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مالسلاهیلع نسح  ماما  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  بیاجع و 

: هدنسیون

( جع  ) سگرن لگ  یتاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

سای لگ  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع نسح  ماما  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  7بیاجع و 

باتک 7تاصخشم 

لاعتم دنوادخ  فرط  زا  مان  7باختنا 

بیغ زا  يرون  8ندمآ 

هنجا زا  یکی  8تظفاحم 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ياههناخ  رد  لیئربج  9ياهلزنم 

دوب هدش  خسم  رام  لکش  هب  هک  ياهتشرف  يارب  10تعافش 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  رد  نایفسوبا  ندرک  10تعافش 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابز  زا  مالسلاهیلع  نسح  ماما  11لئاضف 

دوخ هب  تشهب  ندیلاب  دنوادخ و  شرع  11ياههراوشوگ 

زیگناتفگش یبیغ  11ياهربخ 

یهلا رارسا  اهزار و  زا  13یهاگآ 

مالسلاهیلع نسح  ماما  زیگناتفگش  13ملع 

مالسلاهیلع رضخ  تالاؤس  هب  نداد  13باوج 

خلم لاب  يور  رب  14ییاههتشون 

ملاع برغم  قرشم و  رد  رهش  14ود 

تسا اهمحر  رد  هچنآ  زا  نداد  14ربخ 

وا نالتاق  یفرعم  نامثع و  لتق  ینیب  14شیپ 

یبیغ ياهربخ  یبارعا و  15درم 

تداهش يهوحن  زا  نداد  16ربخ 

تخرد ياهامرخ  دادعت  16مالعا 

امرخ لخن  نتفگ  17کیبل 

تسرهف
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هزات بطر  ندروآ  هدیکشخ و  لخن  ندرک  17زبس 

هدنرپ نتخادنا  17هیاس 

یمس رام  ندرک  17تعاطا 

مالسلاهیلع نسح  ماما  17ياعد 

اذغ زا  ندشن  18مک 

هدننز تمهت  درم  18تبقاع 

انزلا دلو  دایز  رب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  18نیرفن 

مدرم ياه  ییافو  یب  19اهتنایخ و 

درم هب  نز  نز و  هب  درم  ندرک  20لیدبت 

نز هب  نوعلم  درم  ندرک  20لیدبت 

تسوپ هایس  درم  ندرک  تسوپ  21دیفس 

یهام نتفرگ  بیغ و  زا  میظع  21ییایرد 

گنس زا  لسع  ندروآ  22نوریب 

مالسلامهیلع رفعج  هزمح و  یلع ، ربمایپ ، نداد  22ناشن 

ترضح نآ  تداهش  زا  دعب  رد  مالسلاهیلع  یلع  نداد  22ناشن 

هدرم ندرک  23هدنز 

ریزو رسپ  نیچ و  هاشداپ  رتخد  ندرک  هدنز  نیچ و  هب  ضرالا  23یط 

24یقرواپ

24مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
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مالسلاهیلع نسح  ماما  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  بیاجع و 

باتک تاصخشم 

(. جع ) سگرن لگ  یتاقیقحت  دحاو  میظنت ] هیهت و  / ] مالـسلاهیلع نسح  ماما  زا  يزیگناتفگـش  تازجعم  بیاجع و  روآدیدپ : مان  ناونع و 
: تشاددای  3-38-7069-964 لاـیر :  5500 کـباش : ص . [ 127 : ] يرهاظ تاصخـشم  . 1379 سای ، لگ  هسـسوم  مق : رـشن : تاصخـشم 

هدر BP40/65/ع3  هرگنک : يدنب  هدر  تازجعم  50ق --   - 3 مود ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نسح  عوضوم : سیونریز . تروص  هب  همان  باـتک 
م8566-80 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/952 ییوید : يدنب 

لاعتم دنوادخ  فرط  زا  مان  باختنا 

وا يارب  : » تفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دش ، دلوتم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  دنیوگیم :
سپ مریگ . » یمن  تقبس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رب  وا  مان  باختنا  رد  : » تفگ مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نک ». باختنا  یمان 
هیلع نسح  ماما  ناهد  رد  ار  دوخ  نابز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تمدخ  ار  وا 
یلع ترضح  يدرک »؟ باختنا  وا  يارب  یمان  هچ  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  سپس  دیکم ، ار  ترـضح  نآ  نابز  درک و  مالـسلا 
دوخ راگدرورپ  رب  زین  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مریگ ». یمن  تقبس  امش  رب  وا  مان  باختنا  رد  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع 

وا هب  ارم  مالـس  ورب و  نیمز  يوس  هب  تسا ، هدـش  دـلوتم  يرـسپ  دـمحم ، يارب  : » هک دومرف  لیئربج  هب  یلاـعت  قح  سپ  مریگ ». یمن  تقبس 
ار نوراه  رسپ  مسا  سپ  یسوم ، هب  تبسن  تسا  نوراه  يهلزنم  هب  وت  هب  تبـسن  یلع  هک : وگب  وا  هب  وگب و  تینهت  کیربت و  ار  وا  ناسرب و 
»؟ دوب هچ  وا  مسا  : » دیـسرپ وا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک . نایب  ار  یلاعت  قح  رما  دـمآ و  دورف  لیئربج  راذـگب ». وا  رب 
ار وا  مان  : » تفگ لیئربج  تسا ». یبرع  نم  ناـبز  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوب ». رَّبَش  وا  مسا  : » تفگ لـیئربج 
قح دـش ، دـلوتم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  تسا . نسح  يانعم  هب  ربش  یبرع  تغل  رد  هک  دـندرک  مان  نسح  ار  وا  سپ  راذـگب ». نسح 
وت هب  تبـسن  یلع  هک : وگب  وا  هب  و  وگب ، تینهت  کیربت و  هب  ورب  تسا ، هدش  دلوتم  يرـسپ  دـمحم  يارب  : » هک درک  یحو  لیئربج  هب  یلاعت 

ماغیپ تینهت ، کیربت و  زا  دعب  دش و  لزان  لیئربج  راذگب ». ار  نوراه  رگید  رـسپ  مان  وا  رب  سپ  یـسوم ، هب  تبـسن  تسا  نوراه  يهلزنم  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هحفـص 158 ] « . ] ریبش : » تفگ لیئربج  دوب »؟ هچ  رـسپ  نآ  مان  : » دومرف ترـضح  دناسر ، ار  دنوادخ 
رد [. 1 . ] دنتـشاذگ نیـسح  ار  وا  مان  سپ  تسا ». ریبش  ینعم  هب  هک  نک  ماـن  نیـسح  ار  وا  : » تفگ لـیئربج  تسا ». یبرع  نم  ناـبز  : » دومرف

مرکا ربمایپ  دش ، دلوتم  ترـضح  نآ  نوچ  مدوب ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يهلباق  نم  دیوگ : یم  سیمع  دسا  تنب  ءامـسا  يرگید ، تیاور 
ترـضح تمدـخ  هب  مدـیچیپ و  يدرز  يهماج  رد  ار  ترـضح  نآ  سپ  روایب ، ارم  دـنزرف  ءامـسا ! يا  : » تفگ دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

»؟ دیچیپن درز  يهماج  رد  ار  دوش  یم  دلوتم  هک  يدنزرف  هک  مدرکن  یهن  ار  امـش  نم  ایآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدرب ».
رد ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدرب . ترـضح  نآ  تمدخ  هب  مدیچیپ و  يدیفـس  يهماج  رد  ار  وا  سپ 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهدرک »؟ باختنا  وا  يارب  ار  یمان  هچ  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  سپـس  تفگ . هماقا  شپچ  شوگ 
راگدرورپ رب  وا  مان  باختنا  رد  زین  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متفرگن ». تقبـس  امـش  رب  وا  مان  باـختنا  رد  نم  : » تفگ

رـسپ مان  وا  رب  هک  دـیامرف  یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت  هب  هبترم  دـنلب  دـنوادخ  : » تفگ دـش و  لزان  لـیئربج  سپ  مریگ ». یمن  تقبـس  دوخ 
دنفسوگ ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دش ، متفه  زور  نوچ  درک . باختنا  نسح  ار  وا  مان  ترضح  سپ  راذگب ». ار  نوراه  گرزب 

هرقن اب  ار  شرـس  يوم  دیـشارت و  ار  وا  رـس  نینچمه  داد . یفرـشا  کی  اـب  نار  کـی  دوب  هلباـق  هک  ءامـسا  هب  تشک . وا  يهقیقع  يارب  قلبا ،
رـس رب  ار  هقیقع  نوخ  ءامـسا ! يا  : » دومرف درک و  طولخم  دوب  یـشوخ  يوب  هک  قولَخ  هب  ار  شرـس  داد و  هقدص  نآ  يهزادنا  هب  دیـشک و 
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اب ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مان  یلاعت  قح  هک : تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [. 2 .« ] تسا تیلهاج  ياهراک  زا  ندیلام  نادنزرف 
رب هک  ار  ترـضح  نآ  مان  رگید : تیاور  هب  و  داتـسرف . هیدـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  تشهب  ياههماج  زا  يریرح  يهماج 
هحفص 159] [. ] 3 . ] درک قتشم  نآ  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مان  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  داتسرف و  دوب  هتشون  يریرح 

بیغ زا  يرون  ندمآ 

ات دندوب  لوغشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  يهناخ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  یبش  دنیوگیم :
نوریب راوگرزب  ود  نآ  نوچ  دـیورب ». دوخ  ردام  دزن  لاح  : » تفگ ناشیا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  دـش ، بش  رخآ  هکنآ 

هللا یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  دنتفر . دوخ  ردام  دزن  هب  ات  داد  یم  ینـشور  اهنآ  هب  دش و  رهاظ  ناشیا  يور  شیپ  رد  رون  زا  یقرب  دـنتفر ،
[. 4 .« ] تسا هتشاد  یمارگ  ار  تیب  لها  ام  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دمح  : » دومرف دید  ار  تلاح  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و 

هنجا زا  یکی  تظفاحم 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تسد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  دش ، رامیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  يزور  دنیوگیم :
. تفر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تدایع  هب  تفرگ و  پچ  تسد  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسد  تسار و  تسد  هب  ار 

بناج رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسار و  بناج  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب ، هشیاع  يهناخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نسح ماما  سپ  دشن . رادیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یلو  دندش . ناشیا  ندب  ندیلام  لوغـشم  دنتـسشن و  ترـضح  نآ  پچ 
همطاف ترـضح  دـنتفر و  باوخ  هب  ترـضح  نآ  پچ  يوزاـب  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح و  نآ  تسار  يوزاـب  رب  مالـسلا  هیلع 
هشیاع زا  دندش و  رادیب  دوش  رادیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هکنآ  زا  شیپ  ود  نآ  یتدم  زا  دعب  تشگرب . مالـسلااهیلع 
يربا کیرات و  بش  نآ  رد  سپ  تشگرب ». هناخ  هب  ناتردام  دیدیباوخ ، امـش  هک  یماگنه  : » تفگ هشیاع  تساجک »؟ ام  ردام  : » دندیـسرپ

نآ دمآ و  دوجوب  اهنآ  يور  شیپ  رد  يرون  یهلا  زاجعا  هب  سپ  دـمآ ، یم  قرب  دـعر و  يادـص  دـیراب و  یم  يدـنت  ناراب  دـندمآ . نوریب 
هتفرگ ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسد  دوخ  تسار  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هحفـص 160 ] . ] دنتفر نآ  یپ  زا  راوگرزب 

دندش و ناریح  دندش ، ناتسغاب  نآ  لخاد  نوچ  دندیـسر . راجن  ینب  غاب  هب  هکنیا  ات  دنتفگ  یم  نخـس  رگیدکی  اب  دنتفر و  یم  مه  اب  دوب و 
رد ایب  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  دـمآ ). یم  ناشباوخ  تدـشب  ارهاـظ  و   ) دـنورب اـجک  هب  دنتـسنادن 

. دنتفر ورف  باوخ  هب  هدرک و  رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  ود  ره  سپ  تسا ». وت  اب  رایتخا  : » تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  میباوخب ». اجنیمه 
رد دیسرپ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  لاوحا  دش  رادیب  باوخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  نوچ 

رسپ ود  نیا  يالوم ! يدیـس و  یهلا و  : » تفگ تساخرب و  سپ  تفاین . اجنآ  رد  ار  اهنآ  یلو  درک  بلط  ار  ناشیا  مالـسلااهیلع  همطاف  لزنم 
يرون ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب  ناهگان  سپ  یتسه ». ناشیا  رب  نم  لیکو  وت  ادنوادخ ! دناهتفر ، نوریب  هناخ  زا  هنـسرگ 

. دناهدیباوخ هدرک و  رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  ناشیا  هک  دید  سپ  دیسر ، راجن  ینب  غاب  هب  ات  تفر  رون  نآ  لابند  هب  ترـضح  دش و  عطاس 
یمن ناشیا  رب  زین  ناراب  هرطق  کی  دوب و  هتفاکـش  ار  ربا  اهنآ  رـس  يالاب  رد  یلاعت  قح  یلو  دـیآ  یم  يدـنت  تدـش و  تیاهن  رد  زین  ناراـب 

هک تشاد  لاب  ود  دوب و  ناتـسین  ياهین  دننام  رام  نآ  ياهوم  دوب . هدومن  ظفح  ار  اهنآ  هدرک و  هطاحا  ار  اهنآ  یمیظع  رام  نینچمه  دـیراب .
، داتفا رام  نآ  رب  ترضح  نآ  رظن  نوچ  دوب . هدرتسگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يور  رب  ار  یکی  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  يور  رب  ار  یکی 

ارت هکئالم  ارت و  ادنوادخ ! : » تفگ دمآ و  رد  نخس  هب  تفر و  يرانک  هب  دینش و  ار  ترـضح  نآ  يادص  رام  نآ  سپ  داد ، دوخ  هب  یناکت 
زا وت  رام  يا  : » دومرف ترضح  نآ  سپس  مدرک ». میلست  ملاس  حیحـص و  ار  ناشیا  نم  و  دنتـسه ، وت  ربمغیپ  دنزرف  اهنیا  هک  مریگ  یم  هاوگ 

