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باتک تاصخشم 

همطاف ینیمخ ،   ) يوفطـصم هدـیرف  نز /  تیـصخش  رگاـیحا  س   ) همطاـف روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  هدیرف 1317 -  يوفطصم  هسانـشرس : 
لایر  13000 964-95805-0-6 ؛  لایر :   11000 کباش :  152ص . يرهاظ :  تاصخشم  . 1383 رجا ،  مق :  رشن :  تاصخـشم  يرفعج 

ناتـسمز مود :  پاـچ  تشادداـی :  مراهچ 0-0-95805-964-978 :  پاـچ  لاـیر :   17000 موس ؛ ) پاچ   ) لاـیر 13000 مود ؛ ) پاـچ  )
سیونریز تروص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  ناتـسبات 1387 . مراهچ :  پاچ  تشادداـی :  ناتـسبات 1385 . موس :  پاچ  تشادداـی :  . 1384

هدر همطاف  يرفعج  هدوزفا :  هسانش  مالسا  رد  نانز  عوضوم :  ترجه  زا  لبق  8 ؟ 11ق ،  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 
م32597-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/973 ییوید :  يدنب  هدر  م53ف2   / BP27/2 1383 هرگنک :  يدنب 

همدقم

نز تیصخش  قوقح و  يایحا  رد  ار  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاف  شقن  هک  نیا  زا  شیپ  نز :  تیـصخش  رگایحا  مالـسلا ، )  اهیلع   ) همطاف
خیرات لوط  رد  میـشاب .  هتـشاد  خـیرات  ياه  هتـشذگ  رد  ناوناب  راب  تقر  یگدـنز  هب  ارذـگ  یهاگن  تسا  بسانم  میهد ،  رارق  ثحب  دروم 
نایدا اریز  دنا ، هدش  تاضقانت  نافوط  راتفرگ  زین  يرشب  بتاکم  یهلا و  نایدا  تسا .  هدش  راهظا  یـضیقندض  داضتم و  تارظن  نز  هرابرد 

یم ییاه  هنومن  کنیا  دـنا . هتفرگ  رارق  فیرحت  دروم  هراومه  ور  نیا  زا  دـنا و  هدـشن  لزان  زاـجعا  تروص  هب  ینامـسآ  ياـهباتک  یهلا و 
يارب اهنت  هک  ناطیـش  هداز  یندـشن و  كاپ  تسا  يدوجوم  نز  ناتـساب ،  ناـنوی  قطنم  رد  مالـسا  زا  لـبق  ناـهج  رد  نز  هماـنراک  میروآ . 

 )) هک يرـصنع  هب  ناوناـب  یناـنوی ،  نادنمـشناد  یخرب  هاگدـید  زا  تسا .  هدـش  هدـیرفآ  ناـنآ  يزیرغ  شتآ  ياـفطا  اـهدرم و  هب  تمدـخ 
برض تروص  هب  هدیسر و  اهبرع  نایم  هب  نانوی  تایبدا  زا  تشز  تاریبعت  نیا  دنا . هدش  يراذگ  مان  دنراد ، هاتوک ))  لقع  دنلب و  ناوسیگ 

رجز و عون  کی  نز ،  اـب  كولـس  دـیوگ (( : یم  هتفرگ و  رارق  گـنهرف  نیمه  ریثاـت  تحت  زین  میکح  طارقـس  ( . 1  ) تسا هدـمآرد  لثملا 
( (( . 2  ) دوب دهاوخ  دنمدوس  رجز ، نیا  ندیشک  و  رهز ، نیا  ندیـشچ  سفن ،  رب  تیکلام  هدارا و  تیوقت  يارب  هک  تسا ،  هاکناج  تضایر 

دوب و هعلاطم  قرغ  يزور  تسا  لقن  تسا .  هدوب  فلاخم  تخـس  هعلاطم  باتک و  اـب  هک  هتـشاد  ییوخدـنت  نز  طارقـس  هک  تسا  فورعم 
کی هدرکن ،  هدنـسب  مه  راک  نیا  هب  دیبوک ؛ وا  رـس  رب  یپایپ  ییاپ  مد  اب  درک و  مشخ  میکح  رب  يو  تشادـن ،  شرـسمه  هب  یـصاخ  هجوت 

هک یماگنه  مور ))  روشک ((  رد  دراب . یم  ناراب  قرب  دعر و  زا  دعب  هشیمه  هک  مدیمهف  تفگ :  طارقس  تخیر .  طارقـس  رـس  بآ  هباتفآ 
هاگنآ دندنار . یم  تعرس  هب  دنتسب و  یم  بسا  مد  هب  ار  وا  سپس  دنتخیر و  یم  شندب  رب  غاد  نغور  دش ، یم  یهانگ  مرج و  بکترم  نز 

ياه بآ  اه ((  نز  نیچ ،  رد  ( . 3  ) دنتخیر یم  شندب  رب  شتآ  اه  همسجم  زارف  زا  دنتسب و  یم  نوتـس  هب  هتـسکش  ياپ  تسد و  اب  ار  يو 
حور نادقف  تلع  هب  رهوش  گرم  زا  سپ  ار  نانز  ودنه ، نییآ  رد  دنیوش . یم  ار  تورث  یتخب و  کین  هک  دـندش  یم  هدـیمان  دولآ ))  درد 
مامت رد  ناوناب  راب  تقر  تیعضو  ( . 4  ) دندنازوس یم  نارسمه  دسج  رانک  رد  یصاخ  تافیرـشت  اب  دندرک و  یم  رهوش  يادف  ینادواج ، 

يرازبا هدافتسا  هب  یعمج  دنتشامگ و  یم  تمه  نانآ  قوقح  عییـضت  رازآ و  هجنکـش و  هب  یهورگ  تسا .  هدوب  لاونم  نیدب  نیمز  هرتسگ 
قوقح يواست  زا  دنریگب و  هدیدان  ار  يو  یلصا  شقن  دننک و  شومارف  ار  وا  تیسنج  هک  دندرک  یم  شالت  يا  هتـسد  دنتخادرپ . یم  نانآ 

ار نز  شـشوپ  باجح و  نانآ ،  دـنناشکب . اج  همه  هب  نادرم  شوداشود  ار  ناـنز  دـننز و  مد  دراوم ، ماـمت  اـج و  همه  رد  نز و  درم و  نیب 
نارتخد دندرب . لاوس  ریز  ار  نانز  يدوجو  هفـسلف  تیلهاج ،  بارعا  دندرک . یم  یقلت  یگدنام  بقع  هدـقع و  ار  وا  تفع  ایح و  تراسا ، 

ار نز  دنوادخ  دیوگ (( : یم  هدش  فیرحت  تاروت  دـندومن . روگ  هب  هدـنز  ار  نانآ  گنن ،  رقف و  سرت  زا  دندرمـش و  تلذ  گنن و  هیام  ار 
اهتعدب هنوگ  نیا  رد  کش  یب  دش . دهاوخن  تسار  زگره  يدوجوم  نینچ  هک  دنک  نیقلت  ات  دیرفآ ))  مدآ  پچ  هدـند  ای  پچ و  يولهپ  زا 
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شیب اعون  مرتحم  ناوناب  هک  ارچ  دنیامن ، دراو  ینیگنس  هبرض  یهلا  نایدا  هب  ات  دوب  ناهنپ  يداحلا  یـسایس و  دصاقم  ینید  ياه  فیرحت  و 
تردن هب  و  دنزاس . یم  مهارف  ار  دوخ  ناردپ  نادـنزرف و  نارـسمه ،  تیادـه  تابجوم  اضعب  دـنراد و  شیارگ  تفرعم  نید و  هب  اهدرم  زا 

ار اوح  ترضح  ادخ  دنیوگ (( : یم  دسرپ  یم  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هرارز  دننک . یم  دوبان  ار  دوخ  نادنزرف  رهوش و  نامیا  نید و 
دنوادخ رگم  تسا .  هزنم  كاپ و  یتبسن  نینچ  زا  دنوادخ  دومرف : خساپ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) مشـش ماما  تسا ؟  هدیرفآ  مدآ  پچ  علـض  زا 
ياضعا زا  یـضعب  دنیوگب  هک  دهدن  نادحلم  تسد  هب  يزیواتـسد  ات  دنیرفایب  پچ  هدند  ریغ  زا  ار  مدآ  رـسمه  هک  تشادـن  تردـق  لاعتم 

ره هدرک و  قلخ  هدحاو ))  سفن  زا ((  ار  اوح  مدآ و  نآرق ،  هدومرف  قباطم  هکلب  ( (( . 5  ) دومن حاکن  شرگید  وضع  اب  مدآ  ترضح  ندب 
اوح مدآ و  يارب  یهن  نیا  نیملاـظلا  نم  اـنوکتف  هرجـشلا  هذـهاب  رقت  ـال  و  دومن : یهن  صوصخم ))  تخرد  هب ((  ندـش  کـیدزن  زا  ار  ود 

هب تسد  مه  اب  ود  ره  دـندیدرگ و  جارخا  تشهب  زا  دـندرک و  لوانت  هعونمم ))  هرجـش  زا ((  ود  ره  اما  دـیدرگ ، مالعا  يواسم  ناـسکی و 
دروم ناـسمه  ود  ره  و  ( 6  ) نیرـساخلا نم  ننوکنل  انمحرت  انل و  رفغت  مل  نا  انـسفنا و  اـنملظ  اـنبر  دـندرک : ضرع  دنتـشادرب و  ادـخ  يوس 

نز دنسرب . بیط  تایح  هب  دیاب  مه  يرای  هب  دنرگیدکی و  دوجو  لمکم  درم  نز و  تقلخ  ماظن  رد  سپ  دنتفرگ . رارق  قح  ترضح  تیانع 
وا هب  يراتفر  یلمع و  رظن  زا  مه  هتفرگ و  رارق  يرظن  یملع و  متس  دروم  مه  تسا .  هدش  نوگانوگ  ياه  متـس  راتفرگ  خیرات  هتـشذگ  رد 
قلخ درم  ترشع  يارب  ای  دوش و  بوکرس  هراومه  ات  هدش  هدیرفآ  درم  پچ  هدند  زا  نز  هک  دوش  یم  هتفگ  یملع  رظن  زا  تسا .  هتفر  متس 
هدش سکعنم  تارکفت  عون  نیا  زین  ام  تایبدا  رد  هنافـساتم  دندومن . راتفر  هاگدـید  نیمه  اب  زین  یلمع  رظن  زا  ددرگ و  تذـل  رازبا  ات  هدـش 

زگره یتسار  پچ  زا  یسک  هدیرفآ  دش  پچ  يولهپ  زا  نز  دندیرفآ  ترـشع  رهب  ار  نز  هک  دندناوخب  شـشوگ  رد  تفر  اج  ره  هب  تسا : 
زیربل هتفر  نز  سنج  رب  هک  يرامـش  یب  ياه  متـس  زا  رـشب  خـیرات  دـندیدن  رهاظ  هولج  زج  وا  زا  دـنتفگن  يزیچ  سوه  زا  ریغ  وا  هب  هدـیدن 

، رسپ نادقف  زا  هتـسویپ  دندنم ، هرهب  زور  ملع  زا  هن  دنراد و  يربخ  مالـسا  زا  هن  هک  گنهرف  یب  ياه  هداوناخ  زا  یـضعب  نونکا  مه  تسا . 
یم نارگن  تخـس  ار  نارـسمه  دـنرازآ و  یم  ار  نارتخد  فیطل  حور  دنـشاب . یم  یـضاران  رتـخد  نتـشاد  زا  دـننک و  یم  یتحاراـن  راـهظا 

هکنیا زا  لفاغ  دنتـسین . ناسنا  اـهنآ  اـیوگ  هک  دـنهد  یم  رارق  يرهم  یب  دروم  ار  رتخد  دـنلاب و  یم  دوخ  رب  رـسپ  نتـشاد  زا  یخرب  دـنزاس .
ره هدنیآ  هجیتن  رد  دزاس و  یم  یضار  دوخ  زا  سول و  ار  يرگید  دروآ و  یم  راب  يا  هدقع  ار  یکی  رـسپ ، هزادنا  یب  میظعت  رتخد و  ریقحت 

شریذپ شقن  اهنت  نز  محر  فرظ  نوچ  نز ،  هن  تسدرم  هب  طوبرم  ندوب  رسپ  رتخد و  هک  دنناد  یمن  یهگناو  ددرگ . یم  هابت  هایـس و  ود 
یم رـسپ  رتخد و  بیترت  هب  گرگیا ،  ای  دـهدب  سکیا  رگا  دـنیوگ (( : یم  زورما  دـنک . یم  لوبق  نز  دـهد ، یم  رـسمه  هچنآ  ینعی  دراد ؛

رسمه درک ، يددجم  جاودزا  ندش  راد  رسپ  يارب  یصخش  تسا )) .  مولعمان  زونه  ملع  يارب  میهدب  گرگیا  ای  سکیا  هنوگچ  یلو  دوش .
ییازرتخد نیاربانب  درک ! تیانع  وا  هب  رتخد  لاعتم  دنوادخ  مه  زاب  دومن ، باختنا  ار  یموس  رـسمه  دروآ ، رتخد  دازون  ود  یلوا  دـننام  مود 

هک دـشاب  هتـشاد  هدـننک  نییعت  شقن  تسا  نکمم  هیذـغت  ناکم و  نامز ،  طیارـش  هتبلا  دراد . یگتـسب  درم  یکیزیف  عضو  هب  ییازرـسپ  ای  و 
هیلع  ) داجـس ماما  هب  يدولوم  دنوادخ  هک  یماگنه  هدـمآ  خـیرات  رد  مالـسلا )  مهیلع   ) ناماما هریـس  تسا .  هدرکن  فشک  اقیقد  ملع  زونه 

صقان دنزرف  هن  درک  تیانع  یملاس  هچب  دنوادخ  هک  هللادمحلا  دومرف  یم  دش ، یم  ربخاب  يو  یتمالـس  زا  یتقو  درک  یم  تیانع  مالـسلا ) 
رد رسپ . هب  سپس  دینک و  میدقت  رتخد  هب  تسخن  دیدرک ، يرادیرخ  يا  هیده  رگا  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  رتشیب  رتخد  هب  دومرف : ربمایپ  ( . 7)
یم تراقح  ساسحا  نانآ  نارتخد  بلغا  یتسار  هب  هک  دراد  تموکح  یـسنج  ضیعبت  نانچ  ریاـشع ، كرت و  درک و  ماوقا  زا  یخرب  ناـیم 
نینچ رد  دنـشک . یم  وا  خر  هب  ار  دوخ  یـساپسان  هتـسویپ  دـشاب  هتـشاد  رتخد  دـنزرف  اهنت  هک  ییاـه  هداوناـخ  قطاـنم  زا  یـضعب  رد  دـننک .
يزاب هقح  ناوج  کی  رگا  هک  اجنآ  ات  درب  یم  جنر  تبحم  دوبمک  زا  دنیب و  یم  يدـج  بیـسآ  رتخد  كاپ  ساسح و  حور  ییاه  هداوناخ 

تکلمم رد  هنافساتم  دنک . ادف  ار  دوخ  يوربآ  تیثیح و  مامت  دوش  یم  رضاح  مراد ،  تتـسود  لد  میمـص  زا  مارتحا و  وت  يارب  نم  دیوگب 
بلق ناگیار  هب  اهرتخد  ارچ  دـننادب  ات  یگداوناخ  للع  هب  صوصخ  هب  دـنرادن ، یهجوت  اهتلع  هب  یلو  دـنزادرپ ، یم  اهلولعم  هب  هراومه  اـم 

هک تساجنیا  بجع  دننازوس و  یم  ار  دوخ  اهناتسا  زا  یضعب  رد  ای  دننک و  یم  رارف  هناخ  زا  ای  دنهد و  یم  رارق  يرگید  رایتخا  رد  ار  دوخ 
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ای یـشکدوخ و  هب  هک  دـننک  یم  يراک  هدرک و  یقلت  مرجم  ار  رتخد  اـهنت  ناریا  قطاـنم  زا  یکی  رد  رـسپ  رتخد و  طاـبترا  مرج  هب  نیدـلاو 
هچ رگا  دنرذگ . یم  وا  رانک  زا  توافت  یب  ای  دـنهد و  یم  رارق  قیوشت  دروم  ای  هداد  بیرف  ار  وا  هک  يرـسپ  اما  دوش  یم  راداو  يزوسدوخ 
هب قلطم  يدازآ  اضعب  دوش و  یم  رهوش  ناگتـسب  رداـم و  ردـپ و  یناـبرق  هراـچیب  رتخد  ره  هدیـشک و  شیپ  ار  طارفا  هار  ناریا  رد  یهورگ 

لهاج و نیدلاو  دننک  یم  نز  يادف  ار  دوخ  ناگتسب  ریاس  ردام و  ردپ و  دنریگ و  یم  رارق  نارـسمه  رایتخا  رد  تسبرد  ای  هداد و  نارتخد 
 )) ای و  رـسمه ))  ناونع ((  هب  نز ))  هک ((  نیا  اب  دنا و  هتـشاد  اور  نانز  رب  ار  یفعاضم  ملظ  هراومه  رامیب ، هماکدوخ و  ربکتم و  نارـسمه 

دشاب یم  هدوب و  نایفارطا  روبص  گنـس  ردارب و  رهاوخ و  ردام ، ردپ ، راوخمغ  رهوش و  يالب  رپس  مغ و  کیرـش  هراومه  هداوناخ ))  رتخد 
یب میتی و  ریغـص و  ياه  هچب  هداهن و  شود  رب  هنت  کی  ار  هداوناـخ  نادـنزرف  تیلوئـسم  راـب  ناردـپ  نارهوش و  گرم  اـی  قـالط  زا  سپ  و 
یم راومه  دوخ  رب  نانآ ،  یگدـنز  نداد  ناماس  شرورپ و  قشع  هب  زادـگناج  ياه  جـنر  اسرف و  تقاـط  ياـهراک  لـمحت  اـب  ار  تسرپرس 

تیامح هب  يروف  يدج و  هنوگ  هب  هعماج  ناربهر  ناراذـگ و  نوناق  هدوبن و  رادروخرب  يواسم  تیعقوم  زا  زگره  نیا ،  دوجو  اب  دـنزاس و 
ینعی هیوق ))  رـصنع ((  ربارب  رد  هفیعـض ))  لقادح ((  شزرا و  مک  نومیمان و  يرـصنع  تروص  هب  ار  ناوناب  ابلاغ  هکلب  دنا  هتـساوخنرب  وا 

اه و گنهرف  اهتلم ، نایم  رد  زورما  دـنچ  ره  دـنا . هتـشاگنا  هدـیدان  ار  ناـنآ  تفارـش  تمارک و  دـنا ، هدومن  یقلت  محرت  لـباق  ریغ  نادرم ، 
. دشاب یمن  راکنا  لباق  يرشب  عماوج  رد  نآ  يریگارف  رارمتـسا و  فسات  لامک  اب  یلو  دراد ، فعـض  تدش و  توافت ،  زیامت و  نیا  ندمت 
نارهوش و هدنزگ  هدننز و  ياه  هلداجم  تسا ،  رتذفان  رتزیت و  ریشمش  زا  هک  ندز  نابز  مخز  ندرک ،  هراوآ  نتشک و  ندز ،  کتک  هلئـسم 

عطق تسا  هتـشاد  یـصاخ  باعل  گنر و  یگنهرف  يرـصع و  ره  رد  اهتنم  دشاب . یم  هدوب و  جیار  لومعم و  ایند  رد  هراومه  نانآ  ناگتـسب 
ار دوخ  یناسنا  تلزنم  جرا و  يدودح  ات  نز  يوبن ،  تنس  هریـس و  مالـسا و  تامیلعت  نمی  هب  مالـسا  ردص  رد  هک  یهاتوک  نارود  زا  رظن 

نارواشم رگـشمار ، ابیز و  ناـنز  تفاـی .  هراـبود  یتعجر  یـسابع  يوما و  ياـفلخ  رـصع  رد  تفـالخ  فارحنا  اـب  رگید  راـب  یلو  تفاـیزاب 
زا رت  تسپ  دنتـشادن ، ییور  گنر و  هک  نانآ  دندش و  يرابرد  ناشایع  شون  شیع و  رهظم  ناوخ ،  هزاوآ  نازینک  دندیدرگ و  نادنمتردق 
هللا یلـص   ) يدمحم كاپ  نییآ  یمالـسا  لباقتم  قوقح  دندرک !! ابیز  تروص  يادف  ار  ابیز  تریـس  ناس  نیدـب  دـندمآ و  رامـش  هب  ناویح 

یناسنا ینید و  عماوج  رگا  هک  هتـشاد  مـالعا  درم  نز و  يارب  یلباـقتم  قوقح  ینامـسآ ،  ماـیپ  نیرت  كاـپ  نیرخآ و  ناونع  هب  هلآو )  هیلع 
لامک اب  یلو  دندیـسر ، یم  دوخ  هقح  قوقح  هب  ود  ره  دمآ و  یمن  دوجو  هب  یفالتخا  ییوشانز  تایح  رد  زگره  دـندرک ، یم  لمع  نادـب 

مه دـندرک . بلـس  اه  نز  زا  ار  دایرف  قح  دـندیناسر و  هلحرم  نیرخآ  هب  ار  تنوشخ  یمالـسا  رهاـظ  هب  ياـه  تموکح  زا  یـضعب  فساـت 
یم اور  یمیدق  نانز  هب  تبـسن  ار  یمحر  یب  تواسق و  ياهتنم  تلادع  تیاعر  نودـب  تاجوز  ددـعت  يارجا  اب  يدوعـس  ناتـسبرع  نونکا 

يرادیب یمالسا و  بالقنا  زا  سپ  ریخا  هدس  نیا  رد  دننک . یم  نوریب  هناخ  زا  ار  نانآ  دننزب  یفرح  ضارتعا و  نیرت  کچوک  رگا  دنراد و 
هک دورب  نایم  زا  نز  درم و  دـیدج و  میدـق و  نانز  نیب  ضیعبت  هدـیدرگ و  داجیا  یلوحت  یمالـسا  ياـهروشک  رد  هک  تفر  یم  اهناملـسم 

لیصحت و زا  ار  نانآ  دندومن و  مورحم  یناسنا  قوقح  نیرت  ییادتبا  نز  دوخ  هنارجحتم  کشخ و  تابصعت  اب  درک  روهظ  نابلاط  تموکح 
فالخ رب  مه  هیکرت  کیئال  تموکح  دندرک . كوکلم  ار  بان  مالـسا  هرهچ  ناس  نیدـب  دـنتخاس و  مورحم  مه  یگنهرف  يرادا و  لغاشم 

، دنتشاد یمالسا  باجح  ناشنانز  هک  ینادرم  هدروآ و  لمع  هب  تعنامم  اههاگشناد  هب  باجحاب  نارتخد  دورو  زا  یمالـسا  یندم و  نیناوق 
ناوناـب يرـسور  باـجح و  یناـسنا ،  یللملا و  نیب  لوصا  فـالخ  رب  دـناد ، یم  ندـمت  دـهم  ار  دوخ  هک  هسنارف  دـندرک . جارخا  شترا  زا 

دیاتس و یم  ار  نز  یگنهرب  دشک و  یم  یندم  ياه  يدازآ  رشب و  قوقح  هرهچ  رب  یخرس  طخ  دزاس و  یم  عونمم  سرادم  رد  ار  ناملسم 
. دوش رت  مرگ  یگدنز  نوناک  ات  دننک  رکـشت  اه  يراکادف  عون  نیا  رطاخ  هب  اه  مناخ  زا  دیاب  هک  یلاح  رد  دـیامن ! یم  موکحم  ار  شـشوپ 
رد زین  نانآ  دـنهد  یم  ماجنا  نیدـلاو  هب  تمدـخ  يارب  ار  رـسمه  شنیزگ  جاودزا و  ردام ، ردـپ و  تمرح  ظفح و  يارب  اـهدرم  زا  یـضعب 

قوقح عییـضت  هب  دیابن  نیدلاو  قوقح  تیاعر  دهد . رارق  شردام  ردپ و  مادختـسا  رد  ار  شنز  دناوت  یمن  يدرم  چیه  هک  ارچ  دنا ؛ هابتـشا 
مدع رگا  هک  يروط  هب  درادن . تیلوئـسم  مه  شدوخ  نیدلاو  یتح  يدحا  لباقم  رد  شرـسمه  ربارب  رد  زج  نز  نوچ  ددرگ ، رجنم  رـسمه 
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شنیدلاو ربارب  رد  ار  رـسپ  دنزرف  تسین  لوئـسم  رـسمه  دوش  يو  ردام  ای  ردپ و  رهق  ثعاب  رهوش ، نیدلاو  هب  تمدـخ  رد  رـسمه  یگدامآ 
ردام ردـپ و  تفلاخم  دـشاب . یمن  عومـسم  یعرـش  رظن  زا  دـنیامن . قالط  رب  کیرحت  ار  رـسپ  نیدـلاو  رگا  شرـسمه .  هن  دراد  تیلوئـسم 
يارب ار  یسورع  هقالع  قشع و  اب  هک  يردام  تساهردام .  ردپ و  ياوران  ياه  تلاخد  یگداوناخ ،  فالتخا  لماوع  زا  یکی  تسا  بجاو 
بیع يزوسلد و  گنهآ  اب  دروآ و  یم  رد  زازتها  هب  ار  تفلاخم  مچرپ  یهاو  ياه  هناهب  اب  هک  تسا  یسک  نیلوا  دنک  یم  باختنا  شرـسپ 
ردام اب  یمومع  گنهرف  اه و  یـشیدنادب  رثا  رب  ناسورع  دزادـنایب . مه  داماد  مشچ  زا  ار  سورع  دـنک  یم  یعـس  هناهاوخریخ  ياـه  ییوج 

یم يزاب  تافالتخا  دـیدشت  رد  ار  یمهم  لر  زین  نانیچ  نخـس  اهرگ و  هنتف  نایم ،  نیا  رد  دـنرادن  شزاـس  مه  هتـسیاش  زوسلد و  نارهوش 
تـشذگاب یمالـسا  نیزاوم  قبط  رگا  دریگ . یم  همـشچرس  یمالـسا  قوقح  تمایق و  ادخ ، هب  هجوت  مدـع  زا  اه  یناماسبان  نیا  مامت  دـننک 

يرایسب دنرگنب  دوخ ، ردام  ردپ و  ردارب و  رهاوخ و  لثم  هب  ار  نالاسگرزب  ناشدوخ و  ياه  هچب  دننام  ار  اه  ناوج  همه  لقادح  ای  میشاب و 
هللا ۀـیآ  لوق  هب  میراذـگب و  يراک  منادـن  اضعب  یناوج و  باسح  هب  ار  نارگید  اهراتفگ  اهراتفر و  زا  یـضعب  دوش . یم  فرط  رب  اهعازن  زا 

رجاشت و عزانت و  زگره  میـشاب . ))  هتـشادن  عقوت  يو  زا  دح  زا  شیب  میوش و  لیاق  يدح  سک  ره  يارب  هیلع (( :)  هللا  همحر   ) ینیدلا ءاهب 
یتـسیز هب  ياـه  هویـش  نیرت  یلاـع  زا  لـفاغت ،  رت  مهم  همه  زا  لـهاست و  حـماست و  تشذـگ و  وفع و  دـیآ  یمن  دوـجو  هب  یمهاـفت  ءوـس 

شین اب  دنوش و  یم  نامداش  رگیدـکی  رازآ  زا  بش  شافخ  دـننام  هک  دـنوش  یم  هدـید  زین  نارهوش  نانز و  زا  یـضعب  دوش . یم  بوسحم 
دنزاس یم  ءاضرا  ییوشانز  یگدنز  ندرک  هابت  تمیق  هب  ار  دوخ  یناویح  هیحور  رگ  شیاسرف  هدننک و  هتسخ  ياه  هلداجم  ثحب و  نابز و 
یباجح یب  يراگنلو و  یگنهرب ،  زین  یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  تسادخ .  ناگدنب  رازآ  نیهوت و  لامعا ،  نیرتدب  دنناد  یم  هک  نیا  اب 

یب ریحتم و  یلم ؛  تیوه  هن  دـندرک و  ادـیپ  یبرغ  تیوه  هن  هجیتـن  رد  دـندرک و  رود  یمالـسا  تیوـه  زا  ار  ناـنآ  هدرک و  دـییات  ار  ناـنز 
رـصحنم ار  نآ  یعمج  دنا و  هتفرگ  ءازهتـسا  هب  المع  ار  باجح  لفاغ ،  نارهاوخ  زا  یـضعب  مینک  یم  هدهاشم  هزورما  دندنام . یقاب  فده 

بان مالسا  مادک  چیه  دنا و  هدرمش  نز  تراسا  ار  رداچ  مه  یخرب  ددرگن . یقلت  یمالـسا  باجح  يرـسور  وتنام و  ات  دنا  هتخاس  رداج  هب 
رون نآ  ار  شوگ  مشچ و  کیل  تسین  رود  نم  هلان  زا  نم  رس  نم  رارـسا  تسجن  نم  نورد  زو  نم  رای  دش  دوخ  نظ  زا  یـسک  ره  تسین . 

زا ماش  راهن و  يزاس  هدامآ  هناـخ و  نتـشاد  هگن  هزیکاـپ  نداد و  ناـماس  هک  دـننک  روصت  اـهدرم  دـیابن  نیجوز ،  لـباقتم  قوقح  رد  تسین 
مدع رد  تعاطا  نیکمت و  اهنت  نز  تیلوئسم  دنیامن . رسمه  راثن  مخت  مخا و  ندرک ،  یهاتوک  تروص  رد  هک  تسا  ناوناب  یمتح  فیاظو 

ياهترورض نیمات  يارب  نز  هنرگ  دنیامن و  نیمات  ار  نز  ینوناق  عورشم و  ياه  هتـساوخ  هک  یتروص  رد  مه  نآ  تسا ،  هناخ  زا  نز  جورخ 
دشاب يریگ  هناهب  یـشیدنادب و  ینیبدب  تجاجل ،  هزیگنا  هب  رگا  اهدرم  ندادن  هزاجا  یهگناو  دوش . یم  جراخ  رهوش  هزاجا  نودب  یگدنز 
كرت ار  لیصحت  راک و  نز  هک  دنکن  طرش  جاودزا  عقوم  رد  دنک و  جاودزا  دنمراک  ینز  اب  یسک  رگا  الثم  دشاب ؛ یمن  عورشم  عومـسم و 

هب مربم  دیاقع  ماکحا و  شزومآ  يارب  ینز  رگا  دناتسزاب . ار  يو  قوقح  ای  درادزاب و  دوخ  لغـش  زا  ار  وا  دناوت  یمن  جاودزا  زا  سپ  دنک ،
روهظ و  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  دلوت  اب  درادن . مزال  رهوش  هزاجا  دـشاب ، هتـشاد  ینید  تاسلج  رد  تکرـش  لزنم و  زا  نتفر  نوریب 
رییغت رتخد  نز و  هب  اهناملـسم  شرگن  دـیدرگ و  لوحتم  برعلا  ةریزج  گنهرف  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  یلمع  هریـس  مالـسا و 

رما هب  هجیدخ  شردقنارگ  رسمه  زا  ربمایپ  هزور  لهچ  نتفرگ  هلـصاف  هدش ،  يروآدای  دنمدوس  باتک  نیا  رد  هچ  نانچ  درک ؛ ادیپ  يداینب 
نیرخآ رد  ینامـسآ  هدـئام  لوزن  اب  ندومن و  راطفا  نادنمتـسم  باحـصا و  زا  یعمج  اب  زور  ره  ندرک و  هتوتیب  بلاطوبا  هناـخ  رد  ادـخ و 

هک رثوـک  شیادـیپ  يارب  تسا  یهلا  صاـخ  مزع  زا  یکاـح  یگمه  هجیدـخ ،  ترـضح  لزنم  هب  نآ  نداتـسرف  تضاـیر و  تداـبع و  زور 
تامدـقم نیا  هب  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف يدوجو  راتخاس  نیوکت و  تسا .  تمواقم  ربص و  ناـمیا و  اوقت و  هوسا  لـیاضف و  ملع و  نوناـک 

هک یـسک  دـندومرف : هک  تسین  تهج  یب  دراد . یگتـسب  رـسمه  زا  هزور  لهچ  ییادـج  اسرف و  تقاط  ياه  تضاـیر  ینـالوط و  تخس و 
رولبت رثوک  تهج  نیدب  دش . دهاوخ  يراج  شنابز  هب  بلق  نورد  زا  تمکح  ملع و  ياه  همشچ  دنک ، هبرجت  ار  صالخا  زور  هنابش  لهچ 

هنالوئـسم مارتحا  عوضخ و  دـنریگب . هیام  كانبات  بلـص  كاـپ و  محر  نیا  زا  دـیاب  موصعم  ناـماما  هک  تسا  ریثک  ریخ  رهظم  ریثک و  ملع 
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ناملسم همه  يوگلا  هوسا و  ربمایپ  هک  ارچ  درک ، فعاضم  ار  نز  تمرح  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاف  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ 
رییغت نز  عون  هب  تبـسن  ار  اه  ناملـسم  شرگن  هک  دوب  یگنهرف  بالقنا  کـی  برعلا ،  ةریزج  رد  مه  نآ  رتخد  تسد  ندیـسوب  تسا .  اـه 
روضح یعامتجا  ياه  هصرع  مامت  رد  دـیاب  نانز  هک  دوب  يزوجم  گنج  ياه  ههبج  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاف  روضح  داد . یـساسا 

یلع ترضح  شریذپ  دومن . تیبثت  رسمه  باختنا  رد  ار  نز  يدازآ  سانشرس ،  دنمتورث و  ناراگتساوخ  شریذپ  مدع  دنشاب . هتـشاد  لاعف 
اوقت و ملع و  نامیا و  اهنت  كالم ،  هک  درک  داجیا  رـسمه  شنیزگ  رایعم  رد  هک  دوب  یبالقنا  تشادن ،  طاسب  رد  یهآ  هک  مالـسلا )  هیلع  )

صاخ هجوت  ءاـسن ))  و ((  رثوک ))  ياـه ((  هروس  لوزن  مکیقتا . ))  هللادـنع  مکمرکا  نا  تورث (( :  ترهـش و  هن  تسا  هدـهاجم  داـهج و 
رثوک همطاف ،  ماـن  ياـج  هب  نآرق ،  ینامـسآ  باـتک  فیرحت  زا  يریگولج  يارب  میکح  حارط  داد . ناـشن  نز  عون  هب  ار  تیدـحا  ترـضح 

ریثک ریخ  هک  ارچ  دباتنرب ، ار  يرگید  قادصم  همطاف  زج  نآ ،  دوجو  اب  یلو  دنک ؛ یعادت  ار  يرت  هدرتسگ  رترابرپ و  یموهفم  ات  تشاذـگ 
نآ لوزن  نءاش  هرابرد  ینـس  هعیـش و  لیلد  نیمه  هب  دـشاب . یمن  راگزاس  نآ  لوزن  ناش  هیآ و  زارف  نیرخآ  اـب  رثوک  ضوح  رفاو و  ملع  و 

، دنا هدناوخ  لسنلا  عوطقم  رتبا و  ار  ادخ  ربمایپ  يا  هدع  دنا  هتشون  نآ  لوزن  ناش  هرابرد  هعیـش  ینـس و  لیلد  نیمه  هب  دشاب . یمن  راگزاس 
انعم رگا  نیاربانب  دشاب . یم  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  ندناوخ  هیرذ  لسن و  یب  اه و  يزاسوج  نآ  خساپ  رد  هاتوک  هروس  نیا 
رارق ریثک  لسن  لباقم  رد  ریثک  ملع  دوب ، دـهاوخ  لسنلا  عوطقم  وت  نمـشد  نامگ  یب  میداد و  رثوک  ضوح  اـی  میداد و  ریثک  ملع  اـم  مینک 
يریخ نمـشد ،  لـسن  رد  دوش  هتفگ  دـیاب  تفر ؛  ندوب  رتـبا  یفن  گـنج  هب  ناوت  یمن  رثوک  ضوـح  ریثـک و  ریخ  اـب  نینچمه  دریگ . یمن 

زا فده  هدـمآ و  ریثک  لسن  يانعم  هب  رثوک  هک  یتروص  رد  دـنک ، هضراعم  رثوک  ضوح  ریثک و  ملع  اب  دـناوت  یمن  ریثک ، لسن  ای  تسین و 
تسا هدنامن  یقاب  یلسن  هیما  ینب  زا  هچنانچ  میتخاس ؛  رتبا  ار  وا  نمشد  یلو  میدرک ،  اطع  يدایز  لسن  ربمایپ  هب  ام  هک  تسا  نیا  هروس  نیا 

؛  تسا نآرق  ياـه  ییوگ  شیپ  تازجعم و  زا  یکی  هروس  نیا  قاـفتا ،  نسح  زا  دـننک . یم  یگدـنز  ناـهج  رد  تاداـس  اـه  نویلیم  یلو  ، 
یفتنم زین  يو  مسر  هار و  دوش و  یم  ضرقنم  وا  لسن  ربمایپ  روکذ  دـنزرف  ندرم  اب  دـندرک  نامگ  هک  شیرق  لیاو و  نب  صاع  زار  ياـشفا 

یم همئالا  ما  ناوارف و  ریخ  ریثک و  ملع  همـشچرس  هک  تسا  همطاف  رثوک ، هیآ  لیذ  ردـص و  لوزن و  ناـش  تبـسانم  هب  نیارباـنب  ددرگ . یم 
. دوش یم  هتفگ  هللا  لوسر  نبای  موصعم  ناماما  همه  هب  تهج  نیمه  هب  دندش و  ایند  رد  ربمایپ  مان  مالـسا و  ياقب  ثعاب  نادـنزرف  هک  دـشاب 

راک میـسقت  داد ، مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  هب  ار  مالـسلا )  اـهیلع   ) ارهز ترـضح  هک  نیا  زا  سپ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
روما هرادا  دومن و  لوکوم  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف ترـضح  هب  ار  نادنزرف  شرورپ  یگدـنز و  هب  نداد  ناماس  لخاد و  طیحم  هرادا  دومن ؛
نایب یفلتخم  نیوانع  هب  نز  تمرح  تشادـساپ  تیامح و  ثیداـحا ،  بتک  رد  درپس . مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  هب  ار  لزنم  زا  جراـخ 

هک یلاح  رد  دنتـسه ، یناسک  هچ  هناگجنپ  سدقم و  راونا  نیا  هک  تیدحا  تاذ  زا  هکئالم  خساپ  رد  یـسدق  ثیدـح  رد  تسا .  هدـیدرگ 
يارب تسا . ))  همطاف  نارـسپ  تسا و  همطاف  رهوش ، تسا و  همطاف  ردـپ ، تسا و  همطاف  دـیامرف (( : یم  تسا ؟  هداد  رارق  روحم  ار  همطاف 

اب یلو  دوب ، نز  قوقح  تیصخش و  رگایحا  مالـسلا )  اهیلع   ) رهطا همطاف  تفگ .  ناوت  یمن  رت  یـشرع  نیا  زا  يریبعت  نز ،  ماقم  ندرب  الاب 
یلص  ) ربمایپ دجـسم  رد  ار  تقو  تموکح  داتـسیا و  هنادرم  نکیل  تفرگ ؛  رارق  اهمتـس  عاونا  ضرعم  رد  ردپ  تلحر  زا  دعب  فسات  لامک 

یهاوگ خیرات  یلو  دومن . عافد  مالـسا  نوناق  نز و  قوقح  ینعی  دوخ  قح  زا  تبالـص  اب  تردق و  اب  دیـشک و  حاضیتسا  هب  هلآو )  هیلع  هللا 
رد ارانید ؛ امهرد و ال  ثروت  ءایبنالا ال  رـشاعم  نحن  هک :  دندرک  لعج  یثیدح  هکنیا  زج  دـنهد ، خـساپ  همطاف  هب  دنتـسناوتن  هک  دـهد  یم 

مالسلا اهیلع   ) رهطا همطاف  باتک  نیا  رد  تسا .  تقیقح  نیا  هاوگ  نآرق ،  دنا و  هتـشاذگ  ثرا  هب  یلانم  یلام و  ناربمایپ  مامت  هک  یتروص 
میدق تیلهاج  دشاب . هدنزاس  دیفم و  ناگمه  يارب  ات  هدش  هتـشاگن  هداس  عیدب و  تروص  هب  ناملـسم  درم  نز و  يوگلا  هوسا و  ناونع  هب  ( 
شیب تخاس ،  دازآ  برعلا  ةریزج  هتشذگ و  تیلهاج  یکیرات  زا  ار  ناوناب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا لوسر  هک  نامز  نآ  زا  دیدج  و 

نفد كاخ  ریز  ار  نز  مسج  میدق  تیلهاج  رـصع  رد  تشگزاب ،  روج  لهج و  تملظ  هب  نز  رگید ، راب  هک ،  تشذگ  یم  نرق  هدراهچ  زا 
یمارم و نامز ،  ره  دنـشک . یم  یهابت  تراسا و  هب  یتادراو  ياه  يدازآ  ددجت ، مان  هب  ار  شناور  حور و  دیدج  تیلهاج  رد  دـندرک  یم 
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تراـسا لـهج و  داـسف و  زج  نز  قوقح  يدازآ و  ندـمت ،  ياـبیرف  شـشوپ  ریز  رد  نکیل  دـناوخ ، یم  ار  وا  مسینمیف  نیواـنع  ریز  یبتکم 
هب راب  کی  هک  یتیوه  نآ  تشگ .  یم  زاـب  دوخ  تیناـسنا  هب  تفاـی و  یم  زاـب  ار  دوخ  یلـصا  تیوه  تسیاـب  یم  وا  دروآ . یمن  یناـغمرا 

تماهش لامک  رد  هنادازآ و  زور  نآ  دوب . هدومن  سمل  هدیشچ و  ار  نآ  نیریـش  تارمث  دوب و  هدرک  هبرجت  مالـسا  دیـشروخ  عولط  ماگنه 
اه و ناملـسم  بسانمان  راتفر  یلو  ( . 8  ) دوتـس یم  ار  نانآ  تعاجـش  تحارـص و  ترـضح  دندرک و  یم  مرکا  ربمایپ  زا  ار  دوخ  تابلاطم 

نوگرگد ار  قیاقح  دـنداد  یمن  زیمت  هاـچ  زا  ار  هار  هک  دـندوب  هدـنکفا  هدرپ  هنوگ  هب  ناوناـب  ناگدـید  رب  اـه  هدز  برغ  هناروزم  تاـغیلبت 
زا يدرم  راظتنا  رد  متـس  هنتف و  درـس  هایـس و  بش  رد  دندیمان . تیـصخش  ار  یتیوه  یب  و  یگدرب ،  ار  تفع  يدازآ ،  ار  تراسا  دـندومن .
هب ار  مالـسا  شخب  يدازآ  يادن  رگید  راب  ات  دمآ  وا  مینک .  هدـهاشم  شمالک  رد  ار  نز  نیتسار  هاگیاج  ات  میدرب  یم  رـس  هب  ربمایپ  هلالس 
نز فسالا  عم  دشاب ، دیاب  اه  تداعـس  همه  ادبم  نز  دومرف (( : دشخب . هزات  یتایح  دزاس و  وگزاب  ار  نز  تیعقوم  دـناسرب و  اه  لد  شوگ 

ادـیپ اه  ناسنا  نز  نماد  زا  تسا ،  نادرم  گرزب  ناـنز و  گرزب  تیبرت  لـحم  نز  نماد  ( (( . )) 9  ) دـندروآ رد  هبعلم  کی  تروص  هب  ار 
رثوک یگدـنز  يایاوز  ندـش  نشور  ثعاب  هعومجم  نیا  هعلاطم  ( (( . 10  ) تسا نز  دوجو  هب  هتسب  روشک  تواقـش  تداعـس و  دوش ، یم 

زین نادرم  ناناوج و  هکلب  یمالسا  هعماج  نارتخد  نانز و  هک  دور  یم  دیما  ددرگ . یم  نییبت  ناملـسم  نز  هاگیاج  ماقم و  دوش و  یم  ربمایپ 
نیا باتک  نیا  ياه  یگژیو  زا  یکی  دـنزاس . راوتـسا  یمطاف  يولع و  هریـس  ساسا  رب  ار  دوخ  یگدـنز  هدروآ و  تسد  هب  رفاو  هرهب  نآ  زا 
هتفرگ رارق  یلیلحت  خیرات ،  شرازگ  ره  رد  یتشادرب و  یثیدح  ره  رانک  رد  هکلب  تسا  هدشن  هدنسب  خیرات  ثیدح و  رکذ  هب  اهنت  هک  تسا 

دنا هدرکن  افتکا  همطاف  ترـضح  لیاضف  رکذ  هب  تسا  هدـش  هتـشون  بقانم  رد  هک  یبتک  زا  يرایـسب  فالخ  رب  لضاف  ناگدنـسیون  تسا . 
 ، یلمع يوگلا  لکـش  هب  ار  همطاف  عقاو  رد  دنوش . دـنم  هرهب  نآ  زا  ناگمه  ات  دـنا ، هدروآرد  يدربراک  هویـش  هب  ار  لیاضف  لئاسم و  هکلب 

هدافتـسا همئالا  ما  هویـش  شنم و  زا  هعماج  ناناوج  ناملاع و  نادرم ،  نانز و  ات  دـنا  هتخاس  حرطم  یعامتجا  یـسایس و  یقالخا ،  يداـبع ، 
تلئسم گرزب  يادخ  زا  دندوب  میهس  دنمشزرا  رثا  نیا  ندیـشخب  ناماس  رد  هک  یناسک  همه  نوزفازور  تاقیفوت  همتاخ  رد  دنیامن . لماک 

يراوزبس یتعیرش  رقاب  دمحم  مدنموزرآ .  يرتشیب  تیقفوم  دنمجرا  نافلوم  يارب  مراد و 

 ( مالسلا اهیلع   ) همطاف تدالو  لوا :  لصف 

ياه ناتـسلخن  اه و  غاب  رهـش ، فارطا  دراد . هلـصاف  نآ  زا  گنـسرف  دون  ابیرقت  هک  هکم  لامـش  رد  تسا  يرهـش  هنیدـم  برع  قـالخا  - 1
زا سپ  دوـب و  برثـی ))  نآ ((  ماـن  مالـسا ،  زا  لـبق  تسا .  رت  هداـمآ  عرز  تشک و  ناـتخرد و  سرغ  يارب  نآ  نیمز  دراد . دوـجو  ناوارف 

صوصخ هب  یلهاج  نامز  بارعا  دیدرگ . فورعم  هنیدم  هب  ادعب  دش و  هدـیمان  لوسرلا ))  هنیدـم  هلآو (( )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ترجه 
يراکادف دوخ  داقتعا  هار  رد  دنتـسناد . یم  گرزب  یهانگ  ار  ینکـش  نامیپ  دندوب . زاون  نامهم  دنمتواخـس و  اتعیبط  ناندع ))  نادنزرف (( 

رد یلو  دوب ، فورعم  اهنآ  تعاجـش  دنتـشاد و  ییالوط  دـی  ینارنخـس  رعـش و  نف  رد  دـندوب . رادروخرب  هجهل  تحارـص  زا  دـندرک و  یم 
رپ دیشروخ  يدالیم  مشـش  نرق  طساوا  رد  رگا  درب . یم  نیب  زا  ار  یلامک  ره  هولج  هک  دندوب  یقالخا  دسافم  ياراد  اه  یگژیو  نیا  لباقم 

رگید فرط  زا  حیحـص ،  یگنهرف  ندوبن  فرط  کی  زا  دوبن . یناندـع  برع  زا  يرثا  هزورما  دوب ، هدـیباتن  اهنآ  رب  مالـسا  كاـنبات  غورف و 
ینالوط ياه  گنج  جرم ،  جره و  یمظن ،  یب  دوجو  دوب . هدروآ  رد  یناویح  یگدنز  تروص  هب  ار  اهنآ  یگدنز  تافارخ ،  داسف و  عویش 

بآ لابند  هب  اه  نایب  زا  يا  هطقن  رد  هلاس  ره  بترم  دنـشاب و  شود  هب  هناخ  بارعا  هک  دوب  هدش  ببـس  ردتقم  تموکح  دوبن  يا و  هلیبق  و 
هرود يرد و  هب  رد  دنتـشارفا . یمرب  ار  اه  همیخ  هدز و  هقلح  نآ  رود  اروف  دـندید ، یم  يداـبآ  بآ و  زا  يرثا  اـجک  ره  دـندرگب . فلع  و 
راچان ار  اهنآ  هک  دایز  ياه  يزیرنوخ  يرگید  اوه و  بآ و  رظن  زا  ناتـسبرع  ییایفارغج  عضو  يدب  یکی  دوب : زیچ  ود  لولعم  اهنآ  يدرگ 

