسجرب  لاصخ  زا  ار  تناما  ییوگتسار و  مالسلااهیلع و  همطاف  زا  رتوگتسار  مدیدن  ار  یسک  »
هک تسا  هدرک  هفاضا  هدومیپ و  ار  هّماع  ناگدنـسیون  ریاس  هار  يو  كدـف ، عوضوم  رد  نشور  ِقیاقح  همه  نیا  اب  فسألاعم و  اما  باـتک )

دانسا و اب  نخس  نیا  هک  ارچ  تسا ! یتفگش  یـسب  يهیام  ریخا  يهلمج  هک  تفگ » تایح  دوردب  ات  داد ! تیاضر  رکبوبا  يرواد  هب  همطاف  »
ره دهدیمن . قفو  دـنکیم ، وگزاب  تایح  تاظحل  نیرخآ  ات  تموکح  درکلمع  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  یتیاضران  هک  یخیرات  كرادـم 

رکذت زا  قیاقح  ندرکن  نامتک  روظنم  هب  تسا  هدننکهارمگ  قوف  يهلمج  هک  اجنآ  زا  اما  میتسین  ثحب  لیصفت  ددصرد  لاجم  نیا  رد  دنچ 
عرـش هقف و  لئاسم  هب  سکره  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  مالـسلاهیلع و  یلع  اـهنآ  ردـص  رد  تمـصع و  تیبلـها  فلا : میریزگاـن : هتکن  دـنچ 

؛» مکیف یلع  مکریخب و  انا  ام  : » تفگیم رکبوبا  دندرک . فارتعا  تقیقح  نیا  هب  اهراب  دوخ ، رمع  رکبوبا و  هکنانچ  دندوب  رتهاگآ  سدـقم 
- شیاهاوتف اب  رمع - دوبن ، یلع  رگا  « ؛» رمع کـلهل  یلع  ـالول  : » تفگیم رمع  و  متـسین .» امـش  نیرتهب  نم  امـش  ناـیم  رد  یلع  دوجو  اـب  »
زا دنـشابن و  فقاو  ادـخ  لوسر  تاقدـص  اـی  ثاریم  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  مالـسلاهیلع و  یلع  تسا  نکمم  هنوگچ  لاـح  دـشیم » كـاله 
دنک باجم  ار  نانآ  تسا ، دیدرت  دروم  نآ  لصا  هک  یتیاور  هب  دانتـسا  اب  رکبوبا  و  تسین ! اهنآ  هب  قّلعتم  هک  دننک  هبلاطم  ار  يزیچ  رکبوبا 
لام يارب  هک  دوب  نیا  زا  رترب  مالسلااهیلع  ارهز  مالسلاهیلع و  یلع  تلزنم  ماقم و  ب : دهد !؟ نت  وا  يرواد  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  هرخألاب  و 
نییآ نآرق و  مالـسا و  عیارـش  زا  ناراوگرزب  نآ  عاـفد  هکلب  تسین ! اـهنآ  قح  هک  دـنهاوخب  ار  يزیچ  دـنزیخرب و  هّجاـحُم  هب  اـیند  ناـنم  و 

يهبطخ رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هکنانچ  تخاس ؛ مورحم  دوخ  قوقح  زا  ار  نانز  تیلهاج ، مسر  هب  دیابن  هکنیا  دوب و  نیلـسرملادیس 
دناوخ و تّیلهاج  هب  شیارگ  یعون  ار  نآ  درک و  دیکأت  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يهباحـص  ناناملـسم و  عمج  رد  دوخ  یخیرات 

دانتسا دروم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  شردپ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  تثارو  یفن  صوصخ  رد  هک  یتیاور  ج : تسناد . روز  ملظ و 
اب درادن و  يدامتعا  لباق  دنتـسم  دـنراذگیمن ، ثرا  ناربمایپ  هکنیا  رب  ینبم  دـندرک ، دـییأت  ار  نآ  شنارای  زا  یعمج  تفرگ و  رارق  هفیلخ 