! نیبیـصن زا  : » تفگ یتسه »؟ نج  يهفیاط  مادـک  زا  : » دومرف ترـضح  مشاب ». یم  وت  يوس  هب  نج  کـیپ  نم  : » تفگ یتسه »؟ هفیاـط  هچ 
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نامـسآ زا  یئادـن  مدیـسر  لـحم  نیا  هب  هک  یماـگنه  دنداتـسرف ، دـناهدرک  شومارف  هک  نآرق  يهیآ  میلعت  يارب  ارم  حـیلم  ینب  زا  یهورگ 
زا نم  سپ  امنب . تظفاحم  زور  بش و  ثداوح  تافآ و  زا  ار  اهنآ  دنتـسه ، ادـخ  لوسر  هحفص 161 ]  ] ياهرـسپ اهنیا  رام ! يا  هک : مدینش 

ترـضح تشگرب . تخومآ و  ار  نآرق  يهیآ  نآ  رام  نآ  سپـس  مدرک ». میلـست  امـش  هب  ملاس  حیحـص و  ار  اهنآ  مدرک و  تظفاحم  ناشیا 
درک راوس  دوخ  پچ  شود  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوخ و  تسار  شود  رب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر 

مرکا لوسر  ترضح  تمدخ  رد  يزور  دیوگ : یم  سابع  نب  هللادبع  يرگید  تیاور  رد  [. 5 . ] درب مالسلااهیلع  همطاف  يهناخ  هب  ار  اهنآ  و 
دمآ و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تمدخ  نارگن  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هاگان  میدوب ، هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

وت يادف  هب  تردپ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دناهتفر ». اجک  هب  مناد  یمن  دناهتفر و  نوریب  هناخ  زا  نیسح  نسح و  : » دومرف
! ادـنوادخ : » دومرف ترـضح  نآ  سپـس  تسا ». رتنابرهم  ناشیا  هب  وت  زا  تسا  هدرک  قلخ  ار  ناشیا  هک  يدـنوادخ  نآ  هک  یتسرد  هب  داـب !
! دمحا يا  : » تفگ دـش و  لزان  لیئربج  رادـب ». تمالـسب  ار  ناشیا  دـناهتفر  ارحـص  هب  رگا  نک ، ظفح  ار  ناشیا  دـناهتفر  ایرد  هب  ناشیا  رگا 
هب راجن  ینب  غاب  رد  ناشیا  نونکا  تسا ، رتهب  ناشیا  زا  ناشیا  ردـپ  دنتـسه و  لضاف  ترخآ  ایند و  رد  ناـشیا  هک  شاـبم  نوزحم  نیگمغ و 

هیلع نسح  ماما  میدید  میدش . راجن  ینب  غاب  لخاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هارمه  هب  ام  دیوگ : یم  يوار  دناهتفر . باوخ 
زا تسا و  هدرتسگ  ناشیا  يور  رب  ار  دوخ  لاب  یکلم  دناهتفر و  باوخ  هب  ود  ره  هدرک و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندرگ  رد  تسد  مالـسلا 

ار مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  کلم ، نآ  و  ار ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  دیامن . یم  تظفاحم  اهنآ 
هتشادرب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  ار  ود  ره  هک  دندرک  یم  نامگ  دندید  یمن  ار  کلم  مدرم ، نوچ  دندرک . لغب 

ام هب  ار  كدوک  ود  نیا  زا  یکی  ایآ  ادـخ ! لوسر  يا  : » دـنتفگ دـندمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  يراـصنا  بویاوبا  رکبوبا و  سپ  تسا .
راوگرزب لضاف و  ترخآ  ایند و  رد  ناشیا  هن ! : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دوش »؟ رتکبس  امـش  راب  هک  یهد  یمن 

فرش ار  ناشیا  دنوادخ  هچنآ  هب  منادرگ  یم  فرشم  ار  ناشیا  زورما  : » دومرف سپـس  هحفص 162 ] .« ] تسا رتهب  اهنآ  زا  ناشردپ  دنتسه و 
زا هک  مهد  ربخ  یسک  هب  ار  امش  دیهاوخ  یم  ایآ  مدرم ! يا  : » دومرف درک و  ادا  ياهبطخ  ترضح  نآ  سپـس  تسا ». هدیـشخب  يراوگرزب  و 

ناشیا دج  دنتـسه ، نینچ  نیـسح  نسح و  : » دومرف ترـضح  ادخ »! لوسر  يا  یلب  : » دـنتفگ تسا »؟ رتهب  سک  همه  زا  هدـج  دـج و  تهج 
هک یـسک  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دیهاوخ  یم  ایآ  مدرم ! يا  : » دومرف سپـس  دلیوخ ». رتخد  يربک  هجیدخ  ناشیا  يهدج  تسادـخ و  لوسر 

یلع ناشیا  ردپ  دنتسه و  نینچ  نیسح  نسح و  : » دومرف ترضح  ادخ »! لوسر  يا  یلب  : » دنتفگ ردام »؟ ردپ و  تهج  زا  تسا  مدرم  نیرتهب 
ومع و تهج  زا  مدرم  نیرتهب  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دـیهاوخ  یم  ایآ  : » دومرف سپـس  تسا ». دـمحم  رتخد  همطاف  ناشیا  ردام  بلاطیبا و  نب 
ما ناشیا  همع  تسا و  راـیط  رفعج  ناـشیا  ومع  هک  دنتـسه  نینچ  نیـسح  نسح و  : » دومرف ترـضح  ادـخ »! لوسر  يا  یلب  : » دـنتفگ همع »؟

یلب : » دنتفگ هلاخ »؟ یئاد و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دـیهاوخ  یم  ایآ  مدرم ! يا  : » دومرف سپـس  بلاطوبا ». رتخد  یناه 
بنیز ناشیا  يهلاخ  تسا و  ادـخ  لوسر  دـنزرف  مساق  ناـشیا  یئاد  هک  دنتـسه  نینچ  نیـسح  نسح و  : » دومرف ترـضح  ادـخ »! لوسر  يا 

تـشهب رد  یگمه  ناشناتـسود ، ناتـسود  ناشیا و  ناتـسود  ناـشیا و  دوخ  همع و  ومع و  هدـج و  دـج و  رداـم و  ردـپ و  هک  دـینادب  تسا .
[. 6 .« ] دوب دنهاوخ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ياههناخ  رد  لیئربج  ياهلزنم 

نسح ماما  ترضح ، هحفـص 163 ]  ] نآ ندرک  ترایز  زا  دعب  دیـسر  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدـخ  هفوک  رد  يدرم  يزور  دـنیوگیم :
زا هنیآ  ره  يدوب  هنیدـم  رد  رگا  : » دومرف ترـضح  متـسه ». هفوک  لها  : » درک ضرع  وا  یتسه »؟ رهـش  مادـک  لها  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع 

[. 7 .« ] مداد یم  ناشن  وت  هب  نامیاههناخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  لیئربج  ياهلزنم 
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دوب هدش  خسم  رام  لکش  هب  هک  ياهتشرف  يارب  تعافش 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يارب  دوب  هدیـسرن  روگنا  لـصف  زونه  هک  یناـمز  رد  ياهزاـت  روگنا  يهشوخ  يزور  دـنیوگیم :
نم اب  ات  روایب  ار  نیسح  نسح و  مدنزرف  ود  ناملس ! يا  : » دومرف هیلع ) هللا  ۀمحر   ) ناملس هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش . هدروآ 

منزب ادص  ار  نینسح  ات  متفر  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترضح  يهناخ  فرط  هب  نم  : » دیوگ یم  یـسراف  ناملـس  دنروخب ». روگنا  نیا  زا 
تمدـخ ار  نایرج  مدـمآ و  مدـیدن . ار  اهنآ  زین  اجنآ  رد  یلو  متفر  تارـضح ) نآ  يهلاخ   ) موثلک ما  يهناخ  هب  مدرکن . ادـیپ  ار  اـهنآ  یلو 

يا ياو  : » دنتفگ دنتساخرب و  اج  زا  هدش و  برطضم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدرک . ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یم بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  سپ  دـنک ، ییاـمنهار  اـهنآ  يوس  هب  ارم  سک  ره  : » دومرف سپـس  منامـشچ »! روـن  يا  ياو  منادـنزرف !

: تفگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتسه »؟ باتیب  هچ  يارب  دمحم ! يا  : » تفگ درک و  لزان  نامـسآ  زا  ار  لیئربج  دنوادخ  دنک ».
زا دمحم ! يا  : » تفگ لیئربج  مسرت ». یم  اهنآ  رب  دوهی  گنرین  هلیح و  زا  هک  ارچ  دشاب  یم  نیـسح  نسح و  منادنزرف  رطاخب  نم  یباتیب  »

« حادـحد  » غاب رد  نیـسح  نسح و  تنادـنزرف  هک  نادـب  تسا . رتدـب  دوهی  گنرین  زا  اهنآ  گنرین  هک  اریز  سرتب  اهنآ  رب  نیقفاـنم  گـنرین 
نسح هک  میدید  سپ  میدش . غاب  دراو  هکنیا  ات  مدوب  ترضح  نآ  هارمه  مه  نم  درک و  تکرح  غاب  نآ  فرط  هب  اروف  ربمایپ  سپ  دنتسه ».

رام نآ  یتقو  هحفص 164 ] . ] دراد رارق  اهنآ  رانک  رد  رام  لکش  هب  یناویح  دناهتفر و  باوخ  هب  رگیدکی  شوغآ  رد  مالسلامهیلع  نیسح  و 
نیبورک ياههتشرف  زا  ياهتشرف  هکلب  متسین  رام  نم  ادخ ! لوسر  يا  امش  رب  مالس  : » درک ضرع  دید  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ارم ینیب  یم  هک  روطنامه  درک و  بضغ  نم  رب  ادـخ  سپ  مدـش . لفاغ  ادـخ  داـی  زا  ندز  مه  هب  مشچ  کـی  يهزادـنا  هب  نم  متـسه . ادـخ 
ات منیبب  دنوادخ  دزن  رد  ار  یمیرک  دوجوم  مهاوخ  یم  هک  تسا  يدایز  ياهلاس  نم  دنار . نیمز  هب  نامسآ  زا  درک و  خسم  يرام  تروصب 

تروصب ینعی  مدوب  لوا  زا  هک  يروطنامه  ارم  دشخبب و  ارم  دنوادخ  هک  دـیاش  دـیامنب ، تعافـش  دـنوادخ  دزن  نم  يارب  هک  مهاوخب  وا  زا 
هکنیا ات  تسـشن  اهنآ  شیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا ». اناوت  رداق و  يراک  ره  رب  وا  هک  یتسرد  هب  دـنادرگرب . هتـشرف 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دنتسشن . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهوناز  يور  رب  سپ  دندش . رادیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسیک ؟ وا  ام ! دج  يا  : » دنتفگ اهنآ  دینک »! هاگن  هراچیب  نیا  هب  منادـنزرف ! يا  : » دومرف اهنآ  هب  ملـس  هلآ و  و 

لفاغ ادخ  دای  زا  ندز  مه  هب  مشچ  کی  يهزادنا  هب  هک  تسا  هدوب  ادـخ  نیبورک  ياههتـشرف  زا  ياهتـشرف  نیا  منادـنزرف ! يا  : » دومرف ملس 
رارق عیفش  ار  امش  منک و  یم  تعافش  دنوادخ  دزن  ار  وا  امـش  يهطـساوب  نم  لاح  تسا . هدروآ  رد  تروص  نیا  هب  ار  وا  ادخ  تسا و  هدش 

: دنتفگ دندناوخ و  زامن  تعکر  ود  دعب  دنتفرگ . وضو  دنتـساخرب و  اج  زا  مالـسلاامهیلع  نینـسح  دـینک ». تعافـش  وا  يارب  سپ  مهد ، یم 
میهاوخ یم  وت  زا  ارهز  يهمطاف  نامردام  قح  هب  یـضترم و  یلع  نامردپ  قح  هب  یفطـصم و  دمحم  نامبیبح  لیلج و  دج  قح  هب  ایادـخ ! »

نآ هب  دـمآ و  دورف  اههتـشرف  زا  یهورگ  هارمه  هب  لـیئربج  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  اـهنآ  ياـعد  زوـنه  ینادرگرب ». شلوا  تلاـح  هب  ار  وا  هک 
يادخ هک  یلاح  رد  دنتفر  نامسآ  هب  یگمه  سپس  داد . هدژم  ار  لوا  شور  تریس و  هب  شتشگرب  یلاعت و  يادخ  تیاضر  وفع و  هتـشرف ،

: درک ضرع  تشگرب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  دوب ، هدرک  مسبت  هک  یلاح  رد  لیئربج  سپـس  دندرک . یم  حیبست  ار  یلاعت 
یلاح رد  دشاب  یم  نم  دننام  یسک  هچ  دیوگ : یم  اهنآ  هب  دنک و  یم  یشورفرخف  نامسآ  تفه  ياههتشرف  رب  هتـشرف  نآ  ادخ ! لوسر  يا  »

هحفص 165] [. ] 8 .« ] متسه مالسلاامهیلع ) نیسح  نسح و  ماما  ینعی   ) ناوج ود  دیس و  ود  تعافش  دروم  نم  هک 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  رد  نایفسوبا  ندرک  تعافش 

. تفریذپن ار  وا  ترـضح  یلو  دمآ  هنیدم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  نامیپ  دیدجت  تهج  نوعلم  نایفـسوبا  دنیوگیم :
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دهدب »؟ ناما  نم  هب  تیومع  رسپ  تسا  نکمم  ایآ  : » تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیپ  سپس 
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رد هک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  تسین ». نآ  رد  یتشگرب  زگره  هک  تسا  هتفرگ  یمیمصت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  »
هللا یلص  ادخ  لوسر  مدج  دزن  نم  هکنیا  ات  وگب  ار  نیتداهـش  رخـص ! رـسپ  يا  : » تفگ حیـصف  نابز  هب  تشادن  رتشیب  هام  هدراهچ  عقوم  نآ 

يهیرذ رد  هک  ار  يادخ  دمح  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هاگنآ  دش . ریحتم  نایفسوبا  میامن ». تعافـش  وت  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
[. 9 . ] تفر یم  هار  ماگنه  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تسا ». هداد  رارق  ایرکز ، نب  ییحی  ریظن  دمحم ،

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابز  زا  مالسلاهیلع  نسح  ماما  لئاضف 

