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اضر ترضح  تامارک  زا  ناتساد  هس  هاجنپ و 

باتک تاصخشم 

، رفس ریـس و  شور  هار و  ترـضح ، نآ  یناگدنز  مامـضنا  هب  مالـسلا : هیلع اضر  ترـضح  تامارک  زا  ناتـساد   53 روآدـیدپ : مان  ناونع و 
263ص. يرهاظ : تاصخـشم  . 1377 تاراشتنا ، شراب  دهـشم  رـشن : تاصخـشم  . 1304 یـسوم ، يورـسخ ، زا  تراـیز / تیمها  بادآ و 
متفه -964 پاچ  لایر   30000 مشش ؛) پاچ   ) لایر  24000( مجنپ ؛ پاچ   ) لایر  17000 مود ؛) پاچ   ) لایر  7000 لایر ؛  6000 کباش :
.1388 متفه : پاچ  تشاددای : . 1387 مشش : پاچ  تشاددای : . 1386 مجنپ : پاچ  تشاددای : . 1379 مود : پاچ  تشاددای :  92038-7-7

یناگدنز مامضنا  هب  مالسلا : هیلع اضر  ترضح  تامارک  زا  ناتـساد  هس  هاجنپ و  هدرتسگ : ناونع  سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشاددای :
: عوضوم ق .  203 متـشه 153 - ؟ ماـما  ع ،)  ) یـسوم نب  یلع عوضوم : تراـیز . تیمها  بادآ و  رفـس ، ریـس و  شور  هار و  ترـضح ، نآ 
: ییوـید يدـنب  هدر  BP47/35/خ5پ9 1377  هرگنک : يدــنب  هدر  اـه  تـمارک 203 ق -- . 153 - ؟ متـشه ، ماـما  ع ،)  ) یـسوم نب  یلع

م77-16807 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/957

فلؤم يهمدقم 

قالخا بیذـهت  هعلاطم و  هب  نتفرگ  سنا  تسا ، هعماج  رد  ناور  حور و  تمالـس  نماض  هک  ملاس  طابترا  نیرتهب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
لاـجر هللادـمحب  باـب  نیا  رد  تسا . مالـسلامهیلع  نیرهاـط  يهمئا  راـتفر  قـالخا و  ننـس و  بادآ و  رد  ریـس  قـیرط  زا  سفن  يهـیکزت  و 

ياهتیعقوم یهاگ  دناهتشاد و  مالسلامهیلع  همئا  لاوحا  رابخا و  يهعاشا  فورـصم  ار  شیوخ  مه  ام ، نامز  ات  زابرید ، زا  یملع  يهتـسجرب 
نیا رب  ار  ادـخ  دـنرامگب . تمدـخ  هب  تکرب  ریخ و  رپ  هار  نیا  رد  زین  ار  هدنمرـش  يهدـنب  لـثم  یتـح  هک  تسا  هدومن  باـجیا  مه  یـصاخ 
دروم ملباقان  ياضعا  تیلاعف  هتسکش و  لد  راثآ  ملق و  تاحشر  هک  مراودیما  مرازگـساپس و  هتـشاد -  ینازرا  نم  هب  هک  شناوارف -  تمعن 

نیا دـشاب ؛ روکذـم  صاخ  ياهیگژیو  ياراد  هک  دوش  فیلأت  یباتک  هک  تشاد  دـیکأت  اهراب  فتاه  رـشن  دریگ . رارق  ناـشیا  هاگـشیپ  لوبق 
نینچ ياـج  سدـقم  دهـشم  رد  : » دومرفیم هک  مالـسلامهیلع  تیبلـها  رازگتمدـخ  ياـملع  یملع و  لاـجر  زا  یکی  قیوشت  تساوـخرد و 

اـصوصخ ترایز و  تیمها  رفـس و  بادآ  يهمیمـض  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  یناگدـنز  زا  يرـصتخم  يواح  هک  تسا  یلاخ  یباتک 
نآ صاخ  تایانع  تامارک و  رکذ  هطساوب  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  سدقم  تحاس  هب  رتشیب  هچ  ره  یگتـسبلد  راوز و  [ 1  ] رطاخ حیورت 

نانآ تساوخرد  هب  میـشوکب و  رما  نیا  ماجنا  هار  رد  هک  دش  بجوم  بلطم ، ود  نیا  دـشاب ؛ ناراتفرگ  نیلـسوتم و  هحفص 6 ]  ] هب ترضح 
هتشاد هارمه  هب  دوخ  ناشیوخ  راید  رهش و  يارب  هیامنارگ  يرفس  [ 2 ، ] تاغوس ناونع  هب  مه  ار  باتک  نیا  هک  دشاب  مناشوپب . لمع  يهماج 

ياهدیکچ يهعومجم  باتک  نیا  دنزادرپب . نآ  يهعلاطم  هب  مالسلاهیلع  موصعم  ماما  نیمتشه  یگدنز  يارجام  نتـسناد  يارب  مه  دنـشاب و 
یبلاطم يهفاضا  هب  هدش  پاچ  دیدجت  مه  راب  نیدنچ  رـشتنم و  فلؤم  ملق  هب  البق  هک  تسا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  یناگدنز  باتک  زا 

نماث ترـضح  نابـساپ  کلم  ناتـسآ  هب  فرـشت  دصق  هب  هک  یبهذم -  رئاز  کی  يارب  يرورـض  مزاول  رفـس و  ریـس و  بادآ  رد  دنمدوس ،
ناگدننک هعلاطم  زا  نایاپ  رد  تسا . هدمآ  سدقم  دهـشم  هب  هدیـشک و  تسد  دوخ  تکلمم  کلم و  راید و  رهـش و  زا  مالـسلاهیلع  ججحلا 

هحفص 7]  ] يورسخ یسوم  مراد . اعد  سامتلا  يوضر  سدق  ناتسآ  مرتحم  نارئاز  اصوصخ  باتک  نیا 

ماما ردام  لاح  حرش  تدالو و 

هراشا
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رد لاس 203 ه ق  رفص  هام  رخآ  زور  رد  دش و  دلوتم  يرجه  لاس 148  هدعقيذ  مهدزای  هعمج  زور  رد  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع 
ناتـسا رد  لاس  ره  شتداهـش  زور  رد  يو  يراوگوس  مسارم  دالیم و  نشج  دیـسر . تداهـش  هب  سوت  دابانـس  رد  یگلاس  جنپ  هاجنپ و  نس 

ردپ یگلاس  راهچ  یس و  رد  مالـسلاهیلع و  قداص  رفعج  ماما  شراوگرزب ، دج  یگلاس  جنپ  رد  دوشیم . رازگرب  اهناتـسا  رگید  ناسارخ و 
اضر و شبقل  دیماجنا ، لوط  هب  لاس  تسیب  مه  رورس  نآ  تماما  تدم  دندیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع ، رفعج  نب  یـسوم  شدنمجرا ،

مالسلاهیلع رفعج  نب  یسوم  ردام  هدیمح  : » دیوگ مثیم  نب  یلع  [. 7 . ] متکت مه  شردام  دوب و  یلع  شمان  نسحلاوبا و  ترضح  نآ  يهینک 
مارتحا نانچ  دیـسریم و  وا  هیاپ  هب  ینز  رتمک  ماقم ، تمظع  لـقع و  نید و  رظن  زا  هک  تشاد  متکت  ماـن  هب  يزینک  دوب ، مجع  ناـنز  زا  هک 

. تسـشنیمن شلباـقم  رد  زگره  وا ، مارتـحا  هب  دوـب  یبیب  نآ  تمدـخ  رد  هک  یتـقو  اـت  يرادـیرخ  زور  زا  هک  تشادیم  هـگن  ار  هدـیمح 
ینز يوجتـسج  رد  شردام  ور  نیا  زا  دروخیم  دایز  ریـش ، تشاد ، ار  تقلخ  لاـمک  دوب و  هبرف  يرـسپ  نوچ  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح 

هحفص 8]  ] مناوخیم زور  هنابش  رد  یصوصخم  ياهزامن  اعد و  یلو  متـسین ؛ ریـش  مک  دومرف : يریـش »!؟ مک  رگم  : » دندیـسرپ دش . هدریش 
نب یـسوم  يزور  دـنکیم : لقن  دـمحا  نب  ماشه  زا  اضرلا  رابخا  نویع  رد  [ 6 . ] مهد ماجنا  مناوتیمن  الماک  دـنزرف  نیا  دـالیم  زور  زا  هک 

اب تسا ؛ هدمآ  رفن  کی  ارچ  : » دومرف تسا . هدماین  متفگ : دشاب »؟ هدمآ  یسک  برغم  یلاها  زا  يراد  ربخ  : » دومرف نم  هب  مالسلاهیلع  رفعج 
مالـسلاهیلع رفعج  نب  یـسوم  تسوا . راـیتخا  رد  زینک  دـنچ  هک  تسا  یـشورف  هدرب  میدـید . میتـفر . درم  نآ  شیپ  تفر . دـیاب  وا  شیپ  مه 

درم نآ  رواـیب ». يراد ، يرگید  نازینک  رگا  مهاوخیمن  ار  اـهنیا  زا  کـی  چـیه  : » دومرف دروآ ». زینک  ُهن  وا  رواـیب . ار  دوخ  نازینک  : » دوـمرف
رفعج نب  یـسوم  درک . عانتما  شندروآ  زا  زاب  درم  نآ  يروآیمن »؟ ار  وا  ارچ  : » دومرف مرادـن . ضیرم  زینک  کی  زج  يرگید  زینک  تفگ :

تساوخ هک  یغلبم  ره  دشورفب ؟ دهاوخیم  غلبم  هچ  هب  ار  زینک  نآ  سرپب  : » دومرف داتسرف و  وا  دزن  ارم  رگید  زور  تشگزاب و  مالـسلاهیلع 
هب زین  نم  مشورفیمن . رتـمک  غلبم  نـالف  زا  : » تفگ باوج  رد  وا  یـشورفیم ؟ غـلبم  هچ  هب  ار  زینک  نآ  متفگ  مدرک و  هعجارم  هدـب ». وا  هب 

يهریت مادک  زا  دیسرپ : دوب . مشاهینب  زا  يدرم  متفگ : دوب ؟ هک  يدوب ، شهارمه  زورید  هک  یـصخش  دیـسرپ : سپـس  مدیرخ . غلبم  نامه 
ار وا  نم  منک ؛ لقن  تیارب  زینک  نیا  زا  یناتساد  مهاوخیم  : » تفگ مهدب . حیضوت  مناوتیمن  نیا  زا  شیب  متفگ : باوج  رد  مشاهینب ؟ [ 7]

زینک نیا  تفگ : ماـمت  یتقد  زا  سپ  داـتفا ، زینک  نیا  هب  شمـشچ  باـتک  لـها  زا  ینز  هکنیا  ضحم  هب  مدـیرخ  برغم  يهطقن  نیرترود  زا 
دـشاب وت  دزن  هک  تسین  هتـسیاش  يزینک  نینچ  تفگ : ماهدـیرخ . دوخ  يارب  هک  تسا  يزینک  مداد : باوج  ياهدروآ ؟ تسد  هب  هک  تسیک 

دیآ دوجو  هب  يدنزرف  هحفص 9 ] ، ] صخـش نآ  زا  یهاتوک  تدم  زا  سپ  ات  دریگ  رارق  نیمز  يور  تیـصخش  نیرتهب  رایتخا  رد  دیاب  هکلب 
یهاتوک تدم  زا  سپ  مدرب » ترضح  نآ  تمدخ  هب  ار  زینک  نآ  ، » تفگ دمحا  نب  ماشه  دنروآ . نامیا  شتماما  هب  ملاع  برغ  قرش و  هک 

اضر ترـضح  ردام  همجن  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  مردام  تفگ : مثیم  نب  یلع  ردپ  [. 6 . ] دش دلوتم  وا  زا  مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 
حیبست و يادص  باوخ ، رد  مدرکیمن و  ساسحا  ار  يرادراب  ینیگنـس  مدش ، هلماح  یلع  مدنزرف  هب  یتقو  : » تفگ هک  مدینـش  مالـسلاهیلع 
هب رـس  داهن و  نیمز  رب  تسد  دش ، دلوتم  یتقو  مدینـشیمن . ییادص  مدشیم و  رادیب  هدزتشحو  مه  یهاگ  و  مدینـشیم . دیجمت  لیلهت و 

شدزن مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  شردپ  لاح  نیا  رد  تفگیم ؛ نخـس  هکنیا  لثم  دادیم . تکرح  ار  دوخ  ياهبل  درک و  نامـسآ  يوس 
هلصافالب مداهن : شردپ  شوغآ  رد  هدیناشوپ و  دیفس  ياهچراپ  اب  ار  وا  نم  داب ! تیاراوگ  راگدرورپ  تبهوم  نیا  همجن ! يا  « ؛ تفگ هدمآ 

هب تشادرب و  تارف  بآ  اب  ار  شماک  تساوخ و  تارف  بآ  سپـس  تفگ ؛ هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  ترـضح  نآ 
[. 7 .« ] تسا نیمز  يور  رد  ادخ  تجح  هک  ریگب  ار  دنزرف  نیا  : » دومرف دنادرگرب و  نم 

ترضح نآ  باقلا 

راـگدای هب  ردـپ  زا  هک  شرتشگنا -  شقن  تسا  [ 8  ] نیدـحلملا ظیغ  نینمؤملا و  نیع  ةرق  رباص ، قداص ، اضر ، مالـسلاهیلع ، جـجحلا  نماث 
هحفص 10] . ] دوب هللا  یلو  وا  دوخ  يهدیزگرب  رتشگنا  شقن  هللا و  یبسح  تشاد - 
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اضرلا یسوم  نب  یلع  اب  رصع  مه  یسابع  يافلخ 

، دیشرلا نوراه  نامز  رد  لاس  هدزناپ  دوب  رـصع  مه  یـسابع  يافلخ  زا  نت  دنچ  اب  دوخ  تماما  لوط  رد  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 
زور راهچ  زا  سپ  هک  نیما  دمحم  يومع  هلکـش ، نبا  هب  فورعم  يدهم  نب  میهاربا  نیما و  دـمحم  دـهع  رد  زور  جـنپ  تسیب و  لاس و  هس 
رگید هام  تفه  لاس و  کی  دندرک و  تعیب  وا  اب  هرابود  سپـس  دش ؛ علخ  تفالخ  زا  یتیافکیب  یـشایع و  ینارذگـشوخ و  رثا  رب  تفالخ 

نب یلع  درک و  ینارمکح  یمالـسا  کلامم  رـسارس  رب  لاس  تسیب  دش و  تفالخ  رادهدـهع  القتـسم  نومأم  میهاربا ، زا  سپ  درک . تفالخ 
دیـشرلانوراه تفالخ  نامز  رد  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دیـسر . تداهـش  هب  وا  ینارمکح  نامز  رد  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم 

اب دندشیم و  دنمهرهب  شـسرد  سلاجم  سدقم و  تحاس  زا  نادنمهقالع  دوب و  نایعیـش  ییامنهار  رادهدهع  ساره  میب و  نودب  هنادازآ و 
تالکـشم و لح  هب  شمارآ  لامک  اب  ترـضح  نآ  دندادیم ، شرازگ  ار  رابخا  هتـسویپ  هنیدـم  رادـنامرف  نومأم و  ناسوساج  هکنیا  دوجو 

اـضر ترـضح  هک  تشون  نوراه  هب  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تداهـش  زا  سپ  نوراه  سوساج  تخادرپیم . ناتـسود  ياـهزاین  عفر 
تحار وا  فرط  زا  رگید  تفگ : هدش ، لاحشوخ  ربخ  نیا  زا  وا  تسا . هدیرخ  يدنفسوگ  گس و  کی  سورخ و  کی  رازاب  زا  مالسلاهیلع 

هب ار  همه  هدوشگ و  مدرم  يور  هب  ار  دوخ  هناخ  برد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  : » تشون نوراه ، يهدنیامن  يریبز  يدنچ  زا  سپ  مدش .
هحفص 11]  ] گس دنفسوگ و  سورخ و  دوب ، هدش  هتشون  البق  تفگ : درک و  بجعت  رایسب  نوراه  دیامنیم ». توعد  دوخ  تماما  شریذپ 

ياهنوگ هب  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  [. 17 . ] تسا هدرک  توعد  دوخ  تماـما  لوـبق  هب  ار  مدرم  هتـشون ، زورما  اـما  تسا ؛ هدـیرخ 
وا زا  دنتـشادیم و  رذـحرب  نوراـه  [ 18  ] توطـس زا  ار  ناـشیا  ناتـسود ، زا  یـضعب  هک  دوـب  هـتفرگ  رارق  ناتـسود  ءاـجلم  هجوـت و  دروـم 

تردپ ماقم  هدومن و  روهشم  ار  دوخ  مدرک  ضرع  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هب  : » تفگ نانس  نب  دمحم  دندرکیم . [ 19  ] هیقت تساوخرد 
 - مدج شیامرف  : » دومرف نم  باوج  رد  دکچیم . نوخ  نوراه  ریشمش  زا  هکنیا  اب  ياهدرک  زارحا  اراکشآ  ار  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم 

هدومن كابیب  ارم  متسین ». ربمایپ  دنک ، مک  مرس  زا  ییوم  لهجوبا  رگا  : » دومرف لهجوبا  دیدهت  لباقم  رد  هک  هلا -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نب یسوم  نیـشناج  دیـسرپیم  بانج  نآ  زا  سک  ره  [. 20 . ] متـسین ماما  دـنک ، مک  مرـس  زا  ییوم  نوراـه  رگا  میوگیم : مه  نم  تسا و 

دمحم ینئاطب و  هزمحیبا  نب  یلع  لیبق : زا  [ 13  ] نابهذم یفقاو  زا  نت  دنچ  يزور  درکیم . یفرعم  ار  دوخ  وا  تسیک ؟ مالـسلاهیلع  رفعج 
هزمحیبا نب  یلع  هحفص 12 ] . ] دندیسر مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  يراکم  دیعـس  نب  نیـسح  نارمع و  نب  نیـسح  قاحـسا و  نب 

ضرع ارم . داد : باوج  داد ؟ رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  هچ  تفگ : تفر . ایند  زا  دومرف : تسا ؟ لاح  هچ  رد  تردپ  موش  تیادف  تفگ :
مالسلاهیلع یلع  زا  دناهدرکن  نایب  سرت  نودب  اراکشآ و  نینچ  تدادجا  زا  کی  چیه  هک  ییوگیم  نخس  اراکشآ  ياهنوگ  هب  امـش  درک :

نایب اراکشآ  روط  نیمه  زین  هلا ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مادجا ، نیرتهب  تسا : نینچ  هن  دومرف : مالسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تردپ  ات 
هب لـمع ، نیا  اـب  اـعطق  مدیـسرتیم ، رگا  دومرف : باوج  رد  یـسرتیمن ؟ شلاـمع  نوراـه و  زا  درک : ضرع  هزمح  نب  یلع  تسا . هدوـمرف 
زا رگا  : » دـندومرف ناشیا  درک . دـیدهت  گرم  هب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  بهلوبا  يزور  مدوب . هدرک  کمک  دوخ  يدوباـن 

يهلیـسو هب  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مدج ، هک  دوب  ياهناشن  نیلوا  نیا  متـسین ». ربمایپ  دوش ، دراو  نم  هب  ياهشدـخ  وت  بناج 
هب ياهشدخ  نوراه ، نارادفرط  زا  رگا  میوگیم  منکیم و  تباث  ار  دوخ  راتفگ  هلیسو ، نیمه  هب  مه  نم  دومن ؛ تابثا  ار  دوخ  ياعدم  نآ ،

؛ یتسه ماما  تسا و  حیحـص  امـش  ياعدا  رگا  دـمآ ؛ ام  تسد  هب  یبوخ  کسمتـسم  تفگ : نارهم  نب  نیـسح  متـسین . ماـما  دوش ، دراو  نم 
مه نیا  زا  منک »؟ ناـیب  اراکـشآ  ار  منخـس  یتـساوخیم  هنوگچ  رگید  : » دومرف باوج  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  نک . ناـیب  اراکـشآ  ار  تنخس 

تلاسر يادـتبا  رد  مه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهراک !؟ چـیه  وت  متـسه و  ماما  نم  هک  میوگب  مور و  نوراه  شیپ  یهاوخیم  رتشیب ؟
[14 [ ؛ دومن زاربا  تشاد  دامتعا  اهنآ  هب  هک  یناسک  دوخ و  ناگتـسب  هداوناـخ و  هحفـص 13 ]  ] يارب ادتبا  ار  شیوخ  توعد  وا  درکن ؛ نینچ 

هدرم مردپ  میوگیم  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ناج  ظفح  يارب  هیقت  يور  زا  نم  دینکیم ، لایخ  دیراد ؛ داقتعا  مناردپ  تماما  هب  امش 
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یتروص رد  متسه ؛ ماما  میوگیم ، اراکشآ  منکیمن و  مه  هیقت  مسرتیمن و  امش  زا  نم  [ 15  - ] تسا هابتشا  دینکیم  نامگ  هچنآ  تسا - 
؛ دندومن کیرحت  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  نتـشک  يارب  هبترم  نیدنچ  ار  نوراه  شناج . ظفح  يارب  مدرکیم . هیقت  دوب ، هدنز  مردپ  هک 

عقوم نآ  رد  تفگ : یکمرب  ییحی  نب  رفعج  دنکیم ؛ لقن  هیلع  هللا  ناوضر  یـسلجم  يهمالع  هکنانچ  دـشن . بکترم  ار  یلمع  نینچ  وا  اما 
يدوب هتفگ  ياهدرک ؟ شومارف  يدوب ، هدرک  دای  هک  يدـنگوس  درک : دزـشوگ  وا  هب  رفعج  نب  نیـسح  يزور  تفریم ، هکم  هب  نوراه  هک 
اـضرلا یـسوم  نب  یلع  شدنزرف  نونکا  تخیر . مهاوخ  ار  شنوخ  دنک ، تماما  ياعدا  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  سپ  سک  ره  هک 
هدومن وا  هب  دولآ  مشخ  یهاگن  نوراه  دـنراد . زین  وا  هب  دنتـشاد  شردـپ  هب  هک  يداقتعا  نامه  مدرم  دـنکیم و  تماما  ياعدا  مالـسلاهیلع 

ار ناـیرج  مدیـسر و  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  تمدـخ  دـیوگیم : ربخ ، يوار  نارهم ، نب  يوم  مشکب ؟ یهاوخیم  ار  ناـشهمه  تفگ :
رثا ردق  نآ  [ 16  ] اهتیاعـس نیا  دنناسرب . بیـسآ  ياهرذ  نم  هب  دنناوتیمن  زگره  مسق  ادخ  هب  دـنراد ؟ نم  هب  راک  هچ  دومرف : مدرک ؛ ضرع 

. درک ظفح  ار  باـنج  نآ  دـنوادخ ، یلو  دربب ؛ نیب  زا  ار  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  اـت  داـتفا  رکف  هب  يزور  هرخـألاب  نوراـه  هک  دیـشخب 
: تفگ دـش و  دراو  نوراه  کیپ  ناـهگان  دوب . هتـسشن  هناـخ  رد  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  يزور  دـنکیم ؛ لـقن  تلـصابا  هحفص 14 ] ]

مـسق ادخ  هب  یلو  دنربیم ؛ مندرک  دوبان  يارب  ارم  دومرف : درک و  یهاگن  نم  هب  اضر  ترـضح  تسا . هدـناوخ  دوخ  دزن  ار  وت  نینمؤملاریما 
مالـسلاهیلع اضر  ترـضح  اب  تفگ : تلـصابا  مراد . مدج  زا  یتاملک  دروم  نیا  رد  نوچ  دـنناسرب ؛ دـنناوتیمن  نم  هب  یبیـسآ  نیرتکچوک 

اضر ترـضح  ندید  اب  نوراه  [. 17 . ] دـناوخ ار  دوخ  صوصخم  زرح  مالـسلاهیلع  ماما  داـتفا . ناـشیا  هب  نوراـه  مشچ  یتقو  متفر . نوریب 
مامت ات  نک  تشاددای  مه  ار  دوخ  نادنواشیوخ  جیاوح  دنهدب ؛ امـش  هب  مهرد  رازه  دص  میداد  روتـسد  ام  تفگ : هدش  بلقنم  مالـسلاهیلع 

ام تفگ  دوـخ  اـب  تسیرگن و  ترـضح  يـالاب  دـق و  هب  نوراـه  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  نتـشگرب  زا  سپ  میروآرب . ار  تیاههتـساوخ 
ینمشد يولع  تاداس  اب  هکمارب  تسا . رتهب  هدرک  هدارا  دنوادخ  هچنآ  تساوخ ؛ نیا  زج  دنوادخ  یلو  میدوب . هتفرگ  شاهرابرد  یمیمـصت 

 - دوب نوراـه  لالقتـسا  هب  طونم  هک  ار -  دوخ  تموکح  دنتـساوخیم  دـندوب و  هدرک  ذوفن  نوراـه  هشیر  گر و  رد  اـهنآ  نوـچ  دنتـشاد 
رانک هشوگ و  ره  زا  ار  تاداـس  دـندرک و  مادـقا  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ندومن  ینادـنز  هب  تهج  نیدـب  دـنیامن ؛ میکحت 

، رفعج نب  یسوم  رـسپ  یلع ، تفگ : نوراه  هب  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  يزور  دنکیم : لقن  ییحی  نب  ناوفـص  هکنانچ  دنتـشکیم ؛ هتفرگ ،
سب میداد  ماجنا  شردـپ  يهرابرد  هچنآ  [ » هحفـص 15 : ] تفگ وا  باوج  رد  نوراه  ینکیمن )؟ يرکف  وا  يارب   ) دـنکیم تماـما  ياـعدا 

ای دیـشرلانوراه ، رهاوخ  هسابع ، ناـیرج  لـیبق : زا  دـناهدومن ؛ لـقن  یفلتخم  لـلع  هکمارب  ضارقنا  يارب  خـیرات  رد  هچرگ  [. 18 [ »!؟ تسین
رفعج نب  یـسوم  لتق  رد  تکرـش  نآ  يهدـمع  هک  نوراـه  زا  یهاوخرظن  و  [ 19 . ] باوصتـسا نودب  تکلمم  روما  رد  حیرـص ، يهلخادم 

لیـضف نب  دـمحم  درک . نیرفن  ار  نانآ  دز ، رـس  هکمارب  زا  هک  يراکمتـس  نیمه  رطاخ  هب  مه  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دوب . مالـسلاهیلع 
؛ درکیم تاجانم  زاین و  زار و  تافرع ، رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  لاس ، ناـمه  رد  دزادـنارب ، ار  هکمارب  نوراـه  هکنآ  زا  شیپ  دـیوگ :

نیرفن دـندش ، بکترم  هک  یتیانج  رطاخ  هب  ار  هکمارب  هتـسویپ  نم  دومرف : دـیدرکیم ؟ ییاـعد  هچ  دندیـسرپ  تخادـنا ؛ ریز  هب  رـس  سپس 
تشک و ار  ییحی  رفعج و  تـفرگ و  مـشخ  هـکمارب  رب  نوراـه  هـک  دـییاپن  يرید  نـیا ، زا  سپ  درک ؛ باجتـسم  زورما  دـنوادخ  مدرکیم ،

هحفص 16] [. ] 20 . ] دیشاپ مه  زا  ار  اهنآ  عاضوا 

ناسارخ هب  نوراه  ترفاسم  تلع 

هراشا

يداصتقا تیمها  ییایفارغج و  تیعقوم  هک  دوب  یعیسو  نیمزرس  نآ ، و  تشاد . تیمها  رایـسب  دوب  نوراه  تموکح  ورملق  رد  هک  ناسارخ 
هب دوخ  راثآ  رد  هدرک و  دای  یکین  هب  نآ  زا  یـسراف  تایبدا  رد  مه  ناگدنـسیون  نارعاـش و  دوب و  ماـع  صاـخ و  [ 21  ] دزنابز هتسویپ  نآ 
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: دیوگ ورـسخ  رـصان  تفاتـشیم  رواخ  يوس  ناسارخ  زا  تفاتـش  نوچ  نادادماب  مدـید  رهم  دـیوگ : یکدور  هکنانچ  دـناهدراذگ . راگدای 
ياپ هب  نونکا  دوب  مان  شناسارخ  هک  افو  يهبعک  نآ  دـیوگ : یناقاخ  دـش . نونکا  سکان  ناوید  ندـعم  بدا  ياج  دوب  هک  ناسارخ  كاـخ 
مامت رب  یلک  روط  هب  یطـسو  نورق  لیاوا  رد  مان  نیا  دندیمانیم . نیمز  رواخ  میدق ، یـسراف  نابز  رد  ار  ناسارخ  دش . بارخ  ثداوح  لیپ 

ناسارخ ینعم  رد  زغن  يرعـش  رعاش  نیا  دشیم . قالطا  تشاد -  رارق  دنه  ياههوک  ات  تول  ریوک  رواخ  تمـس  رد  هک  یمالـسا -  تالایا 
دوب نآ  ناسارخ  دسانـش  واک  ره  يولهپ  نابز  ناسآ  روخیم  ار  ناهج  شاب و  وا ، رد  ناسارخ  موب  رب و  ای  اـج ، اـشوخ  [. 22 : ] تسا هدورس 

لامـش فرط  زا  میدق  رد  ناسارخ  تسا : هدش  لقن  نینچ  نادلبلا  مجعم  زا  [ 23  ] هسدقم نکاما  باتک  رد  هحفص 17 ]  ] دسآ روخ  يو  زک 
همادا نیچ  یبرغ  دودح  ات  هدوب  قرش  فرط  رد  رتشیب  نآ  ششک  هک  ناتسناغفا  دالب  طساوا  ات  كرت  دالب  زا  نوحیج  رهنلاءاروام  دودح  هب 

عبر تسا : هدشیم  میسقت  عبر  راهچ  هب  ناسارخ  هتفگ : يرذالب  تسا . هتفاییم  شرتسگ  دنه  دودح  نامرک و  ات  بونج  زا  و  تسا . هتـشاد 
تسا هدوب  اجنآ  زا  تبت »  » قیرط هک  ناشخدب  موس ، عبر  مزراوخ  اسف و  سخرس ، ورم ، مود ، عبر  سوت  تاره و  و  روباشین »  » رهشناریا لوا ،

عـالطالا دـصارم  رد  تسا . دنقرمـس  هناـغرف و  اراـخب و  هـک  رهنلاءارواـم  مراـهچ ، عـبر  دـنتفریم . ذـمرت  لـباک و  هـب  هباردـنا »  » زا مدرم  و 
نیمزرـس شناد و  ملع و  دهم  ناسارخ  دیـسریم . ناتـسودنه  ياهیکیدزن  هب  شرخآ  دشیم و  عورـش  قارع  زا  ناسارخ  دودح  دسیونیم :
سیئرلا خیش  تسا و  یکرت  یباراف  رصن  یبا  هب  فورعم  ناخرت  نب  دمحم  ناسارخ  فوسلیف  نیلوا  هکنانچ  تفریم  رامـش  هب  نادنمـشیدنا 

، دادـغب رد  هک  لاس 673 ه ق -  هب  یفوتم  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  تسا . هتفر  ایند  زا  نادـمه  رد  دوب ، ناسارخ  فارطا  شهاگداز  هک 
لاس هب  یفوتم  یـسوط  نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  تسا و  نوفدم  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  مالـسلاهیلع و  رفعج  نب  يوم  ترـضح  دقرم  رانک 

دمحا شردارب  یلازغ و  دماحوبا  دناهدوب . ناسارخ  زا  تنس  لها  دزن ، رد  هتس  حاحص  نابحاص  مامت  دنتسه . یناسارخ  دادغب ، رد  460 ه ق 
زا دناهتساخرب . نیمزرـس  نیا  زا  رگید  ملاع  هیقف و  نیدنچ  يذمرت و  هحفص 18 ] ، ] يراخب كردتـسم  بحاص  يروباشین ، مکاح  یلازغ و 

، تایـضایر ناناد و  خـیرات  زا  یکدور و  یـسودرف و  مانب ، نارعاـش  زا  یناـسارخ ، ملـسموبا  نارادمتـسایس  زا  ماـیخ ، رمع  ناـناد ، یـضایر 
يانثتـسا هب  رواخ  لامـش  رد  رهنلاءاروام  دالب  مامت  لماش  ناـسارخ  تسا : هتـشون  ادـخهد  گـنهرف  رد  درب . ماـن  دـیاب  ار  ینوریب  ناـحیروبا 

دوب شک  ودنه  لابج  دنه  تمس  زا  ریماپ و  نیچ و  نابایب  یطسو  يایـسآ  رد  ناسارخ  یجراخ  دودح  دوب . بونج  رد  ناتـسهق  ناتـسیس و 
يور زا  يرواخ  لامش  زا  دوب  یطسو  نورق  رد  ناریا  تالایا  زا  یکی  هک  ناسارخ  هک  اجنآ  ات  دش ، رتکچوک  رتقیقد و  دودح  نیا  ادعب  یلو 

ناتسناغفا يرتخاب  لامـش  تمـسق  نونکا  هک  ار -  تاره  ياروام  تاعافترا  مامت  نانچمه  یلو  دشیمن  لماش  مه  ار  فرط  نآ  هب  نوحیج 
، یطـسو نورق  بارعا  دزن  دوب  عقاو  ریماپ  يهیحان  رد  ینعی  نوحیج  دور  يایلع  يهقطنم  رد  هک  يدـالب  فصولا  عم  تشاد . رب  رد  تسا - 

میـسقت عبر  راـهچ  ینعی  تمـسق  راـهچ  هب  یطـسو  نورق  رد  ینعی  بارعا  يهرود  رد  ار  ناـسارخ  تلاـیا  دـشیم . بوسحم  ناـسارخ  ءزج 
مامت یسرک  ای  ناتسا ) زکرم  ینعی   ) عبر نآ  یـسرک  فلتخم ، ياهنامز  رد  هک  یگرزب  رهـش  راهچ  زا  یکی  مان  هب  ار  یعبر  ره  دندرکیم و 

، یمالسا لوا  تاحوتف  زا  سپ  خلب ؛ تاره و  ورم ، روباشین ، زا : دنترابع  عبر  راهچ  نآ  دندیمانیم . دشیم ، هتخانش  تختیاپ » ینعی   » تالایا
هناگراهچ ياهتمسق  نیرتیبرغ  زا  یمهم  رهش  هک  ار -  روباشین  نایرهاط ، هلـسلس  يارما  ادعب  یلو  دوب  خلب  ورم و  ناسارخ ، تلایا  یـسرک 

زا سپ  اما  دوب ؛ هتشذگ  نامز  رد  ناسارخ  عضو  دش  هتـشون  ناسارخ  يهرابرد  هچنآ  هحفص 19 ] . ] دنداد رارق  شیوخ  تراما  زکرم  دوب - 
رگید تمسق  ناریا و  ءزج  دوب  عقاو  دوریره  برغم  رد  هک  یتمـسق  دش و  هیزجت  تمـسق  ود  هب  ناسارخ  لاس 1249 ه ق  رد  تاره  گنج 

ریز دودح  هب  دوریره ) برغ  رد  عقاو  ناسارخ  ینعی   ) ناسارخ تلایا  تفرگ  مان  ناریا  تلایا  راهچ  زا  یکی  دیدرگ و  همیمض  ناتـسناغفا  هب 
بونج هب  لامش  زا  نآ  لوط  دابآ . رتسا  مجع و  قارع  قرشم : تسا . هدش  ادج  نآ  زا  هک  ییاهتمـسق  رهنلا و  ءاروام  لامـش : تسا : دودحم 

، ناسارخ [. 24 ( ] ناتـسلگنا زا  رتگرزب  يردق  . ) تسا عبرم  رتمولیک  بیرق 220000  شتحاـسم  رتمولیک و  برغم 480  هب  قرـشم  زا  800 و 
هدرک مایق  نایولع  زا  یکی  ناسارخ  رد  هک  دینـش  نوراه  هک  یتقو  دوب  دیـشرلانوراه  ناـمز  اـصوصخ  نایـسابع  تموکح  شخب  نیرتمهم 

ناسارخ یلاو  صاـخ ، یتافیرـشت  اـب  ار  یکمرب  ییحی  نب  لـضف  نآ ، روما  حالـصا  هقطنم و  نیا  رد  شیوخ  تموکح  يرارقرب  يارب  تسا 
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يرگیجنایم دوب  هدرک  جورخ  هک  یصخش  نوراه و  نیب  و  درک . تموکح  داد  لدع و  هب  نیمزرـس  نیا  رد  لاس  ود  تدم  لضف ، دینادرگ .
، لاس ود  زا  سپ  داتـسرف . وا  يارب  ناگرزب  یهاوگ  نوراه و  ياضما  هب  ياهمان  ناـما  درک و  رارقرب  یتشآ  اـهنآ  ناـیم  لـیحلا  فیاـطل  هب  و 
هب یسیع  نب  یلع  داتـسرف . دوب -  راکبان  راکمتـس و  يدرم  هک  ار -  ناهام  یـسیع  نب  یلع  وا  ياج  هب  تساوخ و  دادغب  هب  ار  لضف  نوراه 

ینانیمطا دوخ  لام  ناج و  رب  ار  کی  چیه  دندمآ ، گنت  هب  همه  هک  تفرگ  درک و  فرـصت  مدرم  لاوما  زا  ردق  نآ  نوراه ، تردق  ياکتا 
مـسر هب  دوب -  هقباسیب  خیرات  رد  مه  رادقم  نامه  زاب  هک  يزیچان -  رادـقم  تشابنا ، هحفـص 20 ]  ] مه يور  هک  یتورث  همه  نآ  زا  دوبن ؛

نارکشلرس همه  ات  داد  روتسد  نایکمرب  یلامشوگ  يارب  نوراه  هک  دوب  دایز  يردق  هب  یسیع  نب  یلع  يهیده  داتـسرف ؛ نوراه  يارب  هیده 
شیامن ضرعم  هب  ار  یـسیع  نب  یلع  يهیده  شنادـنزرف ، دـلاخ و  نب  ییحی  روضح  اب  دـنوش و  عمج  رهـش ، یمومع  نادـیم  رد  ناریزو  و 

مالغ رازه  - 1 تسا : ریز  حرـش  هب  بتاک ، نیـسحدمحم  لضفلاوبا  فیلأت  یقهیب ، خـیرات  زا  لـقن  هب  ایادـه  نآ  يهصـالخ  هک  دـنهد  رارق 
اب يدنه  مالغ  دـص  - 3 تسد . هب  ياهرقن  اـی  ییـالط  یماـج  کـی  ره  كرت ، زینک  رازه  - 2 تسد . هب  صوصخم  یماـج  کـی  ره  كرت ،
اب رن  لیپ  جـنپ  نیرز و  دـهم  اب  ياهرقن  ای  ییالط  ياهـششوپ  اب  هدام  لـیپ  هد  - 4 صوصخم . ياهلاش  اب  يدنه  زینک  دـص  يدـنه و  ياهغیت 

رهاوج هب  هتـسارآ  اـهنآ  تازیهجت  ـالط و  لـعن  رـس  ییـالط و  ياـهنیز  اـب  بسا ، تسیب  نـالیپ  بقع  رد  - 5 ياهرقن . ییـالط و  ياهـششوپ 
دـهم و اـب  رتش ، دصیـس  - 7 يراکـش . نیهاـش  تسیب  یناـسارخ و  بـسا  تـسیود  ینـالیگ و  ياهبـسا  - 6 یلاع . ياـههزوریف  یـشخدب و 
. دیراورم رازه  دصیس  رهاوج و  دنبندرگ  تسیب  - 9 رولب . هچراپ  دصیـس  رازه و  دصناپ  - 8 رگید . رتش  دصتفه  هتـسارآ و  نیرز  ياهلمخم 

يرادناتـسا نامز  رد  دیـسرپ : ییحی  زا  نوراه  هریغ . یلاـق و  يهناـخ  تسیود  یلاـع و  هدرپ  دصیـس  يروفغف و  ینیچ  تسد  تسیود  - 10
الماک ییحی  یلو  دش  مشخ  رد  نخس  نیا  زا  نوراه  هچرگ  اهنآ . نابحاص  يهناخ  رد  تفگ : باوج  رد  ییحی  دوب ؟ اجک  ایاده  نیا  لضف ،
هیحان نآ  رد  ناکرت  دننام  ینانمشد  و  تسا . روانهپ  يدح  رس  ناسارخ  هک  درک  دزشوگ  هحفص 21 ] . ] دومن دراو  عاضوا  تماخو  هب  ار  وا 

اپرب ياهنتف  دننک و  زارد  دنوادخ  هاگرد  هب  تسد  دسرن ، اهنآ  داد  هب  هفیلخ  رگا  دناهدمآ . گنت  هب  یسیع  نب  یلع  تسد  زا  مدرم  دنتسه و 
؛ دنیـشن ورف  هنتف  ات  تشاد  دـهاوخ  مزال  جرخ ، مرد  هاجنپ  یمرد  ره  ياج  هب  دـنک و  تکرح  دـیاب  اهنآ  عفد  يارب  اصخـش  هفیلخ  هک  دـننک 
ار همه  هک  یسیع  نب  یلع  ياهیرگدادیب  دندرک . شروش  يزکرم  تموکح  هیلع  مدرم  هک  دیـسر  ییاج  هب  یـسیع  نب  یلع  يرگمتـس  راک 

نب یلع  فرط  زا  هک  رایـس -  ثیل  رـسپ  عفار  مه  اـهنآ  زا  سپ  دـننز ؟ نماد  ار  شروش  شتآ  هک  دـش  بجوم  دوب  هدرک  هقاـف  رقف و  راـچد 
نتساوخ کمک  هب  ار  یسیع  نب  یلع  ات  داد  تسکش  ار  یسیع  نب  یلع  رکشل  هتسویپ  درک و  شروش  دوب  هدش  رهنلاءاروام  رادنامرف  یسیع 
یهاپـس رازه  دصیـس  ندرک  مهارف  اب  هک  دوب  ناتـسیس  دودح  رد  یجراخ  هللادبع  نب  ةزمح  فرط  زا  مدرم  شروش  درک . روبجم  نوراه  زا 

ار ناشلاوما  دنشکب و  دنتفای ، اج  ره  رد  ار  یسابع  ینب  ناگ  دناشن  تسد  دنرب و  هلمح  ناسارخ  یحاون  هب  رفن  دصناپ  ره  داد  روتـسد  زهجم 
یحاون نیا  زا  کـی  ره  هب  اصخـش  دوـخ  هک  دـش  روـبجم  نوراـه  دـمآ ، دـیدپ  ناـسارخ  رد  مه  رگید  بوـشآ  ود  دـنریگب . تمینغ  هب  مه 

. درکیم ییادـخ  يوعد  هک  نید  مرخ  کـباب  شروش  - 2 دروآیم . نوریب  یهاـم  هاـچ  زا  بش  رد  هک  عـنقملا  شروـش  - 1 دنک . تکرح 
رد نت  ترفاسم  نیا  هب  هک  دش  راچان  دوبن . دعاسم  وا  لاح  هکنیا  اب  درب . ناسارخ  هب  ار  نومأم  تشاذگ و  دادغب  رد  ار  نیما  دمحم  نوراه ،

جلاعم بیبط  عوشیتخب  درک  فقوت  هام  راهچ  بانهک  مان  هب  یهد  رد  دومن و  تکرح  ورم  فرط  هب  نیارفـسا  ناگرگ و  ير و  هار  زا  دـهد 
میب رفـس  نیا  زا  اذـل  درم ، دـهاوخ  ناسارخ  رد  هک  دـندوب  هحفـص 22 ]  ] هتفگ نوراه  هب  البق  مه  نیمجنم  دوب ؛ باـکر  مزـالم  هتـسویپ  وا ،
اما درک  توعد  شیوخ  تعاطا  هب  دایز  ياههدعو  اب  ار  وا  تشون و  دوب  نایـشروش  زا  یکی  هک  هللادـبع  نب  ةزمح  هب  ياهمان  راچان  تشاد .

تشاد گنج  زا  هک  یساره  يهطـساو  هب  تفر و  سوت  هب  ناگرگ  زا  دیدن  گنج  زا  ریغ  ياهراچ  هک  نوراه  دینـش . وا  زا  تخـس  یخـساپ 
یلاو تشذـگرد . یگلاس  نـس 49  رد  ناـغون  يهـیرق  رد  لاس 193 ه ق  رخآلا  يدامج  موس  بش  رد  تفاـی و  تدـش  شـضرم  اـجنآ  رد 

رب نومأم  دومن . نفد  دوب  هدرک  انب  یلاع  يرصق  نآ  رد  هک  دوخ  غاب  رد  ار  نوراه  دوب ، ییاط  يهبطحق  نب  دیمح  نامز  نآ  رد  هک  ناسارخ 
. تسا مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هاگراب  هبق  نامه  نونکا  دش . فورعم  ینوراه  يهبق  هب  هک  تخاس  ياهبق  ردپ  ربق  زارف 
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نومأم ندمآ  راک  يور 

هب مه  مدرم  دش و  ردپ  نیـشناج  هدیبز ، دنزرف  نیما ، دمحم  دوب ، هتـسب  وا  دوخ  هک  يدادرارق  هماندـهع و  قبط  نوراه ، تشذـگرد  زا  سپ 
هک شردارب  هب  ياهمان  هعمج  زور  نیما  دـندرک . تعیب  نیما  اب  لاس 193 ه ق  هبنـش  بش  لوالاعیبر  مهن  رد  نوراه  گرم  زا  عالطا  ضحم 

زابرس ردارب  تعاطا  زا  لهس  نب  لضف  دیدحالص  هب  درک و  ینادنز  ار  همان  يهدنروآ  نومأم  دنک . تعیب  وا  اب  هک  تشون  دوب  ورم  رادناتسا 
نیمه زا  تفرگ ؛ رارق  نومأم  رایتخا  رد  تفالخ  دش و  هتـشک  نیما  دمحم  لاس 198 ه ق  رد  مرحم  مجنپ  تسیب و  بش  رد  رمـالا  رخآ  دز .
دادغب هحفص 23 ]  ] يوس هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دیدحالـص  هب  دعب ، لاس  رد  دوب و  ناسارخ  شتفالخ  رقم  لاس 204 ه ق  ات  خیرات 

هک سابعینب  زا  ياهدـع  اریز  تفرگ ، رارق  یـسایس  بیجع  نارحب  کی  رد  دوخ ، ردارب  نیما ، دـمحم  نتـشک  زا  سپ  نومأم  درک . تکرح 
، هدیشک ياهزات  سفن  نوراه  نامز  ياهیتحاران  تخس و  ياههجنکش  زا  سپ  زین  نایولع  دنتساخرب  تفلاخم  هب  دندوب  نیما  دمحم  رادفرط 

موس دـلج  رد ص 153  افـصلا  ۀـضور  بحاـص  دنتـشارفارب . تفلاـخم  ملع  ياهشوـگ  رد  مادـک  ره  دـندرک و  هدافتـسا  یگتفـشآ  نـیا  زا 
هب طقف  دوش و  هاگآ  روما  نایرج  زا  نومأم  تشاذگیمن ، دوب  هاگآ  عیاقو  نیا  تایئزج  زا  هکنیا  اب  نومأم  ریزو  لهـس  نب  لضف  دسیونیم :

برع روشک  رد  یبیرغ  جرم  جره و  دنیامنیم ؛ تعباتم  نانآ  زا  مدرم  دـناهدرک و  جورخ  نایولع  ياهشوگ  ره  رد  هک  درکیم  دزـشوگ  وا 
هک داد  جرخ  هب  يراکتبا  يراتفرگ ، بوشآ و  نیا  عفر  يارب  نومأم  هرخألاب  درک . اهنیا  يهرابرد  یـساسا  يرکف  دیاب  تسا و  هدـمآ  دـیدپ 

ار راک  نیا  یبهذم  يهفیظو  ماجنا  برقت و  يهطساو  هب  اعقاو  نومأم  دننکیم  لایخ  نادنمـشناد  یـضعب  نرق  هدزاود  تشذگ  زا  سپ  زونه 
، خـیرات زا  یمکحم  دنتـسم و  لـیالد  عاـضوا و  یگتفـشآ  نئارق  یلو  تساعدـم ؛ نیا  دـهاش  خـیراوت  زا  یـضعب  هچرگ  تسا ، هداد  ماـجنا 

هدومن مادقا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  يدهعتیالو  هب  دوخ  تنطلـس  ینابم  میکحت  يارب  یـسایس و  يروظنم  هب  طقف  هک  دـهدیم  یهاوگ 
یسابع و نادناخ  ناگرزب  نومأم  دسیونیم : يرخفلا  بحاص  درک . میهاوخ  هراشا  دهاوش  نیا  زا  یتمسق  هب  شخب  نیا  نمض  رد  ام  تسا ؛

هتشون زا  درکن . ادیپ  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  زا  رترادنید  حلصا و  لضفا و  يدرف  درک ؛ شیامزآ  ار  اهنآ  دومن و  توعد  ار  يولع 
ود ره  یلاحـشوخ  دروم  داـمتعا و  دروـم  هک  هلملا  هیجو  یـصخش  نومأـم  هک  دـیآیمرب  نینچ  دوـب  ناـمز  ناـمه  هب  کـیدزن  هک  يرخفلا 

ضیوفت باختنا و  نیا  دسیونیم : تنـس  لها  نارادـفرط  ریخا و  ناگدنـسیون  زا  یعافر  دـمحا  رتکد  دومن . باختنا  دوب  هقرف  هحفص 24 ] ]
سلجم مالـسا ؛ روشک  رـسارس  رد  یمومع  بالقنا  بوشآ و  زا  عـالطا  زا  سپ  نومأـم  تبقاـع  دوب . یـسایس  ضارغا  يور  زا  يدـهعتیالو 
عاضوا لرتنک  ظاحل  زا  مه  نایولع و  سابعینب و  ياـضرتسا  تهج  زا  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  يأر  سلجم  نآ  رد  داد و  لیکـشت  یتروشم 

توعد و ورم  هب  هنیدم  زا  ار  ناشیا  دوب . ناناملسم  يامن  تشگنا  هتسجرب و  یتیـصخش  هک  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  نتفرگ  رظن  تحت  و 
هوبنا نایم  رد  دومن . عمج  دوخ  تفالخ  رـصق  رد  ار  بلطملادبع  نب  سابع  دالوا  زا  رفن  رازه  هس  یـس و  تهج  نیمه  هب  دنک  دوخ  دهعیلو 

هک دوخ  یئاد  كاحـض ، یبا  نب  ءاجر  هب  [ 25  ] درک زاربا  يدهعتیالو  هب  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  باختنا  رب  ینبم  ار  دوخ  رظن  تیعمج ،
اـضرلا یـسوم  نب  یلع  وا  دـنک . هناور  ورم  هب  هنیدـم  زا  دایز  یمارتحا  اب  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  داد  تیرومأم  دوب ، هنیدـم  یلاو 

رد دندیـسر ؛ روباشین  هب  هک  نیمه  دروآ . روباشین  فرط  هب  یمایم  هوک  ناوهآ و  تشد  ناهفـصا و  سراف و  هرـصب و  هار  زا  ار  مالـسلاهیلع 
سوت و هب  سپـس  دندیـسر ؛ تسا ، فورعم  هاگمدـق  هب  هک  ءارمح  يهیرق  هب  اجنآ  زا  دـندش  دراو  یمان  هدنـسپ  لزنم  رد  دابآ  شـالب  هلحم 
، تبـسانم هب  هک  داتفا  قافتا  هدـنزرا  رایـسب  یعیاقو  ترفاسم  نیمه  لـالخ  رد  دـندرک ؛ تکرح  ورم  هب  اـجنآ  زا  و  دـندش . راپـسهر  داـبانس 

هحفص 25] . ] میهدیم حیضوت  ناگدنناوخ  يارب  ار  نآ  زا  يرادقم 

الط ریجنز  ثیدح  روباشین و  هب  دورو 

رب هک  دوب  راوس  دیفس  هایس  يرطاق  رب  دش  روباشین  دراو  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  یتقو  دسیونیم : دوخ  باتک  رد  روباشین  خیرات  بحاص 
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ملـسا نب  دمحم   » و يزار » هعرزوبا   » مان هب  ثیدح  ناظفاح  زا  نت  ود  هار  نیب  رد  تشاد . رارق  هتـسارآ ، صلاخ  يهرقن  هب  يدهم  نآ ، يور 
داژن يهدنامزاب  يا  ینیرهاط ! يهمئا  دـنزرف  هک  ییاوشیپ  يا  ام ! ياقآ  دـندرک : ضرع  دـندوب ، هتفرگ  ار  بانج  نآ  رتسا ، راهم  هک  یـسوت »

زا یثیدـح  منیبـب و  ار  تکراـبم  لاـمج  اـت  نزب  فرط  کـی  ار  دـهم  ناـبیاس  هک  میهدیم  مسق  تنیرهاـط  دادـجا  قح  هب  ار  وـت  هدیدنـسپ !
لامج هب  تیعمج  مشچ  ات  دز  يرانک  ار  نابیاس  تشاد و  هگن  ار  رتسا  مالـسلاهیلع  ماـما  دـشاب . يدوبداـی  اـم  يارب  هک  نک  ناـیب  تدادـجا 

راسخر ياشامت  وحم  هداتسیا ؛ تاقبط  مامت  تشاد ؛ تهابـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناوسیگ  هب  شکرابم  ناوسیگ  دش . نشور  شرونا 
هب کی  ره  دنتخیریم ؛ قوش  کشا  راب ، هلاژ  ياهدـع  دندیـشکیم ؛ دایرف  يداش  زا  بانج  نآ  يهدـهاشم  رثا  رب  یـضعب  دـندش ؛ شکرابم 

دندوب هتخادنا  كاخ  يور  ار  شیوخ  دندزیم و  كاچ  نابیرگ  هقالع  قوش و  زا  یضعب  دندرکیم  ینادردق  یهلا  تبهوم  نیا  زا  یقیرط 
همادا رهظ  ات  عضو  نیا  دنیامن ، هدهاشم  ار  بانج  نآ  يارآ  لد  لامج  ات  دـندوب  هتـشارفارب  ندرگ  یخرب  دندیـسوبیم و  ار  شرتسا  ماجل  و 

. دیـشاب تکاس  دـیرازاین و  ار  ربمایپ  دـنزرف  دـییامن و  ظفح  دـینک و  شوگ  مدرم ! دندیـشک ؛ دایرف  تاضق  ناگدنـسیون و  ناـهگان  تشاد ؛
تـساوخرد دوخ  يارب  نانآ  زا  هک  یناسک  زا  ریغ  دـندرب و  راـک  هب  تاود  هک  یناـسک  زا  ریغ  تفر ، راـک  هب  نادـملق  رازه  راـهچ  تسیب و 

زا ناشیا  و  هحفص 26 ]  ] مالسلاهیلع قداص  ترضح  شردپ  زا  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  مردپ  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  دندرک . نتـشون 
نینمؤملاریما زا  یلع  نب  نیسح  البرک و  دیهش  یلع  نب  نیسح  زا  بانج  نآ  مالسلاهیلع و  نیسحلا  نب  یلع  زا  رورـس  نآ  یلع و  نب  دمحم 

یلاعت يادخ  زا  تفگ : وا  لیئربج  زا  بانج  نآ  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  بلاطیبا  نب  یلع  مالـسلامهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع 
راصح و هللا  الا  هلا  هملک ال  یباذع . نم  نما  ینـصح  لخد  نم  ینـصح و  لخد  اهلاق  نمف  ینـصح  هللا  الا  هلا  يهملک ال  دومرف : هک  مدـینش 
. دوب دـهاوخ  نمیا  مباذـع  زا  دوش  لخاد  نم  راـصح  رد  هک  ره  دوش و  نم  راـصح  دراو  دـیوگب ، ار  هملک  نیا  هک  ره  تسا  نم  مکحم  ژد 

نادـناخ تیالو  ربمایپ و  زا  يرادربنامرف  : » دـیامرفیم تسا ؟ هنوگچ  تداهـش  صـالخا  هک  دـننکیم  لاؤس  خیـش  یلاـما  تیاور  رد  [. 26]
نم انا  اهطرـشب و  : » دومرف هدروآ ، نوریب  رـس  نابیاس  لخاد  زا  ثیدح  لقن  زا  سپ  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دسیونیم : یلاما  رد  توبن »

[. 27 « ] نم تماما  هب  فارتعا   » متسه نم  نآ  طیارش  زا  یکی  دوش  ماجنا  نآ  طیارـش  هک  تسا  دیفم  یتروص  رد  هملک  نیا  راهظا  اهطورش »
نب یلع  اـت  دوخ  راوـگرزب  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  تسا  هدـش  لـقن  لـالب  نب  یلع  زا  « 276  » اـضرلا ص راـبخا  نویع  رد 
درک لقن  لیفارسا و …  لیئاکیم ، لیئربج ، زا  ناشیا  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  هحفص 27 ]  ] لوسر زا  بانج  نآ  مالسلاهیلع و  بلاطیبا 

ژد راصح و  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  یباذـع  نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  بلاطیبا  نب  یلع  ۀـیالو  لـجوزع  هللا  لوقی  لاـق : هک :
جراخ روباشین  زا  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  یتقو  تفگ : تلـصابا  تسا . نمیا  مباذع  زا  دوش  نم  راصح  لخاد  سک  ره  تسا  نم  مکحم 

: دندرک ضرع  دنروایب  بآ  داد  روتسد  دمآ و  ریز  هب  بکرم  زا  اروف  دیناوخیمن ؟ زامن  تسا . رهظ  دندرک  ضرع  دیسر  خرس  هد  هب  دش و 
اـضر ترـضح  یتقو  تسا . یقاب  زونه  شرثا  هک  دـش  يراج  ياهمـشچ  دومن ؛ رفح  كرابم  تسد  اب  ار  نیمز  ترـضح  نآ  میرادـن ؟ بآ 

و دنزاسیم -  رگید  لیاسو  يزپ و  اذغ  فورظ  فلتخم  عاونا  نآ  گنس  زا  الاح  هک  دومن -  یهوک  هب  تشپ  دیسر  دابانـس  هب  مالـسلاهیلع 
هدب تکرب  نک و  دـنمهرهب  ار  مدرم  هوک ، نیا  يهلیـسو  هب  ایادـخ  راب  رودـقلا …  هنم  تحنی  امیف  لعجی  امیف  كراب  هب و  عفنا  مهللا  دومرف :

دنشارتب و گید  شدوخ  يزپ  اذغ  يارب  هوک  نیمه  گنس  زا  داد : روتـسد  هوک . نیا  زا  هدش  هتخاس  ياهفرظ  لخاد  دنهدیم  رارق  هچنآ  رد 
نیا هجوتم  زور  نآ  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تکرب  هب  مدرم  دیزپب . اهفرظ  نیمه  رد  طقف  ارم  ياذغ  اهیف . الا  هلکآ  ام  خـبطب  ال  دومرف :

هحفص 28] [. ] 28 . ] دش راکشآ  زین  ترضح  ياعد  رثا  دندش و  راک 

دابانس سوت و 

العف اـج  ره  تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یجراـخ  دوجو  لوـغم  نایرکـشل  تسد  هب  روـبزم  رهـش  نتفر  نیب  زا  اـب  هک  تسا  ياهملک  سوـت 
سوت ناتسرهش  لوغم  زات  تخات و  زا  لبق  دوشیم و  هدیمان  دهشم  العف  هک  تسا  یناتـسرهش  قباس ، رابتعا  هب  دوشیم  هملک  نیا  زا  يرکذ 
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اب راوید  زا  تسا ؛ هدیدرگ  بارخ  يدالیم  مراهچ  نرق  رد  سوت  میدق  رهـش  تفریم . رامـش  هب  نآ  عباوت  زا  یکی  ناغون  دشیم و  هدناوخ 
30  ) خسرف جنپ  دهشم  ات  هک  تسا  سوت  یمیدق  رهش  ینعی  یسودرف  هاگمارآ  نآ ، مهم  رثا  العف  هک  تسا  هدنام  یقاب  ییاهتمسق  نآ ، يور 

رهش تروص  هب  دعب ، هب  خیرات  نآ  زا  دوشیم و  زاغآ  لوغم  زا  دعب  دهشم  رهش  تمظع  هک  دوشیم  مولعم  نیاربانب  دراد . هلـصاف  رتمولیک )
نوراه هک  ياهبق  لخاد  یئاط -  يهبطحق  يهناخ  هب  دابانـس  سوت و  هب  اجنآ  زا  تسا . هتفای  هعـسوت  نوزفازور  روط  هب  زورما  اـت  هدـمآرد و 

هللا لعجیس  تسا . نم  نفد  ناکم  نیا ، دومرف : دیشک و  طخ  ار  نیمز  زا  تمـسق  کی  كرابم  تسد  اب  دش و  دراو  دوب -  هدش  نفد  نآ  رد 
هتمحر هللا و  نارفغ  هل  بجو  ـالا  ملـسم ، مهنم  یلع  ملـسی  ـال  رئاز و  مهنم  ینورزی  اـم  هللا  یتـبحم و  لـها  یتعیـش و  فلتخم  ناـکملا  اذـه 

ارم هک  ره  دنگوس  ادخ  هب  دینادرگ  دهاوخ  نم  ناتـسود  نایعیـش و  دمآ  تفر و  لحم  ار  ناکم  نیا  يدوزب  دنوادخ ، تیبلا . لها  انتعافـشب 
دنچ نآ  زا  سپ  تیب . لها  ام  تعافـش  يهطـساو  هب  دش  دهاوخ  راگدرورپ  تمحر  ترفغم و  لومـشم  دهد ، مالـس  نم  هب  دـنک و  ترایز 

جراخ اجنآ  زا  سپس  تفگ  رکذ  هدجس ، نآ  رد  هبترم  دصناپ  هحفص 29 ]  ] درک ینالوط  ياهدجس  دومن و  ییاهاعد  دناوخ و  زامن  تعکر 
هک رهـش -  قدـنخ  فارطا  راوید  تسا . هتـشاگن  لصفم  یلـصف  سوت  تمظع  اب  رهـش  يوراب  جرب و  يهراـبرد  هنطلـسلادامتعا  [. 29 . ] دش

یغرم هدروآ : دوخ  یعابر  رد  مایخ  هک  تسا  وراب  نیمه  رهـش  لخدم  رد  هزاورد ، تسا و  هتـشاد  جرب   106 هدشیم -  هدیمان  رهش  يوراب 
يهلان دش  هچ  اهسرج و  گناب  وک  سوسفا ! سوسفا  هک  تفگ  یمه  هلک  اب  سوواکیک  يهلک  هداهن  شیپ  رد  سوت  يهراب  رب  هتـسشن  مدید 

. تسا هتـشاد  هدکهد  رازه  هک  هدوب  ناغون  نارباط و  مان  هب  مه ، هب  کیدزن  رهـش  ود  نآ  هدرک و  انب  رذون  نب  سوت  ار  میدـق  سوت  سوک ؟
ياهغاب زا  یغاب  رد  دیـشرلانوراه  ربق  مالـسلاهیلع و  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ربق  تسا و  عبرم  لیم  کی  سوت  رد  هبطحق  نب  دـیمح  يهناخ 

دادماب هک  ینز  دنکیم ، لقن  همغلا  فشک  رد  هک  يروط  هب  دوب ؛ مک  رایسب  ناغون ، دابانـس و  نیب  يهلـصاف  [. 30 . ] تسا هبطحق  نب  دیمح 
دابانـس هـب  دـشیم  هتـسب  مرح  برد  هـک  هاـگماش  دـمآیم  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  رهطم  مرح  هـب  راوز ، يراکتمدـخ  يارب  دابانــس  زا 

هک دوب  یقالیی  یغاب  دابانـس  دـش ، دراو  ورم  هب  دابانـس  هار  زا  ناسارخ  هب  رفـس  رد  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  [. 31 . ] تشگیمرب
نب دیمح  تشاد . رارق  نآ  رد  ینوراه  يهبق  ای  ردنکسا  رصق  هک  دوب  یغاب  نامه  نآ  ینوکسم  غاب  نیرتهلیـسو  اب  نیرتدابآ و  نیرتگرزب و 

رد بوبحم ، یمـسر و  رفاسم  ره  زا  تاعامتجا ، يداع  ننـس  مسر و  هب  انب  و  تشاد ؛ تنوکـس  یقالیی ، غاب  نیا  رد  سوت ، رادناتـسا  هبطحق 
تنـس نیا  دـسرب . دوصقم  هحفـص 30 ]  ] لزنم رـس  هب  اـت  دـشیم ؛ ییاریذـپ  هبـصق ، هد و  ره  بوخ  تاراـمع  ینوکـسم و  ياـهاج  نیرتهب 
سوت زا  روبع  رد  هنیدم  يهلفاق  نارفاسم  ناهارمه و  ناراد و  نامهم  اب  مالـسلاهیلع  ماما  دش . ارجا  مه  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  يهرابرد 
نآرق ای  زرح  هک  ار  دوخ  ساـبل  مالـسلاهیلع ، اـضر  ترـضح  دابانـس  رد  [. 32 . ] دـندش ییاریذـپ  دـیمح  یقالیی  خاک  رد  دابانـس ، ورم و  هب 

؛ دیدرگ زرح  نآ  راتـساوخ  قشاع و  دیمح  دروآ ؛ دـیمح  دزن  ار  نآ  مداخ  داد . مداخ  هب  نتـسش ، يارب  دوب  شبیج ، رد  ار  دوخ  سیونتـسد 
ربق لحم  هک  ینوراه  هبق  یکی  دوب . ترامع  دـنچ  ياراد  غاب  غاـب . نیمه  تمیق  هب  دومرف : ماـما  درخب ، مالـسلاهیلع  ماـما  زا  ار  نآ  تساوخ 

نامه ماما ، دومن . هیدـه  غاب  لباقم  رد  ار  نآرق  دـیمح ، دوب . ترـضح  نآ  ییاریذـپ  لحم  هک  دـیمح  هاگـشیاسآ  نامتخاس  يرگید  دوب و 
. دـش نامیـشپ  دـعب  دوز  حبـص  دـیمح  دومن . هناکلام  فرـصت  هلیـسو  نیدـب  دـننک و  عطق  ار  غاب  ناتخرد  داد  روتـسد  هلماعم ، زا  سپ  بش 
؛ دناهدش عطق  ناتخرد  دـید ، تفر ، غاب  هب  دـیمح  هک  یتقو  دـشاب . وت  نآ  زا  تسا  هیلوا  لاح  هب  غاب  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
رب وت  هب  دـشاب  نم  راوز  ییاریذـپ  لحم  طقف  هکنیا  طرـش  هب  ار  غاب  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دـش . هدـیمان  هاگ  عطق  اـجنآ  تهج  نیدـب 

دینادرگرب ودب  طرش  نامه  هحفص 31 ]  ] اب مه  ار  غاب  دیشخب و  دیمح  هب  ار  نآرق  ای  زرح  نآ  مالسلاهیلع  ماما  تفریذپ ؛ دیمح  منادرگیم .
[. 33 . ] درک تکرح  ورم  فرط  هب  دابانس  زا  دعب  زور  ود  و 

ورم هب  دورو 

ار رهـش  نیا  دـسیونیم : نادـلبلا  مجعم  رد  يومح  توقاـی  هک  ياهنوگ  هب  دوب ؛ ناـسارخ  ياهناتـسرهش  نیرتگرزب  زا  یکی  ناـج  هاـش  ورم 
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فاضم ادعب  دندیمان . کلم  حور  ار  نآ  هک  دوب . زیگنا  حرف  فیطل و  ردق  نآ  رهش  نیا  ياوه  دینادرگ . دوخ  تختیاپ  تخاس و  نینرقلاوذ 
لابقتسا يهدامآ  تشاد ، تیعمج  رفن  رازه  دصیـس  نامز  نآ  رد  هک  ورم  [. 34 . ] دش روهشم  ناج  هاش  هب  دنتـشاد و  مدقم  فاضم  رب  ار  هیلا 

توعد هب  مشاه  ینب  زا  ياهدـع  ساـبع و  ینب  زا  رفن  رازه  هس  یـس و  دـش : رکذ  ـالبق  هک  ياهنوگ  هب  دوب  هدـش  مالـسا  روتارپما  دـهعیلو  زا 
لابقتسا هب  هک  رامشیب  یتیعمج  دندوب و  ورم  ات  هنیدم  زا  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  دوخ  هارمه  هک  هوبنا  یهورگ  دندوب و  هدمآدرگ  نومأم 

هللا یلص  ربمایپ  دنزرف  زا  هفیلخ  صخش  يوریپ  هب  هوبنا  یتیعمج  مظنم و  فوفص  اب  یماظن  یتلود و  ياوق  دندش . جراخ  رهش  زا  بانج  نآ 
هدرک مهارف  مالسلاهیلع  ماما  تهج  ار  ینایاش  ییاریذپ  تابجوم  مامت  اهنیا  دندرک . لابقتسا  نایناریا ، داماد  ادهـشلادیس ، يهریبن  هلا  هیلع و 

مالس و تایحت و  دورد و  دندوب و  هدرک  نیئزت  ابیز  بلاج و  یکبس  هب  هتـسب و  نیذآ  ار  رهـش  مامت  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع ، ماما  دندوب .
ار مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  مراد ، رظن  رد  نم  درک : داهنـشیپ  سلجم  نیلوا  رد  نومأم  دـندش . دراو  ورم  رهـش  هب  دـشیم ، راـثن  اـهتاولص 

یـصخش دـنتفگ : هدـیزرو ، تداسح  مشاهینب  زا  یـضعب  مزاس : شیوخ  دـهعیلو  ار  وا  منادرگ و  کیرـش  تفـالخ  راـک  رد  هحفص 32 ] ]
ینارنخـس يارب  ار  وا  لاـح ، تسین ؛ رداـق  تکلمم  روما  هرادا  هب  هک  ینادرگراـک  ردـصم  یهاوخیم  ار  يراد  تکلمم  روـما  زا  عـالطایب 

وا زا  مشاهینب  دورو ، ضحم  هب  درک ، توعد  ینارنخـس  يارب  ار  ترـضح  نآ  نومأم ، دوش . تباث  امـش  هب  اـم  بئاـص  رظن  اـت  نک  توعد 
تخادـنا و ریز  هب  رـس  ادـتبا  تفر ؛ ربنم  رب  مالـسلاهیلع  ماما  دـنک . ییامنهار  دـنوادخ  شتـسرپ  يارب  ار  ناـنآ  دور و  ربنم  هب  هک  دنتـساوخ 
هلا و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  دورد  یلاعت و  يراـب  ساپـس  دـمح و  اـب  ار  شنخـس  درک و  تکرح  ياـج  زا  سپـس  تفگن ؛ ینخس 

تشگنا همه  هک  تشاذگ  ناگدنونش  رد  يریثأت  نانچ  ترـضح  نآ  نانخـس  [. 35 . ] هتفرعم هللا  ةدابع  لوا  لاق  مث  دومن ؛ زاـغآ  شنادـناخ 
امـش تدابع  عرو و  يراگزیهرپ و  ردـق و  لـالج  یملع و  ماـقم  هب  هللا ، لوسر  نباـی  تفگ : نومأـم  دـعب ، زور  دـنتفرگ . نادـند  هب  تریح 

یگدـنز رد  ییاـسراپ  اـب  منکیم و  راـختفا  ادـخ  یگدـنب  هب  دومرف : ماـما  منادیم . رتهتـسیاش  دوخ  زا  تفـالخ  هب  ار  امـش  مراد و  فارتعا 
نومأم مراد . دنوادخ  دزن  رد  يدنلب  ماقم  يوزرآ  ایند ، رد  عضاوت  اب  يراگتسر و  دیما  يراگزیهرپ  اب  مشاب و  تحار  ایند  رـش  زا  مراودیما ؛

نیا رگا  دومرف : مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  میامن . تعیب  تفالخ  هب  امـش  اب  منک و  رانکرب  تفالخ  زا  ار  دوخ  مهاوخیم  نم  تفگ :
نم هب  ار  يرگید  قح  هنوـگچ  تسین ، وـت  قـح  مه  رگا  یهد و  لـیوحت  يرگید  هب  يوـش و  راـنکرب  تسین  زیاـج  تسا ، وـت  قـح  تفـالخ 

. تفریذپ میهاوخن  دوخ  تساوخ  هب  داد : باوج  يریذپب ، دیاب  تسین ؛ ياهراچ  هللا  لوسر  نبای  درک : ضرع  نومأم  هحفص 33 ] [ !؟ یهدیم
دناهتشون تایاور  زا  یضعب  . ) دیامن یضار  تفالخ  لوبق  هب  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  ات  درکیم  شـشوک  رارکت و  یپایپ  ار  نخـس  نیا 

ار تفالخ  هک  لاـح  تفگ : تبقاـع  دـیدرگ ؛ سویأـم  نومأـم  هرخـألاب  [. 36 .( ] دـندرکیم هبتاـکم  مه  اـب  رما ، نیا  يهراـبرد  هاـم  ود  هـک 
باوج رد  مالـسلاهیلع  ماما  یـسرب . تفالخ  هب  نم  زا  سپ  ات  ریذـپب  ار  يدـهعیلو  سپ  منک ؛ تعیب  وت  اب  نم  هک  یهاوخیمن  يریذـپیمن و 

هب هنارگمتـس  ارم  هک  تسا : هدرک  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  وا  نینمؤملاریما و  زا  دوخ  ناردپ  زا  مردـپ  مسق  ادـخ  هب  دومرف :
مهاوخ نفد  دیشرلانوراه  ربق  رانک  تبرغ  تیالو  رد  تسیرگ و  دنهاوخ  نم  رب  نیمز  نامسآ و  يهکئالم  تشک و  دنهاوخ  مس  يهلیـسو 
دهاوخ ار  امـش  هب  یبیـسآ  دنزگ و  نیرتکچوک  ندناسر  ای  نتـشک  تأرج  یـسک  هچ  مندوب ، هدنز  دوجو  اب  تفگ : نانکهیرگ  نومأم  دش .

یهاوخیم نخـس  نیا  اب  تفگ : نومأم  تشک ، دـهاوخ  ارم  یـسک  هچ  میوگیم  مهاوخب  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  تشاد ؟
ام هللا  و  مالـسلاهیلع : اضرلا  لاقف  یتفریذپن ! ار  يدهعتیالو  هک  یتسه  اسراپ  دهاز  دـنیوگب  مدرم  ات  ینک  یلاخ  يدـهعتیالو  راب  ریز  زا  هناش 

رمع لوا  زا  مسق  ادخ  هب  دومرف : هحفص 34 ] [. ] 37 . ] دیرت ام  ملع  ینا ال  ایندلل و  ایندلا  یف  تدهز  ام  لجوزع و  یبر  ینقلخ  ذـنم  تبذـک 
نومأم تسیچ ؟ راک  نیا  زا  تروظنم  منادیم  یلو  ماهدرکن ؛ دـهز  ییاسراپ و  ایند ، ندروآ  تسد  هب  يارب  زگره  ماهتفگن و  غورد  نونکات 

ییاسراپ اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دنیوگب  مدرم  یهاوخیم  دومرف : داد . ناما  میوگیم ، یهدب ، ناما  رگا  دومرف : مراد ؟ يروظنم  هچ  تفگ :
هب ندیـسر  عمط  هب  ار  يدـهعتیالو  هنوگچ  دـیدید ، دروآ ، يور  ودـب  ایند  هک  کنیا  دوب  هدرواین  يور  ودـب  ایند  نونکاـت  تشادـن  دـهز  و 

ناما رد  نم  تردق  رفیک و  زا  يزاسیم و  بطاخم  راجنهان ت  نانخـس  اب  هتـسویپ  ارم  تفگ : هدش  نیگمـشخ  نومأم  تفریذـپ ؟ تفالخ ،
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يدهعتیالو يریذپن  رگا  مسق  ادخ  هب  کقنع . تبرـض  الا  تلعف و  ناف  کلذ  یلع  کتربجأ  الا  دهعلا و  ۀیالو  تلبق  نئل  مسقأ  هللاابف  یتسه .
اب هکنیا  زا  ارم  دـنوادخ ، دومرف : [. 38 . ] منزیم ار  تندرگ  هنرگو ، بوخ ؛ یتفریذـپ  هچنانچ  منکیم . راداو  شریذـپ  هب  ار  وت  راـبجا  هب  ار 
هب مریذپیم ؛ نم  هدـب ؛ ماجنا  یلیام ، هچ  ره  تسا ، نینچ  هک  لاح  تسا ؛ هدومن  یهن  مزاس  مهارف  ار  شیوخ  تکاله  تابجوم  دوخ  تسد 
هب رود  زا  مهدن ، رییغت  ار  یشور  مربن و  نایم  زا  ار  یمسر  منکن و  رانکرب  یماقم  زا  ار  یـصخش  مرامگن و  یماقم  هب  ار  یـسک  هکنیا  طرش 

لیکـشت ار  ماما  يدهعتیالو  سلجم  هبنـشجنپ  زور  ات  داد  روتـسد  یـصوصخ ، تارکاذم  نیا  لابند  هب  نومأم  مشاب . رظان  يدـهعتیالو  روما 
هب ار  نایهاپس  لاسکی  قوقح  نایفارطا ، ناهاپس و  رطاخ  ياضرتسا  يارب  داد : روتـسد  سپـس  هحفـص 35 ] . ] دننک تعیب  وا  اب  مدرم  ات  دنهد 

گنر ياج  هب  مه  ار  اهمچرپ  و  دنشوپب . زبس  سابل  دوب -  سابعینب  راعش  هک  هایـس  سابل  ندیـشوپ  ياج  هب  مدرم  دنزادرپب و  يدیع  ناونع 
نب یلع  يدولج 2 - - 1 رفن : هس  طقف  نارادهپـس  نا و  رکـشلرس  نایم  زا  دـنیامن . لدـب  دوب -  مشاهینب  راعـش  هک  زبس -  گـنر  هب  هاـیس ،

ررقم زور  دندش . ینادنز  نومأم  روتـسد  هب  دندرک و  تفلاخم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  يدهعتیالو  اب  هک  دـندوب  سنوم  نبا  نارمع 3 -
ترـضح يارب  دنتفای و  روضح  دندوب  هداد  بیترت  هک  یـصوصخم  سلجم  رد  روشک  نایعا  تاضق و  نایرابرد و  نایهاپـس و  مامت  دیـسر ؛

لـصو نومأم  هاگیاج  هب  هک  گرزب  یتشپ  ود  دوب -  هتـسب  رمک  رب  يریـشمش  تشاد و  رـس  رب  ياهمامع  هک  یلاـح  رد  مالـسلاهیلع -  اـضر 
ماـما تفرگ  روتـسد  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  اـب  تعیب  يارب  هک  دوـب  یـسک  نیلوا  نومأـم ، رـسپ  ساـبع ، دنتـشاذگ . دـشیم - 

ار تتـسد  تفگ : نومأم  دوب ؛ مدرم  فرط  هب  تسد  فک  شدوخ و  فرط  هب  تسد  تشپ  هک  درک  دنلب  يروط  ار  دوخ  تسد  مالـسلاهیلع 
یلاح رد  دندرک -  تعیب  مدرم  مامت  درکیم ، تعیب  هنوگ  نیا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  اشگب . تعیب  يارب 

یتنطلـس هزیاج  هب  ماـقم ، تیمها و  روخارف  ار  ياهقبط  ره  سلجم ، نیا  رد  نومأـم  دوب . اـهنآ  ياهتـسد  يـالاب  مالـسلاهیلع  ماـما  تسد  هک 
نارونخس نارعاش و  زا  کی  ره  سلجم  نیا  رد  دش . لمحتم  يدایز  جرخ  يراب ، دومن ؛ میسقت  رز  ياه  هردب  نارضاح  نایم  درک و  رختفم 

یف دنتفگیم و  دنلب  يادـص  اب  ار  کی  ره  مان  هک  ياهنوگ  هب  دـنتفرگ  رایـسب  يزیاوج  و  دـندرک . ینارنخـس  گرزب ، لوحت  نیا  تنمیم  هب 
نآ زا  سپ  هحفـص 36 ] . ] دـش ماـمت  دوب  هدرک  هیهت  نومأـم  هچ  ره  هک  دیـسر  ییاـج  هب  اـت  دـنتفرگیم ؛ ار  دوـخ  يهزیاـج  هدـمآ  لاـحلا 

: دومرف یلاعت  يادخ  شیاتس  دمح و  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  دنک ؛ ینارنخـس  مدرم  يارب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  درک  تساوخرد 
هب ام  مدرم ! دومرف : مکل » قحلا  انیلع  بجو  کلذ ، انیلا  متیدا  متنأ  اذاف  هب ، قح  انیلع  مکل  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرب  قح  مکیلع  انل  »
ادا ار  دوخ  قح  امش  هاگره  دیراد  ام  رب  یقح  زین  امـش  و  میراد . امـش  رب  ینارگ  قح  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باستنا  يهطـساو 
مان هب  رانید  مهرد و  داد ! روتسد  نومأم  دومرفن : داریا  ینخس  سلجم  نیا  رد  رگید  مینک . افو  دوخ  قح  هب  هک  تسا  مزال  زین  ام  رب  دیدومن 

تسایر ظفح  تسایس و  رظن  زا  نومأم  تسا  دهاش  هک  یلیالد  زا  دننزب . هکس  بانج  نآ  يدهعتیالو  هب  مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 
ار يدهعتیالو  سلجم  تفرگ  میمـصت  نومأم  یتقو  دیوگیم : دـنکیم : لقن  یتخبون  لهـسوبا  هک  تسا  ینایرج  دومن ، ار  راکتبا  نیا  دوخ 
؟ تسا يزاس  رهاظ  ای  دراد  تیاضر  رما  نیا  هب  اعقاو  نومأم  ایآ  منک ؛ فشک  دـیاب  تسه ، ياهلیـسو  ره  هب  متفگ : دوخ  اب  نم  دـهد  بیترت 

نومضم کنیا  مداتسرف . داتسرفیم ، میارب  وا  يهلیسو  هب  ار  دوخ  رارـسا  نومأم  هتـسویپ  هک  یمداخ  طسوت  هتـشون ، نومـضم  نیدب  ياهمان 
ناطرـس يرتشم و  علاط ، نآ  رد  تسا و  ناطرـس  علاط  هک  یتروص  رد  هتفرگ  ار  دـهع  تیالو  سلجم  يرازگرب  میمـصت  نیتسایرلاوذ  همان :

خیرم فصو ، نیا  اب  دیسر ، دهاوخن  تبقاع  هب  راک  چیه  نآ  رد  هک  ریغتم  تسا  یجرب  یلو  دراد  تفارش  يرتشم  هچرگ  دناهدومن . عامتجا 
ریما عمـس  هب  ار  نایرج  یهاوختلود  رظن  زا  درادـن . تبقاع  يراـک  نینچ  هک  تسا  یمود  لـیلد  نیا  تبقاـع  هناـخ  رد  تسا  نازیم  رد  مه 
یتقو تشون : باوج  رد  نومأم  ماهتفگن ! ـالبق  هحفـص 37 ]  ] ارچ هک  دینک  تساوخزاب  نم  زا  دـناسرب و  ضرع  هب  يرگید  ادابم ، مدـیناسر 

هک نآ  رب  ینادرگ  عـلطم  ار  يدــحا  اداـبم  سرتـب ؛ شیوـخ  ناـج  زا  نادرگرب ؛ مداـخ  يهلیــسو  هـب  ار  نآ  يدــناوخ  ارم  يهماــن  باوـج 
نآ ثعاب  وت  هک  تسناد  مهاوخ  دوب و  دهاوخ  وت  ندرگ  هب  شهانگ  دوش ، فرصنم  هچنانچ  دوش ! فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  نیتسایرلاوذ 

جاودزا هب  ار  لـضفلاما  شرگید  رتخد  مالـسلاهیلع و  اـضر  ترـضح  جاودزا  هب  ار  بیبحما  دوخ ، رتخد  سلجم ، نیمه  رد  [. 39 . ] ياهدش
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تسا هدش  لقن  دیفم  خیش  داشرا  تیاور  رد  درک . جاودزا  لهس  نب  نسح  رتخد  ناروپ ، اب  زین  دوخ  دروآ و  رد  مالسلاهیلع  داوج  ترـضح 
داماد يومع  رتخد  هک  دروآرد  اضر ، ترضح  ردارب  رفعج ، نب  یسوم  نب  قاحسا  جاودزا  هب  زین  ار  دمحم  نب  رفعج  نب  قاحـسا  رتخد  هک 

يدـهعتیالو مان  هب  هبطخ  یمالـسا  کلامم  رد  داد : روتـسد  داد و  قاحـسا  هب  ار  جاـجحلا  ریما  تمـس  لاـس  ناـمه  رد  دـشیم و  بوسحم 
دهع یلو  : » دـندرک دای  نینچ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ربنم  يور  رب  هنیدـم  رد  هلمج ؛ نآ  زا  دـنناوخب ، مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
نوچ دسیونیم  هوبنلا  دهاوش  رد  [. 40 .« ] مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نیملـسملا 
دراد تلالد  راک  نیا  فالخ  رب  هعماج  رفج و  تشون : نینچ  هماندهع  نآ  تشپ  رد  درک  لوبق  ار  نومأم  يدهعتیالو  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 

نینمؤملاریما نامرف  نم  یلو  تسا ؛ ناگدنهد  هلصیف  نیرتهب  دنکیم و  تموکح  قحب  وا  دروآ  دهاوخ  هچ  امـش  ام و  رـس  رب  ادخ  منادیمن 
: تفگ نینچ  تشادرب و  اعد  هب  تسد  هماندهع  حیـشوت  زا  سپ  ماما  هحفـص 38 ] . ] دراد هگن  ار  وا  نم و  ادخ  متفریذپ ؛ ار  وا  يهتـساوخ  و 

وت ایادـخ ! راب  رـصملا ». ۀـیالو  یلا  عقو  نیح  فسوی  کیبن  كدـبع و  ذـخاؤت  ملامک  ینذـخاؤت  الف  رطـضم ، هرکم  ینا  ملعت  کـنا  مهللا  »
رصم تموکح  هب  یتقو  فسوی ، تربمایپ ، يهدنب و  زا  هکنانچ  نکم ؛ تساوخزاب  نم  زا  دندرک  راداو  راک  نیا  رب  رابجا  هب  ارم  هک  ینادیم 

. يدرکن تساوخزاب  دیسر ،

نومأم مدرم و  رد  يدهعتیالو  رثا 

نایم تهج  دنچ  زا  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  مان  هب  ندز  هکس  ندناوخ و  هبطخ  روتسد  يدهعتیالو و  نشج  هوکـشاب  مسارم  ماجنا  زا  سپ 
رگید یهلا  تماما  بصنم  دراد  ناکما  هکنیا  زا  دندوب  دنسرخ  ياهتسد  درک ؛ اپرب  يروش  دنتشاد  توافتم  يهدیقع  هک  فلتخم  ياههورگ 

. دـشوپب لـمع  يهماـج  دنتـشاد -  لد  رد  لاـس  ياـهلاس  هک  هعیـش -  نیرید  يوزرآ  دریگن و  رارق  تقو  تموکح  متـس  ربج و  شوختـسد 
دنتسناوتیمن مه  ار  ماما  لعف  یتح  هک  دندوب  هدیسر  هجرد  نادب  یسدقم  کشخ  رد  دندرکیم و  يوریپ  جراوخ  يهدیقع  زا  هک  یهورگ 

رگمتـس راک  رد  لوبق و  ار  يدهعتیالو  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دیاب  ارچ  هک  دنتـشاد  دیدش  یـضارتعا  دنیامن . تحـص  رب  لمح 
داح يردق  هب  نومأم  دوخ  ات  هتفرگ  نیتسایرلاوذ  لهـس  نب  لضف  زا  رابرد ، لاجر  رد  تشاذگ  نایرج  نیا  هک  يرگید  رثا  دیامرف . تکرش 

عیاقو یضعب  زا  يا  هنومن  هب  کنیا  دش ؛ رجنم  يرگید  هدع  لهس و  نب  لضف  لتق  مالسلاهیلع و  اضر  ترـضح  تداهـش  هب  هک  دوب  قیمع  و 
هحفص 39] . ] مینکیم هراشا  بلاطم  نیا  رب  دهاش 

جراوخ یشارت  لاکشا 

رد هک  جراوخ -  زا  يدرم  دوب  هدش  نومأم  دهعیلو  هکنآ  زا  سپ  مدوب -  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ : يزار  دیز  نب  دـمحم 
شیپ مسق . ادخب  دوب : هتفگ  دوخ  ناتسود  هب  البق  وا  هک  یلاح  رد  تساوخ . دورو  يهزاجا  دوب -  هدرک  ناهنپ  یمومـسم  دراک  دوخ  نیتسآ 