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) دمحم دنوادخ  دیامرف : یم  نایب  نینچ  ار  مالسا  زا  لبق  برع  عاضوا  مالـسلا )  هیلع   ) نینموملا ریما  درک . یم  چوک  هب 
رـس هب  اه  هناخ  نیرتدب  نییآ و  نیرتدب  رد  برع  هورگ  امـش  دومن و  ثوعبم  دوخ  باتک  یحو و  نیما  نایناهج و  هدنهد  میب  ناونع  هب  ار  ( 
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دیدیماشآ و یم  ار  نجل  ياه  بآ  دنتـشاد . تماقا  دندیمر ) یمن  ییادص  چیه  زا  هک   - ) رک ياهرام -  اهخالگنـس و  نایم  رد  دـیدرب . یم 
دیدرک و یم  يرود  نادنواشیوخ  زا  دیتخیر و  یم  ار  رگیدکی  نوخ  دیدروخ و  یم  رامـسوس ) امرخ و  هتـسه  درآ  دننام   ) نشخ ياهاذـغ 

نب دمحم  ینیمزرس  نینچ  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تثعب  ( . 11  ) دیدومن یمن  بانتجا  ناهانگ  زا  دندوب و  اپرس  امـش  نایم  اه  تب 
نآ زا  لاس  هس  تسیب و  زا  دعب  هک  تفرگ  هدهع  هب  ار  لهاج  موق  داشرا  تیاده و  دش و  ثوعبم  يربمایپ  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) هللادبع

هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نارود  نیمه  رد  تخاس .  نآرق  يراقو  دباع ، دهاجم ، یمالـسا ،  ینغ  گنهرف  اب  يدرم  لهاج ،  تعامج 
هیلع هللا  یلص   ) لوسر ترضح  اب  جاودزا  اب  ار  شیوخ  تماقتسا  نامیا و  یگدازآ ،  هجیدخ  ترضح  دومن . جاودزا  هجیدخ  ترـضح  اب  ( 

تمظع و هراـبرد  تخادرپ .  مالـسا  زا  تیاـمح  کـمک و  هب  یگدـنز  هظحل  نیرخآ  اـت  تسا و  ناملـسم  نز  نـیلوا  و  داد . ناـشن  هـلآو ) 
هب سک  ره  تیصخش  تیصخش  يریگ  لکش  تسین .  ام  ثحب  دروم  عوضوم  نیا  هک  تسا  رایـسب  نخـس  اربک  هجیدخ  ترـضح  تامدخ 

دنزیر و یم  یپ  ار  دنزرف  تیصخش  هدولاش  ردام  ردپ و  دراد . یگتسب  ییافوکش  دشر و  طیحم  ردام و  ردپ و  قالخا  یگداوناخ ،  عاضوا 
عون ردام و  ردپ و  تیـصخش  زا  يا  هنومن  وگلا و  نادنزرف  نیاربانب ،  دـنهد . یم  هعماج  لیوحت  هدومن و  تیبرت  دوخ  دـننامه  ار  وا  قالخا 

تمظع رد  درادن ؛ فیصوت  یفرعم و  هب  یجایتحا  همطاف  ردپ  تسیک ؟  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف ردام  ردپ و  دنتـسه . اهنآ  گنهرف  تیبرت و 
ردام اما  ( (( . 12  ) تسا روآ  تفگـش  گرزب و  وت  قالخا  دمحم ! يا  دیامرف (( : یم  شا  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  ترـضح 
دارفا تفای .  تیبرت  دـمآ و  ایند  هب  شیرق  فیرـش  لیـصا و  ياه  هداوناخ  زا  یکی  رد  دـلیوخ ))  رتخد ((  هجیدـخ  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف

زا ار  دوسالا  رجح  تفرگ  میمـصت  نمی  هاشداپ  عبت ))  هک ((  یماگنه  دـندرک . یم  تیامح  هبعک  زا  دـندوب و  دنمـشناد  همه  شا  هداوناـخ 
زا عبت ))  هک ((  دوب  وا  يراکادف  هزرابم و  هطـساو  هب  تساوخرب .  عافد  ماقم  رد  هجیدخ  ردـپ  دـلیوخ  دـنک ، لقتنم  نمی  هب  مارحلا  دجـسم 

يدارفا زا  یکی  هجیدخ  يومع  رـسپ  لفون ))  نب  هقرو  دادن (( . تکرح  شیاج  زا  ار  سدقم  گنـس  نآ  دـش و  فرـصنم  شیوخ  میمـصت 
درم ناـمه  هقرو ))  دـبایب (( . ار  قح  نید  هک  دوـب  شاـکنک  قـیقحت و  ددـص  رد  لـبق  اهتدـم  زا  دیدنـسپ و  یمن  ار  اـهتب  شتـسرپ  هک  دوـب 
حرش هجیدخ  يارب  ار  لیئربج  ندش  لزان  ناتساد  وا  دش و  یحو  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  ادخ  بناج  زا  یتقو  هک  تسا  يدنمشناد 

: داد خساپ  هقرو ))  دش (( . ایوج  نآ  یتسرد  زا  تفگ و  زاب  شیارب  ار  نایرج  تفر و  هقرو ))  دزن ((  ناتـساد ،  یـسررب  يارب  هجیدخ  داد ،
تیدـج و تدوخ  راـک  رد  وگب : دـمحم  هب  نم  لوق  زا  تسادـخ .  ربماـیپ  وا  هدـش و  لزاـن  دـمحم  رب  لـیئربج  یتفگ ،  هک  عاـضوا  نیا  اـب 

يدینش يدید و  هچ  نآ  درک : ضرع  دروخرب و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  مارحلادجـسم  رد  هقرو ))  رگید ((  يزور  نک .  يرادیاپ 
نامه یتسه .  ادخ  ربمایپ  وت  دنگوس ! ادـخ  هب  درک : ضرع  هقرو ))  درک (( . نایب  ار  هتـشرف  لوزن  ناتـساد  مرکا  ربمایپ  هد !  حرـش  نم  يارب 
نامز نآ  ات  نم  رگا  دومن . دنهاوخ  تیذا  بیذکت و  ار  وت  هک  شاب  هاگآ  تسا .  هدش  لزان  مه  وت  رب  هدش ،  لزان  یسوم  رب  هک  يا  هتـشرف 

هک دوش  یم  نشور  اهناتـساد  عوـن  نیا  زا  ( . 13  ) تفر دیـسوب و  ار  ربمایپ  كرابم  رـس  سپـس  منک .  یم  يرای  ار  ادخ  نید  مدنام ،  هدـنز 
نز هجیدخ  دسیون : یم  ماشه  نبا  دندوب . میهاربا  ترـضح  نید  هب  دنمقالع  رکفتم و  یمدرم  مالـسلا )  اهیلع   ) هجیدـخ ترـضح  نادـناخ 

تسا نشور  ( . 14  ) دـندرک یم  تراجت  شیارب  هک  دوب  هدرک  ریجا  ار  ینادرم  تشاد !  لاغتـشا  تراـجت  هب  هک  دوب  يدـنمتورث  فیرش و 
گنن برعلا  ةریزج  نادرم  يارب  رتخد  نتـشاد  هک  ینارود  تیلهاج و  نامز  رد  مه  نآ  وناب  کی  طسوت  یگرزب  نیا  هب  یناوراک  یتسرپرس 

يریظن یب  يوق و  تیریدـم  هداعلا و  قوف  غوبن  گرزب  يوناب  نآ  هک  دوش  یم  يریگ  هجیتن  نینچ  دوبن . یناـسآ  راـک  تفر ،  یم  رامـش  هب 
اهراک رد  تشاذگ و  یم  مارتحا  وا  هب  تشاد و  یم  تسود  رایسب  ار  هجیدخ  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دیوگ : یم  ماشه  تشاد . 
ناـمیا وا  هب  هک  ییوناـب  نیتـسخن  دوب . ترـضح  نآ  يارب  یبوخ  رواـشم  ریزو و  رکفنـشور  دیـشر و  يوناـب  نآ  درک . یم  تروشم  يو  اـب 

هورگ نیتـسخن  ( . 15  ) درکن راـیتخا  يرگید  رـسمه  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم دوب ، هدـنز  هجیدـخ  هک  یتقو  اـت  دوب . هجیدـخ  دروآ ،
ربمایپ هناخ  نیتسخن  ( . 16  ) دوب مالسلا )  هیلع   ) یلع هجیدخ و  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم دمآ ، دوجو  هب  هکم  رهـش  رد  هک  یمالـسا 

زج یـسک  هناخ  نیا  يوناب  تشاد .  هدـهع  رب  ینیگنـس  رایـسب  تلاسر  ور  نیا  زا  تفر .  یم  رامـش  هب  زور  نآ  رد  یمالـسا  بالقنا  نوناک 
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ره لیئربج  هک  هدـش  دراو  تایاور  رد  درک . ادـیپ  ار  همطاف  يردام  ربمایپ و  يرـسمه  راـختفا  راـکزیهرپ ، راکادـف و  نز  نیا  دوبن . هجیدـخ 
تشهب رد  ییابیز  رصق  ادخ  وگب : ناسرب و  هجیدخ  هب  ار  ادخ  مالس  درک : یم  ضرع  دش ، یم  لزان  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ رب  تقو 

نز نیرترب  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  تیشم  تثعب  مجنپ  لاس  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف تدالو  - 2 ( . 17  ) تسا هدرک  هدامآ  وت  يارب 
نیا تدالو  ياهب  رثوکلا ، كانیطعا  انا  دیامن : اطع  تقلخ  ناهج  هب  رشب و  هب  تشاد ،  یصاخ  یگدنـشخرد  شرع  رد  وا  رون  هک  ار  ناهج 

. دورن لزنم  هب  دنک و  يریگ  هرانک  دوخ  رسمه  زا  زور  لهچ  هک :  تشاد  هضرع  دش و  لزان  ربمایپ  رب  لیئاربج  يزور  تسا .  نیگنس  رتخد 

. درک يرپس  بلاطوبا  لزنم  رد  ار  تدم  نیا  دومن و  ارجا  ار  همانرب  نیا  هللا  لوسر  دنک . يرپس  تدابع  هب  ار  اه  بش  درادب . هزور  ار  اهزور 
دش و لزان  لیئربج  تسادخ .  رما  هب  ییادج  زور  لهچ  شابن !  نارگن  هک  داتسرف  مایپ  ربمایپ  دیسرپ . ار  ییادج  تلع  دش و  نارگن  هجیدخ 
دـش و رـضاح  ربمایپ  دزن  امرخ  روگنا و  زا  یفرظ  ماگنه  نیا  رد  دـیآ . دورف  راگدرورپ  هیدـه  اـت  اـمرف  يراددوخ  راـطفا  زا  تشاد :  هضرع 

رـسمه زا  ییادج  زور  لهچ  زا  سپ  ربمایپ  ورب . هجیدخ  دزن  دمآ  روتـسد  دـعب  درک . راطفا  اه  هویم  نآ  اب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
هجیدخ دعب  هب  زور  نآ  زا  تفرگ .  لکش  ردام  محر  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  سدقم  دوجو  دمآ و  وا  دزن  شرادافو  بوبحم و 

رد ینینج  درک  ساـسحا  اـهزور  زا  یکی  رد  هکنیا  اـت  تساـجک ،  زا  شمارآ  نیا  تسناد  یمن  اـما  درک  شمارآ  ساـسحا  دوخ  دوـجو  رد 
مرگ هجیدـخ  هک  اهزور  زا  یکی  رد  تسا .  شرطاخ  یلـست  هیام  ییاـهنت و  سینا  نیرت  گرزب  دـیوگ و  یم  نخـس  يو  اـب  هک  دراد  محر 

هک يدنزرف  اب  تفگ :  هجیدخ  يدرک ،  یم  وگتفگ  یـسک  اب  درک : لا  ؤس  دش و  دراو  ربمایپ  دوب ، شا  هزات  نیـشنمه  اب  تبحـص  وگتفگ و 
رتخد نینج  نیا  هک  هداد  هدژم  نم  هب  البق  لیئاربج  دومرف : ربمایپ  تسا .  ییاـهنت  رد  مسنوم  دـیوگ و  یم  نخـس  نم  اـب  وا  مراد .  مکـش  رد 
رتخد نیمه  زا  دنمالـسا ، نآرق و  نابهگن  یحو ،  ندش  عطق  زا  سپ  هک  ایند  هدنیآ  ناربهر  دـهد . یم  رارق  وا  زا  ارم  لسن  دـنوادخ  تسا و 

هب مدق  ناسنا  بلاق  رد  هک  تسا  ینامـسآ  كانبات  رون  هکلب  تسین ،  يداع  رـشب  کی  شدـنزرف  دـش  هجوتم  هجیدـخ  ( . 18  ) دوب دنهاوخ 
ناشیوخ ماوقا و  ضارتعا  دروم  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  دعب  وا  اریز  تشاد ،  یبیجع  رثا  هجیدخ  یگدنز  رد  هلئـسم  نیا  دهن . یم  ناهج  هصرع 

. دوب ادـخ  لوسر  شناـبرهم  رـسمه  شرواـی ،  مدـمه و  سنوم و  اـهنت  دـندوب . هدرک  هطبار  عطق  وا  اـب  هک  يروط  هب  دوب ، هتفرگ  رارق  دوـخ 
قوف تبحم  رهم و  اب  لزنم  رد  دوب . ربمایپ  يارب  يوق  ینابیتشپ  لحارم  مامت  رد  دومن و  یم  يرای  ار  وا  ربمایپ  شوداشود  هجیدـخ  ترـضح 

دوب رومام  ربمایپ  هک  یماگنه  درک . یم  یهارمه  ربمایپ  اـب  نکمم  دـح  اـت  هناـخ  زا  جراـخ  رد  و  دیـشخب ، یم  شمارآ  هللا  لوسر  هب  هداـعلا 
رهـش جراخ  هب  ترـضح  تمزالم  رد  درک . یم  تظافح  وا  زا  نابهگن  کی  دننامه  ادخ  لوسر  شوداشود  دهد ، ماجنا  هنایفخم  ار  توعد 

اراکـشآ دـش  رومام  هللا  لوسر  دیـسر و  نایاپ  هب  هنایفخم  توعد  هکنیا  ات  دـناوخ  یم  زامن  اههوک  هنماد  ارحـص و  رد  ناشیا  اب  تفر و  یم 
رب هکم  شیرق و  ناتسرپ  تب  مامت  نوچ  درک ، یم  ساسحا  رتریطخ  ار  دوخ  هفیظو  مه  ماگنه  نیا  رد  دنک . یتسرپ  ادخ  هب  توعد  ار  مدرم 

ربمایپ یماح  هراومه  دنمناوت و  تیـصخش  هک  بلاطوبا  شیومع  یکی  تشاد :  گرزب  هناوتـشپ  ود  اهنت  ربمایپ  دنتـشاد . تیلاعف  ربمایپ  دض 
ایند رد  هک  هجیدخ  ترضح  هجیدخ .  ترـضح  شرادافو  رـسمه  مود  درک ؛ یم  تظفاحم  نانمـشد  نایز  بیـسآ و  عون  ره  زا  ار  وا  دوب و 

رد تسـشن و  یم  تبحـص  هب  وا  اب  ییاهنت  رد  تفای .  ار  مالـسلا ) )  اهیلع   ) ارهز همطاف   ) دوخ سنوم  نیمود  تشاد ،  ربمایپ )  ) مدـمه کی 
شیاز هدژم  تفرگ و  ارف  ار  وا  نامیاز  درد  یناثلا ،  يدامج  متـسیب  رد  هکنیا  ات  درک ، یم  يرامـش  هظحل  دوخ  دـیدج  سنوم  دـلوت  راظتنا 
هتفرگ هرانک  وا  زا  شیرق  ناـنز  اریز  دوب ، نارگن  ساـسح  تیعقوم  نیا  رد  ییاـهنت  زا  رورـس  طاـشن و  نیع  رد  وا  داد . تراـشب  ار  شدازون 

یم قوش  کشا  یفرط  زا  دنک . کمک  يرای و  ار  وا  هکیـسک  هن  تشاد و  یمدـمه  تسود و  هن  ساسح  تیعقوم  نیا  رد  هجیدـخ  دـندوب .
. دهد نیکست  ار  شدرد  تساوخ  یم  ایوگ  بل  ندیزگ  اب  هداهن ،  مغ  يوناز  هب  رـس  وا  تسیرگ .  یم  دوخ  تبرغ  يارب  یفرط  زا  تخیر و 

کبر لسر  اناف  هجیدخ !  ای  نزحت  ال  تفگ :  اهنآ  زا  یکی  دـیتسیک ، امـش  دیـسرپ : دـندش ، رـضاح  نز  راهچ  شفارطا  دـش  هجوتم  ناهگان 
مناخ نیا  ما ،  هراس  نم  تسا .  هداتـسرف  وت  يرازگتمدخ  يارب  دـنوادخ  ار  ام  شابم !  نیگمغ  هجیدـخ ،  يا  کتاوخءا ؛...  نحن  کیلءا و 
همه مالسلا .))  هیلع   ) یسوم رهاوخ   ) موثلک يرگید  نیا  و  حیسم )  ردام   ) میرم رگید  يوناب  نیا  و  نوعرف )  رـسمه  محازم و  رتخد   ) هیـسآ
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ضراوع هکلب  دوبن ، دوخ  ییاهنت  نارگن  اهنت  هن  هجیدـخ  نیا  زا  دـعب  ( . 19  ) دوب میهاوخ  وت  نیـشنمه  تشهب  رد  میتسه و  وت  نارهاوخ  اـم 
يارب ناـهج  ناـنز  نیرتـگرزب  اریز  دـش ، شدازون  دوخ و  ماـقم  تمظع  هجوتم  هک  دوب  اـج  نیا  دوـمن . یمن  ساـسحا  دوـخ  رد  ار  ناـمیاز 

دعب مالـسلا  اهلعب  یلع  اهیلع و  همطاف  تدلو  تسا :  هدمآ  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف هرابرد  دندوب . هدمآ  یخزرب  تشهب  زا  وا  يرازگتمدـخ 
جنپ همطاف  ( 20 ( ؛ اموی نیعبس  هسمخ و  هنس  هرشع  نامث  اهل  مالسلا و  اهیلع  تیفوت  نینس و  سمخب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ثعبم 
زور شردپ 75  زا  سپ  و   ) درک تافو  هک  تشاد  زور  لاس 750  هدجه  دش و  دلوتم  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تثعب  زا  سپ  لاس 
دوخ فارطا  زا  هک  دش  وا  بوذجم  نانچنآ  دینابسچ و  هنیـس  هب  ار  دوخ  لفط  یلاحـشوخ  طرف  زا  دنزرف ، دلوت  زا  سپ  هجیدخ  دوب .) هدنز 
هفایق اب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ماگنه  نیا  رد  دیدن . یتشهب  نانز  زا  يرثا  تسیرگن ،  فارط  دمآ و  دوخ  هب  یتقو  تشگ .  لفاغ 

ایند کی  ایوگ  دـش ، هریخ  دازون  هرهچ  هب  هللا  لوسر  داد . ردـپ  هب  ار  هزاـت  دولوم  هجیدـخ  تشگ .  ور  هبور  هجیدـخ  نادـنخ  شاـشب و  يا 
مرتخد نم  رانلا ؛ نم  اهبحءا  نم  مطف  اهمطف و  لجوزع  هللا  نءال  همطاف  یتنبا ،  تیمس  ینءا  دومرف : سپس  دید ، یم  وا  هرهچ  رد  ار  تمظع 

هک هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  ( . 21  ) تسا هدیناهر  باذع  شتآ و  زا  ار  شناتسود  وا و  لجوزع  دنوادخ  هکنیا  يارب  مداهن ،  مان  همطاف  ار 
هب دتسیا و  یم  منهج  ریسم  رد  همطاف  تمایق  زور  ( . 22  ) دنا هدش  دازآ  شتآ  زا  شنایعیش  وا و  نوچ  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) یلع هب  ربمایپ 
نآ ياه  مان  دـنک . یم  تعافـش  ار  وا  ترـضح  تسا .  هتـسب  شقن  همطاف ))  رادتـسود  نانآ ((  زا  یـضعب  یناـشیپ  رب  درگن . یم  اـه  هرهچ 

یماگنه دومرف : دش ، لاوس  ارهز  مان  هرابرد  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ینورب .  ینورد و  رون  يانعم  هب  ینارون  ینعی  ارهز ، ترضح 1 .
دننک یم  هدهاشم  ناگراتس  زا  نیمز  لها  هک  يرون  دننام  تفر ،  یم  الاب  نامسآ  فرط  هب  وا  زا  يرون  داتـسیا ، یم  تدابع  بارحم  رد  هک 
هرهاط . 4 تازجعم .  تالامک و  لضف و  ملع و  رد  تکرب  بحاص  ینعی  هکراـبم  . 3 وگتسار . رایسب  هموصعم و  ینعم  هب  هقیدص  . 2 ( . 23)

.7 یهلا .  ياضق  هب  یضار  ینعی  هیضار  . 6 تاریخ .  تالامک و  رد  هدننک  دـشر  ینعی  هیکز  . 5 یگدولآ .  عون  ره  زا  هزیکاپ  كاـپ و  ینعی 
ادج ینعی  همطاف  . 9 دیوگ . یم  نخـس  وا  اب  هتـشرف  هک  تبیغ  زا  هدنهد  ربخ  ینعی  هثدحم  . 8 ادخ . ناتسود  ادخ و  هدیدنسپ  ینعی  هیـضرم 

هناگی ربمایپ  رتخد  نوچ  هقیدص :  هیمست  هجو  ( . 24  ) تعیبط ياه  یگدولآ  زا  هدش  هتفرگ  يدب و  ره  زا  هدش  هدـیرب  یتشز و  ره  زا  هدـش 
( ( 25  ) اهدلو يذلا  الءا  اهنم  قدصءا  ناک  ام   ) دنتفگ هقیدص  ار  وا  دـش ، یمن  هدینـش  وا  زا  قداص  تسار و  نخـس  زا  ریغ  هک  دوب  يرتخد 
هک دـنا  هتفگ  هکرابم  تهج  نیا  زا  ار  همطاف  دراد . تکرب  تنمیم و  رایـسب  ینعی  تسا ،  نمیلا  ریثک  ینعمب  هکراـبم  هکراـبم :  هیمـست  هجو 
زا ملاع  دنا . هدوب  كرابم  مدق و  شوخ  همه  هک  دنا  هدمآ  دوجو  هب  وا  نامدود  زا  راهطا  همئا  هدومرف و  تیانع  تکرب  وا  لسن  رد  دـنوادخ 

هکرابملا هرجـشلا  یه  هدش :  هتفگ  نخـس  نآ  زا  نآرق  رد  هک  دنا  هدوب  هکرابم  هرجـش  هتـشگ ،  دنم  هرهب  اهنآ  يالاو  تاضافا  دوجو و  رون 
قلخ ءوس  ناهانگ و  زا  هک  تسا  هرهطم  ینعم  هب  ود  ره  هیکز  هرهاط و  هیکز :  هرهاط و  هیمست  هجو  ( 26  ) هیبرغ هیقرش و ال  یتلا ال  هنوتیزلا 

زا مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاف  نوچ  رهاظ و  رد  هچ  نطاب و  رد  هچ  تسا ،  هزنم  كاـپ و  تعیبط ،  ياـه  ترودـک  ساـندا و  ساـجرا و  و 
یتاذ و تراـهط  ياراد  هشیمه  هدوب و  ظوفحم  نوصم و  اـنطاب  ارهاـظ و  عـبط ،  تاـمیالمان  يدـیلپ و  کـیرات و  ردـک و  تاروـصت  ماـمت 

یم نخـس  ثیدح و  تدالو ،  زا  لبق  نینج و  رد  دوخ  ردام  اب  هثدحم :  هیمـست  هجو  دـندناوخ . هرهاط  ار  وا  ( ، 27  ) دوب يونعم  يروص و 
یمالسا رابخا  نیرتربتعم  نیرترثوم و  زا  هیمطاف  ثیداحا  تسا .  تیمها  اب  رایسب  هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  یثیداحا  هک  ببس  نادب  ای  درک ،

هجو ( . 28  ) دنا هدرک  لقن  ثیدـح  ارهز  همطاف  زا  نارگید  هشیاع و  هملـس و  ما  نمیا و  ما  تسارهز .  همطاف  مالـسا  هثدـحم  نیلوا  تسا . 
 ( مالسلا هیلع   ) یلع و  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ادخ و  زین  دوب . قلاخ  قلخ و  زا  تیاضر  لامک  نآ  زا  دارم  هیضرم  هیضار و  يراذگمان 
ار همطاف  تهج  نیدـب  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداص ترـضح  ارهز : هیمـست  هجو  رد  ( . 29  ) دوب یـضار  اهنآ  زا  وا  دندوب و  یـضار  وا  زا 

یم نشور  ار  نیمز  باـتفآ  رون  هک  هنوگناـمه  درک ، یم  نشور  ار  اهنامـسآ  شلاـمج  رون  داتـسیا ، یم  بارحم  رد  نوچ  هک  دـنیوگ  ارهز 
دوب نازورف  يرد  دننام  بورغ  هام و  دننام  رهظ  دیشروخ ، دننام  حبص  ارهز ، تروص  رون  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) يرگسع ترـضح  دزاس .

. دنیبن ار  هنانز  تداع  ضیح و  زگره  ینعی  دـشاب ، هدـیدن  ار  قلطم  یخرـس  هک  یـسک  ینعی  لوتب  دومرف : ربمایپ  لوتب :  هیمـست  هجو  ( . 30)
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مه زا  زاـتمم  ياـنعم  هب  لوتب  یلو  ( . 31  ) دـنتفگ لوتب  ار  وا  دـش ، یمن  هدولآ  هنانز  تداع  هب  زگره  مالـسلا )  اـهیلع   ) ارهز ترـضح  نوچ 
ازجم و دوجوم  کی  موهفم  هب  یلو  تسا  هدـش  انعم  زین  میرم  دـننام  جوز  زا  عطقنم  هچنانچ  تسا  هدـمآ  مه  نارگید  زا  ینغتـسم  ناـعون و 
هک تسا  تهج  نیا  زا  هروصنم :  هیمست  هجو  تسا .  تیفاع  كرابم و  ینعم  هب  اهاب  یلو  تسا  انعم  نآ  هب  یطخ  ءاح  اب  تسا .  رتهب  زاتمم 
خر جع )   ) دمحم لآ  مئاق  رصع  رد  ترصن  نیا  دوش و  یم  يرای  دناسر ، لتق  هب  ار  وا  نینج  هک  یلتاق  زا  ماقتنا  صاصق و  هب  ترـضح  نآ 
( . 33  ) تسا هموصعم  رود ، هریبک  هریغص و  ناهانگ  زا  هدوب و  تراهط  تمصع و  نادناخ  زا  نوچ  هموصعم :  هیمست  هجو  ( . 32  ) دهد یم 

تقفش تیاهن  رد  نانموم  ریما  شرهوش  هب  تبسن  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز نوچ  رهوش . قح  رد  نابرهم  قفـشم و  ینعم  هب  هیناه :  هیمـست  هجو 
يا هتشرف  هب  ادخ  دش ، دلوتم  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف نوچ  دومرف (( : مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  ( . 34  ) دنتفگ یم  هیناه  ار  وا  دوب ، ینابرهم  و 

ضیح زا  ار  وت  متفرگ و  زاب  ریش  زا  شناد  اب  ار  وت  نم  دومرف : سپس  دیمان ، همطاف  ار  وا  ات  دوشگ  ار  دمحم  نابز  نآ  هلیسو  هب  درک و  یحو 
راـنکرب ضیح  زا  ار  وا  تفرگ و  ریـش  زا  شناد  ملع و  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  ادـخ  هب  دومرف (( : مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  سپـس  مدـیرب )) 

 . تشاذگ یبیجع  رثا  هجیدخ  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هیحور  رد  دیدج  دازون  دوجو  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز هلالس  ( (( . 35  ) تشاد
، دندش یم  نیگهودنا  هجیدخ  ربمایپ و  هک  هزادنا  نامه  هب  دندرک . توف  یکدوک  رد  هک  دنتشاد  هللادبع  مساق و  مان  هب  رسپ  ود  رتشیپ  نانآ 

یم دندناوخ و  یم  دنزرف  نودـب  و  رتبا ))  ار ((  وا  دنتـشادنپ و  یم  هدـش  ضرقنم  ار  دـمحم  لسن  اریز  دـندوب ، لاحـشوخ  اه  نآ  نانمـشد 
( . 36  ) دندناجنر یم  ار  هجیدخ  ربمایپ و  نابز ،  مخز  اب  نانیا  دنام . دـهاوخن  یقاب  يو  زا  يرثا  دورب ، ایند  زا  دـمحم  هکنآ  زا  دـعب  دـنتفگ :

يارب سپ  میدرک .  اطع  رثوک  وت  هب  ام  ربمایپ  يا  دومرف : داد و  ار  رثوک  تراـشب  داد و  هدژم  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هب  دـنوادخ  اـما 
دوجو هتفای و  ققحت  ادخ  هدعو  لاح  ( . 37  ) وت هن  دش ، دهاوخ  دنزرف  یب  رتبا و  وت  نمـشد  هک  یتسرد  هب  دنک . ینابرق  رازگب و  زامن  ادـخ 

هب ار  نز  شزرا  رتخد ، نیا  طسوت  دوب . هدرک  ردـقم  دـنوادخ  دوب . هدیـشخب  یمرگ  رون و  اهنآ  کچوک  هناخ  هب  همطاـف  ترـضح  سدـقم 
تیلهاج نارود  لدگنـس  نادرم  دـمآ و  یم  باسح  هب  گنن  هداوناخ  رد  رتخد  دوجو  هک  نارود  نآ  رد  صوصخ  هب  دناسانـشب ، ناـیناهج 

ردقم داد و  رارق  شرتخد  دوجو  رد  ار  ربمایپ  كاپ  لسن  هیرذ و  دنوادخ  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دیاش  دندرک ! یم  روگ  هب  هدنز  ار  نارتخد 
هجیدخ نوچ  ینابرهم  ردام  ناما  رد  همطاف  دنیآ . دوجو  هب  مالسلا )  اهیلع   ) رهطا يارهز  لسن  زا  مالسا  ینید  نایاوشیپ  ناماما و  هک  دومرف 

هک تسا  نیا  شنیرفآ  رارـسا  زا  یکی  دروآ . راب  هب  وا  دوجو  رد  ار  يراثآ  همطاف  هب  نداد  ریـش  ماگنه  رد  هجیدـخ  تایحور  تفرگ .  رارق 
بـسح رب  ار  دوخ  دـنزرف  دـندنمقالع ، نیدـلاو  تسا .  يدرف  ره  يزیرغ  ساـسحا  نیا  دوـش . دـنزرف  ياراد  تسا  دـنمقالع  يدوـجوم  ره 

اما تسا  هدناود  يرادناج  ره  دوجو  رد  هشیر  هک  تساقب  زار  نیا  و  دنامب ، هدنز  ناش  ناشن  مان و  اهنآ  زا  دـعب  ات  دـننک  یم  تیبرت  هاوخلد 
هاگتـسد هک  تسا  نشور  درادنپ . یم  هتفای  همتاخ  ار  نآ  گرم  ندیـسر  اب  دنیب و  یم  هاتوک  ار  دوخ  یگدنز  نارود  دنزرف  نودـب  صخش 

لابند ار  اه  نآ  فدـه  هار و  نیدـلاو ،  گرم  زا  سپ  نادـنزرف  دـیامن . ظفح  ضارقنا  زا  ار  رـشب  لسن  هلیـسو  نیدـب  دـهاوخ  یم  شنیرفآ 
نتـشاد اب  اهنآ  دنتـشاد . ییوزرآ  نینچ  زین  هجیدخ  ترـضح  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـنراد . یم  هگن  هدـنز  ار  اه  نآ  دای  هدومن و 

اب يداصتقا  هرـصاحم  - 3 دنتـشاد . يرهم  تبحم و  رپ  مرگ و  یگداوناخ  نوناـک  هرمزور ،  نوگاـنوگ  ياـه  يراـتفرگ  تالکـشم و  عاونا 
تخر مشاه  ینب  کچوک و  هداوناخ  نیا  زا  شیاسآ  یتحار و  بلاطوبا ،  هرد )   ) بعـش هب  ندرک  چوک  ادخ و  لوسر  يداصتقا  هرـصاحم 

حور رد  هک  تشذگ  مالسا  ردص  یبالقنا  ینارحب و  عاضوا  رد  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز یگراوخریـش  یکدوک و  نارود  ور  نیا  زا  تسبرب . 
رد ردام  ردـپ و  تاساسحا  كدوک و  يامن  دـشر و  طیحم  هک  هدرک  تباـث  ملع  تشاذـگ .  يداـیز  ریثاـت  كدوک  نیا  فیرظ  ساـسح و 

نودب مالسلا )  اهیلع   ) ارهز ترضح  یکدوک  نارود  خلت  ثداوح  يداع و  ریغ  عاضوا  تسا .  رثوم  وا  تیـصخش  نتخاس  لفط و  تایحور 
یگلاس جنپ  رد  دیدن . ار  بعـش  زا  جراخ  يایند  دوب و  ینادـنز  بعـش  رد  وا  لاس  هس  تدـم  هب  تشاذـگ .  رثا  وا  ساسح  حور  رد  دـیدرت 

هدزیس نارود  رد  مرکا  لوسر  دندومن . تعجارم  دوخ  یگدنز  هناخ و  هب  هتفای ،  تاجن  بعش  يانگنت  زا  مشاه  ینب  ربمایپ و  هک  دوب  همطاف 
زا تاقوا  نیرت  هریت  ار  مایا  نآ  دـندوب . نابیرگ  هب  تسد  تالکـشم  تامیالمان و  عاونا  اب  دـندوب ، هکم  رد  هک  ترجه )  ات  تثعب  زا   ) لاـس
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یلص  ) ربمایپ شبوبحم  تیمولظم  هب  تبسن  هجیدخ  هک  یساسحا  دومن . باسح  ناوت  یم  هللا  لوسر  هب  تبسن  ناکرـشم  تیانج  ملظ و  رظن 
نینچ درک . یم  هدـهاشم  ار  تاـمیالمان  اـه و  يراـتفرگ  نیا  ماـمت  ارهز  تشاذـگ .  یم  رثا  لـفط  تاـیحور  رد  تـشاد ،  هـلآو )  هـیلع  هللا 

هب هظحل  ناکرـشم  تیانج  متـس و  تشاد .  يزیگنا  مغ  تاریثات  وا  نوچ  یلاسدرخ  كدوک  ساسح  حور  رد  اـه  يراـجنهان  تالکـشم و 
لباقم رد  ار  یـضعب  دنداد . یم  هجنکـش  رازآ و  ار  بانج  نآ  ناوریپ  دنتـسناوت  یم  هک  اجنآ  ات  رافک  ناکرـشم و  دش . یم  رتدـیدش  هظحل 
یضعب دنداد . یم  رارق  ناشاه  هنیس  يور  مرگ ،  نیگنس و  ياه  گنس  دندیناباوخ و  یم  غاد  ياه  گید  يور  زاجح  نازوس  غاد و  باتفآ 

نیا همه  کچوک  میهف و  يارهز  دندرک . ترجاهم  هشبح  هب  ناملـسم  زا  يا  هدع  ربمایپ ، دـید  باوص  بسح  رب  هک  نیا  ات  دنتـشک ، یم  ار 
ات ردام  ياه  شزاون  هدیلاب و  ردام  رهم  رپ  نماد  رد  ترـضح  نآ  اه  یتخـس  نیا  همه  مغر  هب  دومن . یم  لمحت  هدرک و  ساسحا  ار  بلاطم 

هجیدخ هک  دوب  هتـشذگن  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز رمع  زا  لاس  جنپ  زا  شیب  زونه  یلو  داد ، یم  شهاک  ار  تامدص  دـنیاشوخان  رثا  يدـح ، 
ار شرادافو  نابرهم و  ردام  کچوک ،  يارهز  تسب .  ورف  ناهج  زا  مشچ  هداوناخ )  راکادف  ردام  نابرهم و  رسمه  راکزیهرپ و  يوناب  نآ  )

هثداح ود  نیا  ( . 38  ) دنتفر ایند  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  یهاتوک ،  هلـصاف  رد  هجیدـخ  بلاطوبا و  هک  دوب  تثعب  مهد  لاس  داد . تسد  زا 
یفرط زا  دوب . هداد  تسد  زا  ار  هجیدخ )   ) دوخ راوخمغ  رای و  نیرتگرزب  وا  تشاد .  ییازـس  هب  ریثات  ربمایپ  هدیـشک  جـنر  حور  رد  راوگان 
شیرق رافک  نایم  هک  یعامتجا  تیعقوم  تلع  هب  بلاطوبا  تفگ .  عادو  ار  یناف  راد  زین  بلاطوبا  ترـضح  وا  عفادـم  نابیتشپ و  نیرتگرزب 
رـسمه دـنهد . رارق  راـشف  رد  ار  ربماـیپ  دنتـسناوت  یمن  ناکرـشم  راـفک و  ور  نیا  زا  درک ، یم  تیاـمح  وا  زا  دوب ، ربماـیپ  يوـمع  تشاد و 

 ، تشگرب هناخ  هب  هجیدـخ  نفد  زا  سپ  ربمایپ  هک  ینامز  دوب . وا  یلخاد  رواشم  راوخمغ و  رای و  هجیدـخ ،  ترـضح  شرادافو  بوبحم و 
رد تفگ :  دش و  لزان  لیئربج  دهدب . باوج  هچ  دوب  ریحتم  ربمایپ  تساجک .  مردام  ناج !  ردپ  تفگ :  یم  تشگ و  یم  ردپ  رود  همطاف 

یماح بلاطوبا ،  ( . 39  ) دنک یم  یگدـنز  هدـش  هتخاس  دـج  ربز  زا  هک  یخاک  رد  یتحار  شیاسآ و  لامک  اب  تردام  وگب : همطاف  خـساپ 
هیکت شدوجو  دوب . رادروخرب  شیرق  نایکم و  نیب  يدایز  ذوفن  زا  هکم و  گرزب  سیئر و  بلاطوبا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ گرزب 

. دنناسرب یبیسآ  ربمایپ  هب  دنتسناوت  یمن  شیرق  رافک  دوب ، تایح  دیق  رد  هک  ینامز  ات  دش . یم  بوسحم  ناناملـسم  ربمایپ و  يارب  مهم  هاگ 
 ( مالـسلا هیلع   ) بلاطوبا تافو  اب  دومنن . یهاتوک  دوخ  هداز  ردارب  هب  تبـسن  ینابیتشپ  تیامح و  هنوگ  چـیه  زا  رمع  رـسارس  رد  بلاـطوبا 

رازآ تیذا و  هناخ و  زا  جراخ  تالکشم  مه  ترضح  نآ  نامز  نیا  رد  تفای .  تدش  شیرق  رازآ  هزرابم و  دش و  رت  تخس  ربمایپ  رب  راک 
دننام یلاسدرخ  رتخد  اصوصخم  ار ، ردام  نودب  نادـنزرف  یتسرپرـس  لزنم و  لخاد  تالکـشم  مه  دـنک و  لمحت  تسیاب  یم  ار  نانمـشد 
یمیتی درگ  و  درک . یم  هدـهاشم  ردام  رهم  زا  رود  اـهنت و  هکی و  ار  دوخ  ناـهج ،  نیا  رد  یگدـنز  هلحرم  نیلوا  رد  هک  ار  شزیزع  يارهز 

، ردپ دورو  ماگنه  هجیدـخ  یلاخ  ياج  هدـهاشم  دوش . دراو  ردـپ  هک  تشاد  رد  هب  مشچ  دوب و  اهنت  هناخ  رد  هشیمه  هتفرگ و  ار  شتروص 
راـفک تیذا  رازآ و  دنتـشادن . تمواـقم  ربـص و  زج  يا  هراـچ  اـه  نآ  درک . دوش  یم  هچ  یلو  دومن ، یم  نادـنچ  دـص  ار  ود  نآ  یتحاراـن 

ارهز ترـضح  یکدوک  نارود  نوگانوگ  ثداوح  عیاقو و  يداع و  ریغ  عاضوا  دندمآ . رب  ربمایپ  لتق  ددـص  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  شیرق 
طوبرم يدودح  ات  وا  تایحور  راتفر و  هدنیآ و  یگدنز  تشاذگ و  یم  وا  فیرظ  ساسح و  حور  رد  يراثآ  دیدرت  نودب  مالسلا )  اهیلع  )

ياه هبرـض  تلع  هب  تلاح  نیا  هک  تسا  نشور  دوب . كانمغ  نوزحم و  هشیمه  هک :  دنـسیون  یم  همطاف  هرابرد  دوب . نامز  نآ  ثداوح  هب 
هدید وا  دوب . هدـیدرگ  گرزب  هدومن و  دـشر  نارود  نآ  نیگمهـس  لاوحا  عاضوا و  رد  اریز  دوب ، هدـش  دراو  شحور  رب  هک  تسا  یگرزب 

یم لمحتم  ار  ییاه  تقـشم  هچ  یتسرپاتکی ،  دیحوت و  شرتسگ  مالـسا و  نید  جیورت  راشتنا و  هار  رد  وا  نادنواشیوخ  ردپ و  هنوگچ  دوب 
تاـمحز ردـق  ادـخ  لوـسر  زا  دـعب  تشاد  راـظتنا  مدرم  زا  ربماـیپ  تـخد  دـندرک ! یم  ییاـه  يراکادـف  هـچ  رـشب  تیادـه  يارب  دـندش و 

اهیلع  ) همطاف دنوشن . فرحنم  دوب ، هدرک  نییعت  نانآ  يارب  هک  یهار  زا  دننک و  لابند  ار  ترـضح  سدقم  فده  دننادب و  ار  وا  ياسرفناج 
اه تناها  عاونا  هدرک و  تیذا  ار  شردپ  دید  یم  دوب . یخلت  ثداوح  دهاش  دش ، یم  جراخ  هناخ  زا  یتقو  همطاف  توبن  عفادـم  مالـسلا ، ) 

هناخ هب  رابکشا  مشچ  اب  دنشک . یم  هشقن  شردپ  لتق  يارب  دنا و  هتسشن  مارحلا  دجـسم  رد  نانمـشد  دید  زور  کی  دنراد . یم  اور  وا  هب  ار 
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یم هدـهاشم  ار  راوگاـن  ثداوح  عاونا  یکدوک  نینـس  رد  رهطم  يارهز  (. 40  ) درک فیرعت  شردپ  يارب  ار  نانمـشد  میمـصت  تشگزاب و 
همطاف هب  تبـسن  وا  درک . جاودزا  هدوس  مان  هب  ینز  اب  هجیدـخ  زا  دـعب  ربمایپ  درک . یم  يردام  وا  يارب  تفاتـش و  یم  ردـپ  يرای  هب  درک و 

. دـنک هدـهاشم  ار  يرگید  نز  شردام  ياج  تسا  راوشد  یمیتی  كدوک  ره  يارب  نکیل  درک ، یم  هقالع  راهظا  دوب و  ناـبرهم  شیب  مک و 
تشاد هجوت  بلطم  نیدب  ادخ  لوسر  اریز  تشگ ،  یم  رتشیب  تبسن  نامه  هب  ربمایپ  تبحم  راهظا  دش ، یم  رتشیب  همطاف  تیمورحم  هچ  ره 

هب دیـسوب ، یمن  ار  همطاف  تروص  ات  ادخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  دوش . ناربج  دوبمک  نیا  دـیاب  تسا و  مورحم  ردام  تبحم  زا  همطاف  هک 
نیا دـننام  هک  تسا  نشور  دوب . ناقفخ  ینارحب و  عضو  نآ  رد  ادـخ  لوسر  رتخد  هلاـس  تشه  تشذگرـس  نیا  ( . 41  ) تفر یمن  باوخ 

وا یمسج  یحور و  یناوتان  يارب  تامیالمان  نیمه  دش و  دهاوخ  هدنامرد  هتفشآ و  دیآ ، شیپ  یلفط  ره  يارب  یحور  تامدص  ثداوح و 
حور یپ ،  رد  یپ  تازرابم  موادم و  ياه  یتخـس  اه و  يراتفرگ  اریز  دوبن ، ناکدوک  رگید  دننام  ادخ  لوسر  رتخد  اما  دوب . دـهاوخ  یفاک 

ثداوح كاـنرطخ و  ینارحب و  عاـضوا  دـناسر . یم  روـهظ  هب  ناـنآ  هتفهن  ینورد و  ياهدادعتـسا  دـیامن و  یم  تیوـقت  ار  هتـسجرب  دارفا 
يارب هدومن ،  تیوقت  ار  وا  هیحور  هکلب  تخاسن ،  دراو  راوگرزب  نآ  حور  رب  یللخ  اهنت  هن  مالـسلا )  اـهیلع   ) ارهز یکدوک  نارود  راوگاـن 

ره هک  نیرید  روای  ود  گوس  رد  ربمایپ  هودنا  تدـش  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ترجه  تخاس .  شدـنمورین  هدامآ و  هزرابم  هنوگ  ره 
 (( نزحلا ماع  ار ((  هجیدخ  بلاطوبا و  تشذگرد  لاس  راوگرزب  نآ  ات  دش  بجوم  دنتـشاد ، مالـسا  تفرـشیپ  رد  ییازـس  هب  مهـس  مادـک 

ار يرگید  تمعن  دریگب ، شا  هدیزگرب  ناگدـنب  اصوصخ  ناگدـنب  زا  ار  یتمعن  ره  نانم  دـنوادخ  اما  هودـنا ))  مغ و  لاس  ینعی ((  دـمانب ،
راکادف نابرهم و  ربمایپ  هب  تبـسن  نانآ  دننامه  هک  دنتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  يدنزرف  تیـصخش  ود  نیا  زا  مادـک  ره  دـیامرف . یم  اطع 

 (( همطاف شرتخد ((  هجیدخ  دوب . ترـضح  نآ  عاجـش  عفادم  رای و  شردپ  دننام  بلاطوبا  راگدای  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نانموم  ریما  دوبن .
لاس هدزون  ماگنه  نآ  رد  نانموم  ریما  دوب . ردـپ  رانک  رد  هشیمه  هک  رگراثیا  راکادـف و  نابرهم ،  يرتخد  تشاذـگ .  ادـخ  لوسر  يارب  ار 
خلت ياهدادخر  تخـس و  ثداوح  اب  هارمه  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  تشادـن .  رتشیب  لاس  جـنپ  ثیداحا  قبط  همطاف  هک  یلاح  رد  تشاد ، 
نییآ نیا  تفرـشیپ  دوب . لوغـشم  مالـسا  نیبم  نید  غیلبت  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دـش و  يرپس  دوب ، هچ  ره  نارود  نیا  تشذـگ . 
لکـش ره  هب  اه  نآ  دـش . یم  رتشیب  مالـسا  نید  تفرـشیپ  زا  رافک  ناکرـشم و  سرت  تشحو و  دوب و  نایامن  يریگ  مشچ  روط  هب  سدـقم 
دنتفرگ میمصت  دنداد و  لیکـشت  يا  هسلج  دندش ، سویام  ناشیاهـشالت  زا  هک  ینامز  دادن . يا  هجیتن  یلو  دندرک ، هزرابم  ربمایپ  اب  نکمم 

. دوش لامیاپ  فلتخم  لئابق  نیب  ترـضح  نآ  نوخ  ات  دـننک  باختنا  ناوج  کی  هلیبق  ره  زا  هک  دـش  نیا  رب  رارق  دـنناسرب . لتق  هب  ار  ربمایپ 
رارق قبط  یفرط  زا  دندرک . ناراب  گنس  ار  ربمایپ  باوخ  قاتا  دندش و  رضاح  ترضح  هناخ  رد  هدیزگرب  ناناوج  اب  نایفـسوبا  دوعوم  بش 

تباصا اب  دوب . هدیباوخ  ترضح  رتسب  رد  یگتشذگ  ناج  زا  يراکادف و  اب  هدیشک و  رـس  هب  ار  ربمایپ  ینامی  درب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع یلبق 
دمحم دیـسرپ : لهجوبا  دـیراد ، راکچ  دـیتسیک و  دومرف : يدرـسنوخ  لاـمک  اـب  دـمآ و  هرجنپ  يولج  یلع  قاـتا ،  ياـه  هچیرد  هب  گـنس 

اعطق رکبوبا ، لزنم  دیورب  تفگ :  نایفـسوبا  دـینک ، یم  لاوس  نم  زا  هک  دـیداد  رارق  وا  نابدـید  ارم  رگم  دومرف : نینم  ؤملاریما  تساجک ، 
دوش ادج  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف زا  اتقوم  یتسیاب  دش ، روت  راغ  راپسهر  هنیدم و  هب  ترجه  مزاع  ربمایپ  هک  هاگنآ  ( . 42  ) تسا هتفر  اج  نآ 

اب مالـسلا )  هیلع   ) نانموم ریما  هک  هنوگنامه  یلو  تشادـن ،  رتشیب  لاـس  تشه  هک  یلاـح  رد  دـنامب ، اـهنت  هناـخ  رد  ربماـیپ  هناـگی  رتخد  و 
ندنام اهنت  ردپ و  ترجه  شریذپ  توکـس و  اب  مه  کچوک  يارهز  دناسر ، تابثا  هب  ار  دوخ  راثیا  يراکادـف و  ربمایپ  رتسب  رد  ندـیباوخ 

مشاـه و ینب  هک  دوب  هدـش  ینیچ  هنیمز  يروط  ربماـیپ  لـتق  هشقن  دومن . مـالعا  تلاـسر  ياـه  جـنر  لوبق  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  شیوخ ، 
دنوادـخ بناـج  زا  ربماـیپ  يا  هئطوت  نینچ  ربارب  رد  ( . 43  ) دنریذپب ار  اهبنوخ  راچان  دـنیامن و  مادـقا  یهاوخنوخ  هب  دـنناوتن  ربمایپ  هریـشع 

هتسب نامیپ  هتفریذپ و  ار  مالسا  هدرک و  تاقالم  ربمایپ  اب  هنیدم )   ) برثی ناسانشرس  زا  یخرب  نآ  زا  لبق  ( . 44  ) دش ترجاهم  رومام  لاعتم 
. دندروآ موجه  رکبوبا  هناخ  هب  شیرق  رافک  دـننک . تیامح  مالـسا  وا و  زا  دوخ  تارفن  لام و  ناج و  اب  دـیایب ، برثی  هب  ربمایپ  رگا  دـندوب 

یچراج ناونع  هب  رفن  کی  دنداد . لیکشت  هودنلاراد  رد  هداعلا  قوف  هسلج  دعب  زور  حبص  دنتفاین . ار  یـسک  یلو  دندرک ، وجتـسج  ار  لزنم 
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برع ربخ  نیا  راشتنا  اب  دراد . هزیاج  رتش  دص  دروایب ، هدنز  ای  هتشک  ار  دمحم  سک  ره  دومن : مالعا  هکم  رهش  رد  شیرق  ياسور  فرط  زا 
درک و یظفاحادخ  همطاف  یلع و  اب  تکرح  ماگنه  ادخ  لوسر  دنتخادرپ . وجتسج  هب  دندش و  هدنکارپ  اههوک  اه و  هرد  نایم  هنـسرگ  ياه 

هورگ اـب  ار  هزمح  میومع  رتخد  همطاـف  تدوخ و  رداـم  همطاـف  ارم و  رتـخد  همطاـف  سپـس  نک ،  در  ار  مدرم  ياـه  تناـما  دومرف : یلع  هب 
 (( هیما نایفسوبا ((  روتسد  هب  درک . تکرح  هنیدم  يوس  هب  ربمایپ  هاگ  نآ  متسه .  امـش  رظتنم  هک  باتـشب  هنیدم  يوس  هب  رادرب و  يرگید 

ربمایپ يوجتسج  هب  یعازخ ))  رکبوبا  دنتخادرپ (( . ربمایپ  يوجتـسج  هب  یعازخ ))  رکبوبا  مان ((  هب  سانـش  هفایق  کی  حلـسم و  يا  هدع  اب 
سرت بارطضا و  درک . کیرات  راغ  رد  رـس  زرکوبا  دندیـسر . راغ  مد  ات  تفرگ  ار  ریـسم  ربمایپ  ياپ  رثا  زا  یعازخ ))  زرکوبا  دنتخادرپ (( .