مرکا ربمایپ  دش . دراو  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  دوب ، هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زور  کی  دـنیوگیم :
دعب داد ، رارق  دوخ  شیپ  ار  وا  سپ  ایب ». کیدزن  مرـسپ ! يا  : » دومرف هاگنآ  تسیرگ ، تخـس  دـید  ار  وا  نوچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تجح وا  تسا ! تشهب  ناـناوج  گرزب  وا  تسا ! نم  لد  يهویم  نم و  بلق  غورف  وا  تسا ! نم  مشچ  ینـشور  نم و  دـنزرف  نسح  : » دومرف
زا دنادرگرب  ور  وا  زا  سک  ره  هدرک و  تعاطا  ارم  دنک  تعاطا  ار  وا  سک  ره  تسا ! نم  لوق  وا  لوق  نم و  رما  وا  رما  تسا ! قلخ  رب  ادـخ 
یم دای  دوش  یم  دراو  وا  رب  هک  یتنحم  تلذ و  نآ  زا  مرگن  یم  مدـنزرف  نیا  هب  نم  هاـگره  تسا ! هدومن  نایـصع  ارم  هدـنادرگرب و  ور  نم 

اهنامـسآ دننک و  یم  هیرگ  ناگتـشرف  وا  تبیـصم  رد  دـنناروخ ! یم  شرهز  وا  هب  دنـشک و  یم  متـس  رهز  هب  ار  وا  موش ! یم  نارگن  منک و 
یم روک  اهمـشچ  يهمه  هک  يزور  رد  هحفـص 166 ] ! ] ایرد نایهام  اوه و  ناغرم  یتح  دیرگ  یم  وا  رب  يدوجوم  ره  دـنیرگ ! یم  وا  يارب 

نوزحم ددرگ ، نوزحم  وا  رب  هک  یبلق  ره  تسا ، نیگمغ  اهلد  يهمه  هک  يزور  رد  دوش و  یمن  اـنیبان  دـیرگب ، يو  رب  هک  یمـشچ  ددرگ ،
« دزغل یمن  طارص  يور  رب  شمدق  دنک ، ترایز  وا  ماقم  رد  ار  وا  سک  ره  دزرل ، یم  منهج  لپ  رب  اهمدق  يهمه  هک  يزور  رد  دوش و  یمن 

[. 10]

دوخ هب  تشهب  ندیلاب  دنوادخ و  شرع  ياههراوشوگ 

تشهب هب  یلاعت  قح  دنتسه . دنوادخ  شرع  يهراوشوگ  ود  نیـسح ، نسح و  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنیوگیم :
[. 11 .« ] دلاب یم  دوخ  رب  سورع  هچنانچ  دیلاب  دوخ  رب  تشهب  سپ  ماهداد ، تنیز  نیسح  نسح و  هب  ارت  ياهنکر  نم  : » تفگ

زیگناتفگش یبیغ  ياهربخ 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  دوب . هتسشن  يرگید  هوک  ای  ارح  هوک  رد  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  دیوگ : یم  هفیذح 
ناهگان دـندوب . رـضاح  مه  راصنا  رجاهم و  زا  یتعاـمج  دـندوب و  هتـسشن  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  زین  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  مالـسلا و 

داتفا وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رظن  نوچ  دیآ ، یم  راقو  نیکمت و  تیاهن  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دـندرک  هدـهاشم 
ياههدند زا  ياهدند  وا  تسا ، نم  ناج  زا  تسا و  نم  دنزرف  وا  دراد  یم  تسود  ار  وا  لیئاکیم  دـنک و  یم  تیادـه  ار  وا  لیئربج  : » دومرف

زین ام  تساخرب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  سپس  داب ». وا  يادف  مردپ  تسا ، نم  يهدید  رون  هداز و  دنزرف  وا  تسا ، نم 
بیس وت  : » دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میدومن ، لابقتسا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  میتساخرب و  وا  اب 

میتسشن و ترضح  نآ  درگ  رب  زین  ام  دناشن . دوخ  دزن  دروآ و  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپس  یتسه ». نم  لد  ناج و  بیبح و  نم و  ناتـسوب 
. تشادیمن رب  دوخ  يهدـید  روـن  نآ  زا  ار  دوـخ  يهدـید  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  میدرک ، یم  رظن  ترـضح  نآ  هب 

دنوادـخ بناج  زا  تسا  ياهیدـه  نیا  دوب . دـهاوخ  هتفاـی  تیادـه  هدـننک و  تیادـه  نم  زا  دـعب  دـنزرف ، نیا  : » دومرف دـعب  هحفص 167 ] ]
دهاوخ ءایحا  ارم  تنـس  وا  دـناسر ، دـهاوخ  ناشیا  هب  ارم  يهدیدنـسپ  راثآ  داد و  دـهاوخ  ربخ  نم  بناج  زا  ار  مدرم  نم ، يارب  زا  نایملاع 

دسانشب و ار  وا  ردق  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  سپ  دوب ، دهاوخ  وا  اب  یلاعت  قح  فطل  رظن  دش و  دهاوخ  نم  ياهراک  یلوتم  درک و 
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دوب هدشن  مامت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نخس  زونه  درادب ». یمارگ  ارم  وا  نتـشاد  یمارگ  هب  دنک و  یکین  نم  اب  وا  قح  رد 
وا رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رظن  نوچ  دش . ادیپ  رود  زا  دیشک  یم  نیمز  يور  رب  ار  دوخ  يهزین  هک  یلاح  رد  یبارعا  هک 
دنچ يرما  زا  دزرلب . نآ  زا  امـش  ياهتـسوپ  هک  دـیوگ  یم  نخـس  یظیلغ  مالک  هب  امـش  اب  هک  دـیآ  یم  يدرم  امـش  يوس  هب  : » دومرف داـتفا 

ام تسا »؟ دـمحم  امـش  زا  کی  مادـک  : » تفگ درکن و  مالـس  دـمآ و  یبارعا  سپ  تفگ ». دـهاوخ  نخـس  هناـبدایب  درک و  دـهاوخ  لاؤس 
هک نونکا  متـشاد  یم  نمـشد  ارت  نیا  زا  لبق  دمحم ! يا  : » تفگ یبارعا  دـیراذگب ». شتحار  : » دومرف ترـضح  یهاوخ »؟ یم  هچ  : » میتفگ
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  یلو  میدش  ینابـصع  كانبـضغ و  ام  سپ  مراد ». یم  نمـشد  ارت  لبق  زا  رتشیب  مدید  ارت 
يا : » تفگ یبارعا  سپس  دیـشاب ». مارآ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  مینک  بدا  ار  یبارعا  نآ  میتساوخ  دیدرگ . مسبتم 

یلـص مرکا  ربمایپ  يرادن ». دوخ  يربمغیپ  رب  یناهرب  تجح و  یئوگ و  یم  غورد  ناربمغیپ  رب  یلو  يربمغیپ  هک  ینک  یم  اعدا  وت  دـمحم !
رگا : » دومرف ترضح  تسیچ »؟ وت  ناهرب  تجح و  : » تفگ یبارعا  مرادن ». تجح  نم  هک  یناد  یم  اجک  زا  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

یم نخس  ناسنا  وضع  ایآ  : » تفگ یبارعا  دشاب ». رتلماک  ناهرب  هکنآ  ات  دهد  ربخ  وت  يارب  نم  ياضعا  زا  يوضع  ارم ، ناهرب  یهاوخ ، یم 
زیخرب و : » هک درک  باطخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  یلب ». : » دومرف ترـضح  دـیوگ »؟
.« دـیوگب نخـس  نم  اـب  هک  دـنازیخ  یم  رب  ار  یکدوـک  : » تـفگ درک و  بـجعت  یبارعا  هحفـص 168 ] .« . ] نـک ماـمت  یبارعا  رب  ار  تـجح 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  سپ  تفای ». یهاوخ  ملاع  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  ار  وا  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 
ماما سپـس  یتسه ». ناداـن  لـهاج و  دوخ  ینک و  یم  لاؤس  یئاـناد  هیقف  زا  هکلب  ینک  یمن  لاؤس  یلفاـغ  لـهاج و  زا  یبارعا ! يا  : » دومرف

: دومرف دـعب  درک و  ءاشنا  دوخ  تلالج  لضف و  ملع و  نایب  ترخافم و  ماقم  رد  تغالب  تحاـصف و  تیاـهن  رد  يرعـش  مالـسلا  هیلع  نسح 
.« یلاعت هللا  ءاشنا  تفر  یهاوخ  نامیا  اب  سلجم  نیا  زا  اما  داد ، يزاب  ارت  تسفن  يدش و  جراخ  دوخ  يهزادنا  زا  يدوشگ و  ار  دوخ  نابز  »

دیدش و عمج  یسلجم  رد  تموق  وت و  : » دومرف ترضح  دش ». دهاوخ  نم  ندش  ناملسم  ببس  يزیچ  هچ  وگب  : » تفگ درک و  مسبت  یبارعا 
اب وا  دـناهدیدرگ و  نمـشد  وا  اب  برع  يهمه  هک  دـیتفگ  دـیدرک و  دای  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ینادان ، تلاهج و  يور  زا 

ءوس لمأت و  تلق  ببس  هب  سپ  دنک ، یمن  ار  وا  نوخ  بلط  یسک  دوش  هتـشک  وا  رگا  تسا و  مزال  وا  عفد  دنک . یم  ینمـشد  برع  يهمه 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لتق  يهدارا  هب  یتشادرب و  ار  دوخ  يهزین  وت  یناسرب . لتق  هب  ار  ترضح  نآ  هک  دنداد  رارق  وت  يهدهعرب  ریبدت ،

يریخ رما  يارب  ارت  ادخ  یناد  یمن  هک  یلاح  رد  ددرگ ، علطم  رما  نیا  رب  یسک  ادابم  هکنیا  زا  يدوب  يدیـسرت  یم  رایـسب  يدمآ و  ملـس  و 
ناـیم زا  ینـشور  باـتهم  بش  رد  وت  یتقو  دـش : عقاو  وت  رفـس  رد  هچنآ  زا  مهد  یم  ربخ  وت  هب  نونکا  تسا . هدروآ  هدرک  هدارا  تیارب  هک 

ناریح و وت  دـیراب . يدـنت  ناراب  دـش و  ادـیپ  نامـسآ  رد  يربا  دـنادرگ . هریت  ار  اوه  دـیزو و  يدـنت  داب  ناـهگان  يدـمآ ، نوریب  دوخ  موق 
ینشور يدینـش ، یمن  ار  یـسک  ياپ  يادص  نتـشگرب . يارای  هن  یتشاد و  ندمآ  تردق  هن  رگید  هک  يدرک  مگ  ار  هار  يدش و  نادرگرس 

یهاگ دینادرگ و  یم  رب  داب  ارت  یهاگ  دوب ، هدـش  ناهنپ  وت  زا  اههراتـس  دوب ، هتفرگ  ار  نامـسآ  مامت  ربا  يدـید ، یمن  دوخ  رود  رد  یتشتآ 
اهیتخـس و نیا  زا  ناهگان  دومن . یم  حورجم  ار  تیاپ  گنـس  دوبر ، یم  ار  مشچ  قرب ، دعر و  دـناسر . یم  رازآ  تیاپ  هب  كاشاخ  راخ و 
یتفگ و ار  اهنیا  اجک  زا  : » تفگ یبارعا  دیدرگ . تکاس  تاهلان  دش و  نشور  تنامشچ  سپ  يدید . ام  دزن  ار  دوخ  یتفای و  یئاهر  اهتدش 

بیغ زا  اـیوگ  تسا ، هدوبن  یفخم  وت  رب  زیچ  چـیه  نم  روما  زا  ياهدوـب و  نم  هارمه  رفـس  نیا  رد  اـیوگ  يداد !؟ ربـخ  نم  بلق  زا  هنوـگچ 
تسین هک  مهد  یم  تداهـش  وگب : : » دومرف ترـضح  هحفـص 169 ] !« ] موشب ناملـسم  نم  اـت  تسیچ  مالـسا  وگب  نونکا  یئوگ ، یم  نخس 

دش و ناملـسم  یبارعا  نآ  سپ  تسوا ». يهداتـسرف  هدنب و  دـمحم ، هک  یتسرد  هب  درادـن و  یکیرـش  تساهنت و  وا  دـنوادخ ، زج  يدوبعم 
لوسر يا  : » تفگ یبارعا  دومرف . میلعت  وا  هب  ار  نآرق  زا  يردق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  دیدرگ و  وکین  شمالسا 
لوسر ترضح  میامن ». میلعت  اهنآ  هب  ار  نید  عیارـش  منک و  تیاده  ار  ناشیا  مدرگرب و  دوخ  موق  يوس  هب  هک  دییامرف  یم  هزاجا  ایآ  ادخ !