درواین میارب  ياهدننک  عناق  لیلد  هچنانچ  هدرک  لوبق  ار  رگمتس  نیا  يراکمه  هکنیا  اب  تسا  ربمغیپ  رـسپ  دنکیم  نامگ  هک  موریم  یـسک 
: دومرف مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تسشن . داد و  دورو  يهزاجا  وا  هب  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  منکیم . تحار  شتـسد  زا  ار  مدرم 

تدوخ هک  ياهدـننک  عناـق  لـیلد  رگا  دومرف : یطرـش ؟ هچ  هب  دیـسرپ  ینک . اـفو  نم  طرـش  هب  هک  مهدیم  باوج  یتروص  رد  وت  لاؤس  هب 
زا ار  دراـک  دـنام ؛ توهبم  تاـم و  یجراـخ  درف  يزادـنیب . رود  ینکـشب و  ياهدرک ، ناـهنپ  نیتسآ  رد  هچنآ  مدروآ  تیارب  يوش ، یـضار 

اهنیا وت  يهدـیقع  هب  هکنیا  اـب  یتفریذـپ ؟ ار  رگمتـس  نیا  يدـهعتیالو  ارچ  دـیئامرفب  نونکا  تفگ : سپـس  تسکـش ؛ هدروآ ، نوریب  نیتسآ 
رـصم و زیزع  ای  دنرترفاک  اهنیا  وت  يهدیقع  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دش ؟ وت  راک  نیا  ثعاب  هچ  يربمغیپ ؛ رـسپ  وت  دـنرفاک و 

ربمغیپ فسوی ، رگم  دنتخانشیم . ار  وا  هن  دندوب و  تسرپادخ  هن  اهنآ  یلو  میتسرپ ؛ ادخ  دحوم و  ام  دنیوگیم ؛ اهنیا  نامز ؟ نآ  نایرـصم 
ترازو يدـصتم  ارم  میلع . ظـیفح  ینا  ضرـالا  نئازخ  یلع  ینلعجا  تفگن : دوب ، رفاـک  هکنیا  اـب  رـصم  زیزع  هب  رگم  دوبن ؟ ربمغیپ  رـسپ  و 
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هحفـص 40] . ] متفریذپ هارکا  هب  دندرک و  راک  نیا  هب  روبجم  ارم  مربمغیپ  رـسپ  نم  متـسه . هربخ  ریـصب و  نیما و  نم  نادرگب ؛ دوخ  ییاراد 
رد يربمغیپ و  رسپ  مهدیم  یهاوگ  تسین و  یشنزرس  امش  رب  زگره  : » تفگ درم  نآ  يرامشیم ؟ دنـسپان  ارم  راک  لیلد  هچ  هب  وگب . الاح 

.« ییوگتسار دوخ  راتفگ 

رابرد رد  يدهعتیالو  نایرج  رثا 

راک نیا  دوب و  لئاق  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هب  تبسن  مرگ  رایـسب  صاخ و  یمارتحا  ادتبا ، يدهعتیالو ؛ سلجم  يرازگرب  زا  سپ  نومأم ،
ملع و هب  مدرم  دوش و  راکـشآ  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  لـئاضف  هک  تشاد  هقـالع  دوب و  نیفلاـخم  رب  دوـخ  راـکتبا  تیبـثت  يارب  دـیاش 
: لیبق زا  ياهرظتنم  ریغ  ياهقافتا  هرظانم  سلاجم  لالخ  رد  یلو  دنک ؛ ادیپ  یتیبوبحم  شدوخ  هلیـسو  نیدب  ات  دـنربب  یپ  بانج  نآ  تیعقوم 

اـضر ترـضح  هب  تبـسن  مدرم  داد و  ياج  هصاخ  هماـع و  لد  رد  شیپ  زا  شیب  ار  ماـما  تبحم  هک  داـتفا  ناراـب ، بلط  زاـمن  دـیع و  زاـمن 
نآ تیعقوم  ماما و  لیاضف  نوزفازور  شحاف و  رییغت  دیدیم . هدـش  شومارف  مدرم  رظن  زا  ار  دوخ  نومأم  دـندش . ادیـش  هلاو و  مالـسلاهیلع 
نآ رب  ار  راک  تفرگ و  رظن  تحت  هناـیفخم  ار  ماـما  درک و  راداو  هیور  رییغت  هب  ار  نومأـم  رمـألا  رخآ  هک  دوب  قیمع  عیرـس و  ناـنچ  باـنج 
هب ار  مالـسلاهیلع  ماما  هکنآ  زا  لبق  هنیدم -  رد  يدشار ، میهاربا  نب  ماشه  تسا : ریز  نایرج  هلمج ، نآ  زا  تفرگ  تخـس  رایـسب  ترـضح 

و دوب . وا  رایتخا  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  ياهراک  مامت  هک  دوب  رایشوه  یملاع  دوب ؛ ترضح  نآ  باحصا  نیرتکیدزن  زا  دنربب -  ورم 
، لهس نب  لضف  هب  ار  دوخ  ماشه  دندروآ ؛ ورم  هب  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هکنآ  زا  سپ  دیـسریم . وا  تسد  هب  دمآیم  هجو  اج  ره  زا 

تساک مک و  نودب  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  رابخا  وا  دینادرگ . دوخ  هاگرد  برقم  رایـسب  ار  وا  زین  لضف  دومن . کیدزن  نیتسایرلاوذ 
دادیم و هزاجا  نومأم  هک  ار  سک  ره  داد ؛ ودـب  ار  اضر  ترـضح  ینابرد  نومأـم  درکیم . هحفـص 41 ]  ] لقن نومأم  نیتسایرلاوذ و  يارب 
ره دنـسرب . مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ  هب  دنتـسناوتیمن  ماما  ناتـسود  نادنمتدارا و  اما  دسرب ؛ اضر  ترـضح  تمدـخ  تسناوتیم  دوب  لیام 
رد ار  سابع  دوخ  رـسپ  شا  یتمدـخ  شوخ  هطـساو  هب  نومأم  دـیناسریم . نومأم  نیتساـیرلاوذ و  هب  دـشیم  ماـما  يهناـخ  رد  هک  یتبحص 

لـضف رب  ار  ماما  نومأم  نوچ  دیزرویم ؛ ینمـشد  دایز  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  اب  لهـس  نب  لضف  دـنک . شتیبرت  ات  تشاذـگ  وا  رایتخا 
شیومع رتخد  هب  نومأم  هک  دوب  نیا  دمآ ، دوجو  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  نیتسایرلاوذ  يارب  هک  یـشجنر  نیلوا  تشادیم . مدـقم 

تقو ره  هـک  دــندوب  هداد  رارق  نومأـم  سلجم  هـب  نز ، نآ  يهناـخ  زا  يرد  تساوـخیم . یلیخ  ار  نومأـم  زین  وا  تـشاد ؛ يداـیز  هقــالع 
لضف زا  یهاگهاگ  دوب ، مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  نادنمتدارا  نارادفرط و  زا  نز  نیا  انمـض  دنک ؛ تاقالم  وا  اب  تسناوتیم  تساوخیم ،
نومأم هب  تسا . هدرک  ییوگدـب  وا  زا  نومأم  يومع  رتخد  هک  دینـش  نیتسایرلاوذ  يزور  درکیم . اشفا  ار  وا  بیاعم  ییوگدـب و  لهـس  نب 

کی الومعم  دـندرک . دودـسم  ار  رد  نآ  ات  داد : روتـسد  نومأم  دوش . زاب  وت  یمـسر  سلجم  نایم  رد  نانز  هناخ  رد  تسین  حیحـص  تفگ :
ترضح نآ  هک  يزور  نیلوا  تفریم  نومأم  دزن  بانج  نآ  رگید  زور  دشیم و  بایفرـش  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  نومأم  زور 

تهج هچ  هب  نینمؤملاریما ! ای  دومرف : هدش ؛ هتـسب  شیومع  رتخد  هناخ  هب  نومأم  يدورو  رد  هک  دید  دش . دراو  رد ، ندـش  دودـسم  زا  دـعب 
لضفلل و اـم  نوعجار  هحفـص 42 ]  ] هیلا انا  انا هللا و  دومرف : ماما  تسنادـن . حالـص  لهـس  نب  لضف  داد : باوج  نومأم  ياهتـسب !؟ ار  رد  نیا 

سوماـن دروم  رد  هک  دـسر  هچ  ار  لـضف  دـناوخ ؛ ار  تفـالخ  يهحتاـف  دـیاب  تروـص  نیا  رد  [. 41 [ ؟ همرح نینمؤـملاریما و  نیب  لوخدـلا 
! يریذپب ار  لضف  راتفگ  ادابم  يورب . تیومع  رتخد  دزن  یناوتب  یتساوخ  هک  تقو  ره  ات  نک  زاب  ار  رد  دومرف : دیامن ؟ تلاخد  نینمؤملاریما 
هک ربخ  نیا  دش  زاب  شیومع  رتخد  وا و  نیب  هار  دـندرک و  بارخ  داد : روتـسد  عقوم  نامه  دـسریمن . ار  وا  تسین و  زیاج  هک  یتروص  رد 
اب وا  تفلاخم  رب  دـهاش  هک  یکردـم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  یلیاسو  اب  تساوخیم  لهـس  نب  لضف  دـش . نیگمغ  دیـسر ، لـضف  هب 
نب ماشه  اب  لهـس  نب  لضف  يزور  دـنادیم . دوش -  راهظا  هکنیا  زا  لبق  تساههرطاخ -  رد  هچنآ  ماما  یلو  دروآ ، تسد  هب  دـشاب  نومأـم 

ارجا يهلحرم  هب  تسا  همان  نیا  رد  هچنآ  ات  میاهدیـسر  امـش  تمدخ  تولخ ، ياج  نیا  رد  ام  تفگ : هدیـسر ، اضر  ترـضح  تمدـخ  رمع 
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ضرع دـندوب . هدرک  دای  دوبن  رادرب  هرافک  هچنآ  نانز و  قـالط  ناگدـنب و  يدازآ  هب  يدـیدش  ظـیلغ و  ياـهمسق  هماـن  نآ  رد  میروآرد ؛
رگا دزیخیمرب . ناملد  نورد  زا  تسایوگ  ام  نابز  هچنآ  تسا ، ربمغیپ  يهداوناخ  هب  قلعتم  تفالخ  تسامش و  اب  قح  هک  مینادیم  دندرک :

میـشکب و ار  نومأم  مینکیم ؛ دهعت  ام . يهدهع  هب  نتفر  ادـخ  يهناخ  هب  راب  یـس  اهر و  نامنانز  دنـشاب و  دازآ  ام  ناگدـنب  مییوگب ، غورد 
ود ره  يرازیب  رفنت و  لامک  اب  دادن . شوگ  ود ، نآ  نانخس  هب  مالـسلاهیلع  ماما  ددرگرب . شبحاص  هب  قح  ات  مییامن  مامت  امـش  يارب  ار  راک 

. میـشاب یـضار  يراـک  نینچ  هب  رگا  دوب  دـهاوخن  یگدوسآ  امـش  نم و  يارب  زگره  دـیاهدرک ؛ تمعن  نارفک  امـش  دومرف : درک  جراـخ  ار 
اذـل دـیامن ! داجیا  ياهنخر  مالـسلاهیلع  ماـما  مزع  رد  دـناوتیمن  یگداـس  نیا  هب  هک  تسناد  درب و  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  لـضف  هحفص 43 ] ]

ار هدـیقع  نامه  امـش  دـییوگیم  غورد  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  مییاـمن . شیاـمزآ  ار  امـش  میتساوخیم  اـم  تفگ : هداد ، رییغت  ار  شنخس 
ات میدوب  هتفر  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  شیپ  دنتفگ : وا  هب  دنتفر و  نومأم  شیپ  اجنآ  زا  دیتفاین . دوخ  هارمه  ارم  هکنیا  زج  دیتشاد ؛

نومأم دندش . جراخ  دیـشاب ، قفوم  تفگ : نومأم  دنداد . حرـش  ار  نایرج  هن ؟ ای  دراد  یتین  ءوس  امـش  هب  تبـسن  هک  مینیبب  مییامزایب و  ار  وا 
ناج هک  درک  شرافـس  دومن و  لقن  بانج  نآ  يارب  دندوب  هتفگ  شقیفر  لضف و  هچنآ  تفر . مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  شدوخ 

دیوگیم و تسرد  مالسلاهیلع  ماما  هک  تسناد  دینـش ، مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  ار  نایرج  یتقو  دیامن . ظفح  ود  نآ  رطخ  زا  ار  دوخ 
[. 42 . ] دنتفگیم غورد  اهنآ 

نومأم يریگتخس  زا  يرگید  يهنومن 

ملع ملع و  نایب  يهتفیرف  ار  مدرم  هداد و  لیکـشت  سرد  سلاجم  دوخ  ناتـسود  يارب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  دـنداد  ربخ  نومأم  هب 
، دوخ دیامن و  قرفتم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  فارطا  زا  ار  مدرم  داد ؛ روتـسد  دوخ  نابرد  یـسوت  رمع  نب  دمحم  هب  تسا . هدومن  دوخ 

اـضرلا یـسوم  نب  یلع  تشادـن . هگن  ار  ناشیا  تمرح  درک و  یمارتحایب  داتفا ، ماما  هب  نومأم  مشچ  هک  نیمه  درک ؛ رـضاح  ار  بانج  نآ 
ربمغیپ قح  هب  تفگیم : نینچ  درکیم و  تکرح  شیاهبل  هک  هحفص 44 ]  ] یلاح رد  دش ؛ جراخ  نومأم  شیپ  زا  مامت  مشخ  اب  مالسلاهیلع 

وا و رهش ، نیا  ياهگـس  هک  منک  لزان  وا  رب  ییالب  نانچ  دوخ  ياعد  اب  یهلا  يهوق  لوح و  هب  مالـسلامهیلع  ارهز  همطاف  یـضترم و  یلع  و 
تونق رد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو  هتساوخ  بآ  تشگزاب و  لزنم  هب  دنزاس . رادقمیب  راوخ و  دننک و  نوریب  ار  شنایفارطا 

: دیوگیم تلصابا  [. 43 …  ] هیلاوتملا ءالآلا  ۀعباتتملا و  ننملا  ۀعـساولا و  ۀمحرلا  ۀعماجلا و  ةردـقلاذ  ای  مهللا  دـناوخ : ار  اعد  نیا  مه  زامن 
درگ و دیسر و  شوگ  هب  رهش  هشوگ  ره  زا  ناغف  دایرف و  دش و  اپرب  رهـش  نایم  رد  یبیجع  يادص  رـس و  هک  دوب  هدشن  مامت  شیاعد  زونه 

یهاوخ ورب  ماب  تشپ  يالاب  تلصابا ! دومرف : نم  هب  داد . ار  زامن  مالس  میالوم  ات  مداتـسیا  اج  نامه  نم  دیدرگ . اپرب  یبوشآ  دنلب و  يرابغ 
يهمه يردهدرپ  ییایحیب و  زا  دنمانیم  هنامـس  ار  وا  رهـش  لها  هک  بولطمان  يرهاظ  هنهک و  ياهـسابل  اب  وج  هدسفم  راکانز و  ینز  دـید 
رـصق راـنک  رد  ار  وهاـیه  نیا  هداد  رارق  نآ  مچرپ  ار  زمرق  ياهچراـپ  هدرک و  هدافتـسا  ین  زا  هزین  ياـج  هب  دـنکیم . يربهر  ار  شروش  نیا 

رب هرز  نومأم  دننکیم  هلمح  گنـس  یتسدبوچ و  اب  مدرم  هک  مدـید  متفر و  ماب  تشپ  يالاب  دـیوگیم : تلـصابا  تسا . هدرک  اپ  رب  نومأم 
ياهنوگ هب  دز  نومأم  رـس  رب  یگنـس  ریگ ) نوخ   ) یماجح درگاش  ماگنه  نیمه  رد  دیامن ؛ رارف  ات  دمآ  نوریب  ناج  هاش  رـصق  زا  هدومن  نت 

!! دوب نومأم  نینمؤملاریما  نیا  هحفـص 45 ] : ] تفگ ماجح  درگاش  هب  رفن  کی  دش ؛ یمخز  شرـس  تسوپ  داتفا و  شرـس  زا  دوخهالک  هک 
درم نیا  رگا  صاخـشا ؛ تیـصخش  ظفح  عقوم  هن  تسا و  صیخـشت  عقوم  هن  زورما  شاـب ! تکاـس  دز . داـیرف  هدینـش ، ار  وا  نخـس  هناـمس 
درط تلذ  يراوخ و  مامت و  یگتـسکشرس  اب  ار  شهاپـس  نومأم و  درکیمن . طلـسم  كاپ : نارتخد  رب  ار  راـکبان  نادرم  دوب . نینمؤملاریما 

نومأم شروش ، ندـیباوخ  زا  سپ  دـندرب ؛ تراغ  هب  مه  ار  وا  لاوما  دـنکیم : لقن  نایرج  نیا  لاـبند  هب  بوشآ  رهـش  بقاـنم  رد  دـندومن .
مه دوخ  دـننک و  دـنلب  ار  اهراوید  داد : روتـسد  نومأم  دیـشک . راد  هب  ار  ورم  نیکالم  زا  یکی  مانالـسا ، ، @ يدرم نامالغ و  زا  رفن  لـهچ 

ترضح تمدخ  هب  نومأم  تشاد . اور  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  تبـسن  هک  دوب  یمارتحایب  نآ  يهطـساو  هب  هلئاغ  نیا  هک  دش  هجوتم 
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زونه نم  تفگ : تسـشن و  شلباقم  رد  دیـسوب و  ار  بانج  نآ  یناشیپ  دنکن ؛ تکرح  دوخ  ياج  زا  هک  داد  مسق  تفر و  مالـسلاهیلع  اضر 
دهاوخ رکذ  دادغب  يوس  هب  تکرح  دروم  رد  هک  دومرف  نایب  یطوسبم  حرش  مالسلاهیلع  ماما  ینادیم ؟ حالص  هچ  ماهدشن . یضار  اهنیا  زا 

ماقم و بولغم  ار  دوخ  هک  تبقاع  یلو  دوب ؛ لیام  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تلیـضف  ندـش  راکـشآ  هب  ادـتبا  هچرگ  نومأم  هرخألاب  دـش .
هک یماگنه  دوخ  تماما  لوط  رد  مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  داتفا . رگید  ياهراچ  رکف  هب  دید  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تیعقوم 

. تسا زیگناتریح  یندناوخ و  هک  تشاد  فلتخم  للم  نایدا و  نابحاص  اب  يدایز  رایـسب  تارظانم  دوب  هتفرن  ورم  هب  زونه  دوب و  هنیدـم  رد 
هتشون  » مالسلاهیلع اضر  ترضح  یناگدنز  باتک   70 رد ص 82 -  داتفا و  قافتا  نومأم  روضح  رد  هک  یتارظاـنم  زا  یکی  رکذ  هب  کـنیا 
یلفون دـمحم  نب  نسح  دوش . فوشکم  رتـشیب  هحفـص 46 ]  ] نومأم يرگهلیح  ینابز و  برچ  اـت  میزادرپیم  تسا ، هدـش  هتـشون  فلؤم »

، نایدا نارظنبحاص  نادنمشناد و  داد : روتسد  لهس ، نب  لضف  هب  نومأم  دندروآ ، فیرشت  هنیدم  زا  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  یتقو  تفگ :
یمور ساطسن  و  ربکا ) دبره   ) ربکا ذبره  نایتشدرز ، گرزب  و  ناتسرپ ) هراتس   ) نیئباص نایاوشیپ  و  [ 45  ] تولاجلا سأر  و  [ 44  ] قیلثاج زا 

هک داد  ربخ  نومأم  هب  درک و  عمج  یسلجم  رد  ار  اهنآ  مامت  لضف  دشاب . مالسلاهیلع  اضر  ترضح  اب  اهنآ  يهرظانم  دهاش  ات  دروآ  درگ  ار 
رسپ میاهدرک  عمج  هدیدنسپ  یلمع  يارب  ار  امش  تفگ : هتشاد ، یمارگ  ار  نادنمـشناد  داد و  اهنآ  هب  دورو  يهزاجا  نومأم  دنرـضاح . همه 

نم تفگ : یلفون  دندرک . لوبق  دنکن ؛ فلخت  مه  یسک  دیـشاب ؛ رـضاح  هرظانم  يارب  دییایب و  همه  دوز  حبـص  ادرف  هدمآ . هنیدم  زا  میومع 
: درک ضرع  دوب -  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  ياهراک  يدصتم  رسای  دش - ، دراو  مداخ  رسای  هک  مدوب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تمدخ 
، دیـشاب لیام  هچنانچ  دناهدش  عمج  بهاذم  نادنمـشناد  دوش  تیادف  تردارب  دنکیم : ضرع  دـناسریم و  مالـس  نینمؤملاریما  نم ! ياقآ 

امـش تمدخ  ام  دیـشاب ؛ هتـساوخ  هچنانچ  دیزادنیب ؛ تمحز  هب  ار  دوخ  تسین  مزال  دـیوشیم ، تحاران  رگا  دـیروایب . فیرـشت  حبـص  ادرف 
هب ور  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  رـسای  نتفر  زا  سپ  دمآ . مهاوخ  دوز  حبـص  هللا ، ءاش  نا  وگب ؛ ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  دومرف : میـسریم .

؟ دراد يروظنم  هچ  نیکرـشم  نادنمـشناد و  ندومن  عمج  زا  نومأـم  ینادیم  یتـسه . هحیرق  شوخ  یقارع و  يدرم  وت  تفگ : هدوـمن ، نم 
انب تسس  ياهیاپ  رب  ار  راک  یلو  تسا ؛ ردق  هچ  امش  تاعالطا  دمهفب ، دهاوخیم  تسامش ؛ ندومزآ  شروظنم  مدرک : ضرع  هحفص 47 ] ]

هتـسویپ اهنآ  یلو  دـنکیمن ؛ لوبق  تسین  لوبقم  هچنآ  ملاع  اریز  دنتـسه ؛ اـملع  فـالخرب  نیملکتم  مدرک : ضرع  هنوگچ ؟ دومرف : هداـهن .
رگا اـمنب  هیجوت  اـم  يارب  ار  وا  یگناـگی  دـنیوگیم  ینک ، تاـبثا  ار  ادـخ  تینادـحو  رگا  دـننکیم ، راـکنا  ار  قیاـقح  دـنیامنیم و  لدـج 
سپ ار  دوخ  نخـس  فرط ، ات  دـنیامنیم ، هطلاغم  هزیتس و  ردـق  نآ  نک . تباـث  ار  وا  تلاـسر  دـنیوگیم . ینک ، لالدتـسا  توبن  يهراـبرد 

ارم لیالد  دنوش و  زوریپ  نم  رب  هک  یـسرتیم  دومرف : هدومن  یمـسبت  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  شاب ! رذحرب  نانآ  زا  موش  تیادف  دریگب .
نم هک  یتقو  دوشیم ؟ نامیشپ  یک  نومأم  ینادیم ، دومرف : دیامن . زوریپ  ار  امـش  ادخ  مراودیما ؛ مسرتیمن ؛ هن ؛ مدرک : ضرع  دنیامن . در 

یناربع و هب  نیبئاص  اب  روبز و  يهلیسو  هب  نایروبز  اب  لیجنا و  يهلیسو  هب  لیجنا  باحصا  اب  ناشدوخ و  تاروت  يهلیـسو  هب  تاروت  لها  اب 
هقرف ره  یتقو  منک . لالدتسا  ناشدوخ  یلحم  نابز  هب  نادنمـشناد  زا  کی  ره  اب  یمور و  نابز  هب  نایمور  اب  یـسراف و  نابز  هب  نایتشدرز  اب 

. میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  و ال  دـش . دـهاوخ  نامیـشپ  نومأم  دـنتفریذپ . ارم  راتفگ  هدرک ، اـهر  ار  دوخ  يأر  مدومن و  بولغم  ار 
؟ دیروآیم فیرشت  دناهدش ؛ عمج  نادنمـشناد  مامت  تسا . رظتنم  تیومع  رـسپ  مدوش  تیادف  درک : ضرع  دمآ . لهـس  نب  لضف  هاگحبص 
. داد زین  نم  هب  دومن ؛ لیم  مه  ییاذغ  رصتخم  و  تفرگ . وضو  زامن  يادا  يارب  سپس  دمآ ؛ مهاوخ  امش  یپ  زا  مه  نم  دیورب . امـش  دومرف :

نارادهپـس نا و  رکـشلرس  مشاهینب و  رفعج و  نب  دمحم  دندوب ؛ هدـمآ  درگ  نادنمـشناد  مامت  میتفر . نومأم  شیپ  هدرک ، تکرح  ياج  زا 
ياج زا  مشاهینب  ریاس  رفعج و  نب  دمحم  نومأم و  دـش ، دراو  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  نیمه  هحفص 48 ] . ] دندوب هدش  رـضاح  مه 

، هداد نتـسشن  يهزاجا  هرخالاب  ات  دندرکیم . تبحـص  دندوب و  هتـسشن  نومأم  ترـضح و  نآ  دـندوب . هداتـسیا  روطنامه  دـندرک ؛ تکرح 
زا اضرلا  یسوم  نب  یلع  میومع  رسپ  نیا  تفگ : هدرک ، قیلثاج  هب  ور  هاگ  نآ  دوب . تبحص  مرگ  اضر  ترـضح  اب  نومأم  یتعاس  دنتـسشن .
مه ار  فاصنا  یلو  ینک  هرظانم  وا  اب  میلیام  تسا  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رسپ  ام و  ربمایپ  رتخد  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  نادنزرف 
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نم هک  يربمایپ  راتفگ  هب  منآ و  رکنم  نم  هک  دنکیم  لالدتـسا  یباتک  هب  هک  یـصخش  اب  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : قیلثاج  یهدـن . تسد  زا 
میاـمن لالدتـسا  وت  اـب  تدوخ  لـیجنا  اـب  نم  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  درک ؟ هرظاـنم  ناوـتیم  هنوـگچ  مریذـپیمن 

ماگنه نیا  رد  دـشاب . ملیم  فالخرب  هچرگ  مریذـپیم . مسق ! ادـخ  هب  ار ؟ دوخ  باـتک  مریذـپن  تسا  نکمم  رگم  داد : باوج  يریذـپیم ؟
نییراوح يهدع  سپس  تسا . هدش  هدرب  مان  لیجنا  رد  ام  ربمایپ  هک  درک  تباث  درک و  عورـش  لیجنا  ندناوخ  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 

قیلثاج هکنیا  ات  دناوخ  وا  يارب  يرگید  بتک  یبن و  يایعش  باتک  تفریذپ  ار  اهنآ  مامت  هک  درک  يدایز  ياهلالدتسا  درمش و  وا  يارب  ار 
حیسم قح  هب  مسق  دنک . لاوئس  امـش  زا  يرگید  سک  کلثم . نیملـسملا  ءاملع  یف  نا  تننظ  ام  حیـسملا  قح  الف و  يریغ  کلأسیل  تفگ :

دش و تولاجلا  سأر  هجوتم  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  هحفص 49 ] [. ] 46 . ] دشاب امش  دننام  ناناملسم  نایم  رد  يدنمـشناد  منکیمن ، نامگ 
اب نآ  زا  سپ  دـیوگب ؛ ار  شباوج  تسناوتن  دـش و  بولغم  وا  اـت  درک  هرظاـنم  وا  اـب  ربماـیپ  قوقیح  ایعـش و@  باـتک  روبز و  تاروت و  اـب 

: دومرف هدومن ، تیعمج  هب  ور  ربکا  دبره   @ اب ثحب  نایاپ  زا  سپ  درک . بولغم  زین  ار  وا  دومن و  هرظانم  نایتشدرز ، گرزب  ربکا ، ذبره  @

نایم زا  دـسرپب . تسا ، لیام  هچ  ره  دـشکب . تلاجخ  اداـبم ! دـنک ، یلاؤس  تسا  لـیام  تسه و  مالـسا  فلاـخم  امـش  ناـیم  رد  یـسک  رگا 
نم مدومنیمن ؛ تراسج  نم  دیدرکیمن  لاؤس  هب  توعد  ناتدوخ  امش  رگا  تفگ : دوب  ریظنیب  نیملکتم  زا  هک  یباص  نارمع  نادنمشناد ،
 - درادن ریغ  هب  جایتحا  هک  ار -  ادخ  ییاتکی  مادک ، چیه  ماهدرک  ثحب  نادنمشناد  زا  يرایسب  اب  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  ماش  هرـصب و  هفوک و 

نارمع تیعمج  نایم  رد  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  مسرپیم . امـش  زا  دیهدیم ، هزاجا  رگا  نونکا  دـننک . تابثا  دناهتـسناوتن ،
هزیتس ادابم  یهدن ! تسد  زا  ار  فاصنا  شاب  هجوتم  یلو  سرپب . دومرف : متسه . یباص  نارمع  نم  یلب . درک : ضرع  یتسه ؛ وت  دشاب  یباص 

تیعقوم سرپب . دومرف : دوش  تباث  زین  مدوخ  يارب  مشاب و  هتشاد  يزیواتسد  ات  ینک  تباث  میارب  ملیام  مسق ! ادخب  تفگ : يراد ! اور  متس  و 
مه هب  دندرکیم و  رظنراهظا  مه  اب  هتـسهآ  مدرم  هک  تشاذـگ  رثا  نانچ  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  اب  وا  يوگ  تفگ و  نارمع و  ساسح 

اـضر ترـضح  جاجتحا  دیماجنا ؟ دهاوخ  اجک  هب  هرظانم  ات  دندرکیم  تقد  همه  تفرگ ؛ ارف  ار  سلجم  مامت  توکـس  دـندشیم ، کیدزن 
زامن تقو  دومرف : هدومن ، نومأم  هب  ور  ماگنه  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دندرک  مالعا  ار  رهظ  ناذا  ات  دیـشک  ازارد  هب  نارمع  اب  مالـسلاهیلع 

ساسحا هک  ياهنوگ  هب  هدیبات ، مبلق  رب  تیاده  راونا  زا  يوترپ  نونکا  دییامرفن ؛ عطق  ار  ثحب  اقآ ! درک : ضرع  هحفص 50 ]  ] نارمع تسا .
مدرم دناوخ ؛ زامن  سلجم ، لخاد  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  میدرگیم . زاب  میناوخب ؛ زامن  دومرف : تسا . هدش  مرن  یلیخ  ملد  منکیم ،

مالـسلاهیلع اضر  ترـضح  دـش ؛ لیکـشت  مود  يهبترم  يارب  سلجم  زامن ، زا  سپ  دـندناوخ . زامن  رفعج  نب  دـمحم  رـس  تشپ  جراـخ ، رد 
؟ يدیمهف دومرف : هکنیا  ات  دینـش  یفاک  باوج  درک و  لاؤس  شتافـص  راگدـیرفآ و  زا  نارمع  نک . لاؤس  دومرف : هدـناوخ ، شیپ  ار  نارمع 

هیلع هللا  یلص  دمحم  هکنیا  يدومرف و  فیصوت  امـش  هک  هنوگ  نامه  دنوادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  مدیمهف و  نم ! ياقآ  يرآ . داد : باوج 
. دروآ مالـسا  داـتفا و  هدجـس  هب  هدومن ، هلبق  بناـج  هب  ور  سپ  تسا ؛ تقیقح  قح و  نید  وا ، نید  تسادـخ و  يهدـیزگرب  هدـنب و  هلا ، و 
. دروآ مالسا  تشادن -  ناوت  بات و  وا  اب  يهرظانم  رد  سک  چیه  دوب و  اناوت  يدنمشناد  هک  یباص -  نارمع  دندید  نادنمـشناد  هک  نیمه 

تکرح ياج  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  نومأم و  دش  بش  دـندرکن . مه  یلاؤس  دـنک و  حرطم  ار  یلاکـشا  درکن ، تأرج  یـسک  رگید 
: تفگ متفر ، وا  شیپ  داتـسرف . نم  لابند  هب  رفعج  نب  دـمحم  تفگ : یلفون  دـندش . هدـنکارپ  زین  نیریاس  و  دـندش . لزنم  لـخاد  دـندرک و 
: متفگ دندرکیم ؟ هرظانم  وا  اب  مه  هنیدم  رد  ءاملع  درک : لاؤس  متشادن . ناشیا  زا  یملع  يهقباس  چیه  نم  يدرک ؟ هجوت  تسرد  يدید و 

نایدا نادنمشناد  زا  یضعب  اب  یهاگ  دندرکیم  لاؤس  زا  ار  مارح  لالح و  لئاسم  دندیسریم و  شتمدخ  هب  جح  ماگنه  رد  نایجاح  يرآ .
. وـگب دروآ ، شرـس  رب  ییـالب  اـی  دـنک و  شمومـسم  درب و  کـشر  وا  رب  درم  نیا  مسرتیم . تفگ : رفعج  نب  دـمحم  درکیم . هرظاـنم  زین 
؟ هن ای  دراد  رایتخا  رد  شدادجا  هحفـص 51 ]  ] مولع زا  ایآ  هک  دیامزایب . ار  وا  دهاوخیم  نومأم  دریذپیمن . نم  زا  متفگ : دـنک . يراددوخ 

اضر ترضح  تمدخ  تهج . دنچ  هب  ییامن  هرظانم  كرت  تسا  دنمهقالع  هلک  هب  دوش  رارکت  تمسق  نیا  تسین  لیام  تیومع  وگب  تفگ :
دنک ظفح  ادـخ  دومرف : درک و  یمـسبت  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  مدـیناسر . ضرع  هب  ار  رفعج  نب  دـمحم  راـتفگ  مدیـسر و  مالـسلاهیلع 
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ار ياج  نم  مدرک : ضرع  ورب . یباص  نارمع  یپ  زا  دومرف : یمالغ  هب  ماـگنه  نیا  رد  درادـن ؟ راـک  نیا  هب  هقـالع  ارچ  منادیمن . ار  میومع 
تشاد یمارگ  ار  وا  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  دمآ  نارمع  روایب . ار  وا  ربب و  شیارب  يراوس  يهلیسو  دومرف : تسه . میاقفر  شیپ  منادیمن 

تراوگرزب دـج  نینمؤملاریما ، زا  مدرک : ضرع  دومن . هیدـه  وا  هب  مهرد  رازه  هد  يهفاـضا  هب  يراوـس  یبـکرم  دیـشخب و  ودـب  یتـعلخ  و 
فرص زا  سپ  دیناشن ؛ پچ  فرط  ار  نارمع  تسار و  فرط  ارم  دنروایب . اذغ  داد : روتـسد  هاگ  نآ  تسا . مزال  راک ، نیا  يدومرف . يوریپ 

اب ندروآ ، مالـسا  زا  دعب  نارمع  میامن . هیهت  تیارب  هنیدم  ياهاذـغ  زا  ات  ییآیم  حبـص  ادرف  تفر . یهاوخ  نونکا  دومرف : نارمع  هب  اذـغ ،
زین نومأم  دـننک . هرظانم  وا  اب  ات  دـندرکیم  زارتحا  هک  ياهنوگ  هب  دومنیم ؛ در  ار  اهنآ  لیالد  درکیم و  ثحب  نارظنبحاص  نادنمـشناد و 

تافوقوم يدصتم  ار  وا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دیـشخب ؛ ودب  يراوس  یبکرم  يرادقم و  مه  لهـس  نب  لضف  داد و  ودب  مهرد  رازه  هد 
هحفص 52] [. ] 47 . ] دروآ تسد  هب  دایز ، یتورث  ار  وا  دومن و  خلب 

رگید ياهرظانم 

ار وا  مدـقم  هفیلخ ، دـمآ . نومأـم  شیپ  دوب . ناـسارخ  رد  ریظن -  یب  نادنمـشناد  زا  هک  يزورم -  نامیلـس  تفگ : یلفون  دـمحم  نب  نسح 
رد یشاب  لیام  هچنانچ  دراد . هرظانم  هب  ياهقالع  هدمآ و  زاجح  زا  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  میومع ، رـسپ  تفگ : تشاد و  یمارگ 
وا زا  مشاهینب  امش و  روضح  رد  میایب و  مسرتیم  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : نامیلس  نک . هرظانم  وا  اب  ایب و  هجحیذ ) متشه  زور   ) هیورت زور 

تردق متـسنادیم  نوچ  نم  تفگ : نومأم  درادن . تیحالـص  ثحب  يریگ  لابند  تروص  نیا  رد  دهد . خـساپ  نادـب  دـناوتن  منک و  یلاؤس 
. ینک بولغم  دـشاب -  مه  ياهلأسم  هب  رگا  ار -  وا  هرظاـنم ، رد  هک  تسا  نیمه  مه  نم  رظن  اـقافتا  و  مداتـسرف . وت  لاـبند  هب  يراد ، هرظاـنم 

يریگن داریا  نم  زا  ناشیا  ندش  بولغم  زا  سپ  هکنیا  طرش  هب  هدب ، لیکشت  یسلجم  درادن . یلاکـشا  چیه  تروص  نیا  رد  تفگ : نامیلس 
تسا درف  هب  رصحنم  ناسارخ  رد  هک  ورم -  لها  زا  يدرم  داد ؛ ماغیپ  داتسرف و  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  لابند  هب  نومأم  ینکن . مشنزرس  و 

امش دومرف : یباص  نارمع  نم و  هب  تفرگ و  وضو  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  دیروایب . فیرشت  اجنیدب  دیوشیمن ، تحاران  هچنانچ  هدمآ  - 
ظفح ار  وا  ادخ  وک -  نسحلاوبا  مردارب ، دیـسرپ : دندرب . نومأم  شیپ  هتفرگ ، ارم  تسد  دـلاخ  رـسای و  میتفر . ام  میآیم . نم  دـیورب . ولج 
دروآ نامیا  امش  تسد  هب  هک  مه -  یباص  نارمع  نونکا  میآیم . مه  نم  دیورب ؛ امش  داد : روتـسد  ام  هب  دشوپیم و  سابل  میتفگ  دنک ؟- 

هرخألاب هحفـص 53 ] : ] تفگ تشاد و  یمارگ  ار  شمدـقم  داد و  ودـب  دورو  يهزاجا  نومأم  دوش ؛ دراو  ییامرف ، هزاجا  رگا  تساـجنیا ؛ - 
صخش نیا  تفگ : نومأم  دینادرگ . فرشم  فرش  نیدب  امش  يهلیـسو  هب  ارم  هک  رکـش  ار  ادخ  داد : باوج  نارمع ؛ يدش  مشاهینب  ءزج 

. تسا ءادب  فلاخم  هکنیا  اب  درادن  ریظن  ناسارخ  رد  هک  دـنکیم  لایخ  نامیلـس ، تفگ : باوج  رد  نارمع  تسا . ناسارخ  ملکتم  نامیلس ،
دومرف دش . دراو  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  ماگنه  نیا  رد  تسوا . لیم  هب  هتسب  داد  خساپ  نارمع  ینکیمن ؟ هرظانم  وا  اب  ارچ  تفگ : نومأم 

يهرابرد امـش  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  نومأم  سپـس  دیناسر . ضرع  هب  ار  نایرج  نارمع  دیدرکیم . تبحـص  هچ  يهرابرد 
نامیلس هک  دروآ  لیلد  ياهنوگ  هب  يدیحوت  لئاسم  ریاس  هدارا و  ءادب و  دروم  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دیئامرفیم ؟ هچ  [ 48 « ] ءادب »
قرفتم همه  تفای و  همتاخ  سلجم  تسا و  مشاهینب  نیرتدنمشناد  صخش  نیا  تفگ : دش ، زجاع  باوج  زا  یتقو  دیوگب . نخس  تسناوتن 

. دندش

دادغب يوس  هب  ورم  زا  تکرح 

اهنآ يارب  عمج و  گرزب  کچوک و  زا  ار  ناراکتمدخ  نامالغ و  دشیم ، تولخ  یتقو  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دیوگیم : مداخ  رـسای 
دوخ يهرفـس  رـس  رب  ار  اـهنآ  يهمه  ندروخ  اذـغ  ماـگنه  دادیم . رارق  شیوـخ  تبحم  دروـم  هحفـص 54 ]  ] ار ناـشیا  درکیم و  تـبحص 

يادـص میدـید ؛ ناهگان  میدادیم ؛ شوگ  بانج  نآ  تانایب  هب  میدوب و  عمج  همه  يزور ، ار . ماـجح  نابـسا و  رگراـمیت  یتح  دـناشنیم ؛
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زا دیوش . قرفتم  دینک و  تکرح  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دمآ . دوب -  نومأم  هناخ  هب  مالـسلاهیلع ، اضر  ترـضح  هناخ  زا  هک  يرد -  لفق 
تکرح شیاج  زا  تساوخ  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دش . دراو  تشاد -  تسد  رد  ياهمان  هک  یلاح  رد  نومأم -  میدرک . تکرح  ياج 

نآ لباقم  و  دیـسوب . ار  شتروص  تفرگ و  لغب  رد  ار  ناشیا  دمآ و  شدوخ  دـنکن . تکرح  هک  داد  مسق  ربمغیپ  قح  هب  ار  بانج  نآ  دـنک 
نالف و هک  دوب  هتـشون  همان  نآ  رد  و  درک . ندـناوخ  هب  عورـش  دوب -  لباک  ءارق  زا  یکی  حـتف  هب  طوبرم  هک  ار -  ياهمان  تسـشن و  باـنج 
؟ يوشیم داش  دوش ، حـتف  نیکرـشم  زا  ياهیرق  هکنیا  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  همان ، ماـمتا  زا  سپ  میدرک . حـتف  ار  اـج  نـالف 

دنوادخ هک  هلا -  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  هب  تبـسن  وت  سرتب . ادخ  زا  دومرف : دش ؟ رورـسم  دیابن  یحتف  نینچ  رد  رگم  تفگ : نومأم 
ياهدرپـس و نارگید  هب  ار  ناـشراک  ینکیم و  یهاـتوک  تسا -  هداـهن  تراـیتخا  رد  ار  زاـیتما  نـیا  هدوـمن و  اـهنآ  روـما  رادهدـهع  ار  وـت 
. ياهدراذگ او  ار  ترجه  یحو و  هاگیاج  ياهدـیزگ و  ینکـس  رود ، ناتـسرهش  نیا  رد  ینکیم ؛ راتفر  نآ  يهرابرد  ادـخ  مکح  فالخرب 

راوشد يراگزور  دننکیمن و  ار  نینمؤم  قوقح  تاعارم  نانآ  دناهتفرگ . رارق  متـس  ملظ و  شوختـسد  راک ، نیا  لباقم  رد  راصنا  رجاهم و 
تیاکـش وا  هب  شیوخ  لاح  زا  هک  دباییمن  مه  ار  یـسک  دنکیم و  نیمأت  ار  دوخ  یگدنز  جراخم  ناوارف  جنر  اب  هک  درذـگیم  مولظم  رب 

، یلاو ینادیمن  رگم  راذـگم  یلاـخ  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هاـگیاج  سرتـب . ادـخ  زا  درادـن . یـسرتسد  هک  مه  وت  هب  و  دـنک .
زا دزادنیب ، گنچ  همیخ  دومع  هب  دهاوخب  سک  ره  هتفرگ ، رارق  نآ  طسو  رد  هک  تسا  همیخ  دومع  لثم  ناناملسم ، هب  تبسن  هحفص 55 ] ]
ءابآ هاگداز  رد  ار  تموکح  زکرم  نک و  كرت  ار  اجنیا  میوگیم  دومرف : تسیچ ؟ امش  رظن  دیسرپ : نومأم  تسا . نکمم  شیارب  فرط  ره 

وت زا  دـنوادخ  يراد  هک  یتـیعقوم ، هب  تبـسن  راذـگم  او  يرگید  هـب  ار  ناـشیا  یـشاب ؛ ناناملـسم  ياـهراک  دـهاش  اـت  هد  رارق  تدادـجا  و 
ار تکرح  لیاسو  داد : روتـسد  ییامرفیم ، امـش  هک  تسا  ناـمه  يأر  تفگ : هدرک ، تکرح  ياـج  زا  نومأـم  درک . دـهاوخ  تساوخزاـب 

دوب هدرک  بسک  یتردق  اریز  دش  نیگمغ  هزادنا  یب  دیسر  لهس  نب  لضف  هب  ربخ  نیا  دوش . زیهجت  ورشیپ  ناونع  هب  یهاپس  دنیامن و  هدامآ 
نینچ هک  دـیوگب  اراکـشآ  وا  هب  تسناوـتیمن  دـشاب و  هتـشاد  ییأر  دوـخ  زا  تسناوـتیمن  نومأـم  هک  يروـط  هب  دوـب  طلـسم  اـهراک  رب  و 
تسا ییأر  هچ  نیا  تفگ : هدمآ ، نومأم  شیپ  لضف  دوب . هتفای  مامت  یتردق  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  عقوم  نآ  رد  یلو  دراد . یمیمـصت 
لضف تسا . نینچ  مه ، قح  تسا و  هداد  مالـسلاهیلع ، اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا ، میاقآ ، ار  روتـسد  نیا  تفگ : ياهدرک ؟ هدارا  هک 

اب تنادنواشیوخ  زاجح و  قارع و  لها  ياهدرک . جراخ  سابع  نادناخ  زا  ار  تفالخ  هتشک و  ار  تردارب  زورید  تسین . حیحص  هن ؛ تفگ :
مدرم و ياهدرک . مورحم  ار  دوخ  ناشیوخ  هداد و  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هب  ار  يدهعتیالو  هکنیا  زا  سپ  اصوصخم  دنفلاخم  وت 

فرطرب اهیتحاران  نیا  ات  یـشاب  ناسارخ  رد  هک  تسا  نیا  رتهب  دنراد . ترفن  وت  زا  هتـشادن ، تیاضر  مادک  چـیه  سابعینب ، اهقف و  املع و 
تروشم دناهدوب -  تردپ  راذگ  تمدخ  هک  یهاپس -  ياهتیصخش  اب  اج  نیمه  رد  هحفص 56 ] . ] دننک شومارف  ار  وت  یشک  ردارب  دوش و 

رفن دنچ  نیا  يدولج -  سنوم و  نبا  نارمع ، یبا  نب  یلع  داد : باوج  یصاخشا ؟ هچ  الثم  دیسرپ : امن . تکرح  دنتسناد ، حالص  رگا  نک .
زا ار  رفن  دنچ  نیا  درک : رما  حبص  ادرف  بوخ . رایسب  تفگ : نومأم  دندش . ینادنز  دندز و  زابرس  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  اب  تعیب ، زا  هک 

نومأم يولهپ  هک  داتفا -  اضر  ترضح  هب  شمـشچ  هک  نیمه  دوب  نارمع  یبا  نب  یلع  دش . لخاد  هک  یـسک  نیلوا  دندروآ . نوریب  نادنز 
هک هداوناخ -  نیا  نانمـشد  رایتخا  رد  ینک و  جراخ  سابعینب  نادناخ  زا  ار  تفالخ  رگا  مهدیم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : هتـسشن - 

، ندیـشک ینادنز  همه  نیا  زا ، دعب  هدازانز ! دز ، دایرف  نومأم  یهد . رارق  دـندرکیم -  هراوآ  دنتـشکیم و  ار  نانآ  امـش ، ناردـپ  دادـجا و 
هب شمـشچ  نوچ  زین  وا  دـندروآ . ار  سنوم  نبا  عقوم  نیا  رد  دـندز . ار  شندرگ  نزب ؛ ار  وا  ندرگ  دـالج ! يراد . ار  هدـیقع  ناـمه  زوـنه 

دننام ار  وا  مدرم  تسا  هتسشن  وت  يولهپ  هک  یسک  نیا  نینمؤملاریما ! تفگ : هتسشن -  نومأم  يولهپ  هک  داتفا -  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
. دندروآ ار  يدولج  سنوم ، نبا  زا  دعب  دنتشک . مه  ار  وا  دننزب . ار  شندرگ  داد : روتـسد  دومن و  شاخرپ  زین  وا  هب  نومأم  دنتـسرپیم ؛ تب 
، دـیدرگ زوریپ  وا  رب  رگا  هک  دـش  رومأـم  درک ، جورخ  هنیدـم  رد  دـمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم  یتـقو  دیـشر ، تفـالخ  ماـگنه  رد  يدولج 

نیا يدولج  دراذگن . یقاب  اهنآ  يارب  نهاریپ  کی  زا  شیب  دنک و  تراغ  ار  ناشیاهنز  ناریو و  ار  یلع  دالوا  ياههناخ  و  دنزب . ار  شندرگ 
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رد رب  دوخ  داد و  رارق  هناخ  کی  نایم  رد  ار  نانز  مامت  بانج  نآ  تفر . مه  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  يهناـخ  رد  هب  یتح  درک ، ار  راـک 
نم دومرف : مالسلاهیلع  اضر  ترضح  موش . دراو  دیاب  مه  امش  يهناخ  هب  نینمؤملاریما  روتـسد  هب  تفگ : هحفص 57 ]  ] يدولج داتسیا  هناخ 

؛ دش یضار  يدولج  دایز ، رارصا  زا  سپ  هرخألاب ، دراذگن . یقاب  اهنآ  يارب  يزیچ  هک  درک  دای  مسق  مریگیم و  ار  اهنآ  لیاسو  مامت  دوخ ،
اـضر ترـضح  دـندروآ . ار  يدولج  زورما  داد . وا  هب  هدرک ، عمج  دـشیم ، تفای  هناخ  رد  هچ  ره  تفرگ و  ار  اـهنآ  لـیاسو  تنیز و  ماـمت 

هب دروایب . ار  نانز  لـیاسو  دوخ ، باـنج ، نآ  هک  دوب  هداد  هزاـجا  دوب و  هتفریذـپ  ار  شتـساوخرد  هنیدـم  رد  هک  نیا  ناربج  هب  مالـسلاهیلع 
نآ هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نارتخد  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  تفگ : نومأـم  شخبب . نم  هب  ار  درمریپ  نیا  دومرف : نومأـم 

ار وا  نتـشک  يهرابرد  درک ، لایخ  دنکیم  تبحـص  نومأم  اب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  دش  هجوتم  يدولج  دـش . بکترم  ار  تایانج 
ار وا  فرح  هک  مهدیم  مسق  دیـشر  تردپ  نامز  رد  ما  يرازگتمدخ  هب  دنگوس و  ادخ  هب  ار  وت  تفگ . هدرک  نومأم  هب  ور  دنکیم ؛ یعس 

مرتحم ار  شمـسق  ام  دهدیم  مسق  ار  ام  تسین ؛ لیام  شدوخ  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  نومأم  ینکن . لوبق  نم  يهرابرد 
قحلم شقیفر  ود  هب  مه  ار  وا  داد  روتـسد  درک . مهاوخن  لوبق  وت  يهراـبرد  ار  ناـشیا  فرح  مسق  ادـخ  هب  تفگ : يدوـلج  هب  میرامـشیم 

هیهت نومأم  روتسد  هب  هک  ار  رفس  لیاسو  نینچمه  ورشیپ و  هاپس  تفر  لهس ، دوخ ، ردپ  شیپ  نیتسایرلاوذ ، دنتـشک . زین  ار  يدولج  دنیامن .
تفلاخم و  تسا ؛ يدـج  تکرح  میمـصت  نیا  هک  تسناد  نومأـم ، رما  هب  رفن  هس  نیا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  یلو  دـنادرگرب ؛ دـندوب ، هدـید 

زا نونکا  تفگ : هحفص 58 ]  ] دیدرک هچ  تکرح  لیاسو  هب  عجار  دیسرپ  نومأم  اب  دروخرب  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  درادن . ياهجیتن 
لثم دنوش . تکرح  يهدامآ  ورـشیپ  هاپـس  دز  دایرف  دـمآ و  نوریب  مالـسلاهیلع  ماما  دـننک  تکرح  دـیهدب ؛ روتـسد  منکیم ؛ شهاوخ  امش 

تقبـس رما  يارجا  رد  دنتـساوخیم ، رتدوز  هچ  ره  مادـک  ره  هک  تساـخرب  هاپـس  زا  همهمه  ناـنچ  دـنتخورفا ؛ اـهنآ  ناـیم  رد  شتآ  هکنیا 
نم داد : باوج  ياهتـسشن ؟ هناخ  رد  هک  تسا  هدـش  هچ  تفگ : دـمآ . یتقو  داتـسرف . وا  لابند  هب  نومأم  تسـشن . هناـخ  رد  لـضف  دـنریگ .

ترـضح تعیب  نیما و  تردارب ، ندش  هتـشک  هب  ارم  مدرم  مومع  رظن  رد  مه  و  ماهدـش . بکترم  گرزب  یهانگ  امـش  يهداوناخ  هب  تبـسن 
انف داب  هب  ارم  دـننک و  ینیچنخـس  ماهرابرد  ناشیدـنادب  ناـنیچ و  نخـس  هک  تسین  یناـنیمطا  چـیه  دـننکیم . شنزرـس  مالـسلاهیلع  اـضر 

تیارب تسا  نکمم  هک  يدرک  هراشا  هچنآ  میشاب  زاینیب  وت  زا  میناوتیمن  ام  تفگ : نومأم  مشاب . ناسارخ  رادناتـسا  نم  راذگب . دنراپـسب .
نآ سیونب . دوخ  يارب  یلیام ، هک  مه  ياهمان  ناما  عون  ره  انمض  یتسه . ام  هاوخریخ  نانیمطا و  دروم  ام  دزن  وت  دنروآ ، دوجو  هب  یتحاران 
نآ تفرگ ؛ هاوگ  نآ  رب  ار  املع  تشون و  لصفم  ياهمان  ناما  تفر و  لضف  ینک ؛ لصاح  نانیمطا  ات  نادرگب  مکحم  ار  همان  ناما  نیا  ردق 

هچنآ دش . هدیمان  [ 49 ( ] ةوبح طرـش و   ) باتک نآ  هک  تشون -  ياهمان  دوخ  طخ  هب  هفیلخ  دناوخ ؛ نومأم  يارب  و  دروآ . نومأم  شیپ  هاگ 
نب یلع  دـیاب  تفگ : نومأم  هب  لضف  تشاذـگ . همان  شـشخب  ار  نآ  مان  تهج ، نیمه  هب  دوب  هدـش  دـیق  همان  نیمه  رد  دیـشخب  لضف  هب  وا 

ینادیم تفگ : باوج  رد  نومأم  تسامش  دهعیلو  اریز  دیامرف ؛ ءاضما  دیاهدیـشخب . هحفص 59 ]  ] امش هچنآ  زین  مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم 
شـشخب نیا  ياضما  تساوخرد  وا  زا  نم  نیاربانب  دنکن ؟ تلاخد  يروما  نینچ  رد  هک  تسا  هدرک  طرـش  ام  اب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 

هب یبایفرـش  يارب  لضف  درک . دهاوخن  در  ار  وت  يهتـساوخ  اعطق  هک  نک  تساوخرد  تدوخ  دوش . شایتحاران  ثعاب  هک  منکیمن  ار  همان 
؛ میدش جراخ  ام  دیوش  قرفتم  دینک و  تکرح  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  تفگ : رسای  تساوخ . دورو  نذا  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تمدخ 

یتساوخرد هچ  دیسرپ : هدرک ، دنلب  رس  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  داتـسیا . مالـسلاهیلع  ماما  لباقم  رد  تعاس  کی  دش و  دراو  لضف  سپس 
یفطل نینچ  هک  دیرتهتـسیاش  امـش  تسا ؛ هتـشون  نم  يارب  نینمؤملاریما ، ار  همان  شـشخب  همان و  ناـما  نیا  نم ! ياـقآ  درک : ضرع  يراد ؟

. دناوخ رخآ ، ات  دوب ، هدش  هتـشون  گرزب  يدلج  رد  هک  ياهمان  هداتـسیا ، لضف  ناوخب  دومرف : دیناناملمـسم . دهعیلو  اریز  دینکب ؛ ماهرابرد 
هک یعقوم  نآ  ات  منکیم  یهاوگ  زین  نم  تسه  همان  نیا  رد  هچنآ  لجوزع …  هللا  تیقتا  ام  اذـه  انیلع  کـل  لـضف ! اـی  نسحلاوبا : هل  لاـق 

. دش نوریب  لضف ، دومن . لطاب  ار  وا  يهمان  ناما  مامت  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هملک ، کی  نیمه  رطاخ  هب  تفگ : رـسای  یـشاب . راگزیهرپ 
. میدرک تکرح  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تمدخ  رد  زین  ام  دیوگیم : رسای  دمآ  رد  تکرح  هب  نومأم  تازیهجت  مامت  هاپس و 
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لهس نب  لضف  ندش  هتشک 

نآ رد  هک  دیسر  لضف ، شردارب ، يارب  هار ، نیب  لزانم  زا  یکی  رد  لهس  نب  نسح  زا  ياهمان  دوب ، هتـشذگن  ام  تکرح  زا  شیب ، زور  دنچ 
نهآ ترارح  هبنشراهچ ، زور  هام ، نالف  رد  وت  هک  متفایرد  نینچ  موجن  باسح  اب  مدرک  هاگن  هحفص 60 ]  ] لاس لیوحت  رد  نم  دوب . هتشون 

مالـسلاهیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نومأم و  وت و  زور  نامه  رد  هک  منادیم  نینچ  رد  ار  امـش  حالـص  نیاربانب  دیـشچ ؛ یهاوخ  ار  شتآ  و 
لـضف ار  همان  نیع  ددرگ . فرطرب  نآ  تسوحن  دزیرب و  تندـب  يور  رب  تماجح  نوخ  ات  ینک ، تماجح  اجنآ  رد  دـیوش و  ماـمح  لـخاد 

مه ناشیا  ات  دنک  تساوخرد  مه  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  نمـض  رد  دیایب و  مامح  هب  وا  اب  ات  درک  تساوخرد  داتـسرف و  نومأم  يارب 
رد مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تشاد ، ضورعم  ار  لضف  تساوخرد  تشون و  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ياهمان  نومأم  دنروایب . فیرـشت 

يارب منادیمن ، حالـص  مه  لـضف  يارب  نینچمه  دـیورب . مه  امـش  هک  منادیمن  حالـص  تفر و  مهاوـخن  ماـمح  ادرف  نم  تشوـن : باوـج 
. مدـید باوخ  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  بشید  تشون : باوج  رد  هبترم  نیا  درک . رارکت  ار  تساوخرد  نومأم  مود  يهبترم 

یلص مرکا  ربمایپ  دیئامرفیم  حیحص  تشون : نومأم  دیورب  مامح  هب  هک  تسین  مه  لضف  امش و  حالـص  هب  ورم . مامح  هب  ادرف  یلع ! دومرف :
رتدراو دوخ  راـک  هب  وا  اریز  دـناد ؟ دوخ  ار ، دوخ  فـیلکت  مه ، لـضف  تفر . مهاوـخن  ماـمح  هب  ادرف  تسا . هدوـمرف  تسرد  هلا  هیلع و  هللا 

ام رش  نم  هللااب  ذوعن  هحفص 61 ] . ] دییوگب دومرف : مالسلاهیلع  اضر  ترضح  دیدرگ  ناهنپ  قفا  رد  دیـشروخ  دش و  بش  نوچ  [. 50 . ] تسا
زین حبـص  زامن  زا  سپ  میدومن . عورـش  هلمج  نیا  نتفگ  هب  ام  دوشیم . لزان  بشما  هک  يرـش  زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب  ۀلیللا . هذـه  یف  لزنی 
نیا رد  باتفآ  عولط  کیدزن  ات  میتفگیم  ار  رکذ  نیا  هتـسویپ  دوشیم . لزان  زورما  هک  هچنآ  رـش  زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب  دـییوگب ، دومرف :

. متفر ماب  تشپ  يالاب  هک  نیمه  يونـشیم ؟ ییادـص  نیبب  نک ، شوگ  ورب و  ماـب  تشپ  يـالاب  دومرف : مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  ماـگنه 
اـضر ترـضح  دوخ و  يهناخ  نیب  صوصخم  رد  زا  نومأم  هاگان  دـشیم ؛ دایز  ابترم  هک  دیـسر  مشوگ  هب  زیگنا  ساره  بیجع و  ییادـص 

رب ریشمش  اب  ياهدع  هک  دوب  هدش  مامح  دراو  وا  تفر . ایند  زا  لضف  نسحلاوبا ! ای  نم ! ياقآ  تفگیم : هک  یلاح  رد  دش . دراو  مالسلاهیلع 
لضف هلاخ  رـسپ  نیملقلاوذ ، اهنآ  زا  یکی  هک  دناهدش  راتفرگ  دندوب  هدش  مامح  دراو  هک  يرفن  هس  دندناسر . لتق  هب  ار  وا  دنتخیر و  وا  رس 

ار لضف  ماقتنا  ام  دـندرکیم . دایرف  دـندرک و  عامتجا  نومأم  هناخ  رد  رب  اهنآ  ناهدـنامرف  اب  لـضف ، رادـفرط  نایهاپـس  ماـگنه  نیا  رد  دوب ؛
دیربب و فیرشت  نوریب  تسا  نکمم  اقآ ! تفگ : نومأم  میـشکب ؛ ار  وا  دیاب  هدش . وا  ندش  هتـشک  ثعاب  هک  سک  ره  میریگب و  میهاوخیم 
، میدش جراخ  هک  رد  زا  موش . راوس  داد  روتـسد  زین  نم  هب  دـش ؛ راوس  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دـیوگیم : رـسای  دـینک ؟ قرفتم  ار  نانآ 
دز و دایرف  ماما  دننزب . شتآ  ار  نومأم  يهناخ  رد  ات  دندوب  هتخورفارب  شتآ  هداد و  لیکشت  هوبنا  یعامتجا  هک  داتفا  نایهاپـس  هب  ماما  مشچ 

يور رب  هک  دندرکیم  باتـش  ندش  قرفتم  يارب  ياهنوگ  هب  دیوگیم : رـسای  دندش . قرفتم  همه  دـیوش ؛ قرفتم  درک ، هراشا  زین  تسد ، اب 
. دنامن یقاب  یسک  تفریم و  هدرک ، تکرح  ياج  زا  سپس  داتفایم ؛ نیمز  هب  درکیم ، هراشا  هک  مادک  ره  هب  هحفص 62 ] . ] دنداتفایم مه 

ندرب نیب  زا  زج  يرکف  رگید  تشک و  هلیح  نیا  اب  ار  وا  و  دش . تحار  يوق ، يرادمتـسایس  ردـتقم و  يدرم  تسد  زا  هلیـسو  نیدـب  نومأم 
نومأم دوشیم ، هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب  زا  هک  يروط  هب  درک  مومـسم  مه  ار  باـنج  نآ  سوت  رد  تشادـن . مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح 

لها هب  ياهمان  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  نومأم  هرخألاب  دوب . هدرک  ینادـنز  سخرـس  رد  ار  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح 
[51 . ] دنداد نومأم  هب  تخس  یباوج  نانآ  یلو  تسیچ ؟ يارب  امـش ، ینمـشد  رگید  دنتـشذگرد  رفن  ود  نآ  هک  تشون  سابعینب  دادغب و 

اجنآ زا  دابانس و  هب  اجنآ  زا  سخرس و  هب  ورم  زا  دناباوخب . ار  هلئاغ  دیاش  ات  درک  تکرح  دادغب  فرط  هب  شوشم  يرطاخ  اب  نومأم  تبقاع 
ير رد  مه  يدنچ  دومن . تکرح  ير  فرط  هب  ناگرگ  زا  دـنک . مکحم  ار  ناسارخ  تینما  ات  دـنام . ناگرگ  رد  هام  کی  تفر . ناگرگ  هب 

لابقتـسا هب  نوراه  نادناخ  هاپـس و  نارـس  سابعینب و  هک  دوب  دادـغب  مدرم  لابقتـسا  لحم  ناورهن  درک ؛ چوک  ناورهن  هب  اجنآ  زا  و  دـنام .
زا ناورهن  رد  دوـب ، [ 52  ] هقر رد  هک  نیـسح  نب  رهاط  دـش . دادـغب  دراو  لاس 203 ه ق  رفـص  هام  هبنش 16  زور  نومأم  دندمآ . وا  یمـسر 
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؛ تشاد همادا  عضو  نیا  زور  تشه  ات  دوب . زبس  اهمچرپ ، سابل و  زونه  ماگنه ، نیا  رد  دـندش ؛ دادـغب  دراو  مه  اـب  درک و  لابقتـسا  نومأـم 
[. 53 . ] تخاس لدبم  هایـس  سابل  هب  امـسر  ار  زبس  سابل  تبقاع  ات  تساخرب . ییادـص  رـس و  مچرپ ، سابل و  گنر  رییغت  دروم  رد  هرخألاب ،

هحفص 63] ]

دیسر ارف  مه  نومأم  گرم  هرخألاب 

هک نودـیدب  مان  هب  ياهمـشچ  رانک  زا  تشگزاب ، رد  دومن . مه  يرایـسب  تاحوتف  دیـشک . هیحان  نآ  هب  رکـشل  مور  حـتف  يوزرآ  هب  نومأم 
؛ داد روتسد  هک  دوب  زیگنالد  نانچ  همـشچ ، فارطا  رازهزبس  ياشگلد  يهرظنم  لحم و  نآ  ياوه  بآ و  تشذگ ؛ دوب ، هریـشق  هب  فورعم 
رد دندرک  هدامآ  بوچ  زا  ییابیز  هاگیاج  همشچ  يور  رد  نومأم  يارب  دننک . هدافتسا  نیمزرس  نآ  ياوه  زا  ات  دنیامن . فقوت  اجنامه  هاپس 
بآ دشیم و  هدناوخ  اراکشآ  الاب  زا  نآ  يهتـشون  هک  تخادنا  بآ  رد  ياهکـس  يزور  درکیم . اشامت  ار  بآ  يافـص  داتـسیایم و  اجنآ 
کی دوب ، قرغ  بآ  ياـشامت  رد  نومأـم ، هک  یتقو  دراد  هگن  نآ  ناـیم  رد  ار  دوخ  تسد  تسناوتیمن  یـسک  هک  دوب  درـس  يردـق  هب  نآ 

ریـشمش کی  دریگب  ار  نیا  سک  ره  تفگ ، نومأم  دش . راکـشآ  ياهرقن  یـشمش  دننام  تسد ، لوط  فصن  يهزادـنا  هب  ابیز ، رایـسب  یهام 
، دیسر نومأم  هاگیاج  هب  تخت  يالاب  هک  نیمه  دروآ . نوریب  تفرگ و  ار  یهام  تخادنا و  بآ  رد  ار  دوخ  نازابرس ، زا  یکی  دراد . هزیاج 

ریز تروص و  رـس و  رب  بآ  يرادـقم  یهام ، نداتفا  رثا  رب  داـتفا . بآ  رد  دـش و  جراـخ  وا  تسد  زا  داد و  ناـکت  ار  دوخ  تدـشب ، یهاـم 
: داد روتـسد  تفرگ ؛ ار  یهام  هتفر ، بآ  رد  مود  هلحرم  يارب  زابرـس  تفرگارف . ار  وا  هقباسیب  یـشزرل  ناهگان ، دش . هتخیر  نومأم  يولگ 

مارآ دـنتخادنا  وا  رب  فاحل  دـندناشوپیم و  وا  رب  یناتـسمز  سابل  هچ  ره  هک  تفای ، تدـش  ياهزادـنا  هب  شزرل  یلو  دـننک ، ناـیرب  ار  نآ 
ار نایرب  یهام  دـشن ؛ مرگ  زاب ، دـنتخورفا ؛ يدایز  شتآ  شفارطا  رد  نآ ، زا  سپ  امرـس ، امرـس ، دربلا ) دربلا ،  ) دیـشکیم دایرف  دـشیمن و 

نبا یتنطلس : ناکشزپ  نومأم ، ردارب  مصتعم ، دروخب . نآ  زا  ياهرذ  تسناوتن  هک  دوب  هدروآ  راشف  وا  هب  یتحاران  ردق ، نآ  دندروآ . شیارب 
ام دـنتفگ : هتفرگ ، ار  وا  ضبن  اهنآ  دـنیامن  هجلاعم  ار  نومأم  ات  درک  تساوخرد  نانآ  زا  و  هحفص 64 ]  ] درک رـضاح  ار  عوشیتخب  هیوسام و 

هدـشن ینیب  شیپ  یـضرم  نینچ  بط ، رد  نونک  ات  دـنکیم و  ملـسم  ار  وا  گرم  ضبن ، تاکرح  لاح و  نارحب  نیا  میزجاع . وا  هجلاـعم  زا 
ات دـیربب  يدـنلب  رب  ارم  تفگ : ماگنه  نیا  رد  دـش . جراخ  نوتیز  نغور  دـننام  یقرع  شندـب  زا  دـش و  هتفـشآ  رایـسب  نومأـم ، لاـح  تسا .

عاعـش لالخ  رد  نارکیب  هاپـس  هب  شمـشچ  نوچ  دـندرب . يدـنلب  ياـج  هب  ار  نومأـم  دوب ، بش  منیبب . ار  منازابرـس  هاپـس و  رگید  ياهبترم 
نم محرا  هکلم  لوزی  نم ال  ای  : » تفگ درک و  دنلب  تسد  داتفا ، نازابرس  دمآ  تفر و  هب  دندوب و  هتخورفا  اههمیخ  رانک  رد  هک  ییاهشتآ 

شهاـگیاج هب  ار  وا  نک ! محر  هدیـسر  ناـیاپ  هب  شایهاـشداپ  هک  یـسک  رب  تسین  یلاوز  ار  وا  یهاـشداپ  هـک  یـسک  يا  هـکلم » لاز  دـق 
نبا تفگیم : تداهـش  هملک  دـنلب  ییادـص  اب  هک  یلاح  رد  درم  نآ  دـنک . شنیقلت  تداهـش  ات  تشاـمگ  ار  يدرم  مصتعم ، دـندنادرگرب .

رد دراذـگیمن . قرف  فورعم ) شاقن   ) ینام دوخ و  راگدرورپ  نیب  دراد -  هک  یلاح  نیا  اب  نآلا -  نومأـم ، شکم . داـیرف  تفگ : هیوساـم 
هیوسام نبا  تساوخیم  دش و  زاب  تشاد -  تشحو  شندرک  هاگن  زا  ناسنا  و  دوب -  هدش  زمرق  تشرد و  رایسب  هک  شنامشچ -  عقوم  نیا 

[54  ] سوطرط مان  هب  یلحم  رد  تفر و  ایند  زا  هدروخن ، ار  یهام  لاح ، نیا  رد  تشادـن . تردـق  یلو  دراـشف ؛ مه  رد  دوخ  ياهتـسد  اـب  ار 
هحفص 65] [. ] 55 . ] دش نفد 

اضر ترضح  تداهش 

هراشا

فیعضت مدرم  لد  رد  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تیعقوم  نوگانوگ ، روص  هب  تشاد  یعس  هتسویپ  نومأم  دش . هداد  حیضوت  البق  هکنانچ 
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لمع عرـش  نیزاوم  فالخرب  ابطخ  مه  یهاگ  دندرکیم و  مهارف  یتحاران  بابـسا  وا  يارب  ناهدنامرف ، زا  یـضعب  یهاگ  ور  نیا  زا  دـنک .
مالسلاهیلع اضر  ترضح  تقو  ره  دیوگیم : رسای  دوش . گنت  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  رب  هصرع  دشیم ، بجوم  اعومجم  هک  دندرکیم 

لجعف توملاب  هیف  انا  امم  یجرف  ناک  نا  مهللا  : » تفگیم هدرک ، دـنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  تشگیمرب ، عماج  دجـسم  زا  هعمج  زامن  زا  سپ 
نوـنکا مه  دوـشیم ، مهارف  مگرم  هب  نم  جرف  رگا  ایادـخ ! [. » 56 « ] هیلع هللا  تاولـص  ضبق  نا  یلا  اـبورکم  اـمومغم  لزی  مل  ۀـعاسلا و  یل 

مالـسلاهیلع اـضر  ترـضح  زا  يزور  نومأـم  تفگ : دـالخ  نب  رمعم  دـش ». دیهـش  اـت  دوـب  نوزحم  نـیگمغ و  هتـسویپ  ناـسرب ؛ ارم  گرم 
. دـنک یفرعم  دـشیم  اپرب  شروش  نآ  رد  هتـسویپ  هک  ياهیحان  يرادـنامرف  يارب  ار  شدامتعا  دروم  صاخـشا  زا  یکی  اـت  درک  تساوخرد 

اـضر ترـضح  نتـشک  هب  نومأم  مدیـسرپ  تلـصابا  زا  دـیوگیم : يراصنا  یلع  نب  دـمحا  دیونـشب : تلـصابا  زا  ار  ناـیرج  لیـصفت  [. 57]
هداد رارق  دوخ  دهعیلو  تشادیم و  هحفص 66 ]  ] تسود ار  وا  درکیم و  مارتحا  رایسب  وا  هب  هک  یلاح  رد  دش ؟ یضار  هنوگچ  مالـسلاهیلع 

وا هب  ار  يدهعتیالو  تهج  نیدب  و  درکیم . مارتحا  وا  هب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تلیضف  ماقم و  رطاخ  هب  نومأم ، تفگ : باوج  رد  دوب .
دـشن و نینچ  هک  یلاح  رد  دـتفیب ؛ اهنآ  رظن  زا  شیارگ ، نآ  رطاـخ  هب  هدرک و  ادـیپ  یلیاـمت  اـیند  هب  ترـضح ، نآ  هک  دـننیبب  مدرم  اـت  داد 
، نم منکیم . اـفو  زین  نم  ینک  اـفو  نم  طرـش  هب  رگا  دومرف : باوج  رد  ترـضح  دـشیم . رتداـیز  مدرم  رظن  رد  شماـقم  لـضف و  هتـسویپ 

دنوادخ ات  درک  مهاوخن  ار  يراک  نینچ  و  متفریذپ ؛ مشاب ، هتشادن  یتلاخد  بصن  لزع و  یهن و  رما و  رد  هکنیا  رب  طورـشم  ار  يدهعتیالو 
بکرم اب  اههچوک  نایم  هنیدم  رد  نم  مشاب  هداد  هدعو  نادب  ار  دوخ  نم  هک  تسین ، یمهم  راک  تفالخ  مسق ! ادـخ  هب  دربب . وت  زا  لبق  ارم 

، نم اب  اهنآ  مدروآیم و  رب  ار  اهنآ  هتـساوخ  دـندرکیم ، تساوخرد  ار  دوخ  زاین  جـیاوح و  عفر  یتقو ، مدرم  متـشذگیم و  دوخ ، يراوس 
هک یماقم  هب  يزیچ  وت  دنتفریذپیم . ار  ماهمان  هک  متـشاد  ذوفن  ياهزادنا  هب  رهـش ، رد  دندوب . هدش  ومع ، نوچمه  کیدزن ، دنواشیوخ  لثم 
هب شنانخـس ، هک  داتفایم  قافتا  اسب  هچ  منکیم . افو  امـش  طرـش  هب  نم  درادن . لاکـشا  تفگ : نومأم  يا . هدوزفین  تسا  هداد  نم  هب  ادخ 

ندرک مومسم  نتشک و  زج  ياهراچ ، ماجنارس ، ات  درکیمن . راهظا  یـسک  هب  اما  دوزفایم ؛ وا  ینورد  مشخ  هب  و  دوبن . دنیاشوخ  نومأم  رظن 
زوریپ هحفص 67 ]  ] نانآ دیاش  دننک ؛ هرظانم  وا  اب  ات  تساوخیم  فلتخم  ياهرهش  زا  ار  نادنمـشناد  [. 58 . ] تفاین دوخ  يارب  ترضح  نآ 

ای نافلاخم  ناتـسرپ و  هراتـس  سوجم ، ای  يراصن  دوهی ، زا  یلو  ددرگ . مک  املع  رظن  رد  وا  رابتعا  شزرا و  دـنیامن و  باجم  ار  وا  دـنوش و 
مدرم دـنتفریذپ . ار  مالـسلاهیلع  ماـما  لـیلد  هدروخ ، تسکـش  دـندومن ؛ هرظاـنم  وا  اـب  مادـک  ره  ناملـسم ، فـلتخم  ياـههقرف  نادنمـشناد 
ماـما هب  تبـسن  شاهنیک  دـندادیم . شرازگ  نومأـم  هـب  ار  مدرم  نخـس  یتـقو  نومأـم ، ناـسوساج  تـسا ؛ تفـالخ  هتـسیاش  وا  دـنتفگیم :
تیانع هب  مالـسلاهیلع  ماـما  تشادـن . كاـب  چـیه  ییوگ ، قح  زا  مالـسلاهیلع ، اـضر  ترـضح  رگید  فرط  زا  دـشیم . رتنوزفا  مالـسلاهیلع 

هب نومأم  هک  زور  نآ  تهج ، نیا  زا  تشگ . دهاوخن  رب  ناسارخ  هب  رفـس  زا  هک  تسنادیم  دوخ  وا  تشاد . ربخ  هدنیآ  رارـسا  زا  دـنوادخ ،
: دیوگ ياور  نم . هن  تفر  دیهاوخ  امـش  دومرف : داد . میهاوخ  ماجنا  ار  راک  نالف  میتفر  هک  دادـغب  هب  تفگیم : مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 

ارم نیسحابا ! ای  دومرف : دش  نم  یگدرسفا  ثعاب  هک  دیداد  یباوج  مدرک : ضرع  هدومن ، تاقالم  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  تولخ ، رد 
نومأم یتقو  دیوگ : مالسلاهیلع ، اضر  ترضح  يهدنـسیون  دابع ، نب  نسح  [. 59 . ] ارم وت  هن  دید و  مهاوخ  ار  دادـغب  هن  راک ؟ هچ  دادـغب  هب 
ضرع تفرگ . ماهیرگ  دید ؛ مهاوخ  ار  اجنآ  هن  دش و  مهاوخ  قارع  دراو  هن  نم  دومرف : متفر ؛ مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ  هب  دش ، قارع  مزاع 

هب [. 60 . ] متفگ ار  مدوخ  نم  هحفص 68 ] . ] تفر یهاوخ  قارع  هب  وت ، دومرف : ترـضح  نآ  يدرک . سویأم  ماهداوناخ  رادید  زا  ارم  مدرک :
درگ ار  ماهداوناخ  موش ، جراخ  هنیدـم  زا  متـساوخ  یتقو  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تفگ : ءاـشو  دومرف . مه  دوخ  هداوناـخ 

: متفگ مدـش و  جراخ  مدرک و  میـسقت  نانآ  نیب  مهرد ، رازه  هدزاود  سپـس  مونـشب . ات  دـییرگب  نم  رب  متفگ : ناـشیا  هب  هدومن ، عمج  دوخ 
؛ مدوب اجنآ  نم  دیبلط ، ناسارخ  هب  هنیدم  زا  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  نومأم  یتقو  دیوگ : یناتسجس  تشگ . مهاوخنرب  امش  شیپ  رگید 

دنلب يادـص  اب  تشگیمرب و  زاب  درکیم و  عادو  هتـسویپ  دـنک . عادو  شدـج  اب  ات  دـش  ص )  ) ربمغیپ مرح  لـخاد  ترـضح  نآ  هک  مدـید 
جراـخ مدـج  ربـق  راوج  زا  هک  نیبـب  ارم  یلیاـم ، هچ  ره  دومرف : متفگ . کـیربت  ناـشیا  هب  ار  رفـس  مدرک و  مالـس  هتفر ، شیپ  تسیرگیم .
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زا سوت  رد  هک  ینامز  ات  مدش  جراخ  ترـضح  نآ  یپ  رفـس  نیا  رد  زین  نم  دـش ؛ مهاوخ  نفد  نوراه  ربق  رانک  تبرغ ، راید  رد  موشیم و 
هب هکم  فرط  هب  هنیدـم ، زا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دـیآیمرب ، دـعب  تیاور  زا  هکنانچ  [. 61 . ] دـش نفد  نوراه  ربق  راـنک  تفر و  اـیند 

درازگ و جح  تفر و  هکم  هب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هک  یلاس  رد  دیوگ : یلع  نب  هتیما  دیامن . عادو  زین  نآ  زا  ات  هتفر  ادخ  هناخ  ترایز 
. دـناوخ زامن  میهاربا  ماقم  رد  فاوط ، زا  سپ  مالـسلاهیلع ، ماما  مدوب . وا  اب  زین  نم  دومن ، رفـس  ناسارخ  هب  ع ،)  ) داوج شدـنزرف ، اب  سپس 
زا مالـسلاهیلع  داوج  ماما  سپـس  دادیم . فاوط  هتفرگ ، شود  رب  ار  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  مه  ترـضح  نآ  مـالغ  قفوم ، و  هحفص 69 ] ]

؛ دوب راکشآ  شاهرهچ  زا  هودنا  نزح و  راثآ  هک  یلاح  رد  دنکفا ، ریز  هب  رس  تسـشن و  لیعامـسا  رجح  رانک  هدمآ ، نیئاپ  قفوم  هناش  يور 
مهاوخن تکرح  اجنیا  زا  دـهاوخن  ادـخ  ات  دومرف : مالـسلاهیلع  داوج  ماما  میورب . نم ! ياـقآ  درک : ضرع  قفوم  درکن . تکرح  یناـمز  رید 

ماـما دـنکیمن . تکرح  دوـخ  ياـج  زا  مالـسلاهیلع  داوـج  ترـضح  درک : ضرع  هـتفر ، مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  تمدـخ  قـفوم  درک .
تکرح اـجنیا  زا  داد : باوج  ع )  ) داوج ماـما  زیخرب . یبـیبح ! اـی  دومرف : هتفر ، مالـسلاهیلع ، داوـج  شدـنزرف ، فرط  هب  دوـخ  مالـسلاهیلع ،

هناخ زا  امـش  هکنیا  اب  تفگ : هیلا » عجرت  اـعادو ال  تیبلا  تعدو  دـق  موقا و  فیک  لاـق  مث  . » نک تکرح  ماهدـید ! رون  هن  دومرف : منکیمن .
، مزیزع دومرف : هعم ». ماقف  یبیبح ! ای  مث  لاقف : « ؟ منک تکرح  هنوگچ  تشگ ، یهاوخن  رب  اجنیدب  زگره  رگید  هک  يدرک  عادو  نانچ  ادـخ 

[. 62 . ] درک تکرح  ياج  زا  ع )  ) داوج ماما  نک ! تکرح  ماهدید ! رون 

ترضح نآ  تداهش  زادگناج  هعقاو 

فرط راهچ  زا  ورب و  تسا ، نوفدم  نآ  رد  نوراه  هک  ياهبق  لخاد  هب  دومرف ؛ مدوب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تمدخ  رد  تفگ : تلـصابا 
ار نآ  ياپ  نییاپ  هحفص 70 ]  ] رس و الاب  تسار و  تمـس  ياهکاخ  دومرف : مدروآ ؛ كاخ  مدش و  هبق  لخاد  هب  روایب . هتـشادرب ، كاخ  نآ ،
، نآ رفح  عقوم  رد  هک  دـننک  رفح  میارب  يربـق  دـنهاوخیم  اـهلحم ، نیا  رد  دومرف : تخیر و  هدیـشک ، وـب  ار  اـهنآ  مداد ؛ ودـب  هدـب . نم  هب 

كاخ نآ ، پچ  تمس  كاخ  دومرف : سپس  دوب . دنهاوخن  شنتشادرب  هب  رداق  مه  ناسارخ  ياهگنلک  مامت  اب  هک  دمآ  دهاوخ  دیدپ  یگنس 
دحل يوگب . دندرک . عانتما  هچنانچ  دنیاشگب  یحیرض  دنور و  نییاپ  هلپ  تفه  دننک و  رفح  میارب  يربق  لحم  نیا  رد  وگب  تسا ؛ نم  نفدم 

وت هب  نوـنکا  هک  ییاـعد  هاـگ  نآ  دـید ، یهاوـخ  یتـبوطر  رـس ، تمـس  رد  ربـق ، ندـش  هداـمآ  زا  سپ  دـنهد ، رارق  رتـم  کـی  هزادـنا  هب  ار 
يارب مهدیم  وت  هب  هک  ینان  نآ  زا  دید ، یهاوخ  نآ  رد  یکچوک  ياهیهام  دش و  دهاوخ  بآ  زا  رپ  دحل  لاح ، رد  یناوخیم ، مزومآیم ،

. دش دهاوخ  دیدپان  دروخیم و  ار  کچوک  ياهیهام  مامت  هدش  راکـشآ  یگرزب  یهام  دـش . مامت  یتقو  دـنروخیم و  ینکیم و  زیر  اهنآ 
دوریم و ورف  بآ  لاـح ، رد  یناوخیم  مزومآیم  وت  هب  هک  ییاـعد  يراذـگیم و  بآ  يور  رب  تسد  دـش ، دـیدپان  گرزب  یهاـم  یتـقو 

جراخ یتقو  موریم  راکبان  نآ  شیپ  ادرف  دومرف : سپـس  یهد ؛ ماجنا  دـیاب  نومأـم  دزن  ار  اـهراک  نیا  ماـمت  دـنامیمن . یقاـب  نآ  زا  يزیچ 
، بارحم رد  هدیشوپ و  سابل  ادرف ، هاگحبص  تفگ : تلصابا  نکم . تبحص  نم  اب  هنرگو ، نزب  فرح  نم  اب  دوبن ، هدیشوپ  مرـس  رگا  مدش ،

نم تفر ؛ درک و  تکرح  ياج  زا  هدیـشوپ ، شفک  دنهاوخیم . ار  امـش  نینمؤملاریما  تفگ : دـش و  دراو  نومأم  مالغ  ات  تسـشن  راظتنا  هب 
دوب و فلتخم ، ياههویم  زا  رگید  ياـهفرظ  روگنا و  زا  یفرظ  نومأـم  ربارب  رد  دـش . دراو  نومأـم  هناـخ  هب  اـت  متفر . ترـضح  لاـبند  هب  زین 

ترضح نآ  هب  شمشچ  نوچ  هحفـص 71 ] . ] دوب هدـنام  یقاـب  یخرب  هدروخ و  ار  نآ  زا  یخرب  هک  هتفرگ  تسد  هب  مه  ار  يروگنا  هشوخ 
: درک ضرع  داد و  وا  هب  ار  روگنا  هشوخ  نآ  دـیناشن و  دوخ  رانک  رد  دیـسوب و  ار  شیناشیپ  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  هتـساخرب ، اج  زا  داـتفا ،

روگنا نآ  زا  ات  درک  تساوخرد  نومأـم  [. 63 . ] تسا یتشهب  روگنا  بوخ ، روگنا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  ماهدـیدن  رتهب  نیا  زا  يروگنا 
نآ رگید  راب  دروخ ؛ نآ  زا  هناد  دنچ  هتفرگ ، ار  هشوخ  يرادن ؛ نانیمطا  نم  هب  دـیاش  تسین . نکمم  تفگ : راد . فاعم  ارم  دومرف : دروخب .