: دومرف هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دـندید . ار  اـم  هللا !  لوسراـی  تفگ :  داـتفا و  هزرل  هب  شندـب  تفرگارف .  ار  رکبوـبا  يا  هداـعلا  قوـف 
روطچ ینیب  یمن  منک .  یمن  لایخ  تفگ :  هیما  دـنا . هتفر  راغ  نایم  اعطق  اه  نآ  تفگ :  زرکوبا  تسام .  اـب  ادـخ  شاـبم !  سویاـم  رکبوبا !
تـسج نوریب  دومن . ساسحا  دوخ  ياپ  ریز  ینازغل  مرن و  زیچ  اما  دوش  راغ  لخاد  تساوخ  زرکوبا  تسا .  هدینت  راغ  نیا  فارطا  توبکنع 

دندوب و روث  راغ  رد  زور  هنابـش  هس  رکبوبا  ربمایپ و  نینح .  هوک  میورب  دشاب . هدمآ  اج  نیا  درادن  ناکما  تفگ :  هیما  رام . رام  دز : دایرف  و 
 ( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  ترجه  دندنام . هداوناخ  یلع و  ترضح  دورو  رظتنم  هنیدم  یخـسرف  ود  ابق  رد  دندش و  هنیدم  هناور  مراهچ  زور 

هدومن و رتش  رب  راوس  اه  نز  زا  رگید  نت  دـنچ  ار  همطاف  هدومن ،  لمع  ربمایپ  روتـسد  هب  بلاـطیبا  نب  یلع  مالـسلا )  اـهیلع   ) ارهز همطاـف  و 
اهنز اب  : دومرف مالسلا )  هیلع   ) یلع دنار . یم  تعرس  هب  ار  اه  نآ  دوب ، اهرتش  ندنار  رومام  هک  دقاووبا ))  هار ((  نیب  رد  دش . هنیدم  راپسهر 

مسرت یم  درک : ضرع  دقاووبا  دننک . لمحت  ار  اه  یتخـس  دنناوت  یمن  دنرادن و  ییاناوت  نانز  اریز  نارب ،  رت  هتـسهآ  ار  اهرتش  نک و  ارادم 
. دسر یمن  یبیـسآ  امـش  هب  نانمـشد  فرط  زا  هدومرف  نم  هب  ربمایپ  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع دنـسرب . ام  هب  دننک . بیقعت  ار  ام  نانمـشد 

یهاگهانپ رد  ار  نانز  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دـندش . رو  هلمح  اـهنآ  هب  رـس  تشپ  زا  راوس  تشه  دندیـسر ، نانجـض ))  یکیدزن ((  هب  یتقو 
ینامز دندش . راپـسهر  هنیدم  يوس  هب  هدومن و  راوس  ار  نانز  هاگنآ  دومن ، ناش  هدـنکارپ  درک و  هلمح  نانمـشد  هب  ریـشمش  اب  درک و  هدایپ 

دنتسویپ و ترضح  هب  نیریاس  و  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف قافتا  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ات  دومن  فقوت  زور  هدزاود  دیـسر ، ابق  هب  ربمایپ  هک 
برح مالغ  حانج ))  یهارمه ((  هب  رادـباقن  راوس  تشه  دـسیون : یم  ملع  وبا  قیفوت  داتـسا  ( . 45  ) دندش راپـسهر  هنیدم  هب  ناشیا  هراومه 

ار اهرتش  دـقاو  وبا  و  نمیا )  ما  رـسپ   ) نمیا ات  داد  روتـسد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دـنتفرگ . اه  نآ  رب  ار  هار  نانجـض )   ) لحم نیا  رد  هیما  نب 
لایخ دـنتفگ : ترـضح  هب  اه  نآ  داتـسیا . اـهنآ  ربارب  رد  یلع  دـندمآ ، کـیدزن  حلـسم  نادرم  دروآ . دورف  ار  ناـنز  شدوخ  دـندناباوخ و 

یم تروبجم  دنتفگ : دوش ، یم  هچ  مدرگنرب ،  رگا  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) یلع یهد .  تاجن  ار  تدوخ  نانز  نیا  اب  یناوت  یم  هک  يدومن 
رب ار  هار  یلع  دـنتفر . اهرتش  يوس  هب  ناراوس  تسا !  ناسآ  یلیخ  ام  يارب  راـک  نیا  درب و  میهاوخ  هکم  هب  ار  ترـس  اـی  يدرگرب  هک  مینک 
ود نانچ  ار  وا  دوخ  ریـشمش  اب  سپـس  دیـشک و  رانک  ار  دوخ  بلاطیبا  نب  یلع  دومن . ترـضح  هلاوح  يریـشمش  حانج ))  تفرگ (( .  اهنآ 
اه نآ  درک . هلمح  وا  ناهارمه  رب  نیگشمخ  ریش  نوچمه  دیدرگ و  هدایپ  هاگ  نآ  دیسر . حانج ))  بسا ((  تشپ  ات  ریـشمش  هک  دومن  همین 

رسپ ردارب و  يوس  هب  نم  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) یلع شخبب !  ار  ام  رذگ و  رد  ام  زا  ایب و  بلاطوبا  رـسپ  دنتفگ : دندش و  هدنکارپ  سرت  زا 
ار نارتش  داد  روتسد  نمیا  دقاووبا و  هب  نآ  زا  سپ  دیآ . کیدزن  دوش ، هتخیر  شنوخ  دهاوخ  یم  امـش  زا  هک  ره  لاح  مور .  یم  دوخ  مع 

تثعب هدزیـس  لاس  لوالا  عیبر  هرغ  رد  ترجه  تسویپ .  ربمایپ  هب  دیـسر و  ابق  هب  ات  داد  همادا  هار  هب  زوریپ  حتاف و  زین  دوخ  دنزادنا و  هار  هب 
هک ینامز  دیـسر . شمارآ  هب  شنابرهم  راوگرزب و  ردپ  رانک  رد  دیدرگ و  قحلم  شردپ  هب  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز بیترت  نیدب  ( . 46  ) دوب

دندمآ یم  دوب  هنیدم  یخسرف  ود  رد  هک  ابق  هب  هنیدم  مدرم  درب ، یم  رس  هب  شناهارمه  نینم و  ؤملاریما  دورو  راظتنا  رد  ابق  رد  ادخ  لوسر 
شوغآ رد  ار  وا  هداعلا  قوف  ینابرهم  اب  ربمایپ  دندش ، دراو  ناهارمه  یلع و  رصع ، ماگنه  اهزور  زا  یکی  رد  دندیسر . یم  ربمایپ  تمدخ  و 

لوسر دوب ، هعمج  هک  زور  نآ  يادرف  دومن . وگزاب  ربمایپ  يارب  ار  هار  نیب  هکم و  رابخا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دـش . رابخا  يایوج  تفرگ و 
ار ربمایپ  هقان  يولج  دندوب . هداتسیا  لئابق  ياسور  هار  نیب  دوب . هار  يرادقم  هنیدم  ات  ابق  زا  داتفا . هار  هب  رهش  فرط  هب  زامن  هماقا  زا  سپ  هللا 
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ارم تسوا ،  قلاخ  تیشم  هک  اجک  ره  هب  تسا  رومام  وا  دینک . اهر  ار  هقان  دومرف (( : ربمایپ  نامب !  ام  دزن  دنتشاد : یم  هضرع  دنتفرگ و  یم 
هک یبنلا  دجـسم  نیمز  هب  هک  نیا  ات  داد . یم  همادا  دوخ  هار  هب  یمارآ  هب  ربمایپ  رتش  دنداتفا . هار  هب  بانج  نآ  رـس  تشپ  تیعمج  دربب . )) 

کیدزن دش . هدایپ  ربمایپ  دز . وناز  زاب  تفر و  مدق  دـنچ  درک و  تکرح  مه  رگید  راب  کی  دز . وناز  دیـسر و  دوب  امرخ  رابنا  ماگنه  نآ  رد 
مالسلا هیلع   ) نانموم ریما  سپس  دومرف ، رایتخا  تنوکس  يارب  ار  هناخ  نآ  هللا  لوسر  دوب . يراصنا  بویاوبا  لزنم  ناکم ،  نآ  هب  هناخ  نیرت 

لوسر زور  کی  دراذگ . یم  زامن  دوب ، يراصنا  بویا  وبا  لزنم  رواجم  هک  امرخ  رابنا  رد  ربمایپ  دـندمآ . دورف  اج  نآ  ناهارمه  قافتا  هب  ( 
: دومرف هللا  لوسر  دنتسه . ناوج  ود  نیمز  نیا  کلام  تفگ :  دعسا  دراد ، قلعت  یـسک  هچ  هب  نیمز  نیا  : دومرف هرارز ))  نب  دعـسا  هب ((  هللا 

نیمز ناـبحاص  اـب  هرارز  نب  دعـسا  مینک .  اـنب  دجـسم  ماـن  هب  ناناملـسم  عـمجت  يارب  یلحم  میرخب و  اـه  نآ  زا  ار  نیمز  نیا  دراد  ناـکما 
رکـشت نمـض  ربمایپ  دناسر . ربمایپ  هب  ار  اه  نآ  تدارا  راهظا  دعـسا  مینک .  یم  میدقت  ربمایپ  هب  ار  نیمز  نیا  دـنتفگ : اه  نآ  درک . هرکاذـم 

ناناملسم کمک  اب  دیرخ و  رانید  هد  هب  ار  نیمز  هللا  لوسر  دننک . لوبق  ار  نآ  تمیق  دیاب  اه  نآ  مرخ و  یم  امسر  ار  نیمز  نیا  نم  دومرف :
نیا رد  رهش  تشذگ .  یم  هنیدم  هب  ربمایپ  دورو  زا  هام  شش  دودح  دید . هیهت  دوخ  يارب  یلزنم  ربمایپ  دجسم ، رانک  رد  دیدرگ . انب  دجسم 
يا هدع  دش  ثعاب  ربمایپ  یعامتجا  تیعقوم  دوب . هتفرگ  رارق  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  هجوت  دروم  هدرک و  ادیپ  يا  هداعلا  قوف  تمظع  تدـم 

جاودزا نامرآ  هک  دوب  اجنیا  دنیامن . يرادرب  هرهب  هدمآ  تسد  هب  تیعقوم  زا  دنناوتب  ات  دـننک  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  هک  دـنتفیب  رکف  نیا  هب 
يدایز ذوفن  زا  هکم و  گرزب  سیئر و  بلاطوبا  دش . رو  هلعش  راصنا  رجاهم و  ناگدازگرزب  ناگرزب و  هنیـس  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف اب 

، دوب تایح  دـیق  رد  هک  ینامز  ات  دـش . یم  بوسحم  ناناملـسم  ربمایپ و  يارب  مهم  هاگ  هیکت  شدوجو  دوب . رادروخرب  شیرق  نایکم و  نیب 
دوخ هداز  ردارب  هب  تبسن  ینابیتشپ  تیامح و  هنوگ  چیه  زا  رمع  رسارس  رد  بلاطوبا  دنناسرب . یبیسآ  ربمایپ  هب  دنتـسناوت  یمن  شیرق  رافک 

نآ نامز  نیا  رد  تفای .  تدـش  شیرق  رازآ  هزرابم و  دـش و  رت  تخـس  ربمایپ  رب  راک  مالـسلا )  هیلع   ) بلاطوبا تاـفو  اـب  دومنن . یهاـتوک 
یتسرپرـس لزنم و  لخاد  تالکـشم  مه  دـنک و  لـمحت  تسیاـب  یم  ار  نانمـشد  رازآ  تیذا و  هناـخ و  زا  جراـخ  تالکـشم  مه  ترـضح 

هکی و ار  دوخ  ناهج ،  نیا  رد  یگدنز  هلحرم  نیلوا  رد  هک  ار  شزیزع  يارهز  دننام  یلاسدرخ  رتخد  اصوصخم  ار ، ردام  نودـب  نادـنزرف 
ردـپ هک  تشاد  رد  هب  مشچ  دوب و  اـهنت  هناـخ  رد  هشیمه  هتفرگ و  ار  شتروص  یمیتی  درگ  و  درک . یم  هدـهاشم  رداـم  رهم  زا  رود  اـهنت و 
هراچ اه  نآ  درک . دوش  یم  هچ  یلو  دومن ، یم  نادنچ  دص  ار  ود  نآ  یتحاران  ردپ ، دورو  ماگنه  هجیدخ  یلاخ  ياج  هدهاشم  دوش . دراو 
عیاقو يداع و  ریغ  عاضوا  دندمآ . رب  ربمایپ  لتق  ددص  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  شیرق  رافک  تیذا  رازآ و  دنتـشادن . تمواقم  ربص و  زج  يا 

تشاذـگ و یم  وا  فیرظ  ساسح و  حور  رد  يراثآ  دـیدرت  نودـب  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  یکدوک  نارود  نوگاـنوگ  ثداوح  و 
نوزحم و هشیمه  هک :  دنـسیون  یم  همطاف  هرابرد  دوب . ناـمز  نآ  ثداوح  هب  طوبرم  يدودـح  اـت  وا  تاـیحور  راـتفر و  هدـنیآ و  یگدـنز 

لاوـحا عاـضوا و  رد  اریز  دوـب ، هدـش  دراو  شحور  رب  هک  تسا  یگرزب  ياـه  هبرـض  تلع  هب  تلاـح  نیا  هک  تسا  نشور  دوـب . كاـنمغ 
مالـسا و نید  جیورت  راشتنا و  هار  رد  وا  نادنواشیوخ  ردپ و  هنوگچ  دوب  هدید  وا  دوب . هدیدرگ  گرزب  هدومن و  دشر  نارود  نآ  نیگمهس 

ربمایپ تخد  دندرک ! یم  ییاه  يراکادف  هچ  رـشب  تیاده  يارب  دندش و  یم  لمحتم  ار  ییاه  تقـشم  هچ  یتسرپاتکی ،  دیحوت و  شرتسگ 
هک یهار  زا  دننک و  لابند  ار  ترـضح  سدقم  فدـه  دـننادب و  ار  وا  ياسرفناج  تامحز  ردـق  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  تشاد  راظتنا  مدرم  زا 

ثداوح دـهاش  دـش ، یم  جراخ  هناخ  زا  یتقو  همطاف  توبن  عفادـم  مالـسلا ، )  اهیلع   ) همطاف دـنوشن . فرحنم  دوب ، هدرک  نییعت  نانآ  يارب 
دنا و هتسشن  مارحلا  دجسم  رد  نانمشد  دید  زور  کی  دنراد . یم  اور  وا  هب  ار  اه  تناها  عاونا  هدرک و  تیذا  ار  شردپ  دید  یم  دوب . یخلت 

رهطم يارهز  (. 40  ) درک فیرعت  شردپ  يارب  ار  نانمشد  میمصت  تشگزاب و  هناخ  هب  رابکشا  مشچ  اب  دنـشک . یم  هشقن  شردپ  لتق  يارب 
هجیدخ زا  دعب  ربمایپ  درک . یم  يردام  وا  يارب  تفاتش و  یم  ردپ  يرای  هب  درک و  یم  هدهاشم  ار  راوگان  ثداوح  عاونا  یکدوک  نینس  رد 
یمیتـی كدوک  ره  يارب  نکیل  درک ، یم  هقـالع  راـهظا  دوب و  ناـبرهم  شیب  مک و  همطاـف  هب  تبـسن  وا  درک . جاودزا  هدوس  ماـن  هب  ینز  اـب 
تبـسن نامه  هب  ربمایپ  تبحم  راهظا  دـش ، یم  رتشیب  همطاـف  تیمورحم  هچ  ره  دـنک . هدـهاشم  ار  يرگید  نز  شرداـم  ياـج  تسا  راوشد 
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. دوش ناربج  دوبمک  نیا  دـیاب  تسا و  مورحم  رداـم  تبحم  زا  همطاـف  هک  تشاد  هجوت  بلطم  نیدـب  ادـخ  لوسر  اریز  تشگ ،  یم  رتـشیب 
ادخ لوسر  رتخد  هلاس  تشه  تشذگرس  نیا  ( . 41  ) تفر یمن  باوخ  هب  دیـسوب ، یمن  ار  همطاف  تروص  ات  ادخ  لوسر  هک  تسا  تیاور 

هدنامرد هتفـشآ و  دـیآ ، شیپ  یلفط  ره  يارب  یحور  تامدـص  ثداوح و  نیا  دـننام  هک  تسا  نشور  دوب . ناقفخ  ینارحب و  عضو  نآ  رد 
اریز دوبن ، ناکدوک  رگید  دننام  ادخ  لوسر  رتخد  اما  دوب . دهاوخ  یفاک  وا  یمسج  یحور و  یناوتان  يارب  تامیالمان  نیمه  دش و  دهاوخ 

هب نانآ  هتفهن  ینورد و  ياهدادعتسا  دیامن و  یم  تیوقت  ار  هتسجرب  دارفا  حور  یپ ،  رد  یپ  تازرابم  موادم و  ياه  یتخس  اه و  يراتفرگ 
راوگرزب نآ  حور  رب  یللخ  اهنت  هن  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز یکدوک  نارود  راوگان  ثداوح  كانرطخ و  ینارحب و  عاضوا  دناسر . یم  روهظ 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ترجه  تخاس .  شدـنمورین  هدامآ و  هزرابم  هنوگ  ره  يارب  هدومن ،  تیوقت  ار  وا  هیحور  هکلب  تخاسن ،  دراو 
لاس راوگرزب  نآ  ات  دش  بجوم  دنتشاد ، مالسا  تفرشیپ  رد  ییازس  هب  مهـس  مادک  ره  هک  نیرید  روای  ود  گوس  رد  ربمایپ  هودنا  تدش  ( 

اـصوصخ ناگدنب  زا  ار  یتمعن  ره  نانم  دنوادخ  اما  هودنا ))  مغ و  لاس  ینعی ((  دمانب ، نزحلا ))  ماع  ار ((  هجیدخ  بلاطوبا و  تشذگرد 
هک دنتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  يدنزرف  تیـصخش  ود  نیا  زا  مادک  ره  دیامرف . یم  اطع  ار  يرگید  تمعن  دریگب ، شا  هدیزگرب  ناگدـنب 

عاجـش عفادم  رای و  شردپ  دننام  بلاطوبا  راگدای  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نانموم  ریما  دوبن . راکادـف  نابرهم و  ربمایپ  هب  تبـسن  نانآ  دـننامه 
رانک رد  هشیمه  هک  رگراثیا  راکادف و  نابرهم ،  يرتخد  تشاذـگ .  ادـخ  لوسر  يارب  ار  همطاف ))  شرتخد ((  هجیدـخ  دوب . ترـضح  نآ 

زا لبق  لاس  هس  تشادـن .  رتشیب  لاس  جـنپ  ثیداحا  قبط  همطاـف  هک  یلاـح  رد  تشاد ،  لاـس  هدزون  ماـگنه  نآ  رد  ناـنموم  ریما  دوب . ردـپ 
غیلبت هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دش و  يرپس  دوب ، هچ  ره  نارود  نیا  تشذگ .  خلت  ياهدادـخر  تخـس و  ثداوح  اب  هارمه  ترجه 

تفرشیپ زا  رافک  ناکرشم و  سرت  تشحو و  دوب و  نایامن  يریگ  مشچ  روط  هب  سدقم  نییآ  نیا  تفرشیپ  دوب . لوغـشم  مالـسا  نیبم  نید 
سویام ناشیاهـشالت  زا  هک  ینامز  دادـن . يا  هجیتن  یلو  دـندرک ، هزرابم  ربمایپ  اـب  نکمم  لکـش  ره  هب  اـه  نآ  دـش . یم  رتشیب  مالـسا  نید 

ات دننک  باختنا  ناوج  کی  هلیبق  ره  زا  هک  دش  نیا  رب  رارق  دنناسرب . لتق  هب  ار  ربمایپ  دـنتفرگ  میمـصت  دـنداد و  لیکـشت  يا  هسلج  دـندش ،
قاتا دـندش و  رـضاح  ترـضح  هناخ  رد  هدـیزگرب  ناناوج  اـب  نایفـسوبا  دوعوم  بش  دوش . لاـمیاپ  فلتخم  لـئابق  نیب  ترـضح  نآ  نوخ 

زا يراکادف و  اب  هدیـشک و  رـس  هب  ار  ربمایپ  ینامی  درب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع یلبق  رارق  قبط  یفرط  زا  دندرک . ناراب  گنـس  ار  ربمایپ  باوخ 
يدرـسنوخ لامک  اب  دـمآ و  هرجنپ  يولج  یلع  قاتا ،  ياه  هچیرد  هب  گنـس  تباصا  اب  دوب . هدـیباوخ  ترـضح  رتسب  رد  یگتـشذگ  ناـج 

لاوس نم  زا  هک  دیداد  رارق  وا  نابدید  ارم  رگم  دومرف : نینم  ؤملاریما  تساجک ،  دمحم  دیـسرپ : لهجوبا  دـیراد ، راکچ  دـیتسیک و  دومرف :
روت راغ  راپسهر  هنیدم و  هب  ترجه  مزاع  ربمایپ  هک  هاگنآ  ( . 42  ) تسا هتفر  اج  نآ  اعطق  رکبوبا ، لزنم  دیورب  تفگ :  نایفسوبا  دینک ، یم 

 ، تشادن رتشیب  لاس  تشه  هک  یلاح  رد  دنامب ، اهنت  هناخ  رد  ربمایپ  هناگی  رتخد  دوش و  ادج  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف زا  اتقوم  یتسیاب  دـش ،
مه کچوک  يارهز  دناسر ، تابثا  هب  ار  دوخ  راثیا  يراکادف و  ربمایپ  رتسب  رد  ندـیباوخ  اب  مالـسلا )  هیلع   ) نانموم ریما  هک  هنوگنامه  یلو 

ربمایپ لتق  هشقن  دومن . مالعا  تلاسر  ياه  جـنر  لوبق  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  شیوخ ،  ندـنام  اهنت  ردـپ و  ترجه  شریذـپ  توکـس و  اـب 
ربارب رد  ( . 43  ) دنریذپب ار  اهبنوخ  راچان  دنیامن و  مادقا  یهاوخنوخ  هب  دنناوتن  ربمایپ  هریـشع  مشاه و  ینب  هک  دوب  هدش  ینیچ  هنیمز  يروط 
ربمایپ اـب  هنیدـم )   ) برثی ناسانـشرس  زا  یخرب  نآ  زا  لـبق  ( . 44  ) دـش ترجاهم  رومام  لاعتم  دـنوادخ  بناـج  زا  ربماـیپ  يا  هئطوت  نینچ 
تیامح مالـسا  وا و  زا  دوخ  تارفن  لام و  ناج و  اب  دـیایب ، برثی  هب  ربمایپ  رگا  دـندوب  هتـسب  ناـمیپ  هتفریذـپ و  ار  مالـسا  هدرک و  تاـقالم 

رد هداعلا  قوف  هسلج  دعب  زور  حبـص  دنتفاین . ار  یـسک  یلو  دندرک ، وجتـسج  ار  لزنم  دندروآ . موجه  رکبوبا  هناخ  هب  شیرق  رافک  دـننک .
هدنز ای  هتشک  ار  دمحم  سک  ره  دومن : مالعا  هکم  رهش  رد  شیرق  ياسور  فرط  زا  یچراج  ناونع  هب  رفن  کی  دنداد . لیکـشت  هودنلاراد 

لوسر دنتخادرپ . وجتـسج  هب  دندش و  هدنکارپ  اههوک  اه و  هرد  نایم  هنـسرگ  ياه  برع  ربخ  نیا  راشتنا  اب  دراد . هزیاج  رتش  دـص  دروایب ،
همطاف ارم و  رتخد  همطاف  سپـس  نک ،  در  ار  مدرم  ياه  تناما  دومرف : یلع  هب  درک و  یظفاحادـخ  همطاـف  یلع و  اـب  تکرح  ماـگنه  ادـخ 

هب ربمایپ  هاگ  نآ  متـسه .  امـش  رظتنم  هک  باتـشب  هنیدـم  يوس  هب  رادرب و  يرگید  هورگ  اـب  ار  هزمح  میومع  رتخد  همطاـف  تدوخ و  رداـم 
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يوجتسج هب  یعازخ ))  رکبوبا  مان ((  هب  سانـش  هفایق  کی  حلـسم و  يا  هدع  اب  هیما ))  نایفـسوبا ((  روتـسد  هب  درک . تکرح  هنیدم  يوس 
راغ مد  ات  تفرگ  ار  ریـسم  ربمایپ  ياپ  رثا  زا  یعازخ ))  زرکوبا  دـنتخادرپ (( . ربماـیپ  يوجتـسج  هب  یعازخ ))  رکبوبا  دـنتخادرپ (( . ربماـیپ 

لوسرای تفگ :  داتفا و  هزرل  هب  شندب  تفرگارف .  ار  رکبوبا  يا  هداعلا  قوف  سرت  بارطضا و  درک . کیرات  راغ  رد  رـس  زرکوبا  دندیـسر .
هتفر راغ  نایم  اعطق  اه  نآ  تفگ :  زرکوبا  تسام .  اب  ادخ  شابم !  سویام  رکبوبا ! دومرف : هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دندید . ار  ام  هللا ! 

مرن و زیچ  اما  دوش  راغ  لخاد  تساوخ  زرکوبا  تسا .  هدینت  راغ  نیا  فارطا  توبکنع  روطچ  ینیب  یمن  منک .  یمن  لایخ  تفگ :  هیما  دنا .
 . نینح هوک  میورب  دشاب . هدمآ  اج  نیا  درادـن  ناکما  تفگ :  هیما  رام . رام  دز : دایرف  تسج و  نوریب  دومن . ساسحا  دوخ  ياپ  ریز  ینازغل 

یلع و ترضح  دورو  رظتنم  هنیدم  یخسرف  ود  ابق  رد  دندش و  هنیدم  هناور  مراهچ  زور  دندوب و  روث  راغ  رد  زور  هنابش  هس  رکبوبا  ربمایپ و 
ار همطاف  هدومن ،  لمع  ربمایپ  روتسد  هب  بلاطیبا  نب  یلع  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاف  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  ترجه  دندنام . هداوناخ 
هب ار  اه  نآ  دوب ، اهرتش  ندـنار  روماـم  هک  دـقاووبا ))  هار ((  نیب  رد  دـش . هنیدـم  راپـسهر  هدومن و  رتش  رب  راوس  اـه  نز  زا  رگید  نت  دـنچ 

یتخس دنناوت  یمن  دنرادن و  ییاناوت  نانز  اریز  نارب ،  رت  هتسهآ  ار  اهرتش  نک و  ارادم  اهنز  اب  : دومرف مالسلا )  هیلع   ) یلع دنار . یم  تعرس 
نم هب  ربمایپ  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع دنـسرب . ام  هب  دـننک . بیقعت  ار  ام  نانمـشد  مسرت  یم  درک : ضرع  دـقاووبا  دـننک . لـمحت  ار  اـه 

رو هلمح  اهنآ  هب  رس  تشپ  زا  راوس  تشه  دندیسر ، نانجض ))  یکیدزن ((  هب  یتقو  دسر . یمن  یبیـسآ  امـش  هب  نانمـشد  فرط  زا  هدومرف 
ار نانز  هاگنآ  دومن ، ناش  هدـنکارپ  درک و  هلمح  نانمـشد  هب  ریـشمش  اب  درک و  هدایپ  یهاـگهانپ  رد  ار  ناـنز  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دـندش .

قافتا هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ات  دومن  فقوت  زور  هدزاود  دیـسر ، ابق  هب  ربماـیپ  هک  یناـمز  دـندش . راپـسهر  هنیدـم  يوس  هب  هدومن و  راوس 
: دسیون یم  ملع  وبا  قیفوت  داتـسا  ( . 45  ) دندش راپـسهر  هنیدم  هب  ناشیا  هراومه  دنتـسویپ و  ترـضح  هب  نیریاس  و  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف
 ( مالـسلا هیلع   ) یلع دـنتفرگ . اه  نآ  رب  ار  هار  نانجـض )   ) لحم نیا  رد  هیما  نب  برح  مالغ  حاـنج ))  یهارمه ((  هب  رادـباقن  راوس  تشه 
رد یلع  دندمآ ، کیدزن  حلسم  نادرم  دروآ . دورف  ار  نانز  شدوخ  دندناباوخ و  ار  اهرتش  دقاو  وبا  و  نمیا )  ما  رـسپ   ) نمیا ات  داد  روتـسد 

: دومرف مالسلا )  هیلع   ) یلع یهد .  تاجن  ار  تدوخ  نانز  نیا  اب  یناوت  یم  هک  يدومن  لایخ  دنتفگ : ترـضح  هب  اه  نآ  داتـسیا . اهنآ  ربارب 
ناسآ یلیخ  اـم  يارب  راـک  نیا  درب و  میهاوخ  هکم  هب  ار  ترـس  اـی  يدرگرب  هک  مینک  یم  تروبجم  دـنتفگ : دوش ، یم  هچ  مدرگنرب ،  رگا 

ار دوخ  بلاطیبا  نب  یلع  دومن . ترـضح  هلاوح  يریـشمش  حانج ))  تفرگ (( .  اهنآ  رب  ار  هار  یلع  دـنتفر . اهرتش  يوس  هب  ناراوس  تسا ! 
دـیدرگ و هدایپ  هاگ  نآ  دیـسر . حانج ))  بسا ((  تشپ  اـت  ریـشمش  هک  دومن  همین  ود  ناـنچ  ار  وا  دوخ  ریـشمش  اـب  سپـس  دیـشک و  راـنک 
ار ام  رذـگ و  رد  ام  زا  ایب و  بلاطوبا  رـسپ  دـنتفگ : دـندش و  هدـنکارپ  سرت  زا  اه  نآ  درک . هلمح  وا  ناهارمه  رب  نیگـشمخ  ریـش  نوچمه 
، دوش هتخیر  شنوخ  دـهاوخ  یم  امـش  زا  هک  ره  لاح  مور .  یم  دوخ  مع  رـسپ  ردارب و  يوس  هب  نم  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع شخبب ! 
دیسر و ابق  هب  ات  داد  همادا  هار  هب  زوریپ  حتاف و  زین  دوخ  دنزادنا و  هار  هب  ار  نارتش  داد  روتـسد  نمیا  دقاووبا و  هب  نآ  زا  سپ  دیآ . کیدزن 
دیدرگ و قحلم  شردپ  هب  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز بیترت  نیدب  ( . 46  ) دوب تثعب  هدزیـس  لاس  لوالا  عیبر  هرغ  رد  ترجه  تسویپ .  ربمایپ  هب 

یم رس  هب  شناهارمه  نینم و  ؤملاریما  دورو  راظتنا  رد  ابق  رد  ادخ  لوسر  هک  ینامز  دیـسر . شمارآ  هب  شنابرهم  راوگرزب و  ردپ  رانک  رد 
یلع و رـصع ، ماگنه  اهزور  زا  یکی  رد  دندیـسر . یم  ربمایپ  تمدخ  دندمآ و  یم  دوب  هنیدـم  یخـسرف  ود  رد  هک  ابق  هب  هنیدـم  مدرم  درب ،

هار نیب  هکم و  رابخا  مالسلا )  هیلع   ) یلع دش . رابخا  يایوج  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هداعلا  قوف  ینابرهم  اب  ربمایپ  دندش ، دراو  ناهارمه 
يرادقم هنیدم  ات  ابق  زا  داتفا . هار  هب  رهش  فرط  هب  زامن  هماقا  زا  سپ  هللا  لوسر  دوب ، هعمج  هک  زور  نآ  يادرف  دومن . وگزاب  ربمایپ  يارب  ار 

ار هقان  دومرف (( : ربمایپ  نامب !  ام  دزن  دنتشاد : یم  هضرع  دنتفرگ و  یم  ار  ربمایپ  هقان  يولج  دندوب . هداتـسیا  لئابق  ياسور  هار  نیب  دوب . هار 
هب ربمایپ  رتش  دـنداتفا . هار  هب  بانج  نآ  رـس  تشپ  تیعمج  دربب . ))  ارم  تسوا ،  قلاخ  تیـشم  هک  اجک  ره  هب  تسا  روماـم  وا  دـینک . اـهر 
مه رگید  راب  کی  دز . وناز  دیـسر و  دوب  امرخ  رابنا  ماـگنه  نآ  رد  هک  یبنلا  دجـسم  نیمز  هب  هک  نیا  اـت  داد . یم  همادا  دوخ  هار  هب  یمارآ 
هللا لوسر  دوب . يراصنا  بویاوبا  لزنم  ناکم ،  نآ  هب  هناخ  نیرت  کیدزن  دـش . هدایپ  ربمایپ  دز . وناز  زاب  تفر و  مدـق  دـنچ  درک و  تکرح 
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امرخ رابنا  رد  ربمایپ  دندمآ . دورف  اج  نآ  ناهارمه  قافتا  هب  مالـسلا )  هیلع   ) نانموم ریما  سپـس  دومرف ، رایتخا  تنوکـس  يارب  ار  هناخ  نآ 
قلعت یسک  هچ  هب  نیمز  نیا  : دومرف هرارز ))  نب  دعسا  هب ((  هللا  لوسر  زور  کی  دراذگ . یم  زامن  دوب ، يراصنا  بویا  وبا  لزنم  رواجم  هک 
عمجت يارب  یلحم  میرخب و  اه  نآ  زا  ار  نیمز  نیا  دراد  ناکما  دومرف : هللا  لوسر  دنتـسه . ناوج  ود  نیمز  نیا  کلام  تفگ :  دعـسا  دراد ،

 . مینک یم  میدقت  ربمایپ  هب  ار  نیمز  نیا  دنتفگ : اه  نآ  درک . هرکاذم  نیمز  نابحاص  اب  هرارز  نب  دعـسا  مینک .  انب  دجـسم  مان  هب  ناناملـسم 
لوبق ار  نآ  تمیق  دیاب  اه  نآ  مرخ و  یم  امسر  ار  نیمز  نیا  نم  دومرف : رکشت  نمض  ربمایپ  دناسر . ربمایپ  هب  ار  اه  نآ  تدارا  راهظا  دعسا 

. دید هیهت  دوخ  يارب  یلزنم  ربمایپ  دجـسم ، رانک  رد  دیدرگ . انب  دجـسم  ناناملـسم  کمک  اب  دیرخ و  رانید  هد  هب  ار  نیمز  هللا  لوسر  دننک .
هریزج هبـش  هجوت  دروم  هدرک و  ادیپ  يا  هداعلا  قوف  تمظع  تدم  نیا  رد  رهـش  تشذگ .  یم  هنیدـم  هب  ربمایپ  دورو  زا  هام  شـش  دودـح 

زا دـنناوتب  ات  دـننک  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  هک  دـنتفیب  رکف  نیا  هب  يا  هدـع  دـش  ثعاب  ربماـیپ  یعاـمتجا  تیعقوم  دوب . هتفرگ  رارق  ناتـسبرع 
ناگدازگرزب ناگرزب و  هنیـس  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاـف اـب  جاودزا  ناـمرآ  هک  دوب  اـجنیا  دـنیامن . يرادرب  هرهب  هدـمآ  تسد  هب  تیعقوم 

. دش رو  هلعش  راصنا  رجاهم و 

 ( مالسلا اهیلع   ) همطاف جاودزا  مود :  لصف 

ردپ و دوب . دوخ  رصع  زاتمم  ناگزیشود  زا  نامز ،  نآ  رد  ادخ  لوسر  رتخد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف جاودزا  - 1
هجوت دروم  هراومه  دوب و  هتـسارآ  یناسنا  تالامک  نیرت  یلاع  هب  وا  دـندوب . شیرق  ياه  هداوناخ  نیرت  لیـصا  نیرت و  فیرـش  زا  شردام 

تشادن تسود  ادخ  لوسر  اما  دندرک  یم  يراگتـساوخ  وا  زا  هاگیب  هاگ و  تشاد و  رارق  دنمتورث  تیـصخش و  اب  لاجر  شیرق و  ناگرزب 
. دنا هتفرگ  رارق  ربمایپ  بضغ  دروم  دندرک  یم  لایخ  هک  دومن  یم  راتفر  يروط  ناراگتـساوخ  اب  ربمایپ  دیوگ . ینخـس  هراب  نیا  رد  یـسک 

ادخ بناج  زا  ربمایپ  ( 48 . ) دوش يراگتساوخ  داهنشیپ  وا  بناج  زا  تشاد  تسود  دوب و  هتـشادهگن  یلع  يارب  ار  همطاف  ادخ  لوسر  ( 47)
زا یکی  دـیدرگ . یم  ریزارـس  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رـضحم  هب  فرطا  زا  اهداهنـشیپ  ( 49 . ) ددـنبب نیباک  رون  اـب  ار  رون  دوب  روماـم 
اب وا  رسمه  نییعت  دومرف : هللا  لوسر  دناسر ، ترـضح  ضرع  هب  ار  دوخ  داهنـشیپ  دیـسر و  ربمایپ  تمدخ  يزور  دوب . رکبوبا  ناراگتـساوخ 

ساسحا باحصا  ( 50 . ) دوب نامه  ادخ  لوسر  باوج  دومن . يراگتساوخ  ار  همطاف  دمآ و  ادخ  لوسر  تمدخ  رمع  وا  زا  دعب  تسا .  ادخ 
ذاـعم و نب  دعـس  رکبوـبا و  رمع و  زور  کـی  دروآ . رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع جاودزا  هب  ار  شرتـخد  تـسا  لـیام  ربماـیپ  هـک  دـندوب  هدرک 

همه تفگ :  رکبوبا  دمآ . نایم  هب  همطاف  زا  تبحص  نیب  نیا  رد  دنتفگ . یم  نخـس  يرد  ره  زا  دندوب و  هتـسشن  دجـسم  رد  رگید  یهورگ 
تسادخ اب  همطاف  رسمه  نییعت  دیامرف : یم  ادخ  لوسر  دندینش و  در  باوج  همه  دندرک و  يراگتـساوخ  همطاف  زا  برع  فارـشا  نایعا و 

نم رب  بلطم  نیا  دوزفا : رکبوبا  هاگنآ  دشاب . وا  یتسدیهت  شلیلد  دیاش  تسا .  هدرکن  یمادقا  چیه  يراگتـساوخ  دروم  رد  لاح  ات  یلع  اما 
نیا رد  ار  رکبوبا  دعس ، دنورب . یلع  شیپ  تساوخ  دعس  رمع  زا  سپس  دنا . هتـشاد  هگن  یلع  يارب  ار  همطاف  ربمایپ ، ادخ و  هک  تسا  نشور 

هب دوبن . لزنم  رد  ترـضح  دـنتفر . یلع  لزنم  هب  دـندش و  جراـخ  دجـسم  زا  دـصق  نیدـب  دعـس  رکبوـبا و  رمع و  دوـمن . قـیوشت  ریخ  راـک 
یلع دومن  یم  يرایبآ  ار  امرخ  ناتخرد  درک و  یم  یـشکبآ  هک  دـنتفای  راـصنا  زا  یکی  ناتـسلخن  رد  ار  ناـشیا  دـنتخادرپ و  وا  يوجتـسج 

تیعقوم زا  يراد و  يرترب  نیریاس  رب  تالامک  رد  یلع  ای  تفگ :  رکبوبا  دـیا ؟ هدـمآ  اـج  نیا  روظنم  هچ  هب  دـییآ و  یم  اـجک  زا  دیـسرپ :
ربمایپ یلو  دـنا ، هتفر  همطاف  يراگتـساوخ  يارب  شیرق  ناگرزب  فارـشا و  یهاگآ .  الماک  دراد ، وت  هب  ادـخ  لوسر  هک  يا  هقـالع  دوخ و 

وت يارب  ار  همطاـف  لوسر ،  ادـخ و  منک  یم  ناـمگ  تسا .  هتـسناد  ادـخ  روتـسد  هب  ار  همطاـف  رـسمه  نییعت  هدز و  همه  هنیـس  هب  در  تسد 
هقلح شنامشچ  رد  کشا  رکبوبا  نانخس  ندینش  زا  سپ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ینک .  یم  یهاتوک  مادقا  نیا  رد  تلع  هچ  هب  دنا . هتـشاذگ 
ادـخ هب  يدرک .  يروآ  داـی  مدوـب ،  لـفاغ  نآ  زا  هـک  ار  یعوـضوم  يدوـمن و  کـیرحت  ارم  ینورد  تاـساسحا  رکباـبا ! يا  دوـمرف : دز و 

 . تسا یتسدیهت  رقف و  هتـشاد ،  زاب  مادقا  زا  ارم  هک  يزیچ  اهنت  مراد .  هقالع  عوضوم  نیدب  مه  نم  دـنا . همطاف  راگتـساوخ  همه  دـنگوس !
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یم نک !  لیجعت  همطاف  يراگتساوخ  رد  درادن . یـشزرا  شلوسر  ادخ و  دزن  تسه ،  نآ  رد  هچنآ  ایند و  اریز  وگن ، نینچ  تفگ :  رکبوبا 
يور هکنآ  زا  لبق  همطاف  جـیوزت  هک  دوش  یم  هدـیمهف  تسا .  راگدرورپ  اب  هک  دومرف  همطاـف  ناراگتـساوخ  ربارب  رد  ادـخ  لوسر  هک  منیب 

هک تسا  هدش  دراو  يدایز  تایاور  دروم  نیا  رد  تسا .  هتفرگ  ماجنا  ناگتشرف  نایم  یلعا  الم  رد  دنوادخ  نامرف  هب  دریذپ ، تروص  نیمز 
ای لاقف :  کلم  یناتءا  هلآو :)  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق :  مالسلا )  هیلع   ) یلع نع  بقانملا  نم  مینک :  یم  هدنـسب  تیاور  کی  هب 

توقایلا ردلا و  لمحت  نا  یبوط  هرجش  ترما  دق  هنم و  اهجوزف  یلع  نم  همطاف  تجوز  دق  کل  لوقی  مالسلا و  کیلع  ءرقی  هللا  نا  دمحم !
دمحم ای  رشباف  هنجلا  لهءا  نیزی  امهب  هنجلا و  لهءا  بابش  ادیس  نادلو  امهنم  دلویس  و  کلذل ،  اوحرف  دق  ءامسلا  لهءا  نا  و  ناجرملا ،  و 
لجوزع دنوادخ  دمحم ! ای  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  يا  هتـشرف  دومرف : ادـخ  لوسر  ( 51 ( ؛  نیرخالا نیلوءالا و  ریخ  کناف  دـمحم  ای  کناف 

رد و یبوط ،  تخرد  مداد  نامرف  هدب و  ماجنا  ار  لمع  نیمه  زین  وت  مدومن .  جیوزت  یلع  هب  ار  همطاف  نم  دیامرف : یم  دناسر و  یم  تمالس 
رورـس هک  دـنیآ  یم  دوجو  هب  دـنزرف  ود  جاودزا  نیا  زا  يدوز  هب  دنتـشگ . نامداش  رما  نیا  زا  نامـسآ  لها  دـنک و  راثن  ناجرم  توقاـی و 

نیلوا و زا  مدرم  نیرتـهب  وـت  هک  ار ، وـت  داـب  هدژم  دـمحم ! يا  سپ  دـبای . یم  تنیز  ود  نآ  دوـجو  هب  تشهب  هدوـب و  تشهب  لـها  ناـناوج 
قالخا تایحور و  اب  تخانش و  یم  یبوخ  هب  ار  ادخ  لوسر  رتخد  دوب و  هدش  گرزب  ربمایپ  هناخ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع یتسه !  نیرخآ 
تـسناد یم  و  ( 52  ) دـندوب هدـش  تیبرت  گرزب و  مالـسلا )  اهیلع   ) هجیدـخ و  مالـسلا )  هیلع   ) ربمایپ هناخ  رد  ود  ره  دوب . انـشآ  ـالماک  وا 

تسد یبسانم  تیعقوم  نینچ  تسناد  یم  تشاد و  تسود  بلق  میمـص  زا  ار  وا  ور  نیا  زا  تشاد ،  دهاوخن  دوجو  همطاف  زا  رتهب  يرـسمه 
هب هک  يروط  هب  دوب ، هتخاس  لوغشم  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع ناناملسم ،  يداصتقا  رقف  يراتفرگ و  مالسا و  ینارحب  عاضوا  اما  داد . دهاوخن 

یسررب یبوخ  هب  ار  هیضق  بناوج  فارطا و  درک . لمات  رکبوبا  داهنشیپ  هرابرد  یکدنا  یلع  تشادن .  یهجوت  دوخ  یصخش  ياه  هتـساوخ 
فرط زا  درک ، یم  هدهاشم  ار  یمومع  ياه  يراتفرگ  ثداوح و  ناناملـسم و  ریاس  دوخ و  يداصتقا  رقف  یتسدیهت و  فرط  کی  زا  دومن .