ترـضح تمدـخ  هب  ار  ناـشیا  زا  یعمج  تفر ، دوخ  موق  يوس  هب  یبارعا  نآ  نوچ  دوـمرف . صخرم  ار  وا  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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یلاعت قح  : » هک دنتفگ  یم  دندید  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هاگره  مدرم  نآ ، زا  دعب  سپ  دندش . ناملـسم  زین  اهنآ  دروآ و 
[. 12 .« ] تسا هدرکن  اطع  دوخ  قلخ  زا  يدحا  هب  هک  تسا  هدرک  اطع  ياهجرد  وا  هب 

یهلا رارسا  اهزار و  زا  یهاگآ 

ات ایب  نم  کیدزن  : » تفگ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  دش ، مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نتفر  ایند  زا  تقو  نوچ  دنیوگیم :
هک ییاـهزیچ  رب  منادرگ  نیما  ارت  و  تفگ : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هـک  میوـگب  ار  ییاـه  زار  وـت  هـب  یناـهنپ 

هیلع یلع  ترـضح  تفر و  کیدزن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  دـنادرگ ». نیما  اهنآ  رب  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
[. 13 . ] دومرف نایب  وا  شوگ  رد  ار  یهلا  رارسا  مالسلا 

مالسلاهیلع نسح  ماما  زیگناتفگش  ملع 

نینچ دوخ  يهناخ  رد  بشید  وت  : » تفگ ناشیا  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  دـندوب . مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تمدـخ  رد  درم  ود  دـنیوگیم :
: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هحفص 170 ] .« ] دناد یم  وا  دنک ، یم  هچ  ره  سک  ره  : » تفگ بجعت  يور  زا  صخـش  نآ  یتفگ ». ینخس 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هب  یلاـعت  قح  : » دومرف سپـس  میناد ». یم  دوش  یم  يراـج  زور  بش و  رد  هک  ار  هچنآ  ره  اـم  »
نینمؤملا ریما  هب  ار  اهنآ  يهمه  زین  ترضح  نآ  درک . میلعت  ار  دش  دهاوخ  تمایق  زور  ات  هچنآ  نآرق و  لیوأت  لیزنت و  مارح ، لالح و  ملع 

[. 14 .« ] دومن میلعت  نم  هب  ار  همه  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  درک و  میلعت  مالسلا  هیلع 

مالسلاهیلع رضخ  تالاؤس  هب  نداد  باوج 

وکین و تئیه  اب  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دـندوب . هتـسشن  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  يزور  دـنیوگیم :
! نینمؤملا ریما  ای  : » تفگ تسـشن و  درم  نآ  دومرف . باوج  ترـضح  درک . مالـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رب  دـش و  دراو  اـبیز  يهماـج 

مه وت  هنرگ  دناهدومن و  بصغ  ارت  قح  دناهدرک و  متس  وت  رب  موق  هک  مناد  یم  یتفگ  باوج  رگا  مسرپ ، یم  وت  زا  ار  نآ  مراد و  ياهلئسم 
هب وا  حور  دـباوخ  یم  ناـسنا  یتقو  : » تفگ درم  نآ  سرپب ». یهاوخ  یم  هچ  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتسه ». ناـشیا  لـثم 

ياهومع هیبش  یهاگ  ناسنا  دـنزرف  هک  تسا  هنوگچ  دـننک ؟ یم  شومارف  هنوگچ  ار  دـنراد  دای  هب  هک  ییاـهزیچ  اـهناسنا ، دور ؟ یم  اـجک 
هدرک و مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  فرط  هب  ار  دوخ  كرابم  يور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوش »؟ یم  دوخ  ياهیئاد  هیبش  یهاـگ  دوخ و 
وا لـقع  حور  دور ، یم  باوخ  هب  نوچ  درم  : » دومرف دـش و  صخـش  نآ  هجوتم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  وگب ». ار  لـئاسم  باوج  : » دوـمرف
يو ندـب  هب  رگید  راـب  ار  حور  نآ  دـهاوخب  یلاـعت  قح  رگا  دوش . رادـیب  دـهاوخ  یم  هک  تقو  نآ  اـت  اوه  هب  داـب  داـب و  هب  دریگ  یم  قلعت 

دراد و دای  هب  ناسنا  هک  هچنآ  دوش . یم  نکاس  لبق  دـننام  دور و  یم  وا  ار و  اوه  داب  دـشک و  یم  ار  داب  حور ، دـهد  یم  روتـسد  دتـسرفب ،
لآ لوسر و  رب  تاولص  صخش ، نآ  رگا  دشاب ، یم  یقبط  نآ  رس  رب  تسا و  یکچوک  فرظ  رب  ناسنا  لد  هک  تسا  نآ  دنک  یم  شومارف 
رگا دــیآ و  یم  شداـی  هـب  هدرک  شوـمارف  هـچنآ  ددرگ و  یم  نـشور  وا  لد  دزیخیمرب و  نآ  هحفـص 171 ]  ] رـس زا  قبط  نآ  دتـسرفب  وا 

اـهومع و هب  دـنزرف  تهابـش  تلع  دـنک . یم  شومارف  ار  هتـشاد  داـی  هچنآ  هتفخ و  نآ  رب  قبط  دـنکب  یناـصقن  نآ  رد  اـی  دتـسرفن  تاولص 
دریگ و یم  رارق  محر  رد  بارطـضایب  هفطن  دوـش  رتـسبمه  شرـسمه  اـب  لاـب ، تغارف  نکاـس و  قورع  اـب  درم  رگا  هک  تسا  نآ  اـهیئاد 
هب دتفیب  اهومع  قورع  رد  دشاب  لاحلا  برطـضم  تعماجم ، تقو  رد  هفطن  رگا  دوش و  یم  هیبش  ردام  ردپ و  هب  دیآ  یم  نوریب  هک  يدنزرف 

: تفگ مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  صخـش  نآ  دوش . یم  هیبش  شیاهیئاد  هب  دوش  عقاو  اـهیئاد  قورع  رد  رگا  دوش و  یم  هیبش  اـهومع 
نینمؤملا ریما  هک  وت  تسوا و  لوـسر  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تسا و  یکی  یلاـعت  يادـخ  هک  مهد  یم  یهاوـگ  مهاوـگ و  »
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مئاق هب  ات  و  .« ) تسا نسح  ماقم  مئاق  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا و  وت  یصو  مالسلا ، هیلع  نسح  ترسپ  یشاب و  یم  وا  بئان  یـصو و  یتسه 
ناشیا يهمه  متاخ  رمالا و  بحاص  مالـسلا ، هیلع  دـمحم  لآ  مئاق  : » تفگ و  درمـش ) قیرط  نیدـب  ار  کی  کـی  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ 

نادنزرف رب  نینمؤملا و  ریما  ای  داب  وت  رب  ادـخ  مالـس  وش . رپ  متـس  روج و  زا  هکنآ  زا  دـعب  درک  دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  تسا و 
. تفر نوریب  دیـسوب و  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح و  نآ  يور  رـس و  تساخرب و  هاگنآ  شتاکرب ». ادـخ و  تمحر  وت و  نیرهاـط 
وا لاـبند  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دور ». یم  اـجک  هب  هک  نیبـب  ورب و  نوریب  يو  لابندـب  نسح ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

یتسناد دمحمابا ! يا  : » دومرف ترضح  نآ  مدیدن ». وا  زا  يرثا  تفر  نوریب  دجـسم  زا  نوچ  : » درک ضرع  تشگرب و  عیرـس  تفر و  نوریب 
مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  دنناد ». یم  رتهب  لوسر ، یـصو  لوسر و  ادخ و  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب »!؟ یـسک  هچ  درم  نآ  هک 
تداهش مالسلامهیلع  رشع  ینثا  يهمئا  تماما  هب  مالسلا  هیلع  رضخ  هک  تسا  یفاک  نیمه  دوب ». مالـسلا  هیلع  رـضخ  وا  دنزرف ! يا  : » دومرف

[. 15 . ] داد

خلم لاب  يور  رب  ییاههتشون 

هرفس نآ  رب  یخلم  ناهگان  دوب . هتسشن  ياهرفـس  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  سابع  نب  هللادبع  يزور  دنیوگیم :
منم تسا : هدش  هتشون  نآ  رب  : » دومرف ترضح  تسا ». هتـشون  هچ  خلم  نیا  لاب  رب  : » دیـسرپ ترـضح  نآ  زا  سابعنبا  هحفص 172 ] . ] داتفا

یهورگ رب  یهاگ  دنروخب و  ار  نآ  هک  متسرف  یم  ناگنـسرگ  زا  یتعامج  يارب  ار  خلم  یهاگ  تسین ، يدنوادخ  نم  زج  هب  هک  يدنوادخ 
نونکم زا  نیا  : » تفگ دیسوب و  ار  ترـضح  نآ  رـس  تساخرب و  سابعنبا  سپ  دنروخب ». ار  ناشیاه  ماعط  هک  متـسرف  یم  بضغ  يور  زا 

[. 16 .« ] تسا ملع 

ملاع برغم  قرشم و  رد  رهش  ود 

، تسا ملاع  برغم  رد  یکی  ملاع و  قرشم  رد  یکی  هک  دراد  رهش  ود  ادخ  : » دومرف ربنم  يور  رب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  دنیوگیم :
نابز رازه  داتفه  رهش ، ود  نآ  زا  کی  ره  رد  تسا . هزاورد  رازه  اهنآ  زا  يرهـش  ره  رد  دراد و  نهآ  زا  يراصح  رهـش  ود  نیا  زا  کی  ره 

يهمه نم  دـنیوگ و  یم  نخـس  ناشدوخ  صوصخم  نابز  هب  نارگید ، نابز  زا  ریغ  هب  ياهفیاط  ره  هک  دراد  دوجو  نابز ) نویلم  کـی  اـی  )
[. 17 .« ] تسین یماما  تجح و  نیسح  مردارب  نم و  زا  ریغ  هب  رهش  ود  نآ  لها  رب  و  مناد ، یم  ار  ناشیا  ياهنابز 

تسا اهمحر  رد  هچنآ  زا  نداد  ربخ 

یم ندرک  حبذ  يارب  ار  يواگ  يهدام  میدید  هک  میدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  دیوگ : یم  سابعنبا 
رس تسا و  يدیفس  شیناشیپ  نایم  رد  هک  ياهدام  يهلاسوگ  هب  تسا  هلماح  واگ ، نیا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  دنرب .

میدرک هدهاشم  دروآ . نوریب  شمکش  زا  ار  ياهلاسوگ  تشک و  ار  واگ  نآ  هکنآ  ات  میدش  هناور  باصق  اب  ام  دشاب ». یم  دیفـس  زین  شمد 
قح : » میتفگ میدـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  سپ  دوب . هدومرف  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک  تسا  يروطناـمه  اـقیقد  هلاـسوگ  نآ  هک 

ماهلا هب  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـیتسناد »!؟ هنوگچ  امـش  لاح  تسا ؛ اهمحر  رد  هچنآ  دـناد  یم  ادـخ  هک : دـیامرف  یم  یلاعت 
هحفص 173] [. ] 18 .« ] متسناد دنوادخ 

وا نالتاق  یفرعم  نامثع و  لتق  ینیب  شیپ 

هیلع نسح  ماما  دوش  هتـشک  هکنیا  زا  شیپ  زور  راهچ  دـندرک ، هرـصاحم  ار  وا  هباحـص  نوچ  بصاغ ، نافع  نب  نامثع  لتق  رد  دـنیوگیم :
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تناهک زا  ار  هزجعم  نیا  ناگدنونش  یلو  درک . نایب  ناشن  مان و  هب  ار  وا  و  دشک ». یم  ار  نامثع  یسک  هچ  هک  مناد  یم  نم  : » دومرف مالسلا 
یم لخاد  وا  رب  تعاس  نیمه  دـشک  یم  ار  وا  هک  یـسک  : » دومرف نامثع  ندـش  هتـشک  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نینچمه  دنتـسناد .

[. 19 . ] دش دوب  هدومرف  ترضح  هک  روطنامه  و  دسر ». یمن  بش  هب  هدنز  وا  هک  یتسرد  هب  دوش و 

یبیغ ياهربخ  یبارعا و  درم 

ار نآ  دوب . غرم  رتش  مخت  اـجنآ  رد  هک  دروخرب  یئاـجب  مارحا  لاـح  رد  دـش و  ادـج  شموق  زا  جـح  دـصق  هب  ارحـص  زا  یبرع  دـنیوگیم :
يوس هب  ار  وا  تساجک »؟ ادـخ  لوسر  يهفیلخ  : » تفگ دـش  هنیدـم  دراو  یتقو  تسا . هدوب  مرحم  هک  دـش  هجوتم  ادـعب  دروخ . تشادرب و 

باطخ و نب  رمع  اهنآ  نایم  رد  دناهتسشن ، وا  دزن  شیرق  زا  یتعامج  دید  دیـسر  رکبوبا  يهناخ  هب  هک  یتقو  دندرک  ییامنهار  رکبوبا  لزنم 
: تفگ درک و  مالـس  اهنآ  رب  دوب . هبعـش  نب  ةریغم  دیلو و  نب  دـلاخ  حارجلا و  ةدـیبع  وبا  فوع و  نب  نمحرلادـبع  ریبز و  هحلط و  نامثع و 
درک و راضح  هب  ور  رکبوبا  دیسرپ . رکبوبا  زا  ار  دوخ  يهلئسم  یبارعا  سپ  دندرک . هراشا  رکبوبا  هب  همه  تساجک »؟ ادخ  لوسر  يهفیلخ  »

نتفگ باوج  هب  وت  یتـسه و  ادـخ  لوسر  يهفیلخ  وت  : » تفگ ریبز  دـیهد ». باوج  ار  یبارعا  يهلئـسم  ادـخ ! لوـسر  باحـصا  يا  : » تفگ
هک یلاـح  رد  دـشابن  روطنیا  هنوگچ  : » دوـمرف ریبز  تسا ». وـت  هنیـس  رد  مشاـه  ینب  تبحم  ریبز ! يا  : » تفگ رگبوـبا  یـشاب ». یم  رتراوازس 
یم هچ  نم  يهلئـسم  باوـج  دـینک !؟ یم  عازن  مه  اـب  امـش  : » تفگ یبارعا  تسا ». هللا  لوـسر  يهمع  بلطملادـبع و  رتـخد  هیفـص  مرداـم 
نآ مالک  نیا  اب  و  دش »! هتـشادرب  تسد  نآ  زا  تفر و  نیب  زا  دمحم  نید  : » تفگ درک و  دـنلب  ار  شیادـص  سپـس  هحفص 174 ] [ »!؟ دوش
نیا هب  هک  قح  بحاـص  رگم  دـنادب  ارت  هلئـسم  باوج  هک  تسین  یـسک  عمج  نیا  رد  برع ! يا  : » تفگ ریبز  سپـس  درک . تکاـس  ار  موق 

ار ياهقرف  لاحشوخ و  ار  ياهفئاط  مالک  نیا  : » تفگ ریبز  نک ». یئامنهار  وا  يوس  هب  ارم  : » تفگ یبارعا  تسا ». رتراوازس  اهنیا  زا  سلجم 
یلع دزن  ار  یبارعا  وش و  دنلب  ینک !؟ یم  ینالوط  ار  فرح  ردـقچ  ماوع ! رـسپ  يا   » تفگ ریبز  هب  رمع  ماگنه  نیا  رد  دروآ ». یم  مشخ  هب 

دندمآ مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  برد  هب  هدش و  دنلب  یبارعا  قافتا  هب  یگمه  تعامج ، دناد ». یم  وا  طقف  ار  هلئـسم  باوج  هک  ربب 
هب اـهنآ  دـیروآ ». ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يهفیلخ  دزن  ارم  : » تفگ یبارعا  سرپـب ». وا  زا  ار  هلئـسم  : » دـنتفگ یبارعا  هب  و 
یم وا  تیب  لـها  رد  ادـخ  لوسر  یـصو  صخـش ، نیا  تسا و  رکبوبا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يهفیلخ  : » دـنتفگ غورد 

دصق و  : » دومرف ترـضح  ماگنه  نیا  رد  مدمآ ». نوریب  دوخ  يهلیبق  زا  مرحم  نم  لوسر ! يهفیلخ  يا  نسحلاابا ! يا   » تفگ یبارعا  دشاب ».
اب یبارعا  درک . نایب  ار  هلئسم  هب  نداد  خساپ  زا  اهنآ  زجع  رکبوبا و  سلجم  يوگتفگ  داد و  حرـش  ار  یبارعا  يارجام  مامت  و  يدرک ». هکم 
هک مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  هلئسم  باوج  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپـس  تسا ». نینچ  نم ! يالوم  يا  یلب  : » تفگ بجعت 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  ناگرزب  ارم  هلئـسم  نسحلا ! ابا  يا  : » درک ضرع  یبارعا  دندرک . راذگاو  دوب  یناوجون  نس  رد 
وت : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ینک ». یم  راذگاو  هچب  نیا  هب  ارم  امش  لاح  دندرک ، راذگاو  امش  هب  دنهدب و  باوج  دنتسناوتن  ملس 

، مدمآ نوریب  مرحم  جح ، دصق  هب  دوخ  موق  زا  نم  نسح ! يا  : » تفگ یبارعا  دنک ». یم  نایب  ارت  باوج  وا  سرپب ، ار  تاهلئسم  رـسپ  نیا  زا 
دوخ نخـس  رد  یبارعا  يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  مدروخ ». انایـسن  ادـمع و  ار  نآ  سپ  دوـب ، غرمرتـش  مخت  هک  مدیـسر  یئاـجب 

تسار : » تفگ یبارعا  هحفـص 175 ] .« ] تسا هدوبن  وت  لاؤـس  وزج  هملک  نیا  ادـمع و  یتـفگ  هک  دوـب  نیا  نآ  يدرک و  داـیز  ار  ياهملک 
ياهتـشادرب هک  غرمرتش  ياهمخت  نآ  دادـعت  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ماهدروآ ». اـجب  ار  لـمع  نیا  نایـسن  لاـح  رد  نم  یتفگ !