؟ يوریم اجک  تفگ : نومأم  دش . دـنلب  ياج  زا  درک و  ترپ  ياهشوگ  هب  هدروخ ، نآ  زا  هناد  هس  بانج  نآ  داد  ترـضح  نآ  تسد  هب  ار 
دراو هناخ  هب  ات  متفگن  ینخـس  مدید ، لاح  نیدب  ار  وا  نوچ  دوب . هدیـشک  رـس  رب  ار  ابع  دـش ، جراخ  یتقو  يداتـسرف . هک  ییاج  هب  دومرف :
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یناوج مدـید  ماگنه  نیا  رد  مدوب ؛ هداتـسیا  طاـیح  لـخاد  نیگمغ  نم  دـیباوخ . رتسب  رد  سپـس  متـسب ؛ دـنبب ؛ ار  اـهرد  داد : روتـسد  دـش ؛
هتسب ار  اهرد  مدرک ؛ ضرع  هتفر ؛ شیپ  دش ؛ دراو  هناخ  هب  مالـسلاهیلع -  اضر  ترـضح  هب  مدرم ، نیرتهیبش  دعجم ، ياهیوم  اب  يورـشوخ ،
دراو هناخ  هب  دوب ، هتـسب  رد  هک  یلاح  رد  دروآ ، سوت  هب  تعاـس  نیا  رد  هنیدـم ، زا  ارم  هک  نآ  دومرف : دـیدش ؟ دراو  اـجک  زا  امـش  مدوب ،
یلع رسپ  ادخ ، تجح  نم  تلصابا ! يا  دومرف : یلع  نب  دمحم  انا  تلصابا ! ای  کیلع . هللا  ۀجح  انا  لاقف : یتسیک ؟ امش  متفگ : سپس  درک ؛

ترضح مشچ  نوچ  مورب . قاتا  لخاد  هب  وا  اب  هک  تساوخ  زین  نم  زا  تفر و  ردپ  قاتا  فرط  هب  سپـس  متـسه . مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم 
ار شایناـشیپ  دینابـسچ و  هنیـس  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  هحفـص 72 ]  ] شدنزرف تسج و  ياج  زا  داتفا ، شندـنزرف  هب  مالـسلاهیلع  اضر 

نیا رد  مدیمهفن ؛ نم  هک  تفگیم  وا  هب  ار  ینانخس  مارآ  دیسوبیم و  ار  ردپ  هتـسویپ  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  درب و  دوخ  رتسب  هب  دیـسوب و 
درب و دوخ  نابیرگ  رد  تسد  ماما ، سپـس  دیکم ؛ ار  فک  نآ  داوج  ماما  دـش و  راکـشآ  ترـضح  ناهد  رب  فرب ، زا  رتدیفـس  یفک  ماگنه 

اـضر ترـضح  نآ ، زا  سپ  دـیعلب ، هـتفرگ ، ار  نآ  مالـسلاهیلع  داوـج  ترــضح  داد و  شدـنزرف  هـب  هدروآ  نوریب  کـشجنگ  هیبـش  يزیچ 
ار مردپ  ات  روایب  تخت  اب  بآ  هنازخ  زا  ورب  تلـصابا ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  [. 64 . ] دومرف تلحر  یناف  راد  زا  مالـسلاهیلع 
، دوب بآ  تخت و  مدـش . دراو  هنازخ  هب  روآ ، ياـج  هب  میوگیم  هچ  ره  دومرف : تسین . بآ  تخت و  هنازخ ، رد  مدرک : ضرع  مهد . لـسغ 

لخاد هب  دومرف : زاب  دهد . يرای  ارم  هک  تسه  یسک  ورب . رانک  هب  وت  دومرف :، مهد . لسغ  ار  مالـسلاهیلع  ماما  ات  هدز  رمک  هب  نماد  مدروآ .
ار نآ  مدوب -  هدیدن  البق  هک  مدید -  اجنآ  رد  یلیبنز  مدش . دراو  هنازخ  هب  روایب ، تسا  نآ  رد  مردـپ  طونح  نفک و  هک  یلیبنز  ور . هنازخ 
، هتفر راجن  شیپ  مدرک : ضرع  روایب . توبات  دومرف  سپس  دناوخ ، زامن  شندب  رب  هدرک ، نفک  ار  دوخ  ردپ  اروف  مدروآ . وا  يارب  هتـشادرب ،

ماما كاپ  مسج  مالـسلاهیلع . داوج  ماما  مدروآ . توبات  مدـش  دراو  هنازخ  هب  تسه . هنازخ  لخاد  رد  توبات  دومرف : دزاسب ؟ توبات  میوگب 
هناخ زا  دـیدرگ و  هتفاکـش  فقـس  دـش و  دـنلب  توبات  هک  دوب  هدـشن  مامت  شزامن  زونه  دـناوخ . زامن  تعکر  ود  داهن و  توبات  نآ  رد  ار 

؟ منک هچ  دهاوخیم . نم  زا  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هدمآ  نومأم  نونکا ، مه  هللا ! لوسر  نبای  مدرک ، ضرع  هحفص 73 ] . ] دش جراخ 
عمج اهنآ  داسجا  حاورا و  نیب  دـنوادخ  برغم ، رد  وا  یـصو  دریمب و  قرـشم  رد  يربمایپ  رگا  ددرگیمرب . نآلا  شاـب …  تکاـس  دومرف :

درک و تکرح  ياج  زا  لاح ، رد  دمآ . نیمز  رب  توبات  دش و  هتفاکش  فقس  هک  دوب  هدشن  مامت  مالسلاهیلع  ماما  نخس  زونه  دومن . دهاوخ 
سپس دناهدرک ؛ نفک  هن  هداد و  لسغ  هن  ار  وا  هکنیا  لثم  تشاذگ  شباوختخر  رد  هدروآ ، نوریب  توبات  زا  ار  مالـسلاهیلع  ماما  كاپ  رکیپ 

هیرگ اب  دناهداتـسیا  شنامالغ  نومأم و  مدید  مدوشگ ، ار  رد  هکنیمه  دـش ». دـیدپان  رظن  زا  دوخ  و   » ياشگب نومأم  يارب  ار  رد  ورب  دومرف :
رتـسب راـنک  مداد . تسد  زا  ار  وت  نم ! ياـقآ  هآ ، تفگیم : دـنلب  يادـص  اـب  دزیم و  دوخ  رـس  رب  دز و  كاـچ  ناـبیرگ  هدـش ، هناـخ  دراو 

اضر ترضح  هچ  ره  دننکب . ربق  شیارب  دنوش و  هدامآ  ترضح  نآ  نفک  لسغ و  يارب  ات  داد : روتـسد  هتـسشن ، مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
رگم تفگ : نومأم  نایفارطا  زا  یکی  دهد . رارق  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هلبق  تساوخ  ار  شردپ  ربق  دش . راکشآ ، دوب  هدومرف  مالسلاهیلع 

نم هب  متفگ : دـننکب . ربـق  هلبق  فرط  رد  داد : روتـسد  دـشاب . ولج  دـیاب  وا  ربـق  سپ  ارچ . داد : باوج  تسا ؟ ماـما  صخـش  نیا  ییوـگیمن 
. میهدیم رارق  دحل  یلو  دینکب ؛ حیرـض  نودب  دیوگیم : تلـصابا  هک  يرادـقم  هب  تفگ : دـنیاشگب . یحیرـض  دـننکب و  هلپ  تفه  هدومرف 
زا ار  ام  دوخ ، یگدـنز  نامز  رد  هتـسویپ  هک  نانچ  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تفگ : درک ، هدـهاشم  ار  اهیهام  بآ و  یتقو  هحفص 74 ] ]

نداد ناشن  زا  روظنم  هک  ینادیم ؟ ایآ  تفگ : شریزو  دسریم . روهظ  هب  وا  زا  یبیجع  روما  مه  گرم  زا  سپ  درکیم ، دـنمهرهب  بیاجع 
دننام سابعینب ، امـش ، ینـالوط  تنطلـس  رادـتقا و  هک  دـنامهفب  امـش  هب  دـهاوخیم  تفگ : هن . داد : باوج  نومأـم  تسیچ ؟ بیاـجع  نیا 

: تفگ دنکیم . ضرقنم  ار  ناتتموکح  هلسلس  طلـسم و  امـش  رب  ار  یکی  دنوادخ  دسر  رد  ضارقنا  نوچ  تسا  کچوک  ياهیهام  نیمه ،
نیمه هک  مدرک  دای  دـنگوس  زومایب ، نم  هب  يدـناوخیم  هک  ییاعد  نآ  تفگ : نم  هب  نومأم  هاگ ، نآ  دـیوگ : تلـصابا  ییوگیم . تسار 

متـساخرب و اج  زا  یبش  مدوب . نادـنز  رد  لاس  کی  دـننک . ینادـنز  ارم  ات  داد : روتـسد  سپـس  متفگیم . مه  تسار  مدرک و  شومارف  نآلا 
مالـسلاهیلع داوج  ماما  هک  دوب  هدشن  مامت  میاعد  زونه  دهد . تاجن  ارم  ات  مداد  دـنگوس  شلآ  دـمحم و  قح  هب  ار  ادـخ  مدـناوخ و  ییاعد 
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. زیخرب اج  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  داوج  ماما  [. 65 . ] مسق ادـخب  يرآ ؛ متفگ : ياهدـش . گنتلد  یلیخ  هکنیا  لثم  دومرف : نم  هب  هدـش ، دراو 
تردـق یلو  دـندیدیم  ارم  ناـمالغ  نانابـساپ و  هک  یلاـح  رد  درک ؛ جراـخ  نادـنز  زا  هـتفرگ ، ارم  تـسد  دوـشگ و  ار  رد  ياـهلفق  سپس 

. ار نومأـم  وت  هن  دـید و  دـهاوخ  ار  وت  نومأـم  هن  رگید  هک  ادـخ ، ناـما  رد  ورب  دوـمرف : نم ، هب  ترـضح  نآ  زا  سپ  دنتـشادن . يریگوـلج 
مه همثره  زا  نایرج ، نیا  هتبلا  تسا . هدیـسرن  مناماد  هب  نومأم  تسد  نونک  ات  دوب  هدومرف  ترـضح  هکنانچ  دیوگ : تلـصابا  هحفص 75 ] ]

بآ و نتخیر  لیلهت و  حیبست و  دندمآیمن ، مشچ  هب  هک  یـصاخشا  زا  هدـش و  هدز  همیخ  نداد ، لسغ  ماگنه  دـیوگیم : وا  هک  هدـش  لقن 
ینخـس هچ  رگید  وگب . تسار  ادخب ، ار  وت  تفگ : دناوخ و  دوخ  دزن  ارم  نومأم ، اهاعد  بآ و  نایرج  زا  دعب  مدینـشیم . ار  اهفرظ  يادـص 

مدیـسرپ ییوگب ، تسار  دـیاب  هن ، تفگ : دـندومرف . هچ  ناـشیا  هک  مدرک  ضرع  امـش  هب  متفگ : ياهدینـش ؟ مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  زا 
نومأـم عقوم  نیارد  دومرف ؛ زین  ار  روگنا  راـنا و  ارچ . مداد : باوج  تسا ؟ هتفگ  وت  هب  مه  يرگید  رـس  اـیآ  تفگ : یعوضوم ؟ هچ  هراـبرد 

لاح رد  دـیدرگ و  شوهیب  اـت  دـشیم  لـیامتم  یهایـس  هب  یهاـگ  يدرز و  هب  یهاـگ  یخرـس و  هب  شگنر  مد  ره  دـش و  گـنر  هب  گـنر 
لیو ، » تفگ هدرب ، مان  ار  همئا  کـی  کـی  روط ، نیمه  مهدـب !؟ ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باوج  هچ  نم ، رب  ياو  تفگیم : یـشوهیب 

، دماین شوه  هب  مدید  نم  مهدب !؟ ار  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  باوج  هچ  نومأم  رب  ياو  مالـسلاهیلع » اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نم  نومأملل 
، نم دزن  رد  وت  دش . یهاوخ  كاله  هک  دونشب  وت  زا  ار  نخس  نیا  یـسک  ادابم  تفگ : تساوخ و  ارم  ندمآ ؛ شوه  هب  زا  سپ  مدش . نوریب 
: دیوگیم مداخ  رـسای  هحفص 76 ] [. ] 66 . ] میوگن یـسک  هب  هک  مدروخ  مسق  مداد و  ناـمیپ  یتسین . رتـبوبحم  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  زا 

اذـغ نازینک  نامالغ و  ایآ  رـسای ! دومرف : نم  هب  درک ، تلحر  ایند  زا  هک  يزور  نیرخآ  رد  رهظ ، زاـمن  زا  سپ  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح 
دننک و نهپ  ار  هرفس  داد : روتـسد  درک و  تکرح  دنروخب ؟ اذغ  دنناوتیم  هنوگچ  دیراد ، امـش  هک  یلاح  نیا  اب  مدرک : ضرع  دناهدروخ ؟

نانآ هب  تبسن  ییوجلد و  نارضاح  کیاکی  زا  ادحا » ادحا و  دقفتی و  ، » دیناشن هرفـس  رـس  رب  ار  مامت  دننیـشنب . دنیوگب  مه  ار  نامالغ  همه 
نانآ ندروخ  اذغ  زا  سپ  دنروایب ، اهنآ  يارب  ار  اذغ  دننک و  نهپ  نانز  يارب  ياهرفس  داد : روتسد  اذغ  فرـص  زا  سپ  دومرف . فطل  راهظا 

رس و نومأم ، نانز  نازینک و  تساخرب . ياهلان  يادص  مالسلاهیلع  ماما  هناخ  نایم  زا  ماگنه  نیا  رد  دش . شوهیب  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح 
دیـشکیم و ار  دوخ  شیر  هک  یلاح  رد  دمآ ؛ نانز  رـس  رب  هنهرب ، ياپ  رـس و  نومأم ، دش . هلان  هچراپکی  سوت ، دندش ، رـضاح  هنهرب ، ياپ 
: لاق مث  دوشگ ، ار  شنامـشچ  دـمآ و  شوه  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  داتـسیا ، مالـسلاهیلع  ماما  نیلاب  رانک  نازیر  کشا  تسیرگیم ،

يراتفرشوخ مدنزرف  اب  نینمؤملاریما ، ای  دومرف : هیتبابس ». نیب  عمج  اذکه و  هرمع  كرمع و  ناف  رفعج  یبا  ةرشاعم  نینمؤملاریما  ای  نسحا  »
تلحر ایند  زا  بش  نامه  رد  دینابسچ و  مه  هب  ار  دوخ  تداهش  تشگنا  ود  تسا  هتسویپ  مه  هب  نم  تشگنا  ود  لثم  وا  وت و  یگدنز  نک ؛

مرکا ربمایپ  رـسپ  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  گنرین  هلیح و  اب  نومأم  هک  دندزیم  دایرف  دـندش و  عمج  مدرم  ناهاگحبـص  دومرف .
ناما ار  وا  نومأم  هک  مالـسلاهیلع ، اضر  ترـضح  يومع  دمحم ، نب  رفعج  نب  دمحم  دش . دایز  ادـص  رـس و  تشک . ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
مدرم هب  هک  تساوخ  دـمحم  نب  رفعج  هحفـص 77 ]  ] نب دـمحم  زا  دوش ، اپرب  ياهنتف  ادابم  هکنیا  سرت  زا  نومأـم  دوب ؛ سوت  رد  دوب و  هداد 
يزور دـسیونیم : [ 67  ] داـشرا رد  دـیفم  خیـش  دـندرک . نـفد  هداد ، لـسغ  ار  ترـضح  نآ  هاگنابـش  درادیمنرب . ار  هزاـنج  زورما  دـیوگب 

. دومن تلاسک  راهظا  دز و  یـضیرم  هب  ار  دوخ  زین  نومأم  دـش و  ضیرم  اذـغ  نآ  زا  دروخیم ؛ اذـغ  نومأم  اـب  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح 
ماجنا ار  راک  نیا  مراد ؛ هگن  رود  مدرم  مشچ  زا  ار  اهنآ  دوش و  دنلب  مراذگب  ار  میاهنخان  داد : روتـسد  نم  هب  نومأم  تفگ : ریـشب  هللادـبع 

مدرک و نانچ  زین  نم  لامب  تیاهنخان  تسد و  هب  ار  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  يدـنه  رمت  هیبش  يزیچ  تساوخ و  ارم  يزور  نومأـم  مداد .
هک تسا  دـیما  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دیـسرپ . ار  شلاـح  تفر و  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  تمدـخ  دـشاب . روط  نیمه  ـالعف  تفگ : سپس 
دش نیگمشخ  هن ، دومرف : تسا ؟ هدمآ  امش  ندید  هب  یکشزپ  زورما  ایآ  دیسرپ : دیتسه . رتهب  هللادمحب  تفگ : نومأم  منک ، لصاح  يدوبهب 

تیاهتـسد اب  روایب و  رانا  ورب  تفگ : ریـشب  هللادبع  هب  نومأم  دنریگب . رانا  بآ  ات  داد  روتـسد  دـناوخ و  دوخ  دزن  دایرف  داد و  اب  ار  نامالغ  و 
وا هب  و  داد . مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  هب  ار  راـنا  بآ  نآ  دوـخ ، تسد  اـب  تفرگ و  نم  زا  ار  نآ  سپـس  مدرک ؛ ناـنچ  ریگب ؛ ار  نآ  بآ 
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هحفص 78] . ] دوب نیمه  مه  بانج  نآ  تشذگرد  تلع  دومن و  تلحر  یناف  راد  زا  مالسلاهیلع  ماما  مه  دعب  زور  ود  دناروخ و 

رفس ریس و  تیمها 

هراشا

نیا زا  مدرم  لاقتنا  لقن و  رفس و  ریس و  دروآ ، رامـش  هب  ناوتیم  عماوج  ياهدادیور  نیرتمهم  زا  ایند  مامت  رد  هک  یعامتجا  ننـس  زا  یکی 
راداو ار  رشب  یبلط  تدایز  يورین  يواکجنک و  سح  تسا . رگید  يروشک  هب  روشک  نیا  زا  يوک و  نادب  يوک  نیا  زا  رهـش و  نادب  رهش 
تسا ياهدیدپ  نیرید و  یتنس ، رفـس : دشاب . رگید  تارک  هب  رفـس  ریـس و  ناهاوخ  هدرکن  ریـس  ار  نیمز  روانهپ  ياههراق  زونه  هک  دنکیم .

 - دندمآ دیدپ  اهنآ  عامتجا  زا  مدرم  دناهدرک و  رفـس  ناهج  نیدب  هک  اوح -  رـشبلاوبا و  مدآ  رفـس  زا  نآ  خـیرات  دراد . نهک  ياهقباس  هک 
مالسلاهیلع یلع  ماما  هب  بوسنم  تایبا  رد  شدیاوف  زا  یمک  هک  دراد  صاخ  یتیمها  یقالخا و  یعرش و  یننـس  بادآ و  هک  دوشیم  زاغآ 

بادآ ملع و  ۀشیعم و  باستکا  مه و  جرفت  دئاوف  سمخ  رافـسالا  یفف  رفاس  یلعلا و  بلط  یف  ناطوالا  نع  برغت  تسا : هدومرف  هک  هدمآ 
شاو و نیب  ناوه  رادب  همایق  نم  هل  ریخ  یتفلا  تومف  دئادشلا  باکترا  یفایفلا و  عطق  ۀـنحم و  لذ و  رافـسالا  یف  لیق  ناف  دـجام  ۀبحـص  و 

دنک انیب  رفـس  دئاوفلل ! رفاس  دومرف : نینچ  دـهاجم  ریم  نینمؤملا ، ریما  [. 68 . ] تسا هدورـس  یتایبا  رد  ار  نآ  يانعم  يروباشین ، جات  دـساخ 
هانملع و  هحفـص 79 ]  ] درک ربخ  بسک  رتشیب  ملـسم  درک  رفـس  بسک  رتشیب  سک  نآ  ره  ار  دـب  کین و  ناـشیا  هب  مه  دـیامن  ار  درخ  درم 

: دیوگ ینادمه  دازآ  دش  ربهار  ار  وا  هار  نیاز  رـضخ  دش  رفـس  زا  یـسوم  هب  اضیب  دی  ثیراوم  نیا  دـش  رفـس  نیا  نمی  ثیداحالا ز  لیوأت 
هار نیا  رس  رب  یعدم  زونه  میدیـسر و  دوصقم  لزنم  رـس  هب  ام  دراد  اهرگج  نوخ  دوش  لعل  ات  گنـس  دراد  اهربز  ریز و  دوش  هتخپ  ات  درم 
اریز دینک  ترفاسم  دیوش و  رود  نطو  زا  یگرزب  ندروآ  تسد  هب  تشیعم و  بلط  يارب  مالسلاهیلع : یلع  ماما  تایبا  حیـضوت  دراد  اهرگا 

تبحص یگدنز ، ترشاعم و  بادآ  نتفرگ  دای  شناد ، ملع و  بسک  تشیعم ، بسک  مغ ، ندش  لیاز  تحایس و  تسا : هدیاف  جنپ  رفس  رد 
اب نتـسشن  هناخ  رد  زا  رتهب  گرم  درم  يارب  تفگ : دیاب  تسا  رایـسب  تمحز  تقـشم و  ار  ترفاسم  دوش  هتفگ  هچنانچ  ناگرزب ، اب  نتـشاد 

يرگید رعاش  دراد . اهرفـس  ردب  دوشب  یلاله  ات  دازآ ! دنمرنه  درم  دوش  هتخپ  رفـس  هب  تسا . نایوگدـب  ناهاوخدـب و  نیب  يراوخ ، تلذ و 
زا مه  رفـس ، راود  نامـسآ  هام  دـننام  هن  تسا  نکاس  هک  نآ  تلع  هب  رخ  واگ و  زا  دروخ  دـگل  نیمز  تسا : هدورـس  زغن  یتیب  هراـب  نیا  رد 

دیابن اوه  بآ و  رییغت  عونت و  رظن  زا  اهنت  ار  رفس  ریس و  تسا . رایسب  يدیاوف  ياراد  یقالخا  ینید و  ظاحل  زا  مه  یناور و  یحور و  ظاحل 
حور و يهدنزاس  ار  نآ  دیاب  هکلب  درک ؛ شوخ  لد  نآ  یتافیرشت  موسر  زا  یضعب  لابقتـسا و  مسارم  تعیاشم و  هب  داد و  رارق  هجوت  دروم 

يو قافن  رفک و  زج  چیه  هدـیدن  وا  قارع  ماش و  رد  هتفر  سک  اسب  يا  تسناد . ناسنا  یگدـنز  يهدـنهد  ناماس  رکف و  يهدـنورپ  مسج و 
مرکا ربمایپ  رظن  زا  عورشم  رفس  فادها  زا  یـشخب  هب  کنیا  هحفـص 80 ]  ] نیک رکم و  زج  چیه  هدیدن  وا  نیچ  ناتـسکرت و  هتفر  سک  اسب 
یلعل یبنلا  هیـصو  یف  هئابا  نع  مالـسلاهیلع -  قداصلا  لاق  مینک . لابند  فادها  نیمه  اب  ار  رفـس  ریـس و  ات  میزادرپیم  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

یلا  » مرحم ریغ  یف  ةذـل  وا  داعمل ، دوزت  وا  شاعمل ، ۀـمرم  ثالث : یف  الا  انعاظ  نوکی  نیا  لقاعلا  لجرلل  یغبنی  ال  یلع ! ای  لاـق : مالـسلاهیلع 
رس ةوعد و  بجأ  لایما  هثالث  رس  هزانج ، عیش  نیلیم  رس  اضیرم  دع  الیمریس  کمحر ، لص  ۀنس  رس  کیدلاو  رب  نیتنس  رس  یلع ! ای  لاق » نا 

مالسلاهیلع قداص  ماما  رافغتسالاب . کیلع  مولظملا و  رصنا  لایما  هتتس  رس  فوهلملا و  بجا  لایما  ۀمـسخرس  هللا و  یف  اخأ  رز  لایما  ۀعبرا 
ای دومرف : هک  دـنکیم ؛ لقن  تسا ، هدرک  نینمؤملاریما  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  یتیـصو  يهراـبرد  شایمارگ ، ناردـپ  زا  - 

تذل و داعم 3 - يارب  هشوت  داز و  لیـصحت  - 2 [ 69  ] شاعم میمرت  - 1 فده : هس  يارب  رگم  دنک  رفس  تسین  راوازس  لقاع  صخـش  یلع !
هچرگ اهفدـه -  نیا  هب  ندیـسر  يارب  رفـس  دـنهدیم . حیـضوت  نینچ  یعرـش  فادـها  يارب  ار  رفـس  داـعبا  مارح . هار  رد  هن  اـما  [ 70  ] هزنت

هب ار  ناشلد  قیرط  نیدب  يور و  تردام  ردپ و  ندید  هب  ات  يامیپ  هب  لاس ، ود  دومرف : تسوکین . هتسیاش و  زاب  دوش . یط  دایز  ییاههلـصاف 
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ضیرم تدایع  يارب  ار  هار  لیم  کی  یتخـس  جـنر و  ینک ؛ محر  يهلـص  ینیبب و  ار  تدـنواشیوخ  ات  يامیپ  هب  هار  لاس  کی  يرآ . تسد 
ندیسر يارب  ینیبب ؛ ار  تنمؤم  هحفص 81 ]  ] ردارب ات  نک  یط  ار  هار  لیم  راهچ  ینک . هزانج  عییـشت  ات  يامیپ  هب  ار  هار  لیم  ود  نک . لمحت 
شزرمآ هتـسویپ  و  ياـمیپ . هب  ار  هار  [ 71  ] لیم شـش  مولظم ، کی  داد  هب  ندیـسر  يارب  يامیپ . هب  ار  هار  لـیم  جـنپ  راـتفرگ ، کـی  داد  هب 

دراو ینایز  صخـش ، نید  هب  هک  یتروص  رد  تسا ؛ هدش  فلتخم  تاهج  زا  رفـس  يارب  هک  یبیغرت  مامت  اب  هاوخب . ادخ  زا  ار  دوخ  ناهانگ 
هنم فاخی  رفـس  یف  لجرلا  جرخی  ال  دیامرفیم : هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  ۀئام  عبرا  ثیدـح  رد  تسین . هتـسیاش  دـنک ،

هک تسا  مسج  یتمالس  رفـس ، دیاوف  زا  یکی  [. 72  ] تفر دیابن  دنک ، دراو  ینایز  ناسنا  زامن  نید و  هب  هک  يرفـس  هب  هتولـص . هنید و  یلع 
اومنغت و اودهاج  اوحصت و  اورفاس  : » هلا هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  دشاب . هتـشاد  یحور  شمارآ  و  [ 73  ] هزنت ناسنا ، دوشیم  بجوم 
. دیوش زاینیب  رادلام و  ات  دینک  جح  دـیبایب و  ترخآ  ایند و  تمینغ  ات  دـینک  داهج  دوش و  ملاس  ناتیاهندـب  ات  دـینک  رفـس  اونغتـست .» اوجح 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوشن . یلام  ياهنارحب  یتسدگنت و  راچد  ات  تسا  هدومن  قیوشت  ترفاسم  هب  ار  ناسنا  مالسا ، سدقم  عرش 
هب دیدش  یتسدگنت  راتفرگ  مادک  ره  [ » هحفص 82 [. ] 74  ] هلها هسفن و  مغی  جرخیلف و ال  مکدـحا  رـسعا  اذا  تسا ؛ هدومرف  هراب  نیا  رد  مه 

طیارش زا  تلیـضف  ملع و  بسک  يارب  ایند ، مامت  رد  رفـس ، ریـس و  مه ، نونکا  مه  دینکن ». نیگهودنا  ار  ناتیهداوناخ  دوخ و  دیورب و  رفس 
هللا راج  ینس ، زا  یلماع و  نیدلاءاهب  خیـش  هعیـش ، نادنمـشناد  هلمج  زا  هدومن  باختنا  ار  هار  نیمه  زابرید ، زا  نایوجـشناد  تسا و  یمتح 
نب لیعامـسا  زا  یهتنملا  ۀمتت  رد ص 309  عیطملا هللا  لاوحا  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یمق  ثدـحم  دـناهدوب . زاـتمم  تهج ، نیا  زا  يرـشخمز 
لقن دوب -  دوخ  نامز  ياه  هبوجعا  زا  كرت و  دالب  زا  باراف ، لها  هک  برع -  تغل  داتسا  ۀغللا و  حاحـص  باتک  بحاص  يرهوج ، دامح 

لیاـضف بسک  هب  رفـس ، رد  هتـسویپ  يو  دنتـسنادیم . هلقم  نبا  ياـتمه  ار  وا  هک  ياهنوـگ  هب  تشاد  ریظنیب  یطخ  يرهوـج  هـک  دـنکیم :
ایند زا  ات  دـیزگ  تماقا  روباشین  رد  دـش و  ناسارخ  مزاع  قارع  ماش و  زا  وا  دوب ؛ هدـیزگرب  يزومآ  ملع  يارب  ار  اهنابایب  یط  تخادرپیم و 

يراجتریغ و ياهرفـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مالـسا  زا  لبق  يراجت  ياهرفـس  رگید ، زاسراک  تکربرپ و  ياهرفـس  زا  تفر .
نییآ تسارح  ظفح و  نید و  يهعـسوت  يهیام  اهرفـس  نیا  درب . مان  ناوتیم  تسا -  نآ  يهلمج  زا  هنیدـم  هب  ترجه  هک  ناـشیا -  یغیلبت 

زا هکم  هب  نیطسلف  زا  مالسلاهیلع  هللا  لیلخ  میهاربا  رفـس  داد . شرتسگ  رود  ياهروشک  مامت  ایند و  بلق  رد  ار  دوخ  تکوش  و  دش . مالـسا 
ياراد رفس  دومرف : مرکا  لوسر  دراد . همادا  نونک  ات  نآ  تکرب  دش و  ادخ  يهناخ  هکم و  يراذگناینب  بجوم  هک  تسا  زاسراک  ياهرفس 
نکیل [. 75 . ] تسا منهج  زا  ياهعطق  رفس  رقسلا » نم  هعطق  رفـسلا  : » دناهتفگ هحفص 83 ]  ] هک تسور  نیا  زا  تسا و  رایسب  تقـشم  جنر و 

نیاربانب تفای . تسد  اههتخودـنا  نآ  عبانم  همـشچرس  هب  کیدزن  زا  اـت  درک  لـمحت  دـیاب  ار  رفـس  جـنر  ملاـع ، ياههتخودـنا  بسک  يارب 
یفاک ياهشوت  داز و  هار ، ندومیپ  يارب  هک  تسا  يرورض  مزال و  رفاسم  يارب  رفس  یعامتجا  یقالخا و  یعرـش و  ننـس  بادآ و  يهعلاطم 

. دسرب دوخ  فده  دوصقم و  هب  ات  دربب 

رفس ننس  بادآ و 

جح و…  یتحایس و  یترایز ، يراجت ، لیبق : زا  اهرفس ، رگید  يارب  هچرگ ، دوشیم  هتخادرپ  نآ  رکذ  هب  شخب  نیا  رد  هک  یننس  بادآ و 
يهبنج هدش ، هتشون  مالسلاهیلع  متشه  ماما  نارئاز  ياهیدنمزاین  عفر  يارب  باتک  نیا  نوچ  یلو  دریگ ، رارق  هدافتسا  دروم  تسا  نکمم  مه 

مالـسلاهیلع ماما  لاعتم و  يادخ  ياضر  دنـسپ و  دروم  هک  دشاب  هتـشاد  یفده  دیاب  رئاز  یترایز ، رفـس  رد  نیاربانب  تسا  رتشیب  نآ  یترایز 
يهحفـص 10 رد  دوب . دهاوخ  دنمهرهب  تحایـس و …  تراجت و  نوچ : رگید  ياهرفـس  جیاتن  زا  مورحم و  ترایز ، باوث  زا  هنرگ  دشاب و 

لوق هب  هحفـص 84 ]  ] رایط رتوبک  نوچ  ینکن  رفـس  ارچ  راوخ  ینام  دـنچ  هناـخ  رد  هب  [ 76  ] نایکام وچ  تسا : هدش  هتـشون  جح » يهفـسلف  »
نیمه هب  هزبرخ  رشق  زج  دنیبن  وا  هزم  اهیشوخ و  شیع و  همه  زا  نآ  رـس ، نآ  ات  نآ  رـس  نیا  زا  درذگب  ناهگان  دیآ  دادغب  رد  واگ  يولوم :

مزاع يزور  دشار ، موحرم  ردپ  یتبرت ، سابع  خیش  اقآ  هک  دناهدروآ  تسا . هیلوا  طرش  رئاز ، يارب  ترایز ، رفـس  رد  تین ، صولخ  تهج ،
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: دیـسرپ دروآ . وا  يارب  ینیلعن  رگید  زور  تفر و  وا  دروایب . وا  يارب  ینیلعن  تشگزاب  رد  هک  تساوخ  وا  زا  شرـسمه  دوب ، سدقم  دهـشم 
نونکا رگید . يراک  يارب  هن  مرخب  نیلعن  مدوب  هتفر  داد : باوج  دیدنامن ؟ ترایز  يارب  يزور  دنچ  دیتشگرب و  دوز  ارچ  خیش ! جاح  ياقآ 

هیروس ای  هکم  هب  هک  یمدرم  اریز  تسا . هجوت  نایاش  زورما  هلأسم  نیا  دـنام . مهاوخ  اجنآ  رد  مه  يزور  دـنچ  موریم و  ترایز  دـصق  هب 
یگنر نویزیولت  لاچخی و  یئاوقم  يهبعج  تشپ  رد  یفیرظ  هراب  نیا  رد  دوشیم . فرص  هفرص  اب  سانجا  دیرخ  هب  ناشتقو  رتشیب  دنوریم 

رئاز نیاربانب  هناهب  هناختب  هبعک و  ییوت ، دوصقم ، وت  یئوت  هناختب  هبعک و  زا  نم  دوصقم  دوب . هتشون  نینچ  هدروآ ، هکم  رفـس  زا  هک  یجاح 
فده هزیگنا و  نییعت  قایتشا 3 - قوش و  ادخ 2 - يارب  صلاخ  كاپ و  تین  - 1 دشاب : هتشاد  رظن  رد  دیاب  یترایز  رفـس  رد  ار  فده  دنچ 

لابند هک  ار  یفدـه  ایآ  تسا  هدرک  رفـس  هحفـص 85 ]  ] دصق يروظنم  هچ  هب  هک  دسرپب  دـیاب  دوخ  زا  هتـسویپ  هک  تسا  سفن  هبـساحم  - 4
زا نت  تسا و  تین  صولخ  یعرش  ياهرفـس  ساسا  هیاپ و  هک  دنادب  دیاب  یلک  روط  هب  تسا !؟ راگزاس  وا  تیـصخش  تیعقوم و  اب  دنکیم 

زامن هک  دندیـسرپ  دوب . یکی  نانآ  تکرح  تعاس  دصقم و  أدبم و  هک  یلاح  رد  دنتفر  ورم  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  هب  ير ،
. تسرد مامت و  ار  شزامن  يرگید  یناوخب و  هتـسکش  دـیاب  ار  تزامن  وت  دومرف : باوج  رد  ترـضح  نآ  ماـمت ؟ اـی  تسا  رـصق  ناـشرفس 

رادید يارب  هک  وا  اما  یناوخب ؛ هتـسکش  دیاب  ار  تزامن  تسا و  عورـشم  ترفـس  ياهدمآ ، نم  ترایز  يارب  هک  وت  دومرف : ارچ ؟ دندیـسرپ :
ره هک  دوب  مسر  نیوزق  رد  اقباس  دسیونیم : دوخ  يهمان  رفـس  رد  ناویک  دناوخب . مامت  دیاب  ار  شزامن  تسا و  مارح  شرفـس  هدمآ  نومأم 

مدید مدوخ  دیوگیم : وا  درکیم . بصن  دوخ  يهناخ  رد  رب  هبیتک و …  ود  تفریم  رابود  رگا  چگ ؛ زا  هبیتک  کی  تفریم  جح  هب  سک 
ررکم ياههبیتک  نآ  يهناخ  رازه  ود  رد  رب  دوب ، هناـخ  رازه  هدزاود  ياراد  هک  نیوزق  دـندوب ؛ هدرک  بصن  هبیتک  راـهچ  ياهناـخ  رد  رب  هک 

نیا اذـل  تسا  هتـسباو  يداصتقا  نیمأت  هب  یگدـنز  تهج  یناسنا  ره  ای  رفاسم  ره  یتیوقت  يهینب  نوچ  لالح : لاـم  مود -  دوب . هدـش  بصن 
تسد هب  قیرط  راهچ  زا  ار  یلام  هک  ره  هحفص 86 ] : ] دیامرفیم مالسلاهیلع  مجنپ  ماما  دشاب . لالح  كاپ و  دیاب  ترایز  رفـس  هار  رد  هینب 

زا ياهدـع  ای  صاخ  صخـش  هب  تنایخ   ) دـشاب هک  یقیرط  رهب  تنایخ ؛ هار  زا  اـبر 2 - هار  زا  - 1 دنک . فرـص  دـناوتیمن  ریخ  هار  رد  درآ 
هک تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  يدزد  ای  تقرس  هار  زا  مدرم 4 - ندز  لوگ  هلماعم و  رد  [ 77  ] شغ - 3 تلم ) کی  هب  تنایخ  ای  مدرم 

هدرک و هدافتـسا  ءوس  دوخ  تیعقوم  زا  یکیدزن  نیا  رثا  رب  متـسه و  رادنامرف  نالف  دنواشیوخ  نم  تفگ : دیـسر و  ماما  تمدـخ  هب  یـسک 
یتروص هچ  نم  راک  منکیم . فرص  جح  ندرازگ  نیکاسم و  ماعطا  محر ، يهلـص  دننام : ریخ ، ياههار  رد  ار  نآ  یلو  ماهتخودنا ؛ یتورث 

ای قوقح  تخادرپ  موس -  درک . يرادربهرهب  ناوتیمن  تسرداـن  اـطخ و  راـک  زا  ۀـئیطخلا » رفکت  ـال  ۀـئیطخلا  نا  : » دوـمرف ترـضح  دراد ؟
هب دـناوخیم  زامن  تعکر  هس  هاجنپ و  دـص و  يزور  وا  هک  دـناهدرک  لقن  یحی  نب  ناوفـص  تیـصخش  يهرابرد  قح . ناـبحاص  تیاـضر 

ماجنا زا  سپ  هک  دوب  هدرک  دهعت  نامعن » نب  یلع   » و بدنج » نب  هللادـبع   » دوخ یبهذـم  ردارب  ود  اب  مارحلا  هللا  تیب  رد  يزور  هکنیا  رطاخ 
ینامیپ دهع و  هب  يافو  رطاخ  هب  دوب ، هدنام  هدنز  وا  نوچ  دـنناوخب ؛ ار  دوخ  ناردارب  ياهزامن  دـندنام  هدـنز  هک  نانآ  زا  مادـک  ره  مسارم 

زا یکی  تفرگ  هیارک  هب  ار  یسک  رتش  اهرفس  زا  یکی  رد  يزور  ناوفص ، دناوخیم . زامن  تعکر  هس  هاجنپ و  دص و  يزور  دوب ، هتسب  هک 
نایم رد  ار  نآ  تفرگن ، هزاجا  [ 78  ] يراکم زا  ات  یلو  دـناسرب  شاهداوناخ  هب  ات  داد  وا  هب  تناما  مسر  هب  رانید  ود  ناتـسود ، هحفص 87 ] ]

ار لمع  نیمه  دوب  هتفرگ  هیارک  هب  يراوس  لام  کی  هک  يرفـس  رد  تشاد -  هک  ییاوقت  دهز و  همه  اب  زین  یلیبدرا  دمحا  یلوم  داهنن . راب 
زا ات  تشادن  روضح  يراوس  لام  بحاص  نوچ  راوگرزب -  نآ  دهد ؛ یسک  هب  فرشا ، فجن  رد  هک  داد  وا  هب  یتکاپ  یـصخش  داد . ماجنا 
در ار  دوخ  ینید  ردارب  تساوخرد  لـمع ، نیا  اـب  دـشن و  بکرم  نآ  رب  راوس  و  دومیپ . هداـیپ  ار  هار  ماـمت  دریگب ، هزاـجا  ار  نآ  لـمح  وا ،

. دوش لوذـبم  دـیاب  یـصاخ  هجوت  دراوم  نیا  هب  یترایز  ياهرفـس  رد  اصوصخ  اه ، رفـس  رد  دومن . تیاـعر  مه  ار  نارگید  قوقح  درکن و 
يارب تردپ  دیسرپ : ییوگ ، تیلست  زا  سپ  دمآ ؛ ام  يهناخ  هب  شتسود  تفر  ایند  زا  مردپ  یتقو  دنکیم : لقن  [ 79  ] هبایس نب  نمحرلادبع 

داد و هیامرس  نیا  اب  تفگ : هداد ، نم  هب  دوب  نآ  رد  مهرد  رازه  هک  ياهسیک  سپس  هن . متفگ : تسا ؟ هتشاذگ  ثرا  هب  يزیچ  امش  یگدنز 
يرادقم وا  متفر . مردپ  ناتـسود  زا  یکی  دزن  وا ، یئامنهار  هب  مدرک و  فیرعت  مردام  يارب  ار  ارجام  نک . هدافتـسا  شدوس  زا  هدرک ، دـتس 
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نم هب  دیسر . جح  ماگنه  ات  دیناسر  ار  ام  يزور  هلیـسو  نیدب  یلاعت  دنوادخ  مدش . لوغـشم  راک  هب  یناکد  رد  هدیرخ ، میارب  هچراپ  سنج 
هاگآ نم  میمصت  هحفص 88 ]  ] زا ردام  هکنیا  ضحم  هب  مراذگ  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  میمـصت  متفر و  ردام  دزن  مورب . هکم  هب  هک  دش  ماهلا 
دیاش تفگ : هکنیا  لـثم  وا  متخادرپ ؛ ار  شلوپ  متفر و  درم  نآ  شیپ  ورب . نآ  زا  دـعب  زادرپب ، ار  سک  نـالف  لوپ  لوا  مرـسپ ! تفگ : دـش ،

هب هرخألاب  منادرگرب . ار  امـش  لوپ  مهاوخیم  مراد . جح  دـصق  هن . متفگ : مهدـب . رتشیب  یهاوخیم  تراک  يارب  رگا  تسا ، مک  شرادـقم 
هک نم  مدیسر . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  ناتـسود  زا  یهورگ  اب  هتفر ، هنیدم  هب  جح  لامعا  کسانم و  ماجنا  زا  سپ  متفر و  هکم 

باوج هدرک  یلاؤس  نارـضاح  زا  کی  ره  متـسشن . مالـسلاهیلع  ماما  سلجم  رد  رـضاح ، تعامج  رخآ  رد  مدوب و  لاـس  نس و  مک  یناوج 
نم اب  دومرف : متفر ؛ وا  دزن  دـیبلط . دوخ  دزن  ارم  هدرک ، هراشا  نم  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  دـش ، مک  تیعمج  هکنیمه  دـنتفریم . دندینـشیم و 

هدرزآ ندینـش ، ضحم  هب  تفر . ایند  زا  وا  متفگ : دیـسرپ . مردپ  لاح  زا  ماهبایـس . نب  نمحرلادبع  نم  موش . تیادف  متفگ : یتشاد ؟ يراک 
هنوگچ سپ  دومرف : هن . متفگ : تسا ؟ هتشاذگ  ثرا  هب  امش  يارب  يزیچ  دیسرپ ، سپـس  درک . تمحر  شزرمآ و  بلط  شیارب  دش و  رطاخ 

، متفگ يدرک ؟ هچ  ار  مهرد  رازه  دیسرپ : هدشن ، مامت  ممالک  زونه  مالسلاهیلع  ماما  اما ، مداد ؛ حرـش  ار  درم  نآ  ناتـساد  ياهدمآ ؟ جح  هب 
: متفگ مهد ؟ يروتـسد  شرافـس  ارت  یهاوخیم  دومرف : نآ  زا  سپ  يدرک ؛ يراک  بوخ  دومرف : تنـسحا .» دـق  یل : لاقف  . » متخادرپ وا  هب 

هـشیمه دومرف : هعباصا . نیب  عمج  اذکه و  مهلاوما  یف  سانلا  كرـشت  ۀنامألا  ءادا  ثیدـحلا و  قدـصب  کیلع  دومرف : موش . تیادـف  يرآ ،
نم درک . عمج  ار  شتـسد  ناتـشگنا  دعب  یـشاب ؛ کیرـش  مدرم  لاوما  رد  هنوگ  نیدـب  ات  نادرگزاب  شبحاص  هب  ار  تناما  شاب و  وگتـسار 

ناسنا همان  تیصو  همان  تیصو  میظنت  - 4 [. 80 . ] مدش مهرد  رازه  دصیس  بحاص  متسب و  راک  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هحفص 89 ]  ] روتسد
رب رفـس  يارب  هک  ره  [. 81 « ] صویلف ۀلحار  بکر  نم  : » دومرف مالـسلاهیلع  هللادبعیبا  ترفاسم  ماگنه  اصوصخ  دشاب ؛ هتـشون  دـیاب  هشیمه 
اذا ملسملا  یلع  قح  هلا : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  ندروآ  تسد  هب  ار  هدرزآ  ناتسود  لد  - 5 دنک . تیصو  دیاب  دوش ، راوس  دوخ  بکرم 
هب تساوخ  یناملـسم  یتقو  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  [. 82  ] هوتأـی نا  مدـق  اذا  هناوخا  یلع  قح  هناوخا و  ملعی  نا  ارفـس  دارا 

، وا تشگزاب  زا  سپ  مه  يو  ناردارب  درآ ) تسد  هب  ار  ناشلد  دنک و  یظفاحادـخ  اهنآ  زا  و   ) دـنک هاگآ  دـیاب  ار  دوخ  ناردارب  دورب  رفس 
تابتعلا ز یلا  تبهذ  یبلق  ۀبعک  تبرخ  دیآیم  هتـسخ  ياهلد  ترایز  زا  هک  یبانوخ  مدیآ ز  کشر  میآ و  هبعک  دنورب ز  شندید  هب  دـیاب 
. تسا بلطم  نیا  دـیؤم  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نامز  رد  نابراس  میهاربا  ناتـساد  یتانـسح  یپ  زا  وت  یلفاغ  یمه  تائیس ،
هب دورو  يهزاجا  نیطقی  نب  یلع  اما  تفر  نوراه  ریزو  نیطقی  نب  یلع  يهناخ  رد  هب  يراک  ماجنا  يارب  [ 83  ] نابراس میهاربا  هحفص 90 ] ]
نب یـسوم  يهناخ  هب  هنیدـم  رد  تعجارم  زا  سپ  تفر و  هکم  هب  جـح  مسارم  ماـجنا  يارب  نیطقی  نب  یلع  لاـس  ناـمه  رد  اـقافتا  دادـن . وا 

هب هار  نیب  رد  نیطقی  نب  یلع  دعب  زور  دادن . وا  هب  دورو  يهزاجا  مالسلاهیلع  ماما  یلو  تساوخ ؛ یبایفرـش  يهزاجا  هتفر  مالـسلاهیلع  رفعج 
هزاجا ار  نابراس  میهاربا  هکنیا  يارب  مدادن  هزاجا  ار  وت  دومرف : هدز ؟ رس  نم  زا  ییاطخ  هچ  نم ! ياقآ  درک : ضرع  هدروخرب  ترـضح  نآ 
میهاربا مناوتیم  هنوگچ  نم ! يالوم  تفگ : دوش . دونـشخ  وت  زا  میهاربا  هکنیا  رگم  دریذپیمن  ار  وت  جح  یعـس  مه  یلاعت  يادخ  يدادـن .
یبکرم اجنآ  رد  ورب ! عیقب  هب  ناهارمه  نودب  اهنت و  هاگماش  دومرف : هنیدـم . رد  نم  تسا و  هفوک  رد  وا  هکنآ  لاح  منک  یـضار  دوخ  زا  ار 

رد دید ، میهاربا  هناخ  رد  ار  دوخ  سپـس  دـش  بکرم  نآ  رب  راوس  درک . نانچ  یلع  يآ . دورف  میهاربا  يهناخ  رد  رب  وش  راوس  نآ  رب  تسه 
! ایب تفگ : یلع  دـنکیم ؟ هچ  نم  يهناـخ  رد  نیطقی  نب  یلع  تفگ : ناـبراس  منیطقی . نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ تفگ : میهاربا  دـیبوک ؛ ار 

ارم وت  اـت  تفگ : دـش . دراو  یتقو  داد . هزاـجا  دـهد ، وا  هب  دورو  يهزاـجا  اـت  داد  مسق  ار  میهاربا  یلع ، تسا . هدـمآ  شیپ  یمهم  راـک  هک 
ار میهاربا  یلع ، دـشخبب . ار  وت  ادـخ  تفگ : میهاربا  دـهدیمن . مدورو  هحفص 91 ]  ] يهزاجا مالسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  میالوم  یـشخبن 

یلع يهنوگ  رب  ياپ  راـب  نیدـنچ  درک . لوبق  اـت  داد  شمـسق  رگید  راـب  تفریذـپن ؛ وا  يراذـگب ، مدـق  دـیاب  نم  يهنوگ  يور  هک  داد  مسق 
رد دـش و  راوس  بکرم  نآ  رب  و  درک . تکرح  ياـج  زا  نآ  زا  سپ  شاـب ؛ دـهاش  وت  ایادـخ ! تفگیم : میهاربا  مدـق  ریز  رد  وا  تشاذـگ .
هب ناتساد  نیا  هجیتن ، رد  تشذگ . وا  زا  داد و  دورو  يهزاجا  وا  هب  ترضح  نآ  سپـس  تشگ ؛ هدایپ  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  يهناخ 
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رارق نیطقی  نب  یلع  يرهمیب  دروم  البق  هک  نابراس -  میهاربا  يدونـشخ  هکناـنچ  درک . يراتفرـشوخ  دـیاب  ادـخ  قلخ  اـب  هک  تخومآ  اـم 
هللااب و نامیالا  ءیش ؛ ریخلا  نم  امهقوف  ام  ناتلصخ  دوش . یـضار  وا  زا  مه  مالـسلاهیلع  ماما  لوبق و  یلع ، جح  هک  دش  بجوم  دوب -  هتفرگ 

رترب اهنآ  زا  يزیچ  یبوخ ، رد  هک  تسا  تلصخ  ود  هللا . دابعل  رـضلا  هللااب و  كرـشلا  ءیـش ؛ رـشلا  نم  امهقوف  ام  ناتلـصخ  هللا و  دابعل  عفنلا 
يارب نایز  ادخ و  هب  كرش  تسین . رتدب  ود  نآ  زا  يزیچ  يدب  رد  هک  تسا  تلصخ  ود  و  ادخ . ناگدنب  يارب  عفن  ادخ و  هب  نامیا  تسین ،
فرـش نم  دومرف : تسا  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  ماما  زا  یفاک  يهضور  رد  رفـس  يارب  داـیز ، كاروخ  هشوت و  نتـشادرب  - 6 ادخ . ناگدنب 
هحفـص  ] باختنا اهزیچ  نیرتهب  زا  ار  دوخ  يهشوت  داز و  هک  تسا  نآ  ناـسنا  تفارـش  زا  [. 84  ] هرفـس یف  جرخ  اذا  هداز  بیطی  نا  لجرلا 

رد دوش . جراخ  رفـس  يارب  هاگره  دنادرگ  وکین  هزیکاپ و  ار  دوخ  يهشوت  هک  تسا  صخـش  يراوگرزب  زا  رگید : ترابع  هب  ای  دـنک . [ 92
بیطا نم  دوزت  ةرمعلا  جحلا و  یلا  رفاس  اذا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مشـش  ماما  زا  هحفـص  نیمه 
يهرمع جح و  رفس  رد  نیدباعلانیز ، نیـسحلا ، نب  یلع  ترـضح  [. 86  ] یلحملا صمحملا و  و  [ 85  ] قیوسلا رکـشلا و  زوـللا و  نم  دازلا 

عاونا و  دوخن ) ایبول و  ياهورـسنک  دـننام   ) هدـش هدامآ  ياـهیکاروخ  درآ ، رکـش ، ماداـب ، لـیبق : زا  درکیم ؛ هیهت  ار  كاروخ  نیرتهب  دوخ 
تورم و  تسا ) شیوخ  يهناخ  رد  ناسنا  هک  ( ؛ رضح تورم  تسا : عون  ود  يدرمناوج  تورم و  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  اهینیریش .

نآرق و ندناوخ  هب  نطو  رد  يدرمناوج  هقفلا . یف  رظنلا  ریخلا و  لها  هتبحص  دجاسملا و  روضح  نآرقلا و  ةوالتف  رـضحلا : ةورم  رفـس . رد 
ۀلق هللا و  طخـسی  ام  ریغ  یف  دازلا  لذـبف  رفـس : رد  تورم  اـما  و  تسا . یهقف  لـئاسم  هعلاـطم  ناـکین و  اـب  ینیـشنمه  دـجاسم و  رد  روضح 

رد  ) تسا كاروخ  شـشخب  لذب و  ادـتبا ، رفـس  رد  يدرمناوج  اما  [. 87 . ] مهقراف اذا  مهیلع  ۀـیاورلا  كرت  کبحـص و  نم  یلع  فـالخلا 
یئوگدب دوخ  نارفسمه  هحفص 93 ]  ] زا اهیریگ و  میمصت  رد  نارفـسمه  اب  ندرک  تفلاخم  رتمک  و  دشابن ) ادخ  مشخ  بجوم  هک  يدروم 
نیـسحلا تنب  هنیکـس  تیبلها ، يوناب  هک  تسا  هدرک  تبث  خـیرات  دـسیونیم : ياهرمک  لیلخ  ازریم  جاـح  [. 88 . ] تقرافم زا  دـعب  ندرکن 

ياهرفس ادخ ، يهناخ  يوس  هب  شیاهرفس  زا  یکی  رد  مالـسلاهیلع ، نیدباعلانیز  ماما  شرهگ ، الاو  ردارب  ماقم  زا  لیلجت  يارب  مالـسلاهیلع 
نیب رد  ار  نآ  دازام  دومن و  ییاریذپ  هرفس  نیا  رس  رب  لوا  لزنم  رد  ار  اهرفس  مه  مامت  مه ، ماما  دوب ؛ هدرک  نآ  جرخ  رانید  رازه  هک  تسب 
نیا رد  هک  تسا  تـجح  ماـما  [ 89  ] ذافنا هحـص و  اب  نورقم  ماما  رهاوخ  ماـما و  رتخد  تیبلـها ، يوناـب  لـمع  نیا  درک . میـسقت  نارفاـسم 

لیاسو نتشادرب  - 7 [. 90 . ] درک ینابرق  رتش  دنچ  جح ، رد  مه  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوش . جرخ  دیاب  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  اهرفس 
هب ار  نارفاسم  تسه  هار  رد  نمهب و …  طوقس  نادنبخی و  فرب ، لیبق ، زا  یتالاکشا  هک  یعقاوم  رد  هار  سیلپ  هکنانچ  يرورـض : مزاول  و 

دوخ یتمالس  نیمأت  هحصلا و  ظفح  دروم  رد  اذل  دننکیم  شرافس  مزال  كاشوپ  كاروخ و  خرچ ، ریجنز  دننام : ینمیا ؛ لیاسو  نتـشادرب 
و نیماما ) رد   ) غارفتـسا یگدروخامرـس ، لاهـسا ، زا  يریگولج  ياهـصرق  لیبق : زا  يرورـض ، ياهوراد  نتـشادرب  مه  شیوخ  ناـهارمه  و 

لقن میکح  نامقل  زا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هحفـص 94 ]  ] دوشیم هیـصوت  مزال ، كاـشوپ  كاروخ و  نیلم و … و  نکـسم ، ياهـصرق 
! مرسپ كرزخم . کطویخ و  کتربا و  کئاقس و  کمایخ و  کتمامع و  کفخ و  کفیسب و  رفاس  ینب ! ای  تفگ : شرـسپ  هب  هک  دننکیم 

دوزت و  رادرب . دوخ  هارمه  هب  ار  تشفرد  و  نزوس ) خن و   ) تخود رازبا  بآ و  کشم  همیخ و  همامع و  همکچ و  ریشمش و  رفـس  رد  هشیمه 
يهدافتـسا دروم  ياهوراد  رفـس ، رد  لجوزع . هللا  ۀیـصعم  یف  الا  اقفاوم  کباحـصال  نک  کعم و  نم  تنا و  هب  عفنت  ام  ۀیودالا  نم  کعم 

يادخ تیصعم  هک  ییاهراک  رد  رگم  شاب ؛ راگزاس  قفاوم و  دوخ  رفسمه  ناتسود  اب  هتسویپ  رادرب و  دوخ  هارمه  هب  ار  تناهارمه  دوخ و 
هک هتـشاد  دوخ  نامز  هب  تبـسن  یتشادهب  یتاروتـسد  نییآ  نید و  لبق  لاس  رازه  دـنچ  رد  هک  میباییم  رد  مینک  تقد  رگا  تسا . لجوزع 

هارمه هب  اصع  نتـشادرب  هب  مه  ار  ناگدایپ  یتح  مزال و  يرورـض و  لیاسو  نتـشاد  هارمه  هب  ار  هراوس  نارفاـسم  نآ و  تیاـعر  هب  ار  مدرم 
هب يراتفرگ  زا  ینمیا  يارب  رفاـسم  دـسیونیم : رفـس  بادآ  يهراـبرد  حـیتافم  رد  یمق  ثدـحم  موحرم  [. 91 . ] تسا هدرک  شرافـس  دوخ 

نیمزرـس نآ  صوصخم  ياهیرامیب  زا  ات  هدرک ، طولخم  لزنم  نآ  بآ  اب  ار  دوخ  هاگداز  كاـخ  زا  يرادـقم  رفـس ، هتـساوخان  ياـهیرامیب 
نم و یفوع  اهیف و  ضرمی  مل  هبرش  اهئام و  یف  هلعج  اهبارت و  نم  ذخا  هضرا  ریغ  ضرا  یلا  مدق  نم  دناهتفگ : زین  و  دنک . يریگشیپ  دناوتب 
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زا سپ  دـیامن و  طولخم  دزیرب و  هحفـص 95 ]  ] دوخ بآ  فرظ  رد  ار  نآ  كاخ  زا  يرادـقم  دوشیم  دراو  هک  یلزنم  ره  هب  رفاـسم  اـهئاب .
هدـش تیاور  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  [. 92  ] دنام ظوفحم  نیمزرـس  نآ  يابو  زا  دوشن و  رامیب  دماشایب ؛ نآ ، بآ  ندـش  فاص 

. تسا مزال  رفاسم  ره  يارب  لیاسو  نیا  ندرب  نیاربانب ، دربیم  دوخ  هارمه  هب  هناـش  كاوسم و  یچیق ، نادهمرـس ، هنیآ ، رفـس ، رد  هک  تسا 
مالسلاهیلع یلع  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هکنانچ  دورب . رفـس  هب  دیابن  اهنت  ناسنا  بسانم : قیفر  - 8 [. 93]

هب ص )  ) مرکا ربمایپ  [. 94  ] دعبا نینثالا  نم  دحاولا و  عم  ناطیـشلا  ناف  كدـحو  كرفـس  یف  جرخت  ال  ع :)  ) یلعل ص )  ) یبنلا لاق  دومرف :
یبنلا نع  راگزاس . قفاوم و  قیفر  باختنا  رود . رفن  ود  زا  تسا و  هارمه  رفن  کی  اب  ناطیـش  هک  ورم  رفـس  هب  اهنت  یلع ! ای  دومرف : ع )  ) یلع

ار رفـس  سپـس  نیزگرب ، دشاب  تدوخ  هیبش  یلام  تردـق  جرخ و  نامیا و  قالخا و  رد  هک  قفاوم  قیفر  لوا  [. » 95 . ] رفسلا مث  قیفرلا  لاق :
نیزگرب قفاوم  يرفسمه  رفـس ، زا  لبق  دربیم . شیوشت  هلفاق  رازه  دوخ  اب  دنک  رفـس  قفاوم  قیفریب  هک  سک  ره  هحفص 96 ] «. ] نک زاغآ 

نایم رد  رتشیب  دادـعت  اب  اریز  وشم ؛ رفـسمه  رفن  راهچ  زا  شیب  اب  كانرطخ و  تسا و  ناطیـش  راک  نیمز  يور  اـهنت  هک  نکم . رفـس  اـهنت  و 
موق دازام  ۀعبرا و  یلاعت  هللا  یلا  ۀباحـصلا  بحا  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  [. 96 . ] دوش دایز  دایرف  داد و  وگ  تفگ و  ناـشیا 
درک زواجت  رفن  تفه  زا  ناشادـعت  هک  یهورگ  دـنرفن » راهچ  یلاعت  يادـخ  دزن  اقفر  دادـعت  نیرتبوبحم  [. » 97 . ] مهطغل داز  الا  ۀعبـس  یلع 
قیفر باختنا  ظاحل  زا  هک  دوشیم  لقن  ًالیذ  هک  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیاور  دوش . دایز  ناـنآ  ناـیم  داـیرف  داد و  وگ و  تفگ و 

هتبحـص اذا  نم  بحـصاف  ۀـجاح ، لاجرلا  ۀبحـص  یلا  کتعزان  اذا  و  ثیدـحلا : یف  لاق  هنأ  تسا . عماج  هدـنزرا و  رایـسب  ياهمانرب  قفاوم ،
لـضفب كدی  تددم  نا  کتلوص و  دش  تلـص  نا  کلوق و  قدص  تلق  نا  کناع و  ۀـنوعم  هنم  تدرا  اذا  کناص و  هتمدـخ  اذا  کناز و 
يدحا کب  تلزن  نا  كأدتبا و  هنع  تکـس  نا  كاطعأ و  هتلأس  نا  اهدع و  ۀنـسح  کنم  يأر  نا  اهدـس و  ۀـملث  کنم  تدـب  نا  اهدـم و 

[98  ] امـسقنم امتعزانت  نا  قئاقحلا و  دـنع  کلذـخی  قئارطلا و ال  هنم  کـیلع  فلتخی  ـال  قئاوبلا و  هنم  کـیتای  ـال  نم  كاـسا  تاـململا و 
یتایـصوصخ نینچ  ياراد  تتـسود ، تبحاصم و  ات  شوکب  ینک  تبحاـصم  یـسک  اـب  یتساوخ  رگا  [. 99  …  ] زجلا هحفص 97 ]  ] كرثآ

رگا و  دهد . يرای  ارت  یتساوخ  کمک  وا  زا  رگا  و  دزیرن . ار  تیوربآ  یتخادرپ ، شتمدخ  هب  رگا  دشاب ، راختفا  بجوم  وا  ینیـشنمه  دشاب .
يرای ار  وت  یتساوخ ، کمک  وا  زا  رگا  دهد و  يرای  ار  تذوفن  تردق و  يدرک ، هلمح  رگا  دریذپب و  یتسار  هب  ار  تنخـس  یتفگ ، ینخس 

رد وت  رگا  دـیامن . اطع  يدرک ، اضاقت  رگا  دریگن . هدـیدان  يداد ، ماجنا  یبوخ  راک  رگا  دـناشوپب . ار  نآ  دز ، رـس  ییاطخ  وت  زا  رگا  دـهد .
وا رـش  زا  دهد ؛ يرای  ار  وت  دـمآ ، شیپ  يراتفرگ  تیارب  رگا  دزادرپب . تکمک  هب  دوخ  وا  یتفگن ، ینخـس  دوخ  يدـنمزاین  زا  زاین  تروص 

میـسقت رد  رگا  دـنکن . تراوخ  یعقاو  ياهدـماشیپ  عقوم  رد  دـشاب ) رکفمه  گـنهامه و   ) ینیبن وا  بناـج  زا  اـهیگنهامهان  یـشاب . نمیا 
تیاور نیا  یلو  تسا  بایمک  لکشم و  رایـسب  یناتـسود  نینچ  ندرک  ادیپ  هتبلا  دراد . مدقم  دوخ  رب  ار  وت  داتفا ، یفالتخا  امـش  نیب  يزیچ 

مدرک نامیلس  غرم  اب  هلحرم ، نیا  عطق  هار  مدرب  دوخ  هب  هن  اقنع ، لزنم  رس  هب  نم  دریگ . رارق  ناتـسود  اب  راتفر  يارب  یقـشمرس  وگلا و  دیاب 
زا دیدن  ار  دهده  نامیلـس  ترـضح  یتقو  هحفـص 98 ]  ] یهارمگ رطخ  زا  سرتـب  تسا ؛ تاـملظ  نکم  رـضخ  یهرمهیب  هلحرم  نیا  عـطق 
ریغ اب  ار  وا  هک  تشاد  رظن  رد  دنیوگ  درک . مهاوخ  باذع  هجنکش و  تخس  ار  وا  ادیدش » اباذع  هنبذع  ال  : » تفگ دش و  تحاران  وا  تبیغ 

یغلبم مادک  ره  دنورب ، رفس  هب  دنتـساوخ  یقفاوم  ناقیفر  یتقو  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دیامن . سفق  کی  رد  شدوخ  سنجمه 
رد یفالتخا  لمع ، نیا  اب  اریز  تسا ، رتهب  نانآ  يارب  راک  نیا  دنیامن ؛ جرخ  نآ  زا  رفـس  رد  ات  دنراذگب  مه  يور  دـیاب  رفـس  جراخم  يارب 

نیز ماما  مردـپ ، تسا : هدومرف  هک  هدرک  لقن  رقاب  ترـضح  دوخ  ردـپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [. 100 . ] دـیآیمن دوجو  هب  ناشیا  نایم 
؟ دننایک نانآ  ناجردپ  مدرک : ضرع  ترفاسم . اهنآ  اب  رفس  رد  هن  نک و  تبحاصم  هن  رفن  جنپ  اب  مرسپ ! دومرف : نم  هب  مالسلاهیلع  نیدباعلا 

ناشن کیدزن  وت  هب  ار  رود  هک  تسامن » بآ  بارـس و   » دننام وا  اریز  زیهرپب ؛ وگغورد  اب  تبحاصم  زا  باذکلا » ۀبحاصم  كایا و  : » دومرف
ياهمقل زا  رتمک  هب  ای  همقل  هب  ار  وت  وا  اریز  زیهرپب ؛ راکدـب  قساف و  اب  ینیـشنمه  زا  قسافلا » ۀـبحاصم  كاـیا و  و   » رود ار  کـیدزن  دـهد و 

راوخ و دراذـگاو و  زاـین . ناـمز  نیرتساـسح  رد  ار  وت  وا  اریز  زیهرپب ؛ لـیخب  اـب  ینیـشنمه  زا  لـیخبلا » ۀـبحاصم  كاـیا و  و  . » دـشورفیم
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نوچ  ) دـنک تلالد  يریخ  راک  هب  ار  وت  دـناوتیمن  هک  اریز  زیهرپب ؛ نادان  اب  تبحاصم  زا  قمحالا » ۀـبحاصم  كایا و  و  . » دـنک ترادـقمیب 
هک یـسک  زا  همحرل » عطاقلا  ۀبحاصم  كایا و  و  . » دناسرب ررـض  سکعرب  یلو  دناسر  وت  هب  یعفن  دـهاوخب  هک  اسب  هچ  دـسریمن ) شلقع 
هک ماهدـید  دـیجم  نآرق  ياج  هس  رد  نم  اریز  زیهرپب . درادـن . دـمآ  تفر و  ناـنآ  اـب  تسا و  هحفـص 99 ]  ] هدیرب ار  يدنواشیوخ  يهتـشر 

ضرالا و یفاو  دـسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع  لـهف  هیآ 24 : مالـسلاهیلع  دـمحم »  » يهروس رد  لوا -  دـناهتفرگ . رارق  ادـخ  نعل  دروم  ناشیا 
هب هللا  رما  ام  نوعطقی  هقاثیم و  دعب  نم  هللا  دهع  نوضقنی  نیذلا  دـعر »  » يهروس هیآ 25  مود -  هللا . مهنعل  نیذـلا  کئلوا  مکماحرا . اوعطقت 

دعب نم  هللا  دهع  نوضقنی  نیذـلا  هیآ 25 . هرقب »  » يهروس موس -  رادـلا . ءوس  مهل  ۀـنعللا و  مهل  کئلوا  ضرالا  یف  نودـسفی  لـصوی و  نا 
دیاب یقیفر  رفـس ، رد  رفاسم ، صخـش  [. 101 . ] نورـساخلا مه  کئلوا  ضرـالا  یف  نودـسفی  لـصوی و  نا  هب  هللا  رما  اـم  نوعطقی  هقاـثیم و 

یگتـسکشرس تلذ و  ساسحا  تسا ، رتمک  وا  یلام  تردـق  هک  نآ  هنرگ  و  دنـشاب ؛ مه  لثم  زارطمه و  یلاـم  ظاـحل  زا  هک  دـنک  باـختنا 
جرخ اهنآ  لثم  دناوتیمن  هک  رادلوپ  یمدرم  اب  ناسنا ، تسا  زیاج  ایآ  مدرک ، ضرع  مالسلاهیلع  مشش  ماما  هب  دیوگ : ریصبوبا  درک . دهاوخ 

تردق رد  هک  دوش  رفسمه  دیاب  یـصاخشا  اب  وا  دنک ؛ لیلذ  راوخ و  ار  دوخ  نمؤم ، هک  مرادن  تسود  دومرف : ترـضح  دور ؟ رفـس  هب  دنک 
هحفـص 100]  ] رب ار  دوخ  دـیابن  دـنکیم ، جرخ  هک  يرتشیب  لوپ  اب  یهورگ و  ياهراک  رد  رفاسم ، [. 102 . ] دنتـسه وا  لثم  ییاراد  یلام و 

يارب يدنفسوگ  لزنم ، ره  رد  نم  میتفریم . هکم  هب  هک  میدوب  رفسمه  دنچ  تسیب و  ام  دیوگ : ءالع  یبا  نب  نیـسح  دهد . يرترب  نارگید 
؟ ینکیم راوخ  ار  نینمؤم  نیـسح ! نینمؤملا .» لذـت  نیـسح  ای  : » لاق مدیـسر ، مالـسلاهیلع  مشـش  ماما  تمدـخ  هب  یتقو  متـشکیم . میاقفر 
ره رد  وت  دننام  دنراد ، وزرآ  هک  دنتـسه  یناسک  نارفـسمه  نایم  رد  ینادیمن ؟ رگم  دومرف - : مربیم . هانپ  ادـخ  هب  يراک  نینچ  زا  متفگ :

راوخ و نارفـسمه ، ربارب  رد  ار  دوخ  و  دـننکیم . تلذ  يراوخ و  ساسحا  دوخ  رد  دـنرادن و  یلام  تردـق  اما  دنـشکب ؛ يدنفـسوگ  لزنم 
[. 103 . ] منکیمن يراک  نینچ  رگید  و  منکیم . شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دوعا ». هللا ال  رفغتسا  : » متفگ دننیبیم . ریقح 

تکرح نامز 

نیا رد  رفس  بادآ  شخب  رد  نانجلا  حیتافم  يهحفص 608 و 609  رد  دوش . تیاعر  مایا  سحن  دعس و  دیاب  دشاب ، يرایتخا  رفـس  هاگ  ره 
زور رد  ندرک ، رفس  زا  ییامن و  رایتخا  ار  هبنشجنپ  ای  هبنشهس  ای  هبنش  زور  هک  تسا  رتهب  ینک ، رفس  يهدارا  نوچ  تسا . هتـشون  نینچ  هراب 
رذح ناز  یهم  رد  دشاب  سحن  يزور  تفه  زیهرپب : تسا  هدمآ  مظن  نیا  رد  هک  یمایا  هعمج و  زور  رهظ  زا  شیپ  هبنـشراهچ و  هبنـشود و 
ماـیا رد  نینچمه  و  هحفـص 101 ]  ] جـنپ تسیب و  راهچ و  تسیب و  اب  کی  تسیب و  هدزناش  اب  هدزیـس  جـنپ و  هس و  جـنر  چـیه  یباین  اـت  نک 
نیمه رد  هک  دیآ  شیپ  یترورض  رگا  و  نکم . رفـس  دشاب ، برقع  جرب  رد  رمق  هک  یلاح  رد  تسا -  يرمق  هام  رخآ  زور  هس  هک  قاحم - 

یلص مرکا  ربمایپ  رب  تاولص  زا  سپ  و  نک . رفـس  ندرک ، قدصت  رفـس و  ياهاعد  ندناوخ  اب  تسین  ینارگن  ياج  چیه  ینک ، رفـس  اهزور 
بئاغلا مهنم و  دهاشلا  لیبسب  ینم  ناک  نم  يدلو و  یلام و  یلها و  یـسفن و  مویلا  کعدوتـسا  ینا  مهللا  ناوخب . ار  اعد  نیا  هلا  هیلع و  هللا 

ءاثع نم و  کبذوعن  انا  مهللا  نوبغار  کیلا  انا  کلـضف  انبلـست  کتمحر و ال  یف  انلعجا  مهللا  انیلع  ظفحا  نامیالا و  ظـفحب  اـنظفحا  مهللا 
کتاضرمل و ابلط  هجوتلا  اذه  کیلا  هجوتا  ینا  مهللا  ةرخالا . ایندلا و  یف  دلولا  لاملا و  لهالا و  یف  رظنملا  ءوس  بلقنملا و  ۀباک  رفـسلا و 
هک هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  مشـش  ماما  زا  یفاک  عورف  رد  نیمحارلا . محرا  ای  کـئآیلوا  یف  کـیف و  هوجرا  هلمؤا و  اـم  ینغلبف  کـیلا  اـبرقت 
رب درم  نیشناج  نیرتهب  رفـس  ياعد  ندناوخ  یظفاحادخ و  ندرازگ و  زامن  تعکر  ود  هک  تسا : هدومرف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

نطو هب  نتـشگرب  تمالـسب  رفـس و  رد  ظفح  بجوم  ردـق ، يهروس  یـسرکلا و  ۀـیآ  دـناوخ  تکرح  ماگنه  رد  دوب . دـهاوخ  شاهداوناخ 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  تفگ : معطم  نب  ریبج  هک  دناهدرک : لقن  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  دوخ و  ریـسفت  رد  يزار  حتفلاوبا  خیـش  دوشیم .

. يرآ متفگ ، دـشاب ؟ رتـشیب  تايزور  رتـقفوم و  ناتـسود ، همه  زا  يوریم ، رفـس  هب  تقو  ره  هک  يراد  لـیم  اـیآ  دومرف : نم  هب  هلا  هیلع و 
سانلا برب  ذوعا  لق  دـحا  هللا  وه  لق  هللا ، رـصن  ءاج  اذا  نورفاکلا . اهیا  ای  لق  ریز : يهروس  جـنپ  تکرح ، ماـگنه  رد  دومرف : هحفص 102 ] ]
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يزور ره  تئـش . موی  يا  جرخا  قدصت و  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ناوخب : میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هب  ادتبا  ار  قلفلا  برب  ذوعا  لق 
ره کلادب . اذا  یـسرکلا  ۀیآ  أرقا  ۀقدصلاب و  كرفـس  حتتفا  دومرف : نینچمه  و  نک . زاغآ  ار  رفـس  هدـب و  هقدـص  يور ، رفـس  هب  یتساوخ ،

[. 104 . ] ورب رفس  هب  هدب و  هقدص  ناوخب و  یسرکلا  ۀیآ  يور ، رفس  هب  یلیام  يزور 

ترایز رفس و  بادآ 

يهزادـنا هب  یترایز  رفـس  ره  رد  سک  ره  تسا و  تکرح  یلـصا  يهیاـم  تقیقح ، رد  رتمهم و  همه  زا  يهزیگنا  تین و  یعرـش ، رفـس  رد 
راتفر و رادرک و  راتفگ و  رد  ياهیفصت  دیسر و  شیوخ  نتـشیوخ  هب  دیاب  نیاربانب  دوشیم ؛ دنمهرهب  نآ  يایازم  زا  دراد ، هک  یتین  صولخ 
اب سپـس  تخاس  رود  دوخ  زا  ار  نارگید  قوقح  ندرکن  تاعارم  ییوگغورد و  ییاـمندوخ ، ییاتـسدوخ ، دروآ و  دوجو  هب  دوخ  قـالخا 
مغ نالیغم  راخ  دنک  رگ  اهـشنزرس  مدق  دز  یهاوخ  هبعک  قوش  هب  رگ  نابایب  رد  ظفاح : لوق  هب  و  داهن . ترایز  رفـس  رد  ياپ  خسار  یمزع 

دنمه هب  يداش  مغ و  راخ و  لگ و  رام و  جنگ و  تسود  بلاط  دشکن  رگ  دـنک  هچ  نمـشد  روج  يدعـس : لوق  هب  ای  هحفص 103 ]  ] روخم
! دـناوخب ار  اعد  نیا  دوش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  دـیاب  رفـس ، رد  ندـش  همیب  يارب  رئاز ، ریغ  هاوخ  رئاز و  هاوخ  رفاـسم ، ره 
ۀیدوالا و رافقلا و  لابجلا و  يراربلا و  یف  يرافسا  عیمج  یف  هب  ینتملـس  الا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  اضرلا ، کیلو  قحب  کلئـسا  ینا  مهللا 
رد حیتافم  هیشاح  رد  تاحلاصلا ، تایقاب  باتک  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یمق  ثدحم  میحر . فوؤر  کنا  هرذحا  هفاخا و  عیمج ، نم  ضایحلا 

ملاـس ار  وا  هک  تـسا  لـیام  دوـشیم و  جراـخ  رفـس  دـصق  هـب  شاهناـخ  زا  یتجاـح  يارب  سک  ره  دـسیونیم :  1153 يهحفص 1156 - 
جرخا نا  لبق  ملع  دـق  تجرخ و  هنذاـب  یجرخم و  هللا  مسب  دـیوگب : لزنم  زا  ندـش  جراـخ  عقوم  رد  دوش ، هدروآرب  شتجاـح  منادرگرب و 
دیزتسم هنوؤش  یلع  هب  نیعتسم  هرما و  هیلا  ضوفم  لکوت  ربکالا  هل  الا  یلع  تلکوت  یعجرم  یجرخم و  یف  ام  هملع  یصحا  دق  یجورخ و 

هدسی نم  یلا  هرقفب  جرخ  ریقف  جورخ  هفشکی و  نم  یلا  هرضب  جرخ  ریرض  جورخ  هب  الا  ةوق  لک  نم  لوح و  لک  نم  هسفن  ءربم  هلضف  نم 
هب اـهلک  يروما  عیمج  یف  یتقث  هللا  هتینما  لـضفا  هئاـجر و  مظعا  هتقث و  ربکا  هبر  نم  جورخ  اـهینغی و  نم  یلا  هتلیعب  جرخ  لـئآع  جورخ  و 

بادآ رد  یمق  ثدحم  ریصملا . هیلا  وه  الا  هلا  لخدملا ال  جرخملا و  ریخ  هللا  لئـسا  هملع  یف  هللا  ءاش  ام  الا  ءیـش  نیعتـسا و ال  اعیمج  اهیف 
يهلزنم هب  سونایقد و  نیـصوصخم  زا  اهنآ  هک  دناهدرک  لقن  فهک  باحـصا  لاوحا  رد  املع  دسیونیم : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز 

دندمآرب و دوخ  راک  حالـصا  یتسرپادـخ و  هحفـص 104 ]  ] رکف هب  دـش ، نانآ  لاح  لماش  یلاعت  يادـخ  تمحر  یتقو  دـندوب ؛ وا  يارزو 
دندش و بسا  رب  راوس  دنوش . لوغـشم  ادخ  تدابع  هب  هتفرگ و  يوأم  يراغ  رد  دنریگ و  هرانک  مدرم  زا  هک  دـندید  نیا  رد  ار  دوخ  حالص 

یلع اوـسما  مکلوـیخ و  نع  اوـلزنا  ناردارب ! تفگ : دوـب  اـهنآ  زا  یکی  هک  اـخیلمت  دـندومیپ ، هار  لـیم  هـس  هـکنیمه  دـنتفر  نوریب  رهـش  زا 
دندش و هدایپ  دیآ ، دیدپ  ناتراک  رد  یشیاشگ  دنک و  محرت  امش  رب  ادخ  دیاش  دیرپسب ، هار  هدایپ  دیوش و  هدایپ  دوخ  ياهبـسا  زا  مکلجرا .
اب ترفاسم  زا  میناوتیمن  زورما  ام  رگا  دـش . يراج  اهنآ  زا  نوخ  حورجم و  ناشیاهاپ  هکنآ  ات  دـنتفر  هار  هداـیپ  خـسرف  تفه  زور ، نآ  رد 

راوس ینتورف  عضاوت و  بکرم  رب  هدایپ و  ربک ، یهاوخدوخ و  بسا  زا  لقاال ، مینک  یشوپ  مشچ  متسیس ، نیرخآ  يراوس  نیشام  ای  امیپاوه 
تلالج هب  دنیشنب  لمجت  هب  ادخ  فطل  شاهقردب  دوب  هک  یناوراک  تسا . بحتـسم  لزنم ، زا  جورخ  عقوم  رد  رفـس ، ياعد  ندناوخ  میوش .

يارب کعدوتـسا …  ینا  مهللا  ياعد  هدش و  رکذ  رد ص 96  هک  هروس  جنپ  تایآ  ندناوخ  يراوس  يهلیـسو  رب  ندـش  راوس  ماگنه  دورب .
یفاص زا  ءالع ، نب  مساق  نب  دـمحم  دـسیونیم : رتشگنا  دروم  رد  راطخالا  ناـما  رد  هیلع  هللا  ناوضر  سوواـط  نب  دیـس  تسا . دـنمدوس  وا 

ترضح شدج ، ترایز  هب  ات  متفرگ  هزاجا  مالـسلاهیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  زا  تفگ : درک و  لقن  مالـسلاهیلع  یقنلا  یلع  ماما  مداخ 
الا ةوق  لوح و ال  هللا ال  ءاش  ام  شنیگن ، شقن  دشاب و  درز  قیقع  شنیگن  هک  شاب  هتشاد  يرتشگنا  دوخ  اب  دومرف : مورب . مالـسلاهیلع ، اضر 

نادزد و رش  زا  يراد ، دوخ  اب  ار  نیگن  نیا  نوچ  دنـشاب  هدرک  شقن  یلع ، و  هحفص 105 ]  ] دمحم نیگن ، رگید  يور  رب  هللا و  رفغتـسا  هللااب 
سپ مدرک . هیهت  دوب ، هدومرف  ترـضح  هک  يرتشگنا  مدمآ و  تفگ : مداخ  دـنک . ظفح  رتهب  ار  تنید  ینامب و  ملاس  یبای و  ناما  نانزهار ،
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دوخ اب  مه  هزوریف  رتشگنا  دومرف : يدیس ! کیبل  متفگ : یفاص ! دومرف : مدش ، رود  هک  يردق  عادو ، زا  دعب  منک ؛ عادو  هک  متـشگرب  نآ  زا 
شیپ وت  درک  دهاوخ  يریگولج  هلفاق  تکرح  زا  و  دروخ . دهاوخرب  هلفاق  امش و  هب  يریش ، روباشین  سوت و  هار  نیب  رد  یـشاب ، هتـشاد  دیاب 

کلملا  ) هزوریف نیگن  فرط  کی  رب  هک  دـیاب  و  وش !. رود  هار  ولج  زا  دـیوگیم : نم  يالوم  وگب ، و  ياـمنب . ریـش  هب  ار  رتشگنا  نآ  و  ورب .
نوچ دوب . کلملا ) هللا   ) مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  رتشگنا  شقن  هک  اریز  راهقلا ؛ » دـحاولا  کلملا هللا   » شرگید فرط  رد  ینک و  شقن  هللا )
ناما هدنرد  تاناویح  زا  ار  ناسنا  ینیگن  نینچ  و  دوب . هزوریف  شنیگن  و  درک . شقن  راهقلا ، دحاولا  کلملا هللا  دیسر ، بانج  نآ  هب  تفالخ 

هدومرف ترـضح  هک  ناکم  نامه  رد  دنگوس ، ادخ  هب  متفر ، رفـس  هب  دیوگیم : یفاص  دوشیم . اهگنج  رد  هبلغ  رفظ و  ثعاب  دـشخبیم و 
مالسلاهیلع ماما  يارب  ار  رفس  نایرج  متشگرب ، ترایز ، زا  یتقو  تشگرب . ریـش  مداد . ماجنا  دوب ، هدومرف  هچنآ  دمآ و  هار  رـس  رب  ریـش  دوب ،

ربق کـیدزن  سوت  رد  هک  یبـش  دومرف : مشاـب . هدرک  شومارف  دـیاش  نم ! ياـقآ  متفگ : یتـفگن . هک  دـنام ، زیچ ، کـی  دومرف : مدرک . لـقن 
ار نآ  شقن  دـندید و  وت  تسد  رد  ار  نیگن  نآ  دـندوب ؛ هدـمآ  ترـضح  نآ  ربـق  تراـیز  هب  ناـینج  زا  یهورگ  يدربیم ، رـس  هب  فـیرش 

افـش ناشرامیب  دنداد و  دوخ  رامیب  هب  ار  بآ  نآ  هتـسش ، بآ  رد  ار  رتشگنا  نآ  دنتـشاد ؛ يرامیب  دندروآ ؛ نوریب  وت  تسد  زا  دـندناوخ و 
بلطم نیا  زا  دـندرک . تپچ  تسد  رد  اـهنآ  يدوـب ؛ هدرک  تسار  تـسد  رد  ـالبق  وـت  دـندنادرگرب  هحفـص 106 ]  ] ار رتشگنا  ادـعب  تفای ؛
داتـشه هب  و  ربب . رازاب  هب  ار  نآ  تسا . وت  هارمه  کنیا  یتشادرب  یتفای و  یتوقای  دوخ  رـس  کیدزن  یتسنادیمن . ار  شتلع  يدرک و  بجعت 

هب مدرب و  رازاب  هب  ار  توقای  نآ  تفگ : یفاص  دـندوب . هدروآ  وت  يارب  هک  تسا  ناینج  نآ  يهیدـه  توقای ؛ نیا  تخورف ؛ یهاوخ  یفرـشا 
يذـلا نا  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  «. » صـصق  » يهروس يهیآ 85  ندـناوخ  [. 105 . ] دوب هدومرف  مرورس  هکنانچ  متخورف . یفرـشا  داتـشه 

ام اذه و  انلرخس  يذلا  ناحبـس  فرخز »  » يهروس هیآ 3  و  نیمحرلا . محرا  وه  اظفاح و  ریخ  هللااف  داـعم ، یلا  كدارل  نآرقلا  کـیلع  ضرف 
مه البق  هکنانچ  و  تسا ؛ بحتسم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تبرت  هزوریف و  قیقع و  رتشگنا  نتشاد  هارمه  تسا . بوخ  رایسب  نینرقم . هل  انک 

اب هک  ینارفاسم  دـناوخب  دـیاب  ار   … یلها » یـسفن و  مویلا  کعدوتـسا  ینا  مهللا  ياعد  یـسرکلا و  ۀـیآ   » رفـس زاغآ  رد  رفاـسم  دـش ؛ رکذ 
اهنآ يهلیسو  هب  ار  هلبق  تهج  ات  تسین  ناناملسم  ناتـسربق  ای  دجـسم  بارحم  هک  ییاهریـسم  رد  دنوریم . رفـس  هب  دوخ  يراوس  يهلیـسو 

نآ صاخ  طیارـش  اب  هدافتـسا  يارب  تسا -  هدرک  نییعت  ار  فارحنا  يهیواز  هک  ارآ -  مزر  ياـمن  هلبق  نتـشاد  هارمه  هب  دـنهد ؛ صیخـشت 
هلبق هک  یتهج  رد  نم  تفگ : دندیـسرپ ، ار  شتلع  یتقو  دناوخیم  زامن  هبعک  هب  تشپ  ادخ  يهناخ  رد  یـصخش  هک  دناهدروآ  تسا . مزال 
دوس زا  یتح  هک  ياهتـسراو -  نیدتم و  رایـسب  رتکد  ياقآ  اب  شیپ  لاس  دـنچ  رد  نم  هحفـص 107 ] . ] مناوخیم زامن  دهدیم ، ناشن  میامن 

هک داتـسیا  یتهج  رد  میدوب  مه  اب  زامن  يهضیرف  يادا  يارب  هک  يرهـش  رد  مدوب ؛ رفـسمه  درکیمن -  هدافتـسا  مه  شزادـنا  سپ  باسح 
فالخرب هکنیا  رگم   ) دننادیم یفاک  ار  دجـسم  يهلبق  اهقف  هکنیا  دوجو  اب  تشاد ؛ فارحنا  هجرد  یـس  زا  شیب  دـجاسم ، يهلبق  فالخرب 

هب ناشیا  هک  دش  مولعم  میتشاذگ ، امن  هلبق  یتقو  منکیم ، هدافتسا  امن  هلبق  زا  نم  تفگ : مدیـسرپ ، ار  شتلع  یتقو  دنـشاب .) هتـشاد  ملع  نآ 
فارحنا يهیواز  یناکم  ره  رد  دیاب  هک  دتـسیایم  بطق  تهج  رد  اهامن  هلبق  يهبرقع  اریز  هلبق ؛ فرط  هب  هن  دنناوخیم  زامن  بطق ، فرط 
هدافتـسا ناوتیمن  نآ ، صاخ  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ییامن ، هلبق  ره  زا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نیاربانب  دومن ؛ نییعت  ار  هلبق  بطق و 

زامن ره  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دهد . تیمها  رایـسب  نآ ، تاقوا  زامن و  هب  هک  تسا  مزال  رئاز ، ره  اصوصخ  ناملـسم ، ره  رب  درک .
اهرفـس رد  نارفاسم ، زا  یـضعب  الومعم  دنهد . هقدص  ادخ  هار  رد  هک  تسالط  زا  رپ  ياهناخ  زا  رتهب  جح ، ره  جح و  تسیب  زا  رتهب  هضیرف ،

یلمع هک  مالـسلامهیلع -  همئا  تراـیز  هب  هک  تسا  حـیبق  تشز و  رایـسب  رئاز ، يارب  اـما  دـنهدن ؛ تیمها  نادـنچ  زاـمن  هـب  تـسا  نـکمم 
دهدن ناشن  دوخ  زا  یهجوتیب  نادنچ  دوب -  دهاوخ  نآ  زا  شـسرپ  نیلوا  تمایق  رد  هک  هضیرف -  زامن  هب  یلو  دزادرپب ؛ تسا -  بحتـسم 

دوخ یهاوخدوخ و  زا  زیهرپ  هدوهیب و  يهلداجم  كرت  ناهارمه و  اب  يراتفرشوخ  یترایز ، رفـس  رد  دنک . یتسـس  لامها و  نآ  يادا  رد  و 
ياقفر هتسویپ  دنراد ؛ یصخش  ياهوردوخ  هک  یناسک  اصوصخ  یهورگ ، ياهرفس  رد  تشاد . رظن  رد  دیاب  ار  نتشاد  مدقم  نارگید  رب  ار 
دریگب تقبس  ياهزادنا  هب  دوخ  نمؤم  رفسمه  زا  نابایب  رد  سک  ره  دومرف : مالسلاهیلع  مشش  ماما  هحفص 108 ] . ] دننیبب دیاب  ار  دوخ  هارمه 
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هتشاد تلصخ  هس  دیاب  رفس  ریـس و  رد  رفاسم  دمآ . دهاوخ  شیپ  شیارب  هار  رد  الامتحا  هک  دوب  دهاوخ  رطخ  لوؤسم  دنیبن  ار  وا  رگید  هک 
هک یعرو  ییاسراپ و  - 3 دـنک . راهم  ار  دوخ  مشخ  هک  یملح  يرابدرب و  - 2 دـنک . راتفر  یبوخب  دوخ  ناهارمه  اب  هک  یقالخا  - 1 دشاب :

وگزاب دـنیبیم  رفـس  رد  هک  یبوخ  دـب و  ره  ناسنا  هک  تسین  تورم  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماـما  دراد . هگن  ناـهانگ  زا  ار  وا 
نیرت تیـصخش  اـب  دومرف : ص )  ) مرکا لوسر  [. 107 . ] رفـسلا یف  مهمداـخ  موقلا  دیـس  هلا : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  [. 106 . ] دنک

سدقم دهشم  ياملع  ظاعو و  زا  هک  یبارس -  دامتعا  یجاح  موحرم  دشاب . دوخ  نارفسمه  راکتمدخ  هک  تسا  یسک  رفـس ، رد  صاخـشا 
اب مدوب ؛ رفـسمه  یمق  سابع  خیـش  ردقلا ، لیلج  ثدحم  یناسارخ و  ظعاو  يدـهم  خیـش  موحرم  اب  تابتع ، رفـس  رد  نم  تفگیم : دوب - 
زا هک  دـشن  مه  راب  کی  یتح  تفرگیم و  تقبـس  ام  رب  ثاثا  لقن  لمح و  رد  امئاد  تشاد  يرترب  اـم  رب  تهج  ره  زا  یمق  ثدـحم  هکنیا 

یناوراک هک  دنکیم ، لقن  راونالاراحب  زا  يرهطم  دیهـش  [. 108 . ] میرادرب نامدوخ  ار  دوخ  ياهنادـمچ  ثاثا و  هک  میوش  هداـیپ  یلیبموتا 
هار نیب  رد  هحفـص 109 ] ، ] دومن تکرح  هکم  دصقم  هب  دعب  درک و  تحارتسا  يزور  دـنچ  دیـسر ، هنیدـم  هب  هکنیمه  تشاد  هکم  گنهآ 
هک دـش  هجوتم  اهنآ  اب  تبحـص  نیب  رد  درم ، نآ  دوب . انـشآ  اهنآ  اب  هک  دـندروخرب  يدرم  هب  هلفاق ، لها  لزانم ، زا  یکی  رد  هنیدـم ، هکم و 

ار صخـش  نـیا  دیـسرپ : بـجعت  اـب  تخانـش و  ار  وا  لوا  يهـظحل  رد  تـسا  هلفاـق  لـها  تمدـخ  لوغـشم  طاـشن  یکباـچ و  اـب  یــصخش 
نب یلع  نیا  تسیک ؟ صخـش  نیا  رگم  تسا . راگزیهرپ  حلاص و  يدرم  دـش ؛ قحلم  ام  هب  هنیدـم  رد  میـسانشیمن ؛ ار  وا  هن . دیـسانشیم !؟
 - دوب نکمم  دیداد ؟ ماجنا  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  دنتفگ : دندیسوب و  ار  ماما  ياپ  دنتساخرب و  هتفشآ  تیعمج . تسا . مالسلاهیلع  نیسحلا 

يارب دیتخانـشیمن -  ارم  هک  ار -  امـش  ادـمع  نم  دومرف : میوش . گرزب  یهاـنگ  بکترم  دنزرـس و  اـم  زا  یتراـسج  هتـساوخان -  يادـخ 
هب تبسن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رطاخ  هب  اهنآ  منکیم ؛ ترفاسم  دنسانشیم  ارم  هک  یناسک  اب  یهاگ  اریز  مدرک ؛ رایتخا  يرفـسمه 

لیان اقفر  تمدخ  تداعـس  هب  مناوتب  ات  دنـسانشن  ارم  هک  منک  باختنا  ینا  رفـسمه  ملیام  ور  نیا  زا  دـننکیم ؛ ینابرهم  تقفـش و  دایز  نم 
: دومرف ترـضح  نآ  مدوب . مالـسلاهیلع  مشـش  ماما  تمدـخ  رد  یعمج  اب  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  نوراـه  وبا  رگید : مهم  تیاور  موش .