: تسا هدمآ  اّیرکذ  ترـضح  لوق  زا  و 6  يهیآ 5  میرم  يهروس  رد  تسا ! ّداضت  رد  ناربماـیپ  زا  دـنچ  ینت  يهراـبرد  نآرق  حیرـص  مکح 
و َدُوواَد ) ُناَْمیَلُـس  َِثرَو  َو  : ) تسا هدـمآ  يهیآ 16  لـمن ، يهروـس  رد  و  َبوـُقْعَی ) ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  ًاـِّیلَو - َو  َْکنُدـَل  ْنـِم  ِیل  ْبَـهَف  )
رسپ و ثرا  یمومع  تایآ  هب  زین  درک و  در  ار  رکبوبا  يوعد  هیآ ، ود  نیا  هب  دانتـسا  اب  تسا ؛ تّما  نیا  يههیقف  هملاع و  هک  ارهز  ترـضح 

ملاوعلا باتک  کن : . ) داد رارق  دیدش  داقتنا  دروم  دناوخ و  روز  ردغ و  یعون  دوخ ، ثرا  زا  ار  همطاف  نتخاس  مورحم  دومن و  دانتـسا  رتخد 
لیلد و نودـب  تسا  ییاعدا  رکبوبا  يرواد  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  تیاـضر  د : یخیراـت .) ییاور و  عباـنم  ریاـس  ص 476 و  ءارهزلا ، ۀـمطاف 
ات ارهز  يهمطاف  تساعّدـم . نیارب  قدـص  ِهاوگ  یخیرات ، يهباطخ  نآ  یمومع و  عمج  هب  تیاکـش  دوخ و  قح  زا  ترـضح  نآ  تاـّیعافد 
هک ییاهتعدب  دندرک و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  اب  هک  يراتفر  هفیقـس و  درکلمع  زا  ار  دوخ  یتیاضران  تایح  تاظحل  نیرخآ 

یـضاران و تفالخ  هاگتـسد  زا  هک  یلاح  رد  تفگ ، تایح  دوردب  تشادن و  ناهنپ  دـنداهن ، نآ  دـننام  تفالخ و  ریـسم  رییغت  رذـگهر  رد 
فلؤم هک  هنوگنامه  اما  درادیمرب ! هدرپ  یتیاضران  نیا  زا  هشیمه  يارب  دوخ ، ربق  نتخاس  یفخم  هنابش و  نفد  هب  هیـصوت  دوب و  نیگمـشخ 

تموکح هاگتـسد  هک  تسا  نیا  تقیقح  ه : تفگ . تاـیح  دوردـب  اـت  دوب  قح  ياـضر  میلـست  تسیز و  هنادـهاز  ارهز  تسا : هدرک  هراـشا 
هب یتامدـخ  یلام و  يهینب  اب  دـنناوتن  رذـگهر  نیا  زا  ات  دـنک  یلاخ  ار  مالـسلامهیلع  تیبلـها  تسد  تساوخیم  كدـف  نتفرگ  اـب  تقو ،
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و تشاد . طابترا  مکاح  ناـیرج  لـصا  هب  هکلب  دوبن  كدـف  رـس  رب  اـهنت  اوعد  ًـالوصا  دـننک و  تیوقت  ار  دوخ  يههبج  نیملـسم ، يهعماـج 
يرواد ارجام  نیا  رد  هک  دندش  روآدای  كدـف  بصغ  زا  يراصنا ، فینح  نب  نامثع  هب  همان  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هکنانچ  هرخألاب 