زا یـضعب  نسح ! يا  : » تفگ یبارعا  نک ». ینابرق  ینم ، رد  رگید  لاس  دـندیئاز  هچ  ره  نک ، راوس  اهنآ  رب  ار  رن  نارتش  ریگب و  هدام  نارتش 
هب تسا . قرغ  ادخ  ملع  رد  رـسپ  نیا  : » تفگ یبارعا  دـنوش ». یم  دـساف  مه  اهمخت  زا  یـضعب  : » دومرف ترـضح  دـنیاز ». یمن  هدام  نارتش 

لوسر زا  یفلخ  نم  یبارعا ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یتسه ». ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  يهفیلخ  وت  هک  یتسرد 
اهنآ دوخ  زا  : » دومرف ترـضح  دیوگ »!؟ یم  هچ  رکبوبا  سپ  : » تفگ یبارعا  تسا ». هفیلخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مردپ  متـسه و  ادخ 
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هیلع نینمؤملا  ریما  سپـس  دـندرک . بجعت  دندینـش ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا  هچنآ  زا  همه  دـنتفگ و  ریبکت  اـهنآ  سپ  سرپب ».
دوـب هداد  رارق  نامیلـس  دوواد و  رد  هک  ار  هچنآ  داد  رارق  مرـسپ  نم و  رد  هک  تـسا  ییادـخ  صوـصخم  ساپـس  دـمح و  : » تـفگ مالـسلا 

[. 20 .« ] میدنامهف نامیلس  هب  ار  نآ  دیامرف : یم  هک  یماگنه 

تداهش يهوحن  زا  نداد  ربخ 

يهلیسوب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دننام  نم  دومرف : دوخ  تیب  لها  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  يزور  دنیوگیم :
ار راک  نیا  سیق  نب  ثعشا  رتخد  هدعج  نم  نز  : » دومرف ترضح  درک »!؟ دهاوخ  ار  راک  نیا  یـسک  هچ  : » دنتفگ دش ». مهاوخ  دیهـش  رهز 

يهناخ زا  ار  وا  : » دنتفگ دناروخب ». نم  هب  ار  نآ  ات  داد  دـهاوخ  روتـسد  وا  هب  داتـسرف و  دـهاوخ  رهز  وا  يارب  یناهنپ  هیواعم  درک . دـهاوخ 
یلاح رد  منک  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  هنوگچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هحفـص 176 ] .« ] نادرگ رود  دوخ  زا  ار  يو  نک و  نوریب  دوخ 

ياهناـهب يرذـع و  مدرم  دزن  وا  تشک و  دـهاوخن  ارم  یـسک  وا ، زا  ریغ  هب  منک  نوریب  ار  وا  رگا  تسا !؟ هدادـن  ماـجنا  يراـک  وا  زوـنه  هک 
ماما هب  ار  نیا  رگا  : » هک داد  مایپ  داتـسرف و  هنوعلم  يهدـعج  يارب  ياهدنـشک  رهز  اب  يرایـسب  لام  هیواعم  یتدـم ، زا  سپ  تشاد ». دـهاوخ 

مرگ و رایـسب  يزور  رد  مروآ ». یم  رد  دیزی  دوخ  رـسپ  جاودزا  هب  ارت  مهد و  یم  وت  هب  مهرد  رازه  دص  نم  یناروخب ، مالـسلا  هیلع  نسح 
رد رهز  هک  يریش  تبرش  هنوعلم ، نآ  دوب  هدش  هنشت  رایـسب  ترـضح  نآ  هک  راطفا  تقو  رد  و  دوب ، هزور  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نازوس ،
يا : » تفگ دومن  دوخ  ندـب  رد  ار  رهز  ساـسحا  دـیماشآ و  ار  نآ  ترـضح  یتـقو  دروآ . مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يارب  ار  دوب  هتخیر  نآ 
ارت ادخ  تسا و  هداد  بیرف  ارت  نوعلم  نآ  تفای ، یهاوخن  یتحار  نم  زا  دعب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دشکب ، ارت  ادخ  یتشک ، ارم  ادخ ! نمـشد 

ماقم یلاع  ردپ  راوگرزب و  دج  هب  نآ  زا  دعب  دنام و  ملا  درد و  رد  ترـضح  نآ  زور  ود  سپ  درک ». دهاوخ  بذعم  دوخ  باذع  هب  ار  وا  و 
افو مالـسلا  هیلع  نسح  هب  هک  یـسک  : » تفگ درکن و  افو  دوب ، هداد  هنوعلم  نآ  هب  هک  ییاههدعو  هب  زین  نوعلم  هیواعم  دـیدرگ . قحلم  دوخ 

ترضح نآ  نازینک  زا  یکی  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  ثعـشا ، رتخد  هدعج  : » هک تسا  هدمآ  یتیاور  رد  درک ». دهاوخن  افو  دیزی  هب  دنکن 
.« درک هراپ  هراپ  ار  شکرابم  رگج  دـنام و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مکـش  رد  رهز  یلو  تفای  افـش  درک و  یق  ار  رهز  زینک  نآ  داد . رهز  ار 

ترـضح هچنانچ  دـش  مهاوخ  دیهـش  رهز  هب  نم  : » دومرف دوخ  تیب  لـها  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تسا : هدـمآ  يرگید  لـقن  رد  [. 21]
: دنتفگ نم ». نز  ای  نم  زینک  ای  : » دومرف ترضح  داد »؟ دهاوخ  رهز  ارت  یسک  هچ  : » دنتفگ دش ». دیهش  رهز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
زا دوب و  دهاوخ  وا  تسد  هب  نم  گرم  هک  یلاح  رد  منک  نوریب  ار  وا  هنوگچ  : » دومرف ترضح  نک ». نوریب  دوخ  يهناخ  زا  ار  هنوعلم  نآ  »
.« دـشکب ارم  وا  هک  تسا  هدـش  ررقم  نینچ  تشک و  دـهاوخن  ارم  یـسک  وا  ریغ  مـنک  نوریب  ار  وا  رگا  تـسین ، ياهراـچ  نآ  هحفص 177 ] ]
هک يرهز  سپـس  یلب . » : » تفگ هنوعلم  مماـشایب »؟ هک  يراد  ریـش  زا  یتبرـش  اـیآ  : » دیـسرپ هنوـعلم  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يزور 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  یتقو  داد . ترضح  نآ  هب  ار  ریش  نآ  هدرک و  ریـش  لخاد  ار  دوب  هداتـسرف  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  لتق  يارب  هیواعم 
هب دشکب ، ارت  ادخ  یتشک ، ارم  ادخ ! نمشد  يا  : » دومرف سپ  درک . ساسحا  دوخ  ندب  رد  ار  رهز  رثا  تعاس  نامه  رد  دیماشآ ، ار  ریـش  نآ 

[. 22 .« ] دید یهاوخن  يریخ  زگره  لوسر ، ادخ و  نمشد  نوعلم و  قساف  نآ  زا  و  تفای ، یهاوخن  ارم  ضوع  هک  دنگوس  ادخ 

تخرد ياهامرخ  دادعت  مالعا 

ماهدینش : » تفگ هیواعم  دندوب ، هتسشن  ِهلیَُخن  رد  مه  اب  يزور  دوب ، هدرک  حلص  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  ینامز  رد  دنیوگیم :
ار ملع  نآ  ایآ  تسا . هدمآ  یم  رد  تسرد  تسا و  هدز  یم  نیمخت  تخرد  رد  ار  اهامرخ  دادعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک 
: دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسین ». ناهنپ  نامـسآ  نیمز و  زا  چـیه  ملع  امـش  زا  دـننک  یم  اـعدا  امـش  نایعیـش  هک  ارچ  يراد !؟ زین  وت 

هیواعم میوگ ». یم  ار  نآ  ياههناد  دادعت  وت  يارب  نم  دومرف ، یم  نایب  ار  نآ  نیعم  ياهنزو  دادعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  »
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نیا رد  امرخ  هناد  راـهچ  رازه و  راـهچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دراد »؟ دوجو  اـمرخ  دـنچ  تخرد  نیا  رد  هک  وگب  لاـح  : » تفگ
. تسا هناد  هس  رازه و  راهچ  هک  دـندید  سپ  دندرمـش ، دـعب  دـندیچ و  ار  تخرد  نآ  ياهامرخ  ات  داد  روتـسد  هیواعم  دـشاب ». یم  تخرد 
.« دنـشاب هدرک  ناهنپ  ار  ياهناد  هک  دیاب  تسا ، هدیـسرن  نم  هب  غورد  ربخ  ادـخ  بناج  زا  ماهتفگن و  غورد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 

هحفص 178] [. ] 23 . ] دشاب یم  رماع  نب  هللادبع  تسد  رد  هناد  کی  دندید  دندرک  وجتسج  یتقو 

امرخ لخن  نتفگ  کیبل 

يزاب لاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هک  مدید  مدوب ، ناتـسلخن  رد  نم  يزور  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دـمحم 
داد ار  وا  خساپ  کیبل  نتفگ  اب  لخن  هک  مدینش  ناهگان  دعب  لخن »! يا  : » دز ادص  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ماگنه  نآ  رد  دنـشاب . یم  ندرک 

[. 24 . ] دود یم  شردپ  يوس  هب  يدنزرف  هک  نانچ  دمآ  ترضح  نآ  يوس  هب  و 

هزات بطر  ندروآ  هدیکشخ و  لخن  ندرک  زبس 

داقتعا ترـضح  نآ  تماما  هب  هک  ریبز  نادـنزرف  زا  يدرم  تفر ، یم  هرمع  هب  هک  اهرفـس  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دـنیوگیم :
رارق ییامرخ  ناـتخرد  بآ ، نآ  کـیدزن  هک  دـندمآ  دورف  یبآ  رـس  رب  هار  نیب  لزاـنم  زا  یکی  رد  دوب . ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  تشاد ،
يارب نینچمه  دـنتخادنا . یـشرف  ناـتخرد ، نآ  زا  یکی  ریز  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يارب  دـندوب . هدـش  کـشخ  یبآیب  زا  هک  تشاد 

نیا رگا  : » تفگ دنکفا و  تخرد  يالاب  هب  رظن  درم  نآ  دش . هتخادنا  یـشرف  زین  ترـضح  نآ  ربارب  رد  رگید  یتخرد  ریز  رد  ریبز  نادنزرف 
ماـما سپ  یلب ». : » تفگ وا  يراد »؟ لـیم  بطر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  میدروخ ». یم  نآ  يهویم  زا  دوب  هدـشن  کـشخ  تخرد 

زبس ترـضح  نآ  زاجعا  هب  تخرد  نآ  ناهگان  دیمهفن . درم  نآ  هک  دناوخ  یئاعد  درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  نسح 
: دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  درک ». وداج  دنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ دوب  ناشیا  هارمه  هک  یقمحا  درم  داد . بطر  دروآرب و  گرب  دـش و 
هک دندیچ  بطر  تخرد  نآ  زا  يردقب  سپس  درک ». باجتـسم  ار  دوخ  ربمغیپ  دنزرف  ياعد  یلاعت  قح  هکلب  تسین  وداج  نیا  وت ! رب  ياو  »

هحفص 179] [. ] 25 . ] درک تیافک  ار  هلفاق  لها 

هدنرپ نتخادنا  هیاس 

يارب شرس ، يالاب  رد  ياهدنرپ  دور و  یم  هک  مدید  دوب  كدوک  هک  ار  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  يزور  : » دیوگ یم  يردخ  دیعـسوبا 
[. 26 . ] دهد یم  خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  وا  دناوخ و  یم  ار  هدنرپ  نآ  راوگرزب  نآ  هک  مدید  تسا و  هتخادنا  هیاس  وا 

یمس رام  ندرک  تعاطا 

تفرگ ار  وا  ترضح  درک . تباجا  رام  دز و  ادص  تفر  یم  هک  ار  يرام  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مدید  يزور  دیوگ : یم  ناماه  نب  دمحم 
مه نم  تسین  يزیچ  هک  نیا  : » تفگ رمع  ياههچب  زا  یکی  ماـگنه  نیا  رد  درک . اـهر  ار  وا  سپـس  دـیچیپ  دوخ  ندرگ  دوخ و  تسد  رب  و 
هک نیا  ات  دش  راتفرگ  درد  هب  لهاج  نآ  دـیزگ و  ار  وا  رام  نآ  دـیچیپ و  دوخ  تسد  رب  تفرگ و  ار  رام  دـیود و  سپ  منک ». یم  ار  راکنیا 

[. 27 . ] درم

مالسلاهیلع نسح  ماما  ياعد 
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ضرع ترـضح  نآ  هب  درک . مرو  شکرابم  ياپ  هار  يانثا  رد  دمآ ، یم  هنیدـم  هب  هدایپ  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  دـنیوگیم :
دهاوخ ام  لابقتسا  هب  یهایس  درم  میسر ، یم  لزنم  نیا  هب  نوچ  : » دومرف درکن و  لوبق  ترضح  دوش ». مک  مرو  نیا  ات  دیوش  راوس  : » دندرک