هاوخاـن هاوخ  دـیاب  درذـگ و  یم  شرمع  زا  رتداـیز  اـی  لاـس  کـی  تسیب و  دودـح  رد  هدیـسر و  ارف  شجاودزا  عـقوم  درک  یم  رکف  رگید 
هـضور رد  يروباشین  لاتف  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع يراگتـساوخ  نایرج  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف اـب  جاودزا  یگنوگچ  ( . 53  ) دنک جاودزا 

زا شا  یمارگ  ناردـپ  زا  وا  و  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح  زا  يرگید  وحن  هب  اضرلا  رابخا  نویع  یلاـما و  رد  قودـص  خیـش  نیظعاولا و 
ار هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم رتخد  همطاف  جیوزت  دصق  نم  دومرف : بانج  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترـضح 

لوسر تمدـخ  هب  يزور  مناسرب .  ضرع  هب  ار  بلطم  نیا  هک  داد  یمن  تارج  اـیح  مرـش و  یلو  مدوب ،  رکف  نیا  رد  زور  بش و  متـشاد و 
مدرک رکف  دوخ  شیپ  تسا .  رتاناد  ادـخ  لوسر  مدرک :  ضرع  تسه ،  جاودزا  هب  تبغر  ار  وت  ایآ  یلع !  ای  دومرف : مدـش .  فرـشم  ادـخ 
هاگآ يو  دوصقم  زا  دورب . متـسد  زا  همطاـف  هک  متـشاد  نآ  میب  دـنک و  جـیوزت  نم  هب  ار  شیرق  ناـنز  زا  یکی  دـهاوخ  یم  باـنج  نآ  هک 

ای دومرف : نم  هب  متفای .  روضح  ترضح  نآ  دزن  هملس ))  ما  هناخ ((  رد  نم  دومرف . راضحا  دوخ  دزن  ارم  هرابود  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  مدوبن 
نایب ار  نآ  یگنوگچ  هللا !  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  درک . تیافک  وت  جاودزا  دروم  رد  ارم  رما  یلاـعت  يادـخ  هک  ار  وت  داـب  تراـشب  یلع ! 

هب یلاعت  يادخ  تفگ :  مدیسرپ ،  نآ  ببـس  زا  مدییوب و  هتفرگ و  ار  اه  نآ  داد . نم  هب  لفنرت  لبنـس و  دش ، لزان  لیئربج  دومرف : دییامرف .
داد نامرف  ار  تشهب  میسن  دنهد و  تنیز  نآ  ناتخرد  اه و  هویم  اهرهن و  اه و  لاهن  زا  ار  تشهب  هک  داد  روتسد  تشهب  نانکاس  ناگتشرف و 

همیلو زور  هک  دز  ادص  شرع  زا  يدانم  دـنناوخب و  نآرق  زا  ار  ییاه  هروس  داد  روتـسد  زین  ار  نایروح  تفرگ و  ندـیزو  اهرطع  عاونا  هب  ات 
 ، مدیدنسپ مه  يارب  ار  اه  نآ  مدومن و  جیوزت  یلع  هب  ار  همطاف  نم  دیـشاب  هاوگ  هک  دومرف  ار  ناگتـشرف  دنوادخ  تسا .  بلاطیبا  نب  یلع 

دندرک و راثن  تشهب  لفنرق  لبنـس و  زا  ناگتـشرف  دیراب و  یتشهب  توقای  دج و  ربز  دیراورم و  زا  اهنآ  رب  هک  داتـسرف  يدیفـس  ربا  هاگ  نآ 
رگید تفر و  ورف  رکف  رد  رکبوـبا  داهنـشیپ  ندینـش  اـب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  هدـمآ  راونـالا  راـحب  رد  ( . 54  ) تساه هتـشرف  راـثن  زا  نیا 

یلع دنتشاد  رارق  هملس  ما  هناخ  رد  ربمایپ  تفاتـش .  مرکا  لوسر  تمدخ  هب  دومن  هدامآ  ار  دوخ  دمآ و  لزنم  هب  دهد  همادا  راک  هب  تسناوتن 
ار وا  لوسر  ادخ و  هک  تسا  یصخش  رد  هدنبوک  نک ،  زاب  ار  رد  دومرف : هملس  ما  هب  ربمایپ  دز  رد  تفر و  هملس  ما  هناخ  هب  مالـسلا )  هیلع  )
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نینچ شا  هراـبرد  هک  تسیک  تیادـف !  مرداـم  ردـپ و  هللا !  لوسر  اـی  درک : ضرع  دراد . تسود  ار  لوـسر  ادـخ و  مه  وا  دـنراد . تسود 
تسا نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  میومع و  رسپ  ردارب و  تسا .  عاجش  روالد و  يدرم  شاب ،  تکاس  هملس !  ما  يا  دومرف : ینک ،  یم  يرواد 

تلاجخ زا  تسـشن و  ربمایپ  روضح  رد  دومن و  مالـس  دـش ، لزنم  لخاد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع درک . زاب  ار  رد  تسج و  ياـج  زا  هملـس  ما  . 
 ! یلع ای  دومرف : ربمایپ  ات  دندوب ، تکاس  ود  ره  دیـشک و  لوط  یتعاس  درادـب . هضرع  ار  شیوخ  ياضاقت  تسناوتن  تخادـنا و  ریزب  شرس 

تیاه هتساوخ  مامت  شاب  نئمطم  هاوخب و  ار  دوخ  تجاح  یشک .  یم  تلاجخ  شندرک  حرطم  زا  هک  يا  هدمآ  نم  دزن  یتجاح  يارب  ایوگ 
زا رتهب  امـش  هدش و  گرزب  امـش  هناخ  رد  نم  داب ! وت  يادف  مردام  ردـپ و  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دوش . یم  لوبق 

ایند و هتخودـنا  دـنگوس . ادـخ  هب  هللا ،  لوسر  اـی  مدـش .  تیادـه  امـش  دوجو  تکرب  هب  يا .  هدومن  شـشوک  نم  تیبرت  رد  رداـم  ردـپ و 
رتخد ینادـب  حالـص  رگا  مهد .  هداوناخ  لیکـشت  منک و  باختنا  يرـسمه  دوخ  يارب  هک  هدـش  نآ  عقوم  نونکا  یتسه .  امـش  نم  ترخآ 

رب یناـمداش  رورـس و  زا  شتروص  هللا  لوـسر  ( . 55  ) تسا هدـش  نم  بیـصن  یگرزب  تداعـس  يروآرد .  نم  دـقع  هب  ار  همطاـف  تدوـخ 
نم عضو  زا  امـش  تنابرق !  مردام  ردپ و  داد : خساپ  يراد ،  يزیچ  یـسورع  يارب  ایآ  یلع !  ای  تفگ :  نادنخ  يا  هرهچ  اب  دـش و  هتخورفا 

ریـشمش نودـب  يداهج .  گنج و  درم  وت  دومرف : رتش . کی  هرز و  کی  ریـشمش ، کی  زا : تسا  ترابع  نم  تورث  مامت  یهاـگآ .  ـالماک 
دوخ و یگدنز  ینک و  یـشک  بآ  نآ  اب  دیاب  دوش . یم  بوسحم  وت  یگدنز  تایرورـض  زا  زین  رتش  ینک .  داهج  ادـخ  هار  رد  یناوت  یمن 

یم افتکا  هرز  نامه  هب  نم  تسا .  هرز  دـنام  یم  هک  يزیچ  اهنت  ینک .  لمح  نآ  رب  ار  تراب  ترفاسم  رد  ییاـمن و  نیماـت  ار  تا  هداوناـخ 
شوخ يوخ و  کین  هشیمه  امش ! يادف  مردام  ردپ و  هللا !  لوسر  ای  يرآ ،  درک : ضرع  مهدب ،  وت  هب  یتراشب  یهاوخ  یم  یلع !  ای  منک . 

جاودزا سلجم  دـنبب . نیباک  یلع  اب  ار  همطاف  ترتخد  تفگ :  دـش و  لزان  لیئربج  ییایب ،  نم  دزن  هک  نیا  زا  لبق  دومرف : دـیا . هدوب  ناـبز 
دعب نم  ورب و  دجـسم  هب  رتدوز  وت  یلع !  اـی  دوزفا : ربماـیپ  ( . 56  ) تسا هدـش  رازگرب  نیمز  رد  اه  نآ  جاودزا  زا  لبق  ـالاب  ملاـع  رد  ناـنآ 

دجسم بناج  هب  لاحـشوخ  رورـسم و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع میناوخب .  هبطخ  مینک و  رازگرب  ار  دقع  مسارم  مدرم  روضح  رد  دمآ و  مهاوخ 
ات دیآ  یم  نونکا  درک . جـیوزت  نم  هب  ار  همطاف  شرتخد  ادـخ  لوسر  تفگ :  دـندرک ، لاوس  دـید ، هار  رد  ار  رمع  رکبوبا و  درک . تکرح 

دجـسم دراو  دیـشخرد ، یم  ینامداش  زا  شتروص  هک  یلاح  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دهد . ماجنا  ار  دقع  مسارم  مدرم  روضح  رد 
یهلا يانث  دمح و  زا  سپ  تفر .  ربنم  زارف  رب  دندش ، عمج  همه  هک  یماگنه  نک .  عمج  دجـسم  رد  ار  راصنا  رجاهم و  دومرف : لالب  دش و 

رد الاب  ملاع  رد  همطاف  یلع و  دـقع  مسارم  هک  دروآ  مایپ  ادـخ  بناـج  زا  دـش و  لزاـن  نم  رب  لـیئربج  هک  دیـشاب  هاـگآ  مدرم !  يا  دومرف :
تسشن و سپ  مریگ .  هاوگ  نآ  رب  ار  امـش  مهد و  ماجنا  ار  مسارم  نآ  زین  نیمز  رد  هک  داد  روتـسد  تسا و  هدش  رازگرب  ناگتـشرف  روضح 

یخیراـت بتک  ریاـس  همغلا و  فشک  رد  ( . 57  ) دـناوخ ار  دـقع  هبطخ  تساوخرب و  یلع  ناوـخب .  ار  دـقع  هبطخ  زیخرب و  دوـمرف : یلع  هب 
نییاـپ ار  رـس  تسـشن و  وا  روـضح  رد  مالـس  زا  سپ  دیـسر و  ربماـیپ  تمدـخ  يراگتـساوخ  تهج  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  هدـش  تیاور 

هک شاب  نئمطم  وگب ، تسه ،  یتجاح  ار  وت  یلع !  ای  دومرف : ادـخ  لوسر  دـنک . ناـیب  ار  دوخ  روظنم  تسناوتن  اـیح  مرـش و  زا  تخادـنا و 
دوخ هناخ  رد  هتفرگ و  ردام  ردـپ و  زا  یکدوک  زا  ارم  هک  دـیناد  یم  امـش  هللا !  لوسر  ای  درک ، ضرع  یلع  دوش . یم  هدروآرب  وت  تجاـح 

سونام وا  اب  ات  منک  رایتخا  يرـسمه  هتـشاد و  يا  هناخ  دهاوخ  یم  ملد  تخاس .  دنمورین  امـش  هلیـسو  هب  ارم  دـنوادخ  دـیا و  هداد  شرورپ 
، دـییامرف یم  تقفاوم  نم  ياضاقت  اب  ایآ  منک .  يراگتـساوخ  ار  همطاف  ناترتخد  لیم  لاـمک  اـب  هک  مدـمآ  امـش  تمدـخ  ور  نیا  زا  موش . 

نب یلع  مرتخد !  دومرف : تفر و  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف دزن  ربمایپ  مریگب .  هزاجا  همطاف  زا  ات  نک  ربص  دومرف : دـش و  نامداش  ادـخ  لوسر 
تلاجخ همطاـف  مروآرد ،  وا  دـقع  هب  ار  وت  یهد  یم  هزاـجا  اـیآ  تسا .  هدـمآ  وت  يراگتـساوخ  يارب  یـسانش .  یم  یبوخ  هب  ار  بلاـطیبا 

يارب ایآ  دومرف : دمآ و  یلع  دزن  ادخ  لوسر  ( . 58  ) تسناد تیاضر  تمالع  ار  وا  توکس  ربمایپ  تفگن .  يزیچ  درک و  توکس  دیشک و 
کی مراد  هچنآ  منک .  یمن  ناـهنپ  امـش  زا  يزیچ  نـم  تیادـف !  مرداـم  ردـپ و  درک : ضرع  مالـسلا )  هـیلع   ) یلع يراد ،  يزیچ  رما  نـیا 

وت یگدنز  نارذگ  يارب  رتش  تسا و  مزال  یگنج ،  درم  هک  وت  يارب  ریشمش  دومرف : ادخ  لوسر  دشاب . یم  رتش  کی  هرز و  کی  ریشمش و 
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هیلع  ) یلع لاـق  كرـشبءا ،  نسحلااـبءا !  اـی  دوزفا : سپ  مریذـپ .  یم  ارهز  رهم  هب  ار  نآ  نم  هک  وـت ، هرز  دـنام  یم  سپ  تـسا .  يرورض 
نم اهکجوز  ردق  لجوزع  هللا  ناف  نسحلاابءا .  ای  رشبءا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاقف  یمءا ،  یبءا و  كادف  معن ،  تلقف  مالسلا ) 

مردام ردـپ و  هلب ،  درک : ضرع  ار  وت  مهد  تراشب  اـیآ  یلع ،  اـی  دومرف : ادـخ  لوسر  ( 59 ( ؛  ضرالا نم  اهکجوزءا  نءا  لـبق  نم  ءامـسلا 
وت هب  نیمز  رد  ار  وا  نم  هک  نآ  زا  شیپ  دومن ، جیوزت  نامـسآ  رد  وت  هب  ار  همطاف  یلاعت  يادـخ  هک  یلع  يا  داب ! تراشب  دومرف : تیادـف ! 

دشاب یـسرد  دیاب  جاودزا  نیا  داد . شزومآ  ناناملـسم  هب  المع  ار  حیحـص  جاودزا  مسر  هار و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ منک .  جیوزت 
دروم ار  وا  یقالخا  نید و  ياه  هبنج  زیچ  ره  زا  لبق  دـیاب  دـمآ ، اهنآ  لزنم  هب  يراگتـساوخ  يارب  یناوج  رگا  هک  ناناملـسم  یماـمت  يارب 

یلو هدوب ،  يدام  هافر  رد  هک  تسا  يدرم  زا  رتهب  دوب ، هرهب  یب  ایند  لام  زا  یلو  دوب ، راکزیهرپ  نیدتم و  یناوج  رگا  دـنهد . رارق  یـسررب 
مرکا لوسر  ددرگ . یم  يراتفرگ  لابو و  رزو و  هیام  تاقوا  زا  يرایـسب  هکلب  تسین ،  یتخبـشوخ  هیام  اهنت  هن  تورث  اریز  دشاب ، نارـسوه 

ریقف تسدیهت و  هک  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  نیا  زا  اما  دریذپب ، دندوب  شرتخد  راگتـساوخ  هک  ار  شیرق  نادـنمتورث  زا  یکی  تسناوت  یم 
ترسم زا  یخیرات  بتک  مامت  رد  دراد . یم  مالعا  ار  شیوخ  تقفاوم  هدیدرگ و  نامداش  رورسم و  دیآ ، یم  همطاف  يراگتساوخ  هب  دوب و 

عاجش راکزیهرپ ، یناوج  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع بانج  نآ  اریز  هدش  دای  مالسلا )  هیلع   ) یلع يراگتـساوخ  ماگنه  ادخ  لوسر  ینامداش  و 
درک و یـسات  يوبن  هریـس  نیا  هب  دیاب  سپ  دـیامرف . یم  تقفاوم  اهنآ  جاودزا  اب  تبغر  لیم و  لامک  اب  ور  نیا  زا  دسانـش ، یم  راکادـف  و  ، 

لوسر دقع  مسارم  زا  سپ  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف یـسورع  ماقم !  تسپ و  تورث و  هن  تسناد ،  يوقت  نامیا و  ار  دارفا  تخانـش  رد  رایعم 
. دـننک مهارف  يداش  نشج و  سلجم  همطاف  يارب  داد  روتـسد  نانز  هب  تشگرب و  هناخ  هب  رورـسم  ناـمداش و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ
اب تفر و  رازاب  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ( . 60  ) تفرگ ماجنا  يرجه  مشـش  ای  مود  لاس  هجحلا  يذ  مشـش  ای  لگوا  زور  رد  جاودزا  مسارم 

میدقت ترـضح  تمدخ  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف هیرهم  ناونع  هب  ار  نآ  تشگرب و  ادـخ  لوسر  دزن  مهرد ،  دـصراهچ  هب  دوخ  هرز  شورف 
هب ار  هیقب  دـنک . يرادـیرخ  شیارآ  لـیاسو  رطع و  لوپ  نیا  اـب  دومرف : داد و  لـالب  هب  ار  نآ  زا  يرادـقم  هتفرگ و  ار  لوپ  هللا  لوسر  درک .
هب داد  تیرومام  دوسا ))  نب  دادـقم  لـثم ((  ار  ناراـی  زا  يا  هدـع  دـنک . هیهت  ار  همطاـف  یگدـنز  لـئاسو  هیزیهج و  دومرف : درپس و  رکبوبا 
دزن لیقع  مردارب  يزور  تشذگ .  دـقع  مسارم  زا  هام  کی  دـیامرف : یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دـنورب . رازاب  هب  يو  اب  رکبوبا  رایتسد  ناونع 

هلیـسو هب  ات  دتـسرفب ، تا  هناخ  هب  ار  همطاـف  ینک  یمن  شهاوخ  ادـخ  لوسر  زا  ارچ  ملاحـشوخ ،  رایـسب  وت  جاودزا  زا  تفگ :  دـمآ و  نم 
 . مشک یم  تلاجخ  ادـخ ، لوسر  زا  یلو  منک ،  یـسورع  ملیاـم  یلیخ  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع ددرگ . نشور  اـم  مشچ  امـش  یـسورع 
هب ادخ  لوسر  لزنم  فرط  هب  لیقع  شردارب  اب  یلع  میورب !  ربمایپ  تمدخ  هب  ات  ایب  نم  اب  نونکا  دنگوس ، ادـخ  هب  ار  وت  درک : ضرع  لیقع 
منک تبحص  ادخ  لوسر  اب  نم  دیهدب  هزاجا  تفگ :  نمیا  ما  دنتفگ . شیارب  ار  نایرج  دندروخرب و  نمیا ))  ما  هب ((  هار  نیب  رد  داتفا . هار 

ضرع دندیـسر و  ربمایپ  تمدخ  دندش و  رادربخ  عوضوم  زا  نانز  ریاس  هملـس و  ما  تسا .  رترثوم  اه  نز  مالک  دراوم  هنوگ  نیا  رد  اریز  ، 
نـشور نآ  هب  شمـشچ  دوب  هدنز  هجیدخ  رگا  هک  میدیـسر  امـش  تمدخ  یعوضوم  يارب  تیادف !  نامردام  ردپ و  هللا !  لوسر  ای  دندرک :

یم بیذکت  ارم  مدرم  هک  یماگنه  دوش ! یم  ادیپ  هجیدخ  اجک  دومرف : دش و  يراج  شکـشا  دینـش ، ار  هجیدـخ  مان  ربمایپ  یتقو  دـش . یم 
یحو نم  رب  ادخ  هک  دوب  ینز  هجیدخ  منک .  فرـصم  ادخ  نید  هار  رد  ات  دراذگ  نم  رایتخا  رد  ار  شلاوما  درک و  قیدصت  ارم  وا  دندومن ،

دوش تیادف  مردام  مردپ و  درک : ضرع  هملـس  ما  درک . دهاوخ  اطع  ودب  تشهب  رد  درمز  زا  يا  هناخ  ادخ  مهد :  تراشب  ودـب  هک  داتـسرف 
لیم امـش  يومع  رـسپ  ردارب و  هللا ،  لوسر  ای  دنادرگ  روشحم  وا  اب  ار  ام  دنوادخ  تسا .  حیحـص  دییامرف  یم  هجیدـخ  هرابرد  هچ  ره  امش 

نمیا ما  هب  ربماـیپ  دـشک  یم  تلاـجخ  درک : ضرع  دـنک ، یمن  یتبحـص  هراـب  نیا  رد  شدوخ  ارچ  دومرف : دربب . لزنم  هبار  شرـسمه  دراد 
يراد لـیم  اـیآ  یلع !  اـی  دومرف : دیـسر ، ربماـیپ  تمدـخ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع یتـقو  نک .  رـضاح  نم  دزن  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دومرف :
مهارف ار  یـسورع  لیاسو  ادرف  ای  بشما  نیمه  دنادرگ ! كرابم  ادخ  دومرف : هللا  لوسر  ای  يرآ ،  درک : ضرع  يربب .  لزنم  هب  ار  ترـسمه 
رازگرب ار  یسورع  مسارم  ات  دینک ، شرف  شیارب  یقاتا  دییامن و  شیوبشوخ  دینک و  تنیز  ار  همطاف  دومرف : شنارسمه  هب  سپس  منک .  یم 
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. دندرب یلع  هناخ  هب  دقع  مسارم  ماجنا  زا  سپ  هام  کی  دودح  رد  ار  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز هک  دیآ  یم  رب  ناخروم  هتـشون  زا  ( . 61  ) مینک
 . تسا یسورع  ماگنه  رد  نداد  همیلو  عرش ،  تابحتسم  ننس و  زا  یکی  دوش . هداد  همیلو  دیاب  یـسورع  رد  هک  دومرف  یلع  هب  مرکا  لوسر 

دومن مهارف  یقاچ  دنفسوگ  هدرک و  خرس  نغور  نایم  ار  امرخ  ترضح  دروآ . ادخ  لوسر  دزن  هتفرگ ،  نغور  امرخ و  مالسلا )  هیلع   ) یلع
هد داد و  هملـس  ما  هب  ادخ  لوسر  ار  هرز  لوپ  زا  يرادـقم  دـیامرف : یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رگید  تیاور  رد  و  ( . 62  ) دـش هیهت  مه  نان  و 
 ، هداد ماجنا  ار  ترـضح  نآ  روتـسد  نم  روایب . رخب و  کشک  اـمرخ و  نغور و  يرادـقم  لوپ  نیا  اـب  دومرف : داد و  نم  هب  ار  نآ  زا  مهرد 
( . 63  ) درک هیهت  ییاذـغ  نغور  کشک و  امرخ و  نآ  زا  دز و  الاب  ار  اـه  نیتسآ  تساوخ و  یمرچ  هرفـس  ادـخ  لوسر  مدروآ .  مدـیرخ و 

مرـش نم  دنراد . روضح  دجـسم  رد  باحـصا  زا  يدایز  عمج  مدید  متفر و  دجـسم  هب  امن . توعد  یتسه  لیام  هک  یـسک  ره  دومرف : دـعب 
همیلو فرـص  يارب  یگمه  مدرم !  يا  متفگ :  هتفر و  يدـنلب  يور  ور  نیا  زا   . منکن توعد  ار  يا  هدـع  منک و  توعد  ار  يا  هدـع  متـشاد 

ادـخ لوسر  نوچ  مدیـشک .  یم  تلاجخ  اذـغ  یمک  زا  نم  دـندش . عمج  يدایز  تیعمج  دـنداتفا و  هار  هتـسد  هتـسد  مدرم  دـییایب . همطاـف 
تیعمج نآ  مامت  دیامرف ): یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع . ) دهد تکرب  ار  اذـغ  نیا  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  نم  ناج !  یلع  دومرف : دـش  هجوتم 

هدرک و تنیز  ار  همطاف  ربمایپ  نانز  دش ، بورغ  نوچ  دندرک . اعد  تکرب  ریخ و  هب  ام  قح  رد  دـشن و  مک  اذـغ  زا  يزیچ  دـندروخ و  اذـغ 
تـسد دیـسوب و  ار  اه  نآ  یناشیپ  دـیناشن و  دوخ  پچ  تمـس  رد  ار  همطاـف  تسار و  تمـس  رد  ار  یلع  ادـخ  لوسر  دـندومن . نیگآرطع 

یبوخ رهوش  یلع  مرتخد !  دومرف : همطاف  هب  هاگ  نآ  تسا .  یبوخ  رسمه  همطاف  ناج !  یلع  دومرف : تشاذگ و  یلع  تسد  رد  ار  شرتخد 
هب ار  اه  نآ  یصاخ  تافیرشت  اب  دندناوخ ، یم  ییاهرعـش  هزوجرا و  هک  یلاح  رد  ربمایپ  نانز  دعب  درک . اعد  اه  نآ  قح  رد  سپـس  تسا . 

. دومن يرادـیرخ  همطاف  يارب  ار  کچوک  یگدـنز  کی  مزاول  دوب ، هداد  وا  هب  ربمایپ  هک  یغلبم  اب  رکبابا  ( . 64  ) دندرک هناور  هلجح  يوس 
؛ ددع کی  یکشم ،  رداچ  مهرد ؛)   4  ) ددع کی  يرسور  مهرد ؛)   7  ) نهاریپ ددع  کی  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  هیزیهج  تسرهف 
هک یباوختخر  دوب ؛ هدش  رپ  امرخ  تخرد  کشخ  ياهگرب  فلع و  زا  هک  ناتک  باوختخر  هدش ؛  هدیچیپ  امرخ  فیل  نامسیر  اب  يا  هچقب 

رگید ددع  ود  دوب و  امرخ  فیل  نآ  راب  فیاط و  هدش  یغابد  مرچ  نآ  يور  هک  ددـع  ود  اکتم  دوب ؛ ناتک  زا  نآ  هیور  دنفـسوگ و  مشپ  زا 
یتسد بایسآ  ددع ؛ کی  یمشپ ،  ریصح  ددع ؛ کی  ریصح ، ددع ؛ کی  یمـشپ ،  هدرپ  دوب ؛ دنفـسوگ  مشپ  نآ  لخاد  هک  بیترت  نیمه  هب 
فرظ کلا ؛)   ) زیب درآ  ددـع ؛ ود  يروخ ،  بآ  هزوک  ددـع ؛ کی  بآ ،  کشم  ددـع ؛ کی  یبوچ ،  هساـک  ددـع ؛ کـی  یـسم ،  هیداـب   ؛

هب یهاگن  ادـخ  لوسر  دروآ . ربمایپ  هناخ  هب  هباحـص  ریاس  قافتا  هب  رکبابا  ار  هیثاثا  نیا  ددـع . ود  يا ،  هرقن  دـنب  وزاب  ددـع ؛ کی  یلافس ، 
هک یگدـنز  نآ  هب  ایادـخ  فزخلا ؛  مهتینآ  لج  موقل  كراب  هللا  تشاد :  هضرع  درک و  دـنلب  نامـسآ  فرط  هب  ار  رـس  تخادـنا و  هیزیهج 

بادآ . 2 دوب . ناناملـسم  هفیلخ  ادـخ و  لوسر  رتخد  هیزیهج  نیا  امرف ! تیانع  تکرب  دوش ، یم  هصـالخ  لافـس  رد  شا  هیاـمنارگ  فورظ 
ینید و ياه  هبنج  هب  راک  ره  زا  لبق  دمآ ، امـش  رتخد  يراگتـساوخ  يارب  یناوج  رگا  دـیامرف : یم  ناناملـسم  هب  مالـسا  مالـسا  رد  جاودزا 

تسا دقتعم  مالـسا  دییامن . تقفاوم  ناترتخد  اب  وا  تلـصو  هب  تشاد ،  وکین  یقالخا  دوب و  نمادکاپ  نامیا و  اب  رگا  دینک . رظن  وا  یقالخا 
یقالخا و لیاضف  دیامرف : یم  دناد و  یمن  هداوناخ  یتخبـشوخ  لماع  اهنت  ار  تورث  مالـسا  ددرگ . راوتـسا  تورث  هیاپ  رب  دـیابن  جاودزا  هک 

يراگتساوخ هب  یسک  یتقو  دیامرف : یم  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دراد . يرترب  لام  تورث و  رب  داماد ، ینید  هقالع  یناسفن و  تالامک 
دسافم دشاب ، روتسد  نیا  فالخ  رب  امش  جاودزا  همانرب  رگا  دییامن . تلـصو  يو  اب  دیدیدنـسپ ، ار  شنامیا  قالخا و  رگا  دمآ ، امـش  رتخد 

يراکزیهرپ تهج  نیمه  هب  دومن ، یم  لمع  دوخ  داد  یم  مدرم  هب  هک  ییاهروتـسد  هب  ربمایپ  دراد . یپ  رد  يدایز  ياه  يراتفرگ  گرزب و 
(65  ) تسنادن بیع  ار  وا  رقف  داد و  حیجرت  نامثع  نمحرلادبع و  رامش  یب  تورث  رب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع یقالخا  لیاضف  تالامک و  و 

هیرهم هرابرد  دیدیدنـسپ  ار  داماد  قالخا  نید و  رگا  هک  دنک  یم  هیـصوت  دـناد و  یمن  هعماج  مدرم  حالـص  هب  ار  نیگنـس  هیرهم  مالـسا  . 
مک ابیز و  هک  دنتـسه  یناسک  نم  تما  نانز  نیرتهب  دیامرف (( : یم  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دینک . تعانق  مک  هب  دینکن و  يریگتخس 
هک تسا  دقتعم  مالـسا  ( (( . 67  ) تسا نز  يارب  یفعـض  هطقن  نیگنـس  رهم  دومرف (( : مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  ( (( . 66  ) دنشاب رهم 
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هداوناخ لیکـشت  هب  ار  ناناوج  جاودزا ،  رما  رد  تالیهـست  داجیا  اب  دـنک . یم  لکـشم  مدرم  رب  ار  یگدـنز  هیرهم  ندرک  داـیز  رد  هقباـسم 
یحور و عضو  هب  یگدنز ،  زاغآ  رد  نیگنـس  ياه  هیرهم  دوش . يریگولج  اه  يراجنهان  زا  يرایـسب  یعامتجا و  دسافم  زا  ات  دومن  قیوشت 

هداوناخ چیه  حالـص  هب  نیگنـس  هیرهم  دنامهفب  هداد و  ناشن  مدرم  هب  المع  هک  نیا  يارب  مرکا  لوسر  دنز . یم  همطل  داماد  رطاخ  شیاسآ 
رارق وا  هدهع  رب  يزیچ  ضرق  نید و  ناونع  هب  یتح  دروآرد ، مالـسلا )  هیلع   ) یلع دـقع  هب  هیرهم  نیرتمک  اب  ار  شزیزع  رتخد  تسین ،  يا 
ملـس انءا  امکلـسن  رهط  هللاامک و  رهط  دومرف : تفرگ و  ار  رد  هریگتـسد  مالـسلا )  امهیلع   ) ارهز یلع و  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  ربمایپ  دادـن .

ناتـسود اب  دنادرگ . هزیکاپ  كاپ و  ار  ناتلـسن  امـش و  ادخ  امکیلع ؛ هفلختـسا  هللا و  امکعدوتـسا  امکبراح ، نمل  برح  انءا  اهکملاس ، نمل 
ربمایپ زور  هس  ات  دیامرف : یم  یلع  مراپس .  یم  ادخ  هب  ار  امش  منک و  یم  عادو  نونکا  متسه .  نمشد  امش  نانمشد  اب  متسه و  تسود  امش 

 : تفگ ءامسا  يدنام ،  اجنیا  ارچ  دندومرف : دندرک  دروخرب  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  دندمآ ، یم  ام  دزن  هک  مراهچ  زور  حبـص  دماین . ام  دزن 
نیمه هب  مه  نم  دنک . هدروآ  رب  ار  شتاجایتحا  ات  تسا ،  دنمزاین  دشاب  وا  کمک  هک  ینز  هب  جاودزا  ماگنه  ناوج  تیادف !  مردام  ردـپ و 
ربمایپ ( ! 68  ) دزاس هدروآرب  ار  تترخآ  ایند و  جئاوح  دنوادخ  ءامسا ! يا  دومرف : ربمایپ  منک .  هدروآ  رب  ار  همطاف  ياهزاین  هک  مدنام  لیلد 

نانز یلو  تسا ،  هدرک  نم  بیـصن  ار  نادرم  نیرتهب  دـنوادخ  درک : ضرع  یتفای ،  هنوگچ  ار  ترـسمه  دیـسرپ : درک و  تولخ  همطاـف  اـب 
ردپ و مرتخد !  دومرف : ربمایپ  تسا .  تسد  یهت  ریقف و  هک  هدروآرد  يدرم  جاودزا  هب  ار  وت  تردـپ  دـنتفگ : دـندمآ  مندـید  هب  هک  شیرق 

حیجرت ایند  لام  تورث و  رب  ار  يورخا  ياه  تمعن  نم  یلو  دنتشاد ، هضرع  نم  رب  هرقن  الط و  زا  ار  نیمز  ياه  جنگ  دنتسین . ریقف  ترهوش 
مدرم ماـمت  رب  زین  لـقع  ملح و  شناد و  تهج  زا  دوـب . همه  رب  مدـقم  ندروآ  مالـسا  رد  هک  مدـیزگرب  يرـسمه  وـت  يارب  مرتـخد !  مداد . 

 . نکم یچیپرس  شنامرف  زا  نادب و  ار  شردق  يراد .  یبوخ  رـسمه  دیزگرب . ار  ترهوش  نم و  مدرم ،  مامت  نیب  رد  دنوادخ  دراد . يرترب 
تیذا ارم  درازایب ، ار  وا  سک  ره  تسا .  نم  نت  هراپ  همطاف  هک  نادـب  نک !  ینابرهم  ارادـم و  ترـسمه  اب  دومرف : دـناوخ و  ار  یلع  سپس 

رد مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ناتمراپـس .  یم  ادخ  هب  منک و  یم  عادو  امـش  اب  تسا .  هدومن  دونـشخ  ارم  دنک ، دونـشخ  ار  وا  سک  ره  هدرک و 
بادآ هب  هداوناخ  میرح  رد  دـیاب  عامتجا  نیا  دارفا  تسا .  عامتجا  هدـنهد  لیکـشت  دـحاو  نیرتکچوک  هداوناخ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هناـخ 

هک درم  نز و  زا  کی  ره  دـنروآ . دوجو  هب  ار  یقرتم  ملاس و  عامتجا  ات  دـنیامن : دـشر  شرورپ و  دـنبای و  تیبرت  یقـالخا  لـیاضف  ینید و 
هتـشاذگ هناخ  يوناب  هدهع  هب  هچنآ  دنـشاب . اشوک  نآ  ماجنا  رد  دیاب  هک  دنراد  یفیاظو  دـنوش ، بوسحم  هداوناخ  یـساسا  یلـصا و  نکر 
تیلاعف هب  لزنم  زا  جراخ  رد  دناوتب  هدوسآ  لایخ  اب  هداوناخ  درم  ات  دشاب ، یم  شمارآ  مظن و  ندرک  رارقرب  هناخ و  روما  هرادا  تسا ،  هدش 

ماجنا وکین  يا  هنوگ  هب  تسا ،  یتاذ  هک  ار  مهم  نیا  رگا  دنـشاب ، یم  يراد  رهوش  يراد و  هچب  ناهاوخ  اترطف  نز  هک  اجنآ  زا  دهد . همادا 
لوسر ور  نیا  زا  دوبن . ینثتـسم  نوناق  نیا  زا  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف تشاد .  دهاوخ  ییازـس  هب  مهـس  هداوناخ  یقرت  تداعـس و  رد  دـهد ،

هناخ جراخ  هب  طوبرم  روما  دشاب و  وت  اب  هناخ  لخاد  ياهراک  دومرف : همطاف  هب  دومن و  میـسقت  ار  شداماد  رتخد و  یگدنز  ياهراک  ادـخ 
یم مهارف  مزیه  نینم  ؤملاریما  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ترـضح  زا  ینیلک  موـحرم  ( . 69  ) تشاذگ یلع  هدـهع  رب  ار 
رباج ( . 70  ) تخپ یم  نان  هدومن و  تسرد  ریمخ  درک و  یم  درآ  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف دومن . یم  وراج  ار  هناخ  دیـشک و  یم  بآ  درک ،
یم ساتـسد  هک  یلاح  رد  هدرک ،  نت  رب  يا  هماج  رتش  دمن  زا  هک  دید  ار  همطاف  ادـخ  لوسر  يزور  دـنک : یم  تیاور  يراصنا  هللادـبع  نب 

یتخس یخلت و  ناج !  رتخد  دومرف : ارهز  هب  دش و  يراج  شناگدید  کشا  لاح  نآ  هدهاشم  زا  ربمایپ  داد . یم  ریـش  مه  ار  شا  هچب  درک ،
رد ارهز  مرازگساپس .  شیاه  تمعن  رطاخ  هب  ار  دنوادخ  درک : ضرع  ارهز  نک .  لمحت  ترخآ  ياه  تمعن  ینیریش  رطاخ  هب  ار  ایند  ياه 

گرزب تالوحت  اشنم  دوخ  هبون  هب  مادک  ره  هک  دومن  تیبرت  دـنزرف  راهچ  شیوخ  نماد  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع اب  دوخ  هاتوک  یناگدـنز 
يا هلغشم  همه  اب  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف ( . 71  ) درک دهاوخ  راختفا  اهنآ  دوجو  هب  دبا  ات  تیرـشب  ملاع  دوب و  یـسایس  یعامتجا و  ینید و 
رارق تبحم  هجوت و  دروم  دوب ، شوغآ  مه  گرم  اب  دـش و  یم  يرپس  راکیپ  ياه  هنحـص  رد  شتاـقوا  بلاـغ  هک  ار  شرهوش  تشاد ،  هک 

زا سپ  درک . یم  يرای  شیاهراک  رد  ار  شرهوش  هناخ ،  یلخاد  روما  رب  هوالع  دومن . یم  قیوشت  شریطخ  فیاـظو  ماـجنا  هب  ار  وا  هداد ، 
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ناکرشم زا  يرایسب  هورگ  هدرک و  تمواقم  دح  زا  هدایز  ادخ  لوسر  زا  عافد  رد  مالـسلا )  هیلع   ) ریما ترـضح  هک  دحا  هوزغ  زا  تشگزاب 
نیا مویلا ؛  ینقدـص  دـقف  فیـسلا  اذـه  يذـخ  دومرف : داد و  همطاف  هب  نتـسش  يارب  ار  شدولآ  نوخ  ریـشمش  دوب ، هدـناسر  تکـاله  هب  ار 

هللا لتق  دق  هیلع و  ام  کلعب  يدا  دقف  همطاف  ای  هیذخ  دومرف : زین  ادخ  لوسر  دومن . قیدصت  ارم  تعاجش  نامیا و  زورما  هک  ریگب  ار  ریشمش 
ار شیرق  ناگرزب  وا  ریشمش  هلیـسو  هب  دنوادخ  دومن و  ادا  ار  دوخ  نید  زورما  ترهوش  هک  ار  ریـشمش  ریگب  ( 72 ( ؛  شیرق دیدانص  هفیسب 
. درک یمن  یلاخ  هناش  هناخ ،  راوشد  ياهراک  راب  ریز  زا  تشادن و  راع  ندرک  راک  زا  مالـسا  لوا  صخـش  هناگی  رتخد  دیناسر . تکاله  هب 
هب يزور  دومن . یم  نیـسحت  ار  وا  تامدـخ  دـش و  یم  تحاران  تدـش  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  دیـشک  یم  تمحز  لزنم  رد  هزادـنا  هب 

شندـب رب  کشم  راـثآ  هک  دروآ  بآ  هناـخ  رد  ردـق  نآ  میوگب .  وت  يارب  همطاـف  مدوخ و  عضو  زا  یهاوخ  یم  دومرف : باحـصا  زا  یکی 
سابل هک  دیشک  تمحز  اذغ  نان و  نتخپ  ندرک و  زیمت  تفاظن و  رد  ردق  نآ  دز . لوات  شیاهتسد  هک  درک  بایسآ  ردق  نآ  دش . یم  هدید 

دیاش ینک ،  وگزاب  شیارب  ار  نایرج  یـسرب و  ربمایپ  تمدـخ  تسا  بوخ  متفگ  دـش ، تخـس  وا  رب  راک  هک  یناـمز  دـش و  فیثک  شیاـه 
نایب ار  شتجاح  دیـشک  تلاجخ  دیـسر ، شراوگرزب  ردـپ  تمدـخ  همطاف  دـنک . کمک  وت  هب  يراد  هناخ  رد  ات  دـنک  هیهت  تیارب  یمداـخ 

ام لزنم  هب  دـعب  زور  حبـص  ور  نیا  زا  هتـشاد ،  یتجاح  همطاف  هک  درک  ساسحا  ربماـیپ  تشگرب .  هناـخ  هب  تجاـح  نتـساوخ  نودـب  دـنک .
ام لزنم  هب  روظنم  هچ  هب  بشید  ناج !  همطاف  دومرف : تسـشن و  ام  شیپ  دش و  هناخ  لخاد  میداد .  خـساپ  درک ، مالـس  دـندروآ . فیرـشت 

هنیـس رد  کشم  دنب  هک  هدروآ  بآ  ردق  نآ  همطاف  هللا !  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  نم  دیوگب . ار  شتجاح  دیـشک  تلاجخ  همطاف  يدـمآ ، 
شیاه سابل  هک  هتخپ  اذغ  هدرک و  بترم  زیمت و  ار  هناخ  ردق  نآ  هدز ؛  لوات  شیاه  تسد  هک  هدرک  بایـسآ  ردـق  نآ  هتـشاذگ ،  رثا  شا 
یهاوخ یم  ناج !  همطاف  دومرف : ربمایپ  ینک .  اطع  يو  هب  يراک  کمک  مداخ و  دیاش  دسرب ، امـش  تمدخ  متفگ  نم  تسا .  هدـش  فیثک 

: وگب هبترم  هس  یـس و  هللا ؛  ناحبـس  وگب : هبترم  هس  یـس و  یباوخب ،  یتساوخ  یتقو  دـشاب . رتهب  یمداخ  ره  زا  هک  مهد  دای  امـش  هب  یلمع 
 ! ناج همطاف  دراد . هنـسح  رازه  باوث  لمع  همان  رد  یلو  تسین ،  شیب  هبترم  دص  رکذ  نیا  ربکا . هللا  وگب : هبترم  راهچ  یـس و  هللادـمحلا ؛ 

ادخ و زا  تفگ :  ردپ  باوج  رد  همطاف  دومن . دهاوخ  حالصا  ار  تترخآ  ایند و  ياهراک  دنوادخ  ییوگب ،  حبص  زور  ره  رگا  ار  رکذ  نیا 
، دیـسرپ ار  ندـمآ  رید  تلع  ادـخ  لوسر  دـش . رـضاح  حبـص  زامن  هب  رترید  لومعم  تقو  زا  لالب  زور  کی  ( . 73  ) مدش یـضار  شلوسر 

ضرع دنک . یم  هیرگ  وا  هچب  تسا و  ندرک  بایـسآ  لوغـشم  مدید  متفر .  همطاف  لزنم  هب  مدـمآ ،  یم  دجـسم  هب  هک  ینامز  درک : ضرع 
رد يراد ،  لیم  رگا  تسا .  هتخاس  رتهب  نم  زا  يراد  هچب  دومرف : مهد .  ماجنا  نم  ار  اـهراک  زا  یکی  هدـب  هزاـجا  ربماـیپ ! رتخد  يا  مدرک : 

محرت همطاـف  هب  دومرف : ربماـیپ  مدیـسر .  دجـسم  هب  رترید  تهج  نیا  هب  مدـش .  ندرک  بایـسآ  لوغـشم  نم  نک .  کـمک  ندرک  بایـسآ 
عاـضوا ثداوح و  زا  دـشاب و  لوغـشم  یلخاد  هرادا  هب  لزنم  هشوگ  رد  طـقف  هک  دوبن  ینز  همطاـف  ( ! 74  ) دـنک محرت  وت  هب  ادـخ  يدرک ، 

هدوب ناناملسم  مالسا و  هب  طوبرم  نایرج  رد  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف هک  دوش  یم  هدافتـسا  خیرات  زا  دشاب . ربخ  یب  مالـسا  ناهج  هب  طوبرم 
راکیپ هنحـص  رد  موزل  عقاوم  رد  هکلب  دوب ، شرهوش  ردـپ و  قوشم  اهنت  هن  تشاد ،  هجوت  ـالماک  ههبج  گـنج و  ثداوح  هب  اـصوصخم  و 

لغب ار  وا  دید ، ار  ردپ  دولآ  نوخ  تروص  یتقو  دحا  گنج  زا  دـعب  دـنا : هتـشون  خـیرات  رد  داد . یم  ماجنا  ییاهراک  هدرک و  ادـیپ  روضح 
. دمآ یمن  دـنب  نوخ  یلو  تسـش ،  ار  ردـپ  تروص  همطاف  دروآ و  بآ  یلع  دومن . كاپ  ردـپ  تروص  زا  ار  اهنوخ  درک و  هیرگ  هتفرگ و 

قیوشت ار  شرهوش  هشیمه  همطاف  ( . 75  ) دش عطق  نوخ  ات  تشاذگ  مخز  يور  ار  شرتسکاخ  دنازوس و  ار  يریصح  هعطق  همطاف  ماجنارس 
شا هدامآ  گنج  يارب  درک و  یم  مرگ  ار  وا  لد  هلیسو  نیدب  درک و  یم  نیسحت  ار  وا  ياه  تعاجش  اه و  يراکادف  دومن و  یم  نیسحت  و 

هب یتقو  دـیامرف (( : یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع داد . یم  نیکـست  ار  شرهوش  تاحارج  هتـسخ و  نت  شزیمآ  تبحم  شزاون  اـب  زین  دومن . یم 
رتخد یعامتجا  تیعقوم  رظن  زا  رهطا  يارهز  ( (( . 76  ) دش یم  فرطرب  میاه  هصغ  مغ و  مامت  مدرک ،  یم  هاگن  ارهز  هب  مدمآ و  یم  هناخ 

 . تسا رادروخرب  ییالاو  شزرا  زا  ندوب ،  ربمایپ  دـنزرف  رب  هوالع  هک  یتیـصخش  تسا .  تیرـشب  ناهج  تیـصخش  نیرتگرزب  ادـخ  لوسر 
يوریپ وا  زا  دـیاب  دنتـسه ، تفرـشیپ  تداعـس و  ناهاوخ  رگا  زورما  نانز  دنـشاب . یم  ناملـسم  نانز  يارب  لـماک  هنومن  وگلا و  هک  ییوناـب 
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مالسا تیصخش  نیرتگرزب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  دعب  زین  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  دنیآ . لیان  ترخآ  ایند و  تداعس  هب  ات  دنیامن 
تمظع و اب  تیـصخش  ود  نیا  جاودزا  اـما  دوب . ریظن  یب  يراـکزیهرپ  و  تیناـسنا ،  تماهـش ،  تعاجـش ،  اوقت ، دـهز ، رظن  زا  ناـشیا  دوب .
زا يدیدج  هلحرم  دراو  جاودزا  زا  سپ  هیـضرم  يارهز  دـشاب . یـسرد  ناناملـسم  يارب  ات  ددرگ ، یم  رازگرب  یگداس  تیاهن  رد  یگرزب ، 

عاضوا دوب . مالسا  یمارگ  ربمایپ  صوصخم  رواشم  مالسا و  دنمورین  عاجـش و  رالاسهپـس  هک  یلع  دننام  يرـسمه  اب  مه  نآ  دش ، تیلوسم 
 . تشاد تکرـش  اه  نآ  رثکا  ای  مامت  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  دش  یم  عقاو  گنج  نیدـنچ  لاس  ره  رد  دوب و  ساسح  رایـسب  مه  نامز 

یم يونعم  روما  رد  یتسه  ملاـع  دوجوم  نیمود  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نوچ  ربماـیپ  رتـخد  یلو  دوبن ، هداـس  راـک  یگدـنز  نیدـنچ  هرادا 
نیا درک . یم  تمواقم  یلکشم  ره  لباقم  رد  شیگدنز  نارود  لوط  رد  ور  نیا  زا  دیزرو . یم  قشع  وا  هب  هتشاد و  تسود  ار  وا  تخانش ، 