یئانتعا یب  نات  رماوا  هب  ای  راوخ  ار  امـش  هکنیا  زا  میربیم  هانپ  ادـخ  هب  تفگ : هتـساخرب ، یناسارخ  يدرم  دـینکیم !؟ راوخ  ار  ام  هچ  يارب 
هدـش بکترم  ار  راک  نیا  هک  مربیم  هانپ  ادـخ  هب  تفگ : درم  نآ  يدرک . راوخ  ارم  هک  یتسه  نانآ  زا  یکی  دوخ ، وت  يرآ ، دومرف : مینک .

زا هک  درک  داهنشیپ  وت  هب  هک  يدینشن  هحفص 110 ]  ] ار سک  نالف  يادص  يدوب  [ 109  ] هفحج رد  هک  ینامز  ایآ  وت ! رب  ياو  دومرف : مشاب .
تلذ يراوخ و  بجوم  رود و  وا  زا  ییانتعا  یب  اب  يدرکن و  دنلب  ار  ترـس  وت  نک . راوس  لیم  کی  ردـق  هب  ارم  ماهدـش ؛ هتـسخ  يور  هدایپ 

، اهرفس رد  ناسنا  [. 110 . ] تسا هدرک  عیاـض  ار  ادـخ  تمرح  هدومن و  راوخ  ار  اـم  دـنک  راوخ  ار  ینمؤم  هک  ره  يدـش . وا  یگتـسکشرس 
تـشذگرس دوب و  هتـشگرب  جـح  رفـس  زا  يدرم  دـنک . لیمحت  دـیابن  نارگید  هب  ار  دوخ  صوصخم  ياهراک  یتراـیز  ياهرفـس  اـصوصخ 

دوتـسیم و رایـسب  ار  دوخ  نارفـسمه  زا  یکی  اـصوصخم  درکیم . فیرعت  مالـسلاهیلع  مشـش  ماـما  يارب  ار  شناـهارمه  دوخ و  ترفاـسم 
رد هکنیمه  دوب . تداـبع  لوغـشم  هرـسکی  وا  میدرکیم ؛ راـختفا  یفیرـش  درم  نینچ  یهارمه  هب  اـم  دوب ؟ ییاـقآ  درم  هچ  وا  هک  تفگیم :
هچ سپ  دومرف : ترضح  نآ  دشیم . لوغـشم  تدابع  هب  هدرک  نهپ  ار  شاهداجـس  تفریم و  ياهشوگ  هب  اروف  وا  میدمآیم ، دورف  یلزنم 

راختفا اب  ام  تفگ : درکیم ؟ یگدیـسر  نآ  كاروخ  هب  تبقارم و  رامیت و  ار  شبکرم  ای  دادیم و  ماجنا  ار  وا  صوصخم  ياـهراک  یـسک 
[. 111 . ] دیا هدوب  رترب  وا  زا  امـش  نیاربانب  دومرف : ترـضح  نآ  دوب . لوغـشم  دوخ  سدقم  راک  هب  طقف  وا  میدادیم و  ماجنا  ار  وا  ياهراک 

هدومیپ هار  تعاس  دـنچ  هلفاق  درکیم ؟ راـتفر  هنوگچ  دوخ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـینیبب  هدرک ، هجوت  بوخ  هحفص 111 ] ]
لوسر دمآ . دورف  هلفاق  دوب -  بآ  اجنآ  رد  هک  دندیسر -  یلزنم  هب  هکنیمه  دوب ؛ هتـشگ  رادیدپ  اهبکرم  ناراوس و  رد  یگتـسخ  راثآ  دوب ؛

دـنناسر و بآ  هب  ار  دوخ  هک  دـندوب  رکف  رد  همه  يراک ، ره  زا  لبق  دـیناباوخ ؛ ار  رتش  دوب -  هلفاـق  هارمه  هک  هلا -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
تسه اجنآ  رد  بآ  دادیم ، لامتحا  هک  یفرط  هب  دش ، هدایپ  هکنآ  زا  دعب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دنزاس  مهارف  ار  زامن  تامدقم 

اب نارای  باحـصا و  تشگرب . دوخ  بکرم  فرط  هب  دیوگب ، نخـس  یـسک  اب  هکنیا  نودـب  هار ، يرادـقم  ندومیپ  زا  دـعب  یلو  دـش ؛ ناور 
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، اهـشوگ بقارم و  اهمـشچ  دنهدب . تکرح  نامرف  دنهاوخیم  دندیدن و  بسانم  ندـمآ  دورف  يارب  ار  اجنیا  دـیاش  دـنتفگ : دوخ  اب  بجعت 
باحصا دایرف  تفر . بآ  يوجتسج  رد  دوخ  دصقم  يوس  هب  هبترم  ود  تسب ؛ ار  نآ  ياهوناز  دیـسر ، دوخ  رتش  هب  یتقو  دوب . نامرف  رظتنم 

کی ولو  دیریگن  کمک  نارگید  زا  ناتدوخ  ياهراک  رد  زگره  دومرف : میهد ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  ات  دیدادن ؟ نامرف  ام  هب  ارچ  هک  دـش  دـنلب 
هب کـمک  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا ، قـالخا  لـئاسم  زا  يرایـسب  لـماش  رفـس ، رد  شوـخ  راـتفر  نـیا  [. 112 . ] دـشاب كاوسم  بوـچ  هعطق 

لاـح یف  ناـسنالا  نسحیلا  و  تسا : هتفگ  نینچ  دوخ  يهزوجرا  رد  مثعا  نبا  تسا . نتخادـنین  نارگید  شود  هب  ار  دوـخ  راـب  نارفـسمه و 
رفـس رد  ار  دوخ  قالخا  ناسنا ، ناوخالا  نم  ارـضاح  ناک  نم  ناوخلل  عضولا  دنع  عدیل  و  هحفص 112 ]  ] رضحلا یلع  ةدایز  هقالخا  رفـسلا 
ماما دنک . توعد  اذغ  ندروخ  هب  ار  رفس  رد  رضاح  ناتسود  دنکیم ، نهپ  اذغ  ندروخ  يارب  هرفس  یتقو  دنک . بوخ  دیاب  رـضح  زا  رتشیب 

. دوب رفسمه  ینارصن ، ای  دوهی  ینعی ، یباتک ؛)  ) يدرم اب  يرفس  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  درک  لقن  دوخ  ناردپ  زا  مالـسلاهیلع  مشش 
اما تـفرگ ؛ شیپ  رد  ار  دوـخ  هار  هفوـک ، یهار  ود  رــس  رب  یمذ  موریم . هفوـک  هـب  دوـمرف : دـیراد ؟ اـجک  دــصق  تـفگ : ناـشیا  هـب  یمذ 

هفوک هب  یتفگن  رگم  تفگ : بجعت  اـب  ترـضح ، نآ  رفـسمه  داد . همادا  ار  هار  یمذ  هار  زا  وا ، راـظتنا  فـالخرب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
رد یتقاـفر  شوخ  لاـمک  زا  هک  تسا  هداد  روتـسد  نینچ  مالـسلاهیلع  ربماـیپ ، دومرف : تسین . هفوـک  هار  نیا  تفگ : ارچ . دوـمرف : موریم ؟

یمذ يرآ . دومرف : تسا ؟ نیا  يارب  طـقف  امـش  ندـمآ  تفگ : یمذ  ینک . هقردـب  یمدـق  دـنچ  ار  دوـخ  رفـسمه  قـیفر  هک  تسا  نیا  رفس ،
ار وت  نم  هداد . روتـسد  وا  هک  تساـهنآ  زا  یکی  نیا  هدوب و  وا  همیرک  قـالخا  رطاـخ  هب  هدرک ؛ يوریپ  ترـضح  نآ  زا  هک  ره  هتبلا  تفگ :

[. 113 . ] مدش لخاد  امش  نید  هب  هک  مریگیم  هاوگ 

ترایز بادآ 

ترایز بادآ  يهرابرد  سورد  باتک  رد  هر )  ) دیهش هک  دنکیم  لقن  هیلع  هللا  ۀمحر  یناث  دیهش  زا  راونالاراحب ، رد  [ 114  ] یسلجم همالع 
مرح هب  مامت ، عوشخ  عوضخ و  اب  هدرک ، رب  رد  ون  هزیکاپ و  سابل  سپـس  دـنک  لسغ  دـیاب  مرح  هب  دورو  زا  لبق  - 1 هحفص 113 ] : ] دیامرف

درک و ادـیپ  هتـسکش  لد  رگا  مالـسلامهیلع . همئا  زا  هدیـسر  روثأـم و  ياـهاعد  اـب  نتفرگ  لوـخد  نذا  مرح و  رد  نداتـسیا  - 2 دوـش . دراو 
لد هک  دـشاب  یتـصرف  رظتنم  هنرگ  و  هداد . خـساپ  ار  وا  ترـضح  نآ  هک  دـنادب  و  تسا ؛ تصخر  ناـشن  هـک  دوـش  دراو  تـخیر  شکـشا 

تسار ياپ  اب  دورو  ماگنه  دبایب . ار  ادخ  تمحر  ات  تسا  تبحم  قوش و  بلق و  روضح  دراد  تیمها  هچنآ  اریز  دنک  ادیپ  یلاح  هتسکش و 
هلبق هب  تشپ  ماما ، يور  شیپ  - 4 دسوبب . دنک و  هیکت  ای  دتسیاب  حیرـض  رانک  - 3 ددرگ . جراخ  پچ  ياپ  اب  جورخ  ماگنه  دوش و  لـخاد 

تسار يهنوگ  ادعب  دنک ؛ اعد  يراز  عرضت و  اب  دراذگ و  حیرض  رب  ار  دوخ  تسار  يهنوگ  ترایز ، مامتا  زا  سپ  دتسیاب . ترایز  لاح  رد 
عیفش ادخ  شیپ  ار  ماما  دهاوخب و  ار  دوخ  تجاح  ندش  هدروآرب  دنوادخ ، زا  ماما  نآ  قح  هب  رارـصا  حاحلا و  اب  دهن و  حیرـض  رب  ار  دوخ 

ياهترایز زا   5 دنک . اعد  دتسیاب و  هلبق  هب  ور  دور و  رس  يالاب  فرط  هب  سپـس  دیامن ؛ رارـصا  حاحلا و  اعد  رد  دناوتب  هچ  ره  دزاس و  دوخ 
ربمایپ ترایز  هب  رگا  دـناوخب  ترایز  زامن  تعکر  ود  ترایز  مامتا  زا  سپ  - 6 هللا ) نیما  هریبک ، هعماج  الثم  ( ؛ دنک هدافتـسا  روثأم  دراو و 

ماما ترـضح . نآ  رـس  الاب  نیموصعم ، همئا  ریاس  تراـیز  رد  اـما  دـناوخیم ؛ زاـمن  هسدـقم  يهضور  رد  هتفر و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
ود هک  زامن -  تعکر  راـهچ  اـجنآ  رد  دـنک و  تراـیز  شتـشذگ  رد  زا  سپ  ار  ۀـعاطلا  بجاو  ماـما  سک  ره  دومرف : مالـسلاهیلع  قداـص 

متشه ماما  نارئاز  هحفـص 114 ] . ] دوشیم هتـشون  شلامعا  همان  رد  هرمع  جـح و  کی  باوث  دـناوخب  دـهد -  مالـس  تعکر  ود  هب  تعکر 
رد یـسلجم  يهمالع  تسا . تیمها  اب  شزرا و  اب  رایـسب  رهطم  مرح  رد  رایط  رفعج  زامن  ندناوخ  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  مالـسلاهیلع 
ره هک  تسا : هتـشون  هیقف  دمحا  نب  نیـسح  بیطلا  وبا  خیـش  لوق  زا  ار  ریز  تالمج  دمـصلادبع ، نیـسح  خیـش  مدید . هک  دسیونیم  راحب 

کی ره  لباقم  رد  دـناوخب  ار  راـیط  رفعج  زاـمن  شمرح  رد  دوش و  فرـشم  ناـماما  رگید  اـی  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  تراـیز  هب  سک 
هک یماگ  ره  لباقم  رد  و  دوشیم . هتـشون  شلامعا  يهمان  رد  هدنب و …  رازه  ندرک  دازآ  هرمع و  جح و  رازه  باوث  زامن ، نآ  زا  تعکر 
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زامن و  [. 115 . ] دوشیم هداد  وا  هب  هئیـس  دص  وحم  هنـسح و  دص  ادخ و  هار  رد  هدنب  دص  يدازآ  هرمع و  دص  جح و  دـص  باوث  هتـشاد  رب 
زا دعب  - 7 دمآ . دهاوخ  ترایز  تیمها  رد  هک  دوشیم ، هدرازگ  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  رهطم  مرح  رد  تجاح  ياضق  يارب  مه  يرگید 

رتکیدزن تباجا  هب  یناکم  نامز و  نینچ  رد  اریز  دـسریم  شرطاـخ  هب  هچ  ره  اـی  اـیند و  نید و  يارب  هدـش  دراو  هچنآ  هب  دـنک  اـعد  زاـمن 
روضح - 9 دسریم . رئاز  دوخ  هب  نیا  دوس  هتبلا  هک  مالسلاهیلع  ماما  هب  نآ  ندرک  هیده  حیرض و  لباقم  رد  نآرق  ندرک  توالت  - 8 تسا .

لبق زا  رتهب  ترایز  زا  غارف  زا  دـعب  ار  دوخ  راتفر  رادرک و  راـتفگ و  و  ندرک -  رافغتـسا  هاـنگ و  زا  هبوت  تراـیز و  تـالاح  ماـمت  رد  بلق 
هتسیاش و هتسراو و  دیاب  مه  فیرش  مرح  نآ  نامداخ  هتبلا  نتشاد  هگن  ار  نانآ  مارتحا  ندرک و  مرح  نامداخ  هب  یلام  کمک  - 10 ندرک .

نانآ تالکشم  ییامنهار و  ار  ءابرغ  دننکن و  یتشرد  نانآ  اب  هدرک و  لمحت  ار  نارئاز  میالمان  راتفر  دنشاب و  نیدتم  حالـص و  ریخ و  لها 
تساوخرد ددجم  ترایز  ادخ  زا  هدافتسا و  [ 116  ] روثأم ياهترایز  زا  دیامن و  عادو  رخآ ، ترایز  رد  - 11 هحفص 115 ] . ] دنیامن لح  ار 

. دوشیم هانگ  نتفر  نیب  زا  بجوم  دوش ، لوبق  ترایز ، رگا  اریز  دـنکب ؛ يونعم  يرییغت  ساسحا  دوخ  رد  ترایز ، زا  دـعب  رئاز ، - 12 دنک .
یمناخ الثم ، دنشاب ، هتـشاد  ار  ماما  رئاز  ماقم  تقایل  دنزن و  ياهمطل  نانآ  ترایز  هب  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  نارئاز ، دمآ  تفر و  راتفر و 
تـسا هدش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دسیونیم ، حیتافم  رد  یمق  ثدحم  دهاکب . دوخ  یناسنا  ماقم  نأش و  زا  هک  دـشابن  باجحدـب 

ربخ نم  هب  قارع ! لها  يا  نویحتست » اما  قیرطلا  یف  لاجرلا  نیفاوی  مکئاسن  نا  تئبن  قارعلا  لها  ای  : » دومرف قارع  لها  هب  نینمؤملاریما  هک 
ادخ راغی » نم ال  هللا  نعل  لاق  و  « !؟ دینکیمن ایح  امش  ایآ  دنروخیمرب ؛ مرحمان  نادرم  هب  اهرازاب  هچوک و  رد  امـش  نانز  هک  تسا  هدیـسر 
زین نارگید  اـت  دـهد  دراو  هزاـت  هب  ار  دوـخ  ياـج  دـیاب  تراـیز ، ماـمتا  زا  سپ  - 13 دـهدیمن ! جرخ  هب  تریغ  هـک  ار  یـسک  دـنک  تـنعل 

ترایز و صوصخم  مایا  رد  - 15 دنیامن . کمک  مه  تاداس  هب  دنهد و  هقدص  نادـنمزاین  هب  - 14 دنزادرپ . هب  ترایز  هب  هدش ، ضیفتـسم 
تـشاد هجوت  دیاب  تسا  لامعا  نیرتهب  زا  بجر  هام  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  ترایز  الثم  دوش . فرـشم  ترایز  هب  رتهب ، ياهتیعقوم 

؛ دنک هدجس  دناوتیم  ادخ  يارب  مرح ، رد  تسا  هداد  سدقم  ناکم  نیا  رد  یبایفرش  قیفوت  وا  هب  یلاعت  يادخ  هکنیا  يهنارکـش  هب  رئاز  هک 
رگا - 17 دناوخب . هداتـسیا  دـیاب  ار  همانترایز  ناکما  تروص  رد  - 16 درک . هدجـس  دیتسرپ و  هحفـص 116 ]  ] دیاب ار  ادـخ  طقف  هک  اریز 

دنتفرگ تقبس  حیرض  رانک  هب  ندیسر  يارب  دندوب و  رایسب  نارئاز  یتقو  - 18 دراد . مدقم  دیاب  ترایز  رب  ار  زامن  دشاب  تعامج  زامن  عقوم 
تبحم بلج  يارب  تاغوس  ندرب  ترایز ، رفـس  نایاپ  رد  دنـسرب . ترایز  ضیف  هب  ات  دـهدب ، نارگید  هب  ار  دوخ  ياج  دور و  رانک  هب  دـیاب 

یکی هاگ  ره  رجحلاب » ولو  رسیت  امب  هلها  تأیلف  هرفس  نم  مدقف  مکدحا  رفاس  اذا  : » دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . بحتـسم  ناشیوخ 
لیلخ میهاربا  اریز  دـشاب . یگنـس  ولو  دروایب  تاغوس  دوخ  هداوناخ  يارب  ناـکما ، ردـق  هب  نتـشگزاب  عقوم  رد  تفر ، ترفاـسم  هب  امـش  زا 
راـچد رگید  یناـمز  تفرگیم  ناـنآ  زا  ار  دوخ  جاـتحیام  تفریم و  دوـخ  لـیماف  شیپ  دـشیم . یتسدـگنت  راـتفرگ  هاـگ  ره  مالـسلاهیلع 

لزنم کیدزن  یتقو  تشگرب . یلاخ  یتسد  اب  دـنرتتسدگنت ؛ وا  دوخ  زا  نانآ  هک  دـید  تفر و  نانآ  دزن  زاـب  دـش  یـصوصخم  یتسدـگنت 
هتشگرب یلاخ  یتسد  اب  هک  دروخن  هصغ  دنکـشن و  هراس  لد  ات  درک  گنـس  زا  رپ  ار  دوخ  نیجروخ  دش و  هدایپ  دوخ  غالا  زا  دیـسر ، دوخ 

زا رپ  دید ، و  دوشگ ؛ ار  نیجروخ  هراس  شرـسمه  دش ؛ زامن  لوغـشم  تشادرب و  غالا  يور  زا  ار  نیجروخ  دـش ، لزنم  دراو  هکنیمه  تسا .
. وش رـضاح  اذـغ  فرـص  يارب  نک و  مامت  ار  تزامن  تفگ : میهاربا  ترـضح  هب  تخپ و  ناـن  درک و  ریمخ  ار  نآ  زا  يرادـقم  تسا ؛ درآ 

ءامـسلا یلا  هسأر  عفرف  [ » هحفـص 117 . ] دوب نیجروخ  رد  هک  يدرآ  ناـمه  زا  تفگ : يدرک ؟ هیهت  درآ  اـجک  زا  تفگ : میهاربا  ترـضح 
تسا هدش  لقن  یفاک  رد  ینم . لیلخ  تسود و  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ایادخ  تفگ : هدرک ، نامسآ  يوس  هب  رس  لیلخلا » کنا  دهشا  لاقف 

هحفص 118] [. ] 117 . ] دوشیم باسح  جح ، جراخم  زا  یجاح  يایاده  تاغوس و  ياهب  ( » جحلا هتقفن  نم  جاحلا  ۀیده   ) هک

اضر ترضح  ترایز  تیمها 

هراشا
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تسا هدیسر  پاچ  هب  هدنسیون  زا  رئاز  هلجم  رد  جیردتب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  ترایز  تیمها  دروم  رد  تمـسق  هدزناپ  رد  یئاههلاقم 
ءادهـشلادیس ترایز  زا  رترب  لضفا و  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  ترایز  لوا -  تیزم  دوشیم : لقن  اهنآ  زا  ياهصـالخ  شخب  نیا  رد  هک 

ربق ترایز  هب  هک  مریحتم  مدرک : ضرع  مالسلاهیلع  داوج  ترـضح  هب  تفگ ، میظعلادبع ، هدازهاش  ینـسح ، میظعلادبع  تسا . مالـسلاهیلع 
رد ادعب -  دش  نوردنا  لخاد  سپـس  نک ؛ گنرد  یکدـنا  : » دومرف ناتردـپ . ترایز  هب  ای  موش  فرـشم  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح 

 …« ای دوب  هتخیر  کشا  ردـپ  زا  يرود  رب  هداتفا و  شردـپ  دای  هب  الامتحا  دـش و  جراخ  دوب -  يراج  شراسخر  رب  شیاهکـشا  هک  یلاـح 
ترضح اریز  تسا  لضفا  مردپ  ترایز  دومرف : رگید  تیاور  رد  دنمک . مردپ  نارئاز  اما  دنرایـسب ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارئاز  دومرف :

زا ياهقرف  ره  اریز  [. 118 . ] دننکیمن ترایز  هعیش  صاوخ  زج  ار ، مردپ  اما  دننکیم ؛ ترایز  مدرم  همه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا 
ارهز ترـضح  يهطـساو  یب  دـنزرف  اـصوصخم  ترـضح ، نآ  تداهـش  لـیبق : زا  یفلتخم  تاـهج  زا  ار  مالــسلاهیلع  نیــسح  ماـما  هـعیش ،

تماـما هـیفقاو و …  هیلیعامـسا و  هیدـیز ، هیناـسیک ، لـیبق : زا  هعیـش ، رگید  قرف  دنرامــشیم و  هحفـص 119 ]  ] مرتحم ندوب  مالـسلااهیلع 
بلغا هک  تسا  یـصاخ  یگژیو  ياراد  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  ناـیم ، نـیا  رد  اـما  دـناهتفریذپ ؛ ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 

مالـسلاهیلع اضر  ترـضح  تیـالو  هب  هک  دنتـسه  هعیـش  صاوخ  نیمه  فلتخم  قرف  زا  هدـنامیقاب  هدوب و  ناـشیا  زا  لـبق  عیـشت ، تاباعـشنا 
تیزم دنادب . هعاطالا  بجاو  ماما  ار  ناشیا  ینعی  هدش  دیق  هقحب » افراع   » تایاور رد  اذل  تسا ؛ رتمک  هیقب  هب  تبـسن  ناشرامـش  دـندقتعم و 

: تفگ صفح  نب  نامیلس  تسا . رتشزرااب  لصفا و  مالـسلامهیلع  همئا  ایلوا و  ءایبنا و  مامت  راوز  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  رئاز  مود - 
جح داتفه  لداعم  یباوث  دنوادخ  دنک  ترایز  ار  یلع  مدنزرف  ربق  یـسک  ره  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  [ 119]
رازه داتفه  متفگ : بجعت  اب  زاب  جـح . رازه  داتفه  يرآ . دومرف : روربم !؟ جـح  داتفه  متفگ : بجعت  اب  دـیامرفیم . اـطع  وا  هب  [ 120  ] روربم

. دوشیمن لوبق  ادخ  هاگشیپ  رد  اهجح  زا  یـضعب  دومرف : مدیـسرپ . بجعت  اب  رگید  راب  روربم . جح  رازه  داتفه  يرآ . دومرف : روربم !؟ جح 
بجعت اب  زاب  دنک . ترایز  شرع  رد  ار  دنوادخ  هک  تسا  یسک  دننام  درب ، رـس  هب  وا  ربق  رانک  رد  یبش  ای  دنک  ترایز  ار  مدنزرف  سک  ره 

، میهاربا حون ، ناینیـشیپ : زا  رفن  راهچ  ادخ  شرع  رد  تمایق ، زور  يرآ . دومرف : دنک !؟ ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  یـسک  دـننام  مدیـسرپ 
نیا دـعب ، دـمآ و  دـنهاوخ  درگ  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  یلع ، دـمحم ، نامزلا : رخآ  زا  رفن  راهچ  یـسیع و  یـسوم و  هحفص 120 ] ]

هـسلج نیمه  رد  ام ، اـب  مالـسلامهیلع  همئا  روبق  راوز  دوب » دـنهاوخ  مه  نارگید  رفن  تشه  نیا  زا  ریغ  ینعی  . » تفاـی دـهاوخ  همادا  سلجم 
هیطع و نیرتـشزرا  اـب  هجرد و  نیرتـالاب  هک  نادـب  یلع » يدـلو  ربـق  راوز  ةوبح  مهبرقا  ۀـجرد و  اـهالعا  نا  ـالا  . » تشاد دـنهاوخ  تکرش 

هدش تنامض  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  راوز  يارب  موس -  تیزم  مالـسلاهیلع . تساضرلا  یـسوم  نب  یلع  مدنزرف  راوز  صوصخم  تیانع ،
سوت رد  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  مردپ ، ربق  هک  ره  دومرف : داوج  ماما  دشخبیم . ار  شاهدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـنوادخ  هک  تسا 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربنم  لباقم  رد  يربنم  وا  يارب  تمایق  زور  دشخبیم و  ار  وا  يهدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـنوادخ  دـنک  ترایز 
. دـیامن یگدیـسر  دوخ  ناگدـنب  زا  رفن  نیرخآ  لامعا  باسح  هب  دـنوادخ  ات  دنیـشنیم  ربنم  نآ  رب  شمارآ  شیاـسآ و  اـب  دـنهنیم و  هلآ 
تیمک و ره  هب  هاـنگ  ندـش  هدیـشخب  مراـهچ -  تیزم  باـسح . زا  یگدوسآ  هانگ 2 - ندیـشخب  - 1 دراد : هبنج  ود  تـیاور  نـیا  [. 121]
رد ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نم  هللا  لوسر  نب  ای  تفگ : مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هب  [ 122  ] یناسارخ یصخش  دشاب . هک  یتیفیک 
ارم تناما  هنوگچ  دنک ، بورغ  اجنآ  رد  نم  زا  يهراتس  دوش و  نفد  امش  نیمزرـس  رد  نم  نت  يهراپ  یتقو  دومرف : نم  هب  هک  مدید  باوخ 

نامدود يهراتس  هحفص 121 ]  ] نت و يهراپ  موشیم و  نفد  امش  نیمزرـس  رد  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  درک ؟ دیهاوخ  ظفح 
ناردپ نم و  دنک ؛ ترایز  تسا . هداد  رارق  میارب  تعاطا  زا  دنوادخ  هک  یبجاو  قح  هب  تفرعم  دیق  اب  ارم  هک  ره  نادب  دومرف : سپس  میوا ؛
نیلقثلا رزو  لثم  هیلع  ناک  ول  و   » دـباییم تاجن  تمایق  رد  مینک ، تعافـش  ام  ار  هک  ره  دوب و  میهاوخ  وا  عیفـش  تماـیق  زور  رد  مایمارگ 

هک دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  نارمح  نب  ةزمح  مجنپ -  تیزم  دـشاب » هدولآ  سنا  نج و  هاـنگ  هب  هچ  رگ  « » سنـالا نجلا و 
مرکا لوسر  رانک  رد  هک  ییادهـش  زا  دیهـش  داـتفه  رجا  دـنک  تراـیز  شقح ، هب  تفرعم  اـب  ناـسارخ  سوت  رد  ارم  يهداون  هک  ره  دومرف :
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ماما هنا  ملعی  : » دومرف تسا ؟ هنوگچ  شقح  هب  نافرع  موش . تیادف  مدرک ، ضرع  دوشیم . هداد  وا  هب  دـناهدرک ، راکیپ  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
اـضر ترـضح  تراـیز  مشـش -  تیزم  تسا » دیهـش  بـیرغ و  هعاـطالا و  بـجاو  ماـما  وا  هـک  دـنادب  « » دیهـش بـیرغ ، ۀـعاطلا ، ضرتـفم 
هتفگ امش  هب  هک  تفگیم  ینالف  متفگ : مالسلاهیلع  قداص  ترضح  هب  تفگ : باحصا  زا  یکی  تسا . جح  رازه  داتفه  لداعم  مالسلاهیلع 
هبترم کی  يهزادنا  هب  ات  روآ  ياج  هب  رگید  هرمع  کی  جح و  کی  هک  دیاهدومرف . امـش  ادعب  ماهدروآ ؛ اج  هب  هرمع  جح  هدزون  نم  تسا :
تسا رتبوبحم  وت  دزن  کی  مادک  وگب . نونکا  دومرف : مالسلاهیلع  مشش  ماما  دوش . هداد  رجا  وت  هب  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  ترایز 

. تسا رتبوبحم  ندـش  روشحم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  متفگ : ندـش ؟ روشحم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  اـی  نتفر  جـح  هب  هبترم  تسیب 
ات لداعم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  تایاور ، هب  یـسررب  اب  هحفص 122 ] . ] ورب [ 123  ] مالسلاهیلع نیـسح  ماما  ترایز  هب  سپ  دومرف :

باوث دنک  ترایز  ار  منیسح  هک  یسک  دومرف : مرکا  ربمایپ  هک  [ 124  ] تسا هدش  لقن  هشیاع  زا  یتیاور  رد  تسا . هدش  دراو  مه  جح  رازه 
اـضر ترـضح  تراـیز  هک  دـیتشاد  هجوـت  اـما  . » دوـشیم هداد  وا  هب  شاهرمع  هلا و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ياـه  جـح  زا  جـح  دوـن 

وا قح  هب  فراع  هک  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  راوز  هب  يزیگناتفگـش  وحن  هب  متفه -  تیزم  تشاد » باوث  جح  رازه  دـص  مالـسلاهیلع 
تلـصابا هرمع . جـح و  رازه  دـص  باوث  نید و  هار  رد  وج  راکیپ  دـهاجم  دیهـش و  رازه  دـص  باوث  دوشیم ؛ هداد  شاداپ  باوث و  دنـشاب 

ای دوشیم  هتشک  هکنیا  رگم  تسین ؛ هداوناخ  ام  زا  کی  چیه  مسق  ادخ  هب  دومرفیم : هک  مدینش  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ  يوره 
تبرغ راید  رد  ارم  سپس  منامز ؛ رد  مس  هلیسو  هب  ادخ  قلخ  نیرترورش  دومرف : دشکیم ؟ یسک  هچ  ار  امش  اقآ ! مدیسرپ : ددرگیم . دیهش 

هتأم و  [ 125  ] رمتعم جاح و  فلا  هتأم  قیدـص و  فلا  هتأـم  دیهـش و  فلا  هتأـم  رجا  هل  هللا  بتک  یتبرغ  یف  ینراز  نمف  ـالا  دـننکیم . نفد 
دـص باوث  دنوادخ  دنک  ترایز  متبرغ  رد  ارم  سک  ره  هک  نادب  انقیفر . ۀنجلا  نم  تاجردلا  یف  لعج  انترمز و  یف  رـشح  دـهاجم و  فلا 
یلاع تاجرد  رد  دوشیم و  روشحم  ام  اب  دهدیم و  دهاجم  رازه  دص  رازگ و  هرمع  یجاح و  رازه  دص  قیدص و  رازه  دص  دیهش و  رازه 
نیرب تشهب  شترایز  باوث  مارح و  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  رئاز  ندب  رب  منهج  شتآ  متشه -  تیزم  هحفص 123 ] . ] تسام قیفر  تشهب 

هب هللا » ۀنجلا و  : » دومرف تسیچ ؟ مالسلاهیلع  اضر  ترضح  رئاز  شاداپ  متفگ : مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  هب  تفگ : رایزهم  نب  یلع  تسا .
الا رح  وا  درب  وا  رطم  نم  يذا  هباصاف  دحا  یبا  راز  ام  لوقی : یناثلا  رفعجابا  تمس  لاق : ینسحلا  میظعلادبع  نع  [. 126 . ] تشهب مسق ، ادخ 

مردپ ترایز  هب  سک  چـیه  دومرفیم : هک  مدینـش  داوج  ترـضح  زا  تفگ ، ینـسح  میظعلادـبع  هدازهاش  [. 127 . ] رانلا یلع  هدـسج  مرح 
تیزم دنکیم . مارح  منهج  شتآ  رب  ار  شندـب  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دوش ؛ امرگ  ای  امرـس و  ای  ناراب  لیبق : زا  یتحاران  راتفرگ  هک  دوریمن 
قیفوت ام  هب  ایادـخ ! . » تسا شیوخ  رئاز  تاجن  شالت  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تسین ؛ يرگید  داـی  هب  سک  چـیه  هک  تماـیق  مهن - 

. دـشیدنایم ریز  دراوم  هب  طقف  و  تسین ؛ يرگید  دای  هب  سک  چـیه  هک  تساج  هس  تمایق  فقاوم  رد  امرف » تیاـنع  ار  نآ  لوبق  تراـیز و 
-3 درک ؟ دهاوخ  طوقس  ای  تشذگ  دهاوخ  طارص  زا  طارـص : زا  روبع  یگنوگچ  - 2 هن ؟ ای  دوب  دـهاوخ  ریخ  هب  شتبقاع  لمع : نازیم  - 1

نم دومرف : مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  شتـسار ؟ تسد  هب  ای  دش  دهاوخ  هداد  شپچ  تسد  هب  شلامعا  يهمان  لمع : يهمان  نتفرگ  لیوحت 
یلع ینراز  نم  مالسلاهیلع  اضرلا  لاق  درک . مهاوخ  تعافش  نانآ  زا  دیسر و  هحفص 124 ]  ] مهاوخ مراوز  داد  هب  كانرطخ  دراوم  نیا  رد 

. نازیملا دنع  طارـصلا و  دنع  الامـش ، انیمی و  بتکلا  تریاطت  اذا  اهلاوها . نم  هصلخا  یتح  نطاوم  ثالث  یف  ۀـمایقلا  موی  هتعیتا  يراد  دـعب 
زا ار  وا  مسریم و  شداد  هب  اج  هس  مایق  زور  دنک  ترایز  مراد -  هک  يرود  هلصاف  نیا  رد  ارم  سک  ره  دومرف : مالسلاهیلع  اضر  ترـضح 
زا روبع  ماگنه  - 2 دوشیم . هداد  لیوحت  پچ  ای  تسار  تسد  هب  لامعا  ياـههمان  هک  یماـگنه  - 1 منکیم : هدوسآ  دروم  هس  نآ  تدـش 
رد مالسلاهیلع  اضر  ماما  راوز  اما  دوشیم ؛ یگدیـسر  مدرم  لامعا  باسح  هب  تمایق  رد  مهد –  تیزم  لامعا . شجنـس  ماگنه  طارص 3 -
رد تیاور ، نیا  لوا  شخب  دوش . مامت  مدرم  باسح  هب  یگدیسر  ات  دننامیم  رظتنم  رطاخ  هدوسآ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ 

هیکت باسح  زا  یگدوسآ  ندشن و  هبـساحم  رب  تمـسق  نیا  رد  اما  دش ؛ رکذ  دوب ، هدـنیآ  هتـشذگ و  هانگ  ندـش  هدـیزرمآ  هک  موس  تیزم 
هدرک لقن  نینچ  نارهم  زا  يرفعج  میهاربا  دوش » قراف  قیالخ  باسح  زا  ادـخ  اـت  دـنهنیم  شیارب  يربنم  دـش  رکذ  ـالبق  هک  . » تسا هدـش 
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يزایتما هچ  دنک ، ترایز  سوت  رد  ار  امش  ردپ  هک  یـسک  مدرک : لاؤس  مدیـسر و  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  تمدخ  هب  تفگ : هک  تسا 
ترایز مهدزای -  تیزم  دزرمآیم . ار  شاهدـنیآ  هتـشذگ و  ناـهانگ  دـنوادخ  دـنک ، تراـیز  سوت  رد  ار  مردـپ  ربق  هک  ره  دومرف : دراد ؟

ام ناسارخب  ینم  ۀعضب  نف  دتس  هلا : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  هحفص 125 ] . ] دیادزیم رئاز  لد  زا  ار  مغ  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح 
نم نت  زا  ياهراپ  يدوزب  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  [. 128 . ] هبونذ هللا  رفغ  الا  بنذم  هتبرک و ال  هللا  سفن  الا  بورکم  اهراز 

هکنیا رگم  يراکهنگ  رئاز  چـیه  دـیادزب و  شلد  زا  مغ  ادـخ  هکنیا  رگم  دـنکیمن  ترایز  ار  وا  ینیگمغ  چـیه  دوشیم ، نفد  ناـسارخ  رد 
ضرعم رد  ار  وا  یگدنز  هودـنا  مغ و  ياهنافوط  هتـسویپ  هک  یگدـنز  مطالتم  يایرد  نیا  رد  نیاربانب  دزرمایب . ار  شناهانگ  یلاعت  يادـخ 
تافـص مغ و  زا  لد  اهر و  اهنافوط  نیا  زا  ناسنا  دوجو  ات  درک  ترایز  دـیاب  تفرعم  اب  ار  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  دـهدیم ، رارق  رطخ 

مالسلاهیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نارئاز  راظتنا  رد  تعافـش  مهدزاود -  تیزم  دوش . مهارف  ترخآ  رفـس  يارب  ياهشوت  هدودز و  دنـسپان 
مرکا لوسر  ترـضح  تعافـش  جاتحم  تماـیق ، زور  هکنیا  رگم  تسین  نیرخآ  نیلوا و  زا  يدـحا  دومرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تسا .
اـضر ترـضح  یـضترا ؛ » نمل  الا  نوعفـشی  ـال  و  . » هیآ قبط  اـما  دنتـسه ؛ تعافـش  جاـتحم  همه  سپ  [. 129 . ] تـسا هـلا  هـیلع و  هللا  یلص 

[. 130 . ] ددنـسپب ار  اهنآ  نییآ  نید و  ادخ  هک  ار  یناسک  رگم  دـننکیمن  تعافـش  هنید ) یـضترا  نمل  الا  نوعفـشی  ال  : ) دومرف مالـسلاهیلع 
دوخ ردپ  زا  لئاضف  نب  نیسح  دنک . تعافش  شرئاز  زا  ترضح  نآ  هک  دوشیم  بجوم  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  ترایز  هحفص 126 ] ]

مهاوخ نفد  تبرغ  نیمزرـس  رد  تشک و  دـنهاوخ  مس  اب  ارم  دومرف  هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن 
نمف الا  : » دومرف هک  دناهدرک  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  شایمارگ  ءابآ  راوگرزب و  ردپ  لوق  زا  مردپ  میوگیم  هک  نیا  دش .

ره هک  دینادب  [. 131 . ] نیلقثلا ارزو  لثم  هیلع  ناک  ول  یجن و  هءاعفـش  اـنک  نم  ۀـمایقلا و  موی  هؤاعفـش  یئاـبآ  اـنا و  تنک  یتبرغ  یف  ینراز 
دباییم تاجن  مینک  تعافش  وا  زا  ام  هک  سک  ره  دوب  میهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  ما  یمارگ  ءابآ  نم و  دنک ، ترایز  متبرغ  رد  ارم  سک 

یلص مرکا  لوسر  ترایز  هرمع و  جح و  زا  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  ترایز  مهدزیـس -  تیزم  دشاب . سنا  نج و  هانگ  هب  هدولآ  هچ  رگا 
هب تفگ : نامیلـس  نب  دـمحم  تسا . رتهب  مه  مالـسلاهیلع  متفه  ماما  مالـسلاهیلع و  ادهـشلادیس  مالـسلاهیلع ، ناـنمؤملاریما  هلا و  هیلع و  هللا 

تراـیز هب  تعجارم  رد  هتفر و  هرمع  جـح  هب  نآ  زا  سپ  هدروآ  اـج  هب  ار  دوخ  بجاو  جـح  یـصخش  متفگ : مالـسلاهیلع  داوـج  ترـضح 
هدرک ترایز  ار  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  مالـسلاهیلع و  یلع  هتفر ، فجن  هب  ادعب  تسا ؛ هدش  لیان  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
رترب لضفا و  دورب ، جح  هب  دـیئامرفب  لاح  دوش ؛ جـح  مزاع  دـناوتیم  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یلام  رظن  زا  شعـضو  مایا  نیمه  رد  زاب  تسا ؛

یف کلذ  نکیل  لضفا و  مالسلاهیلع  یبا  یلع  ملسیلف  ناسارخ  یتأی  لاق  « ؟ دنک ترایز  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هتفر ، سوت  هب  ای  تسا 
رتهب دنک  ترایز  ار  مالـسلاهیلع  اضر  هحفـص 127 ]  ] ترـضح مردپ  هتفر ، ناسارخ  هب  دـشاب  بجر  هام  رد  هک  یتروص  رد  دومرف : بجر »

تجاح ندـمآرب  بجوم  ندروآ  اج  هب  صاخ  طیارـش  اب  زاـمن  تعکر  ود  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  مرح  رد  مهدراـهچ -  تیزم  تسا .
هدروآرب هک  ره  دومرف : هک  مدینش  مالسلاهیلع ، اضرلا  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  يداه ، ترـضح  زا  تفگ : فلد  نب  رقـص  تسا .

زامن تعکر  ود  ترضح  نآ  رس  يالاب  رد  و  دور . مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  مرح  هب  هدرک  لسغ  دیاب  دهاوخب ، ادخ  زا  ار  شتجاح  ندش 
یلاعت يادخ  دهاوخب ، ادخ  زا  دشابن -  يدـنواشیوخ  محر و  عطق  ای  مارح  راک  هک  یتروص  رد  دـهاوخب -  هچنآ  زامن  تونق  رد  دـناوخب و 

ار نآ  ینمؤم  چیه  هک  تسا  تشهب  ياههعقب  زا  ياهعقب  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  یتوکلم  هاگراب  دومرف : زین  و  دزاس . هدروآرب  ار  شزاین 
ترـضح ترایز  لیاضف  زا  ياهعومجم  مهدزناپ -  تیزم  دیامن . شتـشهب  دراو  دازآ و  شتآ  زا  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـنکن ، ترایز 

هدزناپ نیوانع  هب  مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  ترایز  لیاضف  هک  تشاد  هجوت  دیاب  مالـسلاهیلع . ماما  نآ  دوخ  نایب  لوق و  هب  مالـسلاهیلع  اضر 
اـضر ترـضح  دـجنگیمن . رـصتخم  نیا  رد  هک  دراد  زین  رگید  يرایـسب  لیاضف  ترـضح  نآ  ترایز  دوشیمن و  دودـحم  روکذـم  هناـگ 

هک ره  دوشیم . هدوشخب  شناهانگ  باجتسم و  شیاعد  دشاب ، نم  قح  هب  فراع  دوش و  راپسهر  نم  ترایز  هب  هک  ره  دومرف : مالسلاهیلع 
نم و تمایق  زور  رد  دشاب  هدرک  ترایز  هحفص 128 ]  ] ار هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  هعقب  نیا  رد  ارم 
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یلا دعصی  جوف  ءامسلا و  نم  لزنی  جوف  لازی  ۀکئالملا ال  فلتخم  ۀنجلا و  ضایر  نم  ۀعقبلا  هذه  و  . » دوب میهاوخ  وا  عیفـش  ما  یمارگ  ءابآ 
زا تمایق  زور  ات  جوف  جوف  ابترم  هک  تسا  ناگتـشرف  دـمآ  تفر و  لحم  تشهب و  ياهغاب  زا  یغاب  نم  هاگراب  [. 132 « ] روصلا یف  خفنی  نا 

. دنیامنیم دوعص  نامسآ  هب  رگید  یجوف  دننکیم و  لوزن  نامسآ 

اضر ترضح  سدق  میرح  رد  زامن  تعکر  ود  تلیضف 

دوب دهاوخ  نوراه  ربق  رانک  مربق  موشیم و  هتشک  مس  اب  هنامولظم  يدوزب  نم  دومرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تفگ : يوره  تلـصابا 
دـش دهاوخ  بجاو  نم  رب  دنک ، ترایز  متبرغ  رد  ارم  هک  ره  داد ؛ دهاوخ  رارق  متیب  لها  نایعیـش و  دـمآ  تفر و  لحم  ارم  تبرت  دـنوادخ 

توبن هب  نایناهج  نایم  زا  ار  واو  هتـشاد  یمارگ  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  منک . ترایز  ار  وا  تمایق  زور  رد  هک 
نیرتیمارگ تراـیز  رد  نم  ربق  نارئاز  دزرمآیم . ار  شناـهانگ  دـنوادخ  درازگب  زاـمن  تعکر  ود  مربق  راـنک  رد  سک  ره  تسا ؛ هدـیزگرب 

دنوادخ دکچب ، شتروص  رب  نامـسآ  زا  ياهرطق  ترایز  هار  رد  دنک و  ترایز  ارم  هک  ینمؤم  ره  دنتـسه  یلاعت  يادخ  رب  ناگدنوش  دراو 
هحفص 129] [. ] 133 . ] دنکیم مارح  منهج  شتآ  رب  ار  شندب 

ناتسود نارئاز و  هب  اضر  ترضح  تایانع  تامارک و 

هراشا

ار اهنآ  دیاب  هک   ) تسا شیوخ  تایح  نامز  رد  ترـضح  نآ  تامارک  هب  طوبرم  لوا  تمـسق  تسا : هدش  میظنت  تمـسق  ود  رد  شخب  نیا 
. تسا هدش  تیانع  ناتسود  نارئاز و  هب  هک  تسوا  تداهش  زا  دعب  تامارک  هب  طوبرم  مود  تمسق  دیمان ) تازجعم 

تمارک 01

ار یهایـس  مالغ  متفر ؛ ورم  هب  يراجت  ءایـشا  هچراپ و  يرادـقم  اب  ناسارخ  زا  یبش  مدوب . بهذـم  یفقاو  نم  تفگ : ءاـش  یلع و  نب  نسح 
. منک نفک  تسا ، هتفر  ایند  زا  هک  ار  ممالغ  ات  هدـب  تسا ، وت  دزن  هک  ار  ینمی  درب  نآ  تسا  هتفگ  میالوم  تفگ : هدـمآ ، نم  دزن  هک  مدـید 
تفر و مالغ  ماهتخورف . هار  رد  ار  ماینمی  ياهدرب  اههچراپ و  متفگ : مالـسلاهیلع . اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ تیاقآ  مدیـسرپ 

نالف لخاد  تفگ : تشگزاب و  راب  نیموس  يارب  تفر و  مالغ  مرادـن . ربخ  متفگ ، تسه . وت  دزن  يدرب  ارچ ، تفگ : دـمآ و  زاـب  راـب  رگید 
دهاوخ ترـضح  نآ  تماما  يارب  یلیلد  دشاب ، تسار  هحفـص 130 ]  ] نخـس نیا  رگا  متفگ : دوخ  اـب  تسه ؛ يدرب  نآ ، ضرع  رد  لاوج .
اهـسابل رگید  فیدر  رد  درب  نآ  مدـید  مدرک ؛ زاـب  ار  لاوـج  دروآ . ار  نآ  تفر ، مـالغ  رواـیب . ار  لاوـج  نآ  ورب و  متفگ : ممـالغ  هب  دوـب .

تدوخ لاـم  هک  يزیچ  تفگ : تشگزاـب و  تفر و  مـالغ  تفرگ . مهاوخن  یلوـپ  نآ  ضوـع  متفگ : مداد و  ودـب  هتـشادرب ، ار  نآ  تسه ؛
زا ینیگن  هزوریف و  نآ  لوپ  زا  یـشورفب و  شیارب  هک  تسا  هتـساوخ  وـت  زا  هداد و  وـت  هب  ار  درب  نیا  ینـالف ، ترتـخد  یـشخبیم ؟ تسین ،

دوخ اب  مدرک و  بجعت  نایرج  نیا  زا  ربب . شیارب  هدیرخ ، شیارب  تسا ؛ هتساوخ  وت  زا  هچنآ  لوپ ، نیا  اب  لاح  يرخب ؛ وا  يارب  هایس  گنس 
یکی اقافتا  مدش ؛ ترضح  نآ  يهناخ  مزاع  مداهن و  دوخ  نیتسآ  رد  متـشون و  ار  لئاسم  نآ  دیـسرپ ؛ مهاوخ  وا  زا  مراد  هک  یلئاسم  متفگ 

، مدـید مدیـسر ، هناـخ  رد  هب  هکنیا  ضحم  هب  تشادـن ؛ ربخ  ناـیرج  نیا  زا  یلو  دوب . مهارمه  هب  دوبن ، هدـیقع  مه  نم  اـب  هک  مناتـسود . زا 
متـساوخ تشذگ ؛ ینامز  ات  متـسشن  هناخ  يهشوگ  رد  متفر و  زین  نم  دنـسریم ؛ ناشیا  تمدخ  هب  نازابرـس  نارـسفا و  اهبرع و  زا  یـضعب 

یتکاپ اروف  منم . متفگ : تسیک ؟ سایلا  رتخد  رسپ  دیسرپ  تسیرگن و  تقدب  صاخـشا ، تروص  هب  دمآ و  یمالغ  ماگنه  نیا  رد  مدرگزاب .
نآ تسا . تکاپ  نیا  لخاد  يدوب ؛ هدرک  حرط  هک  یلئاسم  نآ  ریـسفت  تالاؤس و  باوج  تفگ : هدروآ ؛ نوریب  تشاد  دوخ  نیتسآ  رد  هک 
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هاوگ ار  شربمایپ  ادـخ و  متفگ : تسا . هتـشون  ذـغاک  نآ  رد  ریـسفت ، حرـش و  اب  متالاؤس  ماـمت  باوج  مدـید  مدرک ؛ زاـب  هتفرگ  ار  تکاـپ 
متجاح متفگ : يوریم ؟ اـجک  دیـسرپ  مقیفر  مدرک ؛ تکرح  ياـج  زا  اروف  میاـمنیم ؛ هبوت  رافغتـسا و  و  ییادـخ . تجح  وت  هک  مریگیم 

[. 134 . ] درک مهاوخ  هعجارم  ادعب  بانج ، نآ  تاقالم  يارب  هحفص 131 ] . ] دش هدروآرب 

تمارک 02

یتقو میدرک  ثحب  ناشیا  تماـما  يهراـبرد  دـش و  دراو  میدوب  هک  یلحم  رد  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  يزور  تفگ : همربش  نب  میهاربا 
یناوهآ هب  ناهگان  میدـش ، نابایب  دراو  هک  یماـگنه  میتفر ؛ باـنج  نآ  یپ  رد  دوب -  جارـس  بوقعی  رـسپ  هک  مقیفر -  نم و  دـش ، جراـخ 

رس رب  یتسد  مالسلاهیلع  ماما  داتـسیا . ترـضح  نآ  لباقم  رد  دمآ و  شیپ  اروف  وهآ  درک ، هراشا  اهنآ  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  میدروخرب .
وهآ میدـیمهفن . ام  هک  تفگ  ینخـس  ترـضح  نآ  ددرگزاب ، هاگارچ  هب  هک  داتفا  بارطـضا  هب  وهآ  داد . شمـالغ  هب  ار  نآ  دیـشک و  وهآ 
هچنآ زا  نم  مدرم . رب  ییادـخ  تجح  وت  نم ! ياقآ  ارچ . مدرک : ضرع  يروآیمن ؟ نامیا  زاب  دومرف : هدرک  نم  هب  ور  سپـس  تفرگ . مارآ 

ور ادعب  تفر . ارچ  هب  دیلام و  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  نازیر  کشا  وهآ  ورب ! دومرف : هدرک  وهآ  هب  ور  هاگ  نآ  مدرک ؛ هبوت  مدوب  هتفگ  البق 
هب يدـناوخ ، دوخ  دزن  ارم  یتـقو  تفگ  وهآ  دوـمرف : دـننادیم ؛ رتـهب  شربماـیپ  ادـخ و  متفگ  تفگ !؟ هچ  ینادیم ، دوـمرف : هدرک ، نم  هب 

هحفص 132] [. ] 135 . ] مدش هدرـسفا  يداد ، ارم  نتفر  روتـسد  هک  لاح  اما  دروخ ؛ یهاوخ  متـشوگ  زا  هک  مدش  راودیما  مدیـسر و  تمدخ 
اما دـندرگرب . تسار  هار  هب  هدرب ، یپ  دوخ  هابتـشا  هب  ات  دـنکیم  تیادـه  دـناهتفر ، ههاریب  هب  تسار  هار  زا  هک  ار  یناسک  مالـسلاهیلع  ماـما 

: دومرف تساوخ و  ورم  رد  ارم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تفگ : ءاش  یلع و  نب  نسح  دـننامیم . یقاـب  دوخ  یهارمگ  رد  جوجل  نیفرحنم 
. دـنتفگ ودـب  دـندش . وا  ربق  لـخاد  کـلم  ود  نونکا  مه  دـندرک . ربـق  لـخاد  ار  وا  تفر و  اـیند  زا  زورما  ینئاـطب  يهزمح  نب  یلع  نسح !

بلاـط یبا  نب  یلع  تسیک ؟ تلوا  ماـما  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  تسیک ؟ تربماـیپ  ادـخ -  تفگ : تسیک ؟ تراـگدرورپ 
؟ تسیک تمراهچ  ماما  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  تسیک ؟ تموس  ماما  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  تسیک ؟ تمود  ماما  مالـسلاهیلع 

رفعج ماما  تسیک ؟ تمـشش  ماما  مالـسلاهیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  تسیک ؟ تمجنپ  ماـما  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا ، نیز  ماـما 
. درک ریگ  تفرگ و  تنکل  شنابز  اجنیارد  تسیک ؟ وا  زا  دعب  ماما  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تسیک ؟ تمتفه  ماما  مالـسلاهیلع  قداص 
ات هک  دندز  شرکیپ  رب  نیـشتآ  ياهبرح  هاگ  نآ  دنام  تکاس  تسیک - ؟ تمتفه  ماما  زا  دعب  ماما  دندرک  لاؤس  زاب  دندرک . هجنکـش  ار  وا 
زا سپ  مدرک  تشاددای  ار  خـیرات  نیا  مدـش و  ادـج  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ : ءاشو  یلع و  نب  نسح  دزوسیم . شربق  تماـیق 

هحفص 133] [. ] 136 . ] دندوب هدرک  نفد  ار  وا  تعاس  نامه  دوب و  هتفر  ایند  زا  ینئاطب  زور  نامه  رد  هک  دیسر  ربخ  هفوک  زا  یتدم 

تمارک 03

هک ار -  ناوراک  زا  يدرم  دـنتفرگ و  ام  رب  ار  هار  رـس  نانزهار  متفریم ، نامرک  هب  ناـسارخ  زا  یناوراـک  اـب  تفگ : یناوفـص  نمحرلادـبع 
دندرک و هجنکش  ار  وا  خی ، زا  شناهد  ندرک  رپ  اب  دنتشاد و  هگن  نادنبخی  امرس و  رد  ینامز  رید  دندرب و  دنتـسنادیم -  دنمتورث  رادلام و 

ییاهر زا  سپ  يو  درک ؛ شدازآ  دوشگ و  ار  شدنب  درک و  محرت  وا  رب  هلیبق  نآ  نایم  رد  ینز  دـهدب . ار  دوخ  ياهبنوخ  ات  دنتـساوخ  وا  زا 
دنزرف تفگ : وا  هب  یکی  هک  دید  باوخ  رد  تسا . هدمآ  روباشین  هب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هک  دینش  ناسارخ  رد  تشگزاب ؛ ناسارخ  هب 
تمدخ باوخ  نامه  رد  دنک . تنامرد  ات  راذگ  نایم  رد  وا  اب  ار  تدرد  ورب و  وا  دزن  هدش ، ناسارخ  دراو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

رد هبترم  هس  ای  ود  بوکب  کمن  اب  ار  [ 137 « ] رتعس نومک و   » هناد هایگ و  نالف  دومرف : متفگ . وا  هب  ار  مدرد  و  مدش . بایفرش  ترضح  نآ 
ترـضح نآ  دورو  زا  مدـش . روباشین  دراو  ات  مدرک  هجوت  نادـب  هن  مداتفا و  وراد  نآ  رکف  هن  مدـش  رادـیب  یتقو  یبای . دوبهب  ات  ریگب  ناـهد 

نآ زا  مدرد  نامرد  يارب  یعفان  يوراد  اـت  متفر  اجنادـب  تسا . دعـس  طاـبر  رد  نونکا  هدـش و  جراـخ  روباـشین  زا  وا  دـنتفگ : مدرک ؛ لاؤس 
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جنر نابز  تنکل  زا  لـبق  هحفـص 134 ]  ] هک مدرک  هفاضا  زین  و  متفگ ؛ وا  هب  ار  ارجام  مدش ، بایفرـش  وا  تمدـخ  هب  یتقو  مریگب . ترـضح 
کل هتفصو  ام  لمعتساف  بهذا  کملعا ؟ ملا  مالـسلاهیلع  لاقف  دینک . تمحرم  نآ  جالع  يارب  ییوراد  هک  مهاوخیم  امـش  زا  و  مدربیم .
کی تسا  نکمم  رگا  متفگ : يوش . بوخ  ات  نک  لمع  متفگ ؛ تیارب  باوخ  رد  هچنآ  ورب و  مدادـن ؟ داـی  وت  هب  رگم  دومرف : کـمانم . یف 

: تفگ درم  نآ  يوش . بوخ  ات  ریگب  ناهد  رد  راب  هس  ای  ود  سپـس  بوکب  کمن  اـب  ار  رتعـس  نومک و  دومرف : دـیئامرفب . رارکت  رگید  راـب 
[. 138 . ] درک لقن  میارب  روط  نیمه  مه  وا  مدیسرپ  ار  نایرج  مدید و  ار  وا  ادعب  دیوگیم : یناوفص  مدش . بوخ  مدرک و  ار  راک  نیمه 

تمارک 04

ینهاریپ منک و  عادو  وا  اب  هتفر ، مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تمدخ  هب  متفرگ  میمصت  مورب ، قارع  هب  متـساوخ  یتقو  تفگ : تلـص  نب  نایر 
نآ تمدـخ  یتـقو  مهاوـخب . وا  زا  منارتـخد  يارب  زا  يرتـشگنا  دـیرخ  يارب  مه  دـنچ  یمهرد  مراذـگ و  منفک  لـخاد  اـت  مریگب  وا  زا  مه 

، ندش جراخ  نامز  مدرب . دای  زا  ار  دوخ  ياهاضاقت  هک  مدش  رطاخ  هدرسفا  تشک و  يراج  مکشا  نانچ  عادو  ماگنه  رد  مدیسر ، ترـضح 
تنفک رد  ار  نآ  یتـفر ، اـیند  زا  هک  ناـمز  ره  اـت  مهد  وت  هب  ار  منهاریپ  یهاوخیم  ناـیر ! دوـمرف : دـناوخ . دوـخ  دزن  ارم  مالـسلاهیلع  ماـما 

زا لـبق  نم ! ياـقآ  مدرک : ضرع  يرخب ؟ رتـشگنا  تنارتـخد  يارب  زا  اـت  يریگب  نم  زا  دـنچ  یمهرد  یهاوخیم  هحفص 135 ] [ ؟ دنراذگ
هک داد  رارق  ریثأت  تحت  ارم  نانچ  امـش  زا  يرود  قارف و  رکف  یلو  منک ؛ تساوخرد  امـش  زا  ار  اهنیا  هک  متـشاد  یمیمـصت  نینچ  یبایفرش ،
مه ار  زاـمن  شرف  و  داد . نم  هب  تفرگرب و  ینهاریپ  دز و  راـنک  دوب -  هدرک  هیکت  نآ  رب  هک  ار -  یتشپ  فرط  کـی  مدرب . داـی  زا  ار  اـهنیا 

[. 139 . ] دوب مهرد  یس  مدرمش  ار  اهمهرد  یتقو  ؛ تشاذگ مرایتخا  رد  هتشادرب  مهرد  يرادقم  هدرک ، دنلب 

تمارک 05

دندروآ و اذغ  سپـس  دندش ؛ جراخ  همه  داد  روتـسد  دیناشن ، دوخ  يولهپ  ارم  وا  متفر ، نومأم  دزن  يزور  تفگ : یمـشاه  دـمحم  هللادـبع 
ار ریز  تاـیبا  وا  ناوـخب  ياهیثرم  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  يهراـبرد  تفگ : دوـب -  هدرپ  سپ  رد  هک  ار -  يراکتمدـخ  دـنتخیوآ ؛ هدرپ 

اهب یحـضا  نم  لک  یلع  اقح  هل  نا  لومأملا  نسحلاابا  ینعا  انزح  انل  یقلا  یفطـصملا  ةرتع  نم  اغطق  اهب  یحـضا  نم  سوطب  ایقـس  دـناوخ .
يارب ار  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ارچ  هک  دندرکیم  شنزرـس  ارم  نم ، وت و  لیماف  هللادبع ! تفگ : سپـس  تسیرگ ، نومأم  انحش 

مالسلاهیلع اضر  ترضح  تمدخ  هب  يزور  هحفـص 136 ] . ] ینک بجعت  هک  منک  لقن  تیارب  ینایرج  کنیا  ماهدرک ؟ باختنا  يدهعتیالو 
نیدنچ مهدیمن ؛ يرترب  وا  رب  ار  نازینک  زا  کی  چیه  مرادیم و  تسود  رایـسب  نم  هک  تسا  یکزینک  هیرهاز  هک  مدرک  ضرع  مدیـسر و 

راب نیا  دومرف : دنکن ؟ طقس  ار  شاهچب  راب  نیا  هک  دیراد  رظن  رد  ياهراچ  ایآ  تسا ؛ هدرک  طقس  ار  شاهچب  هدیسر و  ارف  شلمح  عضو  راب 
زا دـیازیم و  تسا -  رتهیبـش  شرداـم  هب  همه  زا  هـک  نـیکمن -  ملاـس و  يرـسپ  دـنزرف  يدوزب  اریز  شاـبم . كاـنمیب  تدـنزرف  طقـس  زا 
ره رب  يادـخ  متفگ ، دوخ  اب  تسا . هدـش  هدـیرفآ  وا  پچ  ياپ  تسار و  تسد  رب  هک  تسا  یکچوک  يدایز  تشگنا  وا  يرهاظ  ياههناشن 

نوچ روایب . نم  دزن  ار  وا  دش  دلوتم  رتخد ، ای  رـسپ  هچب  هکنیا  ضحم  هب  متفگ : هلباق  هب  دیـسر  ارف  شلمح  عضو  نامز  نوچ  تساناوت . زیچ 
دزن تشاد -  شتـسار  تسد  پچ و  ياپ  رب  یفاضا  یتشگنا  دوب و  یناشخرد  يهراتـس  دننام  هک  ار -  يرـسپ  دنزرف  هلباق  دـمآ  ایند  هب  هچب 

متمالم دیاب  ارچ  نانآ  مدیزگرب ؛ يدـهعتیالو  هب  هک  ار  تلزنم  ردـق و  نیدـب  یماما  دـینک ؛ يرواد  ناتدوخ  لاح ، تفگ : نومأم  دروآ . نم 
ناتـسود هنوگچ  دروآیمرب ؛ ار  شتجاح  دنک ، زارد  شیوس  هب  زاین  تسد  شلتاق  یتقو  هک  یماما  مینک  هجوت  ام  دیاب  زین  و  [. 140 [ ؟ دننک

اجک ار  ناتـسود  درواین ؟ رب  ار  ناشزاین  دـنکن و  تعافـش  نانآ  زا  یلاعت  يادـخ  شیپ  دـننک ، زارد  شیوس  هب  زاین  تسد  هک  ار  شنارئاز  و 
هحفص 137] . ] يراد رظن  نانمشد  اب  هک  وت  مورحم ؟ ینک 
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تمارک 06

نیا زج  ياهراـچ  متفگ : دوخ  اـب  يزور  متـشادن . ار  نآ  يادا  ناوت  مدوب و  هتفرگ  ضرق  یـسک  زا  يداـیز  غـلبم  تفگ : يراـفغ  دـمحموبا 
هب یتقو  مدش . ترضح  نآ  يهناخ  مزاع  نادادماب  مهاوخب . کمک  وا  زا  مرب و  هانپ  مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هب  هک  منادیمن 

ياهدمآ يراک  هچ  يارب  منادیم  دومرف : ترضح  نآ  میوگب ، ینخس  هکنیا  زا  لبق  مدش . دراو  هتفرگ ، یبایفرش  يهزاجا  مدیـسر ، هناخ  رد 
اجنیا رد  بشما  دومرف : میدرک . راطفا  دـندروآ و  اذـغ  دیـسر ؛ ارف  راطفا  عقوم  تسا . نم  يهدـهع  هب  تضرق  تخادرپ  تسیچ . تتجاـح  و 

غارچ کـیدزن  داد . نم  هب  تشادرب و  لوپ  یتشم  شرف ، ریز  زا  لاـح  رد  موریم . ینک ، اور  ار  متجاـح  رگا  متفگ ، يوریم ؟ اـی  یناـمیم 
وت رایتخا  رد  رانید  هاجنپ  دوب  هدش  هتـشون  نآ  يور  مدـید ؛ متـشادرب ، هک  يرانید  لوا  تسا . درز  خرـس و  ياهرانید  زا  اهنآ  مدـید ؛ هتفر ،

، مدرمـش ار  اهرانید  دـعب ، زور  حبـص  تاهداوناخ .» جراخم  يارب  راـنید  راـهچ  تسیب و  تضرق و  يادا  يارب  راـنید  شـش  تسیب و  « ؛ تسا
هحفص 138] [. ] 141 . ] تسین اهنآ  نایم  رد  دوب ، هدش  هتشون  شیور  هک  يرانید  اما  تسا ؛ رانید  هاجنپ  مدید ،

تمارک 07

اضر ترضح  تمدخ  هب  جح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  یلاس  دندرم . همه  اما  دروآ ؛ ایند  هب  دنزرف  هد  زا  شیب  مرسمه  تفگ : هثراح  نب  هللادبع 
متسنادیمن ار  شباوج  هک  مه  ار  یلئاسم  مدیسوب و  ار  شکرابم  تسد  مدرک و  مالس  دوب . هدیشوپ  زمرق  یسابل  مدید ، مدیسر ، مالسلاهیلع 

: دومرف سپـس  دومن . تاجانم  يردـق  تخادـنا و  ریز  هب  رـس  مالـسلاهیلع  ماـما  مدرک . تیاکـش  منادـنزرف  ندـنامن  یقاـب  زا  ادـعب  مدیـسرپ 
تدم رد  وت  و  دنامب . هدنز  نآ  زا  سپ  دنزرف  تسا و  هلماح  نادب  شردام  نونکا  مه  هک  يدنزرف  رفس ، نیا  زا  تعجارم  زا  سپ  مراودیما ؛
يراک ره  رب  وا  درک ؛ دـهاوخ  تباجا  دـنک ، باجتـسم  ار  ییاعد  دـهاوخب ، هاگ  ره  یلاعت  يادـخ  يوش ؛ دـنمهرهب  ناـشدوجو  زا  یگدـنز 

مه ار  يدعب  دنزرف  میهاربا و  ار  وا  هک  دروآ  ایند  هب  يرسپ  دوب -  مه  نم  یئاد  رتخد  هک  مرسمه  متـشگرب -  جح  رفـس  زا  یتقو  تساناوت .
ضیرم نآ  زا  سپ  دندرک و  یگدنز  لاس  راهچ  تسیب و  دمحم  لاس و  دنچ  یـس و  میهاربا  مداد . وا  هب  نسحلاوبا  يهینک  مدیمان و  دمحم 
دمحم هام و  لوا  رد  میهاربا  هک  تشذگ  هام  ود  تعجارم ، زا  هرخألاب  دندوب . ضیرم  زونه  مدید ، متشگزاب  متفر و  جح  رفس  هب  زاب  دندش ؛
هدنامن هدنز  هام  کی  زا  شیپ  مادک  ره  دوب ، هدروآ  ایند  هب  شرـسمه  هک  يدـنزرف  هد  زا  شیب  البق  هک  یلاح  رد  تفر . ایند  زا  هام  رخآ  رد 

هحفص 139] [. ] 142 . ] تفر ایند  زا  نانآ  تشذگرد  زا  دعب ، مین  لاس و  کی  زا  سپ  زین  ردپ  و  دندوب ؛

تمارک 08

هب ارم  هرخألاب  مدش  جراخ  هناخ  زا  نآ  بلط  رد  تسا . یماما  تجح و  نیمز  رد  ار  يادخ  هک  مدینـش  دنه  رد  تفگ : يدنه  لیعامـسا  وبا 
يدـنه نابز  هب  متـسنادیمن  یبرع  نابز  مدیـسر ، ناشیا  تمدـخ  هب  یتقو  دـندرک  ییامنهار  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  يوس 

اذل تسا  ناتسبرع  مدرم  زا  ادخ  تجح  هک  مدینش  دنه  رد  مدرک : ضرع  داد . باوج  ممالـس  هب  يدنه  نابز  هب  ترـضح  نآ  مدرک ؛ مالس 
لاؤس سرپـب . نم  زا  يراد  هک  یلاؤس  ره  ینآ ؛ بلط  رد  وت  هک  مناـمه  نم  دومرف : يدـنه  ناـبز  هب  دـندرک ؛ ییاـمنهار  امـش  يوـس  هب  ارم 

ات دـیامن  ماهلا  نم  هب  ار  نابز  نیا  ات  هاوخب  ادـخ  زا  منادیمن ؛ برع  تغل  نم  مدرک  ضرع  تکرح  ماگنه  دـنداد . باوج  ملاؤس  هب  مدرک ؛
تبحـص مدرم  اب  برع  تغل  اب  متـسناوت ، هاگ  نآ  دـیلام ؛ میاهبل  يور  رب  ار  شکراـبم  تسد  منک . تبحـص  مدرم  اـب  برع  تغل  هب  مناوتب ،

[. 143 . ] منک

تمارک 09
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نم هب  يرسپ  ات  هاوخب  یلاعت  يادخ  زا  تسا  رادراب  مرسمه  متفگ : مدیسر و  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  هب  تفگ : هرمع  نب  دمحا 
ماهداوناخ هب  مراذگب و  یلع  ار  شمان  متـشاد  رظن  رد  نم  مدرک  ضرع  راذگب . رمع  ار  شمان  تسا ؛ رـسپ  تدنزرف  دومرف : دـیامرف . تیانع 

هک نیمه  هحفص 140 ] . ] راذگب رمع  ار  شمان  متفگ ، هک  روط  نامه  دومرف : دنراذگب . یلع  ار  شمان  دوب  رسپ  مدنزرف  رگا  هک  ماهتفگ  مه 
رمع هدرک ، ضوع  ار  ماـن  نآ  نم  دـندوب ؛ هدراذـگ  یلع  ار  شماـن  دوـب ، هدوـمرف  تیاـنع  نم  هب  يرـسپ  یلاـعت  يادـخ  مدـش ، هفوـک  دراو 

هب ترـضح  نآ  هک  مدش  هجوتم  نآ  زا  سپ  درک . میهاوخن  رواب  دنیوگب  وت  يهرابرد  هچ  ره  دـعب  هب  نیا  زا  دـنتفگ : ناگیاسمه  مدراذـگ .
ترـضح رـس  تشپ  هبیتک  رد  هک  ار -  ریز  راعـشا  تسا . هدـیزگرب  مدـنزرف  يارب  ار  مان  نیا  هیقت ، رظن  زا  هدوب و  رتزوسلد  مه  مدوخ  زا  نم 

نمی نیمز ز  قنور ! وت  شرف  هدرب ، شرع  زا  تلزنم  هب  یهز  تسا . قباطم 1250  نآ  خیرات  هدورس و  ینآاق  هدش -  هتشون  مالسلاهیلع  اضر 
دمحا نید  وچ  قفلم  تسا  دمرـس  رف  اـب  وت  ضیف  هک  ییوت  رمخم  تسا  تمحر  بآ  اـب  وت  كاـخ  هک  ییوت  قبطم  خاـک  تفه  دوسحم  وـت 
هدجس فرش ، رهب  دنک ز  تکاخ  هب  هک  یمتشه ؟ ناطلس  يهضور  وت  رگم  قفوم  وت  دعاوق  ردفص  ردیح  عرـش  وچ  دیـشم  وت  ینابم  لسرم 

نماث ماما  یلعا  یلاع  یلع  قحلا  اـنا  شورخ  یمه  دزیخ  وت  نیمز  زا  هک  نوفدـم ؟ وت  كاـخ  هب  دوب  نوچیب  رهظم  مادـک  قرزا  مراـط  تفه 
زا سپ  قدصم  لسر  يهداز  نیهب  دوج ، ناهج  تفالخ  طیحم  رهوگ  نیهم  لدع ، رهپـس  قشنم  هتـشگ  دوجو  شدوجو  لیفط  زا  هک  نماض 

هحفص 141] ! ] قلعم قاور  هن  دوجسم  وت  نیمز  یهز  تزارط  لاس  يارب  زا  دورس  دورو 

تمارک 10

تلاح دیسرپ ؛ تفر و  شتدایع  هب  بانج ، نآ  دش ؛ ضیرم  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  باحصا  زا  یکی  دومرف : مالسلاهیلع  یقت  دمحم  ماما 
تقاـط راوگاـن و  یـسب  درک : ضرع  ینیبیم ؟ هنوگچ  ار  گرم  دومرف : منیبیم . مسجم  منامـشچ  ربارب  رد  ار  گرم  تفگ : تسا ؟ روـطچ 
حارتسم حیرتسم و  : » دنمسق ود  مدرم  دنزاس . انـشآ  نآ  هب  ار  وت  ات  تسا  هدوب  گرم  زا  ياهناشن  يدید  وت  هچنآ  دومرف : ترـضح  نآ  اسرف 

هب ار  تنامیا  نونکا  دنکیم . مک  مدرم  رس  زا  ار  شرـش  گرم ، يرگید  و  دوشیم . تحار  هجنکـش  جنر و  زا  گرم  يهلیـسو  هب  یکی  هب »
نآ روتـسد  دوش . نانآ  شیاسآ  تحار و  بجوم  گرم  هک  يوش  یناـسک  هلمج  زا  اـت  نک ، فارتعا  مه  تیـالو  ماـقم  هب  دـیدجت و  ادـخ 

دنیوگیم و تینهت  امش  هب  میظعت  مالس و  اب  هکئالم  نونکا  مالـسلاهیلع  هللا  لوسر  نبای  درک  ضرع  ماگنه  نیا  رد  درک . ارجا  ار  ترـضح 
هک دـنراد  روتـسد  سرپب . نانآ  زا  دومرف : سپـس  دینیـشنب . مراگدرورپ  هکئالم  دومرف : دننیـشنب ! ات  دـیئامرف  هزاـجا  دناهداتـسیا ؛ تربارب  رد 

رگم دنتسیاب ؛ دیاب  امـش  مارتحا  ساپ  هب  دنـسرب ، امـش  تمدخ  مه  ناگتـشرف  مامت  رگا  دنتفگ : مدرک ؛ لاؤس  درک : ضرع  دنـشاب ؟ هداتـسیا 
نیرخآ رد  تشاذگ و  مه  رب  مشچ  درم  نآ  ماگنه ، نیا  رد  تسا ؛ هداد  يروتـسد  نینچ  نانآ  هب  یلاعت  يادـخ  دـیئامرفب . نتـسشن  يهزاجا 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  امش و  لاثمت  کنیا  مالسلاهیلع  هللا  لوسر  نبای  کیلع ، مالسلا  هحفص 142 ] : ] درک ضرع  تایح  تاظحل 
. تفر ایند  زا  تفگ و  نخس  نیا  تسا ؟ هدش  مسجم  ممشچ  ربارب  رد  مالسلامهیلع  همئا  و 

تمارک 11

نآ تایبا  زا  یکی  ریز  تیب  هک  ماهیئات -  هدیـصق  یتقو  تفگ : مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  نامز  صوصخم  رعاـش  یعازخ ، یلع  نب  لـبعد 
سیردت هاگیاج  اههناخ ، نآ  تاصرعلا  رفقم  یحو  لزنم  ةوالت و  نم  تلخ  تایا  سرادم  مدناوخ : مالسلاهیلع  اضر  ترضح  يارب  تسا - 

هدـش یلاخ  نآرق  توالت  زا  نافلاخم ، روج  ببـس  هب  نونکا  و  دـندومرفیم ؛ تایآ  ریـسفت  اهنآ  رد  تلاسر  تیب  لها  هک  دوب  دـنچ  یتاـیآ 
. تسا هدـش  ناریو  نابایب و  یلاخ و  تیادـه  تدابع و  زا  نآ  ياههصرع  نونکا  دوب و  یهلا  یحو  لوزن  لحم  نآ ، ریـسفت  ياج  اریز  تسا 
ءامعنلا و یلع  يزجی  لطاب و  قح و  لک  انیف  زیمی  تاکربلاب  هللا  مسا  یلع  موقی  عقاو  ۀـلاحم  ماـما ال  جورخ  مدیـسر ؛ ریز  تاـیبا  هب  هکنیمه 
هب رایـسب  ياهتکرب  اب  وا و  يرای  ادـخ و  مان  اـب  درک و  دـهاوخ  روهظ  هتبلا  هک  تسا  یماـما  روهظ  مرادیم ، دـیما  هچنآ  همجرت : تاـمقنلا 
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تیب ود  نیا  نوچ  تفگ : لبعد  داد . دهاوخ  رفیک  شاداپ و  دـب ، کین و  هب  ار  مدرم  زیمت و  ار  یلطاب  قح و  ره  درک و  دـهاوخ  مایق  تماما 
وت نابز  هب  ار  تیب  ود  نیا  سدقلا ، حور  یعازخ ! يا  دومرف : درک ، دنلب  رـس  ادعب  تسیرگ . رایـسب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  مدـناوخ ؛ ار 

جورخ هحفـص 143 ]  ] امـش نادـناخ  زا  یماـما  ماهدینـش  هکنیا  زج  نم ! يـالوم  هن . متفگ : تسیک ؟ ماـما  نآ  ینادیم  اـیآ  تسا ؛ هتخادـنا 
یلع دعب  یلع و  هنبا  دمحم  دعب  ینبا و  دمحم  يدعب  مامألا  دومرف : دومن . یهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  كاپ و  داسف ، زا  ار  ایند  درک و  دهاوخ 
یلع زا  سپ  و  یلع . شرسپ  وا  زا  دعب  تسا و  ماما  دمحم ، مرسپ ، نم  زا  دعب  هتبیغ . یف  رظتنملا  مئاقلا  ۀجحلا  هنبا  نسحلا  دعب  نسحلا و  هنبا 

زا شیب  هچرگ  تسا . یعطق  یمتح و  شروهظ  هک  مالسلاهیلع  رظتنم  تجح  شرسپ ، وا  زا  دعب  مالسلاهیلع و  يرگسع  نسح  ماما  شرـسپ ،
لدع و زا  رپ  ار  ایند  روهظ و  ماما  نآ  ات  درک  دهاوخ  ینالوط  ردـق ، نآ  ار  زور  کی  نامه  دـنوادخ ، دـشاب ؛ هدـنامن  یقاب  ایند  زا  زور  کی 
. تسین نکمم  نونکا  نآ ، تقو  نییعت  درک ؟ دـهاوخ  روهظ  تقو  هچ  یلو  یتـم ؟ اـما  و  دـشاب . هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنیا  اـب  دـنک . داد 
زا مئاـق ، »  » تقو هچ  دندیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  دـنکیم . لـقن  مالـسلاهیلع  یلع  زا  دوـخ ، یمارگ  ءاـبآ  زا  مردـپ 

امـش يارب  ناهگان ، دنادیم ؛ ار  نآ  تقو  یلاعت  يادخ  طقف  هک  تسا  تمایق  زور  لثم  وا  لثم  دومرف : درک ؟ دهاوخ  روهظ  امـش ، نادـنزرف 
مهریغ یف  مهئیف  يرأ  دناوخ : ار  ریز  تیب  لبعد  هک  یتقو  [ 144  ] دوشیم لقن  اضرلا  رابخا  نویع  رد  هک  یتیاور  ربانب  دش . دهاوخ  راکشآ 

ناشیوخ ماـما و  لاـم  هک  نآ  ریغ  و  [ 145  ] لافنآ میاـنغ و  سمخ و  زا  ناـشیا  قوقح  هک  مینیبیم  تارفـص  مهئیف  نم  مهیدـیا  امـسقتم و 
نآ نتـسیرگ   ) تسیرگ ترـضح  نآ  زاـب  تسا . یلاـخ  ناـشدوخ  قـح  زا  ناـشیا  ياهتـسد  دوـشیم و  تمـسق  نارگید  ناـیم  رد  تـسوا ؛
دزن رد  ایند  يهمه  هک  اریز  ایند ؛ يارب  زا  هن  دوب ؛ تاداس  یناـشیرپ  یهلا و  ماـکحا  لـیطعت  هحفص 144 ]  ] قلخ و یهارمگ  يارب  ترـضح ،

دندیدزدیم و ار  تلاسر  تیب  لها  لاوما  هک  تسا  اروشاع  زور  رـصع  هب  هراشا  تیب  نیا  الامتحا  تشادن . رابتعا  ياهشپ  رپ  ردق  هب  ناشیا ،
لبعد هک  ینامز  یتفگ . تسار  یعازخ ! يا  دومرف : ماما  دوب . هاتوک  ناش  لئاسو  لاوما و  يریگ  سپ  زاب  زا  اهنآ  تسد  دندرکیم و  تراغ 

ملظ هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نادـناخ  هب  هک  ینامز  تاضبقنم  راتوالا  نع  اـفکا  مهیرتا  یلا و  اودـما  ورتو  اذا  دـناوخ : ار  ریز  تیب 
رغال فیحن و  ياهتـسد  هکلب  دنتـسین ؛ رداق  هید  اهبنوخ و  نتفرگ  رب  رگید  ناشیا  دنیابرب ، نانآ  زا  یقح  ای  دندرگ و  دیهـش  نانآ  زا  ای  دوش 
يور زا  مالـسلاهیلع  ماما  دنریگب . ماقتنا  نانآ  زا  دـنناوتیمن  دـننکیم و  زارد  دوخ  يهدنـشک  قح و  يهدـنیابر  يوس  هب  یناوتان  اب  ار  دوخ 

هدش و هام  رب  هک  ییاهتیانج  ضوع  نتفرگ  زا  ام  ياهتـسد  هللاو  یلب . دومرف : و  درـشف ) مه  رب   ) دـینادرگ ار  دوخ  كرابم  ياهتـسد  یتحاران 
دنگوس یتافو  دـعب  نمألا  اوجرال  ینا  اهیعـس و  ماـیا  ایندـلا و  یف  تفخ  دـقل  دیـسر : ریز  تیب  هب  لـبعد  هک  یناـمز  تسا . هاـتوک  دوشیم 

نایاوشیپ تعافـش  تکرب  هب  مراودـیما ، هک  یتسرد  هب  مدوب ؛ ساره  رد  نانمـشد  زا  نآ ، شالت  رپ  ياهزور  ایند و  رد  قیقحت ، هب  مروخیم 
ینامز دنادرگ ! نمیا  تمایق  زور  رد  ار  وت  ادخ  لبعد ! يا  دومرف : ترـضح  نآ  مشاب . نمیا  تافو -  زا  دعب  یهلا -  باذع  فوخ  زا  نید ،

هک تسا  ياهزیکاـپ  سفن  درمدار و  ربق  دادـغب  رد  تاـفرغلا  یف  نمحرلا  اهنمـضت  هیکز  سفنل  دادـغبب  ربق  و  دیـسر : ریز  تیب  هب  لـبعد  هک 
نآ تسا ) مالسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ربق  هب  هراشا  . ) تسا هداد  ياج  دوخ  تمحر  اب  تشهب  هحفص 145 ]  ] ياههفرغ رد  ار  نآ  دنوادخ 
هللا لوسر  نبای  یلب ، درک : ضرع  دوش ؟ لماک  تاهدیصق  ات  مدنویپب  رگید  تیب  ود  تیب ، نیا  زا  دعب  یهاوخیم  لبعد ! يا  دومرف : ترضح 

تابرکلا مغلا و  انع  جرفی  امئاق  هللا  ثعبی  یتح  رشحلا  یلا  تارفزلاب  ءاشحالا  یلع  تحلا  ۀبیصم  نم  اهل  ای  سوطب  ربق  و  دومرف : مالسلاهیلع 
رشح زور  ات  هک  یشتآ  دوزفایم ، نورد  رد  ترسح  شتآ  هتـسویپ  هک  دوشیم . دراو  نآ  رب  اهتبیـصم  هچ  هک  دوب  دهاوخ  سوت  رد  يربق  و 
مهللا دیادزب . شنارادتـسود ، ام  لد  زا  ار  هودنا  مغ و  رابغ  هک  دزیگنارب  ار  مالـسلاهیلع  دمحم  لآ  مئاق  يزور ، دنوادخ  ات  دـشکیم ؛ هلعش 

فلتخم سوط  ریصی  یتح  یلایللا  مایالا و  یـضقنت  يربق و ال  مالـسلاهیلع : لاق  تسیک ؟ ربق  اجنآ  اقآ ! تفگ : لبعد  فیرـشلا . هجرف  لجع 
هب اهبـش  اهزور و  تسا و  نم  ربق  دومرف : هل . اروفغم  ۀـمایقلا  موی  یتجرد  یف  یعم  ناـک  سوطب  یتبرغ  یف  ینراز  نمفـالا  يراوز  یتعیش و 
نم تبرغ  سوت و  رهش  رد  هک  ره  هک  یتسرد  هب  ددرگ : نم  نارئاز  ناوریپ و  دمآ  تفر و  لحم  سوت  رهش  هکنآ  رگم  دمآ ؛ دهاوخن  نایاپ 
ياج زا  مالسلاهیلع -  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هاگ  نآ  دوش . هدیزرمآ  شناهانگ  دشاب و  نم  يهجرد  رد  نم  اب  تمایق  زور  دنک ، ترایز  ارم 
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، ترضح دوخ  مان  هب  كوکسم  رانید  دص  یمالغ  یتعاس ، زا  سپ  دش ؛ نوردنا  لخاد  شاب ! اجنیمه  دومرف : لبعد  هب  درک و  تکرح  دوخ 
هلـص عمط  هب  ار  هدیـصق  نیا  مسق ! ادخ  هب  هحفـص 146 ] : ] تفگ لبعد  راد . هگن  تجراخم  يارب  دـنیامرفیم : اـقآ  تفگ : دروآ و  شیارب 

كربت يارب  ار  دوخ  ياـههماج  زا  یکی  ترـضح  نآ  ناـکما . تروص  رد  اـت  درک  تساوخ  رد  دـینادرگزاب و  ار  هسیک  ماهدورـسن ؛ نتفرگ 
یهاوخ زاـین  لوپ  نیا  هب  دومرف : داتـسرف و  وا  يارب  زخ ، يهبج  کـی  هب  ار  لوـپ  هسیک  مالـسلاهیلع -  ماـما  دـنیامرف . تمحرم  وا  هب  نتـسج 

رـس نانزهار  دندومیپ ، هار  لزنم  دنچ  هکنیمه  دـش  جراخ  ورم  زا  ياهلفاق  هارمه  تفرگ و  ار  هبج  هسیک و  لبعد  نادرگم . رب  رگید  تشاد ؛
تیب نانزهار  زا  یکی  دندرکیم ، میـسقت  ار  لاوما  هک  ینامز  دنتـسب . مه  ار  ناشیاههناش  هتفرگ و  ار  اهنآ  لاوما  مامت  دنتفرگ و  نانآ  رب  هار 
قوقح منیبیم  تارفـص  مهئیف  نم  مهیدـیا  امـسقتم و  مهریغ  یف  مهئیف  يرأ  دـناوخیم . دوخ  اب  لاثم  ناونع  هب  ار  لـبعد  يهدیـصق  زا  ریز 

زا ناشیا  ياهتـسد  دوشیم و  تمـسق  ناشیا  ریغ  نایم  رد  تسوا ، ناکیدزن  ناشیوخ و  ماما و  لام  هک  نآ ، ریغ  میانغ و  سمخ و  زا  ناشیا 
یلع نب  لبعد  ار  وا  هک  تسا  ۀعازخ  يهلیبق  زا  يدرم  هب  قلعتم  دنتفگ ؛ تسیک ؟ زا  رعـش ، نیا  دیـسرپ ؛ دینـش و  لبعد  تسا . یلاخ  ناشقح 

ربمایپ تیب  لها  نابحم  ناتـسود و  زا  دـناوخیم ؛ زامن  لت ، يالاب  هک  نادزد  سیئر  منم . هدیـصق ، نیا  يهدنیارـس  لبعد ، تفگ : دـنمانیم .
دـمآ و لـبعد  دزن  دوخ ، سیئر ، داد . ربخ  دوخ  سیئر  هب  ناـیناوراک ، ناـیم  رد  ار  لـبعد  روضح  ناـنزهار ، زا  یکی  دوب . مالـسلاهیلع  مرکا 

سپس دندرک  زاب  ار  شیاههناش  داد ، روتسد  نآ ، ندناوخ  زا  سپ  ناوخب . ار  تاهدیـصق  تفگ : سیئر  يرآ . تفگ : ییوت ؟ لبعد ، تفگ :
نانآ هب  لـبعد  روضح  هحفـص 147 ]  ] دوجو و تکرب  هب  دـندوب  هتفرگ  اهنآ  زا  هچره  دـنیاشگب و  ار  هلفاق  لها  مامت  ياـههناش  داد  روتـسد 
عمج عماج ، دجـسم  رد  همه  تفگ : لبعد  دـناوخب . نانآ  يارب  ار  شاهدیـصق  اـت  دنتـساوخ  وا  زا  مق  لـها  تفر ؛ مق  هب  لـبعد  دـننادرگزاب .