ناتـسود زا  یکی  دیرخب ». وا  زا  دیوگب  هک  تمیق  ره  هب  ار  نغور  نآ  تسا . دیفم  مرو  نیا  يارب  هک  تشاد  دهاوخ  دوخ  اب  ینغور  دـمآ و 
: دومرف ترضح  هحفـص 180 ] .« ] دشورفب نغور  هک  دشاب  یمن  یـسک  میور  یم  ام  هک  یلزنم  نیا  رد  : » تفگ درک و  بجعت  ترـضح  نآ 
وا زا  ار  نغور  ورب و  : » دومرف ترـضح  دش . ادیپ  رود  زا  درم  نآ  یهایـس  دندمآ ، هار  لیم  دنچ  نوچ  دـش ». دـهاوخ  ادـیپ  يدوز  نیمه  هب  »

يارب : » تفگ یهاوخ »؟ یم  یـسک  هچ  يارب  ار  نغور  : » تفگ يو  دیبلط ، وا  زا  ار  نغور  تفر و  درم  نآ  دزن  هب  صخـش  نآ  نوچ  ریگب ».
هیلع نسح  ماـما  تمدـخ  هب  ار  وا  هک  یتـقو  ربـب ». وا  تمدـخ  هب  ارم  : » تفگ هایـس  مهاوخ ». یم  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نسح 
امـش زا  نکیل  مهاوخ و  یمن  نغور  يارب  ار  یلوپ  متـسه و  وـت  وریپ  رادتـسود و  نم  ادـخ ! لوـسر  دـنزرف  يا  : » تفگ درم  دروآ ، مالـسلا 

ارچ دشاب ، مالسلامهیلع  تیب  لها  امش  بحم  هک  دیامرف  تمارک  نم  هب  ملاس  حیحـص و  يرـسپ  یلاعت  قح  دینک  اعد  هک  مراد  یتساوخرد 
هک درگرب  دوخ  يهناخ  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب ». هدش  ندیئاز  درد  راچد  منز  مدمآ  امـش  تمدـخ  هب  هک  تقو  نیا  رد  هک 
هب زاب  دـعب  تشگرب و  هناخ  هب  تعرـس  هب  هایـس  نآ  سپ  تسا ». هدـیئاز  ملاس  يرـسپ  وت  نز  هک  دـید  یهاوخ  يوش  یم  هناخ  لـخاد  یتقو 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  سپس  دوب ». هدش  عقاو  يدومرف  هچنآ  : » تفگ درک و  ریخ  ياعد  ار  ترضح  دمآ و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ 
[. 28 . ] دنامن مرو  نآ  زا  يرثا  دزیخرب  دوخ  ياج  زا  هکنآ  زا  شیپ  دیلام و  دوخ  كرابم  ياهاپ  رب  ار  نغور  نآ 

اذغ زا  ندشن  مک 

دنروخ یم  هتشاذگ و  نیمز  يور  رب  کشخ  نان  دنچ  ياهراپ  هک  تشذگ  نایادگ  زا  یعمج  رب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  دنیوگیم :
مالـسلا هیلع  نسح  ماما  دوش . اذغ  مه  نانآ  اب  دیایب و  هک  دـندرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  داتفا  ترـضح  نآ  رب  ناشیا  رظن  نوچ 

چیه ماعط  نآ  زا  ترـضح  نآ  تکرب  هب  دومن . لوانت  ناشیا  ماعط  زا  تسـشن و  ناشیا  اب  سپ  دراد ». یمن  تسود  ار  ناربکتم  ادخ  : » دومرف
رـضاح ناشیا  يارب  وکین  بوخ و  ياهاذـغ  ینامهیم  نآ  رد  درک و  توعد  ینامهیم  هب  ار  اـهنآ  ترـضح  سپـس  دـشن . هحفص 181 ]  ] مک

[. 29 . ] دنادرگ نیزم  رخاف  ياهتعلخ  هب  ار  اهنآ  درک و 

هدننز تمهت  درم  تبقاع 

حیرـش يهناخ  هب  ار  ترـضح  نآ  دراد و  بلط  رانید  رازه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا  هک  درک  اـعدا  غورد  هب  يدرم  دـنیوگیم :
مـسق هک  تساوخ  وا  زا  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  سپـس  دروخ . مسق  سپ  دروـخب ، مسق  هک  تساوـخ  وا  زا  یـضاق  حیرـش  درب . یـضاق 

هب داتفا و  نیمز  رب  ناهگان  یلو  تساخرب  تفرگ و  ار  اهرز  وا  داد . وا  هب  ار  راـنید  رازه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دروخ  مسق  یتقو  دروخب ،
[. 30 . ] دش لصاو  منهج 

انزلا دلو  دایز  رب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  نیرفن 

تسد زین  ترضح  نآ  دندرک . تیاکش  انزلا  دلو  دایز  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تمدخ  هب  نایعیـش  زا  ياهدع  يزور  دنیوگیم :
هک یتسرد  هب  هدب ، ناشن  ام  هب  ار  وا  باذع  رد  لیجعت  ریگب و  هیما  نب  دایز  زا  ار  ام  نایعیش  ام و  ماقتنا  ادنوادخ ! : » تفگ تشادرب و  اعد  هب 

لـصاو منهج  هب  دـعب  درک و  مرو  شندرگ  ات  دـمآ و  دوجوب  نوعلم  دایز  تشگنا  رد  یـشارخ  يدوزب  سپ  یتسه ». رداق  يزیچ  همه  رب  وت 
[. 31 . ] دش
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مدرم ياه  ییافو  یب  اهتنایخ و 

وا هب  دـندروآ و  هحفص 182 ]  ] يور مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مدرم  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یتقو  دنیوگیم :
روتـسد یهاوخ  یم  هچ  ره  هب  سپ  میتسه ، وت  عیطم  میهد و  یم  شوگ  وت  نانخـس  هب  ام  یتسه و  تردـپ  يهفیلخ  نیـشناج و  وت  : » دـنتفگ

افو نم  هب  هنوگچ  دیدرکن ، افو  دوب ، رتهب  نم  زا  هک  یسک  هب  امش  دییوگ ! یم  غورد  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هدب ».
هاگودرا رد  امـش  نم و  هاگهدـعو  دـییوگ  یم  تسار  رگا  منک . یمن  دامتعا  امـش  هب  نم  منک !؟ ناـنیمطا  امـش  هب  نم  هنوگچ  دـینک !؟ یم 

زا یلیخ  یلو  دندش . راوس  زین  اهنآ  دنورب ، ترـضح  اب  دنتـشاد  دصق  هک  ياهدع  هدش و  راوس  ترـضح  سپ  دیـسرب ». نم  هب  اجنآ  نئادـم ،
دناوخ ياهبطخ  تساخرب و  ترـضح  هاگنآ  دندومن . رکم  شردپ  اب  هک  روطنامه  دندومن  رکم  وا  اب  دندرکن و  افو  دوخ  ياههتفگ  هب  مدرم 
اوشیپ ربهر و  مادک  اب  دیدومن ! رکم  مالسلا ) هیلع  یلع  ترـضح  ینعی :  ) دوب نم  زا  لبق  هک  یـسک  اب  هک  روطنامه  دیدرک  نم  اب  : » دومرف و 

ار مالسا  ارهاظ  هیما  ینب  وا و  ریشمش ، زا  سرت  رطاخب  درادن و  نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  الـصا  هک  يراکمتـس  رفاک و  اب  دیگنج !؟ دیهاوخ 
نیا دندومن . یم  جک  ار  نآ  دندرک و  یم  متـس  نید  هب  زاب  دنام ، یمن  یقاب  هداتفا  نادند  نزریپ  کی  زج  هیما  ینب  يارب  رگا  و  دناهتفریذپ ؟
يوس هب  هدنک »  » زا یصخش  یهدنامرف  هب  ار  یهاپس  رازه  راهچ  ترـضح  نآ ، زا  دعب  تسا ». هدومرف  هنوگنیا  هک  تسا  ادخ  لوسر  نخس 
هناور رابنا  هب  صخـش  نآ  هک  یتقو  دسرب . وا  نامرف  ات  دنکن  يراک  دنزب و  ودرا  رابنا »  » مان هب  یلحم  رد  هک  داد  روتـسد  هداتـسرف و  هیواعم 

رد ارت  ییایب ، نم  يوس  هب  رگا  : » هک تشون  وا  يارب  ياهمان  رد  داتـسرف و  وا  فرط  هب  ار  یـصخش  دیمهف و  هیواعم  دمآ ، دورف  اجنآ  دـش و 
يدنک داتسرف . شیارب  زین  مهرد  رازه  جنپ  و  دشاب ». وت  يارب  یتمحز  هکنیا  نودب  منک  یم  یلاو  قارع ، لامش  ماش و  ياهناتـسا  زا  یـضعب 

. تفر هیواعم  يوس  هب  شناکیدزن ، زا  درم  تسیود  اب  تشگرب و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يرای  زا  تفرگ و  ار  اهلوپ  ادـخ -  نمـشد  نآ  - 
هیواعم يوس  هب  يدنک ، هحفص 183 ]  ] صخـش نیا  : » دومرف دناوخ و  هبطخ  تساخرب و  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ربخ  نیا  یتقو 

یم وا  ياج  هب  ار  رگید  يدرم  نم  زاب  اما  دـیتسه . ایند  يهدـنب  دـیرادن و  ییاـفو  امـش  هک  متفگ  اـهراب  نم  دومن . رکم  امـش  نم و  هب  تفر 
مالـسلا هیلع  نسح  ماما  دیـسرت ». دـیهاوخن  ادـخ  زا  امـش  نم و  دروم  رد  دـنک و  یم  راتفر  دوخ  قیفر  لثم  زین  وا  هک  مناد  یم  یلو  متـسرف 

زین وا  : » دومرف سپـس  درک . دـیکأت  ار  شفیاظو  وا  رب  تفر و  وا  فرط  هب  مدرم ، لباقم  رد  داتـسرف و  هاپـس  رازه  راـهچ  اـب  ار  دارم  زا  يدرم 
یلو دنک ، یمن  تنایخ  هک  دروخ  دنتـشادن  ار  نآ  تمواقم  بات  اههوک  هک  ییاه  مسق  درم  نآ  درک ». دـهاوخ  تنایخ  يدـنک ، درم  دـننام 

داتسرف و وا  يوس  هب  ار  یصخش  قباس ، دننام  هیواعم  دیسر ، رابنا  هب  وا  هک  یتقو  درک ». دهاوخ  رکم  وا  : » دومرف زاب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
وت هب  یهاوخب  ار  قارع  لامـش  ماش و  ياهرهـش  زا  مادک  ره  : » تفگ داتـسرف و  شیارب  مهرد  رازه  جنپ  تشون و  یلبق  يهمان  دننام  ياهمان 

هتسب نامیپ  دهع و  زا  هک  ار  هچنآ  تفرگ و  شیپ  رد  ار  ماش  هار  تشگرب و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يرای  زا  زین  نوعلم  نآ  سپ  مهد ». یم 
دناوخ هبطخ  تساخرب و  ترضح  دیسر ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مه  يدارم  صخـش  نآ  تنایخ  ربخ  دومن . تنایخ  درکن و  ظفح  دوب ،

يوس هب  درک و  تنایخ  امش  نم و  هب  هک  امش  يدارم  قیفر  مه  نیا  دینک . یمن  افو  ادخ  نامیپ  دهع و  هب  هک  متفگ  امـش  هب  اهراب  : » دومرف و 
ار دـشاب  یم  وت  نم و  نایم  هک  يدـنواشیوخ  نآ  ومع ! رـسپ  يا  : » تفگ تشون و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ياهمان  هیواعم  تفر ». هیواعم 

تنایخ وت  هب  درم  ود  نآ  رگا  : » دنتفگ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مدرم  دندرک ». تنایخ  وت  زا  لبق  تردپ  هب  وت و  هب  مدرم  نوچ  نکن ، عطق 
یلاح رد  مدرگیمرب ، تسامـش  نم و  نایم  هچنآ  هب  زین  راب  نیا  : » دومرف نانآ  هب  ترـضح  میتسه ». وت  حصان  نابیتشپ و  ام  دندومن ، رکم  و 

ادخ هب  یلو  دیوش ، قحلم  نم  هب  اجنآ  رد  دشاب . ِهلیَُخن »  » رد نم  هاگودرا  امـش ، نم و  هاگهدعو  درک . دـیهاوخ  رکم  امـش  مناد  یم  نم  هک 
هار مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگنآ  هحفـص 184 ] .« ] تسکـش دیهاوخ  ار  دوخ  نم و  نایم  نامیپ  درک و  دیهاوخن  افو  ناتدـهع  هب  دـنگوس !
هب تشگرب و  هفوک  يوس  هب  سپ  دنتـسویپن . وا  هب  رفن  رازه  راـهچ  زا  رتشیب  هکنیااـت  دز ، ودرا  اـجنآ  رد  زور  هد  تفرگ و  شیپ  رد  ار  ِهلیَُخن 

، هیما ینب  اب  منک ، راذگاو  هیواعم  هب  ار  تموکح  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ایح ! هن  دنراد و  نید  هن  هک  یتعامج  زا  اتفگش ! : » دومرف تفر و  ربنم 
رب یشبح  رفن  کی  هک  دینک  وزرآ  هکنیا  ات  درک  دنهاوخ  التبم  باذع  نیرتدب  هب  ار  امش  دنگوس ! ادخ  هب  دید . دیهاوخن  شیاشگ  یتحار و 
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رب یشبح  رفن  کی  هک  دینک  وزرآ  هکنیا  ات  درک  دنهاوخ  التبم  باذع  نیرتدب  هب  ار  امش  دنگوس ! ادخ  هب  دید . دیهاوخن  شیاشگ  یتحار و 
يا داب  امش  رس  رب  كاخ  تسا . مارح  هیما  ینب  رب  تفالخ  هک  ارچ  مدرک  یمن  میلست  وا  هب  ار  تفالخ  متـشاد  يروای  رگا  دوش . مکاح  امش 

وت يوس  هب  هتفرگ و  ار  نسح  یهاوخ  یم  رگا  میتـسه و  وت  اـب  اـم  : » هک دنتـشون  هماـن  هیواـعم  يارب  هفوک  لـها  زا  يرایـسب  اـیند »! ناگدـنب 
، مالـسلا هیلع  نسح  ماما  سپـس  دـندومن . حورجم  ار  ترـضح  نآ  دـندروآ و  موجه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يهمیخ  رب  سپـس  میتسرفب ».
زا ار  بلطم  نیا  تسا و  مارح  وت  نادـناخ  وت و  يارب  تسا و  نم  نادـناخ  نم و  لاـم  تفـالخ ، تموکح و  : » هک تشون  ار  هیواـعم  خـساپ 