معن نیرخآ و  سوفن  اهنع  تخـس  موق و  سوفن  اهیلع  تحـشف  ءامـسلا  هتلظا  ام  ّلُک  نم  كدف  انیدیَا  یف  تناک  یلب  ! » تسا لوحم  ادخ  هب 
مالـسلاهیلع و یلع  تلزنم  داهنیم و  جرا  شنادـناخ  ربماـیپ و  هب  تقو  يهفیلخ  رگا  یتسار  ص 587 .) هدبع ، يهغالبلاجـهن  « ) هَّللا مکحلا 
! دنامیم خساپ  نودب  هشیمه  يارب  هک  تسا  یـشسرپ  نیا  دسانـشب !؟ ار  ارهز  ّقح  دشن  رـضاح  ور  هچ  زا  تخانـشیم  ار  مالـسلااهیلع  ارهز 

دنـسم کن : دناهدرک . تیاور  همرخم ، نب  روسم  ریبزنبا و  سابعنبا ، رمع ، هباحـص ، زا  نتراهچ  [ 195 . ] يراخب حیحص  [ 194 «. ] مجرتم »
زین و  تسا . یتفگـش  وکین و  تیاور  دـیوگ : هدرک و  تیاور  يذـمرت  [ 196 ... ] ص 158 و ج 3 ، مکاـح ، ص 323 و  ج 4 ، لبنح ، دـمحا 

ص ج 1 ، دنسم ، لبنح ، دمحا  [ 198 . ] 2613 ح ، ص 222 ، راتسالا ج 3 ، فشک  ریبزنبا ، زا  رازب  [ 197 . ] یبهذ و  ، 150 صص 3 ، مکاح ،
ربمایپ و میدید ، هتشذگ  رد  هکنانچ  ریهطت  يهیآ  قادصم  [ 199 . ] تسا هدرمش  حیحص  ار  تیاور  نیا  دنسم  هیشاح  رد  رکاش  دمحا  ، 101

یـسأت دوخ  كاپ  ناـکاین  هب  اـهنآ  دـنچ  ره  ربماـیپ ، نادـنزرف  مومع  هن  دـنناشیا ، نادـنزرف  زا  مالـسلامهیلع  موصعم  ناـماما  ارهز و  یلع و 
تیاور ثیدح 3869 ، يذمرت ، حیحـص  [ 201 . ] هرامـش 3767 ثیدح  ص 105 ، ج 7 ، يرابلا ، حـتف  يراـخب ، [ 200 «. ] مجرتم ، » دـنیوج

. تسا هدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  دمحا  ماما  [ 203 . ] ص 515 ج 1 ، ریدقلا ، ضیف  ح 34143 و  لامعلازنک ، [ 202 . ] تسا حیحص  نسح و 
ج 9، دئاوزلاعمجم ، [ 206 . ] ح 34163 لامعلازنک ، [ 205 . ] ح 34180 لامعلازنک ، [ 204 . ] ثیدح 3870 يذمرت ، ص 442 و  دنسم ج 2 ،

تایاور هنوگنیا  دنس  ثیدح 34175 ، لامعلازنک ، [ 208 . ] ریبکلا رد  یناربط  زین  و  ص 222 ، ج 3 ، راتسالا ، فشک  رازب ، [ 207 . ] ص 174
نادب تنـس  باتک و  رد  هک  تسا  حـلاص  لمع  نامیا و  تشهب ، هب  ندیـسر  تداعـس و  كالم  اریز  دراد ؛ ثحب  ياج  ام  هاگدـید  زا  یماع 

هعنق ًافافک و  قزر  ملسأ و  نم  حلفأ  دق  تسا : ملسم  حیحـص  رد  [ 210 . ] ص 93 ج 1 ، یمراد ، ننس  [ 209 «. ] مجرتم ، » تسا هدش  حیرصت 
ص 584. ج 2 ، يراخب ، حیحـص  [ 213 . ] ثیدح 35475 لامعلازنک ، [ 212 . ] ص 160 ج 3 ، ریدـقلا ، ضیف  کن : [ 211 «. ] هاتآ اـمب  هَّللا 