هجوت مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماـما  دوب . همطاـف  يونعم  تیـصخش  تهج  هب  همطاـف  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع قشع  دوب . لـباقتم  هقـالع  قشع و 
يو هناخ  رد  ارهز  هک  يزور  زا  دید  یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دـشاب . یمن  لیلد  نودـب  همطاف  هب  تبـسن  ربمایپ  هداعلا  قوف  قشع  هک  تشاد 

زاربا جاودزا  زا  دـعب  دوخ ، رتخد  هب  هزادـنا  نیا  ات  يداع  ردـپ  کی  رگا  هک  دـنک  یم  تبحم  زاربا  رتخد  نیا  هب  هللا  لوسر  هدراذـگ ،  مدـق 
نآ مدوب .  ربمایپ  تمدخ  رد  هام  تشه  دیوگ : یم  ءارمح ))  نب  عفان  دوش (( . عقاو  مدرم  داریا  ضارتعا و  دروم  تسا  نکمم  دـنک ، تبحم 
رد يولج  دجـسم ، ات  هار  نیب  رد  دش ، یم  جراخ  لزنم  زا  زامن  هضیرف  ماجنا  يارب  هک  یماگنه  حبـص  ناذا  زا  لبق  حبـص  زور  ره  ترـضح 

سجرلا و مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  هتاـکرب .  هللا و  همحر  تیبلا و  لـهءا  اـی  کـیلع  مالـسلا  دز : یم  ادـص  داتـسیا و  یم  همطاـف  هناـخ 
رارق هزیکاپ  كاپ و  ار  امـش  دـنک و  فرطرب  ار  يدـیلپ  امـش  زا  دومن  هدارا  دـنوادخ  انامه  تیب !  لها  يا  امـش ، رب  مالـس  اریهطت ؛ مکرهطی 

یم ار  ارهز  دش . یم  هناخ  دراو  دیبوک و  یم  ار  ارهز  لزنم  رد  دش ، یم  راپـسهر  لزنم  فرط  هب  تحارتسا  يارب  هک  مه  ناهاگنابـش  دـهد .
شا هراـبرد  یتیـصخش  رتـخد و  نینچ  تفر .  یم  دوخ  هناـخ  هب  سپـس  منک ،  یم  مامـشتسا  ارهز  زا  ار  تشهب  يوـب  دوـمرف : یم  دیـسوب و 

: دیامرف یم  مالسا  تسناد  یم  اریز  درکن ، كانبضغ  ار  وا  هاگ  چیه  دشن . جراخ  هناخ  زا  یلع  هزاجا  نودب  زگره  همطاف  هک :  تسا  تیاور 
دوش لایخ  ادابم  ( . 77  ) دوش یضار  شرهوش  هک  نیا  ات  دنک  یمن  لوبق  ار  شا  هزور  زامن و  دنوادخ  دنک ، كانبـضغ  ار  شرهوش  ینز  ره 

کلام ار  دوخ  دشابن و  دهعتم  يدرم  دوخ  اما  دشاب  هتشاد  دایز  یتاراظتنا  شرسمه  زا  هک  هدوب  يدنسپدوخ  نادرم  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
نمشد لباقم  رد  رازراک  نادیم  رد  وا  هک  عقوم  نامه  تسناد  یم  مالسلا )  هیلع   ) یلع دوبن ! نینچ  ادبا  دنادب . نز  رایتخا  بحاص  باقرلا و 

نادنزرف تیبرت  يرادرسمه و  . 3 دشاب . یم  لوغشم  داهج  هب  تسا ،  لزنم  نامه  هک  مالسا  یلخاد  رگنس  رد  زین  شرسمه  دز ، یم  ریـشمش 
وا هدهع  هب  مه  لافطا  تیبرت  يراد ،  هناخ  رب  هوالع  دوب . ارهز  ترضح  هدهع  رب  هناخ  یلخاد  ياهراک  مامت  مالسلا )  هیلع   ) یلع بایغ  رد 
هک ییاه  تیلاعف  رد  دشاب ، هدوسآ  شلایخ  شلافطا  رـسمه و  فرط  زا  رگا  يدرم  ره  دومن . یم  ار  تیدج  لامک  ریطخ  رما  نیا  رد  دوب و 
زا یکی  دـشاب . یمن  تحار  ناش  هناـشاک  هب  تبـسن  ناـشنهذ  هک  تسا  ینادرم  زا  رت  قفوم  رتلاـعف و  تسوا ،  هب  طوبرم  لزنم  زا  جراـخ  رد 

بنیز نیسح ،  نسح ،  تشاد :  دنزرف  جنپ  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف دوب . اهنآ  تیبرت  يراد و  هچب  ادخ ، لوسر  رتخد  مهم  نیگنس و  فیاظو 
صاخشا همطاف  نادنزرف  دنام . یقاب  ترضح  رتخد  ود  رـسپ و  ود  دش . طقـس  نسحم )   ) ترـضح نآ  دنزرف  نیمجنپ  نسحم .  موثلک ،  ما  ،

هیرذ دنوادخ  دومرف : هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـیآ . دوجو  هب  همطاف  زا  ربمایپ  لسن  هک  دوب  هدـش  ردـقم  نینچ  دـندوبن و  يداع 
دنوادخ تیشم  ( . 78  ) متسه همطاف  دالوا  ردپ  نم  سپ  دومرف . ررقم  یلع  بلص  رد  ارم  لسن  یلو  هداد ،  رارق  اه  نآ  بلص  رد  ار  ناربمایپ 
نیگنـس فیاظو  زا  یکی  ور  نیا  زا  دـنیآ ، دوجو  هب  ادـخ  لوسر  رتخد  كاپ  لسن  زا  ربمایپ  موصعم  يافلخ  نید و  ناگرزب  هک  دـش  نیا  رب 

هدهع هب  ار  لافطا  روما  هرادا  هک  نیا  رب  هوالع  مالسا  دوب . يزاس  هدنیآ  مهم و  رایسب  راک  نیا  دوب . شنادنزرف  تیبرت  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز
شرورپ و تیبرت و  نوهرم  ار  كدوک  هدنیآ  تیصخش  مالسا  دناد . یم  لوئسم  يرتگرزب  هفیظو  لابق  رد  ار  اهنآ  دراذگ ، یم  ردام  ردپ و 

یم وا  دوبن . لـفاغ  ناـکدوک  شرورپ  تیبرت و  زا  دوب ، هتفاـی  تیبرت  یحو  نماد  رد  هک  ادـخ  لوسر  رتخد  دـناد . یم  رداـم  ردـپ و  تبقارم 
یناسآ راک  نیا  دنـشاب . مالـسا  تقیقح  فرعم  هنیآ و  هک  دهد  لیوحت  هعماج  هب  ار  ییاهوگلا  هنومن و  دنک و  تیبرت  ماما  دیاب  هک  تسناد 
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ياه يرگمتس  دوخ ، نیشتآ  نانخـس  اب  دریگن و  رارق  دیزی  دادیب  هاگتـسد  ریثات  تحت  ات  داد  تعاجـش  يراکادف و  سرد  بنیز  هب  وا  دوبن .
اب حلص  هلیسو  هب  دنز و  بل  رب  توکس  رهم  ناناملسم  مالسا و  حلاصم  رطاخ  هب  هک  درک  تیبرت  نانچ  ار  نسح  ماما  وا  دیامن . اشفا  ار  دیزی 

تیبرت ار  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  وا  دراد . یم  مدقم  گنج  رب  ار  حلص  ناکما  دح  رس  ات  مالـسا  هک  دناسرب  ناناملـسم  شوگ  هب  هیواعم 
زا ارهز  ترضح  دزومایب . ار  نتشذگ  دوخ  زا  راثیا و  تیرـشب  ملاع  هب  دنک و  ادف  ار  شنادنزرف  دوخ و  زیزع  ناج  مالـسا ،  هار  رد  هک  درک 
نآ رد  ار  ندوب  ردام  نز و  تقایل  دومن . یم  یبایزرا  مارتحا  لباق  خـماش و  یـسب  ار  نز  ماقم  درک و  یمن  تراقح  ساسحا  دوخ  ندوب  نز 
زا كدوک  تیبرت  هک  دننک  نامگ  مدرم  رثکا  دیاش  دوب . هتـشاذگ  وا  هدهع  هب  ار  ینیگنـس  تیلوئـسم  نینچ  شنیرفآ  هاگتـسد  هک  دـید  یم 

داقتعا هب  اریز  هدـش ،  در  هیرظن  نیا  اما  درادـن  ییانعم  تیبرت  نآ  زا  لبق  و  دـهد ، صیخـشت  ار  دـب  بوخ و  لفط  هک  دوش  یم  زاغآ  ینامز 
لوط رد  لافطا  هک  هدیدرگ  تباث  ناسانـشناور  تیبرت و  نف  نادنمـشناد  رب  ددرگ . یم  زاغآ  دـلوت  ماگنه  زا  كدوک  تیبرت  نادنمـشناد ، 
زاربا وا  هب  نیدـلاو  دریگ و  رارق  ردام  ردـپ و  تبحم  دروم  هک  دراد  راـظتنا  كدوک  دـندنمزاین . هقـالع  راـهظا  تبحم و  هب  یکدوک  نارود 

یگدنز هب  ار  وا  دمد و  یم  كدوک  رد  ار  عونمه  هقالع و  یتسود و  رـشب  حور  ردپ ، هناصلاخ  تبحم  ردام و  مرگ  شوغآ  دـنیامن . تبحم 
ياهزاین زا  یکی  كدوک  هب  ندرک  تبحم  سپ  دیآ . یم  راب  فیعـض  وسرت و  دریگ ، رارق  يرهم  یب  دروم  رگا  كدوک  دزاس . یم  راودیما 
شرورپ ار  كدوک  تیصخش  دیاب  یبرم  هک  دنرظن  نیا  رب  ناسانشناور  دراد . یساسا  یشقن  وا  شرورپ  رد  دور و  یم  رامش  هب  وا  يرورض 

داد دهاوخن  رد  نت  تسپ  ياهراک  هب  دش و  دهاوخ  عقاو  رثا  اشنم  عامتجا  رد  یـصخش  نینچ  دیامن . نیقلت  وا  هب  ار  سفن  هب  دامتعا  دـهد و 
. دراد یگتـسب  ردام  ردپ و  تایحور  هب  تسا و  یگداوناخ  تیبرت  نوهرم  ینطاب  تیـصخش  نیا  تفر .  دـهاوخن  يراوخ  تلذ و  راب  ریز  و 

نیـسح نسح و  يراذگمان  دنام . یمن  لفاغ  شنادنزرف  دروم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) ارهز ترـضح  نیبزیت  دـید  زا  ار  فیرظ  تاکن  نیا  مامت 
ادـخ لوسر  تمدـخ  هدـیچیپ ،  يدرز  هچراپ  رد  ار  وا  دـش ، دـلوتم  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما  هک  ینامز  ناـنآ  تیبرت  و  مالـسلاامهیلع )  )

رد هدیچیپ ،  يدیفس  هچراپ  رد  ار  وا  تخادنا و  رود  ار  هچراپ  ربمایپ  دیچیپن ! درز  هچراپ  رد  ار  دازون  متفگن  امـش  هب  رگم  دومرف : دندروآ .
، دیا هتـشاذگ  هچ  ار  شمان  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  سپـس  دناوخ . هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  تفرگ و  لغب 

مالس دنوادخ  دومرف : دش و  لزان  لیئربج  مریگ .  یمن  تقبس  ادخ  رب  مه  نم  دومرف : ربمایپ  میریگ .  یمن  تقبس  امـش  رب  درک : ضرع  یلع 
يراذگمان يارب  نسح  ماما  دننام  دیدرگ ، دلوتم  مالسلا )  هیلع   ) نیسح هک  نامز  نآ  دیراذگب و  نسح  وا  مسا  هدومرف :  هتفگ و  کیربت  و 

اهیلع  ) همطاف لزنم  دراو  يزور  دیوگ : یم  یسراف  ناملس  ( . 79  ) داهن وا  رب  ار  نیـسح  مسا  دش و  لزان  لیئربج  هک  دندروآ  ربمایپ  تمدخ 
همطاف دنک و  یم  هیرگ  هراوهگ  رد  یگنسرگ  تدش  زا  دوب ، هراوخ  ریش  نامز  نآ  رد  هک  نیسح  وا  دنزرف  مدرک  هدهاشم  مدش و  مالسلا ) 
هتـسشن راکیب  شراکتمدخ  زینک  هدیدرگ و  ینوخ  ساتـسد  وا  تسد  نوخ  زا  دـنک . یم  درآ  وج  تسا و  ندرک  ساتـسد  لوغـشم  هلجع  اب 

همانرب دومرف : دـنک ، ساتـسد  ار  وج  هضف  دـییامرف  یمن  روتـسد  ارچ  ربمایپ ، رتخد  يا  مدرک :  ضرع  درک . رثاتم  ارم  هرظنم  نیا  ندـید  دوب .
هـضف تسا و  نم  تبون  زورما  نم .  هدهع  هب  زور  کی  تسوا و  هدـهع  هب  هناخ  تامدـخ  زور  کی  هدـش ،  میـسقت  وا  نم و  نیب  لزنم  راک 

منک و درآ  ار  وج  دییامرف  هزاجا  میامش .  هدش  دازآ  هدنب  نم  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  مدرک :  ضرع  دیازفا : یم  ناملس  دنک . تحارتسا  دیاب 
هب سپـس  مدومن و  درآ  وج  يرادقم  نم  دش . نیـسح  نسح و  ندرک  مارآ  لوغـشم  دومن و  لوبق  همطاف  دینک . تکاس  ار  دوخ  دـنزرف  امش 
هب عقاو  رد  دهد و  یم  ناشن  ناناملـسم  همه  هب  ار  رگراک  اب  حیحـص  دروخرب  تسرد  هقیرط  راتفر  نیا  اب  ادـخ  لوسر  رتخد  متفر .  دجـسم 

يروآ دای  شکتمحز  هقبط  نیا  هب  تبـسن  ار  یمالـسا  یناسنا و  دروخرب  عرازم )  اه و  هناخراک  رد  هچ  تارادا و  رد  هچ   ) نایامرفراک همه 
تفوطع و دوخ ، ناتـسدریز  ناراکتمدـخ و  هب  تبـسن  هتفرگ و  وگلا  راکزیهرپ  يوناب  نیا  زا  نموم  ناملـسم و  ناـنز  تسا  دـیما  دـنک . یم 

یم هدجـس  هب  یتقو  دوب . لوغـشم  تعاـمج  زاـمن  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يزور  هدـش  تیاور  دـنهد . جرخ  هب  يرتشیب  تفار 
نیمه هب  تشاذگ و  یم  رانک  هتفرگ و  ار  وا  تشاد ،  یم  رب  هدجـس  زا  رـس  ربمایپ  هک  ینامز  دش . یم  راوس  وا  تشپ  رب  نیـسح  ماما  تفر ، 

یم راتفر  يروط  ناتناکدوک  هب  تبسن  امش  درک : ضرع  درک ، یم  هدهاشم  ار  نایرج  هک  يدوهی  کی  دیناسر . نایاپ  هب  ار  شزامن  تیفیک 
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هب يدوهی  دیدومن . یم  ارادم  دوخ  ناکدوک  اب  دیتشاد ، نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب  رگا  امش  دومرف : ربمایپ  میراد .  عانتما  نآ  زا  ام  هک  دینک 
ادص ار  همطاف  دینش . ار  نیسح  هیرگ  يادص  درک ، یم  روبع  همطاف  هناخ  رد  زا  ادخ  لوسر  يزور  ( . 80  ) دش ناملسم  ربمایپ  راتفر  هطساو 

هدومن و راوس  دوخ  شود  رب  ار  نیـسح  نسح و  ربماـیپ  يزور  ( (( . 81  ) دـنک یم  تیذا  ارم  نیـسح  هیرگ  یناد  یمن  رگم  دومرف (( : دز و 
: )) دومرف يراد ،  یم  تسود  ار  كدوک  ود  نیا  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  يدرم  دیـسوب . یم  ار  نیـسح  یهاگ  نسح و  یهاـگ  هار  نیب 

( (( . 82  ) تسا هدرک  ینمـشد  نم  اب  دـیامن ، ینمـشد  نانآ  اب  سک  ره  هدومن و  یتسود  نم  اـب  درادـب ، تسود  ار  ود  نیا  سک  ره  يرآ ، 
: )) دومرف نسح و  هب  یهاگ  درک و  یم  هاگن  مدرم  هب  یهاگ  تشاد .  رارق  ترـضح  نآ  رانک  نسح  دوب و  هتـسشن  ربنم  يور  ربماـیپ  يزور 

هب ار  نیـسح  نسح و  يزور  ارهز  ترـضح  ( (( . 83  ) دوش حالـصا  متما  نیب  وا  تکرب  هب  تسا  دـیما  تسا .  گرزب  اـقآ و  نسح  مدـنزرف 
ملح و دومرف (( : ترـضح  دـییامرف ، اطع  اـهنآ  هب  يزیچ  دنتـسه . امـش  دـنزرف  نیـسح  نسح و  درک : ضرع  دروآ و  ادـخ  لوسر  تمدـخ 

ارهز ترــضح  لزنم  رد  ربماـیپ  يزور  ( (( . 84  ) مدومن اـطع  نیـسح  هب  ار  مدوخ  دوجو  تعاجـش  مدیـشخب و  نسح  هب  ار  دوـخ  تداـیس 
زا نیسح  داد . نسح  هب  هتخیر و  یفرظ  رد  سپس  دیـشود ، ریـش  يردق  تساوخرب و  ادخ  لوسر  تساوخ ،  بآ  نسح  درک . یم  تحارتسا 

نـسح زا  ار  ریـش  تشاذـگن  تفرگ و  ار  نیـسح  يولج  ربمایپ  دریگب . وا  تسد  زا  ار  ریـش  هساک  هک  دـمآ  نسح  فرط  هب  تساـخرب و  اـج 
نینچ داد : خـساپ  يراد ،  تسود  رتشیب  ار  نسح  ایوگ  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  درک ، یم  اشامت  ار  هرظنم  نیا  هک  ارهز  ترـضح  دریگب .

یمارگ ربمایپ  تسا .  هدرک  ریش  ياضاقت  نیـسح  زا  رتدوز  دراد و  مدقت  قح  وا  هک  تسا  تلع  نیدب  نسح  زا  نم  عافد  تلع  هکلب  تسین ، 
نتفرگ زا  هن  هک  دومن  تیبرت  يروط  ار  كدوک  دـیاب  دزومآ . یم  اه  نآ  هب  ار  نارگید  قوقح  تیاعر  مظن و  سرد  ـالمع  دروخرب  نیا  اـب 

طخ تفگ :  نیـسح  ماما  هب  نسح  ماما  دنتـشون . یطخ  نیـسح  نسح و  يزور  دنک . لامیاپ  ار  نارگید  قوقح  هن  دـشاب و  ناوتان  دوخ  قح 
 . تسا رتهب  مادـک  طخ  دـنک  تواضق  وا  ات  دـنتفر  دوخ  ردام  دزن  تسا .  رتهب  نم  طخ  هن ،  تفگ :  نیـسح  ماما  تسا .  رتهب  وت  طخ  زا  نم 

تواضق زا  مه  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دیـسرپب . ناتردـپ  زا  دومرف : ددرگ . یم  گنتلد  يرگید  دـیوگب ، هچ  ره  دـید  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاـف
لیفارـسا زا  مه  لیئربج  درک ، لاوس  لیئربج  زا  دیدرگن . تواضق  هب  رـضاح  مه  ربمایپ  دینک . لاوس  دوخ  دج  زا  تفگ :  دومن و  يراددوخ 

دنب ندرگ  ياه  هناد  همطاف  دومن . راذگاو  ناشردام  هب  ار  يرواد  مه  دـنوادخ  دـنک . تواضق  دـنوادخ  هک  نیا  هب  دیـسر  هرخالاب  دیـسرپ ،
يور هناد  کی  دـندومن . اه  هناد  ندرک  عمج  هب  عورـش  تسا .  رتهب  وا  طـخ  دـنک  عمج  رتشیب  هک  ره  دومرف : تخیر و  نیمز  يور  ار  دوخ 

یم ام  هب  المع  یحو  نادـناخ  ( . 85  ) دنوشن تحاران  مادـک  چـیه  ات  نک  مین  ود  ار  نآ  دومن  رما  لیئربج  هب  دـنوادخ  هک  دوب  هدـنام  نیمز 
، رـسپ رتخد و  نیب  دومن و  راتفر  يواسم  روط  هب  اـهنآ  اـب  هک  تسا  نیا  راـک  نیرتهب  دـش و  لـئاق  یتواـفت  نادـنزرف  نیب  دـیابن  هک  دـنزومآ 

يزوت هنیک  تداسح و  بجوم  اه  توافت  هنوگ  نیا  اریز  تشاذگ ،  یقرف  دـیابن  سکعلاب  رکف و  شوخ  ابیز ، تشز و  گرزب ،  کچوک و 
اهنآ نایصع  يراجنهان و  ثعاب  نادنزرف  نیب  ضیعبت  دننام  راتفر  چیه  تشاذگ .  دهاوخ  اج  هب  اهنآ  یگدنز  رد  یفنم  يرثا  دش و  دهاوخ 

همطاف هناخ  هب  تشگ ،  یم  زاب  رفس  زا  هاگره  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یتسیز  هداس  تشاذگ .  دهاوخ  برخم  يراثآ  دش و  دهاوخن 
رد دنبتـسد  شوگ و  رد  هراوشوگ  ندرگرب و  ییاهرویز  دـندید  دـنتفر و  دوخ  رتخد  هناخ  هب  دنتـشگرب ، رفـس  زا  هک  راـب  کـی  تفر .  یم 
اما دیماجنا  لوط  هب  ترـضح  فقوت  اریز  دـننامب ، ای  دـندرگرب  دنتـسناد  یمن  دـندوب . هداتـسیا  هناخ  رد  باحـصا  تسا .  هتخیوآ  اه  تسد 

اهیلع  ) همطاف تفر .  ربنم  يور  ربماـیپ  دوب . رادومن  شا  هرهچ  رد  بضغ  راـثآ  هک  یلاـح  رد  دـندمآ ، نوریب  هناـخ  زا  ادـخ  لوسر  ناـهگان 
هب ار  اه  نآ  دیچیپ و  هچراپ  رد  درک و  زاب  ار  دوخ  دنب  ندرگ  دنبتسد و  هراوشوگ ،  ور  نیا  زا  هدش ،  تحاران  ربمایپ  هک  تفایرد  مالـسلا ) 
ات ربمایپ  امرفب ، قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  اه  نیا  تفگ :  دـناسر و  مالـس  ترتخد  دـییوگب : ربمایپ  هب  تفگ :  داتـسرف و  ربمایپ  تمدـخ  دجـسم 

شیادف شردپ  دومن ، راتفر  دنوادخ  تیاضر  قباطم  اهوبا ؛ اهادف  تلعف  همطاف  دومرف : راب  هس  دیدرگ و  لاحشوخ  داتفا ، ءایشا  هب  شمـشچ 
لیبق نیا  هک  ییاجنآ  زا  دـشاب ، تنیز  ياراد  هک  تشادـن  یلاکـشا  اعرـش  دوب و  هدـشن  یهانگ  بکترم  رهطا  يارهز  هک  نیا  اب  ( ! 86  ) داب
روما هب  ناسنا  هزادنا  ره  اریز  دومن ، ردپ  میدـقت  ار  اه  نآ  یمارگ  يوناب  نیا  تشاد ،  تافانم  همطاف  یناحور  يونعم و  هیحور  اب  تالمجت 
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هیاریپ نودب  یگداس و  تیاهن  رد  ربمایپ  رتخد  یگدنز  دش . دـهاوخ  هتـساک  وا  يونعم  ماقم  زا  رادـقم  نامه  هب  دـنک ، ادـیپ  شیارگ  يدام 
دزنابز هیـضرم  يارهز  یتسیز  هداس  زاب  دنتـشاد ، يا  هناریقف  یگدنز  دجـسم  ياه  هفـص  رد  نارجاهم  زا  يا  هدـع  هک  ینامز  رد  یتح  دوب ،

 ، تسوا رتخد  هک  دوبن  تهج  نادـب  اهنت  دوب ، لئاق  وا  يارب  هک  یـصاخ  مارتحا  تشاد و  همطاف  هب  ربمایپ  هک  یتبحم  تسا  نشور  دوب . همه 
یقالخا تایصوصخ  دنک ، یم  زاتمم  ملاع  نانز  ریاس  زا  ار  ارهز  هچنآ  تشاد .  مه  يرگید  نادنزرف  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  ارچ 

هک رگید  هتسجرب  تافـص  زا  يرایـسب  يراکزیهرپ و  یتسیز و  هداس  هچ  یعامتجا و  هچ  یگداوناخ و  یگدنز  رد  هچ  تسا ،  وا  يراتفر  و 
 . تسا یمالسا  هعماج  نانز  يوگلا 

 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  تالامک  موس :  لصف 

، دـمحم رتخد  همطاف  نارمع ،  رتخد  میرم  دـنرفن : راـهچ  ملاـع  ناـنز  نیرتهب  دومرف (( : ربماـیپ  مالـسلا )  اـهیلع   ) ارهز ترـضح  لـیاضف  . 1
یلاح رد  مرکا  لوسر  ( (( . 88  ) تسا تشهب  نانز  نیرتهب  زا  همطاـف  دومرف (( : زین  ( (( . 87  ) نوعرف رتخد  هیسآ  و  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ 
رتخد همطاف  نیا  دسانش ، یمن  هک  یسک  ره  دسانـش و  یم  هک  دسانـش  یم  ار  نیا  سک  ره  دومرف (( : تشاد  تسد  رد  ار  همطاف  تسد  هک 
تـسا هدرک  تیذا  ار  ادـخ  دـنک ، تیذا  ارم  سک  ره  هدرک و  تیذا  ارم  دـنک ، تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا .  نم  حور  نـت و  هراـپ  دـمحم و 

دزن نم  درک : لاوس  ربمایپ  زا  مالسلا )  هیلع   ) یلع يزور  ( (( . 90  ) دوب ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  همطاف  دیوگ (( : هملس  ما  ( (( . 89)
نب یلع  زور  کی  دیوگ : یم  يردـخ  دیعـس  وبا  کنم . ))  بحءا  یه  اهنم و  زعءا  تنءا  دومرف (( : ادـخ  لوسر  همطاف ،  ای  مرتبوبحم  امش 

هب ار  مردپ  هک  ییادخ  هب  دنگوس  هن ،  درک : ضرع  یهدب ،  نم  هب  هک  تسه  ییاذغ  وت  دزن  تفگ :  همطاف  هب  دوب . هنسرگ  تخـس  بلاطیبا 
هب هک  يرصتخم  ياذغ  زج  میا  هتـشادن  یماعط  چیه  هک  تسا  زور  ود  تسین .  نم  دزن  زیچ  چیه  تشاد !  یمارگ  تیاصو  هب  ار  وت  توبن و 
منک هیهت  ناتیارب  يزیچ  ات  يدرکن  هاگآ  ارم  ارچ  دومرف (( : یلع  متشاد .  مدقم  نیسح )  نسح و   ) مرـسپ ود  نیا  دوخ و  رب  ار  وت  مداد و  وت 
دزن زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع مهاوخب .  وـت  زا  يرادـن ،  ار  نآ  ییاـناوت  هک  يزیچ  منک  یم  مرـش  ادـخ  زا  نم  نسحلاوـبا !  يا  درک : ضرع  ، 
هیهت يزیچ  دوخ  هداوناخ  يارب  تشاد  میمـصت  هک  یلاح  رد  درک . ضرق  رانید  کی  دـمآ و  نوریب  دـنوادخ  هب  لکوت  داـمتعا و  اـب  همطاـف 
نیمز دنازوس و  یم  ار  رـس  يور  باتفآ  هک  يروط  هب  دوب ، مرگ  رایـسب  يزور  رد  نایرج  نیا  درک . دروخرب  دوسا ))  نب  دادقم  اب ((  دنک ،

زا ار  وت  یتقو  نینچ  رد  یعوضوم  هچ  دومرف : تفای  دونشخان  دید و  تحاران  رایسب  ار  دادقم  نوچ  یلع  داد . یم  رازآ  دوب و  غاد  اپ  ریز  رد 
يا درک : ضرع  دادـقم  تسا .  هدروآ  نوریب  تا  هداوناخ  هناخ و  زا  ار  وت  یتقو  نینچ  رد  یعوضوم  هچ  دومرف : تفاـی .  دونـشخان  هناـخ و 

 . يورب مراذـگ  یمن  موشن ،  هاگآ  وت  عضو  زا  اـت  تسا .  نکمم  ریغ  نیا  ردارب ! يا  دومرف : نکم !  لاوس  نم  زا  راذـگاو و  ارم  نسحلاوبا ، 
 . نکم ناهنپ  نم  زا  ار  دوخ  لاـح  تسین .  نکمم  ردارب ! دومرف : سرپم !  ملاـح  زا  رادرب و  نم  زا  تسد  ادـخ  رطاـخ  هب  ردارب ! درک : ضرع 

تیاصو هب  ار  وت  توبن و  هب  ار  دـمحم  هک  ییادـخ  هب  میوگ .  یم  ینک  یمن  لوبق  يراد و  رارـصا  هک  کـنیا  نسحلاوبا !  يا  درک : ضرع 
دـندوب و هنـسرگ  همه  هک  یلاح  رد  مدـمآ  ما  هداوناخ  يولهپ  زا  درواین . نوریب  هناخ  زا  يزیچ  نتفاـی  يارب  شـالت  زج  ارم  تشاد !  یمارگ 
هب کشا  هک  تسیرگ  يروط  هب  یلع  تسا .  نیا  نم  ناتـساد  مدـمآ .  نوریب  اهنت  نیگمغ و  منک .  لمحت  متـسناوتن  ار  لاـیع  لـها و  هیرگ 

ار وت  هک  دروآ  نوریب  هناخ  زا  يزیچ  نامه  مه  ارم  منک  یم  دای  دنگوس  يدرک !  دای  دـنگوس  هچنآ  هب  دومرف : دیـسر و  وا  كرابم  نساحم 
زامن تفر و  ربمایپ  دجـسم  هب  دوخ  داد و  وا  هب  ار  رانید  مراد .  یم  مدـقم  دوخ  رب  ار  وت  ما و  هدرک  ضرق  يرانید  کـنیا  دیـشک . هچوک  هب 

هک ار  وا  درک و  روبع  مالسلا )  هیلع   ) یلع رانک  زا  درک ، مامت  ار  برغم  زامن  ادخ  لوسر  یتقو  دناوخ . دجسم  رد  ار  برغم  رـصع و  رهظ و 
. دیـسر وا  هب  دجـسم  ياهرد  زا  یکی  يولج  دـش و  هناور  ربمایپ  لابند  تساخرب و  یلع  درک ، هراـشا  وا  هب  دـید . تشاد  رارق  لوا  فص  رد 

ریزب رـس  یلع  میاـیب ،  وت  هارمه  هک  تسه  ماـش  يارب  يزیچ  وت  دزن  اـیآ  نسحلاوبا !  يا  دومرف : داد و  ار  مالـس  باوـج  ربماـیپ  درک ، مـالس 
هدرک و هیهت  اجک  زا  هکنیا  ار و  رانید  نایرج  ربمایپ  دـهدب . یباوج  هچ  هک  دوب  ریحتم  ربمایپ  لباقم  رد  تلاجخ  زا  دـنام و  تکاس  دـنکفا و 
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دید ار  یلع  توکـس  نوچ  ربمایپ  دشاب . یلع  دزن  ار  بش  نآ  هک  دوب  هدومرف  یحو  ربمایپ  هب  دـنوادخ  تسناد .  یم  دوب  هداد  یـسک  هچ  هب 
: درک ضرع  مارتـحا  تهج  هب  مرـش و  يور  زا  یلع  میاـیب .  وت  هارمه  اـت  یلب ))  اـی ((  مدرگرب  اـت  هن ))  وگب ((  اـی  نسحلاوـبا !  يا  دوـمرف :
دوب و زامن  بارحم  رد  یمارگ  يوناب  نآ  دندش . دراو  همطاف  رب  ات  دندمآ  تفرگ و  ار  یلع  تسد  ربمایپ  متسه .  امش  تمدخ  رد  دییامرفب ،

بارحم زا  دینش ، ار  ربمایپ  يادص  نوچ  همطاف  دوب . دعاصتم  نآ  زا  راخب  هک  تشاد  رارق  یگید  وا  رس  تشپ  دوب . هدناسر  مامتا  هب  ار  زامن 
وا رـس  رب  ار  كرابم  تسد  هداد و  ار  وا  مالـس  باوج  ترـضح  دوب . ربمایپ  دزن  درف  نیرتزیزع  همطاـف  درک . مالـس  ردـپ  رب  هدـش و  جراـخ 

ار وت  دـنوادخ  هدـب .  ماـش  اـم  هب  دروآ ، تمحر  وت  رب  دـنوادخ  يدروآ .  بش  ار  زور  هنوگچ  مرتخد !  دیـسرپ : دومرف و  شزاون  دیـشک و 
ار نآ  ریذـپلد  يوب  دـید و  ار  اذـغ  نوچ  یلع  دروآ . یلع  ربمایپ و  دزن  تشادرب و  ار  اذـغ  گید  همطاف  تسا .  هدـیزرمآ  اـنامه  دزرماـیب و 
هک ما  هداد  ماجنا  یفالخ  ایآ  ینک .  یم  هاگن  نم  هب  هنوگ  نیا  ارچ  هللا !  ناحبس  درک : ضرع  همطاف  درک . همطاف  هب  یهاگن  دومن ، مامشتسا 
 . يا هتفاین  ییاذـغ  تسا  زور  ود  هک  يدرک  دای  دـنگوس  هتـشذگ  زور  مشاـبن .  بجعتم  هنوگچ  دومرف : یلع  مشاـب .  هاـگن  نیا  بجوتـسم 

اجک زا  اذغ  نیا  همطاف !  يا  دومرف : متفگ .  قح  هب  هک  تسا  هاگآ  شنیمز  نامسآ و  رد  نم  يادخ  تفگ :  درک و  هاگن  نامـسآ  هب  همطاف 
هناش هب  ار  شکرابم  تسد  ادخ  لوسر  ما .  هدروخن  نآ  زا  رتهب  ما و  هدـییوب  يریذـپلد  هحئار  نینچ  هن  هدـید و  ار  نآ  گنر  هن  هک  هدیـسر 

هک یـسک  ره  هب  دـنوادخ  تسا .  دـنوادخ  فرط  زا  وت  رانید  شاداپ  وت و  رانید  ضوع  نیا  یلع !  يا  دومرف : درک و  يا  هراشا  داهن و  یلع 
شاداپ دربب ، ایند  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ار  امـش  هک  ار  يادخ  ساپـس  دومرف : تسیرگ و  ربمایپ  هاگنآ  دهد . یم  باسح  نودب  يزور  دهاوخب ،

دراو میرم  تدابع  بارحم  هب  ایرکز  هاگره  هک  داد  رارق  نارمع  رتخد  میرم  نوچمه  ار  همطاف  اـیرکز و  دـننامه  یلع ،  يا  ار  وت  دیـشخب و 
دوبن یلع  رگا  92 ؛ )  ) وفک همطافل  نکی  مل  یلع  ول ال  دومرف (( : ربمایپ  هک  تسین  تلع  یب  ( . 91  ) تفای یم  ماعط  قزر و  وا  دزن  دش ، یم 

تدـش زا  مالـسلاامهیلع )   ) یلع شنادـنزرف و  ارهز و  اهزور  زا  یکی  رد  رگید  يارجام  تشادـن . ))  دوجو  همطاف  يارب  ینءاشمه  وفک و 
ورگ يدوهی  نز  دزن  ار  دوخ  سابل  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز دننک . عوج  دـس  ات  دـش ، یمن  تفای  لزنم  رد  يزیچ  دنتـشادن و  ناوت  یگنـسرگ 
رون نیا  هناخ  رد  دیـسرپ : دـمآ  هناخ  هب  هک  يدوهی  رـسمه  دومن . هیهت  نان  درک و  درآ  هدروآ ،  هناخ  هب  تفرگ .  وج  يرادـقم  تشاذـگ و 

زا رفن  داتـشه  اه و  هیاسمه  دیدرگ و  ناملـسم  مه  وا  نز  دش و  ناملـسم  لاح  نامه  رد  درم  تسا .  همطاف  سابل  رون  تفگ :  نز  تسیچ ، 
تیمها و رهاوظ  سابل و  يارب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاو  ارهز  ترـضح  دوجو  ( . 93  ) دندش ناملسم  دندید  ار  هرظنم  نیا  ات  دندمآ  نایانـشآ 

رتخد دوب . اراد  ار  تیعقوم  نیرتالاب  یعامتجا  رظن  زا  ناشیا  دوبن . لئاق  هنهک  ون و  سابل  نیب  یتوافت  یمارگ  يوناب  نآ  دوش . لـئاق  یـشزرا 
ربماـیپ و نیـشناج  یـصو و  هک  دوب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رـسمه  یفرط  زا  دوب . برعلا  هریزج  رد  تیـصخش  نیرترب  مالـسا  یمارگ  لوـسر 

سابل یگدنز و  نیرتهب  تسناوت  یم  وا  دوب . یمیظع  تورث  هک  تشاد  رایتخا  رد  ار  كدف  هیامرـس  نآ  رب  هوالع  دوب . وا  رکـشل  رالاسهپس 
 ، يویند رهاوظ  زا  تشذـگ  شاداپ  هب  دراذـگب و  ورگ  ار  دوخ  هنهک  ساـبل  دوش  یم  روبجم  عوج  دـس  يارب  مینیب  یم  اـما  دـشاب  هتـشاد  ار 

نانز يارب  دشاب  یسرد  دیاب  یگدنز  نیا  دنوش . یم  ناملسم  يدوهی  داتشه  نآ  هلیـسو  هب  هک  دهد  یم  سابل  نیا  هب  یتکرب  نانچ  دنوادخ 
نینچ رگا  دنوشن . لوغـشم  ایند  رهاوظ  هب  دنهد و  يرترب  ار  دوخ  يدوجو  تیـصخش  دـنبای و  رد  ار  دوخ  یعقاو  شزرا  هک  ناهج  ناملـسم 

هک یماگنه  زور  ره  هک  مدید  یم  ار  ربمایپ  هام  تشه  دیوگ : یم  ءارمحلا  یبا  نب  عفان  دنریگ . یم  هلصاف  تیونعم  زا  تبسن  نامه  هب  دننک 
دنوادخ انامه  تسا .  زامن  تقو  تیب !  لها  يا  امـش  رب  مالـس  دومرف : یم  تفر و  یم  همطاف  هناخ  رد  هب  دمآ ، یم  نوریب  حبـص  زامن  يارب 

تیب لها  نارای  همه  عالطا  يارب  مرکا  لوسر  ( . 94  ) دزاس ناتکاپ  هدومن و  رود  یکاپان  هنوگ  ره  زا  ار  تیب  لها  امش  زا  هک  هدومرف  هدارا 
ریهطت زا  دوصقم  تسا .  هدـش  لزان  اهنآ  ناش  رد  ریهطت  هیآ  دـننادب  یگمه  ات  دومن  یم  یفرعم  مدرم  هب  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  ار  دوخ 

يارب سجرلا ))  هملک ((  رد  لا ))  اریز ((  تسا ،  ینطاب  يرهاظ و  يدیلپ  هنوگ  ره  زا  یکاپ  تراهط و  هکلب  تسین ،  يرهاظ  تراهط  اهنت 
زا نآ  هدـنراد  هک  تسا  یهلا  فـطل  نیا  تسین و  سجر  زا  یـصاخ  عوـن  هب  نآ  صیـصخت  يارب  يا  هـنیرق  تـسا و  سنج ))  قارغتـسا  )) 

ربمایپ ینعی  اضعب ؛ مکـضعب  ءاعدک  مکنیب  لوسرلا  ءاعد  اولعجت  هیآ ال  هک  یماگنه  تسا .  ظوفحم  نوصم و  بیع  اطخ و  هانگ و  هنوگره 
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، دندرکن ادص  دمحم ))  ای  باطخ ((  اب  ار  ربمایپ  ناناملـسم  دـش ، لزان  ( (( . 95  ) دینزن ادص  دینز ، یم  ادـص  ار  رگیدـکی  هک  هنوگ  نآ  ار 
 (( هاتبا ای  ناونع ((  اب  ار  مردپ  مدرکن  تارج  هیآ  نیا  لوزن  زا  دعب  دـیوگ : یم  همطاف  دـنتفگ . یم  یبنلا ))  اهیا  ای  لوسرلا ،  اهیا  ای  هکلب (( 

تحاران ربمایپ  مدـید  دـش ، رارکت  لمع  نیا  راب  ود  یکی  مدرک .  یم  باطخ  هللا ))  لوسر  ای  متفر ((  یم  شدزن  هک  یماـگنه  منک .  ادـص 
تنءا کلـسن  یف  کلهءا و ال  یف  کیف و ال  لزنت  مل  اهنءا  همطاف !  اـی  دومرف : درک و  نم  هب  ور  موس  هبترم  دـنادرگرب . يور  نم  زا  دـش و 

وت تسا  هدشن  لزان  وت  لسن  نادناخ و  وت و  هرابرد  هیآ  نیا  همطاف !  يا  شیرق ؛  نم  هظلغلا  ءافجلا و  لهءا  یف  تلزن  امنا  کنم  انءا  ینم و 
ارم نخـس  نیا  هک  ناج !  ردـپ  وگب : تسا .  هدـش  لزاـن  شیرق  بدا  یب  نایوخدـنت  ناراـکافج و  دروم  رد  هیآ  نیا  ماوت .  زا  نم  ینم و  زا 
هچ دـییوگب  دیـسرپ : میدوب .  هللا  لوـسر  دزن  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زا  ( . 96  ) دزاس یم  دونـشخ  ار  ادخ  دـنک و  یم  هدـنز 

ربمایپ هک  ار  یلاوس  مدمآ و  همطاف  دزن  نم  میدش .  قرفتم  میهدب .  يا  هدننک  عناق  باوج  میتسناوتن  یگلمج  تسا .  رتهب  نانز  يارب  يراک 
نآ نانز  يارب  راک  نیرتهب  مناد .  یم  نم  تفگ :  وا  مدرک .  فیرعت  همطاف  يارب  دـهد ، باوج  دوب  هتـسناوتن  ام  زا  يدـحا  هدیـسرپ و  ام  زا 

نانز يارب  يزیچ  هچ  دیدرک  لاوس  متفگ :  ادـخ و  لوسر  شیپ  متـشگرب  نم  دـننیبب . ار  نادرم  اهنآ  هن  دـننیبب و  ار  اهنآ  نادرم  هن  هک  تسا 
وت داد ، دای  وت  هب  یـسک  هچ  دومرف : ادخ  لوسر  دننیبب . ار  نادرم  اه  نآ  هن  دـننیبب و  ار  اهنآ  نادرم  هن  هک  تسا  رتهب  نانز  يارب  تسا .  رتهب 

: دـیوگ یم  هشیاع  ( . (( 97  ) ینم هعـضب  همطاـف  تفگ (( :  دـش و  بجعتم  ادـخ  لوسر  همطاـف !  متفگ :  یتـسناد .  یمن  يدوب و  نم  شیپ 
یم تفرگ و  یم  ار  وا  تسد  ترـضح  نآ  دـش ، یم  ربماـیپ  رب  دراو  یتـقو  دوب . ادـخ  لوـسر  هب  مدرم  نیرت  هیبـش  نتفگ  نخـس  رد  همطاـف 

ار ترضح  تسد  دش و  یم  دنلب  ردپ  مارتحا  هب  وا  دش ، یم  دراو  همطاف  رب  ادخ  لوسر  هک  نامز  ره  دیناشن . یم  شدوخ  ياج  هب  دیـسوب و 
ار وا  ایآ  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  دیسوب . یم  ار  همطاف  هک  دید  ار  ربمایپ  هشیاع  يزور  ( . 98  ) دیناشن یم  شدوخ  ياج  رد  دیسوب و  یم 

یم رتدایز  وا  هب  مه  وت  تبحم  مراد ،  تسود  ار  همطاف  ردـقچ  یتسناد  یم  رگا  داد : خـساپ  ربمایپ  دراد ، رهوش  هک  یلاـح  رد  یـسوب ،  یم 
لقن مالسلا )  هیلع   ) یبتجم ماما  ( . 99  ) مسوب یم  ار  وا  موش ،  یم  تشهب  قاتشم  تقو  ره  ناسنا .  تروص  هب  تسا  يا  هیروح  همطاف  دش .