، متفای یم  دنـشابن ، نآ  رکنم  هدوب و  نم  قح  هب  فراع  هک  یتماقتـسا  اب  صاخـشا  رگا  ماهدینـش . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هیواـعم هب  ار  روما  تشگرب و  هفوک  يوس  هب  ترـضح  دـعب  مداد ». یمن  وت  هب  یتساوخ  یم  ار  هچنآ  مدرک و  یمن  میلـست  وت  هب  ار  تفـالخ 

[. 32 . ] تشاذگاو

درم هب  نز  نز و  هب  درم  ندرک  لیدبت 

زا ترضم  تقشم و  لمحتم  ردقنیا  امش  ارچ  : » دنتفگ ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  نایعیش  زا  یضعب  يزور  دنیوگیم :
ماش ار  قارع  دنک و  قارع  ار  ماش  هک  مبلطب  ادخ  زا  رگا  منک و  یم  یلاعت  قح  رما  تعاطا  نم  : » دومرف ترضح  دیوش »؟ یم  هیواعم  فرط 

رد هک  ماش  لها  زا  يدرم  ماـگنه  نیا  رد  هحفـص 185 ] .« ] دنک یمن  در  ار  نم  ياعد  دنوادخ  دنک ، درم  ار  نز  دـنک و  نز  ار  درم  دـنک و 
یمن تلاجخ  یتسه ، ینز  هک  وت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دومن . هرخـسم  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  فرح  نیا  دوب ، رـضاح  اـجنآ 

هب زیخرب و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دعب  تسا . هدش  نز  هک  دید  دـش  دوخ  هجوتم  وا  نوچ  ياهتـسشن »؟ نادرم  نایم  رد  هک  یـشک 
. دـش عقاو  دومرف  ترـضح  نآ  سپ  دـیئاز ». یهاوخ  یثنخ  يدـنزرف  درک و  دـهاوخ  تعماجم  وت  اب  تسا و  هدـش  درم  وت  نز  هک  ورب  هناخ 
. دنتـشگرب لوا  تلاح  هب  اهنآ  درک و  اعد  ار  نانآ  ترـضح  نآ  دـندرک و  هبوت  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدـخ  هب  ود  ره  سپس 

ترضح نآ  هب  ییاوران  دب و  نانخـس  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  هب  دوخ  نز  اب  ماش  زا  يدرم  هک : تسا  يورم  نینچمه  [. 33]
موش نز  نم  هک  نک  اعد  تسا ، تسار  امش  يوعد  رگا  دیناد ، یم  قداص  گرزب و  ار  دوخ  امش  بارتوبا ! رـسپ  يا  : » تفگ سپـس  تفگ .

دیدرگ و تحاران  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  تفگ . یم  ترـضح  ندرک  ءازهتـسا  يارب  ار  فرح  نیا  و  ددرگ ». درم  نم  نز  و 
نز هب  لیدبت  درم  دش و  درم  هب  لیدبت  نز  تقو  نامه  رد  تخادنا و  ناشیا  رب  رظن  سپ  دیمهفن . یـسک  هکنانچ  دومرف ، یئاعد  بل  ریز  رد 
زا درم  دـنتفر . دنتـساخرب و  ود  ره  تخادـنا و  شیپ  رد  رـس  تلاـجخ  زا  دـید ، ار  دوخ  لاـح  نوچ  دوب  هدـش  نز  هک  یماـش  درم  دـیدرگ .

ناشیا هک  درک  رکف  دوخ  اب  نآ  زا  دعب  دروآ . ایند  هب  زین  دنزرف  دنچ  دوب ، هدش  نز  هک  یتدم  نآ  رد  دـمآ و  یمن  مدرم  نایم  رد  يراسمرش 
رایـسب دـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  تساخرب و  سپ  تسین  بیرغ  ناـشیا  زا  هزجعم  عون  نیا  دنتـسه و  مالـسلامهیلع  توبن  تیب  لـها 
نادناخ هب  نونکا  متسه و  نامیشپ  نآ  زا  نونکا  متفگ و  اوران  نانخس  امـش  هب  هک  مدرک  دب  [ » هحفص 186 : ] تفگ دومن و  يراز  عرضت و 

تشادرب و نامسآ  هب  ار  دوخ  كرابم  ياهتسد  ترضح  نآ  ماهتسج . يربت  يرازیب و  امـش ، نانمـشد  زا  ماهدرک و  ادیپ  الوت  یتسود و  امش 
اب دنتـشگرب و  لوا  لاـح  هب  اـهنآ  تقو  ناـمه  رد  سپ  نادرگرب ». لوا  لاـح  هب  ار  ناـشیا  تسا ، تسار  وا  يهبوت  رگا  ایادـخ ! راـب  : » تفگ

[. 34 . ] دنتفر ایند  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  تبحم  یتسود و 

نز هب  نوعلم  درم  ندرک  لیدبت 

تسا و زجاع  نتفگ  نخس  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  : » تفگ هیلع ) هللا  ۀنعل   ) هیواعم هب  هیلع ) هللا  ۀنعل   ) صاع نب  ورمع  يزور  دنیوگیم :
یبتجم نسح  ماما  هب  نیعل  يهیواعم  سپ  دوش ». یم  وا  نتفگ  نخـس  عنام  تلاجخ  دننک  یم  رظن  وا  يوس  هب  مدرم  دور و  یم  ربنم  رب  نوچ 

زا دعب  دیدرگ . یهلا  يانث  دمح و  لوغشم  تفر و  ربنم  رب  ترـضح  نآ  سپ  امن ». تحیـصن  دنپ و  ار  ام  ورب و  ربنم  رب  : » تفگ مالـسلا  هیلع 
رتخد همطاف  نانز ، نیرتهب  دنزرف  منم  : » دومرف دوخ  یهلا  ياه  ترخافم  نایب  نمض  رد  دوخ ، تلالج  بسن و  بسح و  نایب  زردنا و  دنپ و 
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اهناسنا و ربمغیپ  دنزرف  منم  نایملاع ! تمحر  دنزرف  منم  ریذن ! ریشب  دنزرف  منم  رینم ! جارـس  دنزرف  منم  ادخ ! لوسر  دنزرف  منم  ادخ ! لوسر 
ریما دنزرف  منم  لیالد ! تازجعم و  بحاص  دنزرف  منم  لیاضف ! بحاص  دنزرف  منم  ادخ ! لوسر  زا  دعب  ادـخ  قلخ  نیرتهب  دـنزرف  منم  هنجا !

هکئالم هک  یـسک  نآ  دنزرف  منم  عاطم ! عیفـش  دنزرف  نم  تشهب ! ناناوج  نیرتهب  ود  زا  یکی  منم  دـناهدرک ! بصغ  ارم  قح  هک  نینمؤملا ،
هحفـص .« ] قلخ ياوشیپ  دنزرف  منم  دـندش ! عضاخ  وا  لباقم  رد  شیرق  يهمه  هک  یـسک  نآ  دـنزرف  منم  دـندرک ! یهارمه  وا  اب  گنج  رد 

دورف ربنم  زا  دمحموبا ! يا  : » تفگ سپ  دندرگرب . وا  زا  دننک و  ادیپ  شیارگ  ترضح  نآ  هب  مدرم  هک  دیـسرت  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  [ 187
لاـح ياهفیلخ و  وت  هک  ینک  یم  ناـمگ  : » تفگ هیواـعم  دـمآ ، دورف  ربنم  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نوچ  یتفگ ». هچنآ  تسا  سب  يآ !

لوسر تنـس  تعباتم  دنک و  لمع  ادـخ  باتک  هب  هک  تسا  یـسک  هفیلخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يرادـن ». ار  نآ  تیلها  وت  هکنآ 
دریگب دوخ  ردام  ردپ و  ار  ایند  دیامنب و  لیطعت  ار  لوسر  ياهتنـس  دنک و  راتفر  مدرم  نایم  رد  روج  هب  تسین  یـسک  هفیلخ  دیامنب ، ار  ادخ 

زا یناوج  سپ  دـنامب ». یقاب  وا  يارب  نآ  تبوقع  ددرگ و  عطقنم  وا  تذـل  سپ  دوش ، رادروخرب  نآ  زا  يزور  كدـنا  دـنک و  یهاـشداپ  و 
ترضح و نآ  هب  تبسن  رایسب  يازسان  تسیاشان و  نانخس  دش و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ضرعتم  دوب ، رـضاح  سلجم  نآ  رد  هک  هیما  ینب 
ات نادرگ  ینز  ار  وا  هدب و  رییغت  وا  هب  تبسن  ار  دوخ  تمعن  ادنوادخ ! : » دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تفگ . ناشیا  راوگرزب  ردپ 

تـسا هدیدرگ  لدبم  نانز  جرف  هب  شجرف  هدش و  ینز  هب  لیدبت  دید  درک و  رظن  دوخ  رد  نوعلم  نآ  سپ  دـنریگ ». تربع  وا  لاح  زا  مدرم 
نـسح ماما  سپـس  ياهتـسشن ». نادرم  سلجم  رد  ارچ  نز ! يا  وش  رود  : » دومرف ترـضح  سپ  تسا . هتخیر  ورف  شـسجن  شیر  ياـهوم  و 

.« منک لاؤس  وت  زا  ار  ییاه  هلئسم  مهاوخ  یم  نیشنب ! : » تفگ نوعلم  صاع  نب  ورمع  دورب . نوریب  سلجم  نآ  زا  هک  تساخرب  مالسلا  هیلع 
ترـضح نک ». ینعم  ار  تورم  تعفر و  مرک و  نم  يارب  : » تفگ صاع  ورمع  سرپب ». یهاوخ  یم  هچنآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 

اما لاؤس ؛ ندومن  تساوخرد  زا  شیپ  تسا  ندرک  اطع  یـشاب و  هتـشادن  ضوع  دـصق  هک  تسا  یکین  ندـش  یناـب  سپ  مرک ، اـما  : » دومرف
نید یمدآ  هک  تسا  نآ  سپ  تورم ، اما  تاهورکم ؛ ماجنا  رب  تسا  ندرک  ربص  و  دوخ ، مراحم  زا  تسا  نانمـشد  ندرک  عفد  سپ  تعفر ،

.« دـنک مالـس  دـسر  یم  هک  ره  هب  دـیامن و  مایق  قلخ  ادـخ و  قوقح  يادا  هب  دـیامن و  ظفح  اهیدـیلپ  زا  ار  دوخ  سفن  دراد و  هاگن  ار  دوخ 
لیاضف رب  يدرک و  دساف  ار  ماش  لها  : » تفگ درک و  تمالم  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم ، سپ  تفر . نوریب  ترـضح  سپـس  هحفص 188 ] ]

ایند يارب  هکلب  دنراد  یمن  تسود  ارت  نید  نامیا و  يارب  ماش  لها  راذگباو ! ار  نانخـس  نیا  : » تفگ صاع  ورمع  يدینادرگ ». علطم  نسح 
نایم رد  يوما  ناوج  نآ  يهصق  دـشخب ». یم  ياهدـیاف  هچ  نسح  نانخـس  سپ  تسا ، وت  تسد  هب  لاـم  ریـشمش و  دـنراد ! یم  تسود  ارت 
شلد زین  ترضح  دومن ، هثاغتسا  عرضت و  يراز و  هب  عورش  دمآ و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  هب  وا  يهجوز  دعب  دیدرگ . رشتنم  مدرم 

[. 35 . ] دش درم  صخش ، نآ  درک و  اعد  تخوس و  وا  يارب 

تسوپ هایس  درم  ندرک  تسوپ  دیفس 

يرایـسب مدرم  نتفر ، نوریب  تقو  رد  دنروایب . ياجب  هرمع  ات  دنتفر  نوریب  هکم  مزع  هب  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  دنیوگیم :
رب تاولـص  دـندرک و  یم  ترایز  دندیـسوب و  یم  ار  ناشیا  ياپ  تسد و  دـنتخادرپ و  ترـضح  نآ  تعیاشم  یهارمه و  هب  ناـشیا  لابندـب 
رس زا  یهایس  سپ  داتفا ، نیمز  رب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  كرابم  تسد  زا  هنایزات  مدرم ، موجه  يهطساو  هب  دنداتسرف . یم  وا  لآ  دمحم و 

هدـشن مامت  ترـضح  نآ  ياعد  زونه  دومرف . اعد  وا  يارب  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  داد . ترـضح  نآ  تسد  هب  تشادرب و  ار  نآ  داقتعا 
[. 36 . ] دندیدرگ ناریح  بجعتم و  همه  مدرم  داتفا و  هنیدم  رد  هزاوآ  نیا  دش و  لیدبت  تسوپ  دیفس  یصخش  هب  هایس ، نآ  هک  دوب 

یهام نتفرگ  بیغ و  زا  میظع  ییایرد 

هحفـص 189]  ] نم میدوب . هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  يزور  دـیوگ : یم  رباج 
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نـسح ماما  منک ». ثیدح  امـش  زا  اهدـعب  منیبب و  ياهزجعم  امـش  زا  هک  مراد  تسود  نم ! يالوم  يا  : » مدرک ضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ 
دندرب و تسد  ترضح  سپس  مدرک . هدهاشم  ار  دوب  ییاهیتشک  نآ  رد  هک  ار  ییایرد  نم  ناهگان  دز ، نیمز  هب  ار  دوخ  ياپ  مالسلا  هیلع 
زا ام  زور  هس  ات  و  ربب ». لزنم  هب  ریگب و  ار  یهام  نیا  ایب  : » متفگ دمحم  مرسپ  هب  نم  سپ  دندومن . اطع  نم  هب  دنتفرگ و  یهام  کی  اجنآ  زا 

[. 37 . ] میدروخ یم  یهام  نآ 

گنس زا  لسع  ندروآ  نوریب 

نآ زا  هتسشن و  یگنس  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مدید  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  دیوگ : یم  هملـس  نب  ریثک 
هللا یلـص  ربمایپ  مدرک . ضرع  ار  نایرج  مدمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دنک . یم  لیم  دروآ و  یم  نوریب  لسع 