هک ینامز  انمض  دنداد . وا  هب  يرایـسب  يایاده  مدرم  و  دناوخ ؛ ار  شاهدیـصق  مدرم ، عامتجا  زا  سپ  . @@@ مناوخب امـش  يارب  ات  دیوش 
: دـنتفگ تفریذـپن . دـشورفب ، نانآ  هب  خرـس  رانید  رازه  هب  ار  هبج  نآ  ات  دـندرک  تساوخرد  وا  زا  دندینـش  ار  ترـضح  نآ  يهبج  ناـیرج 
رب هار  رس  برع  ناناوج  زا  نت  دنچ  دش ، رود  رهش  زا  هکنیمه  دش . جراخ  مق  زا  و  درکن . لوبق  زاب  شورفب  رانید  رازه  هب  ار  نآ  زا  يرادقم 

دنتفگ دـننادرگزاب ؛ وا  هب  ار  هبج  نآ  اـت  درک  تساوخرد  و  تشگزاـب ؛ مق  هب  لـبعد  دـندروآ . نوریب  شتـسد  زا  روزب  ار  هبج  دـنتفرگ و  وا 
هب ار  هبج  نآ  زا  يرادـقم  درک ، تساوخرد  تفریذـپن ؛ لبعد  يریگب . ام  زا  رانید  رازه  یناوتیم  یلو  مینادرگ ؛ زاب  ار  هبج  هک  تسا  لاحم 

نادزد هک  دـید  تشگزاب  دوخ  نطو  هب  لبعد  هک  یتقو  دـنداد . وا  هب  ار  شلوپ  يهیقب  هبج و  زا  يرادـقم  دـنتفریذپ و  ناـنآ  دـننادرگرب  وا 
تخورف و كربت  ناونع  هب  ماما  نآ  ناتسود  هب  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  مان  هب  كوکـسم  ياهرانید  راچان  دناهدرک ؛ یلاخ  ار  شاهناخ 

نیا هب  دوب : هدومرف  هک  دمآ  شدای  هب  مالسلاهیلع  ماما  نخـس  هاگ  نآ  دش ؛ مهرد  رازه  هد  ياراد  تفرگ و  مهرد  دص  رانید . ره  لباقم  رد 
همه درب و  بیبط  دـنچ  دزن  ار  وا  دـش ؛ التبم  یبیجع  درد  مشچ  هب  تشاد -  هقالع  نآ  هب  یلیخ  هک  شرتخد -  تشاد . یهاوخ  زاین  اهرانید 

رثا رب  میراودـیما ؛ میـشوکیم و  شپچ  مشچ  يهرابرد  یلو  هداتفا ؛ ییانیب  زا  تسین و  جـالع  لـباق  شتـسار  مشچ  دـنتفگ : هنیاـعم  زا  سپ 
؛ تخیریم کـشا  درد ، مشچ  هب  شدـنزرف  يـالتبا  رب  هتـسویپ  دوـب و  تحاراـن  ناـیرج  نیا  زا  لـبعد  دـبای . هحفـص 148 ]  ] دوبهب هجلاعم 
رب ار  هبج  نآ  يهیقب  بش  رد  تسوا ؛ دزن  تسا ؛ هتفرگ  سپ  زاب  نادزد  زا  ار  ترـضح  نآ  يهبج  زا  يرادـقم  هک  دروآ  رطاخ  هب  ناـهگان ،

ار شرتخد  نامشچ  درک ، زاب  شنامشچ  يور  زا  ار  هبج  يهیقب  دش و  رادیب  باوخ  زا  كرتخد  هک  نادادماب  تسب . شرتخد  نامشچ  يور 
[. 146 . ] دید لوا  زا  رتهب  ملاس و  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  تکرب  هب 

تمارک 12

نم زا  یلوپ  و   ) تشاد یقح  نم  ندرگ  هب  تشاد  ماـن  نـالف  و  دوب -  روهـشم  ربمغیپ  مـالغ  هب  هک  عفار -  یبا  لآ  زا  يدرم  تفگ : يراـفغ 
نینچ هک  نم  متـشادن ) ار  نآ  تخادرپ  ییاـناوت  زین  نم  و  ( ؛ دومن نآ  نتفرگ  رد  يراـشفاپ  درک و  هبلاـطم  نم  زا  ار  قح  نآ  دوـب ) راـکبلط 

رد هک  مالـسلاهیلع -  اضر  ترـضح  يهناخ  يوس  هب  سپـس  مدـناوخ ؛ هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  ار  حبـص  زاـمن  مدـید ؛
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رب راوس  مدید ؛ مدیـسر ، ترـضح  نآ  يهناخ  رد  کیدزن  نوچ  مدش ؛ راپـسهر  دوب -  هنیدـم ) یگنـسرف  کی  رد  تسا  ییاج  مان   ) ضیرع
راهظا ار  متجاح  هک  مدرک  مرـش  داتفا  ترـضح  نآ  هب  مرظن  نوچ  دمآ ؛ رد  هناخ  زا  میوربور  دراد و  رب  رد  ییادر  نهاریپ و  تسا و  یغالا 

: متفگ سپس  هحفص 149 ]  - ] دوب ناضمر  هام  مدرک -  مالس  ترـضح  نآ  رب  نم  تسیرگن ؛ نم  هب  داتـسیا و  دیـسر ، نم  هب  هکنیمه  منک ؛
هک یتیاکش  نیا  زا  سپ   ) مدرکیم نامگ  نم  و  هدرک -  اوسر  ارم  ادخب  دراد و  یبلط  نم  زا  سک ، نالف  امش ، تسود  انامه  مدرگ  تنابرق 
هچ متفگن : ترضح  نآ  هب  ادخب  دنک -  يراددوخ  نم  زا  دوخ  بلط  ندرک  هبلاطم  زا  ات  داد  دهاوخ  روتسد  وا  هب  ترضح  نآ  مدرک ) وا  زا 

مدنام اجنآ  رد  نانچمه  نم  ددرگزاب ؛ ات  منیـشنب  داد : روتـسد  نم  هب  مدربن . وا  شیپ  زین  رگید  زیچ  زا  یمان  چیه  دهاوخیم و  نم  زا  رادقم 
ار وا  درگ  مدرم  دـش و  ادـیپ  ترـضح  نآ  مدـید  هک  مدرگزاب  متـساوخ  دـش و  گنت  ملد  مدوب ، هزور  نوچ  مدـناوخ و  ار  برغم  زاـمن  اـت 

نوریب سپس  دش ؛ دوخ  لزنم  لخاد  تفر و  هکنیا  ات  دادیم  هقدص  ناشیا  هب  ترضح  نآ  دندوب ، هتسشن  وا  هار  رـس  زین  نایادگ  دناهتفرگ و 
تبحـص هنیدم ، ریما  بیـسم ، نبا  زا  مدرک  عورـش  نم  میتسـشن ، مه  اب  میتفر و  هناخ  لخاد  هب  وا  اب  هتـساخرب ، نم  دناوخ ؛ شیپ  ارم  هدـمآ ،

راطفا منکیمن  نامگ  دومرف : مدش ، غراف  نخـس  زا  نوچ  متفگیم . نخـس  بیـسم  نبا  زا  ترـضح  نآ  يارب  هک  دشیم  دایز  نم  ندرک و 
مه نم  اـب  داد : روتـسد  زین  مـالغ  هب  دـندراذگ ، نم  شیپ  دـندروآ و  تساوـخ و  یکاروـخ  نم  يارب  سپ  هـن . مدرک : ضرع  یـشاب ؛ هدرک 
هچ ره  نک و  دـنلب  ار  کشت  مارآ ، دومرف : میدیـشک  كاروخ  زا  تسد  نوچ  میدروخ و  كاروخ  نآ  زا  مـالغ  نم و  سپ  دوش ؛ كاروخ 

روتسد سپس  مداهن ؛ دوخ  نیتسآ  بیج  رد  هتـشادرب و  ار  اهنآ  مدید  الط  زا  ییاهیفرـشا  هدرک ، دنلب  ار  کشت  نم  رادرب . تسا ، نآ  ریز  رد 
نادرگبش و مدرگ ، تناـبرق  مدرک : ضرع  نم  دـنناسرب ؛ دوـخ  يهناـخ  لزنم و  هب  ارم  اـت  دنـشاب  نم  اـب  شناـمالغ  زا  نـت  راـهچ  دوـمرف :

تـسار هار  هب  ار  وت  ادـخ  یتـفگ ؛ تسرد  دومرف : دـننیبب . امـش  ناـمالغ  اـب  ارم  مرادـن ، شوـخ  نم  دنتـسه و  هار  رـس  بیـسم  نبا  نانابـساپ 
مارآ ملد  مدیسر و  ماهناخ  کیدزن  نوچ  دندرگرب . متفگ ، نم  هک  اجک  ره  ات  دنشاب . نم  هارمه  دومرف  روتـسد  نامالغ  هب  دنک و  ییامنهار 

و تسا » یفرشا  تشه  لهچ و   » مدید مدرمـش ؛ ار  اهیفرـشا  هتـساوخ ، غارچ  متفر و  دوخ  يهناخ  هب  هدنادرگرب ، ار  اهنآ  هحفص 150 ] ، ] دش
ار نآ  هدـمآ ، شوخ  ارم  نآ  یگدنـشخرد  هک  دیـشخردیم  یفرـشا  کی  اهنآ  ناـیم  رد  دوب . یفرـشا  تشه  تسیب و  نم  زا  درم  نآ  بلط 
و تسا . یفرـشا  تشه  تسیب و  درم  نآ  بلط  دوب ، هدـش  هتـشون  نآ  يور  اـناوخ  نشور و  طـخ  هب  مدـید  مدرب ، غارچ  کـیدزن  هتـشادرب ،

[. 147 . ] تسا راکبلط  نم  زا  غلبم  هچ  درم  نآ  هک  متسنادیمن  اقیقد  نم  ادخب  تسا و  وت  نآ  زا  یقبام 

تمارک 13

ياهیرگ هلان و  يادـص  میدیـسر  سوت  ياـهراوید  کـیدزن  هکنیمه  مدوب ؛ مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  هارمه  دـیوگیم : رایـس  نب  یـسوم 
دوب هدرک  یلاخ  باکر  زا  ياپ  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  دنروآیم ؛ ار  ياهزانج  مدید  ناهگان  متفر ، نآ  يوج  تسج و  هب  نم  میدـینش ؛

نم هب  ور  هاگ  نآ  دبـسچیم  شردام  هب  هک  ياهچب  نوچمه  دـیبسچ  نادـب  نانچ  درک و  دـنلب  ار  نآ  دـمآ و  هزاـنج  فرط  هب  دـش و  هداـیپ 
عییـشت ار  ام  ناتـسود  زا  ياهزانج  سک  ره  هل ». بنذ  ـال  هما  هتدـلو  مویک  هبونذ  نم  جرخاـنئایلوا  نم  یلو  ةزاـنج  عیـش  نم  : » دومرف هدرک ،

هب ار  مدرم  مالـسلاهیلع  ماما  دنتـشاذگ . ربق  رانک  ار  هزانج  هرخألاب  دوشیم . هدودز  شناهانگ  هدـش ، دـلوتم  ردام  زا  هک  يزور  لـثم  دـنک ،
مهدیم تراشب  هحفـص 151 ]  ] ار وت  ینالف ! دومرف : تشاذگ و  شاهنیـس  يور  ار  دوخ  تسد  دومن و  هدهاشم  ار  تیم  ات  درک  فرط  کی 

نونک ات  هک  تسا  ینیمزرـس  اجنیا  یـسانشیم ؟ ار  درم  نیا  رگم  موش ؛ تیادف  مدرک : ضرع  دید . یهاوخن  یتحاران  رگید  نیا  زا  دـعب  هک 
هحفص 152] . ] دوشیم هضرع  ام  رب  ماش  حبص و  ره  ام  نایعیش  لامعا  هک  ینادیمن  رگم  یسوم ! دومرف : ياهداهنن . ماگ  نآ  رد 

تداهش زا  دعب  تامارک 

تمارک 14
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اـضر ترـضح  دهـشم  هب  فرـشت  دـصق  هب  [ - 148  ] دوب يزاریـش  دـهتجم  دوـمحم  ازریم  موـحرم  ناتـسود  زا  هک  نیـسح -  دـمحم  خـیش 
تحاراـن ار  وا  تخـس  دـش و  راکـشآ  شتـسد  تشگنا  رد  ياهناد  سدـقم  دهـشم  هب  دورو  زا  سپ  درک و  ترفاـسم  قارع  زا  مالـسلاهیلع 

تیارـس الاب  هب  هنرگ  و  دوش ؛ هدیرب  شتـشگنا  اروف  دیاب  تفگ : ینارـصن  جارح  دـندرب ، هناخـضیرم  هب  ار  وا  ملع  لها  زا  رفن  دـنچ  تخاس ؛
هدیرب تتسد  دنب  زا  دیاب  ییایب ، ارف  رگا  تفگ : بیبط  دنربب . ار  شتشگنا  دوشیمن  رضاح  درکیمن و  لوبق  خیش  بانج  ادتبا  درک . دهاوخ 

هناخـضیرم هبار  وا  نوچ  دیدرگ . یـضار  تشگنا ، ندیرب  هب  ادرف  درکیم ؛ هلان  حبـص  ات  بش  تفرگ ؛ تدـش  درد  تشگرب و  خیـش  دوش ؛
حارج دوش . هدیرب  متـشگنا  طقف  مرـضاح ؛ نم  تفگ : درکن و  لوبق  دوش ، هدیرب  تسد  دنب  زا  دیاب  تفگ : و  دید ؛ ار  شتـسد  حارج  دندرب 

درد تشگرب و  خیـش  دوش  هدیرب  فتک  زا  دیاب  ادرف  هدرک ، تیارـس  رتالاب  هب  دوشن  هدـیرب  تتـسد  دـنب  زا  نآلا  رگا  درادـن و  هدـیاف  تفگ :
هدرک تیارس  الاب  هب  تفگ ، دید ، ار  شتسد  دندرب و  حارج  دزن  ار  وا  نوچ  دش  یضار  تسد  ندیرب  هب  حبص  هک  يروط  هب  تفرگ ؛ تدش 

تیارـس ءاضعا  ریاس  هب  ادرف  دوشن  هدیرب  فتک  زا  زورما  رگا  درادن ، هدیاف  ندیرب  تسد  دنب  زا  رگید  دوش و  هدـیرب  فتک  زا  دـیاب  تسا و 
هحفـص  ] حبـص ات  دش و  رتدیدش  درد  تشگرب  دشن و  یـضار  فتک  زا  تسد  ندیرب  هب  خیـش  دش . یهاوخ  كاله  هدیـسر ، بلق  هب  هدرک 

. دنربب فتک  زا  ار  شتسد  ات  دنداد  تکرح  هناخضیرم  فرط  هب  ار  وا  شیاقفر  و  دوش ؛ هدیرب  فتک  زا  هک  دش  رضاح  درکیم و  هلان  [ 153
مرح هب  ار  وا  دیربب . مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ارم  لوا  مورب ؛ ایند  زا  هناخـضیرم  رد  تسا  نکمم  ! اقفر تفگ : هار ، طسو  رد 

راوازـس ایآ  تفگ : هدرک ، تیاکـش  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  هدرک ، يدایز  يهیرگ  خیـش  دنداد . ياج  مرح  زا  ياهشوگ  رد  دـندرب و 
اـصوصخ یتسه ، فوؤر  امـش  هکنیا  اـب  فوؤرلا » ماـمألا  تنا  و  « ؟ دیـسرن شداـیرف  هب  امـش  دوش و  یلتبم  ییـالب  نینچ  هب  امـش  رئاز  تسا 

، كرابم تسد  ترضح  نآ  درکیم ؛ تاقالم  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  لاح  نآ  رد  دش ؛ شضراع  یشغ  تلاح  سپ  راوز .» يهرابرد  »
هناخضیرم هب  ار  وا  ات  دندمآ  اقفر  درادن ؛ يدرد  چیه  شتسد  دید  دمآ  دوخ  هب  خیش  یتفای ! افش  دومرف : هدیشک ، شناتـشگنا  ات  وا  فتک  رب 

، هدرک هاگن  ار  شتـسد  حارج  دندرب  ینارـصن  حارج  دزن  ار  وا  نوچ  تفگن ؛ اهنآ  هب  ترـضح ، نآ  تسد  هب  ار  دوخ  يافـش  نایرج  دـنربب .
سپـس تسا ؛ ملاس  هک  دید  درک و  هدهاشم  مه  ار  رگید  تسد  نآ  دشاب  شرگید  تسد  دـیاش  هک  نآ  لامتحا  هب  دـیدن . هناد  نآ  زا  يرثا 

، نآ زا  سپ  داد . افش  ارم  وا  تسا و  رتالاب  مه  حیـسم  زا  هک  مدید  ار  یـسک  دومرف : خیـش  يدرک ؟ تاقالم  ار  حیـسم  ایآ  خیـش ! يا  تفگ :
. درک لقن  ار  مالسلاهیلع  ماما  نداد  افش  نایرج 

تمارک 15

؛ مدـش جراخ  رهطم  مرح  زا  نم  تفگ : و  هحفـص 154 ]  ] درک لقن  دوخ ، یناحور  تسود  لوق  زا  فلؤم ، دامتعا  دروم  نویناحور  زا  یکی 
جراخ هاگراب  طیحم  تسب و  زا  هکنیمه  مدـید  مدروخرب و  هار ، ریـسم  رد  دوب -  هدـش  جراخ  مرح  زا  نم  زا  لبق  هک  یمناـخ -  هب  ناـهگان 

رگم مناخ ! متفگ : منک  لـمحت  متـسناوتن  ار  وا  یخاتـسگ  هک  نم  تشاذـگ . دوخ  یتسد  فیک  لـخاد  هتـشادرب ، رـس  زا  ار  شرداـچ  دـش ،
: تفگ يراد ؟ ینییآ  هچ  سپ  مدیـسرپ : متـسین . ناملـسم  نم  اقآ ! تفگ : بدا  مارتحا و  لاـمک  اـب  وا  دـشاب ؟ دـیاب  مرح  رد  طـقف  باـجح 
؟ هچ يارب  مدیـسرپ  منک . رکـشت  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  زا  مدوـب  هدـمآ  تفگ : يدرکیم ؟ هچ  مرح  رد  سپ  متفگ : متـسه . ینارـصن 
. تـفر هسردـم  هـب  لاـح ، ناـمه  اـب  هرخـألاب  دیـشخبن ؛ يدوـس  مدرب ، ناکـشزپ  دزن  هجلاـعم  يارب  ار  وا  هـچ  ره  دوـب . جـلف  مرــسپ  تـفگ :

اما هدرب ؛ صـصختم  ناکـشزپ  دزن  هجلاـعم  يارب  ارم  مرداـم  دوب  هتفگ  ناـنآ  باوج  رد  وا  دـندرک . قیوشت  هجلاـعم  هب  ار  وا  شناـسالکمه 
. يریگب افش  ات  دربب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  رهطم  مرح  هب  ار  وت  وگب ؛ تردام  هب  ورب  دندوب . هتفگ  شناسالکمه  تسا . هدیـشخبن  يدوس 

اـضر ماـما  دهـشم  هب  ارم  زونه  اـما  ياهدرب . ناکـشزپ  يهمه  شیپ  ارم  یتـفگ  رداـم ! تفگ : ناـیرگ  تشگزاـب . هسردـم  زا  مرـسپ  هکنیمه 
ار ناناملسم  اضر  ماما  مرسپ ! متفگ : ياهدربن . دشخبیم  افش  ار  اهضیرم  دنیوگیم  مناسالکمه  هک  مالـسلاهیلع  ماما  نآ  دزن  مالـسلاهیلع و 
؛ ربب ارم  وت  تفگیم : مامت  رارـصا  اب  وا  اما  هحفـص 155 ] . ] درک دهاوخن  تیزیو  ار  وت  میتسه  ینارـصن  ام  هکنیا  رطاخ  هب  دنکیم ؛ تیزیو 
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دز ادص  دیـسر  ارف  بش  همین  نوچ  تفر . دوخ  رتسب  هب  نایرگ  هرخألاب  رارـصا ، وا  زاب  مدرکیم و  راکنا  نم  یلو  دـنکیم ؛ تیزیو  مه  ارم 
هب تفگ : دـمآ و  ام  يهناخ  هب  شدوخ ، وا ، درک ! تیزیو  مه  ارم  اـقآ ، نآ  يدـید  ناـمام ! تفگ : متفر . باتـش  اـب  نم  اـیب ! ناـمام ! ناـمام !

. يراد رظن  نیا  نمشد  اب  هک  وت  مورحم ؟ ینک  اجک  ار  ناتسود  مینکیم . تیزیو  ار  وا  دیایب  ام  يهناخ  رد  هک  ره  وگب  تردام 

تمارک 16

رهطم قاور  رد  يزور  لبق ، لاس  دنچ  رد  تفگ : ینارهت  اقآ  ردیح  دنکیم : لقن  [ 149  ] زیگناتفگش ياهناتساد  باتک  رد  بیغتسد  دیهش 
شنامشچ رب  شیاهوربا  هدش و  دیفس  شتروص  رـس و  يوم  هدیمخ و  يریپ  زا  هک  ار -  يدرمریپ  مدوب  فرـشم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 

؛ تسا زجاع  ندرک  تکرح  زا  مدید  دنک  تکرح  تساوخ  هک  یتقو  تخاس . وا  هجوتم  ارم  شعوشخ  بلق و  روضح  مدـید ؛ دوب -  هتخیر 
وا تسا  ناخ  تاریخ  يهسردم  رد  ماهرجح  تفگ : مناسر ؛ شلزنم  هب  ار  وا  ات  مدیـسرپ  ار  شلزنم  سردآ  مدرک ؛ يرای  ندش  دنلب  رد  ار  وا 

لحم مان و  مدرکیم  يرای  شیاهراک  رد  ار  وا  متفریم و  هزور  همه  هک  يروط  هب  دش ؛ ماهقالع  دروم  تخس  مدرک و  یهارمه  لزنم  ات  ار 
نس زا  نم  تفگ : شتالاح  نایب  نمض  منادیم ؛ بوخ  مه  ار  یـسراف  نابز  مقارع و  لها  زا  میهاربا و  ممان  تفگ : مدیـسرپ . ار  شتالاح  و 

قارع هب  زاب  هدرک ، فقوت  یتدـم  موشیم و  فرـشم  مالـسلاهیلع  اضر  هحفـص 156 ]  ] ترـضح ربق  ترایز  يارب  لاس  ره  لاح  اـت  یناوج 
نس و مه  نم  اـب  هک  ناوج ، رفن  هس  لوا  يهبترم  رد  ماهدـش ؛ فرـشم  هداـیپ  هبترم ، ود  دوبن  لـیبموتا  زونه  هک  یناوج  نس  رد  مدرگیمرب .
هک نیا  نم و  تقرافم  زا  دندرک و  تعیاشم  یخسرف  کی  ات  ارم  میتشاد ؛ هقالع  رگیدکی  هب  تخـس  دوب و  ام  نیب  ینامیا  تقادص  تقافر و 

هدایپ لوا و  رفس  یناوج و  وت  دنتفگ : دنتـسیرگ و  نم  اب  عادو  ماگنه  دندوب ؛ نارگن  هدرـسفا و  تخـس  دنوش ، فرـشم  نم  اب  دنتـسناوتیمن 
مالـسلاهیلع ماما  میدـقت  یمالـس  مه  رفن  هس  ام  فرط  زا  هک  تسا  نیا  وت  زا  اـم  تجاـح  يوشیم ؛ عقاو  رظن  دروم  هتبلا  يوریم ؛ تمحزب 

دهـشم هب  دورو  زا  سپ  مدرک . تکرح  دهـشم  تمـس  هب  هدومن ، عادو  ار  اـهنآ  سپ  اـمنب . اـم  زا  مه  يداـی  فیرـش ، لـحم  نآ  رد  هدومن ،
يدوخیب و تلاح  مداتفا و  مرح ، زا  ياهشوگ  رد  ترایز ، زا  سپ  مدش ، فرشم  رهطم  مرح  هب  یتحاران  یگتـسخ و  تلاح  نامه  اب  سدقم 
زا راوز ، مامت  هب  هک  دوب  يرامشیب  ياههعقر  شکرابم  تسد  هب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  مدید  تلاح  نآ  رد  دش ؛ ضراع  نم  هب  يربخیب 
نم هب  هک  تسا  هدش  هچ  مدیسرپ  دومرف ؛ تمحرم  نم  هب  هعقر  راهچ  دندیسر ، نم  هب  نوچ  دادیم ؛ ياهعقر  مه  اههچب  هب  یتح  نز ، درم و 

بوخ تسین  تترضح  بسانم  راک ، نیا  مدرک  ضرع  تقیفر ؛ هس  يارب  رگید  يات  هس  تدوخ و  يارب  زا  یکی  دومرف : دیداد ؟ هعقر  راهچ 
اهنآ هب  دیاب  مدوخ  دناهدمآ و  نم  دیما  هب  همه  تیعمج  نیا  دومرف : ترـضح  دـنک . میـسقت  ار  اههعقر  نیا  ات  دـییامرف  رما  يرگید  هب  تسا 
یف لوخد  باسحلا و  نم  ناما  رانلا و  نم  ۀئارب  . » دوب هدش  هتـشون  نآ  رد  هلمج  راهچ  مدـید  مدوشگ  ار  اههعقر  زا  یکی  نآ  زا  سپ  مسرب ،
منم تشهب  رد  ندش  لخاد  باسح و  زا  ینمیا  منهج و  شتآ  زا  یـصالخ  [ » هحفص 157 « ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نب  انا  ۀنجلا و 

« هلا هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف 

تمارک 17

نیئاپ تسب  ياهتنا  رد  نسح ، دیس  مان  هب  يدیـس  لبق ، لاس  یـس  دودح  رد  تفگ : تسا  دهـشم  رایخا  زا  هک  نایئاضر -  دمحا  ازریم  جاح 
: مدیـسرپ رگید  زور  تسا . ضیرم  تخـس  هقیدـص ، یبیب  ماهلاس ، هس  رتخد  تفگ : يزور  تشاد . يزارخ  طاسب  ماهزاغم ، راـنک  ناـبایخ ،
ات هک  مراد  میمـصت  اذل  مرادن ؛ شدنام  هدنز  هب  يدیما  چیه  هک  يروط  هب  تسین ؛ بوخ  شلاح  تفگ : تسا ؟ روطچ  هقیدـص  یبیب  لاح 

اـضر ترـضح  مرح  رد  هـک  مدرک  داهنـشیپ  وا  هـب  مدـید ، لاـح  ناـشیرپ  یلیخ  ار  وا  نوـچ  نـم  مورن . هناـخ  هـب  دـنهدن  يربـخ  شلاـح  زا 
زامن يادا  يارب  هشیمه  لثم  نسح ، دیس  دبای . افش  ترتخد  ات  وش  لسوتم  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هب  رصع  رهظ و  زامن  نایم  مالـسلاهیلع 
یلیخ زامن  ود  نایم  تفگ ، يدش ؟ لسوتم  مدیسرپ : وا  زا  تشگزاب  رد  دیماجنا . لوط  هب  لبق  ياهزور  زا  شیب  شزامن  یلو  تفر ؛ مرح  هب 
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 - مکیلع مالس  نسح  دیس  اقآ  تفگ : دمآ و  نم  فرط  هب  الط  ناویا  لخاد  زا  یبرع  ياهلاس  تشه  تفه  رتخد  مدید  سپـس  مدرک ؛ هیرگ 
 - نم دومرف : سپـس  مورن . هناخ  هب  مراد  میمـصت  زورما  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ دـب  یلیخ  شلاح  متفگ : تسا ؟ روطچ  هقیدـص  یبیب  لاـح 
هب امش  دیسرپ : سپس  تشادن ؛ تکرح  ناوت  هک  دوب  يروط  هب  شلاح  متفگ : هحفص 158 ] . ] مدید تحاران  ار  وا  مدوب -  اجنآ  هک  نآلا - 

و داد . افش  ار  وا  مه  ادخ  تساوخ و  یلاعت  يادخ  زا  ار  وا  تمالس  ناشیا  تفگ : مالسلااهیلع . هیقر  ترـضح  هب  متفگ : دیدش ؟ لسوتم  هک 
دیاش متفگ : دوخ  اب  نآ  زا  سپ  درک . دـهاوخ  زاب  تیور  هب  ار  رد  هقیدـص ، یبیب  يدرگرب ، هناخ  هب  رگا  هک  تسا  نیا  مه  شدوبهب  لـیلد 

نآ متفگ : وا  هب  نم  مدیدن . ار  يرگید  صخش  ای  یبرع  رتخد  یلو  منیبب ، ار  شنیدلاو  ات  متفر  مرح  لخاد  هب  دوز  دوب . ماهیاسمه  يهچب  وا 
هـس تفر و  شاهناخ  هب  وا  دید . یهاوخ  ملاس  ار  وا  يدرگرب  تاهناخ  هب  هچنانچ  تسا . هدوب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  دوخ  مناخ ، رتخد 

رد تشپ  یتقو  هناـخ  هب  تعجارم  نیح  رد  نم  يرآ ؛ تفگ : یلاحـشوخ ! یلیخ  متفگ : وا  هب  تشگزاـب . ناـنز  دـنخبل  رهظ  زا  دـعب  تعاـس 
: تفگ هقیدـص  یبیب  مدز ؛ ار  هناخ  رد  مدینـش . ار  اـههچب  ندرک  يزاـب  يادـص  هقیدـص ، یبیب  نویـش  هیرگ و  يادـص  ياـج  هب  مدیـسر 

نم میدرکیم ، هیرگ  يداش  زا  هک  یلاح  رد  متفرگ ؛ شوغآ  رد  ار  وا  یلاحـشوخ  زا  نم  درک ؛ زاـب  ار  رد  هدـمآ  دوز  منم . متفگ : تسیک ؟
: تفگ دمآ و  ياهچب  رتخد  ناهگان  مدوب ؛ هدیباوخ  لبق  تعاس  کی  تفگ : يدش . بوخ  هک  دش ؟ هچ  مدیـسرپ : نآ  زا  سپ  مدـش ؛ لاحیب 
؛ دـش بوخ  ملاح  هلـصافالب  مدیـشون  ار  بآ  نآ  هکنیا  ضحم  هب  روخب ؛ تفگ : داد و  نم  هب  بآ  رپ  یفرظ  سپـس  زیخرب ! هقیدـص ! یبیب 
هک تردـپ -  هب  ار  وت  تمالـس  ربخ  اـت  مورب  دـیاب  دومرف : هحفـص 159 ] [ ؟ دـیوریم اجک  دینیـشنب ! متفگ : دورب  هک  تساـخرب  نآ  زا  سپ 

مالسلاهیلع اضر  ترضح  مرح  رد  هقیدص  یبیب  ردپ  ياعد  هرخألاب  مهدب . ددرگن -  زاب  هناخ  هب  وت  یتحاران  رطاخ  هب  تسا  هتفرگ  میمصت 
. تفایزاب ار  دوخ  تمالس  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تمارک  هب  شرتخد  دیسر و  تباجا  هب 

تمارک 18

هک درک  لقن  يدابآ  دیب  داوج  دمحم  خیش  جاح  موحرم  دسیونیم : دوخ  [ 150  ] زیگناتفگش ياهناتساد  باتک  رد  بیغتسد  هللا  ۀیآ  دیهش 
تکرح ناهفصا  زا  شرهاوخ  قافتا  هب  سدقم  دهشم  رد  زور  لهچ  فقوت  مالسلاهیلع و  اضر  ترضح  ترایز  دصق  هب  راوگرزب  نآ  یتقو 

هب هعقاو  ملاع  رد  ترضح  نآ  بش ، تشذگ ، فیرـش  ناکم  نآ  رد  فقوت ، تدم  زا  زور  هدجه  نوچ  دندش . فرـشم  دهـشم  هب  هدومن و 
مالسلاهیلع ترضح  راوج  رد  هزور  لهچ  فقوت  دصق  نم ! يالوم  دنکیم : ضرع  يدرگرب ؛ ناهفـصا  هب  دیاب  ادرف  هک  دندومرف  رما  ناشیا 

ام زا  تـسا و  گـنتلد  شرداـم  يرود  زا  ترهاوـخ  نوـچ  دوـمرف : مالـسلاهیلع  ماـما  تـسا . هتـشذگن  رتـشیب  زور  هدـجه  زوـنه  ماهدرک و 
یجاـح موحرم  نوـچ  مرادیم ؟ تسود  ار  مراوز  نم  هک  ینادیمن  اـیآ  يدرگرب . دـیاب  وا  رطاـخ  يارب  هتـساوخ  ناهفـصا  هب  ار  شتعجارم 

تخس مردام  تقرافم  زا  نوچ  تفگ : یتساوخ ؟ هچ  هتشذگ  زور  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  هک  دسرپیم  شرهاوخ  زا  دوشیم ، رادیب 
اضر ترضح  شابم ؛ نیگمغ  مرهاوخ ! تفگ : هحفص 160 ] . ] مدومن تعجارم  تساوخرد  هدرک ، تیاکش  ترـضح  نآ  هب  مدوب ، تحاران 

. شابن تحاران  میدرگرب . ناهفصا  هب  ادرف  هک  دنداد  روتسد  نم  هب  مالسلاهیلع 

تمارک 19

بدا و يهریاد  زا  یماگ  دـننادب و  ار  دوخ  تلزنم  ردـق و  دـیاب  راوز  دراد  دوخ  راوز  هب  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  هک  یتاـیانع  دوجو  اـب 
لها يرجات  دسیونیم : [ 151  ] هیوضر تامارک  باـتک  رد  جورم  موحرم  تسا ! راوز  يارب  يرادـشه  ریز  ناتـساد  دـنهنن . نوریب  تیناـسنا 

هک دید  باوخ  رد  ار  وا  نارهت  رد  شناتسود  زا  یکی  دوب ، ترفاسم  رد  وا  هک  یتقو  دش ؛ فرشم  سدقم  دهشم  هب  ترایز  ناونع  هب  نارهت 
ماما يوس  هب  ياهبرح  داتسیا و  ناشیا  يور  شیپ  وا  دوب . هتـسشن  حیرـض  يور  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یلاح  رد  دش ؛ فرـشم  مرح  هب  اقآ  نآ 

يهبترم دـش . بکترم  ار  لمع  نیمه  تفر و  حیرـض  رگید  فرط  هب  زاب  دـش . تحاران  یلیخ  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  يروط  هب  درک  باـترپ 
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زا هدز  تشحو  نم  داـتفا ؛ تشپ  هب  ماـما  نآ ، تباـصا  رثا  رب  هک  دـینارپ  ناـشیا  يوس  هب  ياهبرح  تفر و  كراـبم  رـس  تشپ  فرط  هب  موس 
هتفر هچ  يارب  دیـسرپ : وا  اب  تاقالم  رد  تشگرب  رفـس  زا  شقیفر  هرخـألاب  دوب !!!؟ یباوخ  هچ  نیا  هک  متفگ  دوخ  اـبو  مدـش  رادـیب  باوخ 

شنانخس هحفص 161 ]  ] زا نوچ  دیمهف  دهاوخ  ار  شباوخ  ریبعت  شنانخس  لالخ  رد  هک  درکیم  نامگ  ترایز . يارب  داد : باوج  يدوب ؟
شیپ ار  ینز  مدوب ، فرـشم  مرح  رد  یتقو  هک  تسا  نیا  تقیقح  تفگ : نایرگ  درم  نآ  درک . لقن  وا  يارب  ار  دوخ  باوخ  دیمهفن ، يزیچ 
رگید فرط  هب  متـشاذگ  شتـسد  يور  ار  متـسد  هدمآ  مشوخ  دوب ، هتـشاذگ  رهطم  حیرـض  يور  ار  شتـسد  هک  مدید  ترـضح  نآ  يور 

دوخ تسد  اب  دوب ، هتـشاذگ  حیرـض  هب  هک  ار  شتـسد  متفر ؛ رـس  تشپ  فرط  هب  ات  مدـش  بکترم  ار  لـمع  نیمه  زاـب  متفر  مه  نم  تفر ؛
. میتشگرب رفـس  زا  مه  اب  ام  نارهت  تفگ : ییاجک ؟ لها  دیوگیم : نایاپ  رد  یخاتـسگ !!! نینچ  زا  درب  دیاب  هانپ  ادـخ  هب  هتبلا  مدرک !! سمل 
. تسا هدش  هتساک  رایسب  ءوس ، ياهدمآ  شیپ  نیا  زا  يزیر و  حرط  نایاقآ  زا  رئاز ، نارهاوخ  ییادج  یمالسا  يروهمج  رد  الاح  هللادمحب 

تمارک 20

لاس ود  تدم  دوب و  هدش  جـلف  مداصت  رثا  رب  هک  متـشاد  یتسود  درک : لقن  فلؤم -  دامتعا  دروم  ناتـسود  زا  نایئاضر -  دـمحا  ازریم  اقآ 
اـضر ترـضح  هب  نتفرگ  افـش  يارب  هدـنام و  دهـشم  رد  یناـمز  رید  هـک  تخانـشیم  ار  ناـشیا  مادـخ  زا  یکی  دربیم . رـس  هـب  دهـشم  رد 

هب رهطم  مرح  هب  خرچ  اب  وا  دمآ  تفر و  رد  هک  نم -  روضح  رد  یبش  دوشیم ؛ فرشم  مرح  هب  بش  ره  تسا و  هدش  لسوتم  مالـسلاهیلع 
رـس زا  یکی  - 1 درک : لـقن  ناـشیا  قیوشت  يارب  ناـیرج  ود  ینکیمن ؟ رارـصا  دوـخ  نتفرگ  افـش  يارب  ارچ  تفگ : مدرکیم -  کـمک  وا 

ناشرانک رد  هک  دید  باوخ  ملاع  رد  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  دربیم -  رس  هب  هاگشیاسآ  رد  بش  هک  نیسح -  یجاح  مان  هب  اهکیشک 
زا ار  شیاههچب  ورب و  دناهداتفا : هاچ  رد  گس  نیا  ياههچب  دندومرف : نیسح  یجاح  هب  مالسلاهیلع  ماما  دوب ؛ هحفص 162 ]  ] يدیفس گس 

. دشکیم هزوز  هک  دید  رد ، تشپ  رد  تاصخشم  نامه  اب  ار  يدیفس  گس  درک و  زاب  ار  نحص  رد  تفر و  نیسح  یجاح  هدب . تاجن  هاچ 
اجنآ درب و  هاچ  رـس  رب  ار  نیـسح  یجاح  داتفا و  هار  هب  نابایخ  نیئاپ  فرط  هب  گس  میورب . تفگ : درک و  هراشا  گس  هب  تفر و  کـیدزن 

زا دعب  ود  تعاس  مدرگرب . ات  شاب  اجنیمه  تفگ ، گس  هب  دینش و  ار  ییاهگس  هچب  يهزوز  يادص  هاچ  يالاب  زا  نیـسح  یجاح  تسـشن .
وا يارب  ار  گس  نایرج  نیـسح  یجاح  درک . زاب  ار  رد  باوخ ، سابل  اب  یناوج  دز ؛ ار  ياهناخ  رد  گنز  یکیدزن  نامه  رد  دوب  بش  همین 
مه اب  دروآ و  هدرک  هدامآ  ار  اهنآ  ناوج  میورب . مه  اب  ات  روایب  رادرب و  ینوگ  هسیک  سوناف و  نامـسیر و  تفگ : ناوج  هب  ادـعب  داد ؛ حرش 

. دینابنج یمد  رکشت  ناونع  هب  گس  دندروآ و  الاب  هاچ  زا  هداهن  ینوگ  لخاد  ار  اهگس  هچب  دش و  هاچ  لخاد  ناوج  دنتفر . هاچ  نآ  رـس  رب 
هلان و دوخ  نتفرگ  افـش  يارب  ارچ  وت  دربب !! هانپ  دیاب  هک  هب  دنادیم  دنتفایم  هاچ  رد  شیاههچب  یتقو  گس  تفگ : درک و  نم  هبور  سپس 

؟ ینکیمن عرضت 

تمارک 21

هب لغب ، ریز  بوچ  اب  دوب و  هدـش  جـلف  رمک  زا  تسب  بوچ  يالاب  زا  نداتفا  رثا  رب  ياهلاس  جـنپ  یـس و  یتالک  يدرک  رگید : نایرج  کنیا 
، یهاوخب افش  مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا  يورب و  سدقم  دهـشم  هب  رگا  دنتفگ : وا  هب  هام ، شـش  زا  سپ  هحفص 163 ] . ] تفریم هار  تمحز 

اقـس کیدزن  ات  لغب  ریز  بوچ  اب  وا  دننکیم  اهر  ار  وا  دنـسریم  هک  نحـص  رد  دنربیم و  دهـشم  هب  رطاق  اب  ار  وا  هرخألاب  یباییم . دوبهب 
یکی رد  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  دنکیم  لایخ  نینچ  دوخ  اب  نیـسح   ) دنیبیم ار  ینابرد  اجنآ  رد  دوریم ؛ ییالط  لیعامـسا  يهناخ 

؟ تساجک مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دیوگیم : نابرد  هب  يدرک  يهجهل  نامه  اب  دورب .) ناشیا  دزن  دناوتیم  هک  دشاب  دـیاب  اهقاطا  نیا  زا 
هراشا اههرانم  زا  یکی  هب  رخـسمت  تلاح  اب  ناراب  رد  میراد . راک  وا  اب  اـم  مینیبب ؟ دـیاب  اـجک  ار  اـقآ  مینیبب  ار  وا  اـت  میاهدـمآ  تـالک  زا  اـم 

: تفگ هداد ، ناشن  ار  هرانم  ياههلپ  رد  رخـسمت  يور  زا  نابرد  میورب ؟ ـالاب  نآ  روطچ  اـم  تفگ : درک  درم  تساـجنآ . اـقآ  تفگ : هدرک ،
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نامه اب  تساوخ ، هکنیمه  تفر ؛ الاب  مود  لوا و  هلپ  زا  مامت  تمحز  اب  تفر و  هراـنم  رد  فرط  هب  درک  درم  يور . ـالاب  اـههلپ  نیا  زا  دـیاب 
نیئاپ اقآ  میدمآ . نیئاپ  ام  دراد . تمحز  وت  يارب  این . الاب  نیسح ! تفگیم : هک  دینـش ؛ ییادص  الاب  زا  دور ، الاب  موس  هلپ  زا  شالت  یعس و 

هام شش  تفگ : هدش ؟ راک  هچ  نیسح ! دومرف : مالس ، باوج  زا  سپ  ترضح  نآ  درک . مالس  دش . لاحشوخ  اقآ  ندید  زا  نیسح  دندمآ ؛
يور هدوسآ  داتفا و  شلغب  ریز  زا  اهبوچ  لاح  رد  دـیلام ؛ شرمک  هب  یتسد  اقآ  ینک . بوخ  ار  ام  ات  ماهدـمآ  الاح  ماهداتفا  راک  زا  هک  تسا 

هک داد -  وا  هب  تشادرب و  نیمز  يور  زا  ار  اهبوچ  ترضح  نآ  درکن . رمک  درد  ساسحا  رگید  دش ، تسار  شرمک  داتـسیا و  دوخ  ياهاپ 
. تفر نابرد  دزن  نیسح  هحفـص 164 ] . ] نک لقن  نابرد ، نآ  يارب  يدید  هچ  ره  دومرف : وا  هب  ادـعب  دـشکن . تمحز  تسوا ، نامهم  نوچ 
رد ار  وا  درک و  بجعت  تسا ؛ هتفرگ  تسد  رد  ار  شلغب  ریز  ياهبوچ  دوریم و  هار  يداع  لاح  رد  بوچ و  نودـب  وا  دـید  هکنیمه  نابرد 

ار تردپ  ادـخ  تفگ : درک و  رکـشت  راهظا  دوب  هداتـسرف  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  شیپ  ار  وا  هک  یئامنهار  رطاخ  هب  نیـسح  اما  تفرگ . لغب 
ار دوخ  يافش  وا  مدرک و  هرخـسم  ار  وا  نم  مرـس ! رب  كاخ  تفگ : دوخ  اب  نابز  رـس  رب  نابرد  اما  يداتـسرف . ماما  تمدخ  ارم  هک  دزرمایب !

. تفرگ
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هک ناشداماد -  درک و  لقن  ار  ینایرج  دمحا  ازریم  اقآ  دومن  توعد  ینامهم  هب  ار  فلؤم  نایئاضر ، دـمحا  ازریم  بانج  داماد  مق  رد  یبش 
ار ياهزاـنج  باوخ  ملاـع  رد  تفگ : دـمحا  ازریم  مسیونیم . ناـشیا  يهتـشون  يور  زا  نونکا  مه  نم  تشون ؛ تسا -  هتـسجرب  بـالط  زا 
زا نت ، دنچ  هک  دنتشاذگ  رارق  و  دنداهن ؛ الط  ناویا  لباقم  ون  نحص  رد  و  دندرب ؛ مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  رهطم  مرح  فرط  هب  هک  مدید 

؛ دنربب مرح  لخاد  هب  سدقم ، دقرم  ود  فاوط  يارب  ار  نآ  اهیناهفـصا و …  تأیه  حادم  حادم ، دـشرم  یجاح  یناهفـصا و  ملاع  ود  هلمج 
رد مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  مدید ؛ مدرک  هدهاشم  دنداهن ؛ كرابم  ياپ  نیئاپ  ار  هزانج  دندیـسر ؛ هک  مرح  لخاد  هب  متفر . اهنآ  اب  زین  نم 

بظاوم دنیبیمن  ارم  یسک  وت  زج  هک  دندنامهف  نم  هب  انمض  دنداد . باوج  نم  مالـس  هب  ناشیا  مدرک ، ضرع  مالـس  دناهداتـسیا ؛ نم  رانک 
مه دشرم  یجاح  میدرب ؛ كرابم  رـس  الاب  هب  ار  هزانج  دنربب ؛ رـس  يالاب  فرط  هب  ار  هزانج  وگب  دـندومرف : دوشن ؛ علطم  رگید  یـسک  شاب ،
مرح زا  ار  هزانج  دندومرف : اقآ  متفگ . نم  دناوخب ؛ ترایز  وگب . دشرم  هحفص 165 ]  ] یجاح هب  دومرف : ترضح  نآ  دوب . هداتسیا  ام  لباقم 

هک دندومرف  هراشا  نم  هب  دعب  و  دندراذگ ؛ نیمز  رب  ار  نآ  دـندومرف : سپـس  میدرب . سدـقم  ياپ  نیئاپ  رد  فرط  هب  ار  هزانج  دـنربب  نوریب 
هک مدز ، شرف  يور  تسد  فک  اب  ردـق  نآ  نم  دنیـشنب ؛ هزانج  يور  شرابغ  درگ و  ات  هدـب  ناکت  تسد  اـب  هدرک  دـنلب  ار  شرف  يهشوگ 

نویناحور زا  یکی  دنراذگب . نیمز  رب  دندومرف : میتفر ؛ نوریب  هک  مدق  دنچ  دنهد  تکرح  ار  هزانج  دنداد  روتـسد  زاب  تسا ؛ سب  دـندومرف 
؛ دناهداتسیا ترضح  نآ  هک  مدید  یفرط  زا  دننیبیمن  ار  ترضح  نآ  اهنآ  هک  متسنادیم  نم  تیم . زامن  يهماقا  يارب  داتسیا  هزانج ، هارمه 
. دـش مامت  زامن  ات  مدرک . ادـتقا  نم  دـنتفگ  ریبکت  هک  ناـشیا  دـیوگب ؛ ریبکت  اـقآ  اـت  مدرک  ربص  نم  یلو  تفگ ؛ ریبکت  نویناـحور  زا  یکی 

هکنیا ات  دندرکیم . ارجا  نم  يهلیـسو  هب  ار  دوخ  روتـسد  لحارم ، مامت  رد  مدوب ؛ اقآ  تمدخ  نم  هتـسویپ  دیربب . نوریب  ار  هزانج  دندومرف :
يهرجنپ تشپ  هب  ار  هزانج  وگب  دندومرف : نم  هب  ترضح  نآ  هنهک ، نحص  هب  دورو  ضحم  هب  میدرب  هنهک  نحص  هب  ون  نحص  زا  ار  هزانج 

؛ دناوخب تبیـصم  دشرم  یجاح  وگب  دندومرف : دنداهن ، دالوف  يهرجنپ  تشپ  ار  هزانج  هک  ینامز  دندرک . نینچ  متفگ ؛ مه  نم  دنربب . دالوف 
مدـش و رادـیب  باوخ  زا  و  هداد ؛ تسد  میارب  فعـض  تلاح  هیرگ  تدـش  زا  نم  دنتـسیرگ ؛ نارـضاح  و  درک ؛ تبیـصم  رکذ  هب  عورـش  وا 
؛ مدید یباوخ  متفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ردقنیا  هچ  يارب  تفگ : هدش  رادیب  ماهیرگ  تدش  زا  مرـسمه  متـسیرگ ، رایـسب  يرادیب  رد  متـسشن و 

نیا زا  هک  هام  کی  زا  سپ  داد . دـهاوخ  خر  ینایرج  هچ  جراخ  رد  منیبب  هک  مدوب  رظتنم  ینامز  تدـم  مدرکن . لقن  وا  يارب  ار  باوخ  یلو 
نحـص يهشوگ  رد  یناـحور و …  دـنچ  درم و  نز و  زا  راوز  یعمج  هحفـص 166 ]  ] مدید مدش ؛ ون  نحـص  دراو  يزور  تشذگ ، نایرج 

رب ياهبیتک  هک  مدـید  نآ  لخاد  ار  ياهزانج  متفر ؛ هفرغ  کیدزن  دـنراد -  هفرغ  رد  ياهزانج  اهنیا  مدرک  ناـمگ  دـناهدمآ -  درگ  مه  رود 
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رد لبق  هام  کی  هک  تسا  ياهزانج  نامه  نیا  هک  مدش  هجوتم  ناهگان  ماهدرک . ور  ریز و  نم  ار  هبیتک  نیا  هک  دـمآ  مدای  هب  دوب ؛ نآ  يور 
. تسا ناهفـصا  ياملع  زا  هداز ، ياهچرد  یلعلا  وبا  دیـس  ناشیا  دنتفگ : مدیـسرپ ؛ ار  موحرم  نآ  مان  مدمآ . نوریب  هفرغ  زا  ماهدـید ؛ باوخ 

زور هک  زورما  یلو  دـندش ؛ فرـشم  مرح  هب  مود  لوا و  زور  تسا . هتفر  ایند  زا  هک  هدوب  سدـقم  دهـشم  هب  ناـشیا  دورو  موس  زور  زورما ،
مرح هب  امـش  مناوخیم ؛ اـجنیمه  ار  مزاـمن  موش ؛ فرـشم  رهطم  مرح  هب  مناوـتیمن  زورما  هک  دـنتفگ : دوـخ  هارمه  صخـش  هب  تسا  موـس 
لاح رد  اقآ  یلو  تسا ؛ رـضاح  ياچ  دـنیبیم  ددرگیمرب  دوریم و  مرح  هب  هک  وا  يرفـسمه  دـییایب  ات  منکیم  رـضاح  ياـچ  نم  دـیورب ؛

دوخ و يارب  شوج  بآ  ناجنف  کی  تسا -  رکذ  لوغـشم  اقآ  هک  دیوگیم  دوخ  اب  دونـشیمن -  یباوج  یلو  دـنکیم ؛ مالـس  دـناهدجس .
لاح رد  وا  هک  دـنیبیم  دربیم ، اقآ  لغب  ریز  تسد  یتقو  دونـشیمن  یباوج  یلو  دـنزیم ؛ ادـص  ار  اـقآ  هدرک ، رـضاح  اـقآ  يارب  مه  یکی 

ار وا  دنیایب ، دهـشم  هب  ناشکیدزن  لیماف  ات  میاهتـشاذگ  دـنتفگ : دـیاهداهن ؟ اجنیا  ار  هزانج  ارچ  نونکا  مدیـسرپ : تسا . هتفر  ایند  زا  هدـجس 
ناکد رد  هک  بش  هرخألاب  دننکیم . هچ  منیبب ، ات  متفرگ  ربخ  هبترم  دـنچ  زور  نآ  يرآ . دـنتفگ : دـیاهداد ؟ فاوط  ار  وا  متفگ : مینک . نفد 

؛ متـسویپ اهنآ  عمج  هب  مه  نم  دنربیم ؛ هحفـص 167 ]  ] رهطم مرح  فرط  هب  دناهدروآ و  نوریب  ار  هزانج  مدید  مدمآ ؛ نحـص  هب  متـسب ، ار 
يارب هزاـنج  ندرب  يارب  بختنم ، دارفا  و  ـالط . ناویا  ولج  ون ، نحـص  رد  ینعی  مدوب ؛ هدـید  باوخ  رد  نم  هک  دـنداهن  یلحم  رد  ار  هزاـنج 

رد زا  متفر . اهنآ  اب  هدروآ ، نوریب  ار  میاهـشفک  مرح ، لخاد  هب  هزانج  ندرب  يارب  مه  نم  مدوب ؛ هدید  باوخ  رد  هک  دندوب ، اهنامه  فاوط 
: دندومرف هک  مدینش ، دوخ  شوگ  اب  باوخ ، يادص  نوچمه  ییادص  دنداهن ، نیمز  رب  ار  هزانج  هک  رهطم  حیرـض  ولج  كرابم ، ياپ  نیئاپ 
. ندـناکت هزانج  رب  شرف  كاخ  ندـناوخ و  یفوتم  رب  زامن  دـشرم و  ندـناوخ  همانترایز  زا  نایرج  هیقب  و  ربب ؛ رـس  يالاب  فرط  هب  ار  هزانج 

رما هک  دالوف  يهرجنپ  تشپ  ات  مدیدیمن  ار  اقآ  یلو  مدینشیم ؛ ار  روتسد  نم  . ) دش ماجنا  دنداد و  روتسد  نم  هب  یکی  یکی  باوخ ، دننام 
سپ دوب ؛ قباطم  الماک  باوخ ، دننام  اجنیا  ات  دندرک ؛ تبیصم  رکذ  ناشیا  متفگ و  نم  دنکب ؛ یتبیـصم  رکذ  وگب  دشرم  یجاح  هب  دندرک ؛

: متفگ نایاقآ  زا  یکی  هب  نم  نفد ، زا  سپ  دندرک . نفد  دـندوب  هدـیرخ  البق  هک  ياهفرغ  رد  دـندرب و  ناوضر  غاب  فرط  هب  ار  هزانج  نآ  زا 
رد ارم  اقآ ، نآ  مدرک ، لقن  ار  باوخ  یتقو  هن . متفگ : یتخانـشیم ! ار  اقآ  دـنتفگ : ناشیا  ماهدـید ؛ یباوخ  نانچ  نینچ و  لبق  هام  کـی  هک 
هک دـناهدید  هداز  ياهچرد  یلعلاوبا  دیـس  يهرابرد  یباوخ  ناـشیا  هک  درک  مـالعا  نارـضاح  هب  ادـعب  و  تسیرگ ؛ رایـسب  تفرگ و  شوغآ 

. دنتسیرگ رایسب  نارضاح  مدرک و  لقن  ناشیارب  نانآ ، رارصا  رثا  رب  مه  نم  دننکیم ؛ لقن  امش  يارب  نونکا 
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اب هحفـص 168 - ]  ] هتفریذـپ ار  مالـسا  نییآ  نید و  هک  یحیـسم -  ناوج  يوناب  کی  دادرم  مجنپ  زور  یحیـسم  يوناب  کی  تاجن  اـفش و 
ناینالـصا کیفار  وناب  داد . تراشب  دوب ، هدش  شبیـصن  هک  یمیظع  تداعـس  هب  ار  ام  دـمآ و  [ 152  ] هلجم رتفد  هب  رورـس  تجهب و  تیاـهن 

. درک نایب  نینچ  ار  شیوخ  نتفای  تاجن  افش و  حرش  يو  دنکیم ؛ راک  نارهت  يدابآ  زوریف  ناتـسرامیب  رد  نونکا  مه  هلاس  تشه  تسیب و 
درد تارقف  نوتس  يهیحان  زا  دش و  بلس  نم  زا  تکرح  تردق  هک  مدش ، یجالعلا  بعص  يرامیب  راچد  هتشذگ  لاس  تفگ : کیفار  وناب 

و تسا ؛ هدش  هایس  وت  تارقف  نوتس  زا  هرهم  جنپ  هک  دنتشاد  راهظا  يرادربسکع  زا  سپ  نارهت  ناکشزپ  مدرکیم . ساسحا  يدیدش  رایسب 
افـش ار  ناراـمیب  هک  تسه  یماـما  ناـسارخ  رد  هک  مدینـش  مدوب ؛ هدـنامرد  اـج  همه  زا  هک  نم  تسین ؛ ریذـپ  جـالع  مه  یحارج  لـمع  اـب 

ار یبش  سدق ، ناتسآ  مادخ  ییامنهار  اب  مدناسر و  دهـشم  هب  ار  دوخ  رایـسب ، تقـشم  جنر و  لمحت  قایتشا و  دیما و  نارازه  اب  دشخبیم .
یترارح هک  دیـشک  متـشپ  رب  یتسد  و  دمآ ؛ نم  دزن  هب  للجم ، یـصخش  هک  مدید  باوخ  رد  هاگرحـس  مدنارذگ . دالوف  يهرجنپ  تشپ  رد 

تدش زا  و  مدید ؛ ملاس  ار  دوخ  یتفگش ، تیاهن  اب  مدش ، رادیب  باوخ  زا  نوچ  یتفای . دوبهب  وت  دومرف : و  مدرک ؛ ساسحا  دوخ  رد  بیجع 
. دندنام تفگش  رد  دیدج  میدق و  ياهـسکع  قیبطت  يرادربسکع و  زا  سپ  ناکـشزپ  متـشگزاب ، نارهت  هب  هک  ینامز  متـسیرگیم -  قوش 

نید ینالیم ، هللا  تیآ  رضحم  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  یسوب  هبتع  زا  سپ  و  مدمآ ؛ دهشم  هب  هرابود  تشذگ ؛ ارجام  نیا  زا  لاس  کی 
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یجگنا و هللا  تیآ  هک  داد  ناشن  ار  یطخ  تسد  ناینالـصا  همطاف  وناـب  هحفـص 169 ] . ] دیمان همطاف  مان  هب  ارم  ناشیا  متفریذپ و  ار  مالـسا 
. دندوب هدرک  قیدصت  مالسا  تناید  هب  ار  ناشیا  فرشت  ینالیم  هللا  تیآ 

تمارک 24

جـلف و ضرم  زا  دهـشم  نکاس  يزیربت  یلع  جاح  رتخد  هبابر  ماـن  هب  ینز  لاوش 1343  هام  مهدـفه  بش  تفگ  نخـس  وا  اب  یکرت  نابز  هب 
یلتبم هنماد  ضرم  هب  هک  دوب  هتـشذگن  شیب  يزور  دـنچ  وا  اب  جاودزا  زا  دـعب  تفگ : شرهوش  حرـش : نیدـب  تفای ؛ افـش  يرگید  يرامیب 

لوا تلاح  هب  يرامیب  ندرکن ، زیهرپ  رثا  رب  ادعب  درک . لصاح  يدوبهب  ات  تشاد  همادا  وا  يهجلاعم  زور  هن  کشزپ  هب  هعجارم  زا  سپ  دش ؛
ناکـشزپ تشگ . ریگنیمز  دـش و  لـش  رمک  اـت  وا  ياـپ  ود  ره  تسار و  تسد  یلو  میدرک  هعجارم  کـشزپ  هب  مود  تبون  يارب  تشگزاـب 

شدرد نامرد  ياج  هب  وا  دـندرک ؛ هعجارم  یناملآ  يرتکد  هب  نآ  زا  سپ  تفاین . دوبهب  یلو  دندیـشوک ؛ شاهجلاعم  يارب  ماـمت  هاـم  تفه 
هب رداق  هک  يروط  هب  دش . هتـسب  شناهد  داتفا و  مه  يور  شیاهنادند  هک  تشون  هخـسن  وا  يارب  داد و  صیخـشت  ياهنوگ  هب  ار  وا  يرامیب 
زور تشه  دـیوش . لسوتم  یناحور  کشزپ  هب  هکنیا  رگم  تسا ؛ ریذـپان  جالع  وا  يرامیب  تفگ : یناملآ  رتکد  سپـس  دوبن . ندروخ  اذـغ 

یتروشم ياهسلج  رگید  ناکـشزپ  اب  جـلاعم  کشزپ  دـندرب ؛ يرگید  کشزپ  دزن  ار  وا  زاب  دـندیناسر و  وا  هب  اذـغ  هیقنت  يهلیـسو  هب  دـعب ،
تسد قباس  لثم  یلو  هحفص 170 ] [ ؛ دروخب اذغ  تسناوت  دش و  زاب  شناهد  هک  دندرک  قیرزت  وا  هب  زیوجت و  ار  یلوپمآ  دنداد و  لیکـشت 

دزن ارم  مرـسمه ، لاوش  متـشه  هبنـشجنپ  بش  درادـن . جالع  وا  يرامیب  دـنتفگ : ناکـشزپ  رمالا  رخآ  داتفا ؛ ياهشوگ  هب  دوب و  لش  شیاپ  و 
نم زا  يریخ  هرخـألاب  يدیـشک ؛ تمحز  نم  يارب  یلیخ  مرهوش ! تفگ : دوـشگ و  یهاوـخ  رذـع  ناـبز  یناوتاـن  لاـح  اـب  دـناوخ و  دوـخ 

ای افـش  نم  باوخب ؛ درگرب و  تدوخ  ربـب و  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ارم  بش  ادرف  راذـگ و  تنم  نم  رب  نونکا  يدـیدن ؛
وا و هعمج  بش  متفریذـپ ؛ ار  وا  شهاوـخ  نم  دـیامرفیم . تمحرم  ار  یکی  ود  نیا  زا  هرخـألاب  مریگیم ؛ ترـضح  نآ  زا  ار  دوـخ  گرم 

هناخ هب  دوخ  متـشاذگ و  حیرـض  کیدزن  هتفرگ ، تشپ  هب  ار  وا  مرح  لخاد  ات  اجنآ  زا  مدـناسر و  مرح  کیدزن  ات  هکـشرد  اـب  ار  شرداـم 
ات هتفر  هنانز  دجـسم  هب  نم  شاب و  سدـقم  حیرـض  يولهپ  وت  تفگ : مردام  تفر ، رهوش  یتقو  تفگ : نز  نآ  سپـس  مدـیباوخ . هتـشگرب ،

، رایـسب هیرگ  زا  سپ  مهاوخیم ؛ افـش  ای  گرم  ای  مدرک : ضرع  هدـش ، لسوتم  ترـضح  نآ  هب  نم  تفر  وا  هکنیمه  منک . تحارتسا  یمک 
هب تشادرب . رد  زبس  ياهـسابل  هک  تشگ  رهاظ  يردقلا  لیلج  دیـس  دش و  هتفاکـش  سدقم  حیرـض  مدـید  هک  مدوب  يرادـیب  باوخ و  نایم 
ملا نم  اقآ ! مدرک : ضرع  موس  يهبترم  مدادـن . باوج  زاب  دومرف : رگید  يهعفد  متفگن . باوج  زیخرب ! هقایارد ، دومرف : نم  هب  یکرت  ناـبز 

ورب و داشرهوگ  دجـسم  هب  زیخرب و  رتا ، لق  زامن  لا  زامن  تسد  داشرهوگ  دجـسم  هقایارد  دومرف : مرادـن . اپ  تسد و  نم  اقآ ! دـخی  مقاـیا 
وا دایرف  زا  نم  دز ؛ دایرف  دوب ، نم  يولهپ  مرح ، رد  هک  راوز  زا  ینز  نایم ، نیا  رد  نیـشنب . ایب و  اجنیدـب  هاگ  نآ  ناوخب ، زامن  ریگب و  وضو 

، مورب لوا  متفگ : متساخرب و  ياج  زا  مدرکیمن  ساسحا  دوخ  رد  يدرد  چیه  هک  یلاح  رد  متشادرب ؛ رهطم  حیرـض  زا  رـس  هحفص 171 ] ]
: دومرف تمحرم  افش  ارم  نابیرغ ، نماض  هک  زیخرب ! متفگ : مدرک و  رادیب  باوخ  زا  ار  مردام  متفر  هنانز  دجـسم  هب  مهد ؛ تراشب  ار  مردام 

مک ات  میدرکیم  هیرگ  تعاس  کی  قوش ، زا  ود  ره  داتفا ؛ هیرگ  هب  دـید ، تمالـس  لاح  رد  ارم  یتقو  تساخرب  باوخ  زا  همیـسارس  مردام 
تیاهن اب  ناشیا  دنتفر ، مردپ  رهوش و  لابند  هب  تعاس  نامه  رد  مرح ، مادخ  زا  رفن  دنچ  دـندروآ . موجه  نم  رـس  رب  دـندیمهف و  مدرم  مک 
هدومرف نم  هب  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  هکنیا  اب  میایب  روطچ  متفگ : میورب ، زیخرب  تفگ : مرهوش  دندید . تمالـس  ارم  هدمآ ، یلاحـشوخ 

، هتفر داشرهوگ  دجـسم  هب  هک  هدـشن  حبـص  زونه  نیـشنب . اجنیا  ایب  ادـعب  ناوخب و  زامن  ریگب و  وضو  ورب و  داشرهوگ  دجـسم  هب  هک  تسا 
مرح هب  سپـس  مدـناوخ و  زاـمن  متخاـس ، وضو  هتفر ، داـش  داـشرهوگ  دجـسم  هب  هاـگنآ  مدوب  رهطم  مرح  رد  رجف ، عولط  اـت  مریگب . وـضو 

: دیوگیم نایرج  نیا  لقن  زا  سپ  ناخ  مساقلاوبا  ازریم  متشگرب . لزنم  هب  مرهوش  اب  نآ  زا  سپ  مدوب و  اجنآ  رد  باتفآ  عولط  ات  هتـشگرب ،
هجوتم هاگان  هتـشذگ  بش  زا  تفه  ای  شـش  تعاس  دودح  رد  دندوب ؛ باوخ  رد  همه  زین  هناخ  لها  مدوب ؛ هدـیباوخ  لزنم  رد  بش  نآ  نم 
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زا یـسک  بشما  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  متفگ : دنرهطم ؛ مرح  مادخ  زا  رفن  دنچ  مدید : مدرک  زاب  ار  رد  متفر  دننزیم  ار  هناخ  رد  هک  مدش 
مرح هب  افـشتسا  يارب  شردام  اب  تسا  هدـش  لش  شیاپ  تسد و  تسا  هام  تفه  هک  ار  ینز  يرآ . متفگ : تسا ؟ هدـمآ  مرح  هب  امـش  لزنم 

هحفص 172]  ] میاهدمآ وا  عضو  قیقحت  يارب  ام  هداد ؛ افش  ار  وا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هن . دنتفگ : تسا ؟ هدرم  مرح  رد  رگم  دناهدرب ؛
هداد تداهش  ار  هزجعم  نیا  تحص  زین  کلملا  نامقل  رتکد  دندرک . جرد  رینم  رهم  همانزور  رد  ار  نایرج  نیا  تفگ : ناخ  مساقلاوبا  ازریم 

هک ار  راجن  ربکا  یلع  يدهشم  لایع  ناخ ، یفطصم  دیس  رتکد  اب  هدنب  بجر  هام  متشه  خیرات  رد  تسا : نیا  وا  يهمان  تداهـش  تروص  و 
بآ قشاق  کی  تردـق  هک  دوب  هام  کی  و  دوب ؛ جنـشتم  جولفم و  شندـب  فصن  تسد و  کی  میدومن  هنیاـعم  دراد ؛ لاـس  هدزناـش  اـبیرقت 

ءاضعا ریاس  یلو  دروخب ؛ اذغ  تسناوتیم  شدوخ  هک  میدش  وا  ناهد  ندش  زاب  هب  قفوم  هجلاعم  زور  نیدنچ  زا  دـعب  تشادـن . ار  ندروخ 
لاح متـشادن . وا  دوبهب  هب  يدیما  مه  هدنب  دندوب و  سویأم  وا  دوبهب  زا  هیلاراشم  نادـنواشیوخ  هک  دـشیم  هام  ود  دوب ؛ یقاب  لاح  نامه  هب 
افـش ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  هیوضر  [ 153  ] هینـس يهعقب  رهطم  كاخ  هب  اجتلا  یهلا و  بیبط  سدقا  رابرد  زا  افـشتسا  زا  دـعب  مدینـش  هک 

. تسا جراخ  تیعر  تاقبط  يهیرـشب  يهیعیبط  يهوق  زا  دـسریمن و  رظن  هب  يرگید  زیچ  زاجعا ، زا  ریغب  ۀـقیقح  تسا  هتفای  دوبهب  هتفرگ و 
هحفص 173]  ] کلملا نامقل  نیسحلادبع  رتکد  [. 155 [ ] 154  ] نورفاکلا هرکول  هرون و  متم  هللاو 

تمارک 25

يزیربت فسوی  يدهـشم  رتخد  مان ، هجیدخ  ینز  يرمق  يرجه  لاس 1343  لاوش  هام  مهدراهچ  بش  دـننکیم  هیرگ  لزنم  رد  تیاـههچب 
جاح نز  نآ  رهوش  درک : لقن  [ 156  ] ناخ مساقلاوبا  ازریم  تسا : ریز  حرش  هب  نآ  نایرج  رصتخم  تفای . افـش  هکلهم  ضارما  زا  ياهنماخ ،

يرامیب راچد  نز  نیا  اب  جاودزا  زا  سپ  لاس  کی  تفگ ، دراد . تراـجت  يهرجح  هیدـمحم ، يارـس  رد  هک  یـشورف  یلاـق  يزیربت  دـمحا 
شضرم يرامیب  دوبهب  ياج  هب  هک  يروط  هب  دننک . نامرد  جالع و  ار  وا  يرامیب  دنتسناوتن  دندیـشوک ، ناکـشزپ  هچ  ره  دیدرگ ؛ يدیدش 

شلاح رتشیب  تعاس  ود  زور  هنابـش  رد  هک  تفرگیم  هلمح  ضرم  ار  وا  يروط  نتفای ، افـش  زا  لبق  زور  دـنچ  ات  تفاـی  مه  يرتشیب  تدـش 
مدینش اهزور  نیا  رد  نوچ  نارگید . کمک  هب  رگم  تشادن ، نتساخرب  تردق  هک  دوب  هتفر  لیلحت  هب  ور  یمسق  هب  وا  ياوق  و  دوبن ؛ بوخ 
نونک ات  مه  ار  رگید  دنمدرد  رفن  دنچ  تسا و  هدوشگ  نادـنمدرد  يور  هب  ار  دوخ  يهصاخ  تمحرم  باب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک 

یتمحرم رظن  دیاش  دننامب  حبص  ات  هک  مداتسرف  مرح  هب  هکـشرد  اب  منادنواشیوخ  زا  نز  ود  هارمه  هب  ار  نز  نیا  مداتفا و  عمط  هب  هداد ؛ افش 
اذغ هک  یتقو  یتح  مدنام . هناخ  رد  دندرکیم ؛ یباتیب  ردام ، ندوبن  رطاخ  هب  هک  لافطا  يراتـسرپ  يارب  دوخ  و  دـنهد ؛ افـش  ار  وا  دـننک و 
لاح ندـید  اـب  مه  دوخ  میهاوخیم ؛ ار  ناـمردام  میروخیمن ، هحفـص 174 ]  ] اذغ دـنتفگیم : دـندرکیم و  هیرگ  مدروآیم  ملافطا  يارب 

، هتفرگرب رد  ار  وا  اذل  تفرگیمن ؛ مارآ  ماهچب  رسپ  یلو  مدیناباوخ ؛ ار  مرتخد  دوب  یمـسق  ره  هب  مدوب ؛ هدش  اهتـشا  یب  اذغ  هب  تبـسن  اهنآ 
مرح رد  هک  تسا  هدرواین  تقاط  نوچ  منز  هک  مدرک  لایخ  دوخ  اب  دنبوکیم ؛ تدشب  ار  هناخ  رد  هک  مدینـش  هگان  مباوخب ؛ وا  اب  متـساوخ 

ار رد  مدمآ  ددرگیمرب . شبحاص  هب  بلق  لام  دنیوگیم : هک  فورعم  قبط  تسا ! یبلق  سنج  بجع  هک  مدش . تحاران  هتـشگزاب ؛ دنامب ،
هب مرح ، زا  ار  تاهجوز  تدوخ  ایب  دنیوگیم  دناهدمآ و  هنهرب  ياپ  اب  مرح  مادخ  زا  رفن  دنچ  شورف و  یلاق  میهاربا  جاح  مدـید  مدرک  زاب 

افـش نیا  زا  لبق  عبر  هس  وا  هک  دـندرک  دای  مسق  ناشیا  مدرکن ؛ رواب  لوا  نم  تسا  هداد  افـش  ار  وا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  روایب . هناـخ 
يداش تیاهن  اب  هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  راهچ  ابیرقت  متفای ، تمالـس  ار  منز  مدش . فرـشم  اهنآ  اب  هدیـشوپ ، سابل  اذل  تسا ، هتفای 

دجـسم هب  دندرب و  رهطم  مرح  هب  ارم  یتقو  تفگ : شدوخ  وا : يافـش  تیفیک  دندش . نامداش  رایـسب  ناشردام  ندـید  زا  لافطا  میتشگرب و 
وت لاح  نیا  زا  ام  دـنتفگ : دـندوب  اجنآ  رد  هک  ییاهنز  مدـمآ  لاح  هب  نوچ  مدـش ؛ شوهیب  تفرگ و  ارم  هلمح  ضرم  اروف  دـندناسر . هنانز 

ینابز هب  هتسکش  لد  اب  هتسب ، حیرض  هب  ار  دوخ  يرسور  نم  دندرب ؛ سدقم  رس  تشپ  رهطم  حیرض  کیدزن  ارم  تهج  نیمه  هب  میسرتیم ؛
لاحیب مراذـگیم . نابایب  هب  رـس  و  موریمن ؛ نوریب  اجنیا  زا  یهدـن  افـش  ارم  رگا  ماهدـمآ ؟ اجنیا  هب  ارچ  ینادیم  اقآ ! مدرک . ضرع  یکرت 

اضر ترضح  تامارک  زا  ناتساد  هس  زا 101هاجنپ و  هحفص 64 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف نم  هب  یکرت  هب  تسا  مرح  مادخ  زا  مدرک  نامگ  تشاد ، رس  رب  زبس  يهمامع  هک  مدید  ار  يراوگرزب  دیس  یلاحیب  ملاع  رد  مدش و 
هیرگ هناخ  رد  تیاـههچب  هک  یلاـحرد  ياهتـسشن ؟ هحفـص 175 ]  ] اجنیا ارچ  رـالولغا . هدویا  ندرـال  ـالاب  ادرب  ناـسام  روتا  هینرود  نادروب 
تگ دومرف : مراذگیم . نابایب  هب  رـس  دیهدن ، افـش  رگا  مریگب  افـش  ماهدمآ  موریمن ؛ اجنیا  زا  اقآ ! مدرک : ضرع  یکرت  نابز  هب  دـننکیم .

ات یتسین » ضیرم  . » نسرید شوخان  دومرف : مشوخان . مدرک : ضرع  دـننکیم ؛ هیرگ  اههچب  هک  هناخ  هب  ورب  رالولغا . هدوا  ندرـال  ـالاب  هنگ 
: مدرک ضرع  تسا ، مالـسلاهیلع  ماـما  صخـش  نآ  هـک  مدرک  نـیقی  تـقو  نآ  مرادـن . يدرد  چـیه  هـک  مدـیمهف  دوـمرف  ار  شیاـمرف  نـیا 

ارم ای  دهدب  نم  هب  یجرخ  میوگب  دوخ  رهوش  هب  مشکیم  تلاجخ  مرادـن  هار  یجرخ  مورب و  مردارب  ردام و  دزن  دوخ ، رهـش  هب  مهاوخیم 
ار رگید  فـصن  دوـخ و  ياـیند  يارب  ریگب  ناـموت  رازه  هدـب و  یلوـتم  هب  ار  نیا  فـصن  ریگب ! دوـمرف : یکرت  ناـبز  هب  ترـضح  نآ  دربـب .

نیا رد  هداـهن ؛ نآ  يور  مکحم  ار  دوـخ  ياهتـشگنا  نم  داـهن . نم  تسار  تسد  رد  يزیچ  دوـمرف و  ار  نـیا  نـک ؛ دوـخ  ترخآ  يهریخذ 
؛ متـساخرب قوش  زا  ندـش . بوخ  زا  دـعب  دوب  متـسد  نایم  زیچ  نآ  هک  مرادـن  کش  مدـیدن  دوخ  رد  يدرد  چـیه  مدـمآ و  لاح  هب  ماگنه 

مرـس رب  مدرم  تسا  هدش  هداد  افـش  هضیرم  هک  دـندرک  دایرف  هداد  افـش  ارم  ماما  هک  دـندیمهف  ات  دـندوب  نم  اب  هک  رگید  نز  نآ  مرهاوخ و 
یسک ای  دیدرگ  دوقفم  زیچ  نآ  دش و  زاب  متسد  هک  مدیمهفن  نایم  نیا  رد  دندرک . هراپ  هراپ  كربت  ناونع  هب  ار  میاهسابل  دندروآ و  موجه 

! دشن ادیپ  هک  سوسفا  دوش ؛ ادیپ  یتمحرم  نآ  دیاش  هک  داتـسرف  شزور  بش و  نآ  رد  ارم  هبترم  دنچ  تفگیم : شرهوش  دوبر ؛ متـسد  زا 
گنر رینم ز  باتفآ  شنیرز  دبنگ  شیپ  هب  دنکن  ادخ  ناتـسآ  نیا  زا  ییادجو  نم  دنکن  ادج  ادخ  میاضر  ناتـسآ  ز  هحفص 176 ] [. ] 157]
تـسد شمرک  هگرد  دنکن ز  ایح  اضر  يور  هک ز  یـسک  رگم  تشهب  ياوه  لد  هب  سک  دنکن  وا  نحـص  هب  دنکن  اهب  يوعد  دوخ  يدرز 

هب اهش  دنکن  اضر  دوخ  ار ز  اضر  هک  یـسک  نآ  زا  لوبقم  یتعاط  چیه  دوبن  قح  دزن  هب  دنکن  اهر  مرک  بحاص  نماد  هک  ادگ  مشکن  اجتلا 
 @@@ دنکن افو  ییوت  نوچ  دوخ  يهتفگ  هب  اجک  فطل  يهدعو  وت  ياهداد  دوخ  رئاز 
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هداد افش  [ 158  ] يزوباج نیـسحمالغ  جاح  رتخد  بکوک  هدـش  لش  تسار  تسد  لاس 1343  لاوش  مهن  زور  تفاـی ؟ افـش  رتخد  هنوگچ 
زور هس  ات  دمآ  درد  هب  شتـسار  تسد  هودنا ، لوه و  زا  رتخد  نیا  داتفا ؛ كانلوه  یقافتا  ام  يهناخ  رد  بش  کی  تفگ : رتخد  ردـپ  دـش ؛

يارب کشزپ  متفر ؛ کشزپ  دزن  مدروآ ؛ رمـشاک  هب  هجلاعم  يارب  دوخ  يهیرق  زا  ار  وا  داتفا ؛ تکرح  زا  شتـسد  دـعب  دوب ؛ راـتفرگ  درد  هب 
يارب ًانطاب  یلو  هجلاعم ؛ يارب  ارهاظ  میدش  فرـشم  سدقم  دهـشم  هب  هحفص 177 ] . ] تفاین دوبهب  وا  يرامیب  یلو  دیـشوک ؛ نآ  يهجلاعم 

هعجارم یناملآ  يرتکد  هب  ادـعب  میدـیدن ؛ ياهدـیاف  میتفر  یناریا  ناکـشزپ  دزن  يزور  دـنچ  مالـسلاهیلع ؛ اضر  ترـضح  راـبرد  زا  افـشتسا 
نم رب  یلیخ  مدـید  هنهرب  رفاـک . یبنجا  نآ  دزن  رد  ار  دوخ  یتقو  تفگ : رتخد  درک . هنهرب  ار  رتخد  هجلاـعم . يارب  روکذـم ، بیبط  میدرک 

، رفاک یبنجا  شیپ  ار  دوخ  سومان  و  مدوب ! هدرم  شاک  يا  متفگ : مدرک و  گرم  يوزرآ  ادخ  زا  هک  تشذگ  تخـس  نم  رب  دـمآ و  نارگ 
يور رب  تسد  وگب . مراذگیم  تسد  هک  يوضع  ره  هب  تفگ : وا  هب  سپس  دنتسب . ار  رتخد  ياهمشچ  داد : روتـسد  رتکد  مدیدیمن . هنهرب 

. درکن درد  راهظا  ادبا  رتخد  داهن  وا  تسار  تسد  يور  رب  تسد ، هک  یتقو  ات  تسا  وضع  نالف  تفگیم : مرتخد  تشاذـگیم  يوضع  ره 
هـس درادن ؛ جالع  تسد  نیا  تفگ : درک و  زاب  ار  شیاهمـشچ  هدناشوپ ، وا  هب  ار  شیاهـسابل  دنکیمن ؛ درد  ساسحا  هک  دش ، مولعم  نوچ 

نیقی نخـس  نیا  زا  دـنک . جالع  ار  نآ  ماـما  اـی  ربمغیپ  رگم  دـیربب  ناـتدوخ  ماـما  دزن  ار  وا  درادـن ؛ حور  تسا و  هدرم  تسد  تفگ : هبترم 
قـشاع درد  نک  رگید  رد  ز  لد ! يا  دوخ  دوبهب  رکف  تسین . ياهراچ  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  یقیقح ، بیبط  هب  ندرب  هاـنپ  زجب  مدرک .