لامتحا هس  هعیـش  ناخروم  ناثّدـحم و  اـما  دـناهدیزگرب  ار  عیقب  هماـع  تسا . فـالتخا  ربمغیپ  یمارگ  رتخد  يهرهطم  ربق  لـحم  رد  [ 214]
ار نآ  هیقفلا  رـضحی  ـال  نم  قودـص  تسا و  حـجرا  ریخا  لاـمتحا  هـک  مالـسلااهیلع  يهمطاـف  يهناـخ  هرهطم و  يهـضور  عـیقب ، دـناهداد :

تیـصو ربمغیپ  ردقنارگ  رتخد  نیا  ارچ  و  دوب ! هچ  مالـسلااهیلع  ارهز  يرامیب  تلع  هک  هدشن  ياهراشا  هنوگچیه  اجنیا ، رد  تسا . هدیزگرب 
شرـسمه ربق  فارطا  رد  يرگید  ياـهربق  تروص  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ارچ  و  دوش !؟ هدرپـس  كاـخ  هب  شندـب  هنابـش  دـنکیم 

راگدای نادـناخ و  نآ  اب  تفالخ  هاگتـسد  راتفر  یخیرات و  عیاقو  رد  دـیاب  ار  اهشـسرپ  نیا  خـساپ  دوشن !؟ هتخانـش  وا  ربق  ات  درک  تسرد 
هب « ؟ اهارث یفعت  يرولا و  ریخ  تنب  ًاّرـس  نفدـت  رومألا  ّيَِّأل  و  هک : تسا  اهنابز  رب  هشیمه  رعـش  نیا  درک . وجتـسج  ارهز ) يهمطاف   ) ربماـیپ

: دراد دوجو  رظن  ود  هعیـش  نایم  [ 215 «. ] مجرتم « ،»!؟ ددرگیم وحم  شربق  رثا  و  دوش !؟ نفد  هناـیفخم  قلخ ، نیرتهب  رتخد  لـیلد  نیمادـک 
هلاس تسیب  ای  هدجیه  هعیـش ، يهدیقع  هب  [ 216 «. ] مجرتم ، » تسا حـجرا  مود  هک  یناثلايدامج  موس  رگید  یلوألايدامج ، مهدزیـس  یکی 

رد [ 219  ] ص 23 ج 7 ، هباغلادـسا ، [ 218  ] ص 308 ج 2 ، مالـسلااهیلع ، همطاف  بقاـنم  رد  يراـخب ، حیحـص  [ 217 «. ] مجرتم ، » دـندوب
تروص فاـفز  دـندقتعم  یخرب  هدوب و  يراـبجا  جاودزا  دـیوگیم : هعیـش  تاـیاور  باـطخ ) نب  رمع  اـب  موثلکّما   ) جاودزا نیا  صوـصخ 

،97 ، 94 تاحفص 93 ، ج 42 ، راونألاراحب ، کن : تسا  هدماین  نایم  هب  ینخـس  ًاقلطم  هعیـش  عبانم  رد  زین  دنزرف  ّدلوت  زا  هکنانچمه  هتفرگن ،
هیلع هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمظعاب  نامدود  و  مالسلاهیلع ، یلع  مالـسلااهیلع و  همطاف  كاپ  دالوا  نایم  رد  [ 220  ] 109 ، 108 ، 107 ، 106

، نرق هدراهچ  لوط  رد  ار  مالـسا  خـیرات  رـسارس  هک  دنتـسه ، هدوب و  ناهیقف  ناملاع و  نید و  ناـگرزب  زا  يداـیز  رایـسب  ياـههرهچ  هلآ  و 
، دوعوم يدهم  ات  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  زا  مالسلاامهیلع  موصعم  ناماما  تمصع ، تیبلها  ردص  رد  دناهدیشخب . ینـشور  تایح و 