هورگ ود  نیب  وا  يهلیـسوب  ادخ  هک  تسا  يراوگرزب  دیـس و  وا  دـینک !؟ یم  راکنا  ار  مراوگرزب  دـنزرف  نیا  ایآ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و 
[. 38 « ] دننک یم  تعاطا  وا  زا  نیمز  رد  نیمز  لها  نامسآ و  رد  نامسآ  لها  دنک و  یم  حالصا  ار  گرزب 

مالسلامهیلع رفعج  هزمح و  یلع ، ربمایپ ، نداد  ناشن 

نآ زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رگـشل  ندرکن  تیعبت  تلع  هب  هک  نوعلم ، يهیواـعم  اـب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  حلـص  زا  دـعب  دـنیوگیم :
رباج دوب . تخس  میظع و  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  ندرک  حلـص  دندوب  ترـضح  نآ  نارای  زا  هک  یتعامج  يارب  تسویپ ، عوقوب  ترـضح 

هحفص 190] . ] مدوشگ شنزرس  تمالم و  هب  نابز  متفر و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  هب  مدوب ، حلص  نافلاخم  زا  یکی  نم  دیوگ : یم 
نم رسپ  نیا  دومرف : نادب  قداص  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نکم و  شنزرس  ارم  رباج ! يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: متفگ سپ  تفرگن . مارآ  ترـضح ، نخـس  نیا  زا  نم  لد  دروآ ». حالـصا  هب  ار  هورگ  ود  نایم  وا  ببـس  هب  یلاعت  يادـخ  تسا و  قداـص 
تسد مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  دشاب ». هتـشاد  يرگید  ینعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نخـس  هک  دیاش  »

ترضح زا  هک  یهاوخ  یم  يدیشیدنا ! نینچ  هک  يداتفا  کش  هب  دوخ  نورد  رد  رباج ! يا  : » دومرف تشاذگ و  نم  يهنیـس  رب  ار  شکرابم 
بجعت مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  فرح  زا  نم  يونـشب »؟ ترـضح  نآ  زا  وت  دهد و  یهاوگ  ات  مهاوخب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دش و  هتفاکش  نم  ياپ  ریز  زا  نیمز  هکنانچ  داد  يزاوآ  تکرح و  ترـضح  نآ  سپـس  مدرک ،
ناسرت و نم  دندمآ . نوریب  اجنآ  زا  هک  مدید  دوخ  نامـشچ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  مالـسلا و  هیلع  هزمح  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنک ». یم  شنزرس  مدرک  هچنآ  رب  ارم  رباج  ادخ ! لوسر  يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مدش . نازرل 
هک نک  لوبق  ینک . ضارتعا  ماما  رب  یـشاب و  هتـشادن  رواب  ار  دـیامرف  یم  ماـما  هچ  ره  رگا  یـشابن  نم  نمؤم  وت  رباـج ! يا  : » دومرف ملـس  و 

ادـخ و نامرفب  نآ  درک و  نانمؤم  ادـخ و  ناگدـیزگرب  زا  تکاله  عفد  دومن  هک  یحلـص  نآ  اـب  وا  تسا . قح  تسا  هدرک  نم  رـسپ  هچنآ 
اوه يور  رب  مالـسلا  هیلع  رفعج  مالـسلا و  هیلع  هزمح  ادخ و  لوسر  هک  مدید  سپـس  مراد ». لوبق  ادـخ ! لوسر  يا  : » متفگ دوب ». وا  لوسر 

ولج و رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  دش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  هک  مدید  مدرک ، یم  هاگن  اهنآ  هب  نم  دنتفر و 
[. 39 . ] دنتفر یم  شیپ  متفه  نامسآ  ات  ناشیا  لابندب  هیقب 

ترضح نآ  تداهش  زا  دعب  رد  مالسلاهیلع  یلع  نداد  ناشن 

هدمآ و مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  هب  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  باحـصا  زا  یعمج  دنیوگیم :
مهدب ناشن  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هحفـص 191 ] .« ] داد یم  ناشن  هب  تردـپ  هک  یبیاجع  نآ  زا  نک  رهاظ  ام  يارب  : » دـنتفگ

هیلع نسح  ماما  سپ  یلب ». : » دنتفگ اهنآ  تخانـش »؟ دیهاوخ  دینیبب  ار  مردپ  رگا  : » دومرف ترـضح  یلب . » : » دنتفگ دروآ »؟ دـیهاوخ  نامیا 
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هتـسشن اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دندید  دـندرک  هاگن  اهنآ  یتقو  دـینک ». هاگن  : » دومرف تشادرب و  ار  هدرپ  مالـسلا 
هب وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  یلب ! : » دـنتفگ همه  تسا »؟ مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  وا  ایآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسا .
نآ تاـفو  زا  دـعب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  قیقحت  هب  و  یـشاب ، یم  دوخ  ردـپ  زا  دـعب  ماـما  وت ، یتسه و  ادـخ  یلو  یتسار  قح و 
هب ابق  دجـسم  رد  ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تردـپ ، هکنانچ  يداد  ناشن  ام  هب  ترـضح ،

لیبس یف  لتقی  نمل  اولوقت  و ال  : » دیامرف یم  هک  ار  ادخ  لوق  ياهدینشن  رگم  : » دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  يداد ». ناشن  رکبوبا 
یلو دناهدنز  نانآ  هکلب  دییوگن  هدرم  دـنوش  یم  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  هب  و  : » ینعی [. 40 .« ] نورعـشت نکل ال  ءایحا و  لب  تاومأ  هللا 
یم داعبتـسا  هچ  ام  قح  رد  سپ  تسا ، هدش  لزان  دوش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  سک  ره  باب  رد  هیآ  نیا  : » دومرف سپـس  دیمهف ». یمن  امش 

[. 41 .« ] ادخ لوسر  دنزرف  يا  میدرک  قیدصت  میدروآ و  نامیا  : » دنتفگ اهنآ  دینک »؟

هدرم ندرک  هدنز 

هکنانچ هدب  ناشن  ام  هب  يزیچ  بیاجع  زا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » دنتفگ دندمآ و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دزن  یموق  دنیوگیم :
! یلب : » دنتفگ اهنآ  دیرادن »؟ داقتعا  نآ  هب  امش  رگم  : » دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هحفص 192 ] .« ] داد یم  ناشن  ام  هب  امش  راوگرزب  ردپ 

یم یهاوگ  ام  يهمه  : » دنتفگ اهنآ  دومن . هدنز  ار  ياهدرم  لجوزع  يادخ  نذا  هب  روفلا  یف  درک و  اعد  ترضح  نآ  سپ  میراد ». نامیا  ام 
[. 42 .« ] داد یم  ناشن  ام  هب  رایسب  تازجعم  نیا  لثم  هک  یتسه  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رسپ  وت  هک  میهد 

ریزو رسپ  نیچ و  هاشداپ  رتخد  ندرک  هدنز  نیچ و  هب  ضرالا  یط 

لامج و نسح  لامک  رد  تشاد  يرسپ  ریزو  نآ  دوب . دنمشناد  ربدم و  رایسب  هک  تشاد  يریزو  نیچ ، ردتقم  نیطالـس  زا  یکی  دنیوگیم :
نآ تشاد . یم  تسود  رایـسب  زین  ار  وا  یئابیز و  تیاـهن  رد  تشاد  يرتخد  زین  هاـش  دوخ  دـیزرو . یم  تبحم  قشع و  رایـسب  وا  هب  هاـشداپ 

ار ود  ره  ات  درک  رما  درک و  راضحا  ار  ود  ره  دش و  علطم  رما  نیا  رب  هاش  دـندوب ، هدـش  رگیدـکی  قشاع  هدـید و  ار  رگیدـکی  رتخد  رـسپ و 
ناگرزب املع و  سپ  دیدن . ياهراچ  هار  هدش و  لاح  ناشیرپ  رایـسب  تشاد  ود  نآ  هب  هک  يدایز  تبحم  تهج  زا  اهنآ  لتق  زا  سپ  دنتـشک .

ياهراچ ود  نآ  ندـش  هدـنز  رد  دـیاب  : » تفگ تساوخ و  ياهراچ  هار  اهنآ  زا  درک و  راهظا  ار  دوخ  تمادـن  لتق و  ناـیرج  درک و  بلط  ار 
اهنآ درک ». مهاوخ  ماـع  لـتق  ار  همه  نم  دروخ و  یمن  نم  درد  هب  یگدـنز  هک  یتسرد  هب  تشک . مهاوخ  ار  امـش  يهمه  ـالا  دیـشیدنیب و 

هک دشاب  یم  یلع  نب  نسح  مان  هب  یـصخش  هنیدـم  رد  دـنیوگیم  : » تفگ اهنآ  زا  یکی  یلو  دوش ». هدـنز  هدرم ، هک  تسا  لاحم  : » دـنتفگ
هب هاشداپ  هحفـص 193 ] .« ] هام شـش  : » دنتفگ تسا ». هار  ردقچ  اجنآ  ات  : » تفگ هاشداپ  دنک ». هدنز  ار  ود  نیا  دناوت  یم  دـهاوخب ، وا  رگا 
نآ منک ». یم  ریسا  ار  تلایع  مشک و  یم  ارت  الا  روایب و  نم  دزن  ار  صخش  نآ  ههام  کی  : » هک داد  روتسد  شریلد  رهام و  نارکون  زا  یکی 

تفرگ وضو  همشچ  نآ  بآ  زا  دیسر . ياهمشچ  هب  تفر ، هار  هک  يردق  تفر . نوریب  رهش  زا  نیگمغ  تحاران و  دوب ، ناملسم  هک  صخش 
ردپ و دج و  قح  هب  ارت  ناگدنامرد ! سردایرف  يا  اقآ ! يا  : » درک ضرع  دومن و  هنیدم  فرط  هب  ار  دوخ  يور  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  و 

هار هام  شش  مناوت  یمن  نم  هک  یناد  یم  دوخ  وت  دنک ، ریـسا  ارم  لایع  دشکب و  ارم  ناطلـس ، نیا  يوشن  یـضار  هک  مهد  یم  مسق  تردام 
وا هب  ینارون  یصخش  دید  ناهگان  دومن . ندرک  هیرگ  هب  عورش  تشاذگ و  هدجـس  هب  ار  دوخ  رـس  سپـس  مدرگرب ». میایب و  هام  کی  هب  ار 

نـسح دوخ  ياقآ  اب  ار  دوخ  لد  درد  یتشاذگن  هک  یتسه  یـسک  هچ  وت  متفگ : متـساخرب و  نم  : » دیوگ یم  درم  نآ  زیخرب ». : » دیامرف یم 
مهاوخ تقو  نالف  نم  وگب  هاش  هب  ورب  نکم ! هیرگ  متـسه . بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نم   » دومرف ناشیا  میوگب »!؟ مالـسلاامهیلع  یلع  نب 

نآ رد  دش و  لاحـشوخ  زین  هاشداپ  تفگ . هاشداپ  هب  ار  مایپ  تشگرب و  دعب  داتفا و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ياهمدق  هب  صخـش  نآ  دمآ ».
اب ار  ترضح  نآ  سپس  داتفا . راوگرزب  نآ  يارآ  لد  لامج  هب  ناشمـشچ  ناهگان  دندمآ . نوریب  رهـش  زا  يریثک  عمج  اب  هدش  نییعت  تقو 
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مالسلا هیلع  نسح  ماما  ضرع  هب  ار  نایرج  دندروآ و  ار  رسپ  رتخد و  شعن  هک  درک  رما  هاشداپ  هدرک و  ناطلـس  رـصق  لخاد  زازعا ، لامک 
تشادرب و اعد  هب  ار  اهتـسد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنک . هدـنز  ار  ود  نآ  دـهاوخب  دـنوادخ  زا  ترـضح  نآ  هک  درک  شهاوخ  دـناسر و 
.« امرفب هدنز  ار  اهنیا  ءادهشلادیس ، مردارب  ارهز و  يهمطاف  مردام  یـضترم و  یلع  مردپ  یفطـصم و  دمحم  مدج  قح  هب  ادنوادخ ! : » تفگ

هدرک و دـقع  ریزو  رـسپ  هب  ار  هاشداپ  رتخد  ترـضح  نآ  دـش و  اـپب  دـقع  سلجم  سپـس  دـندش و  هدـنز  رـسپ  رتخد و  نآ  ود  ره  ناـهگان 
[. 43 . ] دندرک تعجارم  ترضح  دعب  دش و  اپرب  ياهناکولم  یسورع 

یقرواپ

[6 . ] قودص خیش  یلاما  [ 5 . ] مالسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  [ 4 . ] رابخألا یناعم  [ 3 . ] مالسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  [ 2 . ] عیارشلا للع  [ 1]
[11 . ] قودص خیـش  یلاما  [ 10 . ] حئارجلا جـئارخلا و  [ 9 . ] زجاعملا ۀـنیدم  [ 8 . ] مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لـئاضف  [ 7 . ] همغلا فشک 

ۀنیدم تاجردلا -  رئاصب  [ 17 . ] جیارخ [ 16 . ] رابخألا ۀصالخ  [ 15 . ] جیارخ [ 14 . ] يرولا مالعا  [ 13 . ] هیوقلا دعلا  [ 12 . ] دیفم خیش  داشرا 
. یفاک جاجتحا -  جـیارخ -  [ 21 . ] زجاعملا ۀنیدم  [ 20 . ] مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لـئاضف  [ 19 . ] راونـالاراحب ج 43 [ 18 . ] زجاعملا
. زجاعملا ۀنیدم  [ 27 . ] زجاعملا ۀـنیدم  [ 26 . ] جیارخ [ 25 . ] زجاعملا ۀـنیدم  [ 24 . ] راونـالاراحب ج 43 [ 23 . ] بوشآ رهـش  نبا  بقاـنم  [ 22]

زاجعا ياـههولج  [ 32 . ] بوـشآ رهـش  نبا  بقاـنم  [ 31 . ] بوـشآ رهـش  نبا  بقاـنم  [ 30 . ] بوـشآ رهـش  نبا  بقاـنم  [ 29 . ] جـیارخ [ 28]
. زجاعملا ۀنیدم  [ 37 . ] رابخألا ۀصالخ  [ 36 . ] جیارخ [ 35 . ] رابخألا ۀصالخ  [ 34 . ] بوشآ رهـش  نبا  بقانم  [ 33 . ] مالسلامهیلع نیموصعم 

لئاضف [ 43 . ] رابخألا ۀصالخ  [ 42 . ] راونالاراحب ج 43 [ 41 . ] يهیآ 154 هرقب  يهروس  [ 40 . ] رابخألا ۀصالخ  [ 39 . ] زجاعملا ۀنیدم  [ 38]
. مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
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