عوکر و تدابع و  رد  حبص  هدیپس  ندزرـس  ات  تسا .  هتـساوخرب  تدابع  هب  بارحم  رد  هعمج  بش  مدید  ار  همطاف  مردام  هک :  دنا  هدومرف 
ییاعد چـیه  اما  درک  یم  اعد  اه  نآ  يارب  درب و  یم  مان  ار  ناـنآ  دومرف و  یم  اـعد  تاـنموم  ناـنموم و  يارب  هک  مدینـش  یم  دوب و  دوجس 
مرـسپ دومرف : ینک ،  یمن  اعد  تدوخ  يارب  ییامن ،  یم  اعد  نارگید  يارب  هک  روطنامه  ارچ  ردام ! متفگ :  وا  هب  دومن . یمن  شدوخ  يارب 

دوب و ادـخ  لوسر  هتـسیاش  رتخد  ارهز  ترـضح  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اـب  تیب  لـها  یهارمه  ( . 100  ) هناخ سپـس  هیاسمه ،  ادتبا 
 . تسا نید  نایاوشیپ  ناماما و  ردام  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف هک  تسناد  یم  ربمایپ  تخانش .  یم  یبوخ  هب  ار  شدنزرف  خماش  ماقم  ترضح 

لوسر دنک . كرد  ار  وا  يالاو  ماقم  تسناوت  یمن  مالسلا )  هیلع   ) یلع هللا و  لوسر  زج  یسک  دوب و  یهانگ  ره  زا  موصعم  هیضرم  يارهز 
ترضح درادن . ار  یگرزب  ماقم  نینچ  یگتسیاش  ینز  ارهز  زج  تسا و  نامـسآ  ناگتـشرف  شخب  ینـشور  همطاف  رون  هک  تسناد  یم  ادخ 

یهلا يربهر  نامز  رد  ادخ  لوسر  دشاب . یم  صاخ  تیـصخش  ياراد  یهلا  يربهر  توبن و  ماقم  ببـس  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم
طسوتم دح  رد  وا  نکسم  یگدنز و  مزاول  كاشوپ و  كاروخ و  دشاب . کیرش  ناناملسم  اب  اه  یتخس  لمحت  رد  هک  درک  یم  یعـس  دوخ 

و میظع ))  قلخ  یلعل  کنءا  دیامرف (( : یم  شا  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  هک  دوب  نانچ  یمالـسا  قالخا  تیاعر  رد  دوب . ارقف  حطـس  رد  هکلب 
يا همانرب  نینچ  يارجا  هک  تسا  نشور  دندیرخ . یم  لد  ناج و  هب  ار  وا  ياهدومنهر  تشاد و  ياج  ناناملـسم  بولق  رد  تهج  نیمه  هب 

تادهعت هب  دناوت  یم  وا  دنشاب ، هتشاد  هناخ  بحاص  درم  اب  یهارمه  يراکمه و  هداوناخ  رگا  تسین .  نکمم  دنزرف  نز و  يراکمه  نودب 
نیدب ربمایپ  دشاب . یمن  رسیم  تفگ  ناوت  یم  یتح  تسا و  لکشم  رایـسب  يا  همانرب  نینچ  هب  لمع  دشابن ، يراکمه  رگا  دیامن . لمع  دوخ 

يرورـض فدـه  هب  ندیـسر  يارب  اهنآ  یهارمه  هک  درک  یم  میهفت  ار  ینیگنـس  تیلوئـسم  نینچ  دوخ  هداوناخ  هب  دومن و  یم  لمع  همانرب 
نکعتمءا و نیلاـعتف  اـهتنیز  ایندـلا و  هویحلا  ندرت  نتنک  نا  کـجاوزال  لـق  یبـنلا  اـهیا  اـی  هک :  دـیامن  یم  باـطخ  ربماـیپ  اـب  نآرق  تسا . 
هب ربمایپ ! يا  ( 101 ( ؛ امیظع ارجا  نکنم  تانـسحملل  دعءا  هللا  ناف  هرخالا  رادلاو  هلوسر  هللا و  ندرت  نتنک  نا  الیمج و  اجارـس  نکحرـسءا 
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رگا مزاس و  ناتدازآ  یبوخ  هب  مهدـب و  ار  امـش  رهم  ات  دـییایب  دـیتسه ، ایند  رویز  رز و  هفرم و  یگدـنز  بلاط  امـش  رگا  وگب  تا  هداوناـخ 
هیآ نیا  رد  دنوادخ  تسا .  هتخاس  مهارف  یگرزب  رایسب  شاداپ  امش  يارب  ادخ  هک )  دینادب   ) دنتـسه ترخآ  يارـس  لوسر و  ادخ و  بلاط 
ياج ربمایپ  هناخ  دـینک . ظفح  دـیاب  ار  نادـناخ  تیب و  نیا  نوئـش  دنتـسین . نانز  ریاس  دـننام  امـش  هک  دـنک  یم  دزـشوگ  ربمایپ  هداوناخ  هب 

 ، تسا یـسدقم  ياج  ربمایپ  هناخ  درک . ناناملـسم  مالـسا و  هب  تمدخ  یتسیز و  هداس  دـیاب  هکلب  تسین ،  یتسرپ  لمجت  ینارذگـشوخ و 
: دومرف شا  هرابرد  ربمایپ  تهج  نیمه  هب  دوب  وا  ربمایپ  قیال  هتسیاش و  دنزرف  دومن و  یم  لمع  ادخ  لوسر  هتساوخ  قبط  ارهز  ترضح  اهنت 
هب یهلا  برقم  ناگتشرف  رازه  داتفه  دوش ، یم  تدابع  لوغـشم  بارحم  رد  هک  یتقو  تسا .  هدنیآ  هتـشذگ و  يوناب  نیرتهب  همطاف  مرتخد 

نامیا دومرف : ربمایپ  زاب  داد . يرترب  ملاع  نانز  عیمج  رب  دومن و  هزیکاپ  دیزگرب و  ار  وت  ادخ  همطاف !  يا  دنیوگ : یم  دـنهد و  یم  مالـس  وا 
رد همطاف  یتقو  دزاس . یم  غراف  يزیچ  ره  زا  ار  شدوخ  ادخ  تدابع  يارب  هک  هدرک  ذوفن  ارهز  حور  نطاب  بلق و  قامعا  رد  نانچ  ادخ  هب 
یم نم  فوخ  زا  هنوگچ  دینیبب  ار  ما  هدنب  دیوگ : یم  هکئالم  هب  ادخ  دشخرد و  یم  ناگتشرف  رب  وا  رون  دوش ، یم  تدابع  لوغشم  بارحم 
یم ار  وا  تشاد و  یم  تسود  ار  همطاف  یلیخ  ادخ  لوسر  دیامرف : یم  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ( ! 102  ) دوش یم  تدابع  قرغ  دزرل و 

تخرد دزن  ارم  لیئربج  مدـش .  تشهب  لـخاد  دـندرب ، جارعم  هب  ارم  هک  یماـگنه  دومرف : باوج  رد  ربماـیپ  درک ، ضارتعا  هشیاـع  دیـسوب .
هجیدـخ اـب  مدـمآ ،  نیمز  هب  هک  یناـمز  دـمآ . دوجوب  نم  رد  يا  هفطن  سپ  مدروـخ .  ار  اـه  نآ  داد و  نم  هب  شیاـه  هوـیم  زا  درب . یبوـط 

.2 ( . 103  ) دـسر یم  مماشم  هب  یبوط  تخرد  يوب  مسوب ،  یم  ار  همطاف  تقو  ره  تهج  نیدـب  دـش . هلماح  همطاـف  هب  وا  هدـش و  رتسبمه 
زا ات  کیدزن  ایب  یلع !  ای  تفگ :  همطاف  دش . لزنم  دراو  مالسلا )  هیلع   ) یلع يزور  دیوگ : یم  رامع  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف شناد  ملع و 

ترضح کیدزن  درک و  مالس  دمآ و  ربمایپ  تمدخ  دوب ، بجعتم  همطاف  نخس  زا  هک  یلع  میوگب .  نخس  تیارب  هدنیآ  هتشذگ و  ثداوح 
ربمایپ تسا .  رتهب  دییامرفب  امش  تفگ :  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  نم ؟  ای  ینک  یم  زاغآ  نخـس  وت  یلع !  ای  دومرف : ربمایپ  تسـشن . 

زا مه  همطاف  رون  رگم  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  یلع  يدـمآ .  نم  دزن  تهج  نیمه  هب  دومرف . نانچ  نینچ و  امـش  هب  همطاف  ایوگ  دومرف :
 ، تفگ ساپس  ار  ادخ  دروآ و  اج  هب  رکش  هدجس  نخس  نیا  ندینش  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع یتسناد ؟  یمن  رگم  دومرف : تسام ،  رون  خنس 

: دومرف یلع  دومرف . وت  هب  نانچ  نینچ و  یتفر و  مردـپ  دزن  ایوگ  یلع !  ای  دومرف : مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف دومن . تعجارم  همطاف  دزن  سپس 
نآ داهن ، هعیدو  هب  تشهب  ناتخرد  زا  یکی  رد  ار  رون  نآ  هاگ  نآ  دـیرفآ ... ارم  رون  ادـخ  یلع !  ای  دومرف : همطاف  ربماـیپ ! تخد  يا  يرآ ، 

دومن و لیم  اه  هویم  نآ  زا  مردـپ  دـنک . لوانت  تخرد  نآ  ياه  هویم  زا  هک  دـش  رومام  ادـخ  بناج  زا  دـش ، تشهب  لخاد  مردـپ  هک  هاـگ 
هلیسو هب  ار  هدنیآ  هتشذگ و  ثداوح  متسه و  رون  نآ  زا  نم  دش . دراو  ردام  محر  هب  دعب  تشگ و  لقتنم  وا  بلص  هب  نم  رون  هلیـسو  نیدب 

 : تفگ يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  هدـنزومآ  یناتـساد  ( . 104  ) دـنیب یم  ار  قیاـقح  ادـخ  رون  هلیـسو  هب  نموم  یلع !  اـی  مناد .  یم  روـن  نآ 
دراو هداتفا  شرامش  هب  ياهسفن  اب  هتسخ و  ینابایب  يدرمریپ  دندوب . هتـسشن  دجـسم  رد  باحـصا  اب  رـصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  ربمایپ  يزور 

هنـسرگ يدرمریپ  نم  هللا !  یبن  ای  تفگ :  دومن ، لاوس  وا  عضو  زا  ادخ  لوسر  تسا .  دنمزاین  دسر و  یم  يرود  هار  زا  دوب  مولعم  هک  دـش 
 ، میامن هدروآ  رب  مناوت  یمن  العف  ار  وت  ياه  هتساوخ  دومرف : ربمایپ  امن ! ما  يریگتسد  ما ،  هراچیب  ناشوپبارم ،  ما ،  هنهرب  امرف ! ریس  ارم  ما . 

، دـشاب هتـشاد  هچنآ  دراد . تسود  ار  لوسر  ادـخ و  مه  وا  دـنراد ، تسود  ار  يو  شلوـسر  ادـخ و  هک  متـسرف  یم  یـسک  دزن  ار  وـت  یلو 
تـشپ زا  درمریپ  درب ، همطاف  لزنم  هب  ار  درمریپ  لالب  دننک . ییامنهار  همطاف  هناخ  هب  ار  وا  داد  روتـسد  دراد . یم  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید 

 . تسا نیما  لیئربج  دورف  لحم  ناتلزنم  دننک و  یم  دمآ  تفر و  امـش  دزن  ناگتـشرف  هک  يربمایپ  هداوناخ  يا  امـش  رب  مالـس  دز : ادـص  رد 
ما هدمآ  يرود  هار  زا  متسه و  برع  لیابق  زا  يدرمریپ  دناسر : ضرع  هب  يا ،  هدمآ  اجک  زا  یتسیک و  دومرف : داد و  ار  مالس  باوج  همطاف 

هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  همطاف و  یلع و  دوب  زور  هس  هک  یلاح  رد  دنک ! تمحر  ار  وت  ادخ  نک ،  يریگتـسد  ارم  هنهرب .  ما و  هنـسرگ  . 
یم نآ  يور  نیـسح  نسح و  هک  ار  يدنفـسوگ  تسوپ  تخادـنا .  يرظن  لزنم  هشوگ  هشوـگ  هب  همطاـف  دـندوب . هدروـخن  یماـعط  هلآو ) 

یگنسرگ زا  نم  دمحم  رتخد  يا  تفگ :  درمریپ  تسا .  هتـشادن  يرگید  زیچ  هک  درک  یهاوخ  رذع  داد و  درمریپ  هب  تشادرب و  دندیباوخ 
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 . تخادنا ندرگ  رد  تسد  دش و  تحاران  همطاف  منک ،  هچ  ار  دنفسوگ  تسوپ  نیا  یهد !  یم  نم  هب  دنفسوگ  هنهک  تسوپ  وت  ملان ،  یم 
درمریپ هب  درک و  زاـب  ندرگ  زا  دوب ، هدرک  هیدـه  وا  هب  بلطملادـبع )  نب  هزمح  رتخد   ) شیومع رتخد  یگزاـت  هب  هک  ار  یبوچ  دـنب  ندرگ 

ای تفگ :  تشگرب و  دجـسم  هب  تفرگ و  ار  دـنب  ندرگ  درمریپ  دـهدب . وت  هب  يرتـهب  ضوع  دـنوادخ  دـیاش  شورفب ،  ریگب  دوـمرف : داد و 
نیا دییامرفب  هزاجا  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  رـسای  رامع  ماگنه  نیا  رد  منک .  هچ  نم  داد  نم  هب  ار  دـنب  ندرگ  نیا  ترتخد  هللا !  لوسر 

هب ار  اهنآ  زا  کی  چیه  دنوادخ  دـنوش ، کیرـش  سنا  نج و  دـنب  ندرگ  نیا  دـیرخ  رد  رگا  دومرف : ربمایپ  منک .  يرادـیرخ  ار  دـنب  ندرگ 
ینامی درب  کی  تشوگ و  نان و  اب  ندش  ریـس  هب  تفگ :  یـشورف ،  یم  دنچ  ار  نآ  تفگ :  درک و  درمریپ  هب  ور  رامع  دنازوس . یمن  شتآ 
مئاـنغ هیمهـس  زا  راـمع  مسرب .  نطو  هب  اـت  منک  مهارف  ار  مهار  هشوت  داز و  هک  راـنید  کـی  مناوخب و  زاـمن  نآ  اـب  مناـشوپب و  ار  دوخ  هک 

مدنگ و نان  زا  مرخ و  یم  ینامی  درب  کی  هرقن و  مهرد  تسیود  الط و  رانید  تسیب  هب  وت  زا  ار  نیا  تفگ :  دوب  هتخودنا  ار  یغلبم  یگنج 
وت دـننام  يدرمناوج  يدنمتواخـس !  ردـقچ  تفگ :  درمریپ  مناسر .  یم  تنطو  هب  ار  وت  مرتش  اب  دومن و  مهاوخ  ریـس  ار  وت  نایرب  تشوگ 
هک نک  ضرع  هللا  لوسر  هب  تفگ :  داتسرف و  ربمایپ  تمدخ  یمالغ  هلیسو  هب  ار  دنب  ندرگ  هاگ  نآ  دومن ، افو  شا  هدعو  هب  رامع  مدیدن . 
هب دـنب  ندرگ  نیا  اب  ار  وت  مه  نم  دومرف : ربمایپ  دـیناسر ، ادـخ  لوسر  ضرع  هب  مـالغ  مدرک .  میدـقت  ربماـیپ  هب  دـنب  ندرگ  نیا  اـب  ار  وت  : 

دازآ ادخ  هار  رد  ار  وا  تفرگ و  مالغ  زا  ار  دنب  ندرگ  ارهز  درک ، ضرع  ار  نایرج  دـمآ و  همطاف  لزنم  رد  مالغ  مدیـشخب .  همطاف  مرتخد 
يا هنهرب  دومن ، ریس  ار  يا  هنسرگ  یتکرب !  رپ  دنب  ندرگ  هچ  درک : ضرع  دیسرپ ، ار  هدنخ  تلع  همطاف  دیدنخ ، مالغ  ماگنه  نیا  رد  درک .

نیدب اه  ناتـساد  لیبق  نیا  ( ! 105  ) تشگرب شبحاص  تسد  هب  هراـبود  دومن و  دازآ  ار  یمـالغ  درک ، زاـین  یب  ار  يا  هراـچیب  دـناشوپ ، ار 
راتفر میناوخب و  هک  نیا  هن  دوشب ، یقـشمرس  نامدرم  يارب  دنوش و  انـشآ  ناراوگرزب  نآ  یلمع  هریـس  اب  ناناملـسم  ات  هدیدرگ  تبث  تهج 
وریپ هعیش و  ياعدا  میناوت  یمن  میـشابن ،  نینچ  رگا  میـشاب .  هتـشادن  یـشنکاو  نآ  هب  تبـسن  لمع  رد  اما  مینک  نیـسحت  ار  ارهز  ترـضح 

هک یسک  تسین  ام  هعیش  انلامعءا ؛ یف  فلاخ  هناسلب و  لاق  نم  انتعیش  نم  سیل  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  میـشاب .  هتـشاد  ار  ندوب 
ياه يدـنمزاین  عفر  رد  هداد و  رارق  دوخ  يوگلا  ار  وا  دـیاب  همطاف  وریپ  دـنک . لمع  اـم  فلاـخم  یلو  متـسه ،  هعیـش  نم  دـیوگب  ناـبز  اـب 

زا دنبای ، یمن  هناخ  رد  يزیچ  مالـسلا )  اهیلع   ) هیـضرم يارهز  دوش  یم  هظحالم  ناتـساد  نیا  رد  دـشوکب . دوخ  ینید  نارهاوخ  ناردارب و 
، دـنک یم  عاـنتما  نآ  نتفرگ  زا  مه  ریقف  درمریپ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  زادـنا  ریز  دـهد . یم  لـئاس  درم  هب  ار  شیاـه  هچب  زادـناریز  ور  نیا 
شزرا و مالـسلا )  اـهیلع   ) ارهز هب  هک  تسا  راـتفر  هنوگ  نیا  دـهد . یم  دـشاب  یم  شیوـمع  رتـخد  هیدـه  هک  ار  یبوـچ  دـنب  ندرگ  سپس 

یم تروص  گرزب  لـمع  دـنچ  یبوچ  دـنب  ندرگ  کـی  تکرب  رثا  رد  دـهد . یم  تکرب  تسوا ،  هب  قلعتم  هچنآ  هب  دـشخب و  یم  تمظع 
هعزو الا  هقزر  نم  ائیـش  عدی  ام  هللا !  لوسر  ای  تلاقف :  ایلع ، هللا  لوسر  یلا  همطاف  تکـش  دیامرف : یم  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دریذـپ .

هللااب ذوعا  تلاقف  هللا ،  طخسل  یطخس  نا  یطخـس و  هطخـس  نا  یمع ؟  نبا  یخءا و  یف  ینیطخـستءا  همطاف !  ای  اهل : لاقف  نیکاسملا ،  نیب 
. دـنک یم  میـسقت  ارقف  نیب  دراد ، هچ  ره  یلع  هک :  درب  تیاکـش  ادـخ  لوسر  تمدـخ  همطاـف  زور  کـی  هلوسر ؛  طخـس  هللا و  طخـس  نم 

همطاف تسا .  ادـخ  بضغ  نم  بضغ  نم و  بضغ  یلع  بضغ  اریز  ینک ،  تحاراـن  ار  میومع  رـسپ  ردارب و  اداـبم  ناـج !  همطاـف  دومرف :
همطاف لزنم  هب  ادخ  لوسر  يزور  دیوگ : یم  سیمع  تنب  ءامـسا  ( . 106  ) وا لوسر  بضغ  ادـخ و  بضغ  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  دومرف :

یم یتقو  یلع  دوبن . ندروخ  يارب  يزیچ  هناخ  رد  زورما  درک : ضرع  دیسرپ ، ار  ناشلاوحا  دنتسین . لزنم  رد  نیسح  نسح و  دندید  دنتفر ،
تفر تشادرب و  ار  نانآ  دـنیامن . اذـغ  تساوخرد  وت  زا  دـننک و  هیرگ  ادابم  مربب ،  دوخ  اب  ار  نیـسح  نسح و  دومرف  دورب ، نوریب  تساوخ 

. دوب یـشک  بآ  لوغـشم  هک  تفای  يدوهی  ناتـسلخن  رد  ار  وا  تفر و  نوریب  یلع  يوجتـسج  رد  ادـخ  لوسر  يدوهی .  صخـش  نـالف  دزن 
نسح و اوه  ندـش  مرگ  زا  لبق  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  دوب . اه  نآ  شیپ  امرخ  يرادـقم  دـید و  يزاـب  لوغـشم  ار  نیـسح  نسح و 
ات دینک  گنرد  میتشادن .  هناخ  رد  ییاذـغ  مدـش ،  جراخ  هناخ  زا  هک  یتقو  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  یلع  نادرگرب ،  هناخ  هب  ار  نیـسح 

امرخ هک  ینامز  مریگب .  امرخ  هناد  کی  بآ ،  ولد  ره  لـباقم  رد  متـشاذگ  رارق  يدوهی  نیا  اـب  میاـمن .  هیهت  همطاـف  يارب  اـمرخ  يرادـقم 
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دنا هدرک  لقن  ینس  هعیش و  نایوار  مومع  ( . 107  ) تشگرب لزنم  هب  تشادرب و  ار  نیسح  نسح و  تخیر و  نماد  رد  ار  اه  نآ  دش ، هدامآ 
. دنتفرگ هزور  زور  هس  دندوب ، هدرک  هک  يرذن  قبط  هضف ))  اهنآ ((  همداخ  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  ارهز و  ترضح  نینموملاریما و  هک 

ریقف هب  ار  دوخ  راطفا  دندرک و  ادتقا  وا  هب  زین  نیریاس  داد و  وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دز . رد  یلئاس  راطفا  ماگنه  بش ،  هب 
تـساوخرد دمآ و  يریـسا  موس  بش  دنداد . وا  هب  ار  دوخ  راطفا  هبترم  ود  اه  نآ  دز و  رد  یمیتی  مود  بش  دندومن . راطفا  بآ  اب  دـنداد و 

هیآ نآ  رد  ( . 108  ) دش لزان  ناسنالا ))  یلع  یتءا  له  هروس ((  دنوادخ  فرط  زا  هاگ  نآ  دنداد ، ار  دوخ  ياذـغ  زاب  اه  نآ  دومن . يزیچ 
نیا رد  هک  دنا  هدومرف  ءاملع  زا  یخرب  دراد . راوگرزب  نآ  قافنا  راثیا و  هب  هراشا  اریسا ))  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  )) 

ترـضح مارتحا  هب  نیا  هدشن و  يرکذ  یتشهب  نانز  اه و  يروح  زا  اما  هدش  هدعو  رکذ و  یتشهب  ياه  تمعن  هنوگ  همه  هک  هکرابم  هروس 
يرفن جـنپ  زا  یکی  ارهز  ترـضح  دـنا : هتفگ  نارـسفم  ناخروم و  نایوار و  رثکا  هلهابم  رد  تکرـش  ( . 109  ) تسا مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز

زا دوش ، یم  بوسحم  یگرزب  تلیضف  هک  نیا  رب  هوالع  عوضوم  نیا  تسا و  هتشاد  تکرش  نارجن  نایحیـسم  اب  ربمایپ  هلهابم  رد  هک  تسا 
یم مالـسلا )  امهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  موصعم ))  تیب  لـها  دزاـس ((  یم  نشور  هک  دـشاب  یم  لـیالد  نیرت  يوق 

دروم رد  دندمآ و  ربمایپ  دزن  نارجن  نایحیـسم  زا  یهورگ  دنرادن . یتکرـش  تیـصوصخ  نیا  رد  ربمایپ  تاجوز  ناگتـسب و  رگید  دنـشاب و 
لثم ( 110 ( ؛  بارت نم  هقلخ  مدآ  لثمک  هللادنع  یسیع  نا  دومرف : توالت  نانآ  يارب  ار  هیآ  نیا  ربمایپ  دندرک . وگتفگ  ترـضح  اب  یـسیع 

. دیرفآ كاخ  زا  ردام ) ردپ و  نودب   ) ار وا  ادخ  هک  تسا  مدآ  تقلخ )   ) لثم نوچمه  ادخ  دزن  هدش ،  قلخ  ردـپ  نودـب  هک  یـسیع  تقلخ 
اولاعت لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دـعب  نم  هیف  کجاح  نمف  دـیدرگ : لزان  ربمایپ  رب  هلهابم  هیآ  دـندرک و  ضارتعا  دـندشن و  عناـق  نایحیـسم 

ملع زا  هچنآ  زا  سپ  سک  ره  ( 111 ( ؛  نیبذاکلا یلع  هللا  تنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنءا  انـسفنءا و  مکئاسن و  مکئانبءا و  انئانبءا و  عدن 
ار و نامیاهناج  ار و  ناتنانز  نامنانز و  ار و  ناتنارسپ  نامنارسپ و  میناوخ  ارف  دییایب  وگب : درک ، هجاحم  وت  اب  یسیع  دروم  رد  هدیسر ،  وت  هب 

یعوضوم رد  مه  اب  هک  یفرط  ود  هک  تسا  نآ  هلهابم  میهد .  رارق  ناـیوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  مینک و  هلهاـبم  هاـگنآ  ار ، ناـتیاه  ناـج 
نیا دروآ . دورف  تسا ،  لطاب  هک  یفرط  رب  ار  باذـع  تنعل و  دـنهاوخب  ادـخ  زا  دـننک و  نیرفن  رگیدـکی  هیلع  دـنراد ، مصاخت  فالتخا و 
زور نآ  يادرف  دش  رارق  دندومن و  لوبق  ادتبا  نارجن  نایحیـسم  دـیآ . یم  رب  دـنراد  ادـخ  اب  یعقاو  طابترا  هک  نیتسار  ناربمایپ  زا  طقف  راک 

زا دمآ ، شتیب  لها  نادـنزرف و  اب  ادرف  رگا  تفگ :  نانآ  هب  فقـسا  دنتـسشن و  وگتفگ  هب  دوخ  نیب  دـنتفر ، ربمایپ  دزن  زا  یتقو  دوش . هلهابم 
نانموم ریما  اب  هارمه  ربمایپ  زور  نآ  يادرف  دوب . دهاوخن  یعقاو  ربمایپ  تسین و  يزیچ  دمآ ، شباحـصا  اب  رگا  دیـشاب . رذـح  رب  وا  اب  هلهابم 

نیمآ امش  مدرک ،  اعد  نم  هک  یماگنه  دومرف : تیب  لها  هب  تسشن و  كاخ  رب  نایحیـسم  ربارب  رد  دمآ و  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و 
دنتـساوخ ادخ  زا  تسا و  نیتسار  يایبنا  ریاس  دننام  وا  شور  هک  دندرک  فارتعا  دندش و  كانمیب  وا  تایه  هدهاشم  زا  نایحیـسم  دییوگب .

مرکا لوسر  شرافس  . 3 ( . 112  ) دنتشگرب هحلاصم  ناونع  هب  یلاوما  تخادرپ  اب  نانیا  دیامن . هحلاصم  نانآ  اب  ددرگ و  فرـصنم  هلهابم  زا 
هتخیگنارب هدنهد  میب  هدژم و  ناونع  هب  ارم  هک  سک  نآ  قح  هب  همطاف !  يا  دومرف : مالسلا )  اهیلع   ) همطاف هب  مرکا  لوسر  يراد  رـسمه  رد 

مـشخ و یناد  یمن  اـیآ  ( . 113  ) دـناوخ مهاوخن  زاـمن  تا  هزاـنج  رب  يورب ،  اـیند  زا  لاـح  نیمه  هب  دـشاب و  دونـشخان  وت  زا  رهوـش  رگا  ، 
اب هارمه  لاس  کی  تدابع  اب  ربارب  رهوش  تیاـضر  زور  هنابـش  کـی  ( . 114  ) تسا دنوادخ  يدونـشخ  بضغ و  بجوم  رهوش  يدونـشخ 

نوـچ نز  ( . 116  ) تسا رترب  هبعک  فاوط  تدابع و  لاـس  کـی  زا  نتـسشن  رهوش  راـنک  رد  یتعاـس  ( . 115  ) تسا بـش  رد  ماـیق  هزور و 
هانگ رازه  دسیون و  یم  هنـسح  رازه  وا  يارب  دنوادخ  زور  ره  دننک و  ترفغم  بلط  شیارب  ایرد  نایهام  نامـسآ و  ناگتـشرف  دوش ، رادراب 

شاداپ دـنوادخ  تسا .  هدـش  دـلوتم  ردام  زا  هک  يا  هظحل  دـننامه  دور ، نوریب  ناهانگ  همه  زا  دـیامن ، لـمح  عضو  نوچ  دـنک . یم  وحم 
اطع يا  هنسح  ریـش ، هرطق  ره  رامـش  هب  دهد ، ریـش  شدنزرف  هب  نوچ  دسیونب . وا  يارب  جح  داتفه  باوث  ناحلاص و  نادیهـش و  نادهاجم و 

هب يراد  رهوش  هرابرد  ادخ  لوسر  هک  ییاهروتسد  ( . 117  ) درک دنهاوخ  شزرمآ  شیارب  تشهب  رد  نایرپ  دیامن و  وحم  یشزغل  دیامرف و 
ار نآ  هک  تسا  ندرک  يراد  رهوش  بوخ  نز ،  کی  هفیظو  نیرتگرزب  اریز  دشاب ، ناملـسم  نانز  یگدنز  هحولرـس  دیاب  دـهد ، یم  همطاف 
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ار ریطخ  هفیظو  نیا  رگا  تسا . ))  ندومن  يراد  رهوش  بوخ  نز ،  داهج  لعبتلا ؛  نسح  هئرملا  داهج  دـنا (( : هدرمـش  رب  نانز  يارب  داـهج 
هعماج رد  هفیظو  نیا  هنافساتم  تسا .  ریذپان  ناربج  دوش ، یم  هعماج  هداوناخ و  هجوتم  هیحان  نیا  زا  هک  یتارطخ  دناسرن ، ماجنا  هب  تسرد 

رد میتسه ،  ییادـج  انایحا  شنت و  رپ  ياه  یگدـنز  دـهاش  ور  نیا  زا  هدـیدرگ ،  گنر  مک  روشک  رد  یبرغ  گـنهرف  خوسر  لـیلد  هب  اـم 
، دنیامن لمع  دوخ  یلـصا  هفیظو  هب  مادک  ره  هداوناخ  درم  نز و  دوش و  لمع  مالـسا  ياهروتـسد  یعرـش و  نیزاوم  قبط  رگا  هک  یتروص 

هنسح شاداپ و  اه  نیا  رب  هوالع  دوب ، دهاوخ  هتسیاش  حلاص و  ملاس و  نادنزرف  ییوشانز ،  هرمث  تشاد و  دنهاوخ  ینیریش  مارآ و  یگدنز 
اه نآ  ناهانگ  اب  دشاب و  هتـسیاش  روط  هب  دوخ  لامعا  بظاوم  ناسنا  رگا  دشاب . یم  هجوت  لباق  دراد ، یم  ررقم  نانآ  يارب  دنوادخ  هک  يا 

مامت ماجنا  اب  ارهز  ترـضح  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  هاگیاج  ماقم و  دـیدرگ . دـهاوخ  دنمتداعـس  ترخآ  ایند و  رد  دزاسن ، هابت  ار 
: دومرف لجوزع  يادخ  دیامرف : یم  شا  هرابرد  ادخ  لوسر  هک  دسر  یم  یتلیضف  ماقم و  نانچ  هب  يراد  رـسمه  هب  عجار  یهلا  ياهروتـسد 

قلخ ار  یلع  وت و  دوبن  همطاف  رگا  و  مدرک .  یمن  قلخ  ار  وت  دوبن ، یلع  رگا  و  مدـیرفآ .  یمن  ار  كالفا  نامـسآ و  يدوبن  رگا  دـمحا ! يا 
: دهد ادن  شرع  زا  يدانم  دوش ، تمایق  هک  ینامز  دومرف : لقن  هللا  لوسر  زا  هک  مالسلا )  هیلع   ) یلع زا  تسا  تیاور  نینچمه  مدومن .  یمن 

يدان هماـیقلا  موی  ناـک  اذا  دومرف : هللا  لوسر  ( ! 118  ) دـنک روبع  دـمحم  رتخد  همطاف  ات  دـیزادنیب  نییاپ  ار  ناتیاه  مشچ  مدرم !  هورگ  يا 
اهعم رمتف  طارصلا  یلع  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف زوجت  یتح  مکراصبءا  اوضغ  مکـس و  ؤر  اوسکن  عمجلا !  لها  ای  ضرعلا  نانطب  نم  يدانم 

ار دوخ  ياهرـس  دیزادنا  ریزب  تعامج !  يا  دـهد : ادـن  يدانم  دوش ، تمایق  زور  هک  ینامز  ( 119 ( ؛  نیعلا روحلا  نم  هیراـج  فلا  نوعبس 
 . تسه نایروح  زا  زینک  رازه  داتفه  وا  اب  درذگ و  یم  سپ  دنک ، روبع  طارـص  رب  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف ات  ار  ناتنامـشچ  دـیزادنیب  نییاپ 
ات دتفیب  ریز  اهرس  دوش و  هتسب  اه  مشچ  دیاب  زاب  تسین ،  ناگدنب  رب  یفیلکت  هک  تمایق  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  همطاف  تفارـش  تمظع و 

يارب تزع  تیـصخش و  نیا  دنلئاق . یـصاخ  مارتحا  راوگرزب  يوناب  نیا  يارب  مه  نایـشرع  هک  تسا  ملـسم  دیامن . رذگ  ادخ  لوسر  رتخد 
نشور نامز  نآ  مدرم  همه  رب  ارهز  ترـضح  تفرعم  شناد و  دش . لصاح  راگدرورپ  زا  تعاطا  یگدنب و  هیاس  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز

ادـخ لوسر  اهراب  هک  يرتخد  دوب . نمـشد  تسود و  دزنابز  ادـخ  لوسر  رتخد  كولـس  ییاـسراپ و  تماقتـسا ،  ربص و  اوقت ، دـهز و  دوب .
نت هراپ  همطاف  ( 120 ( ؛  هللا يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اهاذآ  نمف  ینبج  نیب  يذلا  یبلق  یه  ینم و  هعـضب  همطاف  دومرف : وا  هرابرد 

تیذا ار  ادـخ  دـنک ، تیذا  ارم  هک  یـسک  هدرک و  تیذا  ارم  دـنک ، تیذا  ار  وا  یـسک  ره  تسه .  میوـلهپ  ود  نیب  هک  تسا  نم  بلق  نم و 
ربارب دـنوادخ  یتیاضران  اب  ار  ارهز  ترـضح  يدونـشخان  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دوش  یم  هظحالم  تیاور  نیا  رد  تسا .  هدرک 
يدابع هچ   ) ار راگدرورپ  زا  تعاطا  هک  ینز  دیامن . یم  تباث  ار  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز تمارک  تزع و  تمظع و  هتکن  نیا  تسا .  هتـسناد 

دراد و رظن  رد  ار  راگدرورپ  تیاضر  اهنت  هداد ،  رارق  دوخ  قشمرس  یعامتجا )  لئاسم  رد  زین  يراد ،  رـسمه  هچ  یگدنز و  روما  رد  هچ  و 
ار همطاف  شرتخد  دیدرگ ، ضیرم  ادـخ  لوسر  نوچ  دـیوگ : یم  هشیاع  تسا .  هتفای  تسد  الاو  ماقم  نیا  هب  یلاعت  يراب  زا  تعاطا  رثا  رد 
هک ینامز  داد : باوج  دـندرک ، لاوس  وا  لمع  زا  دـیدنخ . همطاف  هک  دز  یفرح  سپـس  دـش ، ناـیرگ  همطاـف  تفگ  وا  هب  يزیچ  تساوخ و 
 . یتسه وت  دوش ، یم  قحلم  نم  هب  ما  تیب  لها  زا  هک  یسک  نیلوا  داد  ربخ  نم  هب  سپس  دور ، یم  ایند  زا  هک  داد  ربخ  نم  هب  مدرک ،  هیرگ 
مل هللا !  لوسر  ای  یلع :  لاق  همطاف ،  تیمـس  مل  نیردتءا  دومرف : نانمومریما  هب  هک  هدـش  تیاور  یمارگ  ربمایپ  زا  ( . 121  ) مدیدنخ سپس 

: درک ضرع  یلع  دش ، هدیمان  همطاف  هچ  يارب  یناد  یم  ایآ  دومرف : یلع  هب  ادخ  لوسر  رانلا ؛ نم  اهتعیش  یه و  تمطف  اهنءال  لاق  تیمس ، 
ینعی هدمآ ،  ناوریپ  ینعم  هب  هک  نایعیـش  ( . 122  ) دنا هدش  هتفرگ  زاب  شتآ  زا  شنایعیـش  وا و  هک  نیا  يارب  دومرف : دش ، هدـیمان  هچ  يارب 
وگلا ار  ترضح  دوخ ، یگدنز  رد  دنیامن  شـشوک  شالت و  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف ناوریپ  ینعی  ترـضح ،  نآ  بتکم  مارم و  هار و  وریپ 

عون هچ  ناعجارم  مدرم و  اب  درک ؛ یم  يراد  هچب  يراد و  رهوش  هنوگچ  دومن ؛ یم  ار  راگدرورپ  تدابع  تعاـطا و  هنوگچ  هک  دـنهد  رارق 
یم یلمع  ار  وا  هتساوخ  هداد و  ار  وا  باوج  هنوگچ  درک ، یم  هعجارم  وا  لزنم  هب  کمک  تساوخرد  يارب  یلئاس  رگا  تشاد ؛  يدروخرب 
دوش یمن  رسیم  جنگ  جنر  هدربان  دناسر . یمن  يراگتسر  حالف و  هب  ار  ام  تسین و  یفاک  میتسه .  ادخ  لوسر  رتخد  دنمتدارا  ام  اهنت  دومن .
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شومارف ار  نم  تشذـگ ،  دوخ  زا  دـیاب  دـنهد . یم  اـهب  هب  هکلب  دـنهد ، یمن  هناـهب  هب  ار  تشهب  درک  راـک  هک  ردارب  ناـج  تفرگ  نآ  دزم 
لوسر هیشم  اهتیشم  ناک  یـشمت  همطاف  تلبقا  دیوگ : یم  هشیاع  دیـسر . يراگتـسر  هب  ات  دیدرگ  هللا  یف  ءانف  هدرک ،  اهر  ار  تینم  هدومن ، 

مث هثیدحب  هللا  لوسر  کضحتسا  تلقف :  تکبف .  اثیدح  اهیلا  رسءا  هنءا  مث  هلامـش  نع  وءا  هنیمی  نع  اهـسلجءا  مث  یتنب  ای  ابحرم  لاقف :  هللا 
تنک ال ام  تلاقف :  لاق ،  امع  اهتلءاسف  نزح !  نم  برقءا  احرف  مویلاک و  تیار  اـم  تلقف :  تکحـضف ،  اثیدـح  اـهیلا  رـسءا  هنا  مث  نیکبت . 

هنا هرم و  ماع  لک  یف  نآرقلاب  ینضراعی  ناک  لیئربج  نا  لاقف :  یلا ،  رسءا  تلاقف :  اهتلءاس ، هللا  لوسر  ضبق  یتح  هللا ،  لوسر  رـس  یـشف 
 : لاقف کلذل ،  تیکبف  کل  انا  فیـسلا  معن  یب و  اقوحل  یتیب  لها  لوءا  کنا  یلجءا و  ترـضح  دق  الا  هارا  نیترم و ال  ماعلا  هب  ینـضراع 

شنتفر هار  دمآ . شردپ  دزن  همطاف  يزور  کلذل ؛  تکحـضف  تلاق :  نینم ،  ؤملا  ءاسن  وءا  همءالا  لهءا  ءاسن  هدیـس  نوکت  نا  نیـضرت  الا 
وا شوگ  رد  يزار  دعب  دناشن ، دوخ  پچ  ای  تسار  فرط  ار  وا  سپس  مرتخد !  يدمآ  شوخ  دومرف : ربمایپ  دوب . وا  نتفر  هار  دننام  تسرد 
ات نم  متفگ :  دش . نادـنخ  همطاف  تفگ ،  وا  شوگ  رد  يزار  ربمایپ  رگید  راب  ینک .  یم  هیرگ  ارچ  متفگ  نم  دـش ، نایرگ  همطاف  تفگ و 
ات منک .  یمن  شاف  ار  ادخ  لوسر  رـس  نم  تفگ :  همطاف  مدیـسرپ ،  ار  تلع  وا  زا  مدیدن !  دـشاب  کیدزن  مغ  هب  روط  نیا  هک  يداش  زورما 
نم رب  ار  نآرق  رابکی  لاس  ره  لیئربج  دومرف : نم  هب  ربماـیپ  لوا  هبترم  تفگ :  مدرک ،  لا  ؤس  هاـگ  نآ  دومرف ، تلحر  اـیند  زا  ادـخ  لوسر 

یـسک نیلوا  وت  تسا و  هدـش  کیدزن  نم  لجا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  طقف  منک  یم  رکف  تشاد .  هضرع  راـب  ود  لاـسما  اـما  تشاد  هضرع 
نانز يوناب  هک  يوش  یمن  یضار  ایآ  دومرف : سپـس  مدرک .  هیرگ  مدینـش ،  ار  نخـس  نیا  هک  یماگنه  يوش .  یم  قحلم  نم  هب  هک  یتسه 

یم نشور  یبوخ  هب  ثیدح  نیا  زا  (. 123  ) مدش نادنخ  نامداش و  مدینش ،  ار  نخس  نیا  هک  یماگنه  یشاب .  نامیا  اب  نانز  ای  تشهب  لها 
راهچ نآ  نایم  زا  هک  درادن  یتافانم  چـیه  هدـش ،  یفرعم  ناهج  گرزب  نز  راهچ  زا  یکی  مالـسلا )  هیلع   ) همطاف اج  کی  رد  رگا  هک  دوش 
رتخد هیـسآ  نارمع ،  رتخد  میرم  دـندوب : ناهج  ناوناب  يوناـب  نز ،  راـهچ  هک :  هدـمآ  یبقعلا  رئاـخذ  باـتک  رد  دـشاب . اـهنآ  نیرترب  نز ، 

( . 124  ) دوب رترب  اهنآ  همه  زا  هک  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  محازم ، 

 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  تداهش  مراهچ :  لصف 

لوسر رب  تلاسک  راثآ  مک  مک  دنتـشگزاب . عادولا  هجح  زا  ربمایپ  تسا و  يرجه  مهد  لاس  ردـپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا )  اـهیلع   ) ارهز . 1
هژیو هب  ینیعم  دارفا  دینک . تکرح  مور  روشک  يوس  هب  دیاب  دومرف : داد و  بیترت  هماسا ))  یهدنامرف ((  هب  ار  يرکشل  دش . یم  رهاظ  ادخ 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع تفالخ  عوضوم  دنور و  هنیدم  زا  ناقفانم  هک  دوب  نیا  شروظنم  دنیامن . تکرـش  گنج  نیا  رد  دیاب  دومرف : درب و  مان 
هللا یلص   ) ربمایپ يرامیب  دیدرگ . يرتسب  هناخ  رد  ناشیا  هدرک و  ادیپ  تدش  ادخ  لوسر  تلاسک  دنامب . ناما  رد  تفلاخم  ینکـشراک و  زا 

يارب یهاگ  تخیر .  یم  کشا  درک و  یم  هاگن  ار  ردپ  درز  هدیرپ و  گنر  تروص  هب  یهاگ  درب . دورف  تشحو  رد  ار  همطاف  هلآو )  هیلع 
راثآ تسا و  هدـیدرگ  روراب  هزات  هدـناشن و  نیمز  رد  ار  مالـسا  لاهن  تمحز  جـنر و  نارازه  اب  مردـپ  اهلاراب ! دومن : یم  اعد  اـباب  یتمـالس 

اما ددرگ  نک  هشیر  یتسرپ  تب  متـس و  رفک و  هدـیدرگ و  بلاـغ  مالـسا  نید  مردـپ  هطـساو  هب  مدوب  راودـیما  ددرگ . یم  ناـیامن  يزوریپ 
يرامیب تدش  زا  دیدرگ و  تخس  رایـسب  ادخ  لوسر  لاح  مهاوخ :  یم  وت  زا  ار  وا  يافـش  ادنوادخ ! تسا .  میخو  مردپ  لاح  هک  سوسفا 

! دنا هدرک  درمت  دننک ، تکرـش  هماسا  رکـشل  رد  دوب  انب  هک  رگید  یتعامج  رمع و  رکبوبا و  دید  دمآ ، شوه  هب  هک  یماگنه  دـش . شوهیب 
نآ فده  زا  ادخ  لوسر  اما  دندروآ  هناهب  رذع و  خساپ  رد  اهنآ  زا  کی  ره  دینک ! تکرش  هماسا  رکشل  رد  هک  متفگن  امش  هب  رگم  دومرف :

نارضاح زا  یضعب  منک .  تیصو  ات  دیروایب  یتاود  ذغاک و  دومرف  ربمایپ  دنا . هدنام  هنیدم  رد  تفالخ  يارب  هک  تسناد  یم  دوب و  هاگآ  اه 
(125  ) هدش هریچ  وا  رب  يرامیب  دیوگ و  یم  نایذه  درم  نیا  تفگ :  دش و  عنام  رمع  یلو  دـنیامن ، لمع  ادـخ  لوسر  روتـسد  هب  دنتـساوخ 

تروص هب  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز تشگ .  شوهیب  تشاذگ و  یلع  ترـضح  ناماد  رد  ار  شرـس  دییارگ ، تماخو  هب  ور  ربمایپ  لاح  تسا ! 
هویب نامیتی و  سرداد  وا  دـش . یم  لزان  تمحر  ناراب  مردـپ  دوجو  تکرب  هب  هآ !  دومرف : یم  تخیر و  یم  کـشا  درک و  یم  هاـگن  ردـپ 
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هیآ نیا  مزیزع !  رتخد  دومرف : فیعـض  يادص  اب  دوشگ و  هدید  دیـسر ، ادخ  لوسر  شوگ  هب  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز هلان  يادص  دوب . نانز 
هیرگ نخس ،  نیا  ندینش  زا  ( 126  ) مکباقعءا لمع  متبلقنا  لتق  وءا  تام  نافءا  لسرلا  هلیبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و  ناوخب :  ار 

، درب ردپ  کیدزن  ار  شتروص  هک  ینامز  دوش . کیدزن  هک  دومن  هراشا  همطاف  هب  دیـسر . ادـخ  لوسر  نهذ  هب  يرکف  دـیدرگ . رتشیب  ارهز 
لوسر زیچ  هچ  دندیـسرپ : همطاف  زا  دومن . یمـسبت  دش و  هتخورفارب  همطاف  تروص  دندید  نارـضاح  تفگ .  وا  شوگ  رد  يزار  ترـضح 
یهاوخ قحلم  نم  هب  هک  یتسه  يدرف  نیلوا  وت  تسا .  کیدزن  زین  وت  گرم  دومرف : مردـپ  تفگ :  یتشگ ،  نامداش  هک  تفگ  وت  هب  ادـخ 

يا هجرد  هب  دنوادخ ، اب  شا  هطبار  تعاطا و  رثا  رب  ارهز  ترضح  دیدرگ . نامداش  شگرم  ربخ  ندینـش  زا  ادخ  لوسر  رتخد  ( . 127  ) دش
هب هک  تسا  ملـسم  دشاب ، هتـشاد  یطابترا  نینچ  دوخ  قلاخ  اب  ناسنا  رگا  دـنک . یم  داش  ار  وا  شگرم  ربخ  هک  دوب  هدیـسر  اوقت  نامیا و  زا 

رادراب مه  یکی  دراد و  لزنم  رد  كدوک  راهچ  هک  يداع  ناوج  نز  کی  يارب  یگدامآ  نیا  دنک . یم  يرامـش  زور  قوشعم  رادید  قوش 
تـسا هدرک  هطاحا  ار  شدوجو  رـسارس  نانچ  هللا  هب  قشع  دبلط ، یم  قح  ياقل  هتـسب و  ادخ  هب  لد  هک  همطاف  اما  تسین  روصت  لباق  تسا ، 

اب وا  قیمع  هطبار  زا  هتفرگرب  ادخ  هب  لکوت  اب  هکلب  درک ، دنهاوخ  هچ  نم  زا  سپ  هک  دـنک  یمن  رکف  شلاسدرخ  ياه  هچب  هب  يا  هظحل  هک 
ار اه  هطبار  هقلع و  هیقب  هک  هدومن  هطاحا  ار  شدوجو  رـسارس  هللا  ءاقل  هب  قشع  نانچ  دنک . یم  لابقتـسا  ربخ  نیا  زا  شمارآ  اب  تسادـخ ، 

یتروص رد  دنک . یم  نادـنخ  هیرگ ،  نیع  رد  ار  وا  نارجه و  نایاپ  تسا و  لصو  ربخ  وا  دزن  گرم  ربخ  ور  نیا  زا  هداد ،  رارق  ریثات  تحت 
نآ ناوریپ  ناناملسم و  دشاب . هتشاد  مه  نامیا  فعض  ناسنا  رگا  اصوصخم  درادن ، دوجو  ربخ  نیا  زا  رت  كانتـشحو  يداع  مدرم  يارب  هک 

، دنساره یم  گرم  زا  رگا  دنیامن . هسیاقم  هدیجنس و  وا  اب  ار  دوخ  لامعا  دنریگب و  سرد  ناشیا  تانکس  تاکرح و  مامت  زا  دیاب  ترضح 
دوخ لامعا  یگدنز و  زا  ار  اه  نآ  دنیامن . شالت  دنبایب و  ار  دنوادخ  برق  هب  ندیـسر  عناوم  دـندرگب و  دوخ  دوجو  رد  نآ  تلع  لابند  هب 

اب اریز  دزاس ، یم  راومه  اه  نآ  يارب  ار  شیوخ  لصو  هار  هدومن و  کمک  ریسم ، نیا  رد  ار  نانآ  دنوادخ  دنـشاب  نئمطم  دنراذگب و  رانک 
تـسد یهلا  برق  هب  ات  تشادرب  ار  عناوم  تسا ،  سفن  ياوه  اب  هزرابم  هک  ربکا  داهج  اب  دـیاب  تسین .  یهلا  برق  هب  یهار  نایـصع  هانگ و 
دنهاوخ يرامـش  زور  یلاعت  قح  لاـصو  يارب  هکلب  دـنوش ، یمن  تحاراـن  اـهنت  هن  دـنمهفب ، ار  دوخ  گرم  ربخ  رگا  ماـقم  نیا  رد  تفاـی . 