مالـسا یـسابع ، يوما و  رـصع  هژیوب  نامکاح  متـس  قافن و  ياهیگریت  رـصع  رد  هک  دنراد . رارق  هجرف ) یلاعت  هَّللا  لجع   ) یناهج حلـصم 
هدرک و هدنسب  دودحم  مان  دنچ  رکذ  هب  ّفلؤم  اما  دندرک . نشور  ار  نید  راوتسا  طخ  هدومن و  نییبت  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  يدمحم  بان 
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فلؤم [ 221 . ] مجرتم تسا . هدیزرو  تلفغ  نیرهاط  همئا  ریاس  مالسلاهیلع و  قداص  ماما  مولعلارقاب و  ترضح  نوچ  یگرزب  ياههرهچ  زا 
تسا و هتـشاد  هگن  رود  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ  هچ ، دوب ؛ لاعتم  دنادخ  ماهلا  هب  همطاف  يراذـگمان  دـیوگیم : همطاف  يراذـگمان  لصف  رد 

لها ص 20 ، « ) راـنلا نع  اـهَبَّنج  هَّللا و  ّنـال  ۀـمطاف  تیمُـس  اـّمنا  : » هک هدروآ  مالـسلاهیلع  یلع  زا  هریرهوـبا ، زا  یملید ، زا  ار  تـیاور  نـیا 
یلع اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  لوق  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . هدش  هتخادرپ  كرابم  مان  نیا  زار  هب  زین  هعیـش  عبانم  رد  باتک .)

هدـیمان همطاف  ارچ  هَّللالوسر ! ای  داد  باوج  یلع  دـش ؟ هدـیمان  مالـسلااهیلع  همطاف  وا  ارچ  ینادیم  دومرف  هک  دـیامرفیم : لقن  مالـسلاهیلع 
ج 43 ص 15. راونألاراحب ، دناهدش . هدیرب  ادج و  شتآ  زا  شنایعیش  وا و  اریز  رانلا » نم  اهتعیـش  تمطف و  اهنال  دومرف : ربمایپ  تسا ؟ هدش 

مالسلاهیلع قداص  ماما  هلمج  زا  تسا ؛ نیرخآ  نیلوا و  نانز  همه  تشهب و  نانز  هدیس  همطاف  هک  هدمآ  نیقیرف  تایاور  رد  [ 222 . ] مجرتم
نانز يهدیس  همطاف  اما  دوب ، دوخ  ملاع  نانز  يهدیـس  میرم  : » دیامرفیم نیملاعلا ،» ءاسن  ةدیـس  ۀمطاف  : » دومرف هک  يوبن  ثیدح  ریـسفت  رد 

هب هک  هدروآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  زا  زین  يرذالب  خیرات  رد  ص 26 . ج 43 ، راونألاراحب ، تسا ». نیرخآ  نیلوا و  زا  ملاع 
، تسا رایـسب  صوصخ  نیا  رد  نیقیرف  تایاور  ص 37  راونألاراحب ج 43 ، ۀنجلا »... لها  ءاسن  ةدیـس  نوکت  نا  نیـضرت  اما  : » دومرف همطاف 
ای هدجه  هعیـش  ناثدحم  ناخروم و  داقتعا  هب  [ 224 . ] دناهدرک لقن  حیحـص  دانـسا  اب  یناربط  يذمرت و  مکاح و  دمحا و  [ 223 «. ] مجرتم »

[226 . ] ص 285 ج 11 ، دادغب ، خـیرات  بیطخ ، ح 2631 ؛ ص 44 ، ج 3 ، ریبکلا ، مجعم  رد  یناربـط ، [ 225 «. ] مجرتم ، » دوب هلاـس  تسیب 
ییابیز و هب  رظن  تسا . هدروآ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تبقنم  حدم و  رد  ینالیگ » رداقلادبع   » زا ار  زغمرپ  اویش و  يهدیصق  نیا  ّفلؤم ،

. میدروآ یمارگ  ِناگدنناوخ  يهدافتسا  بدا و  لها  يارب  ار  نآ  يهمجرت  نتم و  هدیصق ، تحاصف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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