ددرگن ز ات  مارخ  تابارخ ، هب  هگنآ  نک و  ییوش  تسش و  دیامن . لسغ  دوش و  هزیکاپ  ات  مداتـسرف  مامح  هب  ار  وا  بیبط  ياوادم  هب ز  دوشن 
هک دوب  بورغ  کـیدزن  هدولآ  بارت  بآ  دـهدن  ییافـص  هک  يآ  رد  هب  تعیبـط  هاـچ  زا  وش و  یفاـص  كاـپ و  هدوـلآ  بارخ  رید  نیا  وـت 

هحفـص 178]  ] ماما ای  درک : ضرع  تسـشن و  حیرـض  ولج  كراـبم ، يور  شیپ  رد  مرتخد  میدـش . یقیقح  يهبعک  نما و  مرح  هب  فرـشم 
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رایـسب مه  اب  ود  رهو  مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  سدـقا  تحاس  هب  ار  وا  نخـس  مه  نم  گرم . ای  افـش  اـی  مالـسلاهیلع ! اـضر 
هب هتـساخرب ، اج  زا  میاهدناوخن  زامن  هک  زیخرب ! متفگ : مرتخد  هب  میاهدناوخن . رـصع  رهظ و  زامن  زورما  هک  دمآ  مدای  هب  هاگ  نآ  میتسیرگ .

هدشن مامت  زامن  زونه  مدش . زامن  لوغـشم  دجـسم ، ولج  رد  مه  نم  تفر ؛ زامن  يادا  يارب  تسا -  فیرـش  مرح  رد  هک  ياهنانز -  دجـسم 
هک متفر  وا  يوج  تسج و  هب  زاـمن  ندرک  ماـمت  زا  سپ  تشذـگ  نم  ولج  زا  دـمآ و  نوریب  هناـنز  دجـسم  زا  تعرـسب  رتـخد ، مدـید  دوب ،

رهطم حیرض  رانک  رد  وا  هک  مدید  ناهگان  دوشن . نادرگرس  هناخ ، هار  نتـسنادن  رطاخ  هب  هک  منیبب  ار  وا  دشاب ، هتفر  لزنم  فرط  هب  هچنانچ 
میدرگرب مینک و  وضو  دـیدجت  هتفر ، لزنم  هب  ات  زیخرب . بکوک ! متفگ : افـش . ای  گرم  اـی  تفگیم : و  درکیم . تجاـح  راـهظا  هتـسشن و 

مدـش و بلقنم  مه  نم  وا ، لاح  بالقنا  زا  مریگن . ار  دوخ  يافـش  ای  گرم  اـت  مزیخیمنرب  اـجنیا  زا  نم  یلو  ورب ؛ یلیاـم  امـش  رگا  تفگ :
هک نام  رفسمه  ناتـسود  اب  متفر ؛ دوب -  دابآ  مدنگ  يارـس  رد  هک  دوخ -  لزنم  هب  هدمآ ، نوریب  مرح  زا  سپـس  نتـسیرگ ؛ هب  مدرک  عورش 
هک وت  بکوک ! متفگ : مدرک و  بجعت  دمآ . هلجع  اب  مرتخد  مدید  هاگان  هک  مدش  ياچ  فرص  لوغشم  هتـسشن  دندوب ؛ هدرک  رـضاح  ياچ 

اـضر ترـضح  ناجردـپ ! تفگ : يدـمآ ؟ يدوز  نیا  هب  ارچ  مزیخیمنرب ؛ رهطم  حیرـض  رانک  زا  مریگن  ار  دوخ  يافـش  ای  گرم  اـت  یتفگ 
دورف هدرک ، دـنلب  ار  دوخ  يهدـش  لـش  تسد  عقوم  نیا  رد  نیبـب . نک و  هاـگن  تفگ  ییوـگیم ؟ تسار  متفگ : داد . افـش  ارم  مالـسلاهیلع 

هحفـص 179]  ] ضرع مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  تمدـخ  هتـسویپ  تفگ : هاـگ  نآ  دوبن ؛ نآ  رد  جـلف  زا  يرثا  چـیه  هک  يروـط  هب  دروآ ؛
نایم رد  ار  يراوگرزب  دیـس  مدراذـگ ، وناز  يور  ار  مرـس  داد و  تسد  نم  هب  باوخ  دـننام  یتلاح  هبترم  کی  افـش . ای  گرم  ای  مدرکیم :
حیرض نایم  ارم  يهدش  لش  تسد  دوب ؛ ینارون  تیاهن  رد  شتروص  تشاد و  رـس  رب  زبس  ياهمامع  رب و  رد  هایـس  یـسابل  هک  مدید  حیرض 
مدرک زاب  مشچ  دـمآ . درد  هب  میاپ  تشگنا  هاگان  درادـن ؛ یبیع  وت  تسد  دومرف : دـیلام و  تسد  مناتـشگنا  رـس  ات  هناـش  فرط  زا  دیـشک و 
میاپ تشگنا  يور  نآ  يهیاپ  کی  اقافتا  هداهن ؛ یـسرک  حیرـض ، يالاب  ياهغارچ  ندرک  نشور  يارب  مرح  نارازگتمدخ  زا  رفن  کی  مدید 

يدوزب اذل  تسا ؛ هداد  افش  ارم  هتسیرگن و  تمحرم  رظن  هب  نم  رد  مالسلاهیلع  متشه  ماما  هک  مدیمهف  متـساخرب  ياج  زا  تسا . هتفرگ  رارق 
لیعامسا ياقآ  زا  دنتفای ، عالطا  سدق  ناتسآ  ءایلوا  یتقو  تفگ : ناخ  مساقلاوبا  ازریم  مهد . تراشب  امـش  هب  هک  مدیناسر  هناخ  هب  ار  دوخ 

رتکد شیپ  هک  دندرک  تساوخرد  دوب -  هدش  راذگاو  وا  هب  سدـق  ناتـسآ  ياهراک  یـضعب  هناخقازق ، يهرادا  فرط  زا  هک  یملید -  ناخ 
نینچ دید ، مالس  ار  وا  تسد  یتقو  دندرب . رتکد  شیپ  ار  شردپ  رتخد و  بش  نآ  حبص  دریگب . یقیدصت  صوصخ  نیا  رد  دورب و  یناملآ 
سمل هجنپ  ات  فتک  زا  مدرک . هنیاعم  ار  يزیـشرت  نیـسحمالغ  جاح  رتخد  مناـخ  بکوک  تسار  تسد  لاوش  مهن  هبنـش  کـی  زور  تشون :

نامه لاوش ، مهد  هبنشود  حبـص  زورما  ددرگ . هجلاعم  انث  اعد و  هب  هک  دوش  فرـشم  رهطم  مرح  هب  هک  مدرک  ییامنهار  ار  وا  نیاربانب  دوب ؛
مهد دـنک . كرابم  ادـخ  تسا  هدـش  رهطم  مرح  رد  هک  تسا  ییانث  اعد و  نامه  هجلاعم  نیا  هک  مراد  نیقی  مدـید ؛ ملاس  یلک  هب  ار  تسد 

هحفص 180] . ] دیسر پاچ  هب  زین  رینم  رهم  يهمانزور  رد  ءاضما  زا  سپ  کنارف  رتکد  لاوش 1343 
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ینیوج یلعمالغ  جاح  رـسمه  هللا  جرف  رتخد  همطاـف  لاس 1343 ه ق  لاوش  هام  مهدراهچ  هعمج  بش  رد  داتفا . قاـفتا  لـبق  ناـیرج  یپ  رد 
، لمح عضو  زا  سپ  مرسمه  تفگ : نز  نآ  رهوش  دسیونیم : هیوضرلا  تایآ  باتک  رد  يریمح  لیعامسا  دیـس  تفای . افـش  راوزبس  نکاس 
وا يهجلاـعم  رد  هچ  ره  راوزبـس  ناکـشزپ  تشاد . بت  هـجرد  ات 40  نیب 37  هتـسویپ  تشگ و  یلتبم  مئاد  بت  هـب  مـک  مـک  دـش و  راـمیب 

بآ و رییغت  يارب  ار  وا  تسا  بوخ  تفگ : اـهنآ  زا  یکی  اـت  دـشیم  یلبتم  مه  يرگید  ضارما  هب  هکلب  دیـشخبیمن ؛ يرمث  دندیـشوکیم 
هب ارم  راذگب و  نم  رب  یتنم  ایب  تسا  هتفگ  نینچ  بیبط  هک  لاح  تفگ : دینش  ار  وا  داد  روتـسد  مرـسمه  هکنیمه  يربب . رهـش  جراخ  هب  اوه 

ار وا  مدیدنسپ و  ار  وا  يأر  نم  مریمب . اجنآ  رد  ای  منک  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  ار  دوخ  يافش  ات  ربب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  ترایز 
دزن نآ  زا  سپ  دشن . رهاظ  شـضرم  دوبهب  زا  يرثا  نکیل  مدرب  ءابطالا  دـیؤم  مان  هب  یکـشزپ  دزن  ار  وا  زور  راهچ  مدرب ؛ سدـقم  دهـشم  هب 
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هب شـضرم  تشذـگ ؛ شاهجلاعم  زا  هک  زور  تسیب  دوش . هجلاعم  دـیاب  لاس  کی  مک  تسد  تفگ : هنیاـعم  زا  سپ  وا  مدرب  یناـملآ  رتکد 
متفریم و رتکد  دزن  مدوخ  نم  دنک . تکرح  دوخ  ياج  زا  تسناوتن  دش و  ریگنیمز  هک  يروط  هب  تفای  تدـش  شیپ  زا  شیب  دوبهب ، ياج 

رتکد دزن  رگید  رفن  دنچ  اب  يزوباج  نیسحمالغ  یجاح  متفر  نتفرگ ، روتسد  دصق  هب  هک  لاوش  مهدزای  هبنشهس  زور  ات  متفرگیم  روتـسد 
نونکا دومرف ؛ تمحرم  هحفص 181 ]  ] افش ار  مرتخد  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  زورید  تفگیم : رتکد  هب  نیسحمالغ  یجاح  دندوب . هدمآ 

بوخ شتسد  هک  دیمهف  رتکد  دش . دنلب  نزوس  شزوس  زا  شدایرف  دز  نزوس  ار  رتخد  تسد  رتکد  هک  یتقو  ینک  هنیاعم  ات  ماهدروآ  ار  وا 
زورید نم  هک  سیونب : تفگ : دوخ  مجرتم  هب  ماـگنه  نیا  رد  مدرک  ییاـمنهار  راـک  نیا  هب  ار  وت  نم  تفگ : دـش و  لاحـشوخ  تسا  هدـش 

وا يافش  رد  یکش  مدید و  تمالس  ار  وا  زورما  وا . یصو  ای  ربمغیپ  رظن  هب  رگم  متفاین ؛ وا  يارب  یجالع  مدرک و  هنیاعم  ار  هلولـشم  بکوک 
تسا و ینابایب  يدرم  وا  داد : باوج  يدرکن ؟ ییامنهار  ندش  لسوتم  هب  ارم  ارچ  متفگ : رتکد  مجرتم  هب  دیوگیم : یلعمالغ  جاح  مرادـن .
هب يارب  متفگ : دادـن . هزاجا  متـساوخ . مامح  يهزاجا  نم  يرادـن . جایتحا  ییامنهار  هب  یتفرعم و  اب  رجات و  وت  یلو  دوب ؛ جاتحم  تلـالد  هب 
مرگ مین  مامح  هب  تسا  نینچ  هک  لاح  تفگ : دوش ؛ هزیکاپ  دورب و  مامح  هب  دـیاب  راچان  هب  نتـسج  لسوت  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ندرب و  مرح 

يافش هعمج  بش  مه  وت  متفگ : تسیرگ . رایسب  وا  مداد  حرش  شیارب  ار  بکوک  نتفای  افش  نایرج  مدمآ و  مضیرم  رسمه  شیپ  نم  دورب .
هب ار  دوخ  يافش  دش و  فرـشم  رهطم  مرح  هب  رـصع  هتفر ، مامح  هب  ینز  هارمه  هب  هبنـشجنپ  زور  ریگب . مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  زا  ار  دوخ 

؛ ماهدمآ دهشم  هب  افش  دیما  هب  نم  متفگ : دوخ  اب  تسکش  ملد  مدینـش ، ار  بکوک  نتفای  افـش  ربخ  یتقو  تفگ : شدوخ  تفرگ : ریز  حرش 
هک مدید  ار  يراوگرزب  دیـس  ایؤر  ملاع  رد  مدوب و  هدـیباوخ  هبنـشراهچ  زور  رهظ  زا  شیپ  هکنیا  ات  مدیـسرن ؟ دوصقم  هب  هک  منک  هچ  نکل 

نیا دومرف : دوب  نم  راتـسرپ  هک  يدیـس  نز  هب  تشاذگ و  فرط  کی  هب  ار  نان  نآ  تشاد  لغب  ریز  هب  ینان  صرق  رـس و  رب  هایـس  ياهمامع 
، متفای دوخ  رد  نتـسشن ، نتـساخرب و  تردق  مدش  رادـیب  هکنیمه  دـش ؛ بیاغ  مرظن  زا  دومرف و  ار  نخـس  نیا  هحفـص 182 ] . ] رادرب ار  نان 
هک هعمج  بش  ات  دشیم  رتهب  ملاح  تعاس  هب  تعاس  هدـش ، عطق  بت  هک  مدـیمهف  دوبن . نم  رد  تکرح  تلاح  باوخ  زا  شیپ  هکنیا  لاح 

ترابرد هب  يدیما  هب  راوزبس  زا  نم  مدرکیم : ضرع  مدومنیم . راهظا  ار  ملد  درد  مالسلاهیلع  ماما  هب  متـسج و  لسوت  هتفر ، رهطم  مرح  هب 
ردق نیمه  نم  تفای . افـش  هک  مدوب  دمحا  جاح  رـسمه  يولهپ  مرح ، رد  اقافتا  مهاوخیم . افـش  ای  گرم  ای  لاح  بیبط ؛ دیما  هب  هن  ماهدمآ 

درد و چـیه  لاح  نآ  رد  ددرگ . انیب  شنامـشچ  هبترم  کی  هک  يروک  صخـش  دـننام  تشگ . نشور  ملد  هک  دـش  رهاـظ  يرون  هک  مدـید 
رد دیـسرپ : میدرب ؛ شرتکد  شیپ  ار  وا  زور  هس  زا  سپ  تفگ : شرهوش  مالـسلاهیلع . متـشه  ماما  تمحرم  رظن  هب  متفاین  دوخ  رد  یتلاـسک 

ار وا  تسا ؛ هداد  افـش  ار  مرـسمه  مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  هک  دوب  نیا  يهطـساو  هب  ام  ندـماین  متفگ : يدوب ؟ اجک  هتـشذگ  زور  دـنچ  نیا 
چیه تفگ : درک و  هنیاعم  ار  وا  یناملآ  رتکد  دـنیامرف ؛ رداص  یهاوگ  صوصخ  نیا  رد  مدرک  تساوخرد  و  ییاـمن . هدـهاشم  اـت  ماهدروآ 

تحت هام  کی  تدـم  هک  يراوزبس  یلعمالغ  جاح  يهجوز  همطاف  سیونب . تفگ : دوخ  مجرتم  هب  درکن و  هقیاـضم  رتکد  درادـن . یـضرم 
متسویپ و وت  اب  [. 159 . ] درک ءاضما  ار  نآ  ریز  یناملآ  رتکد  سپس  مدید ؛ تمالـس  مدرک و  هنیاعم  ار  وا  زورما  دشن . جالع  دوب  نم  هجلاعم 

وت فطل  ددـمیب  دورن  ار  هدـشلد  نم  هک  نک  يرظن  تیانع  هب  هحفص 183 ]  ] شیوخ هناگیب و  رـس  درادن  وت  يانـشآ  مدیربب  لد  وت  ریغ  زا 
« ظفاح  » شیوخ لد  رب  یکمن  دزیر  وت  لعل  بل  رگ  دوش ؟ هچ  تحالم  نسح و  هشداپ  يا  رخآ  شیپ  زا  يراک 
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لاس لیوحت  ماگنه  تفگ : هک  درک  لقن  دوخ  تسود  زا  دهشم ، ربنم  لها  نیقثوم  زا  یناحور ، رادشفک  دمحم ، خیش  تسا ! نابرهم  ردقچ 
نم هب  تسا . هتسشن  تمحزب  هک  مدید  ار  یناوج  دوخ  يولهپ  رد  ياج ، یگنت  دوجو  اب  مدوب . مالسلاهیلع  اضر  ترضح  رهطم  مرح  رد  ون ،

ار فرح  نیا  ءازهتـسا  يور  زا  وا  مدرک  لاـیخ  مدـید ، يددـجتم  ناوج  ار  وا  نوچ  نم  هاوخب . راوـگرزب  نیا  زا  یهاوـخیم  هچ  ره  تفگ :
يهزجعم راوگرزب  نیا  زا  اریز  تسا ؛ نیمه  تقیقح  مدز ، ار  فرح  نیا  يداـقتعایب  يور  زا  نم  هک  ینکن  لاـیخ  تفگ : سپـس  دـنزیم ؛

اضر ترضح  تامارک  زا  ناتساد  هس  زا 101هاجنپ و  هحفص 67 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یب اذل  دومنیم ؛ یتمحرم  مک  نم  هب  تبسن  اجنآ  رد  مردپ  مرمشاک  لها  نم  تفگ : هزجعم . نآ  حرش  هب  درک  عورـش  دعب  ماهدید . یگرزب 
هب هرسکی  متخانشیمن  مه  ار  یسک  متسنادیمن و  ار  ییاج  نوچ  مدمآ و  سدقم  دهشم  هب  راوگرزب ، نیا  ترایز  دصق  هب  هدایپ  وا  يهزاجا 

هکنیمه دوب . هدـمآ  ترایز  هب  دوخ  ردام  اب  هک  داتفا  يرتخد  هب  ممـشچ  ترایز ، نیب  رد  هاگان  مدومن ؛ ترایز  مدـش و  فرـشم  رهطم  مرح 
متفر و حیرض  ولج  مدش . لاح  ناشیرپ  هک  يروط  هب  تفرگ  ياج  ملد  رد  شقشع  مدش و  وا  يهتفیرف  بلقنم و  داتفا ، رتخد  نآ  هب  ممشچ 
هیرگ و مهاوخیم ؛ امش  زا  ار  رتخد  نیمه  ماهدش  رتخد  نیا  راتفرگ  نم  هک  لاح  مدرک : ضرع  ندرک  هحفص 184 ]  ] هیرگ هب  مدرک  عورش 

زامن اذل  تسا ؛ برغم  زامن  تقو  هدش و  نشور  مرح  ياهغارچ  مدید ؛ مدمآ  دوخ  هب  یتقو  مدـش  لاحیب  هک  يروطب  مدرک . يدایز  عرـضت 
رب امـش  زا  تسد  نم  اـقآ ! مدرک : ضرع  ندرک . هیرگ  هب  مدرک  عورـش  هتفر و  رهطم  حیرـض  ولج  زاـب  مناـشیرپ  لاـح  ناـمه  اـب  مدـناوخ و 

نونمؤملا اهیا  هک  دـش  دـنلب  راج  يادـص  دیـسر و  مرح  ندرک  تولخ  تقو  ات  مدوب  يراز  هیرگ و  لاح  رد  مسرب و  بلطم  هب  ات  مرادیمن ،
هک مدیـسر  يرادـشفک  هب  هکنیمه  مدـمآ  نوریب  راـچان  دـناهتفر  همه  مدرم  دـش و  تولخ  فیرـش  مرح  مدـید  نوچ  مه  نم  هللا . ناـما  یف 

: تفگ دید  ارم  هک  صخش  نآ  تسین ؛ مه  يرگید  شفک  نم  شفک  زا  ریغب  تسا و  هتـسشن  اجنآ  رد  رفن  کی  هک  مدید  مریگب ، ار  مشفک 
نوچ هک  مدرک  لایخ  دوخ  اب  مدش و  هناور  وا  اب  نم  دناهتساوخ . ار  وت  هک  میورب  ایب  تفگ : يرآ . متفگ  یتسه ؟ وت  يرمشاک  هللارصن  ازریم 

. دنادرگرب رمـشاک  هب  هدرک ، ادیپ  ارم  هک  تسا  هتـشون  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  هب  مردپ  دیاش  ماهدمآ ، مردپ  يهزاجا  نودـب  رمـشاک  زا  نم 
هب شمشچ  هکنیمه  دوب . هتسشن  اجنآ  رد  یمرتحم  درم  هک  دومن  ییامنهار  یقاطا  هب  دورو  زا  سپ  درب . یبوخ  رایسب  يهناخ  هب  ارم  هرخألاب 

رکون هب  هاگ  نآ  بوخ . رایـسب  تفگ : يرآ . متفگ : یتسه ؟ وت  يرمـشاک  هللارـصن  ازریم  تفگ : هاگ  نآ  متـسشن . هدرک ، مارتحا  داـتفا ، نم 
بلطم تقیقح  تفگ : شنز  ردارب  هب  درم  نآ  تسـشن . هدمآ  شنز  ردارب  ینامز  كدـنا  زا  سپ  دـیایب ؛ وگب  منز  ردارب  هب  ورب  تفگ : دوخ 
هاگان دـندوب ؛ هتفر  رهطم  مرح  هب  ترایز  يارب  شرتخد  هحفـص 185 ]  ] اب وت  يهریـشمه  مدوب  هدیباوخ  رهظ  زا  دعب  زورما  نم  هک  تسا  نیا 

الط ناویا  نایم  ات  هتـساخرب  اروف  دهاوخیم ؛ ار  وت  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تفگ : هدـمآ ، لزنم  رد  رفن  کی  هک  مدـید  باوخ  ملاع  رد 
نیا دومرف : هدومن ، نم  فرط  هب  ار  دوخ  كرابم  تروص  دید  ارم  نوچ  تسا  هتسشن  هچیلاق  کی  يور  ناویا ، رد  راوگرزب  نآ  مدید  متفر ؛

مداتسرف ار  مرکون  مدش ، رادیب  یتقو  نک . جیوزت  وا  هب  ار  ترتخد  وت  لاح  دهاوخیم . نم  زا  ار  وا  تسا و  هدید  ار  وت  رتخد  هللارـصن  ازریم 
ات مدـیبلط  ار  وت  هتـسشن ، اجنیا  هک  تسا  ییاقآ  نیمه  وا  و  تسا ؛ هدروآ  هدرک ، ادـیپ  ار  وا  الاح  دروایب  هدرک ، ادـیپ  ار  وا  ات  يرادـشفک  رد 

مدینـش ار  نانخـس  نیا  یتقو  تفگ : ناوج  نآ  میوگب ؟ هچ  نم  تسا  هدومرف  ماما  هک  ییاج  تفگ : يراد ؟ ییأر  هچ  عوضوم  نیا  رد  منیبب 
هک دوخ  تجاح  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تمحرم  هب  نم  دـندرک و  جـیوزت  نم  هب  ار  رتخد  نآ  هرخألاب  ندرک . هیرگ  هب  مدرک  عورش 

يهناخ رد  هب  تاجاح  هک  هاوخب  راوگرزب  نیا  زا  یلیام  هچ  ره  میوگیم  هک  تسا  نیا  دـش . تحار  ملایخ  مدیـسر و  دوب  رتخد  نآ  لاصو 
[. 160 . ] دوشیم هدروآرب  وا 
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هب تاقوا  رتشیب  هک  مالـسلاهیلع -  اضر  ترـضح  مرح  مداخ  يوسوم ، دـمحم  دیـس  لـیلج  دیـس  دروآیمرب  ار  ياهتـساوخ  هلیـسو  دـنچ  اـب 
يهبتع نارازگتمدـخ  زا  هک  وت ! لاح  هب  اـشوخ  تفگ : نم  هب  نیمظاـک  رد  حـلاص ، دیـس  تفگ : هدـشیم -  فرـشم  قارع  يهمئا  تراـیز 

نآ زا  نم  و  دیدرگ ؛ حالصا  ترـضح  هحفـص 186 ]  ] نآ كرابم  دوجو  تکرب  هب  نم  ترخآ  ایند و  راک  اریز  یناسارخ ؛ ناطلـس  هسدقم 
رقف و تیاهن  رد  مدوب و  لیـصحت  لوغـشم  ياهسردـم  رد  نیرحب  رد  نم  تفگ : هدرک ، تیاـکح  لـقن  هب  عورـش  مراد ؛ یتیاـکح  راوگرزب 

یمامح زا  هزات  هک  داتفا  تعلط  باتفآ  يرتخد  هب  ممـشچ  هاگان  متفر ؛ نوریب  هسردـم  زا  يراک  يارب  يزور  هکنیا  ات  مدـنارذگیم  یتخس 
هکنیا زا  لفاغ  تفرگ . ياج  ملد  رد  شقـشع  مدش و  وا  لامج  وحم  مدید  ار  وا  هکنیا  ضحم  هب  دمآیم . نوریب  دوب ، هسردم  لباقم  رد  هک 

هب راک  دـشیمن و  وحم  مرظن  زا  راسخر ، يرپ  نآ  تروص  هرخـألاب  تسین  رتلومتم  وا  زا  نیرحب  رد  هک  تسا  ییؤلؤل  رـصان  خیـش  رتخد  وا 
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اـضر ترـضح  ترایز  يارب  هک  دناهتفرگ  یعطق  میمـصت  یهورگ  مدش  راد  ربخ  هکنیا  ات  مدـنام . زاب  هثحابم  هعلاطم و  زا  هک  دیـسر  ییاج 
رگم دـیآیم ؛ تسد  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  رابرد  زا  وت  هاکناج  رد  ياود  متفگ : دوخ  اب  نم  دـنورب  سدـقم  دهـشم  هب  مالـسلاهیلع 

سدقم ناتسآ  هب  ناضمر  هام  لوا  رد  هکنیا  ات  مدش  رفـسمه  هورگ ، نآ  اب  روظنم ، نیدب  یـسرب  دوصقم  هب  ترـضح  نآ  يهلیـسو  هب  هکنیا 
ییام و نامهم  هام  نیا  رد  وت  دومرف : نم  هب  مدیسر ؛ یهلا  تجح  نآ  تمدخ  هب  ایؤر  ملاع  رد  دش ، بش  نوچ  مدش . فرـشم  راوگرزب  نآ 

مامت داد ؛ نم  هب  هیده  ناونع  هب  ناموت  هس  رفن  کی  ندش  رادیب  زا  دعب  مینکیم . اور  ار  وت  تجاح  متـسرفیم و  نیرحب  هب  نآ  زا  دعب  ار  وت 
اـضر ترـضح  تمدـخ  هب  دیـسر ؛ نایاپ  هب  ناضمر  هاـم  هکنیا  اـت  متـسب . رمک  تاداـبع  تاـعاط و  فیاـظو و  هب  ار  ناـضمر  كراـبم  هاـم 
هاگان مدیسر ؛ هک  نابایخ  نییاپ  هب  مورب ، هک  مدمآ  نوریب  هرهطم  يهضور  زا  ترایز  زا  دعب  مدش و  فرشم  عادو  ترایز  يارب  مالـسلاهیلع 

مالسلاهیلع اضر  ترضح  تمدخ  هحفص 187 ]  ] باوخ ملاع  رد  مدید ، باوخ  نآلا  تفگ : نم  هب  دز و  ادص  ارم  یصخش  متسار  فرط  زا 
هب مناسریم  وت  هب  ار  هجو  نآ  نم  ياهدش  سویأم  نآ  لوصو  زا  يراد و  صخش  نآ  زا  هک  یبلط  دومرف : نم  هب  ترضح  نآ  مدش  فرشم 

فداـصم وت  اـب  هناـخ ، رد  هب  هک  یهد  یـسک  هب  ناـموت  هد  بسا و  کـی  يوریم  نوریب  هناـخ  زا  يوـشیم و  رادـیب  هک  نـآلا  هکنآ  طرش 
جراخ رهـش  زا  هدـش ، نآ  رب  راوس  نم  داد و  نم  هب  ناموت  هد  بسا و  کـی  درک و  لـمع  مالـسلاهیلع  ماـما  يهدومرف  هب  درم ، نآ  دوشیم :
متشه ماما  و  دوب ؛ ریحتم  اجنآ  رد  هار  دس  يهطساو  هب  هک  دیسر  نم  هب  يرجات  مدیـسر ؛ دراد -  مان  قرط  هک  لوا -  لزنم  هب  یتقو  میدرگ .

اب ادرف  هک  ینیرحب  دیـس  نالف  هب  ار  دوخ  ناموت  دصناپ  نالف  عفانم  رگا  دوب : هدومرف  وا  هب  ترـضح  نآ  هک  دـید  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع 
مه اب  دش و  هارمه  نم  اب  هدرک ، تاقالم  ارم  رجات  درم  نآ  مناسریم . دصقم  هب  تمالـس  هب  ار  وت  نم  یهدب ، دـیآیم  سابل  لکـش و  نالف 
هار هب  ور  مدرک و  مهارف  ار  دوخ  يداـماد  بابـسا  هجو ، نآ  زا  داد ، نم  هب  ناـموت  دـص  اـجنآ  رد  میدیـسر  ناهفـصا  هب  اـت  میدرک  تکرح 
نآ ردپ  هک  ییؤلؤل  رـصان  خیـش  ناهگان  مدید ؛ دـعب  زور  متفر . دوخ  قباس  يهسردـم  نامه  هب  و  مدـش . دراو  نیرحب  هب  تمالـسب  مداهن و 
یلو دسوبب ، هک  تخادنا  نم  ياپ  تسد و  يور  ار  شدوخ  دمآ و  نم  دزن  هرـسکی  دش و  دراو  هسردم  هب  دوخ  مدـخ  مشح و  اب  دوب  رتخد 
اـضر ترـضح  هک  مدـش  نآ  راوازـس  وت  تکرب  هب  نم  هکنآ  لاح  مسوبن ؟ ار  تیاـپ  تسد و  هنوگچ  تفگ : مدـمآرب . عاـنتما  ماـقم  رد  نم 

، یهاوخیم ارم  تعافش  رگا  دومرف : نم  هب  مدش و  فرـشم  راوگرزب  نآ  تمدخ  باوخ  رد  بشید  اریز  دنک . تعافـش  نم  زا  مالـسلاهیلع 
ناهاوخ ار  وت  رتخد  هتـشگرب و  الاح  دوب و  هدـمآ  نم  ترایز  هب  رهـش  نیا  لها  زا  يدیـس  هک  هرجح -  نالف  هسردـم و  نـالف  هب  دـیاب  ادرف 
تعافـش وت  زا  درادن ) يدوس  دنزرف  لام و  هک  يزور  . ) نونب لام و ال  عفنی  هک ال  يزور  رد  نم  یهدب ، وا  هب  ار  ترتخد  و  يو -  رب  تسا 

رد ار  مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  زاب  نآ  زا  دعب  دروآرد . نم  جاودزا  هب  ار  دوخ  رتخد  رـصان ، خیـش  هک  دوب  نیا  هحفص 188 ] . ] درک مهاوخ 
ایؤر ملاـع  رد  ار  راوگرزب  نآ  زاـب  مدرک ؛ فقوت  اـجنآ  رد  لاـس  کـی  متفر ؛ زین  نم  ورب  فجن  يوـس  هب  دوـمرف : نم  هب  هک  مدـید  باوـخ 

هکنیا ات  متـسه  نیمظاک  رد  نونکا  دـسر . وت  هب  نم  رما  زاب  ات  نیمظاک  رد  لاس  کی  شاب و  ـالبرک  رد  لاـس  کـی  دومرف : مدرک ؛ تراـیز 
نایشنم تابث  تفای  نیمز  اپرب و  وت  رهب  نامـسآ  تافـص ! دوبعم  هش  ناسارخ  هاشنهـش  يا  دیامرف . رما  هچ  ادعب  منیبب  ات  دوش  مامت  لاس  کی 
باسح زور  شفک  هب  دشابن  ات  تشهب  يوس  دورن  سک  ییوت  دیحوت  طرش  تانسح  تارب  دنسیون  دننایـسدق  نید  ورـسخ  يا  وت  رابرد  رد 
تـسا دیواج  یگدنز  تنطلـس و  زا  رتشوخ  تایح  بآ  زا  مه  رـضخ و  یگدنز  زا  رتهب  لوسر  طبـس  ایا  وت  ربق  تمدخ  یتعاس  تارب  وت  زا 

يوک كاخ  تاجرد  یلعا  دـشک  ار  مهنگرپ  نت  هک  ارم  تسا  ربق  يهشوت  تمرح  كاخ  درگ و  تامم  ماگنه  وت  يوک  رـس  هب  ناج  نداد 
هجل زا  یهد  ار  ام  هک  وت  فطل  ریغ  دـیما  میرادـن  میهاـنگ و  رحب  يهقرغ  تاـصرع  زور  وت  راوز  مدـقم  فک  رد  ارم  دـنبایب  هک  اـت  موش  وت 

هحفص 189] [ !؟ تاکَرَد لها  وت ز  یتشگ  هچز  یتشهب ! يا  دنیوگ : منهج  لها  ام  هب  هک  يدنسپ ؟ یک  تاجن 
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؛ تشون ریقح  يارب  شیوخ  طخ  هب  ار  شحرـش  دوخ ، اضر  دیـس  هک  يروط  هب  تفای  افـش  ناگرگ  نکاس  يوسوم  اضر  دیـس  جاح  رـسمه 
، دندرک هجلاعم  هچ  ره  ناگرگ  ناکـشزپ  دوب ، هدـیدرگ  ایرالام  ضرم  هب  یلتبم  مامت  هام  هن  مرـسمه  مراگنیم : ار  نآ  رـصتخم  نونکا  نم 
وا هب  دـندرک و  یفرعم  اـم  هب  ار  يراوزبس  ینغ  رتکد  تسیک ؟ رتکد  نیرتـهب  میدـش  اـیوج  میدـمآ و  سدـقم  دهـشم  هب  اذـل  تفاـین ، دوبهب 

رتـکد هب  يزور  راـچان  دـشیم ، رتـشیب  ضرم  تدـش  زور  هب  زور  یلو  میدرک ؛ لـمع  وا  روتـسد  هب  زور  لـهچ  بیرق  و  میدومن ؛ تعجارم 
رد ات  منک  میدقت  ار  امش  هام  ود  يهخسن  قح  هک  مرـضاح  نم  تسا ؛ تیزیو  قح  نتفرگ  ناتروظنم  رگا  لاح  ماهدش  هتـسخ  هک  نم  متفگ :
رد رتکد  مربب . اجنیا  زا  ار  وا  ات  دیئوگب  دوشیمن  جالع  دهـشم  رد  هک  دـینادیم  مه  رگا  دـینک و  جالع  ار  ام  يهضیرم  رتدوز  امـش  ضوع 

وراد دـیرخ  يارب  متـساوخ ، هکنیمه  میتشگرب ؛ لزنم  هب  اـم  داد و  هخـسن  دـشکیم ، لوط  تسا و  نمزم  وا  ضرم  منک ؟ هچ  تفگ : باوج 
ندینش زا  وا  هک  مدیمهف  ندرک ؛ هیرگ  هب  درک  عورـش  تسین و  یندش  بوخ  نم  ضرم  نوچ  مهاوخیمن  وراد  رگید  تفگ : مرـسمه  مورب 

هدوب نیا  نمزم  ضرم  زا  رتـکد  روظنم  متفگ : تسین . یندـش  بوـخ  شـضرم  هکنیا  ینعی  نمزم  هک  هدرک  لاـیخ  رتـکد ، زا  نمزم  يهملک 
ارم هحفص 190 ]  ] رتدوز هچ  ره  امـش  تفگ : نایرگ  درکن و  رواب  ار  منخـس  وا  درک ، ربص  دیاب  دوشیمن و  جالع  دوز  ضرم  نیا  هک  تسا 
رکف هب  هتسویپ  دروخن و  وا  اما  مدروآ ؛ هتفرگ ، دوب  هدرک  زیوجت  رتکد  هک  ییاهوراد  مدرکن و  یهجوت  وا  نخس  هب  نم  یلو  ربب ، ناگرگ  هب 

متـساخرب و رحـس  ماگنه  نم  تفرگ . تدـش  رتشیب  شبت  بش  رد  مه  درک و  لاح  ناشیرپ  رتشیب  ارم  مه  نم  اـب  وا  دروخرب  نیا  دوب ؛ ندرم 
نم هک  تسا  زور  لهچ  مدرک  ضرع  هتفرگ ، ار  حیرـض  یبدایب ، اب  مدـش و  فرـشم  لوخد  نذا  نودـب  راو  هناوید  مداهن  رهطم  مرح  هب  ور 

بوخ نم  ضرم  دـیدومرفیم  یتـمحرم  رظن  رگا  منادیم  دـیاهدومرفن  یهجوت  امـش  یلو  ماهدوـمن ؛ افـش  ياعدتـسا  ماهدروآ و  ار  مضیرم 
رفعج نب  یـسوم  مدج  هب  ییامرفن ، ییاقآ  رگا  مالـسلااهیلع  ارهز  تاهدج  قح  هب  مدرک : ضرع  ندرک  هیرگ  تعاس  کی  زا  سپ  دـشیم .

بت تدش  رد  مرسمه  رگید  بش  مدمآ  نوریب  مرح  زا  مدوب . هک  امـش  نامهم  مدوبن ، لباق  نم  رگا  هک  اریز  منکیم ؛ تیاکـش  مالـسلاهیلع 
ار یـسک  یلو  متـساخرب ؛ اروف  دناهدروآ . فیرـشت  ناماقآ  زیخرب ! تفگ : هدرک ، رادیب  ارم  هیولع  بش  فصن  مدوب ؛ هدـیباوخ  مه  نم  دوب ؛
؛ مدش رادیب  هدنام ، حبـص  هب  تعاس  کی  ات  مدیباوخ  هرابود  دنزیم ، ار  فرح  نیا  بت  تدش  يهطـساو  هب  مرـسمه  مدرک ، لایخ  مدـیدن ؛

نیا اب  ارچ  متفگ  مدید  نینچ  ار  وا  ات  دنک . رضاح  ياچ  هک  تفر  رگید  قاتا  هب  هتساخرب ، تشادن ، نتساخرب  اج  زا  لاح  هک  مرـسمه  مدید 
يومع يرادن ؟ ربخ  تفگ : يدرکیم . رادـیب  ار  تاهمداخ  راک  نیا  ماجنا  يارب  یتسیابیم  ياهتـساخرب ؟ دوخ  یتحاران  یلاحیب و  تدـش 

متـساوخن تسا ، بوخ  ملاح  نوچ  مرادـن ؛ یتلاسک  چـیه  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  هجوت  زا  داد . افـش  ارم  نـآلا  نیمه  نم ، وت و  مرتحم 
مدید مدوب ؛ ضرم  تدش  لاح  رد  بش  فصن  تفگ : وگب . میارب  دمآ ؟ شیپ  هچ  مدیسرپ  دوش ؛ رادیب  باوخ  زا  ات  مهد  تمحز  ار  یـسک 

نآ نآ ، زا  سپ  يدوب ؛ هتسشن  نم  ياپ  نییاپ  مه  وت  دنتـشاد . هالک  رگید  رفن  راهچ  تشاد و  رـس  رب  همامع  یکی  دندمآ ؛ منیلاب  هب  رفن  جنپ 
صیخـشت مادک  ره  دندومن و  هنیاعم  ارم  نانآ  زا  کی  ره  دراد ؟ یتحاران  هچ  ضیرم  نیا  دینیبب  امـش  دومرف : رفن  راهچ  نآ  هب  ممعم ، ياقآ 

دوخ كرابم  تسد  ترضح  نآ  دراد ؟ یضرم  هچ  هک  دیئامرفب ! هجوت  مه  امش  دندرک  ضرع  ممعم  ياقآ  نآ  هب  هاگ  نآ  دنداد  ار  یضرم 
دنتفرگ و یـصخرم  يهزاجا  ناکـشزپ  دومرف ، نینچ  نوچ  درادـن  یـضرم  تسا و  بوخ  شلاح  دومرف : تفرگ و  ارم  ضبن  درک و  زارد  ار 

یباتیب عزف و  عزج و  ردق  نیا  ارچ  تسا ؛ بوخ  امـش  يهضیرم  اضر ، دیـس  دومرف : هدرک ، امـش  هب  ور  راوگرزب  نآ  ماگنه  نیا  رد  دـنتفر ؛
یظفاحادخ مه  ترضح  نآ  يدرک . رکشت  راهظا  یهارمه و  ار  وا  لزنم  رد  ات  یتساخرب و  مه  امش  دورب ؛ ات  درک  تکرح  اج  زا  دینکیم ؟

نآ زا  مرـسمه  هک  تسا  هتـشون  شرهوش  تسـشن  راظتنا  هب  شوخ  ملد  تفرگ و  مبت  ار  ناـضیرم  ینک  تداـیع  هک  ماهدینـش  تفر . درک و 
. تسا هدشن  بت  راچد  دشابیم  يرمق  لاس 1382  هک  نونک  ات  هدش  هداد  افش  هک  بش 
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جرد ریز  حرـش  هب  ناوج  نآ  سکع  اب  يهرامـش 3692  هب  ناسارخ  يهمانزور  رد  نآ  نایرج  دـندز و  هراقن  دیـسر و  ناگمه  هب  وا  يافش 
بش زور و  رازاب  هبـسک  تفای ؛ هحفص 192 ]  ] افـش مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  رهطم  مرح  رد  یجیلفا  ناوج  دهـشم  رد  هتـشذگ  بش  دش :

سامت ناوج  نیا  اب  هک  ام  راگنربخ  دـندرک ؛ نیئزت  ناولا  ياهغارچ  گنر و  هس  ياهمچرپ  اـب  ار  دوخ  ياـهناکد  دـنتفرگ و  نشج  هتـشذگ 
زا لاس و  تشه  تسیب و  دودح  رد  شنس  هک  يرهوگ  ربکا  یلع  دیس  مان  هب  ناوج  نیا  داد . شرازگ  نینچ  ار  نآ  حورشم  نایرج  تفرگ ،

یکدوک زا  نم  هک : تسا  هتـشاد  راهظا  ام  راگنربخ  هب  هدوب ، زیربت  رازاب  رد  یـشورف  رطع  ضرم  نیا  هب  يالتبا  زا  لبق  شلغـش  زیربت و  لها 
يارب زیربت ، ناکـشزپ  يهیـصوت  هب  اـنب  مدربیم ، جـنر  ضرم  نیا  زا  تدـشب  نوچ  مدوب و  یلتبم  باـصعا  جنـشت  یبـلق و  يهلمح  ضرم  هب 

هک ار  ینوخ  هکل  هک  دـش  رارق  دیـسر و  ارف  قیقد  یحارج  لمع  زور  مدـش . يرتسب  يداـبآ  زوریف  ناتـسرامیب  رد  متفر و  نارهت  هب  هجلاـعم 
يور هب  قرب  تدم  یهابتـشا ، هچ  رطاخ  هب  تسین  مولعم  یلو  دننازوسب  ار  نآ  دـنربب و  نیب  زا  قرب  يهعـشا  يهلیـسو  هب  دوب  نم  بلق  يور 

رد دـیدج  ضرم  يهجلاعم  يارب  هام  جـنپ  تدـم  داتفا . ییانیب  زا  زین  مپچ  مشچ  دـیدرگ و  جـلف  مندـب  بصن  نآ  رثا  رب  هک  دـش  رتشیب  بلق 
مپچ ياپ  یلو  تفایزاب  ار  دوخ  ییانیب  ممـشچ  دش و  بوخ  ياهزادـنا  ات  مندـب  ناوارف  تاجلاعم  زا  سپ  مدوب  يرتسب  يزارهچ  ناتـسرامیب 
اجنآ رد  متـشگرب و  زیربت  هب  دایز  يدیماان  اب  سپ  منک ؛ تکرح  بوخ  متـسناوتیمن  مه  اصع  اب  یتح  هک  يروط  هب  دـنام  یقاب  روط  نامه 
لوپ هب  ار  میناگدـنز  هناخ و  یـشورف و  رطع  ناـکد  مداد . ماـجنا  درک ، زیوجت  تفگ و  هچ  ره  سک  ره  مدرک و  جرخ  هجلاـعم  يارب  یلیخ 

زا سپ  مه  اـجنآ  یلو  مدرک ؛ هعجارم  يوروـش  ناتـسرامیب  هب  متـشگرب و  نارهت  هب  هراـبود  مدرک ؛ هجلاـعم  جرخ  فرـص و  هدرک ، لیدـبت 
هب زورون  دیع  لوا  زور  متـشگرب ، زیربت  هب  زاب  نیاربانب  دوب ؛ دهاوخ  جلف  هشیمه  يارب  وت  ياپ  درادـن و  يرثا  هجلاعم  دـنتفگ  دایز  تاجلاعم 

لماک ییانـشآ  نم  ضرم  اب  نینچمه  ام و  يهداوناخ  اب  هک  یفارـشا -  روصنم  رتکد  ماـن  هب  زیربت  ناکـشزپ  هحفـص 193 ]  ] زا یکی  يهناخ 
ات دیامن  راهظا  تسین ، نکمم  مه  رگا  دـیوگب و  تسا ، یقاب  میاپ  يهجلاعم  يارب  یهار  رگا  هک  متـساوخ  وا  زا  سامتلا  اب  متفر و  تشاد - 

يرادقم هاگ  نآ  مدرکن  يدرد  ساسحا  چیه  نم  درک و  ورف  میاپ  هب  ینزوس  قیقد  هنیاعم  زا  سپ  رتکد  منزن . رد  نآ  رد و  نیا  هب  رگید  نم 
هب نم  دوب . یهاوخ  جـلف  هشیمه  يارب  وت  هنافـسأتم  درادـن ؛ يرمث  وت  ياـپ  يهجلاـعم  یلع ! دیـس  تفگ : تفرگ و  هیزجت  يارب  ارم  نوخ  زا 

رورـس يداش و  قرغ  همه  مدرم  دوب و  مه  دـیع  زور  زور ، نآ  هکنیا  اب  مدـش ؛ تحاران  رایـسب  زور  نآ  رد  کـشزپ  رظن  راـهظا  نیا  رطاـخ 
ریپ و يدرم  هک  تسود  نآ  مداد . حرش  وا  يارب  ار  رتکد  نانخـس  و  متفر ؛ دوخ  ياقفر  زا  یکی  يهناخ  هب  هتـسکش  یلد  اب  نم  نکل  دندوب ؛
هب ینعی ، یعقاو  بیبـط  هب  تسا  بوخ  ییاوـقت ؛ اـب  نیدـتم و  ناوـج  هک  وـت  ربـکا ! یلع  دیـس  تفگ : داد و  يرادـلد  ارم  دوـب ، هدروخلاـس 

نینچ تسود  نآ  هکنیا  ضحم  هب  يوش ، فرـشم  سدقم  دهـشم  هب  ترـضح  نآ  ترایز  يارب  ینک و  هعجارم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
هب هیهت و  ار  رفس  لیاسو  لاح  رد  مناشوپب . لمع  يهماج  وا  داهنشیپ  هب  هک  متفرگ  میمصت  مد  نامه  دش ؛ يراج  میاهکشا  درک ، يداهنـشیپ 

هکنآ نودب  متـشاد ؛ قایتشا  یلیخ  هک  اجنآ  زا  مدش ؛ دهـشم  دراو  هبنـشجنپ  زور  مین  تفه و  تعاس  مدرک . تکرح  سدـقم  دهـشم  يوس 
ترایز لسغ  متشگرب و  مرح ، هب  فرـشت  زا  لبق  مدناسر و  رهطم  نحـص  هب  ار  دوخ  دوب  هک  یتمحز  ره  اب  منک ، یتحارتسا  مریگب و  یلزنم 
هنسرگ یلیخ  نوچ  مدمآ . نوریب  مدش و  فرشم  مرح  هب  لاح  ره  هب  دندروخ ؛ فسأت  نم  لاح  هب  دندوب  مامح  رد  هک  يدارفا  مامت  مدرک .

هحفص 194]  ] تعاس بش  ات  مدشن  جراخ  رگید  و  متـشگزاب ؛ مرح  هب  هرابود  و  مدروخ ؛ هدرک ، هیهت  یکاروخ  يردق  هتفر ، رازاب  هب  مدوب ،
نیمه رد  موشن . لامدگل  هوبنا  تیعمج  نیرئاز و  ياپ  تسد و  ریز  هک  دوب  نم  بظاوم  مه  مرح  مادخ  زا  یکی  متسشن . ياهشوگ  رد  هدزای 
یعیبط لاح  زا  هک  مدرک  هیرگ  ردـق  نآ  متخادرپ و  يراز  هلان و  هب  دـنلب  يادـص  اب  و  مدـناسر . رهطم  حیرـض  هب  ار  دوخ  تمحز ، اـب  عقوم 

دنلب ربکا ! یلع  دیس  تفگ : هدرک ، رما  دش و  دنلب  ییادص  نآ  زا  هک  دیـسر  مرظن  هب  يرون  یـشوهیب  ءامغا و  تلاح  نامه  رد  مدش ، جراخ 
ناتشگنا متـشادن و  ار  نآ  ینیگنـس  لمحت  ییاناوت  هک  ار  ییاپ  مدید  مدش و  جراخ  ءامغا  لاح  رد  دومرف . تیانع  افـش  ار  وت  تیادخ  وش ،

رد مدروآ . اج  هب  ار  يادخ  رکـش  مدناوخ و  زامن  متفر و  يرانک  هب  اصع  کمک  نودـب  دـمآ و  تکرح  هب  مهد  ناکت  متـسناوتیمن  ار  نآ 
زا یلیخ  داتفا  نم  هب  شمـشچ  وا  هکنیمه  مدـید ؛ رهطم  مرح  رد  دوب -  هاگآ  نم  لاح  زا  ـالماک  هک  ار -  منایرهـشمه  زا  یکی  ماـگنه  نیا 
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، دندید دوبهب  لاح  رد  ارم  هک  مه  مامح  نارگراک  رازاب و  يهبسک  و  درب . هنایم  يهناخ  رفاسم  رد  دوخ  قاتا  هب  ارم  درک و  بجعت  نم  لاح 
ناتسآ هب  ياهمان  یط  ار  نایرج  دنداد و  تداهـش  دندوب  هدید  ارم  هک  یـصاخشا  دندرب . يراوزبس  هللاتیآ  تمدخ  هب  ارم  دندش و  بجعتم 

رهش هب  رتدوز  هچ  ره  متفگ : دوخ  اب  سپس  دندز . هراقن  ناناملسم  يدونشخ  يارب  حبص  هد  تعاس  تبسانم  نیدب  دنتـشون و  يوضر  سدق 
يارب تصرف  نیلوا  رد  هراـبود  هللاءاـشنا  مهدـب و  مردارب  شـش  دـنزرف و  ود  رـسمه و  رداـم و  هب  ار  گرزب  يهدژم  نیا  مورب و  دـیاب  دوخ 

يادتقم يو  قیالخ و  أجلم  يو  اضر ، نید  هاشنهش  سوت ، رایرهـش  يا  هحفص 195 ] [. ] 161 . ] مدرگزاب مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  ترایز 
هب بش  زور و  میراد  لاح  شیرپ  یعمج  وت  ربق  راوج  ردـنا  اسم  ره  حبـص و  ره  هب  قاـیتشا ، دـنراد  وت  میرح  فاوط  هب  اـیبنا  هک  نآ  يا  اـم 

یتجاح ضرع  وت  ترـضح  هب  ارم  اهاش ! ام  هب  سرداد  یـسک  وت  زج  تسین  هک  اریز  سرب  ام  دایرف  هب  هلمج ، میاهدـنامرد  اجتلا  يور  ترد 
اسن يهدیس  قح  هب  اور  متجاح  نک  تسا 

تمارک 32

هب نم  هک  یلاـس  دـنکیم : لـقن  عیبرلا  رهز  رد  يرئازج  هللا  تمعن  دیـس  مالـسلاراد و  رد  يروـن  ثدـحم  تخوـسیم  وا  قارف  رد  شرداـم 
زا یکی  دابآ  رتسا  رد  متـشگرب . ناـگرگ )  ) داـبآ رتسا  هار  زا  لاس 1107  هب  تعجارم  رد  مدش ، فرشم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  ترایز 

ار مدرم  لاوما  دندرک و  هلمح  دابآ  رتسا  هب  اهنمکرت  لاس 1080  دودح  رد  لبق ، لاس  دنچ  هک  درک  لقن  نم  يارب  احلـص  تاداس و  لضافا 
نینچ هب  هک  نزریپ  نیا  تشادن  يدنزرف  وا  زا  ریغ  شاهراچیب  ردام  هک  دندرب  ار  يرتخد  هلمج  زا  دـندرک ، ریـسا  ار  اهنز  دـندرب و  تراغ  هب 

ترضح تفگ : دوخ  اب  هکنیا  ات  تخوسیم . وا  قارف  رد  امئاد  تشادن و  رارق  مارآ و  دوخ  رتخد  قارف  رد  بش  زور و  دش و  راتفرگ  ییالب 
هک تسا  نکمم  روـطچ  تسا  هدرک  تنامـض  ار  وا  تـشهب  هـب  هحفـص 196 ]  ] دورو دـنک  ترایز  ار  وا  هک  یـسک  يارب  مالـسلاهیلع  اضر 
هب تهج  نیمه  هب  مهاوخب ؛ ترـضح  نآ  زا  ار  دوخ  رتخد  هتفر ، راوگرزب  نآ  ترایز  هب  تسا  بوخ  دـنکن ؟ تنامـض  ارم  رتخد  تشگزاب 

ناوـنع هب  دـندوب ، هدرک  ریـسا  هک  ار  رتـخد  نآ  یفرط  زا  تساوـخ . ترـضح  نآ  زا  ار  شرتـخد  درک و  اـعد  مرح  رد  هتفر  سدـقم  دهـشم 
رد یحلاص  نمؤم و  صخـش  اراخب  رد  دـشورفب . ات  درب  اراخب  رهـش  هب  ار  رتخد  نآ  مه  ییاراـخب  رجاـت  دـندوب  هتخورف  يرجاـت  هب  يزینک ،

تکاله هب  هک  دوب  کیدزن  دش و  هتسخ  ات  دز  اپ  تسد و  ردق  نآ  دنزیم ؛ اپ  تسد و  تسا و  هتفر  ورف  یمیظع  يایرد  رد  هک  دید  باوخ 
رتخد زا  درم  نآ  درک . جراخ  اـیرد  زا  دیـشک و  نوریب  بآ  زا  ار  وا  درک و  زارد  تسد  دـش ، ادـیپ  يرتخد  هک  درک  هدـهاشم  هاـگان  دـسر .

يهرجح هب  ات  درک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  رتخد ، نآ  رکف  و  دش ؛ رادیب  باوخ  زا  تسیرگن و  شتروص  هب  نآ  زا  دـعب  درک و  رکـشت  راهظا 
هب یتسه  نآ  دیرخ  هب  لیام  رگا  ماهدروآ  شورف  يارب  يزینک  نم  تفگ : دـش و  هرجح  دراو  یـصخش  ماگنه ، نیا  رد  تفر ؛ دوخ  يراجت 
وا بشید  هک  تسا  يرتخد  نامه  دید  داتفا ؛ رتخد  نآ  هب  شمـشچ  رجات  هکنیا  ضحم  هب  رخب . نم  زا  ار  وا  رادـید ، زا  سپ  ایب ، نم  يهناخ 

بسح و لاح و  زا  دیرخ و  ار  رتخد  مامت : یلاحـشوخ  اب  درک . بجعت  رایـسب  وا  ندید  زا  داد . تاجن  ایرد  رد  ندـش  قرغ  زا  باوخ  رد  ار 
يرتخد وا  هک  دش  هجوتم  انمض  تخوس ؛ شلد  وا  ناتساد  ندینش -  زا  رجات  درک ؛ نایب  لیصفت  هب  ار  دوخ  لاح  حرش  رتخد  دیسرپ . شبسن 

یهاوخب ار  اهنآ  زا  مادک  ره  وت  مراد ، رسپ  راهچ  نم  هحفص 197 ] ! ] يوش تحاران  نیگهودنا و  ادابم  تفگ : وا  هب  تسا ؛ هعیش  نامیا و  اب 
تراـیز هب  سدـقم  دهـشم  هب  دوخ  اـب  ارم  هک  ددـنبب  ناـمیپ  نم  اـب  مادـک  ره  تفگ : رتـخد  ینک . راـیتخا  یناوتیم  دوخ ، رهوش  ناوـنع  هب 

، هدروآرد دوخ  جاودزا  هب  ار  رتخد  تفریذـپ و  ار  رتخد  طرـش  رـسپ ، راهچ  نآ  زا  یکی  مهاوخیم . ار  وا  دربب  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح 
ره هب  شرهوش  دـش ؛ ضیرم  هار  نیب  رد  رتـخد  یلو  دومن ؛ تکرح  مالـسلاهیلع  همئـألا  نماـث  تراـیز  دـصق  هب  تشادرب و  ار  دوخ  رـسمه 
وا يراتـسرپ  هب  دوخ  دومن و  هراجا  هدرک ، رایتخا  تنوکـس ، يارب  ار  یلحم  دـیناسر و  سدـقم  دهـشم  هب  ار  وا  يرامیب  لاح  اـب  دوب  يوحن 

ادیپ ینز  هک  درک  تساوخرد  ادخ  زا  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  مرح  رد  دیآیمن . رب  وا  يراتـسرپ  يهدهع  زا  هک  دیدیم  اما  دش ؛ لوغـشم 
رد دمآ ؛ نوریب  فیرـش  مرح  زا  دومن ، ضرع  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  ار  دوخ  تجاح  نوچ  دوش . رادهدهع  ار  وا  يراتـسرپ  هجوت و  ات  دوش 
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يرامیب نز  مبیرغ و  یـصخش  نم  ردام ! تفگ : نزریپ  نآ  هب  تفریم . داشرهوگ  دجـسم  فرط  هب  هک  دـید  ار  ینزریپ  [ 162  ] هدایسلا راد 
. وش رادهدـهع  ارم  يهضیرم  يراتـسرپ  ادـخ ، ياضر  يارب  ایب و  اـم  شیپ  يزور  دـنچ  منکیم  شهاوخ  مزجاـع ؛ وا  يراتـسرپ  زا  هک  مراد 
هب رگیدکی  اب  میآیم . مالسلاهیلع  ماما  يدونشخ  ضحم  هتبلا  مرادن ؛ مه  ار  یـسک  متـسین ؛ دهـشم  لها  مرئاز و  مه  نم  داد : باوج  نزریپ 

رتسب کیدزن  نزریپ  درکیم . هلان  دوب و  هدیشک  شتروص  يور  رب  ار  فاحل  هداتفا و  رتسب  رد  ضیرم  دندش  لخاد  یتقو  دنتفر  لزنم  فرط 
شقارف زا  لاح  هب  اـت  هک  تسوا . دوخ  رتخد  ضیرم ، دـید  و  هحفـص 198 ]  ] درک هاگن  بجعت  لامک  اب  هاگان  درک ؛ زاـب  ار  وا  يور  تفر و 

ود ره  دـش ؛ يراـج  شیاهکـشا  رداـم ، ندـید  اـب  زین  رتـخد  تسا ، نم  رتـخد  نیا  مسق  ادـخ  هب  هک  دیـشک  يداـیرف  قوش ، زا  تخوـسیم ؛
اـضر رابرد  رد  رب  یگدنب  دندیرابیم . دوخ  راسخر  رب  کشا  ياههرطق  مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  فطل  زا  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ار  رگیدکی 

نم نیک  یب  يهنیـس  نیا  هب  شقن  يو  رهم  سوـت  هش  يوـک  رـس  میقم  هک  رکـش هللا  تسا  نم  نییآ  شرئاز  هر  كاـخ  نتفر  تسا  نم  نـید 
دزن لمع  نیاک  مبور  ار  شرد  كاخ  ناـگژم  اـب  يدـیاب  تسا  نم  نیگنن  يهدرک  تفرغم  ثعاـب  نید  هش  نآ  هگراـب  رد  یبورکاـخ  تسا 
رظن جورم »  » دیما دراد  تسا  نم  نیگمغ  لد  ياود  شیئادگ ، نوچ  تسد  زگره  شرد  ییادگ  مرادن ز  رب  تسا  نم  نیسحت  بجوم  درخ 

تسا نم  نیرید  شهاوخ  نیا  هک  راز  نم  هب  دنک  فطل 
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دنکیم لقن  کلملا  نامقل  رتکد  طخ  هب  ار  ینز  نتفای  افش  نایرج  مالکلا ص 138  زجی  مالکلا  باتک  لوا  دلج  رد  دنکیم  رارقا  کشزپ 
هحفـص 199] . ] مینکیم جرد  انیع  هتـشون ، ار  نایرج  حورـشم  يرئاح ، میرکلادـبع  خیـش  جاـح  هللاتیآ  رما  هب  هک  ار  رتکد  يهماـن  اـم  هک 

 - هلظ هللا  مادا  يرئاح -  میرکلادبع  خیـش  جاح  ياقآ  نیـضرالا ، یف  هللاتیآ  مالـسالاۀجح  باطتـسم  ترـضح  كرابم  روضح  هب  میدـقت 
یلع مالسلا  لضفا  یفطصملا و  دمحم  هقلخ  فرشا  یلع  هولصلا  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نیلسملا . سوؤر  یلع 
عرـش ۀـخماشلا . ۀـیلاعلا  مهتاماقم  یف  نیکاشلا  مهلئاضفل و  نیرکنملا  مهئادـعا و  یلع  ۀـنعلا  نیرهاطلا و  ۀـمئألا  هتردـق  رهاـظم  ۀـججح و 

دراد و نس  لاـس  ات 46  نیب 44  اـبیرقت  هردـخم  نیا  تسا . لـیذ  رارق  هب  دومن ، روهظ  همرتـحم  يهضیرم  رفن  کـی  هب  عـجار  هک  يزاـجعا 
روش و اب  دومنیم . تدـش  مرو  درد و  زور  هب  زور  مدوب و  هجلاعم  لوغـشم  هدـنب  دوخ  هک  دوب  محر  ضرم  هب  یلتبم  لاس  کـی  زا  زواـجتم 
هب ياهیـصوت  هدـنب  میداتـسرف ؛ اهیئاکیرمآ  هناخـضیرم  هب  ار  اهیلاراشم  قرـش  يهیحـص  سیئر  ماوق  ناخ  مساقلاوبا  رتکد  ياقآ  اـب  تروشم 

؛ دندوب هتشون  هنیاعم  زا  سپ  ناشیا  دنسیونب . ار  ضرم  صیخشت  هدومن ، هنیاعم  هبیبط  ياهمناخ  یپک و  مادام  هک  متـشون  هناخـضیرم  سیئر 
یضار هضیرم  دندوب و  هداد  صیخـشت  روط  نیمه  هتفر و  اجنآ  هب  اهیلاراشم  هعفد  دنچ  دراد و  یحارج  لمع  هب  جایتحا  تسا و  مخز  محر 

هدش هدیقعمه  اهنآ  اب  مه  ناشیا  میداتـسرف  یـسور  فویاخا  مادام  دزن  صیخـشت  لیمکت  يارب  ار  اهیلاراشم  نآ  زا  دعب  دوب  هدـشن  لمع  هب 
هام کی  زا  سپ  ناشیا  میداتـسرف  سونایبوکا  مادام  سنایبوکا و  روسفورپ  دزن  صیخـشت ، ققحت  رطاـخ و  ناـنیمطا  يارب  مه  زاـب  دـندوب و 

اب دـیاش  دورب ، نارهت  هب  تسا  بوخ  تسین ؛ هجلاعم  لـباق  تسا و  ناطرـس  ضرم  نیا  هک  دـندوب  هتـشون  هدـنب  هب  هجلاـعم  هنیاـعم و  اـبیرقت 
هحفص  ] ناطرس صیخشت  نیمه  لوا ، رد  هدنب  دوخ  ناخ و  مساقلاوبا  رتکد  ياقآ  هچنانچ  دوش . هتفرگ  هجیتن  یکیرتکلا  یقرب و  هوق  لئاسو 

ود رد  دوب  نکمم  هک  دوب  هدش  رغال  لیلع و  يردـق  هب  اجازم  دوبن ؛ نارهت  نتفر  هب  رـضاح  هکنیا  رب  هوالع  اهیلاراشم ، میدوب ، هداد  ار  [ 200
مجح هب  ابیرقت  محر ، لحم  رد  مکـش  ریز  رد  هدغ  کی  دوب و  هدـش  مروتم  الماک  مکـش  ریز  ماگنه  نیا  رد  دوش . فلت  تکرح ، یخـسرف 

زا كاروخ  باوخ و  هدش و  تخس  مروتم و  اهناتـسپ  دعب  دشیم و  لوبلا  سبح  هناثم و  راشف  ببـس  ابلاغ  هک  دمآ  رظن  هب  گرزب  رانا  کی 
هک میاـمن  قیرزت  نیفرم  نینک  یتناـس  ود  لوپمآ  ود  يزور  درد ، فیفخت  رـصتخم  يارب  مدوب  راـچان  هک  دوب . هدـش  بلـس  یلک  هب  هضیرم 

هدنب دیامن ؛ فلت  ار  دوخ  هک  دوب  هدروخ  كایرت  يدایز  رادقم  هدش و  لصأتسم  یلک  هب  بش  کی  ات  دنام ، رثا  یب  هدیافیب و  مه  نآ  اریخا 
؛ دنرهش نیا  نیفورعم  نیمرتحم و  زا  هداوناخ  نیا  اب  دنب  هک  دوب  لاس  دنچ  نوچ  دمآ . لمع  هب  كایرت  رطخ  زا  يریگولج  هک  دنداد  ربخ  ار 
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تهج ره  زا  دوـشب و  دوـب  روآ  تقر  هداـعلا  قوـف  هک  هراـچیب  نیا  تهج  يرکف  هک  متـشاد  ماـمتها  یلیخ  دـندوب  هعجارم  فرط  طوـبرم و 
یلک هب  مه  جازم  هدیناود و  اهنادمخت )  ) اههضیبم محر و@  جراخ  هب  ار  دوخ  ياههشیر  بعش و  ناطرـس  متـشاد  نیقی  اریز  مدوب  سویأم 

صـصختم هک  يوضر  ناتـسرامیب  سیئر  دـضاعم  رتکد  ياقآ  متـشاذگ  رارق  اهیلاراشم  لایخ  عطق  يارب  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياوق 
نم تسا ؛ محر  مامت  ندرک  جراخ  نم  رظن  هب  درف  هب  رـصحنم  يهراچ  دنتفگ  هدنب  هب  هنیاعم  زا  سپ  ناشیا  دنیامن . هنیاعم  تسا  یحارج  رد 

رایـسب تفگ : دینامب . روط  نیمه  دـیاب  الا  و  تسا ؛ رـصحنم  يهراچ  دـیتسه  یحارج  لمع  هب  رـضاح  رگا  امـش  هک  متفگ  اهیلا  راشم  هب  مه 
زور هک  زور  ناـمه  زا  و  تفرگ . لـمع  يارب  میمـصت  دوـش ؛ ياهراـچ  دـیاش  مدرمن  رگا  بوـلطملا و  معن  هک  مدرم  لـمع  رد  رگا  بوـخ .

تلاجخ شتدایع  زا  ینعی  مدومنن  تاقالم  ار  وا  هدـنب  رگید ، يهتفه  کی  ات  دوب  يهنس 1353  یناثلا  عیبر  هحفص 201 ]  ] رخاوا هبنشراهچ 
شوخ راهظا  و  هدمآ ؛ هدنب  بطم  هب  یبوخ  لامک  اب  مدید  هتفه  کی  زا  سپ  دیشکیم . تلاجخ  نم  نتساوخ  زا  مه  شدوخ  مدیـشکیم و 

نازیر و کشا  اب  دیتفگ ؛ ار  دضاعم  رتکد  هدـیقع  دـیدومن و  ار  راطخا  نیرخآ  نم  هب  هک  امـش  یلب . تفگ : مدیـسرپ  ار  هیـضق  دومن ؛ یتقو 
، موش سویأم  هرخألاب  و  مورب ؟ اهرتکد  يهناخ  رد  نم  یک  ات  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  ای  متفگ : سویأم ، اج  همه  زا  هتسکش  رایـسب  بلق 
رد هبنش ) بش   ) متشه بش  مدش . هادف  نیملاعلا  حاورا  رفعج -  نب  یسوم  ترضح  هب  لسوتم  مدومن و  یناوخ  هضور  هب  عورـش  هتفه  کی 
نم هب  هدروآ ، كاخ  يردق  کی  تسا  يوضر  سدق  ناتسآ  مادخ  زا  دیس و  شرهوش  هک  نم  ناتسود  زا  مناخ  رفن  کی  هک  مدید  باوخ 

رد مه  نم  دـلامب  شمکـش  هب  مناخ  هک  ماهدروآ ، سدـقم  حیرـض  نایم  زا  نم  ار  كاخ  نیا  هک  تسا  هتفگ  شرهوش ) ینعی   ) اـقآ هک  داد 
مناخ هب  دیوگیم  و  نامقل ) رتکد  هدنب  ینعی   ) رد مد  هدمآ  هراوس  رتکد  زیخرب ! مناخ ! هک  دمآ  باتـشب  مرتخد  مدید  دـعب  مدـیلام و  باوخ 

میورب دییایب  دیتفگ : دیتسه و  يدنلب  زمرق  بسا  راوس  امـش  مدید  هدـمآ ، نوریب  هلجع  اب  مه  نم  گرزب . رتکد  شیپ  میورب  دـییایب  دـییوگب 
شرس تشپ  رد  ریثک  یتیعمج  تسا و  هداتـسیا  اجنآ  راوگرزب  رفن  کی  میدید  يروصحم ؛ نادیم  کی  هب  میدیـسر  ات  مداتفا  هار  هب  مه  نم 

! سرب نم  داد  هب  هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) نسحلا نب  ۀجح  ای  متفگ : متفرگ و  ار  شتسد  هدیـسر ، وا  دزن  اما  متخانـشیمن ؛ ار  وا  نم  دندوب ؛
نآ نان  مهاوخیمن  هدنب  هک   ) دندرب مان  ار  ناکشزپ  زا  یکی  دیورب ؟ رتکد  نالف  شیپ  تفگ  امـش  هب  هک  دومرف : نم  هب  باتع  تلاح  اب  لوا 

رتکد نالف  هحفـص 202 ]  ] شیپ تفگ : امـش  هب  هک  دومرف : اـیناث  سرب . نم  داد  هب  متفگ : زاـب  مداـتفا و  شیاهمدـق  هب  نآ  زا  سپ  مربـب ) ار 
هدنب تسا  هدنامن  یقاب  ضرم  زا  يرثا  مدید  مدش ؛ رادیب  باوخ  زا  يرادن ، یضرم  يدش و  بوخ  وت  زیخرب ! دومرف : مدرک  هثاغتسا  دیورب ؟

( سناـیبوکا  ) روسفورپ زا  دـعب ، مدومن و  يراددوخ  ضرم ، دوـع  مدـع  زا  لـماک ، ناـنیمطا  يارب  بیجع  يهیـضق  نیا  رـشن  زا  هتفه  ود  اـت 
رتکد ياقآ  تسا و  تعیبط  نوناق  زا  جراخ  یلک  هب  دـبای  دوبهب  یحارج  یبط و  لـئاسو  نودـب  ضرم  نیمه  رگا  هک  متفرگ  یبتک  قیدـصت 

هب ابیرقت  هک  تسا  هام  راهچ  الاح  متـسنادیم و  محر  مامت  ندرک  جراخ  رد  ار  ضرم  نیا  درف  هب  رـصحنم  يهراـچ  هک  تشون  مه  دـضاعم 
اهناتسپ محر و  رد  يرثا  دومن و  لماک  يهنیاعم  ار  هضیرم  زاب  سنایبوکا  مادام  هیـضق ، نیا  زا  سپ  تسین . يرثا  روبزم  ضرم  زا  هجو  چیه 

هب هتـشاد  قباس  رد  هک  مه  نمزم  یمـضه  ءوس  تسا و  هتـشگرب  تحـص  لاح  هب  هضیرم  كاروخ  باوخ و  تعاس ، نامه  زا  تسا ؛ هدیدن 
( يزیربت کلملا  نامقل  نیسحلادبع  رتکد  یصاعلا  لق  الا  . ) تسا هدش  عفر  یلک 

تمارک 34

يهخسن هک  زگرد  ناتـسرامیب  سیئر  ینافرع  دمحم  رتکد  ياقآ  طخ  هب  دوشیم  لقن  ریز  رد  هک  ینایرج  تسام  رادهگن  ناهج  راگدیرفآ 
يرثا مالـسلامهیلع  نیرهاط  يهمئا  هب  لسوت  تسا و  ناگدنب  رادهگن  ظفاح و  دـنوادخ  هک  تسا  ياهدـنز  دـهاش  تسا  فلؤم  دزن  رد  نآ 
ناسنا هک  يدراوم  زا  یکی  درذـگیم : ناگدـنناوخ  رظن  زا  ینافرع  رتکد  ياقآ  دوخ  ملق  هب  نایرج  لصا  کنیا  دراد ؛ يروف  بیجع و  سب 

نآ رظان  دوخ ، هک  تسا  یتشذگرـس  تسا  هتـسب  نادب  یئاج  هک  دناشکیم  هحفـص 203 ]  ] یفرط هب  ار  وا  رگید  یتسد  دـنکیم ، ساسحا 
دابآ نژم  رد  يرامیب  هک  دنداد  عالطا  زور  کی  مدرکیم ، هفیظو  ماجنا  هیردیح  تبرت  يهقطنم  فاوخ  يرادـهب  رد  لاس 1340  رد  مدوب .
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هک دوب  لحم  یلاها  زا  رفن  کی  نآ  يهدـننار  هک  روتوم  کـی  اـب  رهظ  زا  دـعب  اذـل  دراد ؛ تداـیع  هب  جاـیتحا  شخب ، زکرم  یخـسرف  تفه 
هک منک  ضرع  دـیاب  انمـض  میدرک . تکرح  دابآ  نژم  فرط  هب  دوب  هدرک  دـمآ  تفر و  هار  نامه  زا  اهلاس  تشاد و  ییانـشآ  هار  هب  الماک 
هب ندیـسر  زا  سپ  درادـن . دوجو  هسوش  يهداج  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  دوخب  دوخ  دایز ، باهذ  بایا و  رثا  رب  امومع  هقطنم  نآ  ياههار 
هب هداـج  میدومن ، یط  هک  ار  هار  زا  يرادـقم  میدرک و  تکرح  شخب  زکرم  فرط  هب  مزـال ، ياـهوراد  زیوجت  ضیرم و  زا  تداـیع  لـحم 

پچ تمس  رد  يدابآ  کی  میدومیپ  هار  هک  رگید  يرادقم  تفریم ؛ یکیرات  هب  ور  اوه  دوب و  باتفآ  بورغ  نراقم  دمآ . انـشآان  نامرظن 
یلصا هار  هروک  نامه  هک  هداج -  زا  راچانب  مینک . تکرح  يدابآ  نآ  فرط  هب  میتفرگ  میمصت  دش و  نایامن  يرود  اتبسن  هقطنم  رد  هداج 

، میدیـسر يدابآ  هب  هک  یتقو  میدرک . تکرح  يدابآ  نآ  فرط  هب  هدایپ  عرزی  مل  یعارز و  ریغ  ياهنیمز  لخاد  زا  میدش و  جراخ  دشاب - 
رد ولج  رد  رفن  ود  هک  میدید  میدش ؛ راپـسهر  هعلق  برد  فرط  هب  اذل  دشیمن ؛ هدـید  هعلق  نوریب  رد  یـسک  دوب ، هدـش  کیرات  اوه  نوچ 

ياقآ ناشیا  تشاد : راهظا  نم  يامنهار  دیوریم ؟ اجک  هب  و  دیتسه ؟ هک  امـش  دندیـسرپ : دندنبب  ار  هعلق  رد  دنهاوخیم  دناهداتـسیا و  هعلق 
هار کلذ  عم  میانـشآ  هار  هب  متـسه و  یلحم  نم  هکنیا  دوجو  اب  تعجارم  رد  میتفر و  يرامیب  تدایع  هب  دابآ  نژم  رد  تسا ؛ یناـفرع  رتکد 

فرحنم یلیخ  فاوخ  هار  زا  امش  تسا و  دابآ  دمحم  يهعلق  نیا  دنتشاد ؛ راهظا  رفن  ود  نآ  میدیـسر . اجنیدب  هاوخان  هاوخ و  مدرک  مگ  ار 
هب تسا  هام  کی  هک  یسورع  هزات  اریز  دینک  مگ  ار  هار  دیابیم  امش  تسا ؛ هداتـسرف  اجنیدب  ار  هحفص 204 ]  ] امش دنوادخ  یلو  دیاهدش ؛
هک عالطا  ضحم  هب  رفن  ود  نیا  زا  یکی  تسا . راضتحا  لاح  رد  يراـمیب  رتسب  رد  راـمیب و  تخـس  تسا  هدـمآ  رهوش  يهناـخ  هب  هعلق  نیا 

ردام ردپ و  هب  ار  رتکد  ندمآ  يهدژم  تفر و  هعلق  لخاد  هب  ناباتـش  تسا ؛ هدمآ  دابآ  دمحم  هب  قافتا  بسح  رب  هدرک و  مگ  ار  هار  یبیبط ،
ضیرم نیلاب  هب  ار  هدنب  دندمآ و  ام  لابقتـسا  هب  ضیرم  ناسک  قافتا  هب  هد  یلاها  زا  هدـع  کی  عقوم  نیا  رد  دومن . مالعا  هد  یلاها  داماد و 

ملکت تردـق  دوب و  بارخ  شلاـح  اـبیرقت  دوب و  هدـیباوخ  هلبق  هب  ور  يراـمیب  رتـسب  رد  هک  دوب  یناوج  رتـخد  ضیرم  دـندومن . ییاـمنهار 
 - دوب زیگنا  تقر  ياهرظنم  اعقاو  دندیبلطیم  کمک  هب  ار  راهطا  يهمئا  و  دنتخیریم . کشا  هتسشن  شنیلاب  هب  مه  شردام  ردپ و  تشادن .

ردام ردپ و  هکنیمه  نازیرکـشا . راهب  ربا  دـننام  مه  شنازیزع  رهوش و  ندـنک و  ناج  لاح  رد  تسد  رود  یهد  رد  ناوج  یکرتخد  ندـید 
هب هنیاعم  ضیرم  زا  دـندیجنگیمن . دوخ  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  ماهدـمآ  توعد  نودـب  متـسه و  بیبط  نم  هک  دـندیمهف  راـمیب  سورع 

يوراد يرادقم  تسا ؛ لاحیب  الماک  دزوسیم و  بت  تدش  رد  تسا و  هدش  یلتبم  هبـصح  يرامیب  هب  رامیب  هک  دش  مولعم  هدـمآ و  لمع 
هب رفن  کی  ات  مداد ، روتـسد  مزال ، ياهوراد  يهیقب  يارب  دـیدرگ و  قیرزت  زاـین  دروم  ياـهلوپمآ  دـش و  زیوجت  متـشاد  هارمه  هب  هک  مزـال 
زا هتفه  ود  زونه  درب ؛ رامیب  يارب  ار  مزال  ياهوراد  يهیقب  دـمآ و  رفن  کی  زور  نآ  يادرف  دوش . هداد  نآ  ياهوراد  ات  هدـمآ  شخب  زکرم 

نارود دوب  سوسحم  هک  موـصعم  اـبیز و  هحفـص 205 ]  ] یکرتخد هک  دـمآ -  نم  بطم  هب  يدرمریپ  مدـید  هک  دوب  هتـشذگن  ناـیرج  نیا 
نیا رتکد ! ياقآ  تفگ : دوب  راکـشآ  شدروخرب  زا  هک  یلاحـشوخ  ایند  کی  اـب  درمریپ  دوب . وا  هارمه  هب  هتـشاذگ -  رـس  تشپ  ار  یتهاـقن 

: تفگ تسانـشآ ؛ ممـشچ  هب  متفگ : دیدرت  اب  مروایب . دوخ  دای  هب  ار  زور  نآ  يهرطاخ  مدوب ، هتـسناوتن  زونه  هک  نم  یـسانشیم ؟ ار  رتخد 
داـبآ دـمحم  هب  وا  تاـجن  يارب  ار  امـش  ادـخ  لـبق ، زور  هد  هک  تسا  يراـمیب  ناـمه  نیا  تسا ؛ نم  رتخد  نیا ، یـسانشیمن ؟ ار  وا  روطچ 

؟ داد رارق  ناوج  کی  تاجن  يهلیسو  ار  امش  دنوادخ  هنوگچ  دینیبب  ات  مدمآ  شدوخ  هارمه  هب  امش  زا  رکـشت  ضرع  يارب  نونکا  داتـسرف ؛
ادخ لد  رد  زین  دوخ ، ولج  رد  رتخد  نآ  ندـید  لاحـشوخ  باداش و  اب  و  مدروآ . رطاخ  هب  ار  بش  نآ  زیگناتقر  يهرظنم  متخانـش و  ار  وا 

. دندرک تعجارم  دوخ  لحم  هب  نانآ  مدومن و  زیوجت  مه  یتیوقت  يوراد  يرادقم  انمض  مدرک و  رکش  ار 

تمارک 35

خیـش متـسود  دـسیونیم : يدـهلا  ملع  یلع  دیـس  جاـح  ياـقآ  ردـقلا  لـیلج  دنمـشناد  اـمنهار  تیار  موـس  دـلج  رد  یهاـنپ !؟ تشپ و  هچ 
رید مرـسمه  تفگ : ینیگمغ ؟ ارچ  متفگ : مدـید ؛ لاح  ناشیرپ  داشرهوگ ، دجـسم  رد  رهظ  زا  دـعب  هجحیذ 1341  هام  رد  ار  میحرلادـبع ،
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ار وا  گرم  ادخ  ات  دـینک  اعد  هک  مهاوخیم  امـش  زا  هحفـص 206 ] . ] تسا هدـش  ینالوط  رایـسب  وا  يرامیب  تسا و  رامیب  هک  تسا  ینامز 
هبترم هس  نونک  ات  تسا و  هدش  راتفرگ  [ 163  ] اقستسا ضرم  هب  وا  نوچ  یلب ؛ تفگ : ياهدش ؟ سویأم  وا  يهجلاعم  زا  رگم  متفگ : دناسرب .

هتخیر و وا  ياـپ  هب  تسا و  هدروآ  بآ  زاـب  دـناهدروآ ، نوریب  ار  شمکـش  بآ  و  دـناهدز . لـیم  ماهدرب و  ییاـکیرمآ  ناتـسرامیب  هـب  ار  وا 
رتدوز هچ  ره  درادن  جالع  شضرم  تفگ ؛ کشزپ  مدرب . کشزپ  دزن  مامت  تمحز  هب  زورما  ار  وا  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدش  گنت  شسفن 

هناخ زا  وا  شارخلد  يهلان  زا  نونکا  مدرب ؛ لزنم  هب  هدرک ، راوس  هکـشرد  رب  ار  وا  ناسرت  دش . دـهاوخ  هراپ  شمکـش  هک  ربب  اجنیا  زا  ار  وا 
دجـسم رد  ار  وا  زاب  تشذگ ؛ تاقالم  نیا  زا  زور  دـنچ  دـنک . تحار  ار  شردام  ارم و  رتدوز  هچ  ره  مهاوخیم  ادـخ  زا  ماهدـمآ و  نوریب 

مالسلاهیلع اضر  ترضح  هکلب  تسا  هدرمن  ماهجوز  تفگ : وا  یلو  متفگ ؛ تیلـست  وا  هب  تسا  هتفر  ایند  زا  شاهجوز  هکنیا  لایخ  هب  مدید ؛
نم دیسر  ارف  بش  مدش و  ادج  امش  زا  نم  هک  زور  نآ  تفگ : تفر . داد و  حرش  ار  ریز  نایرج  تفای ؟ افـش  هنوگچ  متفگ : داد . افـش  ار  وا 

رد بش ، نآ  اقافتا  مدش ؛ فرـشم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  مرح  هب  مدـمآ و  نوریب  لزنم  زا  مدـش و  تقاط  یب  نز  نآ  يهلان  زا  هناخ  رد 
رگا نم ! ياقآ  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  مدرب و  رـس  هب  مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  ربق  لباقم  رد  حبـص  ات  نم  دنتـسبن و  ار  فیرـش  مرح 
زامن دیـسر  نایاپ  هب  بش  تسا . هدش  قاط  نم  تقاط  اریز  دوش ؛ تحار  رتدوز  دـییامرفب  یتمحرم  تسین  نم  ضیرم  يافـش  رد  تحلـصم 
مدرک نیقی  مدید ؛ زاب  ار  هناخ  رد  مدیـسر ، هناخ  هب  هکنیمه  تسا ؛ روطچ  هحفـص 207 ]  ] شلاح منیبب  ات  متفر ؛ هناخ  هب  مدناوخ و  ار  حبص 

میتشاد لزنم  رد  يدنفـسوگ  مدـید  مدـش ، طایح  لخاد  دـناهدرب . هناـخلاسغ  هب  ار  وا  دوز  حبـص  ناـگیاسمه  تسا و  هدرم  بشید  منز  هک 
لاح نیا  ندید  اب  دیرگیم . دنلب  يادـص  اب  اههدز  تبیـصم  لثم  مه  منز  ردام  تسا و  لوغـشم  شندـنک  تسوپ  هب  هتـشک و  ار  نآ  باصق 

. تسا هتسشن  ضوح  رانک  رد  تنز  هک  ینیبیمن  رگم  تفگ : منز  ردام  دناهدرب ؟ ار  هزانج  مدیسرپ : تسا . هتفر  ایند  زا  منز  هک  مدرک  نیقی 
یقاتا نورد  هب  باتش  اب  تسا . هدرک  هرخسم  ار  وا  هک  مدرک  لایخ  مدید ؛ رغال  فیعض و  ینز  ار  وا  مدرک  هاگن  دیوشیم . ار  دوخ  تسد  و 

منز ردام  موریم ؛ هناخلاسغ  هب  نم  متفگ : و  متـشگزاب . تعرـسب  مدـیدن  ار  یـسک  اـجنآ  رد  یلو  متفر ؛ دوب ، يرتسب  اـجنآ  رد  مضیرم  هک 
! لوتب متفگ : متفر ؛ کیدزن  تسا . هتسشن  اجنیا  هک  تسا  وت  نز  نیا  يوریم ؟ اجک  درم ! تفگ : تسا ؛ يدج  هناخلاسغ  هب  متفر  دید  یتقو 
: تفگ دـش ؟ هچ  تمکـش  ياهبآ  اب  یتشاد  هک  یتبیه  لـکیه و  نآ  متفگ : متخانـش و  ار  وا  شیادـص  زا  داد  باوج  اـت  یلب . تفگ ، ییوت !
، دیدماین امش  هک  بشید  تفگ : یتفای ؟ افش  روطچ  مدیـسرپ : هاگ  نآ  میتفر . قاتا  هب  میتساخرب و  داد . افـش  ارم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 

رگم مرادن ؛ نتـساخرب  تردق  مدرک : ضرع  زیخرب ! دومرف : دـش و  دراو  يراوگرزب  ياقآ  هاگان  رحـس  ماگنه  دوب ؛ تخـس  رایـسب  نم  لاح 
یضرم هحفص 208 ]  ] هک زیخرب ! دومرف : دیشک و  میاپ  ات  تشاذگ و  مرس  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  میاضر . ماما  نم  دومرف : دیتسیک ؟ امش 

بآ همه  نآ  مدیمهفن  نم  تسا  کشخ  مباوخ  رتسب  هک  تسا  نیا  نم  بجعت  دوب . رطعم  قاتا  یلو  مدیدن ؛ ار  یـسک  متـساخرب و  يرادـن .
ار شتشوگ  دنشکب و  ار  دنفسوگ  تفگ : دش و  لاحشوخ  رایـسب  وا  متفگ : ار  دوخ  يهیـضق  مدز و  ادص  ار  مردام  تسا ؟ هدش  هچ  ممکش 

ییادخ فاطلا  يهمشچرس  هک  سوت  هش  يا  تسا : هدورس  نینچ  ترـضح  نآ  يهرابرد  اسر  مساق  رتکد  دنهدب . ناقحتـسم  هب  ادخ  هار  رد 
میفیعـض و ام  ییاضر  فطل و  مرک و  مولع و  جاوم  رحب  تیـالو  میلقا  هش  تلاـسر  غاـب  يهویم  ییاـم  تمعنیلو  هک  تیادـف  داـب  اـم  ناـج 
فطل و رظن  ناسحا  هر  زک  دوش  هچ  ناطلـس  وت  مییادـگ و  ام  ییافعـضلا  نیعم  هک  نافیعـض  هب  نک  یتمحر  تیالو  نصح  نیدـب  هدـنهانپ 

ورف راک  زا  هرگ  ییاضر  میلـست و  يهکـس  نیا  يهتـسیاش  وت  هک  ار  اضر  میلـست و  يهکـس  ادـخ  وت  مان  هب  دز  ییادـگ  يوس  ینکف  تیانع 
نماـض و شاوت  هک  ار  اـسر »  » تسد اـمنم  هش  يا  تنماد  زا  هتوـک  ییاـشگب  ناـشیرپ  ياـهلد  هدـقع ز  رگم  وـت  دـیاشگن  سک  اـم  يهتـسب 

هحفص 209]  ] ییازج زور  سردایرف 

تمارک 36

يدهـشم دـسیونیم : يدـهلا  ملع  ياقآ  امنهار . تیار  باتک  رد  مه  زاب  دوشیم  تحاران  تاداس  ناتـسود و  یتحاران  زا  مالـسلاهیلع  ماما 
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یبوخ نامگ  وا  يهرابرد  مدرم  نوچ  یلو  دـشیم ؛ رـضاح  تعامج  زامن  هب  دومنیم و  راـهظا  نم  هب  هک  دوب  لاـس  نیدـنچ  كرت  دـمحم 
یناشیرپ رقف و  هب  روک و  وا  ياهمـشچ  هک  دوب  هدش  دـمآ  شیپ  هچ  منادیمن  هکنیا  ات  مدرکیمن ؛ تبحم  راهظا  وا  هب  نادـنچ  نم  دنتـشادن 

مه مدرم  و  دـناوخیم . رعـش  یکرت  نابز  هب  دربیم و  ییادـگ  ناونع  هب  هتفرگ و  ار  وا  تسد  ياهچب  مدـیدیم  تاـقوا  رتشیب  دـش . راـتفرگ 
دوب و هتفرگ  رهطم  حیرض  يهکبش  هب  تسد  هک  مدرکیم ، شتاقالم  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  مرح  رد  اهتقو  یلیخ  دندادیم ، وا  هب  يزیچ 
ار وا  مادـخ  دـیدیمن . ارم  دوـب  روـک  نوـچ  تشذـگیم و  نـم  يوـلهپ  زا  بـلغا  دـناوخیم و  يزیچ  دـنلب  يادــص  اـب  درکیم و  فاوـط 

اضر ترضح  تفگ : هک  مدینـش  یـسک  زا  يزور  تشذگ ؛ لاونم  نیا  رب  لاس  تفه  بیرق  دندشیمن  وا  هیرگ  يادص  عنام  دنتخانـشیم و 
نییاپ تسب  رد  ار  وا  زور  کی  تشذگ . هام  ود  ات  مدرکن  ییانتعا  نخـس  نیا  هب  نم  یلو  تسا ؛ هداد  افـش  ار  دـمحم  يدهـشم  مالـسلاهیلع 

تنامـشچ يدوب و  روک  هک  وـت  دـمحم ! يدهـشم  متفگ : تفریم ؛ تعرـسب  هک  مدـید  فـیظن  یـسابل  تروـص و  اـنیب و  مشچ  اـب  ناـبایخ 
ریز حرشب  ار  دوخ  يافش  لیصفت  و  داد ؛ افش  ارم  موشب  امش  دج  نابرق  داد : باوج  یکرت  هب  ینیبیم ؟ لاح  هک  دش  هچ  رگم  دوب  هدیکشخ 

. دادن یباوج  مدیسرپ ، ار  شتلع  هحفص 210 ]  ] یتقو مدید ؛ مارآان  نایرگ و  ار  یبیب  مرـسمه  مدمآ و  هناخ  هب  رـصع  زور  کی  درک . نایب 
هدرک عازن  هناخبحاص  نز  اب  نامردام  دـنتفگ : نانآ  مدیـسرپ : میاههچب  زا  دـش  جراخ  نایرگ  مشچ  اب  تشاذـگ و  قاـطا  رد  هدروآ ، ياـچ 
لاـح دـب  ناـشیرپ و  هنوـگ  نیا  تشادیم ، تسود  ار  اـم  ادـخ  رگا  تـفگ : ناـیرگ  وا  ياهدرک ؟ عازن  هـچ  يارب  مدیـسرپ ، یبیب  زا  تـسا .