تلالـض و زا  ار  مدرم  ناوارف  ياـه  یتخـس  لـمحت  اـب  تسناوت  هلاـس  هس  تسیب و  ریطخ  گرزب و  تیروماـم  کـی  رد  مرکا  ربماـیپ  دومن .
ردـه هب  شتامحز  ادابم  تسا  نارگن  هدیـسر ،  ارف  شتلحر  نامز  هک  نونکا  دـیامن . ییامنهار  يراگتـسر  تداعـس و  هارگرزب  هب  یهارمگ 

. دوب هتفرگ  تعیب  اه  نآ  زا  هدومن و  یفرعم  مدرم  هب  مخریدـغ  رد  دوب . هتفگ  نخـس  دوخ  نیـشناج  دروم  رد  اررکم  هک  نیا  دوجو  اب  دور ،
دومن و یم  يراز  هیرگ و  ردپ  توف  رد  هک  یلاح  رد  تفرگ .  ارف  ار  رهطا  يارهز  هودنا  مغ و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تلحر  زا  دعب 
ات دنا ، هداد  لیکشت  نمجنا  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  ناناملسم  زا  یهورگ  دیسر  ربخ  دوب ، نفد  نفک و  تامدقم  لوغشم  مالسلا )  هیلع   ) یلع
ار نانآ  دومن و  لتخم  شوشم و  ار  اهنآ  رکف  هودنا ،  مغ و  نارحب و  جوا  رد  هدنهد  ناکت  ربخ  نیا  دنریگب . میمصت  ربمایپ  نیـشناج  هرابرد 
اب ار  دوخ  تفلاـخم  هلیـسو  نیدـب  اـت  دـنکن  تعیب  رکبوبا  اـب  تفرگ  میمـصت  بلاـطیبا  نب  یلع  داد . رارق  يا  هدـش  ماـجنا  لـمع  لـباقم  رد 

تعیب همه  هک  دـندید  اه  نآ  رگید  فرط  زا  تسا .  ربمایپ  روتـسد  فالخ  رب  لـمع  نیا  دـیامن  هجوتم  ار  مدرم  هدرک و  زاربا  يو  تموکح 
ور نیا  زا  درادـن . یماکحتـسا  تیب  لها  تعیب  نودـب  ناـشتموکح  هک  دـنتفگ  دوخ  اـب  شناگتـسب .  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زج  دـنا ، هدرک 

دجسم رد  تعیب  يارب  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دنداتـسرف و  ترـضح  نآ  لابند  دنریگب . تعیب  یلع  ماما  زا  هدش ،  هک  هنوگ  ره  دنتفرگ  میمـصت 
ارهز هناخ  راپـسهر  يرگید  هورگ  ذفنق و  دـیلو و  نب  دـلاخ  قافتا  هب  دـیدرگ و  كانمـشخ  رمع  دومن . عانتما  ترـضح  یلو  دوش ، رـضاح 

ام اب  رمع ! يا  دومرف : دـمآ و  رد  تشپ  هتـسبرس  روجنر و  نت  اب  همطاف  نک .  زاب  ار  رد  یلع !  ای  تفگ :  دـیبوک و  ار  هناـخ  رد  رمع  دـندش .
( . 128  ) منز یم  شتآ  ار  هناخ  هنرگ  نک و  زاب  ار  رد  دز : گناب  رمع  میـشاب .  لوغـشم  نامدوخ  راک  هب  يراذـگ  یمن  ارچ  يراد !  راـکچ 

. دیدرگن فرـصنم  شمیمـصت  زا  رمع  درک ، هچ  ره  يوش .  نم  هناخ  لخاد  یهاوخ  یم  یـسرت !  یمن  ادـخ  زا  ایآ  رمع ! يا  تفگ :  همطاف 

. دوش هناخ  دراو  تساوخ  رمع  دش ، زاب  رد  مینزب .  شتآ  ار  هناخ  رد  ات  دـیروایب  مزیه  تفگ :  دـننک  یمن  زاب  ار  هناخ  رد  دـید  هک  یماگنه 
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ار شیوزاب  هنایزات  اب  دـندز و  شیولهپ  هب  ریـشمش  تشپ  اب  هک  دوب  اج  نیا  رد  هللا ))  لوسر  ای  هاتبا  ای  دز (( : دایرف  هجـض و  ارهز  ترـضح 
ارهز ترـضح  دنربب . دجـسم  بناج  هب  هک  دـندرک  ریگتـسد  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ماجنارـس  ( . 129  ) درادرب عافد  زا  تسد  ات  دـندرک  هاـیس 

وا دیامن . تیالو  زا  عافد  ات  درک  یم  عافد  شرسمه  زا  ناوت  مامت  اب  دیربب . ار  مرسمه  مراذگ  یمن  تفگ :  تفرگ و  ار  وا  مالـسلا )  اهیلع  )
هلاس هس  تسیب و  تامحز  ددرگ و  یم  فرحنم  دوخ  تسرد  ریسم  زا  مالـسا  دوشن ، لمع  شردپ  تیـصو  هب  هاگره  تسناد  یم  یبوخ  هب 

هب هلیـسو  نیدـب  ات  دـندومن  يراددوخ  تعیب  زا  ادـتبا  رد  دومن . هزرابم  هب  عورـش  شرـسمه  اـب  هارمه  ور  نیا  زا  دور . یم  نیب  زا  هللا  لوسر 
شتآ هب  ار  رد  نامجاهم  دـندرک . زاب  ار  رد  دـندروآ ، موجه  وا  هناخ  هب  هک  دـعب  تسین .  ام  دـییات  دروم  تموکح  هک  دـنیامن  مـالعا  مدرم 
هزرابم نیا  رد  دـندرب . دوخ  اب  متـش  برـض و  اب  ار  وا  اه  نآ  اما  دـنربب  دجـسم  هب  ار  یلع  هک  دـش  عنام  همطاف  زاب  دـندرک ، زاب  دندیـشک و 
قافتا هب  ادـخ  لوسر  رتخد  تسناد .  يولع  تیالو  زا  عاـفد  هار  رد  دیهـش  نیلوا  ار  وا  ناوت  یم  هک  ( ، 130  ) دش طقـس  همطاف  لفط  رباربان 

مناوسیگ دنگوس ! ادخ  هب  هنرگ  دیرادرب و  میومع  رسپ  زا  تسد  دومرف : دومن و  مدرم  هب  ور  دش . دجـسم  دراو  مشاه  ینب  نانز  زا  یهورگ 
هب ار  مرهوش  يراد  میمـصت  دومرف : هدومن و  رکبوبا  هب  ور  سپـس  منک !  یم  نیرفن  امـش  هب  هدرک ،  هلان  ادـخ  هاگرد  هب  هدومن و  ناشیرپ  ار 

هدومن ندرک  نیرفن  دـصق  همطاف  هدـمآ و  دوجوب  یکانرطخ  عاضوا  دـید  یلع  ترـضح  ( . 131  ) ییامن میتی  ار  مناکدوک  یناـسرب و  لـتق 
: درک ضرع  دیـسر و  ارهز  ترـضح  تمدـخ  ناملـس  امن ! شفرـصنم  نیرفن  زا  بایرد و  ار  ربمایپ  رتخد  دومرف : یـسراف  ناملـس  هب  تسا . 
زا ار  دوخ  داد  ات  راذگب  دومرف : ناملـس  هب  همطاف  امرفب ! یـشوپ  مشچ  نیرفن  زا  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا  دوب . تمحر  نایناهج  يارب  تردـپ 

نوچ همطاف  دـیدرگرب . لزنم  هب  هک  هدرک  رما  هداتـسرف و  امـش  دزن  ارم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع درک : ضرع  ناملـس  مناتـسب .  نارگدادـیب  نیا 
هب تفرگ و  ار  یلع  تسد  همطاف  رگید  یتیاور  هب  مزاس .  یم  هشیپ  ییابیکش  میامن و  یم  وا  رما  تعاطا  دومرف : دینش ، ار  شرسمه  روتـسد 

ياه لخن  ناشوج و  همـشچ  نآ  رد  هک  دوب  زاجح  نیمزرـس  رد  يزیخلـصاح  دابآ و  هیرق  كدـف  كدـف  يارجام  ( . 132  ) دنتشگرب هناخ 
 ، تشگزاب ربیخ  حتف  زا  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  تفر .  یم  رامـش  هب  زاجح  رد  نایدوهی  ياکتا  هطقن  ربیخ  زا  دعب  تشاد .  دوجو  یناوارف 

دنداتسرف و ادخ  لوسر  تمدخ  ار  یسک  اه  نآ  دنکفا . دندوب ) تخـسرس  نایدوهی  زا  هک   ) كدف لها  بولق  رد  تشحو  بعر و  دنوادخ 
. دومرف ءاضما  ار  حلـص  نامیپ  تفریذپ و  ربمایپ  دننک . راذـگاو  ترـضح  نآ  هب  ار  كدـف  زا  یمین  هک  نیا  ربارب  رد  و  دـندرک ، حلـص  وا  اب 

تـسد هب  گـنج  نودـب  هک  يزیچ  نآرق ،  حیرـص  شیاـمرف  قـبط  اریز  دـیدرگ ، ادـخ  لوـسر  صلاـخ ))  ییاراد  كدـف ((  بیترت  نیدـب 
تفرگ و رایتخا  رد  ار  كدف  ربمایپ  بیترت  نیدب  دوش . یمن  میسقت  یگنج  مئانغ  تروص  هب  تسا و  ربمایپ  قح  ارـصحنم  دتفیب ، ناناملـسم 
، دش لزان  هقح ))  یبرقلاذ  تآ  و  هیآ ((  هک  ینامز  هدمآ :  ثیدح  رد  درک . یم  فرصم  باوث  ياهراک  صاخ و  دراوم  رد  ار  نآ  دمآرد 

رازه داتفه  ای  راهچ و  تسیب و  یلاس  ادودـح  هک  دوب  یـشزرا  اب  کـلم  كدـف  ( . 133  ) دومن راذگاو  همطاف  هب  ار  كدـف  نیمزرـس  ربمایپ 
ار كدـف  دـش  ممـصم  تفرگ ،  تسد  رد  ار  ناناملـسم  روما  مامز  دیـسر و  تفالخ  هب  رکبوبا  هک  یماگنه  ( . 134  ) تشاد دـمآ  رد  رانید 

دومن بصن  اه  نآ  ياج  هب  ار  ینارازگراک  دـندرک و  نوریب  كدـف  زا  ار  همطاف  ناـنکراک  لاـمع و  داد  روتـسد  ور  نیا  زا  دـنک ، هرداـصم 
بوسحم يونعم  هیده  کی  یلام  هیده  رب  هوالع  ینعی  دوب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تیالو  رب  يا  هناوتـشپ  همطاف  هب  كدف  ندیـشخب  ( . 135)

هار رد  تفرگ ،  یم  رارق  شرایتخا  رد  هک  ار  یلاوما  دوبن و  دنمقالع  تورث  لام و  هب  هک  دوش  یم  هدافتسا  ادخ  لوسر  یگدنز  زا  دش . یم 
تـشادن لیم  هک  ربمایپ  دندرب . یم  رـس  هب  ار  یگدنز  یتخـس ،  هقیـضم و  رد  شرتخد  داماد و  دوخ و  دومن . یم  فرـصم  ادخ  نید  جیورت 

هب هجوت  اب  دـنکفیب ، ندرگ  هب  دـنبولگ  ای  ددـنبب و  شنادـنزرف  تسد  هب  هرقن  يدنبتـسد  ای  دـیامن  نازیوآ  شقاـتا  رد  یمـشپ  هدرپ  شرتخد 
ربمایپ تفگ :  ناوت  یم  هیـضق  نیا  تلع  دروم  رد  دیـشخب . همطاف  هب  ار  كدف  تمیق  نیگنـس  عرازم  ارچ  دوش  یـسررب  دـیاب  يریگ  تخس 

وا نادناخ  یلع و  ماما  رگا  تسناد  یم  یبوخ  هب  ربمایپ  دنک . نیعم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع دوب  رومام  ادخ  بناج  زا  مرکا 
 ( مالـسلا هیلع   ) یلع يرادـمامز  راب  ریز  یناسآ  هب  مدرم  تسناد  یم  ربمایپ  دور . یم  لیلحت  اه  نآ  یـسایس  ناوت  دنـشاب ، یلام  هقیـضم  رد 
زا يدایز  دارفا  اه  گنج  رد  اریز  دنتشاد ، ییاه  هدقع  ترضح  نآ  هب  تبسن  برع  ياه  هداوناخ  نوچ  دننک ، یم  ینکـشراک  دنور و  یمن 
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ربمایپ دومن . دنهاوخ  ییاشگ  هدقع  ینکـشراک و  اه  نآ  ياه  هداوناخ  نونکا  دندوب و  هدـش  هتـشک  ترـضح  نآ  تسد  هب  اه  نآ  ناگتـسب 
دیامن و کمک  نادنمزاین  ارقف و  هب  دناوتب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  ات  تسا  مزال  هجدوب  تما ،  هرادا  مالـسا و  هار  همادا  يارب  تسناد  یم 

زاین رادقم  هب  همطاف  داد . رارق  همطاف  رایتخا  رد  ار  كدف  تهج  نیدب  دوش . لیامتم  شیوس  هب  اهلد  ات  دزاس ، فرط  رب  ار  هعماج  تاجایتحا 
 : تسناد عوضوم  ود  ار  رکبوبا  میمصت  لماوع  ناوت  یم  كدف  بصغ  لماوع  ( . 136  ) دومن یم  فرص  ادخ  هار  رد  ار  هیقب  تشاد  یم  رب 

دوب هجیدخ  دای  هب  هشیمه  ادخ  لوسر  هکنیا  تسخن  درب : یم  جنر  لماع  ود  زا  هللا  لوسر  اب  دوخ  یگدنز  رد  هشیمه  هشیاع  لوا :  عوضوم 
ینزریپ هجیدـخ  تفگ :  یم  دومن و  یم  تداسح  ساسحا  هشیاع  درک ، یم  دای  یکین  هب  وا  زا  هک  یهاگ  دومن و  یم  هقالع  راـهظا  وا  هب  و 

رد ار  شلاوما  دروآ . ناـمیا  نم  هب  هک  دوب  ینز  نیلوا  وا  دوش . یم  تفاـی  اـجک  هجیدـخ  دـننام  دومرف : یم  باوج  رد  ربماـیپ  دوـبن . رتـشیب 
ینز چیه  رب  دـیوگ : یم  هشیاع  ( . 137  ) داد رارق  وا  دالوا  رد  ارم  لسن  دـنوادخ  دوب . نم  روای  راـی و  روما  ماـمت  رد  داد و  رارق  نم  راـیتخا 

دومن و یم  فیرعت  دایز  وا  زا  ادـخ  لوسر  دوب . هتفر  ایند  زا  نم  یـسورع  زا  لبق  لاـس  هس  هک  یتروص  رد  مدربن ،  گـشر  هجیدـخ  دـننام 
لوسر تاقوا  زا  يرایسب  تسا .  هدش  هدامآ  شیارب  تشهب  رد  يرـصق  دهدب  تراشب  هجیدخ  هب  هک  دوب  هداد  روتـسد  شلوسر  هب  دنوادخ 

یمن دـنزرف  بحاص  دوب و  میقع  هشیاع  ( . 138  ) داتسرف یم  هجیدخ  ناتـسود  يارب  ار  نآ  تشوگ  دومن و  یم  ینابرق  ار  يدنفـسوگ  ادخ 
یعیبط و رما  کی  هشیاع  ترودک  تداسح و  هتبلا  داد . یم  جنر  رایـسب  ار  هشیاع  عوضوم  نیا  دـمآ . دوجو  هب  همطاف  زا  ربمایپ  لسن  دـش و 

ردکم همطاف  زا  ابلق  مه  رکبوبا  هک  دز  سدح  ناوت  یم  ور  نیا  زا  درک . یم  تیاکـش  همطاف  زا  رکبوبا )  ) شردـپ شیپ  یهاگ  دوب و  يداع 
، دومرف تلحر  ربمایپ  یتقو  دـنریگب . ماقتنا  ربمایپ  رتخد  زا  دـنناشن و  ورف  ار  دوخ  هنیک  دـسح و  شتآ  اـت  دـندوب  تصرف  رظتنم  اـه  نیا  دوب .

رمع مود :  عوضوم  ( ! 139  ) يراد شیپ  رد  يدب  زور  يرآ ،  تفگ :  رکبوبا  تسا !  يدب  زور  هچ  هآ  تفگ :  یم  درک و  یم  هیرگ  همطاف 
هدومن شرافس  وا  هرابرد  مه  ربمایپ  دنوش . یلع  تعاجـش  يراکادف و  ملع و  یتاذ و  تالامک  رکنم  دنناوت  یمن  هک  دنتـسناد  یم  رکبوبا  و 

رد یلوپ  دوب و  بوخ  مه  وا  يداـصتقا  عضو  رگا  سپ  دوب ، مه  ربماـیپ  يومع  رـسپ  داـماد و  دنتـسناد . یم  یبوخ  هب  ار  بلطم  نیا  مدرم  و 
رکبوبا هب  رمع  دـش . یم  بوسحم  يدـج  يرطخ  رکبوبا  تفـالخ  يارب  عـضو  نیا  دـندش . یم  هارمه  وا  اـب  یهورگ  املـسم  تشاد  راـیتخا 

جراخ اه  نآ  تسد  زا  ار  كدف  ریگب و  یلع  زا  ار  مئانغ  سمخ و  دنـسانش . یمن  یفده  ایند  لام  زج  دنتـسه و  ایند  ناگدـنب  مدرم  تفگ : 
هک دـش  هزیگنا  رگید  لماوع  مهم و  لماع  ود  نیا  دـنیآ . یم  وت  فرط  هب  هدرک و  شیاهر  دـندید ، یلاخ  ار  وا  تسد  شناوریپ  یتقو  زاس .
( . 140  ) دروآ رد  شیوخ  فرـصت  هب  ار  نآ  دـیامن و  جارخا  ار  همطاف  ناـنکراک  هدومن و  هرداـصم  ار  كدـف  هب  تفرگ و  میمـصت  رکبوبا 

، درب یم  ثرا  تگرم  زا  دعب  وت  زا  یـسک  هچ  تفگ :  دمآ و  رکبوبا  دزن  ادخ  لوسر  توف  زا  سپ  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف هک  هدش  تیاور 
نم یلو  دراذگ ، یمن  ثرا  ربمایپ  تفگ :  رکبابا  تسین ،  ادـخ  لوسر  زا  یثرا  نم  يارب  سپ  تفگ :  همطاف  مدالوا .  ما و  هداوناخ  تفگ : 

کی مسق !  ادخ  هب  تفگ :  همطاف  منک .  یم  اطع  درک ، یم  اطع  هک  یـسک  رب  منک و  یم  قافنا  درک ، یم  قافنا  ادـخ  لوسر  هک  یناسک  رب 
( . 141  ) تفگن نخس  وا  اب  دومن ، توف  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز ترضح  هک  ینامز  ات  سپ  میوگ .  یمن  نخـس  وت  اب  ما ،  هدنز  یتقو  ات  هملک 

یمن ثرا  اـیبنا  تفگ :  رکبوبا  هدـب ،  ادـخ  لوسر  زا  ارم  ثاریم  تفگ :  تفر و  رکبوبا  دزن  مالـسلا )  اـهیلع   ) همطاـف هک  تسا  تیاور  زاـب 
درگرب و تفگ ،  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دومن . فیرعت  ار  نایرج  دمآ و  یلع  شیپ  ارهز  تسا .  هقدص  دنام ، یم  اه  نآ  زا  هچ  نآ  دـنراذگ .

نم ثری  ینثری و  ایلو  کندـل  نم  یل  بهف  دومن : اعد  اـیرکز  نینچ  مه  و  ( . 142  ) درب ثرا  دواد  زا  هک  تسین  ربماـیپ  نامیلـس  رگم  وگب :
يونعم گرزب  زایتما  کی  ربمایپ  نادناخ  تسد  رد  كدف  دوجو  دنهد . سپ  ترـضح  هب  ار  كدف  دندشن  رـضاح  اما  ( 143  . ) بوقعی لآ 

ياراد هلئـسم ،  نیا  مه  یـسایس  رظن  زا  دـمآ . یم  رامـش  هب  ربمایپ  هب  یکیدزن  دـنوادخ و  دزن  اه  نآ  ماـقم  رب  یلیلد  هک  دـش  یم  بوسحم 
ثعاب لئالد  نیا  دننک . وجتسج  هداوناخ  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  ینیـشناج  هلئـسم  اصوصخم  ربمایپ  ياه  یناشن  راثآ و  مدرم  ات  دوب  تیمها 

. دروخ یم  مشچ  هب  یلزتعم ))  دیدحلا  یبا  نبا  تنس ((  لها  فورعم  دنمـشناد  نانخـس  رد  هتکن  نیا  دنتفیب . كدف  بصغ  رکف  هب  هک  دش 
سپ متفگ :  يرآ .  تفگ :  دوب ، قداص  كدف  تیکلام  ياعدا  رد  همطاف  ایآ  مدرک :  لاوس  یقوراف ))  نب  یلع  مداتسا ((  زا  دیوگ : یم  وا 
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 ، تفگ يا  هنوگ  زنط  فیطل و  مالک  دومن و  یمـسبت  داتـسا  دوب . وگتـسار  وا  دزن  همطاف  هک  یلاح  رد  دادن ، وا  هب  ار  كدف  لوا  هفیلخ  ارچ 
هب ادرف  داد ، یم  وا  هب  همطاـف  ياـعدا  درجم  هب  ار  كدـف  زور  نآ  رکب  یبا  رگا  تفگ :  تشادـن .  یخوـش  هب  تداـع  زگره  هـک  یلاـح  رد 

دوخ زا  یعافد  رذع و  هنوگ  چـیه  وا  تشاذـگ و  یم  رانک  شماقم  زا  ار  يو  درک و  یم  ار  شرـسمه  تفالخ  ياعدا  دـمآ و  یم  شغارس 
یبا نبا  سپـس  درادن . هاوگ  هنیب و  هب  يزاین  دـیوگ و  یم  تسار  دـنک ، اعدا  هچ  ره  همطاف  هک  دوب  هتفریذـپ  كدـف  نداد  اب  اریز  تشادـن ، 

ود زا  حیرـص  فارتـعا  نیا  ( . 144  ) درک حرطم  حازم  ناوـنع  هب  ار  نآ  مداتـسا  دـنچ  ره  تـسا ،  تـیعقاو  کـی  نـیا  دـیازفا : یم  دـیدحلا 
رکبوبا لاق  دنک : یم  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  يراصنا  نب  رباج  تسا .  كدف  ناتـساد  تهج  يا  هدنز  دـهاش  تنـس  لها  دنمـشناد 

نحنف بوقعی . ))  لآ  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندل  نم  یل  بهف  ایرکز (( : لاق  دواد و  نامیلس  ثرودق  تلاق :  ثروی ،  یبنلا ال  همطافل : 
ثرا دوواد  زا  نامیلس  هک  داد  باوج  همطاف  دراذگ . یمن  ثرا  ربمایپ  تفگ :  همطاف  هب  رکبوبا  بوقعی ؛  یلا  ایرکذ  نم  یبنلا  یلءا  برقءا 

زا ربمایپ  هب  ام  و  دشاب ))  بوقعی  نامدود  نم و  ثراو  هک  شخبب  نم  هب  ینیـشناج  بوقعی (( ؛  لآ  نم  ثری  ینثری و  تفگ :  ایرکز  درب و 
مالسلا اهیلع   ) همطاف هب  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  هک  تسا  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  زاب  ( . 145  ) بوقعی لآ  هب  میرتکیدزن  ایرکز 
رکبوبا هدـب .  ار  هللا  لوسر  مردـپ  ثاریم  نم  هب  دومرف : دـمآ و  رکبوبا  دزن  همطاـف  نک .  بلط  ار  هللا  لوسر  تردـپ  ثاریم  ورب و  دوـمرف : ( 

. دراذگ یمن  ثرا  ربمایپ  تفگ :  دش و  ینابـصع  رکبوبا  دربن ، ثرا  دوواد  زا  نامیلـس  ایآ  دومرف : همطاف  دراذـگ . یمن  ثرا  ربمایپ  تفگ : 

. دراذـگ یمن  ثرا  ربمایپ  تفگ :  رکبوبا  زاب  بوقعی )  لآ  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندـل  نم  یل  بهف   : ) تفگن ایرکز  ایآ  تفگ :  همطاف 
هنیک ( . 146  ) دراذگ یمن  ثرا  ربمایپ  تفگ :  رکبوبا  نییثنءالا ))  ظح  لثم  رکذلل  مکدالوءا  یف  هللا  مکیصوی  تفگن ((  ایآ  دومرف : همطاف 

رس رب  وا  زاب  دروآ ، رکبوبا  ياعدا  دض  رب  هک  يدهاوش  اه و  قادصم  مامت  مغر  هب  هک  تسا  يدح  هب  ادخ  لوسر  رتخد  هناگی  اب  ینمشد  و 
ياهدنس هب  نارگید  هیوباب و  نبا  یسربط و  یسوط و  خیش  درک . مورحم  دوخ  ملـسم  قح  زا  ار  ترـضح  نآ  دومن و  يراشفاپ  دوخ  فرح 

نارجاـهم و رثکا  زا  دیـشخب و  میکحت  ار  تفـالخ  راـک  رکبوبا  نوچ  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ترـضح  هک  دـننک  یم  تیاور  ربتعم 
لیکو تهج  هچ  هب  دومرف : دمآ و  رکبوبا  دزن  ترضح  نآ  دومن . نوریب  كدف  زا  ار  همطاف  لیکو  ات  داتسرف  ار  یسک  تفرگ ،  تعیب  راصنا 
همطاف دروایب . دهاش  ییوگ ،  یم  هچنآ  رب  تفگ :  رکبوبا  داد . نم  هب  ار  نآ  ادخ  نامرف  هب  مردپ  هک  نآ  لاح  يدرک ،  نوریب  كدف  زا  ارم 

هک دنوادخ  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  مهد .  یمن  تداهـش  مریگن  رارقا  وت  زا  ات  تفگ :  رکبوبا  هب  نمیا  ما  دروآ . ار  نمیا  ما  مالـسلا )  اهیلع  )
یهاوگ نم  تفگ :  نمیا  ما  تسا .  روط  نیمه  یلب ،  تفگ ،  رکبوبا  تسا ، ))  تشهب  لها  نمیا  ما  هتفگ (( :  نم  قح  رد  ادخ  لوسر  ایآ 

دعب داد . وا  هب  دنوادخ  رما  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  هدـب و  وا  هب  ار  یبرقلا  يذ  قح  هک  داتـسرف  یحو  دوخ  لوسر  هب  دـنوادخ  هک  مهد  یم 
كدـف هرابرد  يا  همان  رکبوبا  دـنداد . تداهـش  مه  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  یتیاور  هب  داد . تداهـش  مه  وا  دـمآ ، یلع  ترـضح  نآ  زا 

نمیا و ما  دومن و  ار  كدـف  ياعدا  همطاف  تفگ :  رکبوبا  تسا و  يا  هماـن  هچ  نیا  دیـسرپ : دـمآ و  رمع  هاـگ  نآ  داد ، همطاـف  هب  تشون و 
 . تسا ناناملـسم  ییاراد )   ) كدف تفگ :  درک و  هراپ  تفرگ و  ار  همان  رمع  متـشون .  ار  همان  نیا  نم  ور  نیا  زا  دنداد . یهاوگ  وا  رب  یلع 
 . تسا لوبق  دروم  دشاب ، يرگید  دهاش  وا  اب  رگا  تسا .  يا  هحلاص  نز  نمیا  ما  دهد و  یم  تداهش  شرسمه  عفن  هب  یلع  هتـشذگ  نآ  زا 

رمع و دـنداد ، تداهـش  نمیا  ما  یلع و  هک  نآ  زا  سپ  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  دـمآ . نوریب  دـیدرگ و  نایرگ  نیگهودـنا و  همطاـف 
تسار وت  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ :  رکبوبا  دومن . میسقت  ار  كدف  دمآ  رد  ربمایپ  هک  دنداد  تداهش  دندمآ  مه  فوع  نب  نمحرلادبع 

تفر و رکبوـبا  دزن  یلع  زور  نآ  يادرف  دـنیوگ . یم  تسار  مه  نمحرلادـبع  رمع و  دـنیوگ . یم  تسار  مه  نمیا  ما  یلع و  ییوـگ .  یم 
لها سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  دومرف : هک  ادـخ  لوق  وگب  نم  هب  دومرف : يرآ .  تفگ :  يا ،  هدـناوخ  نآرق  اـیآ  رکبوبا  دومرف :
رگا دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع امـش . قح  رد  تفگ :  رکبابا  رگید ، سک  قح  رد  ای  تسا  هدـش  لزان  ام  قح  رد  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و 

: دومرف منک .  یم  دح  هماقا  مدرم  ریاس  دننام  تفگ :  ینک .  یم  هچ  هدـش ،  بکترم  یتشز  راک  همطاف  هک  دـنداد  تداهـش  دـندمآ  رفن  ود 
هدرک در  همطاف  تراهط  هب  ار  دنوادخ  تداهش  نوچ  دومرف : یلع  ارچ ، تفگ :  رکبوبا  ینارفاک !  زا  دنوادخ  شیپ  ینک ،  راتفر  نینچ  رگا 
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ار نآ  شردـپ  تاـیح  رد  وا  دـنداد و  همطاـف  هب  ار  كدـف  هک  شلوسر  ادـخ و  مکح  وت  نونکا  يا .  هدوـمن  لوـبق  ار  مدرم  تداهـش  يا و 
همطاف زا  ار  كدـف  یتفریذـپ و  دـشاب  یمن  ثاریم  ياراد  ربماـیپ  هداد  تداهـش  هک  ار  یبارعا  کـی  تداهـش  يدرک و  در  دومن ، بحاـصت 

؛  هیلع یعدا  نم  یلع  نیمیلا  یعدملا و  یلع  هنیبلا  دومرف : ادخ  لوسر  هکنآ  لاح  تسا ،  ناناملـسم  تمینغ  یف و  كدف  یتفگ :  یتفرگ و 
نآ فالخ  رب  يدرک و  در  ار  ادخ  لوسر  لوق  وت  تسا . ))  هیلع  یعدم  هدهع  رب  مسق  تسا و  یعدم  هدـهع  رب  لیلد  هماقا  هاوگ و  ندروآ 
هب ترـضح  نآ  سپـس  دندومن . قیدـصت  ار  یلع  نانخـس  یگمه  تساخرب و  مدرم  نایم  زا  همهمه  ادـص و  ماگنه  نیا  رد  يدومن !  مکح 

رگا درک ! هچ  ام  اـب  زورما  یلع  يدـید  تفگ :  تساوخ و  ار  رمع  رکبوبا  سپـس  دـنتفر . دوخ  هناـخ  هب  مه  رمع  رکبوبا و  تشگرب و  هناـخ 
نم رظن  هب  تفگ :  رمع  تسیچ .  وت  رظن  لاح  دـسر . یمن  ناماس  هب  ام  راک  دـشاب ، هتـشاد  يدروخرب  نینچ  ام  اب  راـظنا  رد  رگید  راـب  کـی 

سپس دیلو . نب  دلاخ  تفگ :  رمع  دنک ، یم  ار  راک  نیا  تارج  یـسک  ایآ  تفگ :  رکبوبا  دنناسرب . لتق  هب  ار  وا  میهد  روتـسد  تسا  بوخ 
یم ماجنا  دشاب  هچ  ره  تفگ :  دلاخ  یناسرب .  ماجنا  هب  ار  ریطخ  لمع  کی  هک  میهاوخب  وت  زا  میراد  لایخ  ام  دنتفگ : دنتـساوخ و  ار  دلاخ 

ماگنه تفگ :  رکبوبا  مناسر ،  ماـجنا  هب  ار  نآ  دـیاب  عقوم  هچ  تفگ :  دـلاخ  تسا .  نیمه  اـم  دوصقم  دـنتفگ ! یلع !  نتـشک  یتح  مهد ، 
تنب ءامسا  درک . هدامآ  ار  دوخ  تفریذپ و  دلاخ  نزب .  ندرگ  ار  وا  زیخرب و  هلصافالب  نم  مالس  زا  دعب  نیشنب و  وا  يولهپ  دجـسم  رد  زامن 

یلع و هب  نم  لوق  زا  تفگ ،  داتـسرف و  یلع  هناخ  هب  ار  دوخ  زینک  اروف  دینـش  ار  اهنآ  نخـس  دوب ، رکبوبا  رـسمه  ناـمز  نآ  رد  هک  سیمع 
هناخ هب  زینک  ( 147  ) نیحـصانلا نم  کل  ینا  جرخاف  كولتقیل  کب  نورمت  ای  ءالملا  نا  نک :  توـالت  ار  هیآ  نیا  ناـسرب و  مالـس  همطاـف 

دجسم هب  سپس  درک . دهاوخن  ققحم  ار  اه  نآ  هدارا  دنوادخ  وگب : ءامسا  هب  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) یلع دومن . توالت  ار  هیآ  دمآ و  یلع 
عورش ار  زامن  رکبوبا  تفرگ .  رارق  وا  يولهپ  دمآ و  دوب  هدرک  یفخم  سابل  ریز  ار  شریـشمش  هک  دلاخ  داتـسیا . رکبوبا  رـس  تشپ  دمآ و 
دناوت یم  دلاخ  هنوگچ  دیشیدنا  یم  دوخ  شیپ  دومن . بوعرم  ار  وا  مالسلا )  هیلع   ) یلع تبیه  تلوص و  دش ، دهشت  لوغشم  نوچ  درک و 
رارکت ار  دهشت  درک و  یمن  ار  نداد  مالس  تارج  هک  داتفا  زرل  سرت و  هب  یلع  ماما  تعاجش  هنتف و  زورب  زا  دناسر . رخآ  هب  ار  یلمع  نینچ 
دیوگب مالس  هک  نیا  زا  شیپ  دیدرگ و  نامیشپ  هرخالاب  رکبوبا  تسا .  هدش  وهس  راچد  وا  دندرک  نامگ  مدرم  داد . یمن  مالس  دومن و  یم 

يروتسد هچ  دیسرپ : دلاخ  زا  مالسلا )  هیلع   ) یلع تفگ .  مالس  سپـس  یهد .  ماجنا  مداد  روتـسد  وت  هب  ار  هچ  نآ  ادابم  دلاخ ! يا  تفگ : 
 : تفگ دلاخ  يدرک .  یم  يراک  نینچ  ایآ  دومرف : یلع  منزب .  ار  وت  ندرگ  مالس  زا  سپ  هک  دوب  نیا  روتسد  تفگ :  دلاخ  دوب . هداد  وت  هب 
رب درک و  دنلب  شیاج  زا  ار  دلاخ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع متـشک .  یم  ار  وت  تفگ  یمن  ار  هلمج  نیا  مالـس  زا  شیپ  رگا  مسق !  ادـخ  هب  يرآ 

تـشگنا ود  اب  ار  دلاخ  ندرگ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رگید  یتیاور  هب  دـشک ! یم  ار  دـلاخ  نالا  هبعک  يادـخ  هب  تفگ :  رمع  دـیبوک . نیمز 
یلع ياپ  تسد و  ریز  دومن . سجن  ار  شـسابل  دـیدرگ و  دوبک  شگنر  دیـشک و  دایرف  دـلاخ  هک  داد  راشف  نانچ  تفرگ  یطـسو  هباـبس و 
یلع شیپ  سابع  دنک . تعافـش  هک  تساوخ  ار  بلطملادبع  نب  سابع  رکبوبا  تشادن .  ملکت  تردق  دز و  یم  اپ  تسد و  مالـسلا )  هیلع  )
دلاخ زا  تسد  ترضح  هک  دیسوب  ار  وا  یناشیپ  داد و  مسق  شردام  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  و  ادخ ) لوسر   ) ربق بحاص  هب  ار  وا  دمآ و 

ریدـقت ربمایپ و  تیـصو  رگا  كاحـض !  رـسپ  يا  دومرف : تفرگ و  ار  رمع  نایبرگ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  تسا  رگید  تیاور  رد  دیـشک .
دـندش و لئاح  اـه  نآ  ناـیم  مدرم  تسا .  رت  ناوتاـن  شدوخ  رتمک و  شرواـی  اـم  زا  کـی  مادـک  یتسنادـیم  دوب ، هتـسبن  ارم  تسد  یهلا ، 

هعیش تایاور  تحص  رب  يراکشآ  هنیرق  نیا  دنناد و  یم  زیاج  ار  مالس  زا  شیپ  زامن  رد  نتفگ  نخس  اه  یفنح  تشگرب .  هناخ  هب  ترضح 
یلع ارچ  اما  دندرکن  تلاخد  كدف  رما  رد  رکبوبا  بصغ  زا  دعب  مالـسلا )  امهیلع   ) نیموصعم همئا  هک  نیا  هجوت  لباق  هتکن  تسا .  ( 148)
یلع هب  رایـسب  هک  نومام  ای  و  درکن ، تلاخد  رما  نیا  رد  دوب ) وا  رایتخا  رد  روشک  ماـمت  هک  یناـمز   ) شتموکح نارود  رد  مالـسلا )  هیلع  )

نب دیز  ياه  هون  زا  یـضعب  تسد  هب  هکلب  درکن ، ترـضح  نآ  میدـقت  ار  كدـف  درک ، یم  تدارا  راهظا  ارهاظ ) هچرگ   ) اضرلا یـسوم  نب 
دوش یم  نشور  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع مالک  رد  خساپ  درپس . مشاه  ینب  هدنیامن  ناونع  هب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع 
معن نیرخآ و  موق  سوفن  اهیلع  تخـس  موق و  سوفن  اهیلع  تحـشف  ءامـسلا  هتلظءا  اـم  لـک  نم  كدـف  انیدـیءا  یف  تناـک  یلب  دومرف : هک 
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یلاح رد  دندیزرو ، لخب  نآ  رب  یهورگ  یلو  دوب ، ام  تسد  رد  كدف  هدنکفا ،  هیاس  نآ  رب  نامسآ  هچنآ  زا  اهنت  يرآ  ( 149  : ) مکحلا هللا
یم نانخس  نیا  اب  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  تسا .  دنوادخ  مکاح  رواد و  نیرتهب  دندیشوپ و  مشچ  نآ  زا  هنادنمتواخس  يرگید  هورگ  هک 

اب هارمه  ار  كدـف  ناـمز  نآ  رگا  دـهاوخ . یمن  دـمآ  رد  هلیـسو  کـی  ناونع  هب  ار  كدـف  هک  دـنک  میهفت  همه  هب  ار  بلطم  نیا  تساوـخ 
زا روما  هک  نونکا  دوب . تفالخ  هنیمز  رد  یفارحنا  طوطخ  زا  يریگولج  تفالخ و  تیالو و  رما  تیبثت  يارب  دومن ، یم  يریگیپ  شرـسمه 
یم ضرع  مظاک  یـسوم  ماما  هب  دیـشرلا  نوراه  درادن . دوس  نآ  نتفرگ  دومن ، ادیپ  يدام  هبنج  رتشیب  كدـف  دـیدرگ و  جراخ  دوخ  ریـسم 
نم دومرف : ماما  دیزرو . یم  رارصا  هتـسویپ  نوراه  دومن . ابا  خساپ  زا  ماما  منادرگزاب .  وت  هب  ار  نآ  ات  نک  صخـشم  ار  كدف  دودح  دنک :
زاب ار  نآ  یعقاو  دودح  رگا  دومرف : ماما  تسا ،  مادک  نآ  یعقاو  دودـح  تفگ :  نوراه  تفرگ .  مهاوخن  شا  یعقاو  دودـح  اب  زج  ار  نآ 
نآ دح  دومرف : ماما  داد . مهاوخ  هک  نک  نایب  ار  شدودـح  دـنگوس ! ربمایپ  تدـج  قح  هب  تفگ :  نوراه  درک . یهاوخن  تقفاوم  میوگ ، 
مود دح  دومرف : ماما  بجع !  بجع ،  تفگ :  دش و  نوگرگد  شا  هرهچ  نخس  نیا  ندینـش  اب  دیـشرلا  نوراه  تسا .  ندع  نیمزرـس  لوا 
تقو نیا  رد  تسا .  اـقیرفآ  نآ  موس  دـح  دوـمرف : ماـما  تشگ .  ناـیامن  دیـشرلا  نوراـه  تروـص  رد  یتحاراـن  راـثآ  تسا .  دنقرمـس  نآ 

 ! تسا ناتـسنمرا  رزخ و  يایرد  لحاوس  نآ  مراهچ  دـح  دومرف : ماما  بجع !  تفگ :  تشگ و  هایـس  یتحاراـن  تدـش  زا  نوراـه  تروص 
متفگ وت  هب  نم  دومرف : ماما  نک .  تموکح  مدرم  رب  نیشنب و  نم  ياج  رب  زیخرب و  تسا .  هدنامن  یقاب  ام  يارب  يزیچ  سپ  تفگ :  نوراه 

هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  تفرگ  میمـصت  نوراه  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  داد . یهاوخن  ار  نآ  زگره  منک ،  نییعت  ار  نآ  دودـح  رگا  هک 
كدف تساوخ  یم  نوراه  رگا  تسا .  تفالخ  هلئسم  اب  كدف  یگتسویپ  رب  ینـشور  لیلد  ثیدح  نیا  ( . 150  ) دناسرب لتق  هب  ار  مالسلا ) 

. دندرک یم  ذاختا  یعـضوم  كدف  ربارب  رد  افلخ  زا  کی  ره  كدـف  یخیرات  ریـس  ( . 151  ) دشکب تفالخ  زا  تسد  دیاب  دـهد ، لیوحت  ار 
ياه لـخن  ياراد  هک  زیخلـصاح  داـبآ و  نیمزرـس  نآ  اـت  درک  ادـیپ  همادا  عضو  نیا  ردـق  نآ  دـنادرگ . یم  رب  يرگید  تفرگ و  یم  یکی 

تموکح رایتخا  رد  دـش و  بصغ  يدابآ  نیا  لوا  هفیلخ  نامز  رد  دوب : رارق  نیا  زا  كدـف  یخیرات  ریـس  دـش . ناریو  یلک  هب  دوب ، یناوارف 
وا تشاد .  يرت  میالم  شور  ربمایپ  تیب  لها  هب  تبـسن  هک  يوما  هفیلخ  زیزعلادـبع ، نب  رمع  نامز  ات  تشاد  همادا  عضو  نیا  تفرگ .  رارق 

فرـصت هب  زارد  نایلاس  زا  سپ  كدـف  بیترت  نیا  هب  نادرگزاب .  همطاـف  نادـنزرف  هب  ار  كدـف  هک  داد  روتـسد  هنیدـم  رد  شرادـنامرف  هب 
هدیدرگ ضرقنم  هیما  ینب  ماجنارـس  دومن . بصغ  اددجم  ار  نآ  يوما  هفیلخ  کلملادبع  نب  دیزی  يدنچ  زا  سپ  دمآ . رد  همطاف  نادـنزرف 

ینب هدـنیامن  ناونع  هب  یلع  نب  نسح  نب  هللادـبع  هب  ار  نآ  یـسابع  هفیلخ  حافـس ،  سابعلاوبا  دـنتفرگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  سابع  ینب  و 
یسوم دنادرگرب . ار  نآ  رفعجوبا  دنزرف  یسابع  يدهم  نآ  زا  سپ  تفرگ .  ار  نآ  یسابع  رفعجوبا  هک  تشذگن  يزیچ  دنادرگزاب . همطاف 

هب تبسن  دیدش  هقالع  هب  رهاظت  رطاخ  هب  نومام  داد . همادا  ار  هار  نیمه  دیشرلا  نوراه  دومن . بصغ  ار  نآ  یسابع )  رگید  هفیلخ   ) يداهلا
راب تشاد ،  لد  رد  همطاف  نادـنزرف  زا  هک  يدـیدش  هنیک  رطاخ  هب  یـسابع  لکوتم  سپـس  دـنادرگرب . همطاف  نادـنزرف  هب  ار  نآ  تیب  لـها 
نینچ هک  ییاتـسور  تسا  یهیدـب  دـننادرگرب . اددـجم  ار  نآ  داد  روتـسد  رـصتنم ))  مان ((  هب  لکوتم  دـنزرف  درک . بصغ  ار  كدـف  رگید 

نیا رگنایب  اه  لاقتنا  لقن و  نیا  دـیدرگ . کـشخ  نآ  ناـتخرد  دـش و  مه  نینچ  هک  دوش  یم  لیدـبت  يا  هناریو  هب  ددرگب ، تسد  هب  تسد 
رد تلاسر  نادناخ  ندرک  يوزنم  فده  و  تسا ،  یسایس  هبنج  نآ :  لیلد  دنتـشاد . صاخ  یتیـساسح  كدف  يور  افلخ  هک  تسا  تیعقاو 

.2 دنـشاب . انگنت  رد  یلام  تاناکما  رظن  زا  تیب  لها  هک  دـنداد  یم  حـیجرت  رگمتـس  يافلخ  اریز  دوب ، اـه  نآ  تیعقوم  فیعـضت  هعماـج و 
هاگآ دوجوم  عضو  هب  تبسن  ار  مدرم  تفرگ  میمـصت  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز كدف ،  بصغ  زا  سپ  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  هبطخ 
دومن رس  رب  هعنقم  هکنآ  زا  سپ  دیامن . عافد  دوخ  قح  زا  ات  تفر  دجسم  هب  تهج  نیدب  دنک . تجح  مامتا  دیوگب و  ار  اه  ینتفگ  دیامن و 

رب مدق  نانچ  تفر .  دجـسم  يوس  هب  دندوب ، هدومن  هطاحا  ار  وا  هک  مشاه  ینب  نانز  نایم  دش و  جراخ  هناخ  زا  دناشوپ ، رداچ  اب  ار  دوخ  و 
روضح مه  راصنا  نارجاهم و  دوب و  هتـسشن  اـج  نآ  رکبوبا  دـش ، دجـسم  دراو  هک  یناـمز  دور . یم  هار  ادـخ  لوسر  ییوگ  هک  تشاد  یم 

رب دنک ، نخس  هب  عورش  تساوخ  نوچ  تفرگ .  رارق  نآ  تشپ  رد  ادخ  لوسر  رتخد  دنتخیوآ و  يدیفس  هدرپ  ترضح  مارتحا  هب  دنتـشاد .
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یکدـنا دـید ، نینچ  هک  همطاف  دنتـسیرگ . هدـش و  رثاتم  رایتخا  یب  مدرم  یمومع  هک  دیـشک  لد  زا  يزوسناج  هلاـن  هودـنا  مغ و  ترثک  رثا 
ياه هبطخ  زا  هبطخ  نیا  دـیدرگ . اشفا  نآ  رد  قیاقح  زا  يرایـسب  هک  دومرف  داریا  یئارغ  هبطخ  هاگنآ  دـنتفرگ . مارآ  مدرم  ات  دومن  توکس 

یم لیکشت  شخب  تفه  زا  هبطخ  نیا  دنا . هدرک  لقن  ار  نآ  رایسب  ياهدنس  هلسلس  اب  تنس  لها  هعیش و  گرزب  ءاملع  هک  تسا  يروهـشم 
تیلوئسم ربمایپ و  يالاو  ماقم  مود  شخب  تسا .  شنیرفآ  فده  ینسح و  ءامسا  راگدرورپ و  تافـص  دیحوت و  هرابرد  لوا  شخب  ددرگ :

 ، مراهچ شخب  رد  دیوگ . یم  نخس  ماکحا  رارـسا  هفـسلف و  مالـسا و  تامیلعت  قمع  نآرق و  تیمها  زا  موس  شخب  تسوا .  فادها  اه و 
زا دعب  ياهدادیور  ثداوح و  مجنپ  شخب  دیامن . یم  وگزاب  تما  هب  ار  هللا  لوسر  شردپ  تامدخ  شیوخ ،  یفرعم  نمض  همطاف  ترضح 
یم نخـس  اه  هناهب  نیا  هب  خـساپ  دندیـشارت و  هک  یهاو  ياه  هناهب  كدـف و  بصغ  زا  مشـش  شخب  رد  دـیامن . یم  نایب  ار  ربماـیپ  تلحر 

هبطخ یـسررب  زا  یـشخب  هب  تسا  بساـنم  دـنک . یم  دادمتـسا  ربماـیپ  نیتـسار  باحـصا  زا  تجح  ماـمتا  ناوـنع  هب  متفه  شخب  رد  دـنار .
هراشا هبطخ  زا  ییاه  تمـسق  هب  نونکا  مینک .  یـسررب  ناکما  دح  رد  تساخرب ،  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هک  ار  ینافوط  میزادرپب و  ترـضح 
هاـگیاج دــیزگرب  شربماـیپ  يارب  ار  ناربماـیپ  يارــس  دــنوادخ  هـک  یماـگنه  اـما  دوـمرف : ربماـیپ  رب  دورد  مالــس و  زا  سپ  مییاـمن ،  یم 
ناهارمگ تفر و  رانک  نید  هدرپ  تشگ و  رهاظ  امـش  نایم  قافن  راثآ  ینورد و  ياه  هنیک  ناهگان  تخاس ،  وا  هاـگلزنم  ار  شناگدـیزگرب 

. دندمآ رد  تکرح  هب  امـش  عامتجا  هنحـص  رد  تساخرب و  لطاب  ياه  هرعن  هدرک و  دنلبرـس  هدش ،  شومارف  نامانمگ  دندمآ و  رد  ادص  هب 
رب هصرع  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هک  دراد  هراشا  ناقفانم  یلهاج و  بازحا  ناگدنامزاب  هب  شنانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسا  گرزب  يوناب 

دندروآ و رب  رـس  اه  هنال  زا  ربمایپ  گرم  اب  اما  دـندوب  هدـیزخ  دوخ  ياه  هنال  رد  هدرب و  ورف  دوخ  ياه  كال  رد  رـس  هدـش و  گنت  اه  نآ 
یم نابصاغ  ياه  هناهب  كدف و  بصغ  ناتساد  هب  مشـش  شخب  رد  تشگ .  راکـشآ  یفارحنا  طوطخ  دش و  زاغآ  كوکـشم  ياه  تکرح 
ربص هزادنا  نیا  یتح  دـیتفرگ ، رایتخا  رد  ار  تفالخ  هقان  امـش  يرآ ،  دـیامرف (( : یم  دـهد و  یم  اه  نآ  هب  هدـنبوک  ياه  خـساپ  دزادرپ و 

ناطیـش يادـن  دـیدروآرد و  ناجیه  هب  ار  نآ  ياه  هلعـش  دـیتخورفارب و  ار  هنتف  شتآ  ناهگان  دوش . ناـت  میلـست  ددرگ و  مار  هک  دـیدرکن 
 - فک نتفرگ  هناهب  هب  دیتخادرپ . یهلا  ربمایپ  ياه  تنـس  ندرب  نایم  زا  قح و  نابات  راونا  نتخاس  شوماخ  هب  دیدومن و  تباجا  ار  رگاوغا 

. دیدوب دوخ  راک  تیوقت  رد  انطاب  اما  دیدز  یم  هنیس  هب  ار  نارگید  گنس  ارهاظ  دیدیـشون . هنایفخم  رخآ  ات  یلک  هب  ار  نآ  ریـش -  يور  زا 
وا و يولگ  رب  رجنخ  هک  یسک  نوچ  میتشادن ،  ییابیکش  زج  يا  هراچ  زین  ام  دیتسشن ، نیمک  هب  وا  نادنزرف  نادناخ و  نتخاس  يوزنم  يارب 

یمن ثرا  ادخ  ربمایپ  زا  ام  تسا و  هدادن  رارق  ام  يارب  یثرا  دنوادخ  هک  دیرادنپ  یم  امش  هکنیا  بیجع  دشاب . هتـسشن  وا  لد  رب  هزین  كون 
نیا امـش  ایآ  دنا . نیقی  لها  هک  اهنآ  يارب  تسا ،  رتذوفن  اب  دنوادخ  زا  شمکح  یـسک  هچ  دینک . یم  يوریپ  تیلهاج  مکح  زا  ایآ  میرب . 