ناشیرپ روک و  دـیدوب ؛ یبوخ  مدآ  امـش  رگا  دـیوگب ، دـهن و  تنم  ام  رب  ردـق  نیا  هناخبحاص  نز  اـت  یتشگیمن  روک  مه  وت  میدـشیمن و 
، دندز دایرف  اههچب  مور ؛ نوریب  هناخ  زا  ات  متشادرب  ار  میاصع  هتساخرب ، اروف  مدش و  بلقنم  یلیخ  یبیب  نانخس  ندینش  زا  نم  دیدشیمن .

مگنجب تدج  اب  مورب  ماهتشادرب  ریـشمش  متفگ : يوریم ؟ اجک  هدروخن  ياچ  تفگ ، هدمآ ، یبیب  دورب . دهاوخیم  نامردپ  هک  ایب ! ردام !
هرسکی مدش و  جراخ  هناخ  زا  متفریذپن و  دنادرگرب  ارم  ات  دیشوک  هچ  ره  دید . یهاوخن  ارم  رگید  وت  موش  هتـشک  ای  مریگب و  ار  ممـشچ  ای 

مادخ زا  یکی  مهاوخیم . ار  ممـشچ  نم  ماهتـشک ؟ ار  مالـسلامهیلع  نیـسح  یلع و  تدج  نم  متفگ : نانز  دایرف  مدـش و  فرـشم  مرح  هب 
رـس يـالاب  رد  نوچ  یناوـخیمن ؟ زاـمن  وـت  رگم  تسا ؛ برغم  ناذا  تقو  نوـنکا  نزن  داد  ردـق  نیا  تفگ : هتـشاذگ ، ماهناـش  يور  تسد 

نکل ناوخب و  زامن  تفگ : هداد ، نم  هب  مه  يزامن  رهم  درک و  هلبق  هب  ور  رـس  الاب  دجـسم  رد  ارم  نک . هلبق  هب  ور  ارم  متفگ : مدوب ، كرابم 
هلان هب  عورش  زاب  مدناوخ و  ار  برغم  زامن  نم  ینک ! تیذا  ار  نانآ  هک  ادابم  دناهتسشن  ترس  تشپ  مرتحم  صخـش  ود  هک  نادب  مه  ار  نیا 

. دهدیمن ار  وا  دایرف  باوج  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  دنزیم  دایرف  هچ  ره  گس ، نیا  تفگ : رفن  ود  نآ  زا  یکی  هاگان  مدومن ، هثاغتسا  و 
ار مرس  مدناسر و  حیرـض  هب  ار  دوخ  هتفر ، هحفص 211 ]  ] رتولج مدق  دنچ  و  تسکـش . تیاهنیب  ملد  درک و  رثا  نم  رد  رتشیب  شنزرـس  نیا 
هچ تفگیم : هک  مدینـش  یکی  زا  لاـح  نیا  رد  داد ؛ تسد  نم  هب  فعـض  تلاـح  هاـگ  نآ  موـش ؛ كـاله  اـت  مدـیبوک  حیرـض  هب  تدـشب 

یضعب مه  مدرم  منیبیم و  ار  اج  همه  مدید  متسشن و  هدرک ، دنلب  رـس  ادص  نآ  تشحو  زا  میداد . وت  هب  یهاوخیم ، مشچ  رگا  ییوگیم ؟
لاح نآ  رد  مدیبوک ؛ حیرض  هب  ار  مرس  زاب  قوش  تدش  زا  دوب  نشور  اهغارچ  دندوب و  ندناوخ  ترایز  لوغـشم  هتـسشن  یخرب  هداتـسیا و 

مـشچ ییوگیم ؟ هچ  زاب  دـمحم ! دـمحم  دومرف : نم  هب  دـنکیم . هاگن  نم  هب  نانک  مسبت  هداتـسیا و  ییاقآ  دـش و  هتفاکـش  حیرـض  مدـید 
رب و رد  دیفس  سابل  درگ و  ینساحم  تشرد و  ینامشچ  ياراد  رتمیـسج و  رتدنلب و  مدرم  زا  دوب  يراوگرزب  نآ  میداد . وت  هب  یتساوخیم 

هدـیدن زگره  ار  نآ  لـثم  هک  دوب ؟ يرهاوج  هچ  منادیمن  دیـشخردیم ، تشاد  هک  تشاد  تسد  رد  یحیبست  هتـسب و  رمک  رب  زبـس  یلاـش 
دوخ اـب  و  مدرم . هب  مه  یهاـگن  مدرکیم و  هاـگن  باـنج  نآ  هب  نم  یهاوخیم ؟ هچ  ییوگیم  هچ  دومرفیم : هتـسویپ  ترـضح  نآ  مدوب .

مرظن هب  یبـلطم  یهاوخیم ؟ هچ  دوـمرف : هچ  ره  دـننیبیمن . ار  ترـضح  نآ  هکنیا  لـثم  دنتـسین  ترـضح  نآ  هجوـتم  مدرم  ارچ  متفگیم ،
مرح مداخ  متساخرب : نم  دنازوسیم . ار  ام  لد  شاهیرگ  اریز  دنکن ؛ هیرگ  ردقنیا  وگب  یبیب  هب  دومرف : نآ  زا  سپ  منک . ضرع  هک  دیسرن 

زا ماگنه  نیا  رد  دوریم  دومرف : دراد  ار  ترهاوخ  ترایز  يوزرآ  یبیب  مدرک : ضرع  يرآ . متفگ  یتفای ؟ افـش  تفگ : دـید ، انیب  ارم  هک 
اهنآ تسد  زا  هکنیا  يارب  دندرک . هراپ  هراپ  ار  میاهـسابل  دنتخیر و  مرـس  رب  دندش و  هجوتم  راوز  دمآ . مه  هب  مه  حیرـض  دش و  بئاغ  رظن 
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، هدایـسلا راد  رد  زا  متفر و  نوریب  مرح  زا  دوز  هحفـص 212 ] [ ؟ دـیهاوخیم هچ  روک  نم  زا  مدز  دایرف  مدز و  يروک  هب  ار  مدوخ  موش  اهر 
و دش ؛ تفگش  رد  دید  انیب  ارم  هک  رادشفک  مورب ؛ رتدوز  مهاوخیم  هک  هدب  ار  مشفک  متفگ : رادشفک  هب  مدناسر و  يرادشفک  هب  ار  دوخ 

دوز هتفرگ ، ار  میاهـشفک  نآ  زا  سپ  تسا . هداد  افـش  ارم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  یلب . متفگ : ینیبیم ؟ رگم  دـمحم ! يدهـشم  تفگ :
؟ موریم هناخ  هب  یلاخ  تسد  اب  هنوگچ  الاح  مدرک ؛ رکف  دوخ  اب  تسا ؛ تولخ  نحص  مدید ، مدیسر  نحـص  نایم  هب  هکنیمه  متفر . نوریب 

نم هب  اقآ ! مدرک ! ضرع  هدومن  كرابم  ربق  هب  یهجوت  اجنامه  زا  دنراد ؛ مزال  مه  ياچ  دنق و  انمـض  دنرادن ؛ ییاذـغ  دناهنـسرگ و  اههچب 
تـسد رد  يزیچ  و  مدیدن -  ار  تسد  بحاص  هک  دش -  ادیپ  یتسد  هک  مدـید  ناهگان  منک ؟ هچ  اههچب  دوخ و  یگنـسرگ  اب  يداد . مشچ 

نایم رد  متفر . هناخ  يوس  هب  مدـیرخ و  رگید  يرورـض  مزاول  نان و  هتفر ، رازاب  هب  دوب . یناموت  هد  یـسانکسا  مدـید ، هدرک ، هاگن  داهن  نم 
افش ارم  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  يرآ . متفگ : ياهدش ؟ انیب  رگم  يوریم ؟ هلجع  اب  هچ  دمحم ! يدهـشم  دیـسرپ : مدید  ار  ماهیاسمه  هار 

هک ریگب  نان  نیا  زا  ياهمقل  تسین . رتکد  هب  يزاین  متفگ : موریم . رتکد  بقع  تسین ؛ بوخ  شلاح  مردام  تفگ : يوریم ؟ اجک  وت  داد .
لوا متفر . هناخ  هب  زین  نم  تشگرب ؛ هتفرگ ، ار  نان  يهمقل  وا  دباییم . افش  ناروخب ؛ وا  هب  و  تسا -  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  دوخ  ياطع 

مرـسمه دندوب ، هدـش  عمج  نم  رود  اههچب  دروآ . ارم  ياچ  لیاسو  وا  هک  یتقو  مداد . ماهجوز  هب  ار  هناخ  مزاول  مدز و  يروک  هب  ار  مدوخ 
مردپ ایب ! ردام ! هحفص 213 ] . ] دندرک دایرف  يرآ . متفگ : ینیبیم ؟ رگم  دنتفگ : اههچب  دیـشوج  يروق  متفگ : نم  دوب . هتفر  نوریب  قاتا  زا 

، دعب دوز  حبـص  میدنارذگ . يداش  هب  ار  بش  دـش و  تقوشوخ  رایـسب  مداد  حرـش  شیارب  هک  ار  نایرج  دـش . دراو  یبیب  تسا . هدـش  انیب 
زا همقل  هک  یتقو  میدناروخ . وا  هب  دوب  هک  یتمحز  ره  هب  میداهن و  وا  ناهد  رد  نان  نآ  زا  يردق  دنتفگ : مدیـسرپ . ار  هیاسمه  ردام  لاوحا 

میرادـن و یتعاضب  هک  نک  ام  يوس  هب  يرظن  یـشورف  ایمیک  هک  وت  [. 164 . ] تسا تمالـس  نونکا  دش و  رتهب  شلاح  تفر  نییاپ  شیولگ 
درک یناوت  رز  كاخ ، ینکب ، لمع  نیا  رگ  تسا  يریسکا  هفرط  هناناج  رد  ییادگ  یماد  میاهدنکف 
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، مالـسالا رئاعـش  باتک  بحاص  ءاملع ، ریهاشم  زا  يدهم ، دمحم  نب  دمحم  الم  جاح  دـیقف ، يهمالع  یفرـشا ، یجاح  بانج  نطاب  يافص 
صصق باتک  رد  تسا  هتشاد  یـصاخ  يهبترم  [ 165  ] دـجهت تدابع و  رد  دوشیم -  هدـیمان  لباب  نونکا  هک  ناردـنزام  شورف  راب  نکاس 

هنیس رـس و  هب  مه  یهاگ  هدوب و  لوغـشم  یلاعت  يادخ  اب  تاجانم  يراز و  عرـضت و  تدابع و  هب  حبـص  ات  بش  همین  زا  دسیونیم : ءاملعلا 
اقآ زا  ریز  حرش  هب  ار  هحفص 214 ]  ] ریز نایرج  لاس 1353  ناضمر  رد  مالسلاهیلع ، متـشه  ماما  نارئاز  زا  یقثوم ، صخـش  تسا . هدزیم 

؛ دوخ هاگداز  رد  یفرشا  یجاح  هک  مدش  مزاع  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  ترایز  هب  ینامز  درک : لقن  نم  يارب  ءابطالا ، ناسل  نسح  ازریم 
اـضر ترـضح  ترایز  هب  هک  تسناد  نوچ  و  متفر ؛ وا  تمدخ  هب  دوخ  يهمان  تیـصو  رما  تهج  هب  نم  درکیم ؛ یگدـنز  [ 166 ، ] فرشا

میدـقت ترـضح  نآ  روضح  هب  ار  همان  نیا  يدـش ، فرـشم  مرح  هب  هک  يزور  نیلوا  رد  دومرف : داد و  نم  هب  یتکاـپ  موریم ؛ مالـسلاهیلع 
؟ مریگب باوج  هنوگچ  متفگ : دوخ  اـب  مدرک و  یقلت  هناـیماع  ار  وا  رما  فـیلکت و  نیا  نم  رواـیب . هتفرگ ، ار  شباوـج  تعجارم ، رد  و  نک ؛

شتمدخ زا  تشادزاب و  ضارتعا  داریا و  زا  ارم  دنمشناد ، نآ  ماقم  تمظع  یلو  دش ، هتساک  متشاد ، ناشیا  هب  تبسن  هک  یتدارا  نآ  زا  اذل ،
. متخادنا حیرـض  لخاد  هب  ار  وا  تکاپ  فیلکت ، يادا  يارب  ترایز ، زور  نیلوا  رد  مدیـسر ، سدقم  دهـشم  هب  هک  یماگنه  مدـش . صخرم 
ار روایب -  ریگب و  ار  ماهمان  باوج  تفگ : هک  فرـشا  یجاـح  نخـس  نیا  فقوت و  سدـقم ، دهـشم  رد  تراـیز ، لـیمکت  يارب  هاـم ، دـنچ 

زامن هب  فرـشم و  رهطم  مرح  هب  عادو  ترایز  يارب  برغم  زاـمن  تقو  هب  دـش  مهاوخ  تکرح  مزاـع  نآ ، يادرف  هک  یبش  مدرک . شومارف 
مرح فیظنت  هب  مادخ  دنور و  نوریب  مرح  زا  نیرئاز  هک  دـش  دـنلب  [ 167  ] شاب قرق  يادص  هاگان  مدـش ؛ لوغـشم  ترایز  ءاشع و  برغم و 
مدید نکل  تسا ؟ نتسب  رد  تقو  هحفـص 215 ]  ] هچ بش ، لوا  هک  مدش  ریحتم  بجعتم و  مدرک ، مامت  ار  ترایز  زامن  هک  یتقو  دنزادرپب .

اب رـس  الاب  فرط  زا  تلالج  تمظع و  تیاهن  رد  يراوگرزب  هک  مدید  هاگان  مور ؛ نوریب  هک  متـساخرب  تسین ؛ مرح  رد  نم  زج  یـسک  هک 
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و ناسرب ؛ فرشا  یجاح  هب  ارم  ماغیپ  يدیسر ، فرـشا  هب  هک  یتقو  نسح ! ازریم  یجاح  دیـسر ، نم  ربارب  هکنیمه  دنزیم ؛ مدق  راقو  لامک 
ارم هک  دوب ؟ هک  راوگرزب  نیا  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  بلط »! نامهم  سپ  هناخ و  هب  نز  بوراج  بلط ! ناـتعلط  يرپ  لاـمج  وش  هنییآ  : » وگب

مدرم مدید  و  تشگرب ؛ لوا  تلاح  هب  مرح  عاضوا  هبترم  کی  مدیدن . ار  ناشیا  یلو  مدرک ؛ شدرگ  هتـساخرب ، داد . ماغیپ  دـناوخ و  مسا  هب 
ره زا  مدمآ  لاح  هب  هک  یتقو  داد ؛ تسد  نم  هب  یفعض  تلاح  هاگان  دنتسه  لوغشم  تدابع  ترایز و  هب  هداتسیا ، یضعب  هتـسشن و  یـضعب 

تلاح هک  متسناد  هاگ  نآ  تسا ؛ هدوبن  ياهثداح  دنتفگ : دندرک و  بجعت  نم  لاؤس  زا  داد ؟ يور  مرح  رد  ياهثداح  هچ  هک  مدیسرپ  سک 
. مدروخ فسأت  ماهتشذگ  تلفغ  رب  دش و  رتشیب  یجاح  هب  تبسن  ماهدیقع  سپ  نیا  زا  دوب . هداد  يور  نم  يارب  هک  دوب  [ 168  ] ياهفشاکم

یجاـح موحرم  يهناـخ  هب  هرـسکی  مدیـسر ، اجنادـب  نوچ  مدرک و  تکرح  فرـشا ، فرط  هب  دومرف ؛ صخرم  ارم  ترـضح  نآ  هک  یتـقو 
؟ يدمآ نسح ! ازریم  یجاح  هک  دش  دـنلب  یجاح  يادـص  مدـیبوک ، ار  رد  هکنیمه  مناسرب ؛ وا  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  ماغیپ  ات  متفر  یفرـشا 

رگید نانخس  زا  یضعب  هحفص 216 ]  ] میدرکن و ادیپ  نطاب  يافص  دیاش  دیاب و  هکنانچ  میدنارذگ و  يرمع  هک  سوسفا ! یلب : دشاب . لوبق 
لاهن ایوپ  وا  مزع  زا  رهپـس  نکاس ، وا  مزج  زا  نیمز  نمآ  مرح  نوچ  شمیرح  نماض ، نماث و  ماما  [. 169 . ] دومرف نومضم  نیدب  بیرق  زین 
متفه يهلبق  شباـنج  مجنا  يوترپ  شیور  مزلق ز  ياهرطق  شدوـجز  هط  يهحود  میمـش  نیـسای  هضور  میـسن  نید  رازغرم  راـهب  نییلع  غاـب 
عرـش ماوق  ربکا  ملاع  ماظن  اقنع  تلزع  هدـیزگ  قح  ياوس  ام  زا  شلد  قح  ياضق  وا  ياـضق  قح ، ياـضر  وا  ياـضر  اـهلد  يهبعک  شقاور 

دشخب ناهن  واک  متفرگ  دشخب  ناهج  متفگ  اطخ  دشخب ، ناک  رحب و  لیاس  هب  مالسلااهیلع  ارهز  يهنیـس  رورُـس  ردیح  يهدید  غورف  ربمغیپ 
تـسا ییوگ  نیمز  یـصقالا  دجـسم  فاوط  شیوک  يهبعک  درگ  هب  شیوربا  هلبق  ار  کلف  شیوس  لد  يور  ار  کلم  ادیپ  دوش  يرایـسب  ز 
يایرد وا ز  لامک  وحم  کلف  وا  لامج  تسم  کلم  اتکی  دزیا  شیپ  هب  شتـشپ  نامـسآ  نوچ  ات  ود  شتـشگنا  رد  يرهم  کلف  شتـشم  رد 

هحفص 217] ( ] ینآاق يهدیصق  زا  بختنم   ) ارضخ يهجل  یبابح  وا  لاون 
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دوبهب ار  نآ  یحارج  لـمع  اـب  تساوخیم  رتکد  دوب و  هداـتفا  راـک  زا  شتـسار  تسد  هک  یناوج  دوب . وا  تسد  رد  تاـبن  يرادـیب  زا  دـعب 
هبنـشکی 29 زور  ناسارخ  يهمانزور  رد  نآ  نایرج  حورـشم  و  تفای . افـش  هیلع -  هللا  تاولـص  اـضر -  ترـضح  تمحرم  رظن  هب  دـشخب .
: مینکیم لقن  اجنیا  رد  ار  نآ  رـصتخم  ام  و  دش ؛ جرد  مهدزناش  لاس  يهرامش 4564  رد  هجحیذ 1384  يهمین  اب  قباطم  نیدرورف 1344 

تشحو ربخ  ناضمر 1384  مود  تسیب و  زور  تفگ : دابانـس  دجـسم  بنج  يرهاط ، نابایخ  دابآ ، دعـس  دهـشم ، نکاـس  رگزرب  ربکا  یلع 
زا ار  دوخ  ندرک  لرتنک  تردـق  هک  يروط  هب  مدـش ، تحاراـن  یلیخ  ربخ  نیا  ندینـش  زا  سپ  دیـسر ؛ نم  هب  ناگتـسب  زا  یکی  توف  زیگنا 
لاح نیدـب  ارم  مناسک  هک  یتقو  مدـش . جراخ  یعیبط  لاح  زا  مدـیرپ و  باوخ  زا  هاگان  بش  همین  مدـیباوخ و  لاـح  نیمه  اـب  مداد ؛ تسد 
لزنم یگیاسمه  رد  هک  یسابع  يداه  جاح  یناچوق و  نسح  اقآ  دنداد ؛ ربخ  ناگیاسمه  هب  نانز  هنیـس  رـس و  هب  دندرک و  تشحو  دندید ،

نآ مباوخب . دنراذگن  هک  داد  روتسد  دروآ و  لاح  هب  ارم  یلیـس  کت  اب  رتکد  دندروآ . منیلاب  هب  ار  يزاجح  رتکد  دنتفر و  دندوب ، نکاس  ام 
شکاو شک و  دننادرگرب  یعیبط  لاح  هب  ار  متـسد  هکنیا  يارب  منایفارطا  دـیدرگ . کشخ  جـک و  متـسد  یلو  دـش ؛ رتهب  ملاح  يردـق  هاگ 

سدق ناتسآ  دنب  هتـسکش  يراختفا -  ياقآ  شیپ  زور  لهچ  ات  دندرب و  دنب  هتـسکش  دزن  ارم  نآ  زا  سپ  تفر . رد  دنب  زا  هجیتن  رد  دنداد و 
ياقآ داد . يرادربسکع  روتسد  رتکد  و  مدرک ؛ هعجارم  اضر  هاش  ناتـسرامیب  باصعا  شخب  هب  راچانب  دشن . لصاح  دوبهب  یلو  متفریم ؛ - 

یحارج لمع  دـیاب  تفگ : سکع  يهدـهاشم  زا  سپ  وا  هحفـص 218 ] [ ؛ مدرب يدیهـش  رتکد  دزن  ار  نآ  نم  تفرگ و  سکع  یفطل  رتـکد 
هب ارم  ناشیا  مداد ؛ ناشن  ار  سکع  متفر و  ولماش  نودیرف  رتکد  دزن  ادـعب  دـشاب . چـگ  رد  دـیاب  تتـسد  هام  راهچ  مه  لمع  زا  سپ  دوش و 

؛ تسین مزال  لمع  تفگ : رتکد  مدرک ؛ هعجارم  يوروش  ناتـسرامیب  هب  مدـش و  نارهت  مزاع  سپـس  درک . یفرعم  قباس  يوروش  ناتـسرامیب 
نآ مه  تبون  جنپ  دندناکشخ و  ار  متسد  كرچ  یلئاسو ، اب  نانآ  دناکشخ ؛ دیاب  ار  تتـسد  كرچ  نآ ، دوبهب  يارب  هدرک ؛ كرچ  تتـسد 
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ناچوق يهزاورد  هب  تقو ، نآ  رد  مدـش . لوغـشم  راک  هب  هدرک  تعجارم  دهـشم  هب  نآ  زا  سپ  تفای ؛ دوبهب  متـسد  اـت  دـنداهن  قرب  ریز  ار 
زورب تسد  ضرم  زاب  هک  دـییاپن  يرید  متفرگیم . دزم  لایر  هاجنپ  هنازور  مدرکیم و  راک  راـجن  یلع  داتـسا  ناـکد  رد  متفریم و  دهـشم 

اضر هاش  ناتسرامیب  هب  مناتسود  زا  یکی  ییامنهار  هب  زاب  مدش . راکیب  داتفا و  راک  زا  متسد  هکنیا  ات  مدش  راتفرگ  یتحاران  درد و  هب  درک و 
روسفورپ دـندرک و  هنیاعم  يدیهـش  نیـسح  رتکد  دـنولوب و  روسفرپ  ناـیاقآ ! سکع  نتفرگ  زا  سپ  دـنداد و  يرادربسکع  روتـسد  متفر و 

يرتسب دیاب  دوش ، قیرزت  دیاب  یحارج  لمع  ماجنا  زا  سپ  هک  ینوخ  تباب  لوپ  ناموت  دصیس  تخادرپ  اب  هام  دنفـسا  رد 23  تفگ : دنولوب 
ياضما يرتنالک و  قیدـصت  داهـشتسا و  هیهت  زا  سپ  نم  دـنک . هیهت  لـحم  داهـشتسا  دـیاب  تسین  لوپ  تخادرپ  هب  رداـق  مه  رگا  و  ددرگ ؛

زا لبق  مدش . يرتسب  يهرامش 2  تخت  قاطا 6  رد  و  مدرک ؛ هعجارم  ناتـسرامیب  هب  هدامآ و  ندش  يرتسب  يارب  ار  دوخ  يردـیح  گنهرس 
ندینش زا  نم  متـسین . نیب  شوخ  تتـسد  دوبهب  هب  نم  تفگ : باوج  رد  وا  دش ؟ مهاوخ  بوخ  نم  ایآ  متفگ : ناراتـسرپ  زا  یکی  هب  لمع ،

هب نانک ، مسبت  ییاـقآ  مدـید : باوخ  رد  باوخ ، لـیاوا  رد  هحفـص 219 ] . ] مدیباوخ رتسب  رد  تسکـش و  ملد  مدش و  تحاران  نخـس  نیا 
شاب مارآ  مدنزرف ! دومرف : داهن و  ماهنیس  يور  ار  شتسد  ناشیا  هک  مزیخرب  اج  زا  متـساوخ  وا  مارتحا  يارب  مدرک و  مالـس  دش . دراو  قاطا 

تکرح تردـق  متـسار  تسد  متفگ : ریگب . تتـسار  تسد  اب  دومرف : مریگب ؛ ار  تابن  ات  مدرک  زارد  ار  مپچ  تسد  نم  ریگب . ار  تابن  نیا  و 
. درادن تکرح  تردق  متـسد  اریز  مناوتیمن ؛ متفگ : روخب . دومرف : داهن و  متـسد  فک  رد  ار  تابن  و  ریگب ! ار  تابن  دومرف : ریغت  اب  درادـن ؛

رادـیب باوخ  زا  هبترم  کی  داد . ناکت  درب و  نییاپ  دوب  هتـسب  رتکد  هک  ار  يدـناب  دز و  الاب  ار  منهاریپ  نیتسآ  درک و  یمـسبت  ترـضح  نآ 
هیرگ هب  قوش  تدش  زا  تسه . نم  تسد  رد  مه  تابن  ریـس  کی  هزادنا  هب  تسا و  بوخ  متـسد  هدش و  زاب  دناب  مدـید  هدرک ، هاگن  مدـش 
دایرف ادـص و  زا  شخب ، نارامیب  ناراتـسرپ و  هاگ  نآ  موریم .) ترـضح  نآ  بقع  هکنیا  لثم   ) مدـش جراخ  قاطا  زا  هدز ، داـیرف  مداـتفا و 
قاطا هب  مامت ، فعـش  قوش و  اب  نم  دـندرک . میـسقت  نارامیب  نایم  هتفرگ ، دوب  متـسد  فک  رد  هک  ار  یتاـبن  و  دـنتفرگ ؛ ار  مفارطا  ماهیرگ 

زور نامه  درادـن . یبیع  چـیه  هدـش و  بوخ  تتـسد  تفگ : يهنیاعم  زا  سپ  وا  و  مداد ؛ ناـشن  ناـشیا  هب  ار  متـسد  متفر و  يدیهـش  رتکد 
دـش اضر  نید  هاش  راوز  مدـقم  كاخ  هک  ره  [. 170 . ] متفر هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ناتـسرامیب  زا  مدـش و  صخرم 
دـش اضترا  ریرـس  ناطلـس  رابرد  مداخ  تقیقح  هار  زا  هک  سک  نآ  قح  دزن  برقم  دـش  دـش  اـضقلا  نسح  رغاـس  زا  تسلا  يابهـص  تسم 

فرط ره  زا  دننک  ور  نادنمدرد  دش  ایتوت  ار  کلم  مشچ  شرئاز  ياپ  كاخ  یلعا  شرع  زا  تسا  رترب  هش  نآ  سدق  ناتسآ  هحفص 220 ] ]
صلاخ وا  هک  جح  داتفه  زا  رتهب  شاهضور  رد  تفرعم  اب  شرئاز  مالـس  کی  دش  افـشلاراد  شهگرد  ناضیرم ، رهب  زا  هکناز  يو  هگرد  رب 

نآ اب  تشگ  رـشاعم  نوچ  دش  اغد  نومأم  روج  زا  رگجنوخ  ناسارخ  رد  نید  ناطلـس  نآ  هک  مرآ  دای  وچ  دزوس  لد  کیل  دش  ادخ  رهب  زا 
زا مومسم  مغ  دردرپ و  لد  اب  نود  ربکتسم  نآ  دیک  زا  تبقاع  اغیرد ! يا  دش  امس  ضرا و  قلاخ  زا  دوخ  گرم  راتـساوخ  تسرپ  ایند  ملاظ 

« يریبش . » دش ازع  بحاص  اضر  رهب  یفطصم  لوسر  نوچ  ناغفا  يامنب  بش  زور و  شیازع  رد  يریبش !»  » يا دش  افج  رهز 

تمارک 39

یکی هک  دنکیم  لقن  يرون  مالسلاراد  هیوضر ص 182 و  تامارک  لوا  دلج  رد  دیراد . گرزب  سب  یهانپ  دـیدش  سویأم  هک  اج  همه  زا 
. مدرک هراجا  تراجت ، يارب  ياهرجح  ییارس ، رد  فقوت و  هلاگنب  رهش  رد  هام  شش  مدرک و  دنه  هب  يرفـس  تفگ : نالیگ  لها  نیقثوم  زا 

هیرگ يادص  مه  یهاگ  دوب و  رطاخ  هدرسفا  لولم و  هشیمه  هک  دربیم  رس  هب  اجنآ  رد  شنارسپ  ود  اب  یبیرغ  ماهرجح  يولهپ  ارس ، نآ  رد 
یتقو مسرپب ، ار  شاهیرگ  هودنا و  نزح و  تلع  هتفر ، وا  دزن  هک  مداتفا  رکف  هب  دعب  زور  کی  دیـسریم ؛ هحفص 221 ]  ] شوگ هب  شاهلان  و 

: تفگ باوج  رد  وا  منادـب . ار  تهودـنا  نزح و  تلع  مهاوـخیم  متفگ : ودـب  تسا . هداد  تسد  وا  هب  فعـض  تلاـح  مدـید  متفر ، وا  دزن 
هیهت ياهراـجتلا  لاـم  لـبق  لاـس  هدزاود  رد  تسا : نیا  شحرـش  هک  تسا  هداد  يور  نم  يارب  یگدـنز  رد  هک  تسا  یقاـفتا  رثا  رب  شتلع 

ار یتشک  نارفاسم  لام و  مه  دیزو و  يدنت  داب  هاگان  دوب ؛ تکرح  رد  زور  تسیب  یتشک  مدـش و  راوس  یتشک  رب  تراجت  مزع  هب  مدومن و 
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مکح هب  ات  دربیم  تسار  پچ و  هب  ارم  داب  مدرک و  دنب  یگنـس  هتخت  هب  ار  دوخ  هکنیا  ات  مداهن  گرم  هب  لد  ایرد  نایم  رد  نم  درک ؛ قرغ 
تاجن گرم  زا  هکنیمه  تخادـنا ؛ لحاس  هب  ارم  جوم  دـیناسر و  ياهریزج  هب  هدـیناهر ، گنهن  ماـک  زا  ارم  گنـس ، هتخت  نآ  یهلا  ياـضق 

سرت زا  اهبـش  مدرک و  یگدـنز  مدآ  ینب  زا  یلاـخ  افـصاب و  رایـسب  ياهریزج  ناـیم  رد  لاـسکی  تدـم  و  مدرک ؛ رکــش  يهدجــس  متفاـی ،
؛ متفر دوب -  هدـش  عمج  نآ  رود  ناراـب  بآ  هک  یتخرد -  راـنک  رد  نتخاـس  وضو  دـصق  هب  يزور  مدرب . رـس  هب  تخرد  يور  ناگدـنرد ،

هاگن يهجوتم  یتقو  مدید  تخرد  يالاب  رد  نایرع  تخل و  ار  ینز  هدرک ، دنلب  رـس  بجعت  اب  مدـید و  بآ  رد  ار  ابیز  ینز  سکع  ناهگان 
! ادخ هبار  وت  متفگ : هتخادنا ، ریز  هب  رس  مرش ، زا  نم  ینکفایم ؟ رظن  نم  هب  هک  ینکیمن  مرـش  شربمایپ  ادخ و  زا  درم ! يا  تفگ : دش  نم 

یتشک اب  هک  يرفس  رد  تسا ؛ یناریا  مردپ  تسا و  هدناشک  اجنیدب  ارم  تشونرس ، هک  مناسنا ، نم  تفگ : نایرپ ؟ زا  ای  یناگتـشرف  زا  وگب !
نآ نانخـس  ندینـش  زا  سپ  ماهدنام . اجنیا  رد  هک  تسا  لاس  هس  نونکا  مداتفا و  هریزج  نیا  رد  نم  دش و  قرغ  ام  یتشک  تفریم  دـنه  هب 
نم درک و  توکـس  وا  میوش  رهوش  نز و  ات  ییآرد  نم  دقع  هب  هک  تسا  بوخ  متفگ : نایاپ  رد  مدرک و  لقن  وا  يارب  ار  دوخ  نایرج  نز ،
دوخ دـقع  هب  ار  وا  دـمآ و  ریز  هحفـص 222 ]  ] هب تخرد  زا  زین  وا  مدـنادرگرب ؛ وا  زا  ار  متروص  متـسناد و  تیاـضر  بجوم  ار  شتوـکس 

دش ببس  يدماشیپ  اما  دنتسه ؛ امش  لباقم  رد  ود  ره  هک  درک  تیانع  ام  هب  رـسپ  ود  دومن و  محرت  ام  یـسکیب  رب  یلاعت  يادخ  مدروآرد .
نیا رادید  هب  هریزج ، نآ  رد  ام ، تسا : نیا  شحرـش  هک  تساههچب  ردام  قارف  يارب  نم  هودنا  نزح و  نیا  و  میوش ؛ ادج  نز  نآ  زا  ام  هک 

زا میتشادیم و  یسابل  شاک ! تفگ : مرسمه  يزور  میدربیم . رس  هب  رظنم ، دب  رایسب  دنلب و  ياهوم  اب  هنهرب و  اما  میدوب ؛ دونشخ  رـسپ  ود 
یگدنز ناوتیم  مه  رگید  ياهنوگ  هب  عضو  نیا  زا  ریغب  رگم  دـنتفگ : دندینـش  ار  ردام  نخـس  نوچ  نارـسپ ، میدـشیم ؛ اهر  ییاوسر  نیا 
ياهسابل هزمشوخ و  ذیذل و  ياهاذغ  زا  نآ  مدرم  هک  تسا  هدیرفآ  تیعمجرپ  گرزب و  ياهرهـش  یلاعت  يادخ  يرآ . تفگ : ردام  درک ؟

مه زاب  هک  دش  بجوم  یتشک  نتسکش  ایرد و  رفـس  یلو  میدوب ؛ اجنآ  رد  میتفیب ، هریزج  نیدب  هکنیا  زا  لبق  مه  ام  دننکیم ؛ هدافتـسا  ابیز 
تـسا نینچ  رگا  دنتفگ : هناقاتـشم  نارـسپ  میتفیب . اجنیدب  میهد و  تاجن  ار  دوخ  یگنـس  هتخت  يهلیـسو  هب  یلاعت  يادخ  تیانع  هب  هجوت  اب 
یتشک هک  مه  اجنیا  تسین و  نکمم  یتشک  نودـب  اـیرد  زا  روبع  تسا و  شیپ  رد  اـیرد  نوچ  تفگ : رداـم  دـیدرگیمن . زاـب  نطو  هب  ارچ 
کمک رارـصا ، اب  میزاسیم و  یتشک  دوخ  ام  دنتفگ : نارـسپ  میدرگرب . دوخ  هاگداز  هب  هدرک ؛ روبع  ایرد  زا  نآ  يهلیـسو  هب  ام  هک  تسین 

درک و هراـشا  دوب  هداـتفا  یکیدزن  نآ  رد  هک  یگرزب  تخرد  هب  دـید ، ار  ناـشیا  رارـصا  نوچ  رداـم  دـنزاسب ؛ یتشک  اـت  دنتـساوخ ، يرکف 
ییاج هبار  دوخ  هتـسشن ، نآ  لخاد  رد  میناوتب ، دنوادخ  تساوخ  هب  دیاش  دینک  یلاخ  دیـشارتب و  ار  تخرد  نیا  طسو  دیناوتب ، رگا  تفگ ،

ياهگنس دنتفر و  دوب -  یکیدزن  نآ  رد  هک  یهوک -  فرط  هب  مامت  قوش  اب  دندش و  لاحشوخ  ردام ، نانخـس  ندینـش  اب  نارـسپ  میناسرب .
تدم نارسپ  دندومن . هدامآ  تخرد  ندرک  یلاخ  يارب  ار  دوخ  دندروآ و  هدرک ، ادیپ  دوب  هحفص 223 ]  ] يراجن يهشیت  لثم  هک  يزیت  رس 

نآ رد  رفن  هدزاود  هک  دـنروآ -  رد  یکچوک  یتشک  تروص  هب  ار  نآ  هدرک ، یلاخ  ار  تخرد  طسو  دنتـسناوت  موادـم  راـک  اـب  هاـم  شش 
زا یموم  هک  بهـشا -  ربنع  ندرک  عمج  رکف  هب  ماگنه  نیا  رد  میدوب ؛ لاحـشوخ  يراک ، ینارـسپ  نینچ  نتـشاد  هب  زین  ام  تسـشن . دنناوتب 

شراجـشا ماـمت  هک  تشاد  رارق  یلگنج  هوک ، نآ  تشپ  هک  دوب  يدـنلب  رایـسب  هوک  هریزج  نآ  رد  اریز  میداـتفا  دوـب -  صوـصخم  لـسع 
هتـسش لسع ، ناراب  عقوم  رد  دـنتخاسیم و  لـسع  هوک ، نآ  هلق  رب  دـندروخیم و  کـخیم  ياههفوکـش  زا  لـسع ، ناروبنز  دوب و  کـخیم 

یقاب هوک  نییاپ  رد  تشاد و  مان  بهشا  ربنع  هک  ار -  شموم  دشیم و  ایرد  نایهام  بیصن  نآ  تبرـش  و  تخیریم ؛ ورف  هوک  زا  دشیم و 
یتشک رد  اهموم  نآ  اب  میدرک و  يروآ  عمج  بهـشا ) ربنع   ) موم نآ  زا  نم  دص  دودح  رد  میربب . دوخ  اب  میراذگ و  یتشک  رد  دنامیم - 

و میدومن . بآرپ  ار  ضوح  هدروآ ، یندیماشآ  نیریش  بآ  اهفرظ  نآ  اب  میدرک و  هیهت  ییاهفرظ  میتخاس و  یتشک  فرط  کی  رد  یضوح 
مکحم نامـسیر  ود  میداهن ؛ یتشک  رد  میدرک و  هیهت  دوب -  ناوارف  هریزج  نآ  رد  هک  تسا  ياهشیر  هک  ینیچ -  بوچ  زین  كاروخ  يارب 
تخرد هب  ار  نامسیر  ود  ره  رـس  دعب  رگید و  ینامـسیر  هب  ار  شرگید  رـس  نامـسیر و  هب  ار  یتشک  رـس  کی  میتفاب و  ناتخرد  يهشیر  زا 

رارق بآ  يور  ام  یتشک  دش و  دایز  بآ ، و  دیسر ؛ ایرد  دم  میتسشن . ایرد  دم  ندیسر  ارف  راظتنا  رد  دش ، مامت  اهراک  نوچ  میتسب ، یگرزب 
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تکرح یتشک  میدـید  بجعت  لامک  اب  میدـش  راوس  یتشک  رب  میدروآ و  اـج  هبار  یلاـعت  يادـخ  دـمح  یلاحـشوخ  لاـح  رد  اـم  تفرگ ؛
زاب زا  ام  یلو  میدرکیم ؛ زاـب  یتسیاـب  ندـش  راوس  زا  لـبق  میدوب  هتـسب  تخرد  هب  ار  نامـسیر  رـس  یتقو  هک  دوب  نیا  مه  شتلع  دـنکیمن 

هب ار  دوخ  هحفـص 224 ]  ] وا زا  رتولج  ردام  هک  دنک  زاب  ار  نامـسیر  هدـش ، هدایپ  تساوخ  نارـسپ  زا  یکی  میدوب . هدرک  تلفغ  نآ  ندرک 
دمآ رد  تکرح  هب  تعرس  هب  یتشک  دوبر و  شتسد  زا  ار  نامسیر  رس  هرابکی  ایرد  جوم  ناهگان  درک ؛ زاب  ار  نامسیر  رس  تخادنا و  بآ 

دیـشخبن و يدوس  دـیود ؛ فرط  نآ  فرط و  نیا  درک و  يراز  هیرگ و  دز و  دایرف  هچ  ره  دـنام و  هریزج  رد  ردام  و  دیـسر ؛ اـیرد  ناـیم  و 
تخیریم کشا  درکیم و  هاگن  شنادنزرف  رهوش و  هب  ترـسح  هلان و  اب  تفر و  یتخرد  يالاب  دش  دیماان  نوچ  دـش . رترود  وا  زا  یتشک 

یکمن نانآ  کشا  دنتخیر و  کشا  دندرک و  رایـسب  يراز  هیرگ و  دندش  دـیماان  ردام  زا  هک  مه  نارـسپ  میدـش . رود  شرظن  زا  هرخألاب  ام 
تکاس تفرگ و  ارف  ار  نانآ  ایرد  فوخ  میدیـسر  ایرد  ناـیم  هب  هکنیمه  یلو  دـشیم ؛ هدیـشاپ  ماهدرزآ  شیر و  لد  ياـهمخز  رب  هک  دوب 

هب هک  میتشاد  مرش  میدوب  هنهرب  همه  هک  اجنآ  زا  میدمآ و  دورف  دیسر و  لحاس  هب  هرخألاب  ات  دوب  تکرح  رد  زور  تفه  ام ، یتشک  دندش .
ار نارسپ  مدید ؛ رود  زا  ار  یشتآ  ینشور  رهش و  يور  اب  مدرک  هاگن  هتفر ، يدنلب  يالاب  نم  دیسر ؛ ارف  بش  هک  دییاپن  يرید  میورب ، ییاج 
. مدـیبوک ار  رد  مدیـسر ؛ تشاد -  یلاع  یهاگرد  هک  ياهناخ -  هب  ات  مداـهن  هار  هب  ور  شتآ ، ناـمه  يهناـشن  اـب  دوخ  هدراذـگ ، اـجنآ  رد 

یـشرف هماج و  دنچ  لباقم ، رد  مداد و  ودب  بهـشا  ربنع  زا  يردق  نم  دـمآ ؛ نوریب  تسا -  دوهی  ناگرزب  زا  دوب  مولعم  رهاظب  هک  يدرم - 
رهـش دراو  مه  اب  حبـص  مدناشوپ و  نانآ  رب  سابل  مدیـسر ، نادـنزرف  دزن  نوچ  مناسرب . منادـنزرف  هب  ار  دوخ  ات  متـشگزاب  متفرگ و  وا  زا  ار 
مامت یتقو  میدروآیم . میتشاد  یتشک  رد  هک  ییاهربنع  میتفریم و  هتـشادرب ، یلاوج  اهبـش  میتفرگ و  ياهرجح  ییارـسناوراک  رد  میدش و 
رهاظ هب  میربیم و  رـس  هب  اجنیا  رد  منارـسپ  اب  هک  تسا  لاسکی  بیرق  نونکا  میدرک و  هیهت  یگدـنز  لیاسو  اهنآ  لوپ  زا  میدروآ ، ار  اهنآ 

، تقر نانچ  نانخس  نیا  ندینش  زا  هحفص 225 ] . ] مهودنا نزح و  رد  وا  یگراچیب  یـسکیب و  نز و  نآ  يرود  زا  زور  بش و  یلو  مرجات ؛
دوخ لد  درد  یناسرب و  مالسلاهیلع  اضر  ماما  سدق  ناتسآ  هب  ار  دوخ  رگا  متفگ : وا  هب  دش و  يراج  میاهکشا  رایتخایب  هک  تفرگ  ارف  ارم 

هب هدش ، هدنهانپ  ترضح  نآ  لاح  هب  ات  هک  ره  اریز  ییآ ! نوریب  یتحاران  زا  دوش و  جالع  تدرد  هک  تسا  دیما  ییوگب  ترضح  نآ  هب  ار 
صلاخ يالط  زا  یلیدنق  صالخا ، يور  زا  هک  تسب  نامیپ  یلاعت  يادخ  اب  دش و  عقاو  رثؤم  وا  رد  نم ، نخس  تسا . هدیـسر  دوخ  دوصقم 

زور نامه  دهاوخب . ترضح  نآ  زا  ار  دوخ  رـسمه  دوش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  سدق  ناتـسآ  هب  هدایپ  هتخاس ،
ار نابایب  یتشک ، زا  ندش  هدایپ  زا  سپ  داهن و  هار  هب  ور  تسـشن و  یتشک  رد  دوخ  رـسپ  ود  اب  تخاس و  یلیدـنق  درک و  هیهت  یبوخ  يالط 
: دومرف وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  یلوتم ، دش . دراو  هک  يزور  نامه  بش  رد  دیسر ؛ سدقم  دهشم  هب  ات  دومیپ 
. دنتفر وا  لابقتسا  هب  رهش  زا  نابصنم  بحاص  زا  یعمج  اب  یلوتم  ناهاگحبص  ینک . لابقتسا  وا  زا  دیاب  دیآیم  ام  ترایز  هب  یـصخش  ادرف 
هک مه  ار  یلیدنق  و  دنداد . ینکـس  دندوب  هدید  كرادـت  نانآ  يارب  هک  یلزنم  رد  دـندرک و  دراو  مامت  مارتحا  اب  ار  شنارـسپ  درم و  نآ  و 

یتعاس دنچ  دش  ندناوخ  اعد  ترایز و  لوغشم  فرشم و  رهطم  مرح  هب  درک و  لسغ  درم  نآ  دندومن . بصن  یبسانم  لحم  رد  دوب  هدروآ 
وا دـنتفر . دنتـسب و  ار  اهرد  هتـشاذگ ، اجنآ  رد  ار  وا  طقف  دـندرک و  نوریب  رد  نتـسب  رطاخ  هب  ار  مدرم  مرح ، مادـخ  تشذـگ ، بش  زا  هک 

مهاوخیم ار  ماهجوز  ماهدمآ و  نم  تفگ : تخادرپ و  نتفگ  لد  درد  يراز و  عرـضت و  هب  رهطم  ربق  لباقم  رد  دـید  تولخ  ار  مرح  یتقو 
شنامشچ داهن و  هدجس  هب  رس  داد و  تسد  وا  هب  یفعض  یگتـسخ و  تلاح  هاگان  تشذگ ؛ بش  زا  ثلث  ود  ات  دوب  عرـضت  لاح  نامه  رد 

نب یلع  ماما  سدقم  دوجو  دـید  درک و  هاگن  هتـشادرب ، رـس  هحفـص 226 ] ! ] زیخرب دـیوگیم : رفن  کی  هک  دینـش  ناهگان  تفر ؛ باوخ  هب 
: تفگ نک . تاقالم  ار  وا  وش و  دنلب  اج  زا  تسا  مرح  نوریب  نونکا  ماهدروآ و  ار  ترسمه  دیامرفیم : هک  تسا  مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم 
ار هتسب  ياهرد  تسا  هدروآ  اجنیا  ات  رود  هار  زا  ار  ترسمه  هک  یسک  دومرف : مورب ؟ هنوگچ  تسا  هتـسب  اهرد  موش ، تیادف  مدرک : ضرع 
رد هک  یتأیه  نامه  هب  كانتـشحو  ار  وا  داـتفا و  مرـسمه  هب  ممـشچ  هاـگان  متفر و  نوریب  هتـساخرب ، اـج  زا  تفگ : دـیاشگب . دـناوتیم  مه 

یتدم هیرگ ، يرایسب  قارف و  درد  زا  نم  تفگ  يدمآ ؟ اجنیدب  هنوگچ  مدیـسرپ : وا  زا  میتفرگ ؛ شوغآ  رد  ار  رگیدکی  مدید و  دوب  هریزج 
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ینارون یـصخش  هاگان  مدیلانیم ؛ مشچ  درد  تدـش  زا  مدوب و  هتـسشن  هریزج  رد  هک  یلاح  رد  بش  کی  مدوب ؛ هدـش  یلتبم  مشچ  درد  هب 
، مداهن مه  رب  ار  منامشچ  نم  راذگ ! مه  رب  ار  تنامـشچ  دومرف : تفرگ و  ارم  تسد  دوب -  نشور  اهاج  مامت  شیور  رون  زا  هک  دش -  ادیپ 

یـسوم نب  یلع  ماما  زاجعا  هب  درب و  نارـسپ  دزن  ار  دوخ  رـسمه  درم  نآ  مدید -  اجنیا  رد  ار  دوخ  مدوشگ و  ار  منامـشچ  هک  دییاپن  يرید 
سوت تکلمم  يا  دنتفر . ایند  زا  ات  دندومن  رایتخا  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  ربق  ترواجم  دندیـسر و  ردام  لاصو  هب  مالـسلاهیلع  اضرلا 

نونکم رد  تگنـس  ربنع و  دوب  وت  كاخ  رثوک  وت  دابانـس  يوج  یتنج و  وت  نوچیب  رداق  ار  وت  هداد  الع  شرع  زا  نوزفا  فرـش  ردق و  هک 
يهداز اضر  نینوک ، يهدـنامرف  هحفـص 227 ]  ] نوفدـم وت  كاخ  رد  هدـمآ  قح  رهظم  نوچ  لد  زا  یـشک  قحلا  اـنا  گـناب  رگا  يراد  قح 
يالیل نودرگ  دـبنگ  هن  هب  مکح ، ناور  تسار ، واک  تماما  يایرد  يهدنـشخر  رد  متـشه  نوتفم  رکاچ و  دوب  قافآ  يهلمج  شک  یـسوم 

نیا هک  دـیآ  رب  دایرف  کئالم  رـشح  رد  وچ  دـنلابب  شیوخ  رب  نونجم  وچ  تام  وا  ندـید  زا  دوش  لقاع  لمحم  هب  ياج  دـنک  وچ  شلاـمج 
( یسوت رتخا  بیبح  ازریم   ) نویوضرلا

تمارک 40

هار رد  تشاد  وزرآ  هک  باتک -  الم  هب  فورعم  يدهم  خیـش  لاح  حرـش  رد  هیوضرلا  دئاوف  باتک  رد  هیلع -  هللا  ناوضر  یمق -  ثدـحم 
مالسلاهیلع اضر  ترضح  ترایز  هب  هک  يرفس  رد  تفگ : یلع  خیـش  دسیونیم : دیـسر -  دوخ  يوزرآ  هب  مه  هرخألاب  دورب و  ایند  زا  هکم 

ترایز زور  دنچ  زا  سپ  ام  لوپ  میدش ؛ دراو  سدقم  دهـشم  هب  ات  مدوب . شجراخم  نیما  يدـهم ، خیـش  تمدـخ  رد  نم  دـشیم ، فرـشم 
نانآ متفگ ؛ خیـش  هارمه  ياهنامهم  هب  ار  نایرج  راچان  میریگب ؛ وا  زا  ضرق  ناونع  هب  یهجو  هک  میتخانـشیمن  مه  ار  یـسک  و  دـش ؛ ماـمت 

اعد هب  تسد  خیـش  هک  یلاح  رد  تراـیز -  زاـمن و  زا  سپ  میدـش . فرـشم  رهطم  مرح  هب  خیـش  باـنج  نم و  دـندش و  قرفتم  هتـساخرب ،
؛ داهن خیش  تسد  هحفص 228 ]  ] رد تشاد -  تسد  رد  هک  یلوپ -  يهسیک  هداتسیا و  خیش  رانک  رد  هک  مدید  ار  یـصخش  دوب -  هتـشادرب 
هک دوب  نیا  شروظنم   ) دیداد نم  هب  ار  هسیک  هک  دیدرک  هابتشا  امش  تفگ : صخـش  نآ  هب  دید  دوخ  تسد  رد  ار  هسیک  نآ  خیـش  هکنیمه 

مالـسلا هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مامالا  نا  رهظم و  ماما  لکل  نا  تملع  اما  تفگ : صخـش  نآ  اما  دـیدادیم ) تسیاب  يرگید  هب  دـیاش 
مالسلاهیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  راوگرزب ، نیا  تسا و  یهلا  تافص  زا  یتافص  رهظم  ماما  ره  هک  ینادیمن  رگم  ءابرغلا . لاوح  لفکتم ال 

هداتسیا ریحتم  رما ، نیا  زا  خیش  موحرم  تسا . هدیسر  وت  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  بناج  زا  لوپ  يهسیک  نیا  تسا . نابیرغ  لاوحا  لفکتم 
بش يارب  متفر و  رازاب  هب  متشادرب . شتسد  نایم  زا  ار  هسیک  متفر ، وا  دزن  نوچ  مور ؛ وا  دزن  هک  درک  هراشا  داتفا ، نم  هب  شرظن  نوچ  دوب ؛

ار ام  بشما  هک  وت  دنتفگ : بجعت  اب  داتفا ، اذغ  نآ  هب  ناشمـشچ  نوچ  دندش ؛ عمج  اقفر  يهمه  ماگنه  بش  مدرک ، مهارف  عوبطم  ییاذـغ 
مداد حرش  نانآ  يارب  ار  لوپ  يهسیک  نایرج  نم  تسا -  رتهب  رت و  ذیذل  لبق  ياهبش  زا  بشما  ياذغ  هک  یلاح  رد  يدوب -  هدرک  سویأم 
اضر ترضح  تهج  نیمه  هب  دسیونیم : هیوضر  تامارک  بحاص  جورم  موحرم  دوب . یفرشا  تسیود  ای  دصیس  هسیک  نآ  رد  هک  متفگ  و 

ییاهروتسد باوخ ، رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يزاریش  يافولاوبا  تیاکح  رد  و  تسا ؛ نابیرغ  نماض  هب  فورعم  مالسلاهیلع 
اهاـیرد اهارحـص و  اهرفـس و  رد  یتمالـس  تهج  هب  دـندومرف : هلمج  زا  تیب  لـها  ناتـسود  نتـسج  لـسوت  صوـصخ  رد  دـهدیم و  وا  هب 
نانجلا حیتافم  رد  هکنانچ  ترـضح  نآ  نیرهاط  لآ  دمحم و  هب  لسوت  ياعد  رد  ربب و  ادخ  دزن  تعافـش  هب  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 

يراربلا و یف  يرافسا  عیمج  یف  هب  ینتملس  الا  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  اضرلا  کیلو  قحب  کلئسا  ینا  مهللا  هدومن : لقن  هحفص 229 ] ]
اـضرلا یـسوم  نب  یلع  تیلو  هب  ار  وت  ایادـخ ! میحر . فوؤر  کـنا  هرذـحا  ۀـفاخا و  اـم  عـیمج  نم  یفاـیفلا  ۀـیدوالا و  راـفقلا و  راـحبلا و 

مسرتیم و هچنآ  زا  اهلگنج  اههرد و  اهارحص و  اهایرد و  اهنابایب و  رد  میاهرفس  مامت  رد  يرادب  ملاس  ارم  هک  مهدیم  دنگوس  مالسلاهیلع 
میلقا ورـسخ  اضق  گنروا  هاش  ییامـس  ضرا و  هش  ناسارخ و  ناطلـس  هک  يا  دـیوگیم : يزیربت  يدوج  یناـبرهم ! فوؤر و  وت  مراد ؛ میب 

ار ز یهـش  لزع ، رگا  يزاس  يرداق  ییادج  هن  ییادخ  هن  دـیوگ  هدـش  ناریح  لقع  تلالج  هب  تافـص و  هب  اما  تمیوگ ؛ ادـخ  هن  ییاضر 
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ییانس هب  انیس  يهنیـس  نوچ  رون  زا  دهـشم  نمیا  يداو  نوچ  وت  نمی  زا  دش  سوت  يهطخ  ییادگ  هب  ملاع ، یناطلـس  رـسفا  یهد  ای  شماقم 
تبرغ يهدرپ  رد  وت  يور  ناهن  دوب  قح  وچمه  ییاـقل  قوش  تدوب  رگ  ادـخ  هب  نک  يرظن  ینارت  ز  نل ، رگد  تفر  اـیب ، هک  یـسوم  هب  وگ 

هحفص 230]  ] ییافخ رس  زا  وت  راسخر  تشگ ز  نایع  قح 

تمارک 41

رد تفگ : مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  رهطم  مرح  نارازگتمدخ  زا  یکی  دنکیم ؛ لقن  نینچ  مالـسلاراد  رد  هیلع  هللا  ناوضر  يرون  ثدحم 
زاب رهطم  مرح  رد  هک  مدـید  باوخ  رد  هاگان  مدوب  هدـیباوخ  تسا  فورعم  ظافحلا  راد  هب  هک  یقاور  رد  دوب ، نم  تمدـخ  تبون  هک  یبش 
اریز دننک ؛ نشور  دنربب و  هتـسدلگ  يالاب  یلعـشم  وگب  زیخرب و  دومرف : نم  هب  دمآ و  نوریب  مرح  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دوخ  دش .

ود رد  تسا  یلحم  قرط :  ) قرط فرط  زا  دناهدرک ؛ مگ  ار  هار  هار ، نیب  رد  ناشیا  دـنیآیم و  نم  ترایز  هب  نیرحب  بارعا  زا  یتعامج  هک 
نشور لعشم  دنچ  وگب ؟ یلوتم  هاش  یقت  ازریم  هب  ورب ؛ دنوش ! فلت  ادابم  درابیم ؛ مه  فرب  دننادرگرس . نانآ  نونکا  مه  دهشم ) یخـسرف 
تکرح ياج  زا  اروف  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  نم  تفگ : هدـننیب  باوخ  دـنروایب . هدرک ، تاقالم  ار  نارئاز  نآ  دـنورب و  یعمج  اب  دـننک و 

، میدمآ رگیدکی  اب  تساخرب و  بجعت  اب  مداد و  حیـضوت  شیارب  ار  باوخ  نایرج  مدرک و  رادیب  باوخ  زا  ار  کیـشک  رـس  متفر  مدرک و 
هب مادخ  زا  یتعامج  دعب  درک ، نشور  هتـسدلگ  يور  یلعـشم  تفر و  تعرـس  اب  وا  میدرک  ربخ  ار  رادلعـشم  دـیرابیم  فرب  هک  یلاح  رد 

میدمآ و نوریب  رهـش  زا  دش و  هارمه  ام  اب  هدرک ؛ نشور  ار  اهلعـشم  یتعامج  اب  یلوتم  مدرک . لقن  ار  باوخ  میتفر و  یـشاب  یلوتم  يهناخ 
تاقالم زا  سپ  دـندوب . نادرگرـس  نابایب  ناـیم  درـس ، ياوه  نآ  رد  ناـنآ  میدیـسر  راوز  هب  قرط  کـیدزن  میداـتفا ؛ هار  هب  قرط  فرط  هب 

زا ام  ياپ  تسد و  امرس  تدش  زا  هرخألاب  میهد  صیخشت  ار  هار  میتسناوتیمن  نافوط  فرب و  تدش  رد  ام  دنتفگ : میدش ؛ ناشلاح  يایوج 
اهشرف میدش و  عمج  مه  رود  هحفص 231 ]  ] اج کی  همه  هدش ، هدایپ  دوخ  نایاپ  راهچ  زا  و  میداد ؛ گرم  هب  نت  دنام  زاب  تکرح  سح و 

، تفر باوخ  هب  شمـشچ  هکنیمه  دوب ؛ ملع  بلاط  حلاص و  يدرم  ام  نایم  رد  میدرک ؛ يراز  هیرگ و  هب  عورـش  و  میتخادنا ؛ دوخ  يور  ار 
اودصقاف ةرانملا  قوف  لعشملا  اولعجی  نا  ترما  دقف  اوموق  دومرف : وا  هب  ترضح  نآ  درک . ترایز  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 

تکرح تمس  نآ  هب  لعشم  ییانشور  زا  دنهدب ؛ رارق  هتسدلگ  يالاب  رد  لعـشم  ماهداد : روتـسد  دیزیخرب ، یلوتملا . اوفداصت  لعـشملا  وحن 
رارق فده  ار  لعـشم  ییانـشور  تهج  نامه  میداتفا ؛ هار  هب  میدرک و  تکرح  ام  هک  دوب  نیا  دمآ . دهاوخ  امـش  لابقتـسا  هب  یلوتم  دـینک 
اـضر ترـضح  يرآ . دومن . یئاریذـپ  درب و  دوخ  يهناـخ  هب  دروآ و  رهـش  هب  ار  ناـنآ  یلوـتم  دیدیـسر ؛ اـم  هب  امـش  هک  اـجنیا  اـت  میاهداد 

وت زج  ناگدـنامرد ! يهراچ  تسفن  يا  دراد . صاخ  یهجوت  دوخ  ناتـسود  نارئاز و  هب  تسا و  فوؤر  ماما  نابیرغ و  نماـض  مالـسلاهیلع 
میرادـن وت  زج  ياهدـنزاس  همه  زا  میعمط  یب  میروآ  يور  هک  هب  ینارب ، وت  رگ  میاهراچیب  هک  زاس  ام  يهراچ  ناـسکیب  سک  تسین  یـسک 

شیپ نیبب ! ام  یسکیب  ام  سک  يا  نیبب  ام  یسکیب  دش ؛ هلفاق  ناگراچیب ! يهراچ  يا  نک  هراچ  ناگراوخمغ ! سنوم  يا  وش  ای  ياهدنزاون 
میدمآ هانگ  مرج و  زا  رذتعم  میدمآ  هآ  هلان و  اب  وت 

تمارک 42

 - دوب ضیرم  هک  رهشمرخ  راجت  زا  یکی  دومرف : هک  دنکیم  لقن  دهشم ، روهـشم  يربنم  نیما ، یجاح  موحرم  زا  هیوضر  تامارک  بحاص 
هب ناضمر  كرابم  هام  بش  رد  ییوخ ، هللا  تیآ  ردپ  ییوخ  ربکا  یلع  دیـس  نم و  دـمآ ؛ سدـقم  هحفص 232 ]  ] دهـشم هب  ترایز  مزع  هب 
رد منکیم : لقن  ناتیارب  هک  مراد  یتیاکح  شنیرئاز  يارب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دروم  رد  نم  تفگ : يدهـشم  رجات  میتفر . شتداـیع 

يهجهل هب  هک  مدید  ار  یصخش  اجنآ  رد  متفر و  ادهشلا  دیس  ترضح  تبیصم  رکذ  سلجم  هب  یبش  سدقم ، دهـشم  هب  میاهرفـس  زا  یکی 
نخـس يراـیتخب  يهجهل  هب  دـیراد و  نت  رب  یبرع  ساـبل  امـش  مـتفگ : وا  هـب  تـشاد . نـت  رب  یبرع  ساـبل  اـما  تـفگیم ؛ نخـس  يراـیتخب 
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هک تسا  لاس  دنچ  مشوپیم و  یبرع  سابل  تهج  نیمه  هب  مدـش ؛ هرـصب  نکاس  مردـپ  نامز  زا  نم  تسا ؛ روط  نیمه  تفگ : دـیئوگیم ؟
؛ موریم هرصب  هب  دعب  موشیم و  صخرم  دعب  منکیم و  فقوت  هام  کی  و  موشیم . فرشم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  ترایز  هب  لاس  ره 

رهطم مرح  هب  فرشت  يارب  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  یبش  مدنام ؛ دهشم  رد  هام  هدزای  لوا  رفس  هک  تسا  نیا  ماهلاس  همه  فرشت  تلع  اما 
هک مدید  دنناوخیم -  لوخد  نذا  اجنآ  رد  راوز  الومعم  هک  مدیـسر -  مرح  زا  يرد  کیدزن  هکنیمه  ماهدمآ ؛ مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
نآ دوش  مرح  دراو  دـهاوخیم  دـیآیم و  هک  يرئاز  ره  هتـسشن و  نآ  يور  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دوخ  تسا و  یتخت  پچ  فرط  زا 
رد نآ  زا  یسک  اما  دنیشنیم ؛ هاگ  نآ  دوشیم و  مرح  لخاد  ات  دیآیم  دوخ  رئاز  لابقتـسا  هب  یمدق  دنچ  دتـسیایم و  هتـساخرب ؛ ترـضح 

ياپ نییاپ  زا  رهطم  مرح  زا  جورخ  ماگنه  ترایز ، زا  دعب  نارئاز  مدید  مدش ؛ دراو  رد ، نامه  زا  نارئاز  ریاس  لثم  مه  نم  دوشیمن . جراخ 
نآ يور  ترـضح  نآ  هک  مدـید  پچ  تسد  فرط  رد  یتخت  اجنآ  رد  زاب  مدـش و  جراخ  رد  نامه  زا  مه  نم  دـنوشیم ؛ جراـخ  كراـبم 

نوریب رهطم  مرح  زا  هـک  يرئاز  ره  هحفـص 233 ] . ] تسا نآ  يور  یگنر  زبس  قاروا  يواـح  ياهبعج  هک  تسوا  ربارب  رد  يزیم  هتـسشن و 
سدقم نابز  هب  دیامرفیم و  اطع  شرئاز  هب  هتـشادرب و  ار  زبس  ياههگرب  نآ  زا  یکی  دزیخیمرب و  اج  زا  شدوخ  مالـسلاهیلع  ماما  دیآیم ،

؛ تسا شتآ  زا  ناما  هک  ریگب  ار  گرب  نیا  « » هلا هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نب  انا  رانلا و  نم  ناما  اذه  ذخ  : » دـنکیم نایب  نینچ  شدوخ ،
نآ تلالج  تبیه و  لاح  نآ  رد  تفریم . وا  تعیاشم  هب  مدق  دنچ  مالـسلاهیلع  ماما  درکیم ، جورخ  مزع  رئاز  هک  یتقو  مربمایپ . رـسپ  نم 

ترضح نآ  ياپ  تسد و  متفر ، وا  شیپ  مداد و  تأرج  دوخ  هب  هرخألاب  متشادن ؛ ندش  کیدزن  تأرج  هک  دوب  هتفرگ  ارف  ارم  نانچ  رورس ،
. دـینکیم تکرح  دوـخ  ياـج  زا  ردـق  نیا  هک  تسا  تیذا  ثعاـب  امـش  يارب  دـندایز ؛ راوز  اـقآ ! مدرک : ضرع  نآ  زا  سپ  و  مدیـسوب ؛ ار 
هب مدید  دومرف ؛ اطع  نم  هب  مه ، يزبس  گرب  هاگ  نآ  منک . ییاریذپ  ناشیا  زا  هک  تسا  مزال  نم  رب  دـناهدمآ ؛ نم  ترایز  هب  ناشیا  دومرف :

مالسلاهیلع اضر  ترضح  ترایز  هب  لاس  ره  هک  تسا  تهج  نیا  زا  مدش و  رادیب  باوخ  زا  ادعب  دوب ؛ هدش  هتـشون  ترابع  نآ  ییالط  طخ 
. موشیم صخرم  شتمدخ  زا  ندرک  فقوت  هام  کی  زا  سپ  موشیم و  فرشم 
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رد ج نایبلا ، بیطا  یلاع  ریـسفت  بحاص  بیط ، نسحلاوبا  دیـس  جاح  راوز  هب  تبـسن  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هجوت  يهرابرد  رگید  ینایرج 
دابآ دیب  هلحم  رد  ناهفـصا  رد  مدـید ، ایؤر  ملاع  رد  ریز : حرـش  هب  تسا  یباوخ  ریـسفت  نیا  نتـشون  تلع  هک  تسا  هتـشون  ص 279 ، ، 14

ترضح هحفـص 234 ]  ] یلو منیبیمن ؛ ار  شاهدـننار  هک  تسا  هدرک  فقوت  ینیـشام  تسا -  فورعم  نسح  اـباب  رهن  هب  هک  يرهن -  راـنک 
هتسشن رهن ، بنج  رد  هادفلا  هل  انحاورا  مظعا  هللا  ۀیقب  ترضح  نیـشام و  ولج  یلدنـص  يور  راوید  فرط  رد  هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع  اضر 

نامز ماما  مدـید ، مدـمآ  رهن  فرط  هب  متخانـشن . ار  وا  هک  دوب  هتـسشن  هـالک  اـب  لاـسدرخ  یناوج  مه  راوگرزب  ود  نیا  ناـیم  رد  و  دـندوب ؛
: دوـمرف هدرک ، زاـب  ار  نیـشام  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  مدیـسوب ؛ ار  نیـشام  يور  دوـب  هداـهن  نیـشام  تـشپ  ار  شکراـبم  يوـناز  مالـسلاهیلع 

راهظا مالسلاهیلع  اضر  ماما  ناشراوگرزب  دج  هب  سپـس  مدیـشک ؛ مشچ  هب  مدیـسوب و  ار  شکرابم  يوناز  نم  سوبب . یـسوبب ؟ یهاوخیم 
هک ینعم  نیدب   ) درادن یعنام  دومرف : ترضح  تسا ؛ لکشم  مینک ، اور  ار  ناش  جئاوح  میهاوخب  هچنانچ  دناهدش  دایز  امش  نارئاز  دندومن :

ادعب دـیامنیم .) تساوخرد  یلاعت  يادـخ  زا  ار  نانآ  يهمه  جـئاوح  ندروآرب  دراد و  هجوت  دوخ  راوز  يهمه  هب  تبـسن  مالـسلاهیلع  ماما 
نآ ( ؛ دندرب دوب -  لحم  نامه  رد  هک  يدهم -  ازریم  هسردم  هب  دـنتفرگ و  ار  ریقح  تسد  دـندش و  هدایپ  نیـشام  زا  مالـسلاهیلع  نامز  ماما 

يهرجح نم  تسا ؟ مادک  تاهرجح  دندومرف : نم  هب  و  تسا ) فورعم  يوجرس »  » يهسردم هب  تسه و  لحم  نامه  رد  مه  نونکا  هسردم 
نید وت  نوچ  يرآ .)  ) معن دومرف : دیتسه ؟ یضار  نم  زا  امش  ایآ  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  دعب  و  مداد ؛ ناشن  ار  ور  لباقم  طسو 

یباتک اقباس  نم  دندومرف : اجنآ  رد  میدمآ ؛ هماقم ) هللا  یلعا   ) یتفـش دیـس  مالـسالا  ۀجح  دجـسم  رد  مه  اب  نآ  زا  سپ  ینکیم . جیورت  ار 
نونکا دـیاهدومن ) رـشتنم  هتـشون و  هک  تسا  بیطلا » ملک   » باتک دادرم  دـندومرف : مـالعا  ياـملع  زا  یـضعب  هک   ) مدرک رـشتنم  دـیاقع  رد 
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. تسا دوجوم  نآ  هجو  ناـموت  رازه  ـالعف  منک ؛ لوحم  وت  هب  تسا  بوـخ  مسیوـنب ؛ امـش  زا  یکی  تسد  هب  ریـسفت ، رد  یباـتک  مهاوـخیم 
دـیاقع و يهرابرد  ياهسلج  رد  هک  هعمج  حبـص  متفرگ ؛ میمـصت  ریـسفت  نتـشون  هب  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  يداش  اـب  نم  هحفص 235 ] ]

نم يارب  ذـغاک  متفگ : دروآ ؛ ناموت  رازه  لزنم ، بحاص  مدرک ؛ ناـیب  مه  ار  باوخ  نآ  رورـس ، يداـش و  اـب  مدرکیم ، تبحـص  قـالخا 
نم زا  مه  ار  نآ  يهفاضا  دروآ و  هدیرخ ، ذغاک  لوپ ، نآ  زا  رتشیب  يرادقم  اب  هتفر ، نارهت  هب  ناشیا  منک ؛ ریـسفت  نیا  فرـصم  هک  دیرخب 

فرشم مالسلاهیلع  نامز  ماما  تمدخ  هک  مدید  ایؤر  رد  یبش  اددجم  متشون ؛ ار  ریسفت  نآ  دلجم  تشه  ای  تفه  لاس  هد  تدم  رد  تفرگ .
نییاپ هطقن  کی  ترضح  دییامرفب ؛ ءاضما  سپ  مدرک : ضرع  يرآ .)  ) معن دومرف : تسه ؟ امش  یضرم  ریسفت  نیا  ایآ  مدرک : ضرع  مدش ؛
ریـسفت نیا  هک  میوگیم  دـنلب  گناب  اب  تأرج و  لاـمک  اـب  اذـل  دوشیم ؛ دـعاصتم  يرون  هطقن  نآ  زا  هک  مدـید  ریقح  دـنداهن ؛ ریـسفت  نآ 
تاکن اما  تسا . هقداص  ياهایؤر  زا  ایؤر  نیا  دیسر و  ترـضح  نآ  ياضما  هب  مه  دوب و  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  كرابم  رما  هب  مه  نتـشون 

ماما رظن  زا  نید  جیورت  نتشاد  صاخ  تیمها  - 2 ریسفت . هب  هیصوت  دیاقع و  رکذ  هب  راوگرزب  نآ  يهقالع  - 1 باوخ : نآ  زا  هدافتسا  دروم 
جیورت ار  نید  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  وـت ، زا  نم  تیاـضر  دـندومرف  نم  باوـج  رد  هک  تهج  نـیا  زا  هـجرف -  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز - 

: دندومرف هک  اریز  دـندرگرب ؛ یلاخ  تسد  ناش  راوز  دـنهاوخیمن  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـنمرَک و  يهداوناخ  هداوناخ ، نیا  - 3 ینکیم .
اهراخ مراد  هنیـس  رد  تلُگ  نوچ  يور  رجه  زا  - 1 دننک . تاعارم  دیاب  ار  بدا  مه  راوز  اما  درادـن ؛ یعنام  راوز  يهمه  جـئاوح  ندروآرب 
متشگ ناور  دقن  اب  رایـسب  رگد  دش  دهاوخن  ادیپ  یخر  فسوی  وت  دننام  - 2 هحفـص 236 ]  ] اهراسخر سب  مدید  یخر  دوبن  تاهرهچ  نوچ 

هب ایآ  ناهج ! ناج  يا  وت  لصو  - 4 اهراوید ! يهنخر  زا  میرگنب  ترسح  هب  یک  ات  ار  رازلگ  رد  اشگب  نابغاب ! يا  ام  يور  رب  اهرازاب 3 - رد 
اهـش نیب  تهار  كاخ  رب  امن  یـشخب  افـش  بل  ناز  افو  زا  ناضیرم  ام  رب  اهرادید 5 - يرود  زا  یـسب  تقاتـشم  هداد  ناج  دوش ؟ يزور  ام 

اهرازلگ ترسح  زا  ناتسوب ، رد  نالبلب  نوچ  ناغف  دایرف و  میراد  نابش  زور و  ناتسود  ام  - 6 اهرامیب ! سب  هداتفا 
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: درک لقن  ققحم  هب  فورعم  یلعسابع  خیش  جاح  موحرم  نیظعاولا  رخف  دسیونیم : دوخ  باتک  رد ج 2 ص 73  هیوضر  تامارک  بحاص 
جاح مردپ و  داد ؛ لیکشت  یناوخ  هضور  سلجم  بش  هد  دوب -  سدق  ناتسآ  موس  کیشک  یشاب  نابرد  اقباس  هک  یباهش -  یضترم  ازریم 
دیاب مالسلاهیلع  همئالا  داوج  ترـضح  هب  بش  ره  امـش  همه  هک  درک  شرافـس  و  درک ، توعد  نتفر  ربنم  يارب  مه  ارم  ظعاو . يدهم  خیش 

، دوبن یفاـک  ربـنم  يارب  متاـمولعم  و  مدوب ، راـک  هزاـت  نوچ  نم  دـیناوخب . هضور  مالـسلاهیلع  ماـما  نآ  تبیـصم  هراـبرد  و  دـیوش ؛ لـسوتم 
: داد باوج  میوش ؟ لسوتم  وا  هب  مییوگب و  تبیـصم  رکذ  مالـسلاهیلع  مهن  ماما  هرابرد  هک  دیراد  رارـصا  دـیلیام و  ردـق  نیا  ارچ  مدیـسرپ :

نایاپ هب  بش  هد  ات  میدـش  لسوتم  مالـسلاهیلع  مهن  ماما  هب  بش  ره  يو ، شرافـس  روتـسد و  قبط  زین  ام  تفگ ؛ مهاوخ  امـش  هب  راک ، رخآ 
دوب نیا  مالسلاهیلع  مهن  ماما  هب  بش  ره  نم  لسوت  تلع  تفگ : درک و  توعد  ماش  فرص  هب  ار  اهيربنم  رخآ  بش  هحفص 237 ] . ] دیسر

رد ناور  یبآ  يوج  میدشیم و  لوغـشم  هنهک  نحـص  ندرک  بوراج  هب  رهطم  نحـص  رد  نانابرد  همه  لومعم  قبط  کیـشک  زور  رد  هک 
نمـض زور  کی  دنتـسشنیم . دوب ، رهن  نآ  فرط  ود  رد  هک  ياهلپ  يور  نتخاـس ، وضو  يارب  رواـجم ، هچ  رئاز و  هچ  مدرم  هک  دوب  نحص 

ندروخ هزبرخ  هب  هتسشن و  رهطم -  دبنگ  ربارب  ییالط -  لیعامـسا  هناخاقـس  کیدزن  رد  نیرئاز  زا  رفن  دنچ  مدید  نحـص ، ندرک  بوراج 
: متفگ دـش و  خـلت  متاقوا  هرظنم  نآ  مدـید  ضحم  هب  نم  دـناهدرک . فیثک  هتخیر و  اجنآ  مه  ار  اههزبرخ  ياههمخت  تسوپ و  دنلوغـشم و 
. دـیتخیریم بآ  بوج  رد  یتسیاب  ار  اههزبرخ  همخت  تسوپ و  مک ، تسد  هتـشذگ ، نیا  زا  تسین ، ندروخ  هزبرخ  ياج  هک  اجنیا  نایاقآ !
همخت و تسوپ و  دوخ  ياپ  اب  مدش و  ریغتم  زین  نم  یهدیم ؟ روتـسد  هنوگ  نیا  هک  تست  ردـپ  هناخ  اجنیا  رگم  دـنتفگ : هدـش ، ریغتم  نانآ 

اـضر ماما  اـقآ ، دـنتفگ : هدرک ، مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  هب  ور  هتـساخرب ، مه  ناـنآ  متخیر ؛ يوج  ناـیم  رد  ار  ناـنآ  ياـههزبرخ  رگید 
نیا میدـمآیمن ؛ زگره  تسا ، درم  نیا  ردـپ  هناخ  هک  میتسنادیم  رگا  میدـمآ . هک  تست  هناخ  اجنیا  میدرکیم  لایخ  لوا  اـم  مالـسلاهیلع !
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رد مدید ، باوخ  ملاع  رد  مدـیباوخ ، هتفر ، رتسب  هب  دیـسر و  ارف  بش  نوچ  مدـش  لوغـشم  دوخ  راک  هب  زین  نم  دـنتفر و  دـنتفگ و  ار  نخس 
کی هداتـسیا و  طسو  رد  يراوگرزب  ياقآ  مدـید  ناهگان  موش ؛ هاگآ  نایرج  زا  ات  متفر  کیدزن  تساپ ؛ رب  ییاغوغ  لاـجنج و  ـالط  ناویا 

هحفـص 238] .( ] دـندزیم قالـش  هتـسب ، هیاپ  هس  هب  ار  رـصقم  هک  دوب  مسر  نامز  نآ  رد  نوچ   ) دـناهداهن ناویا  طـسو  رد  مه  ياهیاـپ  هس 
نادب هدرب ، هیاپ  هس  يولهپ  دنتفرگ و  ارم  دندمآ و  نیرومأم  دش ، رداص  رورس  نآ  زا  رما ، نیا  ات  دیروایب ! دومرف ، راوگرزب  ياقآ  نآ  سپس 

تحاران ارم  نیرئاز  هک  دوب ؟ وت  ردپ  هناخ  نحص ، رگم  دومرف : تسیچ ؟ مهانگ  ریـصقت و  مدرک : ضرع  مدش . شحوتم  رایـسب  نم  دنتـسب ؛
؟ يدرک نینچ  ارچ  وت  دـنانم ؛ نامهم  مه  راوز  تسا و  نم  يهناخ  هناخ ، یتخیر ، بآ  يوج  هب  ار  نانآ  ياههزبرخ  دوخ  ياپ  اـب  يدرک و 
زا نم  دـننزب ، ارم  دنتـساوخ  نیرومأم  هکنیمه  منک ؛ نایب  مناوتیمن  هک  داد  تسد  نم  هب  یتلاـجخ  لاـعفنا و  تلاـح  شیاـمرف ، نیا  زا  سپ 
لاح نیا  رد  هن ؟ ای  ددرگ  متاجن  يهلیسو  ات  دروخیم  مشچ  هب  ییانشآ  منیبب  هک  مدرکیم  هاگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  تشحو  سرت و 

ار رصقم  نیا  ناج ! ردپ  درک : ضرع  دید ، ارم  تشحو  تلاح  وا  هکنیمه  تسا ؛ هداتسیا  ترضح  نآ  يولهپ  یناوج  ياقآ  هک  مدش  هجوتم 
نیا مدیسرپ : یقالش ؛ هن  تسه و  ياهیاپ  هس  هن  مدید  مدرک  هاگن  دندرک . دازآ  ارم  تفگ ، ار  نخس  نیا  وا  هکنیا  ضحم  هب  دیشخبب ، نم  هب 
سپ ات  مداتفا  نیرئاز  رکف  هب  مدش و  رادیب  باوخ  زا  تسا ؛ مالسلاهیلع  داوج  ماما  ترـضح ، نآ  رـسپ  هداز  اقآ  نیا  دنتفگ : دوب ؟ هک  ناوج 

مهارف و ار  نانآ  تیاضر  تابجوم  هلیسو  نیدب  مدروآ و  لمع  هب  ینایاش  ییاریذپ  توعد و  ناشیا  زا  ادیپ و  ار  نانآ  رایـسب ، يوجتـسج  زا 
هد هک  دوب  تهج  نیا  زا  متسه و  مالسلاهیلع  داوج  ترـضح  يهدش  دازآ  نم  هک  دینادب  نایاقآ ، امـش  لاح ، مدرک . یهاوخ  رذع  ناشیا  زا 

هحفص 239] . ] مدش لسوتم  راوگرزب  نآ  هب  بش 
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راد رد  یبـش  تسا : هتفگ  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  مادـخ  زا  یکی  فرـشا ، نیدـلا  نیعم  ریم  دـسیونیم : مالـسلاراد  رد  يرون  ثدـحم 
 - ریـش یلع  ریم  هفـص  هب  وضو  دیدجت  يارب  هک  مدید  باوخ  رد  مدوب ؛ هدیباوخ  هناخ ، کیـشک  ای  رهطم ) مرح  ياهقاور  زا  یکی   ) ظافحلا

دراو رهطم  نحـص  هب  هک  مدید  يرایـسب  تعامج  هاگان  مدمآ . نوریب  تسالط -  ناویا  نونکا  تسا و  هنهک  نحـص  رد  هک  ياهفـص  نیمه 
راوگرزب نآ  رـس  تشپ  تسد  هب  گنلک  یتعامج  و  دوب ؛ ینارون  نأشلا و  میظع  تروص و  شوخ  يراوگرزب  نانآ  شیپاـشیپ  رد  دـندش و 

ار ربق  نیا  ثیبخلا » اذه  اوجرخا  ربقلا و  اذه  اوشبنا  : » دومرف راوگرزب  صخش  نامه  دندمآ  رهطم  نحـص  طسو  ات  دندش  دراو  یتقو  دندوب .
: مدیسرپ رفن  کی  زا  نم  دندومن . ربق  ندنک  هب  عورش  تعامج  نآ  دومن و  صوصخم  ربق  هب  هراشا  دیروآ . نوریب  ار  ثیبخ  نیا  دیفاکشب و 

اـضر ترـضح  هکراـبم ، يهضور  لـخاد  زا  مدـید  اـنثا  نیمه  رد  تسا . مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  تفگ : تسیک ؟ صخـش  نیا 
زا سپ  داد ؛ ار  شمالس  باوج  اقآ  درک ؛ مالس  ترضح  نآ  رب  دیسر و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  شدج  تمدخ  دمآ و  نوریب  مالـسلاهیلع 
رد هک  ار  صخش  نیا  منکیم ؛ شهاوخ  امش  زا  هریصقت » ینبهت  هنع و  اوفعت  نا  کتلئس  ادج ! ای  : » درک ضرع  مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  نآ 

رجاف قساف و  درم ، نیا  هک  ینادیم  وت  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  یـشخبب ؛ نم  هب  ار  وا  ریـصقت  ییاـمرف و  وفع  هدـش  نفد  نم  راوج 
گرم ماگنه  وا  اما  هحفص 240 ] « ] يراوج یف  نفدی  نا  هتافو  دنع  یـصوا  هنکل  و  . » یلب درک : ضرع  تسا ؛ هدرکیم  رمخ  برـش  هدوب و 

« همئارج کتبهو  : » دومرف مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  یشخبب . نم  هب  ار  وا  هک  مراودیما  نم  و  دننک ؛ نفد  نم  راوج  رد  ار  وا  هک  درک  تیصو 
مدش رادیب  تشحو  زا  نم  دیوگ : هدننیب  باوخ  تشگزاب . مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  سپ  مدیشخب .» وت  هب  ار  شناهانگ  تاریـصقت و  نم  »