هب نم  ثرا  دیاب  ایآ  ناناملـسم !  امـش  میوا .  رتخد  نم  هک  تسا  نشور  امـش  يارب  باتفآ  نوچمه  دیناد و  یم  يرآ  دیناد . یمن  ار  لئاسم 
هچ مربن !  یثرا  مردـپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردـپ  زا  وت  هک  تسا  نآرق  رد  ایآ  هد ،  خـساپ  نم  هب  هفاحق !  یبا  دـنزرف  يا  دوش . هتفرگ  روز 

و دش ))  دوواد  ثراو  نامیلس  و  دیامرف (( : یم  هک  یلاح  رد  دیدنکفا ، رـس  تشپ  دیتفگ و  كرت  ار  ادخ  باتک  ادمع  ایآ  ییاوران !  نخس 
زین دشاب . ))  بوقعی  نامدود  نم و  ثراو  هک  شخبب  نم  هب  ینیشناج  دوخ  دزن  زا  وت  ادنوادخ ! دیامرف (( : یم  ایرکز  نب  ییحی  ناتساد  رد 

: دیامرف یم  نینچ  مه  دنرتراوازـس . ))  نارگید )  زا   ) هتـشاد ررقم  ادخ  هک  یماکحا  رد  رگیدکی  هب  تبـسن  نادنواشیوخ  و  دیامرف (( : یم 
زا یلام  یسک  رگا  هدومرف (( :  زین  دشاب . ))  رتخد  ود  مهس  هزادنا  هب  رسپ  مهس  هکدنک  یم  شرافس  امش  هب  ناتنادنزرف  هرابرد  دنوادخ  )) 

هرهب و چیه  نم  هک  دیتشادنپ  نینچ  امش  ناراکزیهرپ . ))  رب  تسا  یقح  نیا  دنک . تیصو  هتسیاش  روط  هب  ردام  ردپ و  يارب  دراذگب ، دوخ 
نآ زا  ار  مردپ  هک  تسا  هدرک  لزان  امـش  هب  صوصخم  يا  هیآ  دنوادخ  ایآ  تسین !  ام  نایم  رد  يدنواشیوخ  تبـسن و  چیه  مرادن و  یثرا 

رـسپ مردپ و  زا  نآرق  صاخ  ماع و  هب  امـش  هک  نیا  اب  دنرب ، یمن  ثرا  رگیدکی  زا  بهذـم  ود  ناوریپ  دـییوگ  یم  ای  تسا ،  هتخاس  جراخ 
تسا و يرادرب  هرهب  هدامآ  هدش و  راهم  هدامآ و  بکرم  نوچمه  هک  ارم ، ثرا  نآ  دیریگب  سپ  تسا ،  نینچ  هک  لاح  دیرت . هاگآ  میومع 

رواد هک  تسا  بلاج  هچ  زور  نآ  رد  میامن و  یم  تساوخزاـب  درک و  مهاوخ  رادـید  ار  امـش  تماـیق  رد  دـینادب  یلو  دـیوش ، راوس  نآ  رب 
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اه نآ  لاح  هب  ینامیـشپ  دننامیـشپ و  ناراکنایز  زور  نآ  رد  زیخاتـسر . يرواد  دعوم  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم یعدم  تسا و  ادخ 
هب تفرگ .  دـهاوخ  ماجنا  دوخ  دـعوم  رد  دراد و  ینایاپ  ماجنارـس  هداد ،  امـش  هب  دـنوادخ  هک  يزیچ  ره  دـینادب  تشاد !  دـهاوخن  يدوس 

نیا رد  دش . ))  دهاوخ  دراو  وا  رب  نادواج  تازاجم  دمآ و  دهاوخ  شغارـس  هب  يا  هدننک  راوخ  باذع  یـسک  هچ  تسناد  دیهاوخ  يدوز 
. دوش یم  هدنز  تیلهاج  ماکحا  رگید  راب  ربمایپ ، ياسرف  تقاط  تامحز  مغر  هب  هک  دزوس  یم  نیا  زا  شلد  رهطا  يارهز  هبطخ ،  زا  شخب 

کیرـش ثرا  رد  ار  ناگتـسب  همه  دیـشک و  مسر  نیا  رب  نالطب  طـخ  درک و  روهظ  مالـسا  دـنداد . یمن  ثرا  اـقلطم  رتخد  هب  تیلهاـج  رد 
ننـس وحم  تیلهاـج و  ياـه  تنـس  ياـیحا  رطخ  لوا ،  هجرد  رد  تسا  حرطم  هچنآ  تسین .  حرطم  كدـف  هلئـسم  اـهنت  نیارباـنب  تسناد . 
اقلطم ناربمایپ  ام  هدومرف ((  ادخ  لوسر  دندوب  یعدـم  هک  يدارفا  هب  دزادرپ و  یم  یقطنم  خـساپ  هب  مالـسا  گرزب  يوناب  تسا .  یمالـسا 

ثیدـح نیا  هک  دـنک  یم  تباث  ادـخ  باتک  زا  هیآ  دـنچ  رکذ  اب  ارهز  ترـضح  دروآ . یم  هاوگ  دـهاش و  نآرق  زا  میراذـگ ))  یمن  یثرا 
ثرا ناردام  ناردپ و  زا  نادنزرف  همه  مالـسا  رد  دینادب  تسا ،  ثرا  زا  ام  ندوب  عونمم  امـش  رذع  رگا  دـیامرف : یم  سپـس  تسا ،  یلعج 

ایآ درب . یمن  ثرا  ناملسم  ردام  ردپ و  زا  ناملسم  ریغ  ینعی  دنـشابن ، ردپ  نییآ  مه  شیک و  مه  هک  دنتـسه  انثتـسم  یناسک  اهنت  دنرب . یم 
 ، یحو تیب  لها  ای  دیرتانشآ  نآرق  هب  امش  ایآ  هک :  دنک  یم  هراشا  هلئسم  نیا  هب  سپس  تسادج !  مه  زا  مردپ  نم و  نییآ  امـش  هدیقع  هب 
ار رگید  ياه  هار  مامت  زین  تسا و  هدش  لزان  ام  هناخ  رد  نآرق  هدینش ،  ربمایپ  زا  ار  نآ  ریسفت  نآرق و  هدوب و  یحو  نابتاک  زا  میومع  رـسپ 

یم دراد ، ایند  لام  ناونع  هب  كدف  هب  یگتـسبلد  مالـسا ،  گرزب  يوناب  هک  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  سپـس  دـنک ، یم  یفن  هدرمـش و  رب 
رد یمیظع  هاگداد  دینادب  اما  دیهد . ماجنا  تسا ،  هتخاس  امش  زا  راک  ره  دیریگب و  رایتخا  رد  ار  شا  همه  تسا ،  نینچ  هک  نونکا  دیامرف :

باطخ دروم  ار  راصنا  هفیاط  هبطخ  زا  رگید  شخب  رد  تسا .  ربمایپ  هاگداد  نآ  رد  امـش  یعدـم  تسا و  ادـخ  شمکاـح  هک  دـیراد  شیپ 
يارب امـش  طسوت  نم  ملـسم  قح  نتفرگ  هدـیدان  مالـسا !  ناراـی  تلم و  دـنمناوت  يوزاـب  يا  نادرمناوج و  يا  دـیامرف (( : یم  هداد و  رارق 

: )) دومرف یمن  مردـپ  ادـخ  لوسر  ایآ  دـیهد ؟ یم  ناـشن  هدـش ،  دراو  نم  رب  هک  یمتـس  ربارب  رد  هک  تسا  یـشوپ  مشچ  هچ  نیا  تسیچ . 
ماـگ ههاریب  هب  تعرـس  اـب  هچ  دـیتخاس و  نوگرگد  ار  عاـضوا  دوز  هچ  تشاد )) ؟  هگن  دـیاب  وا  نادـنزرف  مارتحا  اـب  ار  یـسک  ره  مارتـحا 

دمحم دییوگ  یم  ایآ  تسا .  امـش  رایتخا  رد  میوگ ،  یم  هچنآ  رب  یفاک  يورین  دیراد و  ار  نم  قح  قاقحا  رب  ییاناوت  هکیلاح  رد  دـیداهن !
وا گرم  يرآ  ددرگ !؟ لامیاپ  وا  تنـس  دنوش و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  دیاب  وا  نادناخ  دش و  مامت  زیچ  همه  وا  نتفر  اب  تفر و  ایند  زا 

رتراکـشآ و زور  ره  شناکاکـش  تخیرورف و  مغ  راـبغ  همه  رب  هک  ینیگنـس  هعجاـف  دوب و  مالـسا  ناـهج  رب  یکاـندرد  هبرـض  تبیـصم و 
هداتسرف طقف  دمحم  هک  هتفگ  احیرص  نآرق  دیامرف (( : یم  همادا  رد  سپس  ددرگ )) . یم  رت  نوزف  شتعـسو  رتراد و  هنماد  نآ  یگتـسسگ 

بقع هب  سک  ره  دیدرگ ؟ یم  رب  بقع  هب  امـش  دوش ، هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  ایآ  دندوب . زین  يرگید  ناگداتـسرف  وا  زا  شیپ  تسا و  ادـخ 
: دیامرف یم  دایز  ياهشنزرس  زا  سپ  داد . ))  دهاوخ  شاداپ  ار  نارکاش  يدوز  هب  دنوادخ  دسر و  یمن  يررض  دنوادخ  هب  زگره  ددرگرب ،

نیملسم روما  هرادا  تماعز و  يارب  همه  زا  هک  ار  یسک  دیا . هدش  بلط  تیفاع  دیا و  هدراذگ  یتحار  هب  ور  امـش  هک  منیب  یم  نینچ  نم  )) 
رود ییانتعا  یب  اب  اه  تیلوئـسم  يانگنت  راشف و  زا  دیداد و  نت  تولخ  هشوگ  رد  شیاسآ  يرورپ و  نت  هب  دیتخاس و  رود  دوب ، رت  هتـسیاش 

لدتسم و مکحم و  نانچ  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف دوب . ادخ  لوسر  رتخد  ياوقت  ریبدت و  شناد و  هدنهد  ناشن  هبطخ  نیا  ( . (( 152  ) دیدش
بئاصم دومن ، تلحر  ادخ  لوسر  هک  يزور  زا  ترضح  هبطخ  نیمود  تسب .  ناگدنونـش  رب  ار  خساپ  هنوگره  هار  هک  تفگ  نخـس  عطاق 

ییاهنت هب  کی  ره  دروآ ، موجه  ادخ  لوسر  رتخد  هب  هک  یهودنا  مغ و  دش . هراشا  نانآ  هب  هک  دـیدرگ  عورـش  يرگید  زا  سپ  یکی  ارهز 
مغ هک  تسا  ملسم  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ياهنت  مولظم و  رتخد  هب  دسر  هچ  دروآ ، رد  وناز  هب  ار  دارفا  نیرت  يوق  هک  دوب  یفاک 
ردپ نادقف  رد  هتخوس  لد  نایرگ و  مشچ  اب  امئاد  رهطا  يارهز  دنک . یم  ناوتان  روجنر و  ار  وا  دراذـگ و  یم  رثا  یمدآ  مسج  رد  هودـنا  و 

زا سپ  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاـف ( ! 153  ) دوب دـنمقالع  تدـش  هب  امـش  هب  هک  ناتردـپ  تفر  اـجک  دومرف : یم  نینـسح  هب  درک و  یم  هیرگ 
همطاف ترـضح  داتفا . يرامیب  رتسب  هب  ینامـسج  تاـعیاض  هودـنا و  نزح و  ترثک  زا  دوبن و  تاـیح  دـیق  رد  رتشیب  هاـم  هس  اـت  ود  شردـپ 
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تیب لها  زا  هک  یتسه  یـسک  نیلوا  وت  هک  داد  ربخ  وا  هب  تفرگ ،  رارق  يرامیب  رتسب  رد  هک  ینامز  ربمایپ  تشاد و  رغال  کیراب و  یمادـنا 
ناوفنع رد  هک  نآ  اب  تسویپ ،  ودب  ردـپ  گرم  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  دیـشکن  لوط  زور  جـنپ  داتفه و  زا  شیب  يوش .  یم  قحلم  نم  هب 
شردپ دوب ، ناوتان  جازملا و  فیعض  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف نوچ  هک  دننک  دومناو  دنا  هتساوخ  ناگدنسیون  زا  یـضعب  (. 154  ) دوب یناوج 

ياه ینوگرگد  هکلب  دوبن ، رامیب  فیعض و  وا  هک  هدمآ  ترـضح  نآ  تالاح  حرـش  رد  هک  یتروص  رد  دنک ، یم  تافو  رتدوز  هک  تفگ 
 (( هملس ما  هب ((  ترـضح  نآ  هک  یباوج  تخادنا .  يرامیب  رتسب  هب  ار  وا  شردپ ،  تلحر  زا  سپ  هفیقـس  بزح  ياه  يرگمتـس  عاضوا و 

 ، يا هنوگچ  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  تفر و  همطاف  تدایع  هب  هملـس ))  ما  يزور ((  تسا .  بلطم  نیا  دـیوم  داد ،
دندرک وا  یصو  هب  هک  یمتس  ملظ و  رگید  فرط  کی  زا  ربمایپ و  نادقف  فرط  کی  زا  متسه .  یمیظع  هودنا  دیدش و  نزح  رد  دومرف (( :

دندومن بصغ  دنـشاب ، هتـشاد  ربمایپ  زا  یتنـس  اـی  نآرق  زا  یلیلد  هک  نآ  نودـب  ار  تماـما  بصنم  دـندومن و  کـته  ار  شمرح  باـجح  و 
هدمآ وا  تدایع  هب  نارجاهم  راصنا و  ياه  نز  تفای ،  تدش  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  يرامیب  نوچ  هنیدم  نانز  تدایع  ( (( . 155)

نارجاهم و یتمه  یب  یتسـس و  هفیقـس و  نیگنن  لامعا  هرابرد  اهنت  اـه  نآ  تـالاوس  خـساپ  رد  ادـخ  لوسر  رتخد  دـندومن . یـسرپلاوحا  و 
هنابـصاغ هاگتـسد  هیلع  ار  دوخ  تازرابم  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رتخد  دـندرکن . عافد  تیب  لها  قوقح  زا  هک  تفگ ،  نخـس  راصنا 
تاملـسم زا  ینـس  هعیـش و  دزن  یلوا  هبطخ  دـننام  هک  رگید  هبطخ  رد  داد . همادا  يرگید  هنوگ  هب  يروجنر ،  یگتـسخ و  تلاح  اب  تفالخ 

هتفر و شتدایع  هب  راصنا  رجاـهم و  ناـنز  دـش ، وا  توف  هب  رجنم  تلاـسک  ناـمه  دوب و  راـمیب  همطاـف  هک  یناـمز  هدـش (( :  تیاور  تسا ، 
ادخ هب  دومرف : شردـپ  رب  دورد  دـمح و  زا  سپ  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ینک .  یم  هچ  يرامیب  اب  يا و  هنوگچ  ربمایپ  رتخد  دـندرک : ضرع 
هنوگ ره  هب  ار  نانآ  اریز  مرازیب ،  نیگمـشخ و  ناتنادرم  زا  دـیآ و  یم  شوخان  مرظن  رد  امـش  ياـیند  هک  یلاـح  رد  مدرک  حبـص  دـنگوس !

 . متـشگ ناش  نمـشد  مدومن ،  ناحتما  ار  ناشیا  نوچ  مدـنکفا و  رود  هب  ار  نانآ  مدـیدن ،  نانآ  رد  یگتـسیاش  هنوگ  چـیه  نوچ  مدومزآ . 
اه هزین  ندش  هدنکارپ  نداد و  يراوخ  تلذ و  هب  نت  تسا  تشز  هچ  تدح !  تدش و  زا  سپ  یگدوسرف  يدنک و  تسا  يدنـسپان  ردـقچ 
رد نانآ  دـیدرگ ! نیگمـشخ  اه  نآ  رب  دـنوادخ  هک  دـنداد  ماـجنا  یتشز  لـمع  هچ  نتفر !  سوه  يوه و  لاـبند  ندـیزغل و  ارآ و  لزلزت  و 

ینیگنس لابو و  مدنکفا و  ناشدوخ  ندرگ  هب  ار  ناشدنسپان  ياهراک  راسفا  مدید ،  نینچ  هک  ینامز  دش . دنهاوخ  راتفرگ  ینادواج  باذع 
یـسک زا  ار  نیما  لیئربج  طبهم  تیاده و  توبن و  ياه  هیاپ  تفالخ و  هنوگچ  روطچ و  اهنآ ! رب  ياو  مداهن .  اه  نآ  هدهع  هب  ار  لمع  نیا 

وا زا  هتفاترب و  يور  نسحلاوبا  زا  مدرم  هک  دش  هچ  تسا !  يراکـشآ  نارـسخ  کی  نیا  یتسار  دنادرگرب ؟ دوب  ایند  نید و  روما  هب  اناد  هک 
مارآ ار  ناوراک  نیا  دنداد ، یم  وا  تسد  هب  دوب ، هتشاذگ  وا  هدهع  هب  ربمایپ  هک  ار  تفالخ  رما  رگا  دنگوس ! دنوادخ  هب  دندومن !؟ ضارعا 
شیپ مسق !  ادخ  هب  درک . یم  تیاده  تداعـس  یتخبـشوخ و  لزنم  رـس  هب  ار  اه  نآ  دومن و  یم  يربهر  لماکت  یقرت و  يوس  هب  هتـسهآ  و 

راک دـنرادنپ  یم  هک  یموق  داب ، تلذـم  كاخ  هب  ناشغامد  دومن . یم  لدـبم  قیالان  هب  ار  قیال  هتـسیاش و  ناگدـنام و  بقع  هب  ار  ناتوسک 
لمع رادرک و  نیا  دنگوس ! مدوخ  ناج  هب  اما  دـنناد . یمن  دوخ  دـنناراکهبت و  نادـسفم و  اه  نآ  هک  دیـشاب  هاگآ  دـنهد ! یم  ماجنا  یبوخ 

ترسح هک  امـش  رب  غیرد  دیدرگ . دهاوخ  نایع  ناگمه  رب  يدوز  هب  نآ  میخو  ءوس و  جیاتن  هک  تسا  ییاه  هنتف  ثداوح و  نتـسبآ  اه  نآ 
 ، مینک تیاده  ار  امـش  میناوت  یم  رابجا  هب  ام  اما  تسا .  هتـشگ  روک  قیاقح  ندید  زا  ناتنامـشچ  تفر !؟  دیهاوخ  اجک  هب  دروخ . دیهاوخ 
هب ار  وا  نانخـس  همطاـف  لزنم  زا  جورخ  زا  سپ  اـهنز  دـیوگ : هلفغ )  نب  دـیوس   ) يوار 156 !؟ )  ) دـیرادن شوخ  ار  نآ  امـش  هک  یلاح  رد 
 ! ناوناب يوناب  يا  دندرک : ضرع  دنتفر و  ترـضح  نآ  دزن  یهاوخ  رذع  يارب  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  هاگ  نآ  دـندناسر ، ناشنادرم 

ارهز میدرک .  یمن  لودـع  یـسک  هب  وا  زا  اـم  داد ، یم  رکذـت  اـم  هب  مینک ،  تعیب  رکبوبا  اـب  هکنآ  زا  شیپ  ار  بلاـطم  نیا  نسحلاوـبا  رگا 
یهاـتوک و نیا  زا  سپ  تسین و  يرذـع  نیغورد ،  یهاوخرذـع  نیا  زا  سپ  رگید  دـیورب . دوـخ  راـک  لاـبند  دوـمرف (( : مالـسلا )  اـهیلع  )

نایم هب  ینخـس  يدام  روما  كدـف و  ای  دوخ  هرابرد  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  ینارنخـس  نیا  رد  ( . 157  ) تسین يراک  ناتریـصقت ، 
رطاخ هب  ترضح  ضارتعا  یتحاران و  نیا  مامت  دوب ، هنابصاغ  لمع  نیا  موش  جیاتن  تفالخ و  بصغ  دروم  رد  وا  نانخـس  نیا  مامت  درواین .
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تموکح رطاخ  هب  شرهوش  يارب  ار  تفالخ  وا  درک . یم  هدهاشم  ار  فارحنا  هجیتن  دید و  یم  قح  ریغ  ریـسم  رد  ار  ادخ  نید  هک  دوب  نیا 
مالسا تما  روما  هرادا  يارب  ار  وا  دوب و  ادخ  فرط  زا  بوصنم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هکلب  درک ، یمن  بلط  تسایر  و 

دح هب  اوقت  نامیا و  تهج  رد  ار  مالـسا  تما  دـیناشوپ و  یم  لـمع  هماـج  ار  ربماـیپ  فادـها  هک  دوب  وا  تسناد .  یم  رت  هتـسیاش  همه  زا  ، 
نانچ تشادن ،  شزرا  يزیـشپ  ناهج  مامت  هکلب  تفالخ  اهنت  هن  بلاطیبا ،  نب  یلع  ادـخ و  لوسر  رتخد  رظن  زا  دـیناسر . یم  لماکت  ییاهن 

هذـل ال ینفی و  معن  یلعل و  ام  هدارج  مف  یف  هقرو  نم  موزجم  دـی  یف  ریزنخ  قارع  نم  ینیع  یف  نوهءـال  اذـه  مکاـیند  نا  دـیامرف : یم  هک 
زا رتزیچاـن  رتـکچوک و  هتفرگ و  مازج  صخـش  تسد  رد  هک  تسا  یکوـخ  ناوختـسا  زا  رت  تسپ  نم  رظن  رد  امـش  ياـیند  ( 158 ( ؛  یقبی

رتخد زور  نآ  يراب  راکچ ! ایند  رادیاپان  ياه  تذـل  هدـنوش و  یناف  ياه  تمعن  اب  ار  یلع  رخآ  تسا .  یخلم  ناهد  رد  يا  هدیـسوپ  گرب 
بقاوع زا  ار  اه  نآ  تخاس و  یم  راکـشآ  هناـخ )  رد  هچ  دجـسم و  رد  هچ   ) تیب لـها  رب  ار  یقیاـقح  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

نرق مین  دش . نشور  ناگمه  رب  ترـضح  نآ  تانایب  تحـص  ینامز  كدنا  زا  سپ  تسویپ و  عوقو  هب  اهدـعب  هک  تشاد  رذـح  رب  ناشراک 
لحم یمالـسا  ياهروشک  مامت  نامز  رورم  هب  دنتفرگ . رارق  ماع  لتق  دروم  هنیدم  رهـش  مدرم  دیلپ ، دیزی  روتـسد  هب  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب 

همه رب  ناناملسم  هفیلخ  مکاح و  مان  هب  اه  لکوتم  اهروصنم و  دیدرگ و  سابع  ینب  هیما و  ینب  يراوخبارـش  رگمتـس و  ماکح  زات  تخات و 
نوچ لوا  تشخ  دندیدرگ . مومـسم  رخآ  رد  هداتفا و  نادـنز  سبح و  هب  نیموصعم  همئا  ینعی  ربمایپ  یقیقح  يافلخ  دـندش و  طلـسم  زیچ 

نیخیـش دیدرگ و  عیاش  هنیدم  رد  ارهز  ترـضح  يرامیب  نتفرگ  تدش  ربخ  نیخیـش  تدایع  جـک  راوید  دور  یم  ایرث  ات  جـک  رامعم  دـهن 
یمومع راکفا  سرت  زا  دندوب ، هدرک  اه  يرگمتس  ترضح  نآ  نت  هراپ  اصوصخم  لوسر  نادناخ  قح  رد  دنتسناد  یم  هک  رمع ) رکبوبا و  )
ياهاطخ رب  شزوپ ،  یهاوخرذع و  اب  هدش  هک  هنوگ  ره  هب  دنتساوخ  یم  دندیدرگ . ترضح  تدایع  هدامآ  دندمآ و  رب  ییوجلد  ددص  رد 
ترـضح نآ  یلو  دنتفر ، وا  هناخ  رد  هب  ادخ  لوسر  رتخد  تدایع  يارب  رمع  قافتا  هب  رکبوبا  دنا : هتـشون  ناخروم  دنهنب . شـشوپ  هتـشذگ 

! دورن یفقس  ریز  دنکن ، بلج  ار  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز تیاضر  ات  دومن  دای  دنگوس  رکبوبا  هک  دیوگ  یم  قودص  خیـش  دادن . دورو  هزاجا 
لزنم رد  هب  راب  نیدنچ  ام  تسا و  یکزان  لد  درمریپ  رکبوبا  تفگ :  تفر و  یلع  ماما  دزن  رمع  درب . رس  هب  عیقب  رد  ار  بش  تهج  نیمه  هب 

دزن مالـسلا )  هیلع   ) یلع دیریگب . تدایع  هزاجا  تقو و  ام  يارب  دینک و  تطاسو  امـش  تسا .  هدادن  دورو  هزاجا  ام  هب  وا  میا و  هتفر  همطاف 
ار مردـپ  ات  درک  مهاوخن  تبحـص  هک (( :  دومن  دای  دـنگوس  درکن و  لوبق  ارهز  اما  دومن . نایب  ار  نایرج  دـمآ و  مالـسلا )  اـهیلع   ) همطاـف

امش زا  هک  دنداد  رارق  هطـساو  ارم  اه  نآ  دومرف : ریما  ترـضح  میامن . ))  تیاکـش  ادخ  لوسر  هب  اه  نآ  يدعت  ملظ و  زا  میامن و  تاقالم 
تسا بجاو  نز  رب  رهوش  تعاطا  متسه و  وت  رـسمه  مه  نم  تسوت و  هناخ  هناخ  نوچ  دومرف (( : ارهز  مریگب .  تاقالم  تقو  اه  نآ  يارب 
مالـس ارهز  هب  دـندش و  دراو  اه  نآ  داد . دورو  هزاجا  اه  نآ  هب  تفر و  نوریب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع منک . ))  یمن  تفلاخم  وت  رما  اـب  نم  ، 

ار امش  تیاضر  ات  میا  هدمآ  ام  ربمایپ ! رتخد  يا  تفگ :  رکبوبا  دادن . ار  اه  نآ  خساپ  دینادرگرب و  ار  دوخ  يور  ترضح  نآ  یلو  دندرک ،
باوج لوا  امش  دومرف (( : ارهز  دیرذگرد ! ام  زا  هدیسر  امش  رب  هچ  نآ  زا  دیشخبب و  ار  ام  هک  مینک  یم  شهاوخ  امش  زا  میروآ  تسد  هب 

هدرزآ و ارم  درازایب ، ار  وا  هک  ره  متـسه .  وا  زا  نم  تسا و  نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف (( : نم  هرابرد  هک  دیدینـش  ربمایپ  زا  ایآ  دیهدب . ارم 
 (( . تسا هدرزآ  ارم  متایح  نامز  رد  هک  تسا  نآ  دـننام  درازایب ، ار  همطاف  مگرم  زا  سپ  هک  ره  تسا .  هدرزآ  ار  ادـخ  درازایب  ارم  هک  ره 

ات میوگ  یمن  نخـس  امـش  اب  دـندرزآ ! ارم  رفن  ود  نیا  شاب  دـهاش  اراگدرورپ ! دومرف (( : همطاـف  هاـگ  نآ  میدینـش ،  يرآ  دـنتفگ : ود  نآ 
هدـییازن ارم  ردام  شاک  يا  تفگ :  دومن و  دـنلب  الیواو  هب  ادـص  رکبابا  ( (( . 159  ) میامن تیاکـش  امـش  زا  منک و  تاقالم  ار  مراگدرورپ 

تسا بیجع  تفگ :  رکبابا  هب  يدنت  اب  دید ، نینچ  ار  عضو  هک  رمع  مرب !  یم  هانپ و  ادخ  هب  وت  مشخ  ادخ و  مشخ  زا  نم  همطاف !  يا  دوب !
عزج و ینز  مشخ  زا  هک  یلاح  رد  دنا ، هدومن  بوصنم  دوخ  يرادـمامز  هب  ار  وت  دـنداد و  وت  تسد  هب  ار  دوخ  روما  مامز  هک  مدرم  نیا  زا 

تنب ءامسا  زا  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف تافو  . 3 ( 160 ! ) دنتفر نوریب  دنتساخرب و  سپـس  يوش !  یم  دونـشخ  وا  تیاضر  زا  ینک و  یم  عزف 
دنـشک و یم  هچراپ  نآ  رب  هتـشاذگ و  اه  هتخت  يور  لمح  يارب  ار  اهنز  هزانج  هک  نیا  زا  دومرف : نم  هب  همطاـف  هک :  هدـش  تیاور  سیمع 
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نونکا دنک و  یم  نیمات  ار  امش  رظن  هک  مدید  يزیچ  مدوب ،  هشبح  هک  یعقوم  تفگ :  ءامسا  دیآ . یمن  مشوخ  تسادیپ ،  ندب  یگتـسجرب 
هچراپ شیور  هتـسب ،  فرط  ود  هب  دومن و  مخ  ار  اه  نآ  هدـنک و  امرخ  هخاش  زا  رت  بوچ  دـنچ  هاـگ  نآ  منک .  یم  هیهت  امـش  يارب  ار  نآ 

 : تفگ نم  هب  همطاف  دـیوگ : یم  ءامـسا  دوش . یمن  هتخانـش  درم  زا  نز  هزانج  تسا !  یبوخ  زیچ  تفگ :  دـید  ار  نآ  همطاف  نوچ  دیـشک .
هب ور  ادـخ  لوسر  رتخد  لاـح  هک  رخآ  ياـهزور  رد  ( . 161  ) دوشن لخاد  یـسک  یلع  زا  ریغ  هدـب و  لـسغ  ارم  متفر ،  اـیند  زا  هک  یناـمز 

یلع ماما  منک .  تیـصو  مهاوخ  یم  میامن .  یم  هدـهاشم  ار  گرم  راثآ  دوخ  رد  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  زور  کی  داهن ، تماـخو 
همطاف رتسب  رانک  یلع  ماما  دومن ! مهاوخ  لمع  وت  تیـصو  هب  شاب  هتـشاد  نیقی  نکب !  یتسه  لیام  هک  یتیـصو  ره  دومرف : مالـسلا )  هیلع  )

یچیپرـس تیاهروتـسد  زا  ما و  هتفگن  غورد  تا  هناخ  رد  نونک  ات  ومع ! رـسپ  يا  تفگ :  همطاف  دـندش . جراخ  قاتا  زا  نارگید  تسـشن و 
. دوش روصت  تا  هرابرد  فالخ  لامتحا  هک  تساه  نیا  زا  رتالاب  وت  ياوقت  يراکزیهرپ و  یـسانشادخ و  هللاذاـعم !  دومرف : یلع  ما .  هدرکن 

میارب ار  هللا  لوسر  ییادج  هرطاخ  مسق !  ادخ  هب  تسین .  گرم  زا  يا  هراچ  هک  منکچ  اما  تسا  نارگ  نم  رب  وت  ییادـج  دـنگوس ! ادـخ  هب 
ار زوسناج  تبیـصم  نیا  تسا !  يراوگان  تبیـصم  هچ  نوعجار .  هیلا  انا  انا هللا و  تسا .  یکاندرد  هثداح  وت  ماگنهبان  گرم  يدرک .  هزاـت 
ره دومرف : تفرگ و  نماد  رد  ار  شرسمه  رـس  یلع  ماما  شمارآ  یمک  زا  دعب  دنتـسیرگ ، مه  اب  یتعاس  سپـس  منک !  یمن  شومارف  زگره 

هنومن رای  ود  عادو  دوب . خلت  رایسب  یتاظحل  ( . 162  ) دناشوپ مهاوخ  لمع  هماج  وت  يایاصو  هب  شاب  نئمطم  نک .  تیـصو  يراد  لیم  هچ 
رایسب تاظحل  نیا  دنک . عادو  دوخ  نادنزرف  رهوش و  زا  دیاب  ییوشانز  هاتوک  یگدنز  زا  سپ  هک  یناوج  رسمه  نابرهم .  جوز  ود  مالسا و 

هچ درک ؛ يرپس  ار  یبیـشن  زارف و  رپ  یگدـنز  هچ  شرمع  هاتوک  تدـم  رد  شرـسمه  هک  دروآ  دای  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دوب . كاـندرد 
 ( مالـسلا هیلع   ) یلع دروآ  یم  دای  هب  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز یفرط  زا  دش . يراج  شناگدید  زا  گشا  ور  نیا  زا  دومن ؛ لمحت  ار  یتامدص 
 . شلاسدرخ ياه  هچب  هب  دیشیدنا و  شزیزع  رهوش  تبرغ  هب  يا  هظحل  درذگ ! یم  هچ  نمشد  همه  نیا  نیب  رد  وا  هب  دراذگب . اهنت  دیاب  ار 
هب عورش  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز سپس  دندوب . شلوبق  هب  راچان  هک  دوب  یخلت  تقیقح  ییادج  دیدرگ . ریزارـس  شناگدید  زا  گشا  تارطق 
نم زا  دعب  الوا  هک  منک  یم  تیصو  ادخ ! لوسر  يومع  رـسپ  يا  دیامرف ، تیانع  ریخ  يازج  وت  هب  دنوادخ  دومرف : و  ( . 163  ) درک تیصو 
ارم ( . 164  ) دننک یگدنز  دنناوت  یمن  نز  نودب  اهدرم  تسا .  نابرهم  مدوخ  دـننام  نم ،  نالفط  هب  تبـسن  اریز  نک  جاودزا  هماما ))  اب (( 

زامن نم  رب  دـندومن ، مرازآ  تیذا و  دـندرک و  بصغ  ار  مقح  هک  یـصاخشا  هدـن  هزاجا  راپـسب . كاخ  هب  نک و  نفک  هدـب و  لسغ  هناـبش 
ادیپ مندـب  هک  نک  هیهت  یتوبات  نم  يارب  ( . 165  ) دنتسه هللا  لوسر  نمشد  نم و  نمشد  اریز  دنوش ، رـضاح  ما  هزانج  عییـشت  هب  ای  دنناوخب 

 ، ترضح رانک  دز و  رانک  ار  شوپور  دمآ و  یلع  ماما  تفر ،  ایند  زا  ارهز  ترضح  هک  ینامز  هدش :  تیاور  سابع  نبا  زا  ( . 166  ) دشابن
دنوادخ یگناگی  هب  تسا .  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  همان  تیـصو  نیا  میحرلا .  نمحرلا  هللا  مسب  دومن (( : هدـهاشم  ار  یبتک  همان  تیـصو 
تمایق دوجو  رد  تسا و  قح  خزود  تشهب و  تسادخ .  لوسر  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم هک  مهد  یم  تداهـش  مهد و  یم  تداهش 

رد رایتخا  میـشاب .  مه  اب  ترخآ  ایند و  رد  ات  داد  رارق  وت  رـسمه  ارم  ادـخ  یلع !  ای  دـنک . یم  ثوعبم  ار  ناـگدرم  دـنوادخ  تسین .  یکش 
عادو امـش  اب  نونکا  هدم .  عالطا  يدـحا  هب  راپـسب . كاخ  هب  امن و  طونح  نک و  نفک  هدـب و  لسغ  ارم  بش  رد  یلع !  ای  تسا .  وت  تسد 
ارهز مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  ناسرب .  دـنیآ  یم  دوجو  هب  تمایق  ات  هک  منادـنزرف  هب  ارم  مالـس  منک .  یم 

ياـهراک يارب  زج  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دور . یم  تماـخو  هب  ور  هظحل  هب  هظحل  شلاـح  هتفرگ ،  رارق  يراـمیب  رتـسب  رد  مالـسلا )  اـهیلع  )
ناشرامیب ردام  موصعم  هفایق  هب  دندوب . هدمآ  درگ  ردام  رتسب  رود  ترضح  نآ  لافطا  دزیخ . یمن  رب  شزیزع  رسمه  رتسب  رانک  زا  يرورض 

هاگن شنابرهم  رـسمه  زیزع و  لافطا  هب  هدرک ،  زاب  ار  شنامـشچ  هاگ  دیدرگ و  یم  شوهیب  تلاسک  تدش  زا  یهاگ  هک  دـندرک  یم  هاگن 
دـیامن و زاورپ  سفق  زا  دـهاوخ  یم  قشع  رتوبک  هک  یتاظحل  ددرگ . یم  يرپس  يدـنک  یتخـس و  اـب  تاـظحل  دـنکفا . یم  يراـب  ترـسح 

یم ءامسا  ییادج !  نیا  تسا  تخـس  كاندرد و  هچ  هآ  دربب . روگ  هب  دوخ  اب  ار  هفطاع  تبحم و  قشع و  افـص و  دیوگ . كرت  ار  هنایـشآ 
تمـسق هس  ار  نآ  دروآ . شیارب  روفاک  يردق  مردپ  تافو  نامز  رد  لیئربج  دومرف : نم  هب  دش ، کیدزن  همطاف  تافو  هک  یماگنه  دیوگ :
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هتشاذگ ناکم  نالف  رد  هک  داد ، نم  هب  ار  تمسق  کی  تشاذگ و  یلع  يارب  ار  تمسق  کی  تشادرب و  شدوخ  يارب  تمـسق  کی  دومن ،
ءامـسا هب  تفرگ و  وضو  داد و  وشتـسش  ار  دوخ  ترـضح  نآ  دروآ ، ار  روفاک  ءامـسا  نک .  رـضاح  ار  نآ  مراد .  جایتحا  نادب  نونکا  ما . 

شوخ يوب  دیشوپ و  ار  اه  سابل  سپ  دومن ، رـضاح  ار  اه  سابل  ءامـسا  روایب . میارب  شوخ  يوب  نک و  رـضاح  ار  مزامن  ياه  سابل  دومرف :
رگا نزب .  ادص  ارم  سپـس  نک ،  ربص  یتعاس  منک ،  یم  تحارتسا  نم  دومرف : ءامـسا  هب  دـیباوخ و  شرتسب  رد  هلبق  هب  ور  درک و  لامعتـسا 

 ، مدـمآ هرجح  رد  هب  هاگ  نآ  مدرک ،  ربص  يردـق  دـیوگ : یم  ءامـسا  نک .  ربخ  دوز  ار  یلع  ما .  هتفر  ایند  زا  هک  نادـب  يدینـشن ،  باوج 
 . مداتفا شا  هزانج  يور  تسا ،  هتفر  ایند  زا  هک  مدید  مدز ،  رانک  شتروص  زا  ار  شوپور  یتقو  مدینـشن .  یباوج  یلو  مدز ،  ادص  ار  ارهز 

باوخ عقوم  نونکا  دنتفگ : دندیسرپ و  ار  ناشردام  لاوحا  دندش . دراو  مالسلا )  هیلع   ) نیسح نسح و  هاگان  متسیرگ .  یم  مدیـسوب و  یم 
هیرگ دندیسوب و  یم  ار  نآ  دنداتفا و  ردام  هزانج  يور  نیسح  نسح و  تسا .  هتفر  ایند  زا  ناتردام  منازیزع !  يا  متفگ :  تسین .  نامردام 

زا حور  هک  نآ  زا  شیپ  ماوت .  نیـسح  نم  ناج !  ردام  تفگ :  یم  نیـسح  وگب . نخـس  نم  اب  ناج !  رداـم  تفگ :  یم  نسح  دـندرک . یم 
گرم ربخ  هک  ینامز  دننک . ربخ  اب  نایرج  زا  ار  ناشردپ  ات  دنتفاتـش  دجـسم  بناج  هب  ارهز  نامیتی  وگب . نخـس  نم  اب  دنک ، تقرافم  مندب 

هک زا  وت  زا  دـعب  دوب . نم  شخب  یلـست  وت  دوجو  ربمایپ ! رتخد  يا  دومرف : دـیدرگ و  باـت  یب  هودـنا  مغ و  تدـش  زا  دیـسر ، یلع  هب  ارهز 
دش و دنلب  رهـش  زا  نویـش  هجـض و  يادص  دـندش . ربخ  اب  هنیدـم  مدرم  دـیدرگ . دـنلب  ارهز  هناخ  زا  هیرگ  يادـص  ( ! 167  ) میوج تیلست 
ای هاتدیس ،  ای  دنتفگ : یم  نانک  هیرگ  هدمآ ،  درگ  ترضح  لزنم  رد  مشاه  ینب  نانز  دندرک . تکرح  یلع  ترضح  هناخ  يوس  هب  یگمه 
ای تفگ :  یم  تسیرگ و  یم  موـثلک  ما  دـندرک . یم  هیرگ  شفارطا  نیـسح  نسح و  دوـب و  هتـسشن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هللا !  لوـسر  تنب 

زاـمن نآ  رب  هک  دـندوب  هزاـنج  جورخ  رظتنم  هدرک و  عاـمتجا  لزنم  نوریب  مدرم  میداد .  تـسد  زا  رگید  راـبکی  ار  وـت  نوـنکا  هللا !  لوـسر 
نفد نفک و  مسارم  ( . 168  ) داتفا ریخات  هب  هزانج  عییـشت  نوچ  دیوش ، هدنکارپ  تفگ :  مدرم  هب  دـیدرگ و  جراخ  لزنم  زا  رذوبا  دـنناوخب .

 ، نک نفک  هدب و  لسغ  ار  وا  ءامسا ! ای  تفگ :  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  دسیون : یم  همغلا  فشک  رد  یسیع  نب  یلع  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز
نوچ یلع  ماما  ( . 169  ) دوب هدرک  توف  رـصع  زامن  زا  دعب  وا  دندرک . نفد  عیقب  رد  هنابـش  دـندناوخ و  زامن  وا  رب  هاگ  نآ  نک .  طونح  زین 

دیهاوخن ار  وا  رگید  دـینک . عادو  ناتردام  اب  دـییایب  نیـسح !  ای  نسح ،  ای  موثلک ،  ما  ای  بنیز ،  ای  دز : ادـص  ددـنبب ، ار  نفک  دـنب  تساوخ 
زا ار  نامیتی  مالسلا )  هیلع   ) یلع دنتسیرگ . یم  دندیسوب و  یم  ار  وا  دنتخادنا . ردام  هزانج  يور  ار  دوخ  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز نامیتی  دید .

رامع رذوبا و  ناملس و  دادقم و  لضف و  سابع و  دنداد . تکرح  ار  نآ  دناوخ و  زامن  هزانج  رب  سپـس  ( . 170  ) تشادرب ردام  هزانج  يور 
كاخ هب  ار  هزاـنج  ( . 171  ) دندومن تکرش  هزانج  عییـشت  رد  دوعـسم  نبا  هفیذح و  هدیرب و  لیقع ،  مالـسلا ،)  مهیلع   ) نیـسح نسح و  و 

لهچ هک  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد  دـشابن . صخـشم  ترـضح  نآ  ربق  اـهنآ  نیب  اـت  درک  تسرد  ربق  تروص  تفه  یلع  ماـما  دـندرپس .
. دندومن تکرح  مالسلا )  هیلع   ) یلع هناخ  يوس  هب  هزانج  عییشت  دادماب  ناناملـسم  ریاس  رکبوبا و  رمع ، ( . 172  ) درک تسرد  ربق  تروص 

نآ دوخ  نوچ  تفگ :  ساـبع  دـننک . یم  نینچ  هک  متفگن  تفگ :  رکبوبا  هب  رمع  دـش . هدرپـس  كاـخ  هب  بشید  ارهز  ندـب  تفگ  دادـقم 
مامت مشاه  ینب  امش  دسح  ینمشد و  تفگ :  رمع  میدومن .  لمع  تیصو  قبط  مه  ام  دننک ، شنفد  هنابش  هک  دوب  هدومن  تیـصو  ترـضح 
نینچ یهاوخب  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  رمع ! يا  تفگ :  یلع  مناوخب .  زامن  وا  رب  مفاکـشب و  ار  همطاف  ربق  مراد  میمـصت  نم  تسین .  یندـش 

نب نیسح  ( . 173  ) تشگ فرصنم  شمیمصت  زا  دید ، كانرطخ  ار  عضو  رمع  یتقو  مزیر .  یم  ار  تنوخ  ریـشمش  اب  یهد ،  ماجنا  يراک 
ربق بناج  هب  ور  سپس  دومن . دیدپان  ار  شربق  ياج  درپس و  كاخ  هب  هنایفخم  ار  وا  نانموم  ریما  تفای ،  تافو  همطاف  نوچ  دومرف (( : یلع 

زا هتفر و  كاخ  رد  هک  نآ  تا و  هدننک  رادید  ترتخد و  بناج  زا  نم و  بناج  زا  ادخ ! لوسر  يا  وت  رب  مالـس  تفگ :  دومن و  هللا  لوسر 
تسدمه زا  رتخد  يدوز  نیمه  هب  هللا !  لوسر  ای  تسا !  هدیزگرب  شیارب  وت  دزن  ار  وا  ندمآ  دوز  ادخ  هدمآ و  وت  هعقب  رد  هدش و  ادج  نم 

ییاه لد  درد  اسب  هچ  اریز  هاوخب ،  ار  شرازگ  سرپب و  وا  زا  ار  تشذگرـس  همه  داد . دـهاوخ  شرازگ  وت  هب  شقح  ندوبر  رب  تما  ندـش 
دنوادخ دیوگ و  یم  نونکا  یلو  تفاین ،  نآ  نداد  حرـش  نتفگ و  يارب  یهار  ایند  رد  دیـشوج و  یم  شا  هنیـس  رد  شتآ  نوچ  هک  تشاد 

نز تیصخش  رگایحا  اهیلع ) هللا  مالس   ) زا 54همطاف هحفص 51 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یـسک هچ  مدرک :  ضرع  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هب  دـیوگ : یم  لضفم  ( (( . 174  ) تسا نارواد  نیرتهب  وا  دـیامرف و  یم  يرواد  مه 
رد مداد ،  ربخ  وت  هب  هچ  نآ  زا  ایوگ  دومرف : مدرک ،  بجعت  بلطم  نیا  زا  نم  مالـسلا .)  هیلع   ) نینم ؤملاریما  دومرف : داد ، لـسغ  ار  همطاـف 

. دهد لسغ  ار  وا  دـیابن  موصعم  زج  تسا و  موصعم )   ) هقیدـص وا  دومرف (( : تسا .  نینچ  مدرگ !  تنابرق  مدرک :  ضرع  يدـش .  تفگش 
. دادن لسغ  یسیع  زج  ار  میرم  هک  یناد  یمن  رگم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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