هک میدید  میدرک ، هاگن  میدمآ و  مدوب  هدید  باوخ  رد  هک  یلحم  نامه  هب  مه  اب  و  مدرک . رادیب  دندوب  هدیباوخ  هک  ار  مادخ  زا  یـضعب  و 
: دنتفگ تسیک ؟ ربق  نیا  هک  مدیـسرپ  مدش و  ایوج  هاگ  نآ  تسا ؛ هدـش  هتخیر  نوریب  مه  كاخ  يرادـقم  تسا و  ياهزات  ربق  تسا  مولعم 
: تشگ منرتم  رعش  نیدب  ار  نامیاهبل  ود  ره  جورم  موحرم  روطـس و  يهدنـسیون  تسا . هدش  نفد  اجنیا  زورید  هک  تسا  یکرت  صخـش  ربق 

نم مرج  نم و  نیا  ماهدمآ  هایس  يور  اب  وت  هاگرد  هب  نم  تمدق  نمیز  هتـشگ  نیرب  سودرف  سوت  تمرح ! فوط  وت و  يادف  سوت  هش  يا 

اضر ترضح  تامارک  زا  ناتساد  هس  زا 101هاجنپ و  هحفص 87 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مالـسلاهیلع نیرهاط  يهمئا  اساسا  هک  اریز  دوش ؛ يراکهنگ  عیفـش  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  تسین  دـیعب  تمرک  فطل و  وت و  نآ  و 
هک دنکیم  لقن  يروباشین  لاتف  نب  یلع  نیظعاولا ، ۀضور  رد  دنتسه . دنـشاب -  هتـشاد  حیحـص  يداقتعا  هک  يرـشع -  ینثا  نایعیـش  عیفش 
هک مدید  باوخ  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نم  هللا ! لوسر  نبای  تفگ : دیسر و  مالسلاهیلع  اضر  ماما  تمدخ  یناسارخ  يدرم 

هنوگچ ناسارخ  لها  امش  لاح  دومرف : یمجن » مکبارت  یف  بیغ  یتعیدو و  متظفحتـسا  یتعـضب و  مکـضرا  یف  نفد  اذا  متنا  فیک  : » دومرف
اجنآ رد  ماهراتس  ددرگ و  هدرپس  امـش  هب  نم  تناما  دوش و  نفد  امـش  نیمزرـس  هحفـص 241 ]  ] رد نم  نت  يهراپ  هک  ینامز  دوب ؟ دـهاوخ 

نت يهراپ  نامه  نم  مجنلا » ۀـعیدولا و  انا  مکیبن و  ۀعـضب  انا  مکـضرا و  یف  نوفدـملا  انا  : » دومرف مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  دوش . ناـهنپ 
یسوم نب  یلع  یلوم  دعب  متسه . وا  يهراتس  تناما و  نامه  نم  موشیم و  نفد  امش  نیمزرس  رد  هک  متسه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

موی هئاعفـش  یئابا  اناف و  یتعاط  یقح و  نم  یلاعت  كرابت و  هللا  بجوا  ام  فرعی  وه  ینراز و  نمف  الا  : » دیامرفیم دوخ  مالـسلاهیلع  اضرلا 
هک دشاب  نم  قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دـنک  ترایز  ارم  سک  ره  نیلقثلا » رزو  هیلع  ناک  ولو  اجن  ۀـمایقلا  موی  هئاعفـش  انک  نم  ۀـمایقلا و 
زور رد  مناردـپ  نم و  و  دوب ؛ میهاوخ  وا  عیفـش  مناردـپ  نم و  تسا  هدرمـش  بجاو  ار  متعاطا  هدرک و  تیانع  نم  هب  يزایتما  هچ  دـنوادخ 

. دشاب سنا  نج و  هانگ  ياراد  هچ  رگ  دباییم ؛ تاجن  میشاب  هک  ره  عیفش  تمایق 
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مشاه الم  جاح  موحرم  تمدخ  هک  ینامز  رد  دسیونیم : يدهشم  یناسارخ  یلع  دمحم  دوخ ، دلاو  لوق  زا  خیراوتلا  بختنم  مهد  باب  رد 
هب لاس  داتفه  بیرق  هک  وا -  مدوب . هدـید  دوب -  حـلاص  يدرم  هک  ار -  شراوگرزب  ردـپ  متـشاد ؛ دـمآ  تفر و  خـیراوتلا  بختنم  بحاـص 

مادخ زا  دهاز  اسراپ و  یصخش  شتمدخ  هب  دورو  لیاوا  رد  تسا : هدرک  لقن  نینچ  دوب -  رختفم  يوضر  سدق  ناتسآ  رد  یشارف  تمدخ 
هب مادخ  ریاس  هحفـص 242 ]  ] دننام وا  دنتـسبیم  ار  مرح  رد  هک  اهبـش  مدوب ، تمدخ  لوغـشم  کیـشک  نآ  رد  مه  نم  هک  کیـشک  نامه 

هتسخ هک  مه  هاگره  و  دشیم ؛ تدابع  دجهت و  لوغشم  تشاد  مان  ظافحلا  راد  دشیم و  هتسب  رد  هک  یقاور  نامه  رد  تفریمن  هاگیاسآ 
زاب يادص  ناهگان  دوب ؛ هداهن  هسدقم  يهبتع  رب  ار  شرـس  یبش  دوش . فرطرب  وا  یگتـسخ  ات  داهنیم  [ 171  ] هبتع رب  ار  شرـس  تشگیم ،

ار حیرض  رد  ندش  زاب  يادص  هکنیمه  يرادیب  رد  ای  مدید  باوخ  رد  تسین  مدای  تفگ : مردپ  دیسر . شـشوگ  هب  رهطم  حیرـض  رد  ندش 
هک یلاح  رد  تساخرب و  اج  زا  اروف  دناهتـسب  ار  اهرد  هک  تسا  هدوب  هدنام  مرح  رد  یـسک  اهرد  نتـسب  تقو  دیاش  هک  نیا  لایخ  هب  دـینش 
زا هک  مه  يرد  دمآ و  نوریب  نآ  زا  يراوگرزب  دش و  هدوشگ  رهطم  مرح  رد  دید  هاگان  دنک ؛ رادـیب  ار  مرح  کیـشک  رـس  تفریم  تشاد 
راد زا  ات  متفر  شرـس  بقع  مه  نم  مدـید  نینچ  ات  تفگ : تفر . هدایـسلا  راد  هب  ترـضح  نآ  دـش و  زاب  تسا  هدایـسلا  راد  هب  ظافحلا  راد 
ود مدید  ماگنه  نیا  رد  مداتسیا ؛ بارحم  کیدزن  بدا  لامک  اب  مه  نم  داتسیا . ناویا  رانک  رد  دیسر و  الط  ناویا  هب  دش و  نوریب  هدایـسلا 
رد هک  ار -  ربق  نیا  دومرف : رفن  ود  نآ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دنداتـسیا . ترـضح  نآ  ربارب  رد  عوضخ  لاـح  اـب  دـندمآ و  بدا  لاـمک  اـب  رفن 

ناشیاهگنلک اب  رفن  ود  نآ  مدـید  هدرک ، هاگن  نم  دـیرب ؛ نوریب  نم  راوج  زا  ار  ثیبخ  نیا  دیفاکـشب و  تسا -  هرجنپ  تشپ  سدـقم  نحص 
الاب فرط  هب  سدـقم  نحـص  زا  ناشک  ناشک  دـندروآ و  نوریب  دوب -  شندرگ  رد  نیـشتآ  ریجنز  هک  ار -  درم  نآ  دنتفاکـش و  ار  ربق  نآ 

راـکهنگ رـصقم و  ار  دوخ  نم  هللا  لوسر  نباـی  تفگ : درک و  راوگرزب  نآ  بناـج  هب  ار  دوـخ  يور  صخـش  نآ  ناـهگان  دـندرب ؛ ناـبایخ 
هب مالسلاهیلع  ماما  تفگ ، ار  نخس  نیا  هکنیا  ضحم  هب  دننک . نفد  امـش  راوج  رد  دنروایب و  رود  هار  زا  ارم  مدرک  تیـصو  هک  متـسنادیم 

يارب مادخ  کیشک و  رس  هک  ناهاگرحس  دوشیم . شوهیب  نایرج ، لقان  ماگنه  نیا  رد  دینادرگرب . ار  وا  دومرف : رفن  ود  هحفص 243 ]  ] نآ
اب نم  تفگ : مردپ  موحرم  دنکیم . لقن  ار  هیـضق  هدروآ ، شوه  هب  ار  وا  اروف  تسا  هداتفا  شوهیب  درم  نآ  دننیبیم  دـنیآیم ؛ رد  ندوشگ 

. مدید دوخ  مشچ  اب  نم  ار  ندرک  ربق  شبن  راثآ  داد و  ناشن  ام  هب  دوب  هدـید  اجنآ  رد  هک  ار  هچنآ  وا  میتفر و  لحم  نآ  هب  مادـخ  زا  یعمج 
یـسک نیاربانب  دندوب . هدرک  نفد  ناکم  نآ  رد  ار  وا  لبق  زور  رد  هک  تسا  هدوب  دهـشم  عباوت  ماکح  زا  یکی  ربق  نآ ، هک  دش  مولعم  ادـعب 
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فالخ ياهراک  اب  هک  تسا  یگدنمرـش  یـسب  ياج  هتـسب  شقن  شلد  رب  اهنآ  ماـن  راـختفا  تسا و  تیـالو  نادـناخ  اـب  تبحم  یعدـم  هک 
قیفوت ام  هب  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تمارک  جات  هب  ایادخ ! دنک . مهارف  ار  نانآ  یتحاران  تابجوم  دوشیم ، بکترم  هک  یعرش 
شرـس هب  دـیآ  تسا  لها  ان  ای  لها  دریمب  هک  سک  ره  دنیـشنن . ام  یناـشیپ  رب  تلجخ  قرع  راوگرزب  زیزع و  نآ  روضح  رد  هک  اـمرف  اـطع 

رد ص 192، جورم  موحرم  تسا  لهـس  ندرم  رازه  یـسفن  ره  رد  ادـخب ! ییافو  تسا  نیا  رگا  ندرم  تسا  لقن  یثیدـح  مالـسلاهیلع  یلع 
ماگنه رد  دوب ، هدـش  فرـشم  دهـشم  هب  هزور  هد  ترایز  دـصق  هب  هک  نم  ینارهت  ناشیوخ  زا  یکی  دـسیونیم : تامارک  باتک  مود  دـلج 

رد نم  ایادخ  متفگ : عادو  زور  رد  مدشن . قفوم  رهطم  مرح  ندیسوب  هب  تیعمج  يرایسب  زا  فقوت ، هزور  دنچ  نیا  رد  تفگ : نم  هب  نتفر ،
هحفص  ] رد مدمآ  نوریب  مرح  زا  دعب ، مدشن . قفوم  رهطم  حیرـض  ندیـسوب  هب  دسرن -  یمرحمان  ندب  هب  مندب  هک  نیا  رطاخ  هب  رفـس -  نیا 

راکـشآ فیرـش  ربق  دش و  هتـشادرب  رهطم  حیرـض  مدید  هاگان  ماهدمآ ؛ مرح  هب  ترایز  يارب  هک  مدید  باوخ  رد  بش  ای  زور  نامه  [ 244
لقن یناهفصا  یلعنسح  خیش  جاح  موحرم  زا  سوبب . ار  رهطم  ربق  ایب  لاح  یـسوبب ، ار  حیرـض  یتسناوتن  رگا  تفگ : نم  هب  یـسک  تشگ و 

زا یلو  تسین ؛ هنهک  نحص  رد  یسک  چیه  هک  مدید  هاگان  مدوب ؛ هتسشن  نحص  رد  يزور  سدقم  دهـشم  هب  مفرـشت  لیاوا  رد  هک  دناهدرک 
فرط زا  دنیآیم و  سگم و …  هشپ و  برقع و  رام و  گنلپ و  گرگ و  ریـش و  دننام ؛ هدنزگ  هدـنرد و  تاناویح  نابایخ  نییاپ  رد  فرط 

ریز زا  همه  دوب و  نانآ  یمامت  رـس  يالاب  ماما  كرابم  تسد  لاح  نیا  اب  تسا . مک  یلیخ  اهنآ  نایم  رد  ناسنا  اما  دنوریم ؛ نابایخ  الاب  رد 
زاب میشاب ؛ هک  مه  تافـص  زا  یتفـص  ره  ياراد  مدرم ، ام  هک  متـسناد  متـشگزاب ، دوخ  یعیبط  لاح  هب  یتقو  دنتفریم . ترـضح  نآ  تسد 

رایتخا ار  راوگرزب  نآ  ترواجم  اذل  تسه . ام  يهمه  لاح  لماش  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تیانع  تمحرم و  فطل و 
رد هب  ییادـگ  هب  دـیآ  هک  ره  سوت  يهطخ  وت  هتـشگ ز  نیرب  سودرف  کشر  سوب  هدز  کئالم  وت  میرح  كاخ  رب  هک  يا  [. 172 . ] مدرک

نیمه هب  يوضر  سدـق  ناتـسآ  نارازگتمدـخ  نیرواجم و  راوز و  ام  دـیما  مامت  يرآ  سویأم  ددرگ  وت  هاگرد  هک ز  شاـح هللا  وت  يهناـخ 
هحفص 245] . ] دش میهاوخن  سویأم  هللا  ءاش  نا  هک  تسا  ترضح  نآ  تیانع  فطل و 
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ياههرجح زا  یکی  رد  اهلاس  ینارهت  ناخیلع  رسپ  ناخ  مساقلاوبا  ازریم  دسیونیم : لوا  دلج  رد ص 123 ، هیوضر  تامارک  باتک  بحاص 
؛ تشاد تفلا  سنا و  فلؤم »  » نم اب  اهتدـم  دربیم و  رـس  هب  تدابع  تئارق و  هب  تشاد و  تماقا  سدـقم  دهـشم  هیدـمحم  يارـس  یناـقوف 

ترضح زا  یتمارک  تفگ : نم  هب  يزور  دش . نفد  وت  نحـص  رد  تفر و  ایند  زا  لاس 1365 ه ق  مرحم  مراهچ  رد  هرجح  نامه  رد  تبقاع 
نایچپوت زا  رفن  جـنپ  اب  وا  هک  حرـش : نیدـب  تسا  يرمرادـناژ  يهرادا  یچپوت  یـساقآ ، ازریم  يافـش  نآ  هک  مراد  دای  هب  مالـسلاهیلع  اـضر 

یکی راگیـس  شتآ  ناهگان  دهـشم ، زا  جورخ  زا  سپ  شناهارمه  يو و  دنربب ؛ تشر  هب  توراب  گنـشف و  يراگ  کی  هک  دوشیم  رومأم 
ازریم دوخ  دـنوشیم . یمخز  نارگید  كاله و  نانآ  زا  رفن  هس  هلـصافالب  دریگیم ؛ شتآ  اروف  هدیـسر . توراب  قودنـص  هب  ناـهارمه  زا 

دروآ و دورف  درب و  الاب  میقتسم  طخ  هب  عرز  هدزاود  هد  هداد ، تکرح  ارم  توراب  يهوق  مدید  مدش ، تفتلم  هبترم  کی  نم  تفگ : یساقآ 
نم هجلاعم  لوغشم  هام  کی  دودح  دندرب و  رکشل  هناخضیرم  هب  ارم  هلصافالب  تخوس ؛ یمامت  اپ  يهنشاپ  ات  نم  ياهاپ  ياهگر  اهـشوگ و 

تحارج و هکنیا  ات  دنداد ، رارق  هجلاعم  تحت  اجنآ  رد  مه  هام  شش  دندرب و  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ناتـسرامیب  هب  اجنآ  زا  سپـس  دندش و 
هب یگتـسکش  لد  يراز و  هیرگ و  لاح  رد  یبش  دوب . هتخوس  یلک  هب  اهگر  اریز  متـشادن  تکرح  تردق  اما  دـش ؛ فرطرب  ندـمآ  كرچ 
نم داد  هب  دـیابن  امـش  رخآ  متـسه ؛ امـش  يهداوناخ  زا  يدیـس  نم  هللا  لوسر  نبای  مدرک : ضرع  هدرک ، هجوت  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح 

! اقآ ازریم  دومرف : هدمآ ، نم  دزن  يراوگرزب  دیس  هک  ایؤر  ملاع  رد  درب ؛ مباوخ  رایـسب  يراز  هیرگ و  زا  سپ  هحفص 246 ] [ ؟ دیسرب هراچیب 
ایآ دیسرپیم ؟ ارم  لاوحا  هک  دیتسیک  امش  مدرک : ضرع  هتفرگ  ار  شتـسد  اروف  دومن  ار  تمحرم  راهظا  نیا  هکنیمه  تسا ؟ روطچ  تلاح 

: مدرک ضرع  مسرپـب ؛ ار  تلاوـحا  ماهدـمآ  متـسه ؟ هـک  ره  نـم  ینک ؟ هـچ  یهاوـخیم  دوـمرف : نـم ؟ ناـشیوخ  زا  اـی  دـیراوزبس  لـها  زا 
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اضر ترضح  هب  متفگ : ياهدش ؟ لسوتم  هک  هب  وت  دومرف : تسا ؟ هدیـسرپن  ارم  لاوحا  سک  چیه  نونکات  ارچ  مسانـشب ؛ ار  امـش  مهاوخیم 
تکرح مناوتیمن  ماهدش و  لش  اپ  ود  ره  زا  و  ماهداتفا ؛ یلاح  هچ  زور و  هچ  هب  نم  هک  دـینیبب  رخآ  متفگ : منامه . نم  دومرف : مالـسلاهیلع .

هب ار  رگید  ياپ  نآ  زا  دـعب  دیـشک و  اپ  يهنـشاپ  ات  نم  ياپ  کی  يالاب  زا  ار  دوخ  كرابم  تسد  سپ  منیبب ؛ ات  روایب  ار  تیاپ  دومرف : منک .
تکرح میاپ  تسـش  هک  مدـیمهف  مدـش و  رادـیب  دـمآ ؛ نم  ياـپ  هب  ياهزاـت  حور  هک  مدرک  سح  باوخ  رد  نم  دومن و  حـسم  وحن  نیمه 

فرط رب  شدرد  هک  مدرک  ساسحا  مداد ؛ تکرح  ار  میاهاپ  دنک ؟ تکرح  نم  ياپ  همه  هک  دوشیم  ایآ  متفگ : دوخ  اب  بجعت  اب  دـنکیم 
نم هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تسا و  هقداص  ياـهایؤر  زا  مباوخ  هک  متـسناد  نیقی  هب  و  مهد ؛ تکرح  ار  نآ  مناوتیم  یبوخب  هدـش و 

. تسا هدومرف  تیانع  افش 
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هدش لاح  دب  ياهـضیرم  لثم  هدرک ، رییغت  مرتخد  گنر  هک  دوب  یتدم  یناریتشک : هرادا  دنمراک  رتخد ، ردپ  نانخـس  ورب ! دهـشم  هب  مرتخد 
هب هاکناج  مغ  کی  ساسحا  داتفایم ، وا  هب  ممـشچ  مدـمآیم و  هناخ  هب  راک  رـس  زا  تقو  ره  دـشیم ؛ رترغال  هحفـص 247 ]  ] زور ره  دوب ؛
نم تشون و  شیامزآ  دـنچ  هنیاعم ، زا  سپ  رتکد  مدرب و  رتکد  بطم  هب  ار  مرتخد  شردام ، قافتا  هب  زور  کـی  تخادـنایم . گـنچ  مبلق 

یگنوگچ رکف  هب  و  متـسشن ؛ رادـیب  حبـص  ات  ار  بش  مریگب  ار  اهنآ  باوج  هتفر و  ادرف  دـش ، رارق  مدرب و  هاگـشیامزآ  لـحم  هب  هلـصافالب ،
یبش بش  نآ  درکیم ؛ هلان  باوخ  رد  هک  شرداـم  يهرهچ  هب  هاـگ  مدرکیم و  هاـگن  مکرتخد  يهرهچ  هب  هاـگ  مدوب و  اهـشیامزآ  باوج 

هب هدرکن -  راک  هب  عورـش  زونه  هاگـشیامزآ  متـسنادیم  هکنیا  اب  لومعم -  زا  رتدوز  حبـص  دیـسر . ارف  ناهاگحبـص  هرخألاب  دوب ؛ ینالوط 
رتکد دزن  تعرـسب  هتفرگ  ار  اهـشیامزآ  باوج  دندمآ و  هاگـشیامزآ  نیلوؤسم  ات  مدـش  رظتنم  ردـق  نآ  مدرک و  هعجارم  هاگـشیامزآ  لحم 

قیرزت نوخ  وا  هب  مدرب و  نوخ  قیرزت  يارب  ار  وا  هلصافالب  دوش ؛ قیرزت  نوخ  وا  هب  دیاب  تفگ : دید ، ار  اهنآ  هکنیا  ضحم  هب  رتکد  مدرب و 
تعرسب ار  وا  سپس  داتفا …  ندروخ  اذغ  زا  هک  ياهنوگ  هب  دیدرگ ؛ ياهقباس  یب  یلاحیب  راچد  دش و  رتدب  شلاح  دعب ، زور  دنچ  دش و 

دیاب امتح  دنتفگ : دـیدرگ و  جرد  هنیاعم  يهقرو  يور   CIA@ فرح هس  هیلوا  تانیاعم  زا  سپ  ناتـسرامیب ، رد  مدرک و  لـقتنم  زاوها  هب 
اههچب اب  تساوخیم  ملد  منزب . فرح  دایز  متـسناوتیمن  دوب ، بارخ  ملاح  یلیخ  : » هتفای افـش  يهلاـس  شـش  رتخد  نانخـس  دوش !! يرتسب 

دش و تحاران  یلیخ  ماباب  هک  دز  ییاهفرح  رتکد  دندرک ؛ شیامزآ  هدرب ، زاوها  ناتـسرامیب  هب  ارم  ماباب  یتقو  متـسناوتیمن . اما  منک ؛ يزاب 
اب بش  دننک ، يرتسب  ناتسرامیب  رد  ارم  دش  رارق  دعب  دش و  رتدب  یلیخ  ملاح  دندرک ، قیرزت  نم  هب  نوخ  هک  یتقو  زا  مدیـسرت و  رتشیب  نم 

باوخ يوت  مدیباوخ …  میوگب  مناوتیمن  هک  یتلاح  اب  مدرک و  یبیجع  ییاهنت  مغ و  ساسحا  مردام  ردپ و  یتحاران  ندید  هحفص 248 ] ]
زا هک  حبـص  دـیورب … ! دهـشم  هب  مرتخد  تفگ : نم  هب  وا  دوب -  نابرهم  یلیخ  تشاد و  نساـحم  هک  مدـید -  ار  يدـق  دـنلب  ياـقآ  کـی 

دندرب و هرجنپ  تشپ  هب  ارم  نانآ  میدمآ ؛ دهـشم  هب  مردام  نم و  اب  زور  نامه  مردپ  متفگ و  مردام  ردپ و  هب  ار  باوخ  مدش ، رادیب  باوخ 
اقآ نآ  دای  مدرکیم و  هاگن  دـندوب  هتـسب  هرجنپ  هب  ار  ناـشدوخ  نم ، لـثم  هک  یمدرم  هب  نم  دنتـسب و  هرجنپ  هب  ار  مندرگ  هچراـپ  کـی  اـب 

بوخ وت  مرتخد ! دنتفگ : نم  هب  هک  مدید  ار  اقآ  نامه  باوخ  رد  درب ؛ مباوخ  مدـش و  هتـسخ ، تشذـگ  هک  یتعاس  دـنچ  زا  دـعب  مداتفایم 
مدـید مدـش و  رادـیب  هعفدـکی  مراهچ  بش  تسبیم ؛ ار  مندرگ  هچراپ  نامه  اب  مردام  هرجنپ و  تشپ  مدـمآیم  اهبـش  مه  زاب  یلو  يدـش ؛

، هدنخ کشا و  اب  درـشف و  شلغب  رد  ارم  دش و  رادیب  مردـپ  تفرگ ؛ ماهیرگ  رایتخایب  نم  تسا ؛ بوخ  ملاح  هدـش و  زاب  مندرگ  زا  هچراپ 
وت زا  تهاگرد  ناصلاخ  يهمه  نارامیب و  رامیب و  ییوت …  شخبافش  ییوت …  اشگهرگ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ای  درب . مرح  لخاد  هب  ارم 

ار دوخ  ناقشاع  مالسلاهیلع  اضر  ماما  يا  دنریگیم . رارق  مارآ و  وت  دهشم  رد  رابکشا  نامشچ  هتخوس و  ياهلد  دنریگیم …  وراد  افش و 
زج ار  ام  هک  ياشگب …  وت  تتمارک ، تشگنا  اب  ار  ام  یگدـنز  ياههرگ  زاس و  دـنمهرهب  وت  ار  دوخ  نمؤم  نایعیـش  هدـب …  ترایز  قیفوت 

هحفص 249] [. ] 173  ] زیواتسد چیه  تسین  مأوت  يالو  زج  هک  یمحر  مدمآ  تهاگرد  هب  هتسخ  ریقف و  تسین . یهانپ  وت ، دهشم  هناخ و 
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. تسشن شیوناز  يور  دیتلغ و  شتروص  يور  هب  لوسر  نامشچ  زا  کشا  تسکش ، لوسر  رمک  دز  ار  رخآ  فرح  رتکد  یتقو  م »  » يافش
همه نآ  اب  لاح  اـما  دـننک ، شاهجلاـعم  فورعم ، ياـهرتکد  ناتـسا ، زکرم  رد  اـت  دوب  هدـمآ  م »  » شراـمیب رـسمه  اـب  ار  رتمولیک  اهدـص  وا 

دراد و دوـجو  گرم  ناـکما  دـصرد » هن  دوـن و   » دـندوب هتفگ  اـهرتکد  ررکم ، ياهدـمآ  تفر و  نارهت و  دهـشم و  رد  سکع  شیاـمزآ و 
لوسر رسمه  یناتسین ، م »  » نامشچ دید  لبق  لاس  کی  زا  دش ؛ يراج  لیس  لثم  تسکش و  ار  نامـشچ  دس  کشا  هآ … و  تسین . ینامرد 

يارب اهراب  هدناشک و  دنب  هتـسکش  دزن  ار  وا  درد  تدش  هک  ییاج  ات  دشیم  دـیدش  ياهدرد  راچد  شندـب  تسار  تمـس  دوب و  هدـش  رات 
؛ داد تسد  زا  زین  ار  دوخ  ملکت  تردق  وا  و  دش ؛ جلف  الماک  م »  » ندـب تسار  تمـس  هرابکی  هکنیا  ات  دوب . هدرک  هعجارم  کشزپ  هب  هجلاعم 

ناتـسرامیب هب  اجنآ  رد  ندـش  يرتسب  بش  کی  زا  سپ  دـندرک و  لقتنم  دهـشم  مئاـق  ناتـسرامیب  هب  درونجب  ناتـسرهش  زا  ار  وا  هلـصافالب 
هک دش  هتفگ  لوسر  هب  فلتخم  ياهـشیامزآ  ندب و  فلتخم  طاقن  زا  ناوارف  ياهـسکع  نتفرگ  زا  سپ  اجنآ  رد  دـیدرگ و  لقتنم  يدادـما 

صخشم ناکشزپ  ییاهن  رظن  ات  دنریگب ، سکع  رامیب  زا  صوصخم ، هاگتـسد  اب  ءایبنالا  متاخ  ناتـسرامیب  رد  ات  دربب  دیاب  نارهت  هب  ار  رامیب 
هک یتصرف  رد  ناتسرامیب و  رد  م »  » ندش يرتسب  زا  سپ  نارهت  رد  درب . نارهت  هب  امیپاوه  اب  ار  شرامیب  رـسمه  لکـشم ، رازه  اب  وا  و  دوش .

نتفای تدش  دوب و  هدرک  ادیپ  زاین  رتشیب  یلدمه  هب  الاح  هک  لوسر  اجنآ  رد  دوریم و  نایانـشآ  زا  یکی  لزنم  هب  لوسر  هک  دوب  هدش  ادیپ 
هحفـص  ] لوسر ضغب  انـشآ ، لزنم  رد  تهج  نیمه  هب  دنک ؛ ییاهنت  ساسحا  رتشیب  لوسر  ات  دوب  هدش  ثعاب  شندش  يرتسب  و  م »  » يرامیب

لضفلاوبا هرفس  هدش  هتسکش  لد  دوجو  قمع  زا  هناخ  يوناب  هک  نادنچ  دیوگیم ؛ نخس  م »  » يرامیب زا  درد ، هیرگ و  اب  دکرتیم و  [ 250
يرتسب دادما  ناتـسرامیب  رد  اددجم  م »  » و دننکیم . تعجارم  دهـشم  هب  رامیب  مزال و  سکع  اب  زور  دنچ  زا  سپ  لوسر  دنکیم  رامیب  رذن 

هک دریذپب  تسناوتیم  هنوگچ  لوسر   … دریمیم !! امتح  ترسمه  دننزیم ؛ لوسر  هب  ار  رخآ  فرح  سکع ، ندید  اب  ناکشزپ  دوشیم و 
مه هک  هدادن …  ياهجیتن  رفـس  اهرتمولیک  هک  دـنزجاع …  گرم  لباقم  رد  ناکـشزپ  نیرت  قذاح  هک  دـنامیم …  اهنت  هک  دریمیم ؟ «م »

الـصا دـنک ، لمحت  ار  همه  نیا  تسناوتیمن  لوسر  دـش . دـنهاوخ  ردامیب  شیاههچب  هک  تسا …  گرم  هب  موکحم  شنامیپ  مه  نیلاب و 
اب درد و  زا  رپ  ولمم و  یبلق  اب  لوسر  هرخألاب  و  درادـن . بئاصم  لوبق  زج  ياهراچ  ناسنا  هنامز ، یخلت  لباقم  رد  اـما  دریذـپب ؛ تسناوتیمن 
اب دندمآ  همه  دینیبب ؛ ار  میوناب  راب  نیرخآ  يارب  دییایب و  ناشیوخ  نازیزع و  نانوخ ، مه  هک  دتسرفیم  مایپ  ناتـسرهش ، هب  هتـسکش  يرمک 

اهتروص ناهنپ  مغ  دیدیم ، ار  گرم  هک  هنوگ  نامه  م »  » اما دـشیم ؛ ناهنپ  رامیب  روضح  رد  تسیابیم  هک  بل  رب  لد و  رد  سوسفا  هآ و 
يارب تسیابیم  تخوسیم و  دوخ  رد  وناب  دوب ؛ هدش  جلف  شندـب  هدـنام و  زاب  نتفگ  زا  زین  شنابز  یتح  هک  سوسفا  یلو  دـیدیم ، زین  ار 
يربص هچ  دوب و  مزال  يربص  هچ  دـننک  ینیب  شیپ  ار  وا  میحرت  سلاـجم  يهماـنرب  نایانـشآ  اـب  دزیم  رپرپ  شنامـشچ  ولج  هک  شرـسمه 

يهیاـس حبـش و  تسیرگنیم ؛ ار  گرم  اـهتروص  همه  تشپ  رد  ییوـگ  درکیم ، سح  ار  گرم  رد  رـس  مـکمک  … م » « ؟ لوـسر تـشاد 
ياهقیقد يارب  رگا  یتح  ار  دوخ  ات  تسب  ورف  مشچ  تسکـش ، هظحل  کی  رد  م » . » تسیرگنیم ار  وا  زین  لوسر  هاـگن  تشپ  زا  یتح  گرم 

نیرت قداص  ناـسمه  هک  یباوخ  تفرن ؛ هحفـص 251 ] « ] م  » رطاخ زا  اهدعب  هک  یباوخ  دراپـسب  باوخ  نابرهم  تسد  هب  تسا  هدش  هک  مه 
« هم  » رد نآ  ءایـشا  يهمه  قاتا و  اما  قاتا ، نامه  دوب و  ناتـسرامیب  باوخ ، رد  یگدـنز …  تاـظحل  نیرت  رادـیب  ياـپمه  یباوخ  اـهایؤر ،

هنادـنمدرد دوب و  هتفر  ناشيهناخ  هب  لوسر  نارهت ، رد  هک  ییوناب  ناـمه  هراـبکی  دوبن و  قاـتا  رد  وا  زج  سک  چـیه  تشاد و  رارق  [ 174]
مارآ و م »  » درب دوخ  اـب  تفرگ و  ار  م »  » تسد دـش  رهاـظ  قاـتا  رد  دوب  هدرک  رذـن  لـضفلاوبا  يهرفـس  م »  » يافـش يارب  وا  دوب و  هتـسیرگ 

يال هب  دالوف و ال  هرجنپ  رانک  رد  ار  دوخ  هرابکی  هب  تشادـن و  دای  هب  زین  ار  دوخ  ياهماگ  اـما  درکیمن ؛ زاورپ  تفریم  وا  ياـپمه  کـبس 
م»  » باوخ هرخألاب  دز . هرگ  دالوف  يهرجنپ  وا و  هب  ار  م »  » يرـسور هارمه  يوناب  دید ، نادنمتجاح  نادنمزاین و  لالز  دایرف  اهادـص و  رطع 

زاب مشچ  م » . » دـننکیم دزـشوگ  وا  هب  ار  گرم  یخلت  ناتـسرامیب ، ياضف  اهوراد و  دـنت  يوب  دوشیم و  رادـیب  باوخ  زا  دریگیم و  نایاپ 
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، لازیال يورین  دناوخیم ، دوخ  هب  ار  شیانمت  رپ  نامـشچ  اما  تسین ؛ نتفگ  هب  رداق  وا  نابز  هک  سوسفا  هدش ، ادـیپ  وا  رد  ییورین  دـنکیم 
اما دننکیمن ؛ تقفاوم  هتـساوخ  نیا  اب  ناهارمه  ناکـشزپ و  ادـتبا  رد  دـنربب  مرح  هب  ار  وا  هک  دـنامهفیم  هراشا  اب  دـنکیم و  يربهار  ار  وا 

درکیم شگرم  هب  ور  رسمه  هک  ییانمت  زا  تسناوتیم  روطچ  وا  دنک ، تباجا  ار  دوخ  رـسمه  هتـساوخ  نیرخآ  نیا  هک  دهاوخیم  لوسر 
هچ ره  نارگید  راذـگب ، سپ  درذـگب  دوـب  هدـید  یگدـنز  اـهنآ  رد  هتفرگ و  دـیما  اـهنآ  زا  اـهراب  لوـسر  هک  ییاهمـشچ  ياـنمت  درذـگب ؟

شگرم لاح  رد  رامیب و  رـسمه  جورخ  يهزاجا  هثاغتـسا  شهاوخ و  اب  لوسر  دوش  هدرب  مرح  هب  دیاب  م » ، » دنیوگب هراب  نیا  رد  دنهاوخیم 
م» « ؛ درک لقتنم  دـالوف  يهرجنپ  تشپ  هحفص 252 ]  ] هب راکنارب د[175 ] يور  سنـالوبمآ و  اـب  ار  وا  تفرگ و  ناتـسرامیب  نیلوئـسم  زا  ار 
هب هظحل  م »  » دـنک رواب  دـناوتیمن  زونه  وا  دوریم ؛ ورف  رکف  هب  درد  رپ  یلد  اب  هدـش  لیخد  م »  » رانک لوسر ، دوشیم . متـشه  ماـما  لـیخد 

رارق یگدـنز  زاغآ  رد  زونه  ام  هک  یلاح  رد  م !»  » يریمیم يراد  روطچ  دـیوگیم  دـیرگیم و  لد  رد  دوشیم . رترود  رود و  وا  زا  هظحل 
؟ میوگب لد  درد  هک  اب  لاح  یتفگیم ؛ مدـمآ  شوخ  رهم  رپ  هداشگ و  ییور  اب  وت  مدـمآیم ، هناـخ  هب  راـک  زا  هتـسخ  تقو  ره  نم  میراد .

يایند رد  وا  راـمیب  رـسمه  اـما  تسیرگیم ؛ نوخ  لد  رد  لوسر   … ریمن ! مرـسمه  ریمن   … مریگ ؟ مارآ  یتسین  وت  هک  ياهناـخ  رد  هنوگچ 
. روایب بآ …  مرهوش  درک …  بآ  بلط  دوخ  رـسمه  زا  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  ملکت  تردـق  زور  هد  هک  ینابز  یناهگان  دوب …  يرگید 

دندینش ار  يدرم  يداش  دایرف  هرابکی  دندوب ، رورم  روبع و  ای  ترایز  لوغـشم  بالقنا  نحـص  رد   1371  / 5 هبنشکی 21 /  زور  هک  يدرم 
ار هدنخ  هرابود  لوسر  دوب …  هتفرگ  ماما  زا  دندوب ، هتسناد  یمتح  ار  وا  گرم  ناکشزپ ، نیرتقذاح  هک  ار  شرـضتحم  رـسمه  يافـش  هک 

مالسلاو دروآ . ایند  هب  شرسمه  يارب  يرسپ  م »  » دعب لاس  دید . شرسمه  دوجو  یمامت  رد 

تمارک 50

نارود دـش و  دـلوتم  ـالاب  هتـالک  ياتـسور  رد  هام 1346 ش  ریت  لوا  رد  نمحرلادـبع  دـنزرف  يدـمحم  نیـسحلادبع  هدـنمزر  کی  ياـفش 
اپ هب  تما  يرکف  غولب  اب  هارمه  هک  شغولب  یناوجون و  نارود  درک و  هحفص 253 ]  ] یط راک  اب  هارمه  اتسور  نامه  رد  ار  ییادتبا  لیصحت 

یملع یلمع و  ماکحا  اتسور  جیـسب  هاگیاپ  رد  دشن و  ادج  بالقنا  زا  یمد  دوب ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هوکـش و  رپ  ياهزور  هتـساخ و 
تایلمع رد  لاس  نیمه  رد  تفر . لیـصحت  همادا  يارب  نیاـق ، ياهناتـسرنه  زا  یکی  هب  لاس 1362 ش  هب  دـعب  تخومآ و  ار  ناملـسم  کی 

زامن ناگدـنمزر ، اب  هدـید و  ار  ههبج  هک  وا  يارب  اما  درک ؛ لابند  ار  دوخ  لیـصحت  تعجارم و  دوخ  هاگداز  هب  سپـس  تفای ؛ روضح  ربیخ 
لاس 1364 هب  تهج ، نیدب  دوب ؛ لکـشم  شیارب  دوخ ، هاگداز  رد  ندنام  دوب  دـهاش  ار  راثیا  هسامح و  همه  نآ  هدروآ و  ياج  هب  ار  قشع 

طخ مه  زاب  دش ؛ دراو  وا  رب  یتاحارج  تفرگ و  رارق  پوت  هلولگ  تباصا  دروم  دوب  رقتـسم  نآ  رد  هک  يرگنـس  و  تشگرب . واف  يههبج  هب 
رمک هیحان  زا  تفرگ و  رارق  پوت 106  يهلولگ  ياهشکرت  تباصا  دروم  هک  هام 1364  نمهب  مشـش  تسیب و  زور  ات  درکن  كرت  ار  ههبج 

اب دیدرگ و  لقتنم  نارهت  هب  سپس  كارا و  هب  زاوها  زا  زاوها و  ناتسرامیب  هب  دش و  جلف  یگدید و  بیـسآ  راچد  پچ  تسد  اپ و  ود  ره  و 
دوخ جوا  هب  وا  تاّجنـشت  هک  هام 1365 ش  نمهب  رد  تفای و  لاقتنا  نیاق  ناتـسرهش  ناتـسرامیب  هب  یتدم  زا  سپ  تیحورجم  دصرد  دـص 

هداتفا راک  زا  دصرد  دص  کشزپ  دنچ  دییأت  اب  تسین و  شدوبهب  دیما  هک  دـش  ملـسم  لجـسم و  اجنآ  رد  دـندرب و  دهـشم  هب  ار  وا  دیـسر ،
هتفر تسد  زا  ار ، وا  همه  درک و  بلـس  ار  وا  یحور  تمالـس  راـجفنا ، جوم  ینامـسج و  تمالـس  اهـشکرت ، نیارباـنب  دـش . هداد  صیخـشت 
یکی کمک  هارمه و  هب  نیسحلادبع  دندشیم ، عییشت  دهشم  رد  دیهش  اههد  هک  ناتسمز 1364 ش  ياهزور  نیرخآ  زا  یکی  رد  دنتسناد .

هحفص 254]  ] زا سپ  ات  دندوب  هدروآ  ناشماما  ترایز  هب  ار  مالسا  يادهش  تیعمج ، لیس  دوریم ؛ مرح  هب  ندش  لیخد  يارب  ناگتسب ، زا 
رد هدیمرآ  شوپ  نفک  يادهش  ندید  اب  هتـسشن و  خرچ  يور  نیـسحلادبع  دنریگ . يوأم  هشیمه  يارب  مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  اقآ  ترایز 
رود دوخ  زا  ار  وا  ههبج ، ياهاون  ادهـش و  ناگدـنمزر و  قداص  ياهلـسوت  اهاعد و  اهترایز و  اهکـشا و  اهههبج و  ناگدـنمزر  دای  هب  مرح 
کی رهطم  ندب  رانک  وا  رادخرچ  یلدنـص  عییـشت ، مسارم  یغولـش  رد  دوشیم و  شوهیب  وا  دـنزیریم و  ورف  هرطاخ  ياهکـشا  دـننکیم و 
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هک دیهش  تعافش  دجنگیم ؛ رطاخ  رد  زابناج  کی  يارب  دیهش  تعافـش  اما  میتسین ؛ هاگآ  دنوادخ  رارـسا  هب  ام  دریگیم … و  رارق  دیهش 
هار رد  هراوـمه  هک  تـسا  یملاـع  [ 176  ] بکرم دیهـش  نوـخ  تمرح  هدـش ، هتخیر  ادـخ  هار  رد  هک  ینوـخ  تمرح  هـب  هدـنز  يدیهـش  رب 

، یناحور ییادص  دتفایم . لوبقم  دیهـش  تعافـش  دجنگیمن و  فصو  رد  دیهـش  تسادـق  تمرح و  دسانـشیمن ؛ اپ  زا  رـس  ملع  لیـصحت 
دراذگیم و ادص  هناش  رب  رـس  نیـسحلادبع  دش ؟ هچ  دیوگیم  دوشیم  کیدزن  نیـسحلادبع  هب  هک  ینامـسآ  يرون  زا  ینامـسآ  ییادـص 
! وش دـنلب  دـیوگیم  شمارآ  اـب  قداـص ، يادـص  دـعب  دـیرگیم و  دـیوگیم و  هتـشذگ  وا  رب  هک  ار  هچنآ  دراد و  لد  رد  هچنآ  هتـساوخان 
اب تیعمج  دننزیم و  دنخبل  وا  هب  ادهـش  دیاشگیم ؛ مشچ  دعب  دتـسیایم  نیـسحلادبع  مرـسپ ! وش  دنلب  مناوتیمن ؛ دیوگیم : نیـسحلادبع 

ضیف ایادخ ! دنایرگیم …  ار  رهش  زاجعا  تمرح  زابناج و  تمرح  دیهـش ، تمرح  دنیرگیم ، دننکیم و  تبث  ار  هظحل  نیا  دوجو  یمامت 
هحفص 255]  ] نیمآ نک …  نامبیصن  ار  هزجعم  كرد 

تمارک 51

ود اب  بالقنا  يرتسگداد  دنمراک  تایب  هچملش »  » هقطنم رد  يالبرک 4  تایلمع  رد   1364  / 10 خیرات 15 /  رد  ارهز  نتفای  افش  تراسا و 
ياپ يهیحان  زا  تفرگ و  رارق  نیگنس  ياهحالـس  ياههلولگ  شکرت  تباصا  دروم  ههبج  رد  تایب  دندرک . تکرح  شراد  راب  نز  دنزرف و 

رادراب رسمه  دیدرگ . لقتنم  دهـشم  هب  سپـس  زاوها و  هب  اجنآ  زا  ییارحـص و  هاگنامرد  هب  هلـصافالب  هک  دش  حورجم  مشچ  کی  تسار و 
دش و وربور  ردام ، یحور  تاناجیه  اب  نینچ  دشر  دیدرگ و  یحور  مطالت  راچد  دنام و  ربخیب  تایب  زا  یتدـم  ات  تایلمع  عورـش  زا  تایب ،

ریـسا تایلمع  نیا  رد  مرـسمه  منادیمن  تفگیم : دوخ  اب  دیـشیدنایم و  دوب -  لـطاب  هیلع  قح  ههبج  رد  هک  شیوخ -  رـسمه  هب  هتـسویپ 
تسب و نامیپ  دوخ  يادـخ  اب  دوب -  هدـناشوپ  ار  نآ  یکانبـسچ  لگ  هک  ینیمز  رد  تیحورجم -  لاح  رد  تایب  اما  دوقفم ؟ اـی  تسا  هدـش 
؛ موشن ریـسا  نمـشد  تسد  هب  هنرگ  تسا و  لصاح  دارم  رتهب ؛ هچ  معن » اهبف و  ، » مدش لیان  تداهـش  ضیف  هب  ههبج  رد  رگا  ایادـخ ! تفگ :

دوب هشیدنا  نیا  رد  نز   … نادرگم ! مبیـصن  ار  تراسا  ایادخ ! مراذگیم . ارهز  تسار -  هار  رد  هک  ار -  مدنزرف  مان  مدـشن ، ریـسا  هچنانچ 
دز و گنز  نفلت  ناهگان  دوب .! شرس  يالاب  ردپ  يهیاس  دیآیم -  ایند  هب  هک  مدنزرف -  شاک  يا  و  دیسریم ! يربخ  مرهوش  زا  شاک  هک 
اب هحفص 256 ] . ] دیتلغ شیاههنوگ  رب  قوش  کشا  دروآ و  ناغمرا  هب  وا  يارب  يداش  يایند  دیـسر و  وا  شوگ  هب  وس  نآ  زا  رهوش  يادص 

ارهز كرابم  مان  دوب  هتـسب  هک  ینامیپ  قبط  ردـپ  دـمآ و  ایند  هب  يدـنزرف  ردـپ ، ندـمآ  تشهبیدرا و  يابیز  هام  راـهب و  لـصف  ندیـسر  ارف 
یندب و فعض  نیا  دروخیم و  امرس  دوز  یلیخ  تشادن و  يدشر  هداوناخ ، هجوت  مغر  یلع  ارهز  اما  داهن . دوخ  دنزرف  رب  ار  مالـسلااهیلع 
اب دومن ؛ شرافس  زیوجت و  وا  يارب  ار  فلتخم  ياهوراد  فرصم  کشزپ  درک و  يرامیب  راچد  یگلاسکی  رد  ار  وا  یپایپ ، یگدروخ  امرس 

رارق ناکشزپ  يهژیو  ياهتبقارم  تحت  يرتسب و  ناتسرامیب  رد  ار  يو  راچانب  ات  دشیم  رتمیخو  شلاح  زورب  زور  ارهز  اهوراد  نیا  فرصم 
يداه و دمحم  اراس ، منادنزرف ؛ تفگ : ارهز  ردپ  دندوب . نیگمغ  وا  يرامیب  تدش  كدنا و  دـشر  رثا  رب  هتـسویپ  يو  يهداوناخ  و  دـنداد .

هکنیمه و  دش ؛ عورش  یکدوک  لوا  نامه  زا  ارهز ، مدنزرف ، نیرخآ  يرامیب  دناهلاس . 14 و 12 و 8  بیترت : هب  کی  ره  هک  دنراد  مان  ارهز 
. دشیم رتهب  یمک  شلاح  فلتخم ، ياهوراد  فرـصم  اب  و  میدربیم ؛ ناتـسرامیب  هب  ار  وا  اروف  ام  دیدرگیم و  هایـس  دشیم  میخو  شلاح 
رد دندیـشکیم ، نوریب  دوب  منورد  رد  هچنآ  يرادنپ ، دوب . دهاوخ  لیلع  يردام  رامیب و  ینز  ارهز  مدرکیم  رکف  هک  یتقو  تفگ : شردام 

. مدـشیم نیگمغ  رثأتم و  یلیخ  وا  يارب  مدـیدیم ، دوب  شاشب  لاـح و  رـس  هک  اراـس ، شگرزب  رهاوخ  اـب  ار  وا  هاـگ  ره  متـسیرگیم . لد 
چیه وا  رطاـخ  هب  اـم  دوب . هدرک  عنم  راديزبس و …  برچ و  یتـشوگ و  ياهاذـغ  ندروخ  زا  ار  ارهز  ییاذـغ ، میژر  ظـفح  يارب  کـشزپ 

. دروخیمن يرگید  ياذغ  تسام ، جنرب و  زج  زین  یگداوناخ  ياهینامهم  رد  یتح  میتشاذگیمن و  ندش  درـس  يارب  لاچخی  رد  بآ  تقو 
اب هک  مـیدرب  كارا  ریبـک  ریما  ناتـسرامیب  هحفـص 257 ]  ] هب ار  وا  هک  دـش  میخو  شلاح  رگید  راب  کـی  سدـقم  دهـشم  هب  ندـمآ  زا  لـبق 

رثکا دوب  هدـش  مک  شنوخ  نهآ  دوب ، هدـش  قیرزت  وا  هب  هک  یفلتخم  ياهلوپمآ  رطاخ  هب  هک  وا  دـش . رتهب  شلاح  یمک  کشزپ  يهجلاـعم 
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دوبهب يارب  تفگ : ارهز  ردـپ  يزور  دـشکیم . یجنر  هچ  وا  رانک  رد  ردام  هک  تسنادیم  ردام  اـهنت  و  دادیم . تسد  وا  هب  جنـشت  تلاـح 
ماما ترایز  افـش و  تساوخرد  دصق  هب  سابل  ضیوعت  ریهطت و  زا  سپ  درب و  دهـشم  هب  ار  وا  ور  نیا  زا  تفر  دیاب  سدـقم  دهـشم  هب  ارهز 

وت ماما  ناج ! ارهز  تسا . مالسلاهیلع  متشه  ماما  شیپ  وت  يافـش  هک  دندوب  هتفگ  ارهز  هب  مه  البق  و  دنتفر ؛ رهطم  مرح  هب  مالـسلاهیلع  اضر 
نم اباب ! تفگ : شردـپ  هب  رازاب  رد  ارهز  دـنوریم ؛ نابایخ  هب  ترایز  زا  سپ  يوشیم . بوخ  ینزب  فرح  وا  اب  لد  هت  زا  رگا  دـنیبیم ؛ ار 

دوجو اب  ارهز  مه . ردام  دوب و  هدرکن  رواب  هاگ  چیه  وا   … مرتخد ! امتح ، تفگ : دیـسریم  رظن  هب  نیگمغ  هک  یلاح  رد  ردپ  مدش . بوخ 
ارهز ارچ . تفگ : تسین ؟ دب  خی  بآ  نم  يارب  رگم  تفگ : ارهز  دنک ؛ تباث  دـیاب  اهنآ  هب  نیاربانب  دوب ؛ هدرک  سح  ار  نیا  دوخ ، یکدوک 
دروخ ارهز  هدیرخ ، ینتسب  وا  يارب  اهلاس ، زا  سپ  رایتخایب ، ردپ  هک  دوب  يدج  نانچ  شراتفگ  رد  ارهز  مهاوخیم …  ینتسب  نم  تفگ :

ماش یتح  دروخ ؛ ارهز  دـندیرخ و  دوب ، عونمم  وا  يارب  هچ  ره  دادـن ؛ ناشن  یلمعلا  سکع  چـیه  ارهز  ندـب  هک  دـندید  شرداـم  ردـپ و  و 
هجوتم هار  نیب  رد  دـندش  هناور  دـندرک و  کش  وا  تمالـس  هب  ردام  ردـپ و  زاب  دـیباوخ . تحار  حبـص  ات  ارهز  دـنداد و  ودـب  مه  ینیگنس 

 … دوب هتفاـی  افـش  ارهز  اریز  داد ؛ ناـشن  ار  دوـخ  ارهز  تسوـپ  ریز  ییاـبیز  تمالـس و  دـش و  ضوـع  ارهز  درز  گـنر  مکمک  هک  دـندش 
اب هدرک ، نارکمج  دجـسم  هب  ور  ردام  دـنتفر و  نارکمج  هب  اجنآ  زا  مق و  هب  ناشدـنزرف  نتفای  افـش  زا  سپ  ارهز  يهداوناخ  هحفص 258 ] ]

یهاوگ و  تفای . افش  ارهز  دادرم 73  رد 15  دیراب . قوش  کشا  شنامشچ  زا  هدش و  هدنمرـش  دوخ  کش  زا  درک و  تبحـص  شنامز  ماما 
. تسا طوبضم  شاهدنورپ  رد  زین  يو  يرامیب  اهلاس  جلاعم  کشزپ  ینوباص  حرف  رتکد  زا  نتفرگ  افش  زا  سپ  وا  تحص 
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هک دنراد  یتروشم  هسلج  هبترم  کی  هام  ره  سدقم  دهشم  رد  عقاو  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ناتـسرامیب  يهریدم  تأیه 
دنتـشاد و روضح  زین  نادیـس  رفعج  دیـس  ياقآ  هک  یتروشم  تاـسلج  زا  یکی  رد  دنتـسه . يدهـشم  هیقب  نارهت و  لـها  اـهنآ  زا  رفن  شش 

اـضر ترـضح  زا  یتمارک  سک  ره  هک  درکیم  تبحـص  لیبس  رب  زور  نآ  داد : حیـضوت  نینچ  دش  ایوج  ناشیا  زا  ار  تیفیک  ینفلت  فلؤم 
هفرم راجت  زا  یکی  مردپ  یگلاس  هدجه  نس  رد  تفگ : ینارهت  تأیه  ياضعا  زا  یکی  هداز  یقن  ياقآ  دـنک . لقن  تسا  هدـید  مالـسلاهیلع 

: دندومرف یلو  دنتفریذپ ؛ ناشیا  موش ، فرشم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  ترایز  هب  ملیام ، هک  مدرک  داهنـشیپ  ناشیا  هب  يزور  دوب ؛ نارهت 
ادیپ یـسک  اما  مدرک ؛ ربص  یهارمه  ندرک  ادیپ  يارب  يزور  دنچ  دـیورب . مه  اب  ات  دوش  ادـیپ  بسانم  یهارمه  رفن  کی  ات  ینک  ربص  دـیاب 
متفگ مردپ  هب  ار  هحفص 259 ]  ] وا ترایز  دصق  نم  متسه ، مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  ترایز  مزاع  نم  تفگ : رازاب  نالالد  زا  یکی  دشن .

نکسم كاروخ و  دروخ و  زا  وحن  ره  هب  اما  درادن ؛ یبسانم  یلام  عضو  وا  مرـسپ ! تفگ : مردپ  متـساوخ ، ترایز  هب  نتفر  يهزاجا  وا  زا  و 
تـشذگ زور  دـنچ  دـشاب . هتـشاد  مه  یلام  یگنهامه  هک  مینک  ادـیپ  ار  یـسک  ات  نک  ربص  مه  زاب  يرادـن . ار  وا  ربص  وت  تسا و  راگزاس 

هکنیمه داد ؛ نتفر  هزاجا  ردپ  دنک ؛ نارذگ  هک  وحن  ره  هب  مزاسیم  اقآ  نیمه  اب  نم  ناج ! اباب  متفگ : مردـپ  هب  دـشن  ادـیپ  یبسانم  صخش 
مالسلاهیلع اضر  ترـضح  ترایز  هب  هک  تسا  وت  رفـس  نیلوا  نیا  دمحا ! تفگ : میدش ، مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  يارـس  نحـص و  دراو 

ار شندروآ  رب  هک  منکیمن . ساـسحا  يزاـین  نـم  مـتفگ : دـنکیم . تـمارک  وـت  هـب  یهاوـخب  هـچ  ره  راوـگرزب  نـیا  زا  ياهدـش  فرـشم 
مدای هب  يزیچ  هک  نم  متفگ : دیـسرن . مرطاخ  هب  يزیچ  مدرک  رکف  هچ  ره  نم  يدـنمزاین ؛ هچ  هب  نیبب  نک  رکف  هن . تفگ : منک  تساوخرد 

ترضح زا  وت  رگا  تفگ : دننکیمن . رداص  یسک  يارب  البرک  رفس  يهمانرذگ  هک  نونکا  متفگ : هاوخب . البرک  رفس  کی  تفگ : دیآیمن .
البرک رفـس  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  زا  فرـشت  زا  سپ  متفریذـپ و  ار  شنخـس  دـننکیم ؛ رداـص  تـیارب  یهاوـخب ، مالــسلاهیلع  اـضر 

ملابقتـسا هب  دـش  هاگآ  نم  دورو  زا  مردـپ  هکنیا  ضحم  هب  میتفر  نارهت  هب  دیـسر و  ناـیاپ  هب  اـم  يهزور  دـنچ  تراـیز  مدرک . تساوخرد 
هچ مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  زا  رفـس  نیا  رد  اـباب ! تفگ : سپـس  لوبق ؛ تتراـیز  مرـسپ ! تفگ : دیـسوب و  تفرگ و  لـغب  رد  ارم  هدـمآ ،
وت هب  امتح  هاوخب ؛ يزیچ  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  زا  وت  هک  درک  داهنشیپ  نم  هار  قیفر  هک  تسا  نیا  تقیقح  تفگ : يدرک ؟ تساوخرد 
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مه نم  هاوخب . ترـضح  نآ  زا  البرک  رفـس  کی  تفگ : شدوخ  هرخألاب  دیـسرن ؛ مرطاخ  هب  يزیچ  مدرک  رکف  هچ  ره  نم  دنکیم . تمارک 
نم هب  هدروآ ، نوریب  شبیج  زا  هدازیقن » دمحا   » نم مان  هب  همانرذگ  کی  مردپ  مدید  هاگ  نآ  مدرک . تساوخرد  هتفریذـپ ، هحفص 260 ] ]

دزیم يرد  ره  هب  دوـب  هدرک  ریگ  شراـک  يدروـم  کـی  رد  ریزو  تسخن  مرـسپ ! تفگ : یتـفرگ ؟ هنوـگچ  هار  همانرذـگ  نیا  متفگ : داد ؛
زا سپ  دـهد . ماجنا  يراک  تیارب  ات  يوش  لسوتم  دراد -  یبوخ  سفن  مد و  هک  ینالف -  هب  رگم  دـندرک  داهنـشیپ  وا  هب  دـشیمن . تسرد 

عاـنتما لوپ  نتفرگ  زا  ناـشیا  اـما  مهدیم ؛ یهاوخب  لوـپ  هچ  ره  دوـب  هتفگ  اـقآ  نیا  هب  وا  دـش . تسرد  ریزو  تسخن  ياـقآ  راـک  هعجارم ،
ددـع هدزاود  یلو  مهاوخیمن  لوپ  دوب  هتفگ  ور  نیا  زا  دریگب -  تساوخیمن  یلوپ  وا  زا  اما  تشاد ؛ مه  زاین  هک  نیا  دوجو  اـب  دـیزرو - .

زا رفن  هدزای  ناشیا  يریگب . ار  اههمانرذگ  ادرف  ات  هدب  ار  اهنآ  یماسا  درادن ، یلاکـشا  دوب : هتفگ  ریزو  تسخن  مهاوخیم . البرک  همانرذـگ 
دمحا  ) وت مان  هبترم  کی  دـماین ، شرطاخ  هب  مهدزاود  رفن  اـما  درک ؛ تشاد  داـی  درب و  ماـن  تخانـشیم -  هک  ار -  نارهت  سانـشرس  راـجت 

همانرذـگ داد و  مهدزاود  رفن  ناونع  هب  ار  وت  مان  هن ؟ ای  تسه  ناـشن  ماـن و  نیا  اـب  یـسک  تسنادیمن  هکنیا  اـب  داـتفا -  شلد  هب  هدازیقن )
یلو دنداد  وا  هب  یهجوت  لباق  غلبم  دوخ ، همانرذـگ  رودـص  يارب  مادـک  ره  درک و  هعجارم  همانرذـگ  نابحاص  راجت  هب  ناشیا  دـش . رداص 
هداز یقت  دـندوب : هتفگ  تسه ؟ هداز  یقن  دـمحا  مان  هب  یـسک  رازاب  رد  هک  دوب  هدیـسرپ  راجت  زا  دـنام ؛ شتـسد  يور  مهدزاود  همانرذـگ 

: متفگ تسیچ ؟ امـش  مسا  تفگ : دمآ و  دنداتـسرف ؛ ام  يهرجح  هب  وا  مان  قیقحت  يارب  دشاب . دمحا  شمان  هک  مینکیمن  لایخ  یلو  تسه ؛
مالسلاهیلع اضر  ترـضح  رئاز  دهـشم ، رد  العف  هک  تسا -  دمحا  مرـسپ  مان  ارچ  متفگ : دیرادن ؟ دمحا »  » امـش تفگ : هداز » یقن  نیـسح  »

. تسا مالسلاهیلع  اضر  ترضح  ییادها  نیا  هک  متسناد  تشاذگ و  مرایتخا  رد  ار  همانرذگ  نیا  وا  تسا .
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هللا بیبـح  خیـش  جاـح  موحرم  یتسرپرـس  تحت  دهـشم  نسح  جاـح  هسردـم  رد  لاـس  تسیب  تدـم  دـندومرف : یناـسارخ  دـیحو  هللاتیآ 
يرتسب ضیرم و  نارهت  رد  یتدـم  دـندومرف : نم  هب  يزور  ناشیا  مدوب . دوب -  تعامج  ماما  داشرهوگ  دجـسم  رد  اهلاس  هک  یناگیاپلگ - 
هداجـس امرگ ، امرـس و  رد  نحـص ، رد  تشپ  مامت  لاس  لهچ  نم  اقآ ! متفگ : هدرک ، ور  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  بناج  هب  يزور  مدش ؛
یتیانع نم  هب  ماهدش  يرتسب  هک  الاح  مدشیم ؛ لخاد  دعب  مدناوخیم و  دشیم -  زاب  رد  ات  ار -  مبـش  همین  لفاون  بش و  زامن  هدرک ، نهپ 

یلگ غاب  لخاد  زا  ناشیا  متـسه  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  رد  یغاب  ناتـسب و  رد  مدـید  يرادـیب  لاح  نامه  رد  هاگان  دـییامرفب .
هداد لگ  تسد  نآ  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  یتسد  نآ  دـش . بوخ  ملاـح  مدـییوب و  ار  لـگ  نآ  نم  دـنداد  نم  تسد  هب  هدـیچ ،
ادتبا دندومرف : یناگیاپلگ  ياقآ  دومرف : دیحو  ياقآ  تفاییم . افش  لاحلا  یف  مدیشکیم  يرامیب  ره  رـس  رب  هک  دوب  تکرب  اب  نانچ  دندوب ،

تکرب نآ  مدرک ، هحفاصم  مدرم  اب  تسد  نیا  اب  هک  اهدـعب  یلو  تفاییم ؛ دوبهب  جالعلا  بعـص  ياهیرامیب  ندیـشک  تسد  هبترم  کی  اـب 
: دـندومرف دـیحو  ياقآ  هحفـص 262 ] . ] دـبای افـش  یـضیرم  اـت  مـیازفیب  نآ  هـب  زین  ار  يرگید  ياـهاعد  دـیاب  نوـنکا  تـفر ؛ تـسد  زا  لوا 

نیلسوتم نوزفا  زور  قیفوت  باتک ، نایاپ  رد  دنتفای . افش  ناشیا  تسد  هب  دندوب ، راچد  رگید  ياهیرامیب  ناطرـس و  هب  هک  يدایز  ياهیرامیب 
یـسوم نب  یلع  تبحم  رهم و  ناگدـنیوج  مرتحم و  راوز  هک  مراودـیما  و  مناهاوخ ؛ میرک  دـنوادخ  زا  ار  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  رئاز 

دیاب انمـض  دنیامرفن . شومارف  ریخ  ياعد  زا  ارم  دـنریذپب و  متـسه  زیچان  يروم  نوچ  هک  نم  زا  ارم  ناغمرا  ضیف ، رپ  هاگرد  نیا  رد  اضرلا 
، میدرک دروخرب  نآ  هب  هک  یتمسق  ام  دوشیمن ؛ رصحنم  عیاقو  نیا  هب  ملسم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تایانع  تامارک و  هک  مهد  رکذت 

مه تمارک  نیا  تسا . هدومنن  زاربا  شدوـخ  صخـش  هک  یتاـمارک  رایـسب  هچ  هدیـسرن و  اـم  هب  هک  تاـمارک  زا  اـسب  هچ  میدوـمن  باـختنا 
ینارنخس نایاپ  زا  سپ  یصخش  مدرکیم  تبحص  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تامارک  دروم  رد  يزور  باتک  يهدنـسیون  تسا  یندناوخ 

شناد يدودرم  یلوبق و  يهجیتن  لاس  رخآ  متسه  ناتسریبد  سیئر  نم  تفگ  منک . لقن  تمارک  کی  ناتیارب  مهنم  يورـسخ  ياقآ  تفگ :
هرمن ود  هب  امـش  متفگ  دنتـساوخ . ار  هجیتـن  دـندرک و  هعجارم  رتـفد  هب  مهاـب  ود  ره  دـندوب ، فیلکتـالب  رفن  ود  میدرک ، مـالعا  ار  نازومآ 
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مالسلاهیلع اضر  ترضح  زا  مرح ، دیورب  دینکیم  هیرگ  نم  شیپ  ارچ  متفگ : ندرک . هیرگ  هب  دندرک  عورـش  دیوش . لوبق  ات  دیراد  جایتحا 
متـشاذگ و شیولج  ار  اهنآ  زا  رفن  کی  يهدنورپ  ادتبا  دمآ ، هطوبرم  ریبد  تعاس  دنچ  زا  سپ  اقافتا  دندش . جراخ  رتفد  زا  اهنیا  دـیهاوخب ؛
: تفگ مدرک ؛ رارصا  مهدیمن ؛ تفگ : هدرک  هاگن  متشاذگ  هحفص 263 ]  ] هک ار  یمود  داد . هرمن  درک و  هاگن  دراد  جایتحا  هرمن  ود  متفگ 
: تفگ درک و  هعجارم  ود  نآ  زا  یکی  یلو  ادرف  منک . رارصا  متسنادن  حالـص  نآ  زا  شیب  نم  منکب . لوا  لثم  مه  ار  یکی  نآ  یهاوخ  یم 

مدش وا  مسا  يایوج  یتقو  تسیچ ؟ هجیتن  میدروآ . ار  وا  رارصا  هب  بش  هک  دوب  هتخادرپ  عرضت  يراز و  هب  مرح  رد  بش  ات  مدنزرف  زورید 
دیابن اهنت  تشاد  هجوت  دیاب  اذـل  هدـش ، مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  لسوتم  هک  تسا . هداد  هرمن  وا  هب  هک  تسا  یـسک  نامه  دـش  مولعم 

. ددرگیمن رب  سویأم  دوش  لسوتم  دراد . يراتفرگ  عون  ره  سک  ره  هکلب  دنک  هعجارم  ضیرم 

یقرواپ

لقن فالتخا  هب  بانج  نآ  ردام  ماـن  [ 3 . ] دنرب ناشیوخ  ناتـسود و  يارب  رفـس  زا  هک  يزیچ  دروآهر ، [ 2 . ] یگدوسآ نداد ، شیاـسآ  [ 1]
[4 . ] تسا هدوب  متکت  شمان  نیرخآ  همجن و  تسا ،) هتشون  مه  ار  مان  نیا  دولخلا  تانج  رد   ) هنیکس نکـس ، نامـس ، هرهاط ، لیبق : زا  هدش 
[7 …  ] راحب ءزج 49  ص 7 ، [ 6 . ] دنشاب هلیبق  ای  داژن  کی  زا  هک  مدرم  زا  ياهتسد  هفیاط ، نادناخ ، نامدود ، [ 5 …  ] راحب ءزج 49  ص 5 ،

يهلیح يهدننک  دوبان   » نیدحلملا ةدیکم  بقل  هب  ترـضح  نآ  یناگدنز  حرـش  باتک  رد  يدعاس  [ 8 . ] ج 1 اضرلا ، راـبخا  نویع  ص 20 ،
هدوب شلامع  نوراه و  لافغا  يارب  تاناویح  نیا  دـیرخ  تسا  نکمم   » اضرلا راـبخا  نویع  ج 2 ، ص 205 ، [ 9 . ] تسا هتشون  مه  نانمشد »
ظفح يارب  نداد  ناشن  نارگید  بهذـم  مه  ار  دوخ  بهذـم ، هدـیقع و  راـهظا  زا  يراددوخ  [ 11 . ] تهبا راـقو ، هبلغ ، رهق و  [ 10 .«. ] تسا

نب یسوم  تماما  رد  دنتفریذپن و  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  تماما  هک  دندوب  یناسک  اهیفقاو  [ 13 . ] یفاک هضور  ص 257 ، [ 12 . ] ناج
[14 . ] دنتـسناد متخ  متفه  ماما  رب  ار  تماما  هک  دندوب  متفه  ماما  باحـصا  زا  یعمج  رگید  ترابع  هب  ای  دـندومن  فقوت  مالـسلاهیلع  رفعج 

بیبحلا ۀعقر  مان  هب  تسه و  تاوعدلا  جـهم  رد  زرح  نیا  [ 17 . ] اهنیچ نخس  [ 16 . ] راونالاراحب ج 49  ص 115 ، [ 15 . ] درک نایب  اراکشآ 
[19 …  ] راـحب ءزج 49  ص 113 ، [ 18 . ] دـنراد هگن  دوـخ  هارمه  هتـشون ، ذـغاک  رب  هک  تـسا  ییاـعد  زرح ، دـنربیم . ماـن  ترـضح  نآ 
اج همه  رد  دـتفا و  اـهنابز  رـس  رب  هک  یعوـضوم  هیاـنک » [ » 21 …  ] راـحب ءزج 49  ص 58 ، [ 20 . ] نتـشادنپ تسرد  تسار و  دـیدباوص ،

مامت [ 24 . ] ص 134 هسدـقم ، نکاـما  [ 23 . ] ناسارخ ظفل  ادـخهد ، گـنهرف  یقرواـپ  [ 22 . ] دـنیوگب مدرم  يهمه  هک  ینخـس  دـنیوگب ،
یناماس ناهاشداپ  زا  یکی  دنـس  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیا  [ 26 . ] افصلا ۀضور  ج 3 ، ص 153 ، [ 25 . ] ادخهد گنهرف  زا  ناسارخ  يایفارغج 

، درک ياهلماعم  هچ  وتاب  دنوادخ  دندیسرپ : وا  زا  دندید و  باوخ  رد  ار  وا  توف  زا  سپ  دننک ؛ نفد  شدوخ  اب  داد  روتـسد  تشون و  الط  اب 
ارم الط  بآ  اب  ثیدح  نیا  نتـشون  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  قیدصت  ثیدح و  نیا  نتفگ  يهطـساو  هب  تفگ : باوج  رد  وا 
رد ثدحم  رفن  رازه  دصیـس  زا  شیب  دـندوب  هتفر  لابقتـسا  هب  رفن  رازه  دـنچ  رب  غلاب  یتیعمج  [ 27 . ] ج 3 همغلا ص 144 ، فشک  دیـشخب .

. دـندرک رـضاح  دوب -  رهاوـج  ـالط و  هب  عـصرم  نآ  رازه  هک 12  ثیدـح -  نتـشون  يارب  نادـملق ، رازه  راهچ  تسیب و  دـندوب ؛ روباـشین 
ترضح یگدنز  ج 1 ، ص 485 ، دندوب . هتفر  لابقتسا  هب  اهنآ  رثکا  هک  تشاد  ثدحم  رازه  نامز  نآ  رد  روباشین  دسیونیم : یمق  ثدحم 

ج زا ص 186 ، سابتقا  [ 30 . ] ص 125 راونالاراحب ، ءزج 49  [ 29 …  ] راحب ءزج 49  ص 125 ، [ 28 . ] هدازدامع فیلأت  مالسلاهیلع ، اضر 
دیرخ تهج  ایناث  دوب  يرابجا  الوا  غاب  نیا  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  لوزن  [ 32 . ] ج 48 راونالاراحب ، ص 325  [ 31 . ] سمشلا علطم  ، 1

رص 138، [ 35 …  ] راحب ءزج 48 ، ص 323 ، [ 34 . ] هدازدامع ملق  هب  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  یگدنز  زا  لقن  [ 33 . ] دوخ راوز  يارب  غاب 
. تساضرلا رابخا  نویع  زا  لقن  ص 143  راحب ، ءزج 49  رد  هام …  ود  [ 36 . ] تسا راحب …  دـیحوت  رد  هبطخ  نیا  هیقب  راحب …  ءزج 49 
ص [ 40 . ] رد ص 147 هبطخ  نتم  راحب …  ءزج 49  ص 132 ، [ 39 . ] ص 226 ج 1 ، عیارشلا ، للع  [ 38 …  ] راحب ج 49 ، ص 129 ، [ 37]
رد اعد  يهیقب  [ 43 …  ] راحب ءزج 49  ص 164 ، [ 42 …  ] راحب ج 49 ، ص 139 ، [ 41 . ] رد ص 147 هبطخ  نتم  راـحب …  ءزج 49  ، 132
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جاجتحا رد  هرظانم  لیصفت  [ 46 . ] نایدوهی سیئر  تولاجلا : سأر  [ 45 . ] نایحیسم ياوشیپ  قیلثاج : [ 44 . ] تسا راحب … ص 82  ءزج 49 
افتکا هدروآ  راحب  ءزج 49  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یـسلجم  همالع  هک  رادـقم  نامه  هب  ام  یلو  تسا ؛ هدـش  لقن  راحب  تاجاجتحا  یـسربط و 

رییغت و دـناوتیم  دـیامرف  هدارا  ار  هچ  ره  دـنوادخ  هک  تسام  تاداقتعا  زا  ءادـب  [ 48 . ] ص 154 ج 1 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  [ 47 . ] میدرک
[50 «. ] ابص گنهرف  . » ندیشخب نتشادزاب ، [ 49 . ] تسا ینعم  نیمه  دهاش  باتکلا ) ما  هدنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  وحمی   ) هیآ دهد . لیدـبت 

راک نیا  ماجنا  یلو  تسا . مزال  دوخ  نافلاخم  سابعینب و  ییوجلد  يارب  قارع  فرط  هب  وا  تکرح  هک  دوب  هدـش  هجوتم  هکنیا  اـب  نومأـم 
مومع رظن  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تیـصخش  دـنادرگرب و  ار  ورـشیپ  هاپـس  یتح  هک  دوب  طلـسم  عاضوا  رب  هک  لضف  دوجو  اب  تسا  نکممریغ 

دیاش دـندوب ؛ تفلاخم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  لضف و  اب  سابعینب  هتـشذگ  اهنیا  زا  دوبن  نومأم  يارب  ییاج  رگید  هک  دوب  نانچ  مدرم 
دید نینچ  ار  عضو  نوچ  مه  نومأم  دـش  هتـشک  لضف  درک  تفلاخم  ماما  نوچ  یلو  دـشکب  ار  ود  ره  مامح  نیمه  رد  تشاد  لایخ  نومأم 

ص ج 2 ، هدازدامع ، مالسلاهیلع  اضر  ترضح  یناگدنز  زا  لقن  [ 51 . ] داد بیترت  يرگید  يهمانرب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  نتشک  يارب 
مالسلاهیلع اضر  ترضح  یناگدنز  زا  لقن  هب  يربط  خیرات  زا  لقن  [ 53 . ] تسا هدش  ناریو  هک  دوب  تارف  دور  رانک  رد  يرهش  مان  [ 52 . ] 3

ج 49 ص 140 ، [ 56 «. ] نما  » ظفل ج 1 . راحبلا ، ۀنیفس  [ 55 (. ] دـیمع ف .  ) هیروس ياهرهـش  زا  یکی  سوطرط : [ 54 . ] هدازدامع يهتشون 
ص [ 60 …  ] راحب ج 49 ، ، 285 ص 286 -  [ 59 . ] ص 239 ج 2 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  [ 58 …  ] راحب ج 49 ، ص 144 ، [ 57 …  ] راحب
هک تسا  هتشون  راحب …  رد ص 294  [ 63 . ] ج 3 ص 215 همغلا : فشک  [ 62 …  ] راحب ج 49 ، ص 117 ، [ 61 …  ] راحب ج 49 ، ، 307

ص [ 64 . ] دـندرک مومـسم  دـندوب ، هدرک  هناد  دولآرهز ، نخان  اب  هک  يرانا  روگنا و  اب  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  همثره  تیاور  رد 
زا سپ  هللا  لوسر  نبای  درک : ضرع  تلصابا  هک  دوشیم  لقن  مالسلاهیلع  داوج  ترضح  تالاوحا  زا  یتیاور  رد  [ 65 . ] راحب ج 49 ، ، 301

راحب ءزج 49  [ 66 . ] مدادیم تتاجن  رتدوز  يدـناوخیم ، ارم  رتدوز ، رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  يدیـسر ، مدایرف  هب  تبقاع  لاس  کـی 
حالصا ندرک ، تمرم  [ 69 . ] تسا لوقنم  ص 115 ، ج 8 ، لیاسو ، كردتـسم  زا  رعـش  نیا  [ 68 . ] دـیفم ص 288 داشرا  [ 67 . ] ص 293

. دناهتفگ مه  خسرف  کی  ار  لیم  هس  تسا ، زادنا  مشچ  کی  لوط  لیم ، [ 71 (. ] دیمع ف -   ) حیرفت شدرگ و  [ 70 . ] يزیچ یبارخ  ای  للخ 
(. دیمع ف -   ) يدـب زا  ندرک  يرود  شیالآ ، بیع و  زا  ندـش  كاپ  ینمادـکاپ ، [ 73 . ] ص 249 ج 8 ، لیاسو ، [ 72 «. ] نیرحبلا عمجم  »
زیچ رد  هک  اـهب  مک  يزیچ  [ 77 . ] یگناخ غرم  نایکام ، [ 76 . ] ص 11 قالخالا ، مراـکم  [ 75 . ] ص 115 ج 8 ، لیاسولا ، كردتـسم  [ 74]

دیدشت اب  ص 490 ، [ 79 . ] دنهد هیارک  [ 78 (. ] دیمع ف -   ) تنایخ دننک . بیکرت  میـس  ای  رز  اب  اهب  مک  زلف  دننام : دـننک ؛ طولخم  اهبنارگ 
یفاک و عورف  زا  جحلا  ةآرم  [ 82 . ] ص 276 لیاسو ، [ 81 . ] هبایس نب  نمحرلادبع  ظفل  راحبلا ، ۀنیفس  [ 80 (. ] هبایس  ) تسا هدش  هتشون  ءای ) )

مراکم ص 303 و ص 485 ، یفاک ، يهضور  [ 84 (. ] میدق پاچ   …  ) راحب ص 245 ، [ 83 . ] یفاک يهضور  زا  بختنم  ثیداـحا  ص 59 
يهضور رفسلا ص 63 و ص 192  بادآ  ج 2 ، یفاو »  » زا لوقنم  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  لوق  زا  یتئارق  نسحم  جح  و ص 50  قالخالا .

ف  » هدرکن کلا  مرن ، درآ  قیوس : [ 85 . ] تسا هتشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  لوق  زا  ثیدح  نیا  جح  هفـسلف  رد ص 40  یفاک 
. ءرم ظفل  ۀنیفس  كردتسم  لقن  هب  راحب ص 258 ، ج 78 ، [ 87 . ] هتخپ هدش ، خرـس  صمحم : یفاک -  هضور  ج 2  ص 192 ، [ 86 «. ] نیون
ج 8، [ 91 . ] ص 48 ج 2 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  [ 90 «. ] نیوـن ف -   » ماـجنا ءارجا ، [ 89 . ] ندش ادـج  مه  زا  ییادـج ، يرود ، [ 88]

مراکم ص 480 ، [ 95 . ] قالخالا مراکم  ص 497 ، [ 94 . ] ص 312 ج 8 ، لیاسو ، [ 93 . ] نانجلا حیتافم  ص 542 ، [ 92 . ] ص 273 لیاسو ،
مه و رد  ياهادص  وهایه ، دایرف ، داد و  ادص ، رـس و  ظغل : [ 97 . ] نآ رارسا  جح و  ماکحا  ص 27 ، [ 96 . ] جح يهفسلف  قالخالا و ص 40 

كردتسم [ 100 . ] یفاک يهضور  ص 213 و 213 و 191  ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 99 . ] افسنم ردصملا : یف  [ 98 (. ] نیون ف -   ) مه رب 
ج لئاسو ، [ 103 . ] ص 479 ج 1 قالخالا ، مراکم  ص 303 ، ج 5 ، لیاسو ، [ 102 . ] ص 196 ، 74 راحب ، [ 101 . ] ص 212 ج 8 ، لیاسولا ،
[107 . ] قالخالا مراـکم  ص 479 ، [ 106 . ] ص 540 هنجلا ، حـیتافم  زا  لـقن  [ 105 . ] ص 273 رفـس ، بادآ  لیاسو ، [ 104 . ] ص 304 ، 5
ص هنیدـم ، هب  هکم  هار  رـس  رب  تسا  یگرزب  ياتـسور  هفحج : [ 109 . ] ص 84 ج 2 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  [ 108 . ] قالخالا مراکم 

اضر ترضح  تامارک  زا  ناتساد  هس  زا 101هاجنپ و  هحفص 97 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیمرح يامنهار  زا  ار  ناـیرج  نیا  اـم  [ 111 . ] یفاک زا  لـقن  هب  ص 86 ، ج 2 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  [ 110 . ] نیفیرـش نیمرح  ، 102
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  ار  نایرج  نیا  یلائللا  یلاوغ  زا  لقن  هب  ص 220  لیاسولا ، كردتسم  جرد 8 ، اما  میاهدرک ؛ لقن  نیفیرش 
[113 . ] ص 88 ج 2 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  [ 112 . ] دیتسه رتهب  وا  زا  امـش  يهمه  هنم » لضفا  مکلک  : » دومرف هک  دـهدیم  تبـسن  هلا 
، هدش تیاور  [ 116 . ] ص 137 ج 100 ، راونالاراحب ، [ 115 . ] ص 134 راحب ، ج 100 ، [ 114 . ] رفـس رد  قیفر  قح  باب  ص 503 ، یفاک ،

یصاصتخا شخب  راحب …  ج 102 ، [ 118 . ] ص 92 نیفرـش ، نیمرح  يامنهار  زا  لقن  [ 117 (. ] نیون ف -   ) هنیس هب  هنیـس  ثیدح ، قباطم 
، هدش هدرک  یئوکین  هدش ، هتفریذپ  شتعاط  هک  یسک  [ 120 . ] ص 263 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 119 . ] مالسلاهیلع اضر  ترضح  ترایز 
ص ج 6 ، بیذهت ، [ 123 . ] ص 257 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 122 . ] ص 4 ج 102 ، راونالاراحب ، [ 121 (. ] دیمع ف -   ) هدیدنسپ لوبقم ،
ج [ 127 . ] ص 39 ج 102 ، ، [ 126 . ] دشاب هتفر  هرمع  جح و  هب  هک  یسک  رمتعم : جاح و  [ 125 . ] … ص 35 راحب ، ج 102 ، [ - 124 . ] 47

نویع [ 131 . ] ص 219 ج 3 ، راحب ، [ 130 . ] ص 183 یقرب ، نساحم  [ 129 . ] ص 34 … ج 102 ، راحب ، [ 128 . ] … ص 36 راحب ، ، 102
رد ص 645 راحب ص 70 . ج 49 ، [ 134 . ] ص 36 راحب ، ج 102 ، [ 133 …  ] راحب ص 44 ، ج 102 ، [ 132 . ] ص 632 ج 2 ، اضرلا ، رابخا 
، راحب ج 49  [ 136 . ] ص 53 راحب ، ج 49  [ 135 . ] تسا هدش  لقن  یفوک  دمحا  نب  یلع  زا  نیا ، هیبش  یتیاور  مه  هعیشلا  ۀقیدح  رد   644 - 
ص 35. راحب ج 49 ، [ 139 . ] ص 211 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 138 (. ] یتوکاک  ) یهوک هنیدوپ  رتعـس  هریز و  نومک : [ 137 . ] ص 58
فلؤم ص هتـشون  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  یناگدنز  رد  میاهدرک  لقن  ار  نآ  لصفم  ام  هک  ص 879 . لاـمآلا ، یهتنم  زا  لـقن  هب  [ 140]
ج 2، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 144 . ] ص 50 راحب ، ج 49  [ 143 . ] ص 43 راحب ، ج 49  [ 142 . ] ص 218 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 141 . ] 59
ص [ 147 . ] تسا تیب  داتفه  زا  شیب  هدـش  لقن  اجنآ  رد  هک  لبعد  راعـشا  يهیقب  ص 246 ، ج 49 ، راحب ، [ 146 . ] مئانغ [ 145 . ] ص 632
ص 101. [ 150 . ] 165 ص 166 -  [ 149 . ] ص 28 بیغتسد ، دیهـش  زیگناتفگـش  ياهناتـساد  باتک  زا  لقن  [ 148 . ] دـیفم داشرا  ، 248
. ناشخرد هوکشاب ، هینس : [ 153 . ] هام 1340 رهم  خروم  يهرامش 6 ، سدق ، ناتـسآ  يهمان  زا ص 82  لقن  [ 152 . ] ص 198 ج 2 ، [ 151]

پاـچ میرک  نآرق  دنـشاب . هتـشادن  شوخ  نارفاـک  هچ  رگ  تسا  شرون  يهدـننک  لـماک  ادـخ  هیآ 8  فـص  يهروـس  [ 154 (. ] نیوـن (ف .
میقم دهـشم  رد  اهلاس  تسا و  هدوب  نارهت  رایخا  زا  ینارهت  ناخ  مساقلاوبا  ازریم  [ 156 . ] ص 88 ج 1 ، هیوضر ، تامارک  [ 155 . ] نادیواج
تفلا سنا و  تامارک  باتک  فلؤم  هب  تبـسن  دربیم و  رـسب  تدابع  تلزع و  هب  اهلاس  نآ  یناقوف  يهرجح  رد  هیدـمحم  يارـس  رد  دوب و 

[160 . ] ص 99 ج 1 ، هیوضر ، تامارک  [ 159 . ] تسا رمـشاک  ءارق  زا  یکی  زوباج  [ 158 . ] ص 96 ج 1 ، هیوضر ، تامارک  [ 157 . ] تشاد
یضرم مان  [ 163 . ] تسا رهطم  مرح  ياهقاور  زا  یکی  [ 162 ،. ] ص 171 ج 1 ، هیوضر ، تامارک  [ 161 . ] ص 110 ج 1 ، هیوضر ، تامارک 
رایـسب بآ  دـنکیم و  مرو  شمکـش  ضیرم   » دـشابیم رگج  بلق و  يرامیب  اب  مأوت  رتشیب  مکـش و  رد  تاعیام  ندـش  عمج  زا  ترابع  هک 

رادیب يرادهدـنز ، بش  [ 165 . ] ص 252 ج 1 ، هیوضر ، تاـمارک  [ 164 (. ] دـیمع ف . . ) دـنکیم ساسحا  هداـعلاقوف  شطع  دروخیم و 
هک تسا  نآ  [ 168 . ] نتـشادزاب عنم و  دورو ، زا  تعناـمم  قرق : [ 167 . ] رهشهب [ 166 (. ] دـیمع ف . . ) تدابع زامن و  يارب  بش  رد  ندـنام 

، هیوضر تامارک  [ 170 . ] ص 64 ج 2 ، هیوضر ، تامارک  [ 169 . ] نتفایرد ار  ناهن  رارـسا  دوش ، فقاو  رـس  حور و  لد و  سفن و  زا  ناسنا 
يراخب [ 174 . ] تایلزغ ناوید  يزاریش ، ظفاح  لزغ 266  [ 173 . ] ص 195 ج 2 ، تامارک ، [ 172 . ] هاگرد هناتسآ ، [ 171 . ] ص 260 ج 2 ،

(. دـیمع ف . . ) نیمز کیدزن  ياوه  رد  هدـنکارپ  بآ  راخب  دـنکیم ، هریت  ار  اضف  دوشیم و  دـیلوت  بوطرم  یناراب و  ياوه  رد  یهاـگ  هک 
. تسا ادهشلا  ءامد  نم  لضفا  ءاملعلا  دادم  ترابع : هب  هراشا  [ 176 . ] دنناباوخ نآ  يور  ار  ناحورجم  ای  نارامیب  هک  یتخت  [ 175]

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 
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